1. člen - UVODNE DOLOČBE
Ti pogoji se uporabljajo za zavarovanje pravne zaščite v zvezi z uporabo vozila
in izrazi v njih pomenijo:
♦
zavarovalec
oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo;
♦
zavarovanec
oseba, katere interes je zavarovan; zavarovalec in zavarovanec je ista
oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun;
♦
zavarovalna polica
listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi in sestavni del zavarovalne pogodbe;
♦
sozavarovana oseba
oseba, na katero se poleg zavarovanca razširja zavarovalno kritje;
♦
zavarovalni primer
dogodek, ki utegne imeti za posledico uveljavljanje zahtevkov upravičencev
za povračilo škode;
♦
zavarovalna vsota
znesek, do katerega zavarovalnica jamči za posamezen zavarovalni primer;
♦
zavarovalnina
znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi.

2. člen - ZAVAROVALNO KRITJE
To zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji:
1) izplačilo nadomestila škode na zavarovanem vozilu in zavarovanih
stvareh, ki je posledica trčenja zavarovanega vozila z drugim znanim
udeležencem v prometu;
2) stroške obrambe v kazenskih in prekrškovnih postopkih zoper
zavarovanca zaradi prometne nesreče, ki je nastala z uporabo
zavarovanega vozila; niso pa krite denarne kazni, globe in drugi ukrepi
premoženjske narave, izrečeni v teh postopkih;
3) stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega
prava za škodo v zvezi s prometno nesrečo pri uporabi zavarovanega
vozila, ki je nastala zaradi telesne poškodbe, okvare zdravja ali
smrti zavarovane osebe ter zaradi uničenja, poškodbe ali izginitve
zavarovančeve stvari, kakor tudi za stroške obrambe pred zahtevki
drugih oseb za povračilo škode, ki izvirajo iz zavarovalnega primera.

3. člen - ZAVAROVANE OSEBE
Poleg zavarovanca so zavarovane tudi vse osebe (sozavarovane osebe), ki
imajo po volji zavarovanca to vozilo v uporabi oziroma ga uporabljajo skupaj
z zavarovancem (voznik ali potnik v zavarovanem vozilu).

4. člen - PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja so osebni avtomobili z oblikami nadgradenj limuzina,
vozilo z dvižnimi vrati zadaj, karavan, kupe, kabriolet, večnamensko vozilo
in osebni pick-up ter njihovi sestavni deli in oprema, ki so določeni s
premijskim cenikom za zavarovanje avtomobilske in pravne zaščite ter ki so
predmet zavarovanja avtomobilske odgovornosti in avtomobilske asistence
pri Zavarovalnici Triglav, d.d. Če ni s temi pogoji to izrecno izključeno, so
predmet zavarovanja poleg vozila tudi vse druge stvari, ki pripadajo vozniku
in potnikom ter se v času trčenja neodplačno prevažajo v vozilu.
(2) Predmet zavarovanja so tudi terjatve zavarovanca in sozavarovanih oseb
glede stroškov postopka po 2) in 3) točki 2. člena teh pogojev.
(3) Zavarovalno kritje se razteza tudi na zavarovanje priklopnega vozila,
dokler je priklopno vozilo speto z motornim vozilom in potem, ko ločeno
od motornega vozila učinkuje v funkcionalni povezanosti z njim.

5. člen - ZAVAROVALNA VSOTA
(1) Ne glede na število zavarovancev, upravičenih iz enega zavarovalnega
primera, je zgornja meja obveznosti zavarovalnice zavarovalna vsota, ki je
navedena v polici. Obseg nadomestila škode iz 1) točke 2. člena teh pogojev
se presoja v skladu z merili zavarovanja avtomobilske odgovornosti.
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(2) Če ima iz enega zavarovalnega primera pravico do zavarovalne zaščite več
zavarovancev, zavarovalna vsota pa ne zadošča za kritje stroškov njihove
pravne zaščite, se pravice zavarovancev do zavarovalnice sorazmerno
zmanjšajo.
(3) Zavarovalna vsota, navedena v polici, velja ves čas trajanja zavarovanja,
ne glede na število zavarovalnih primerov.

6. člen - NEZAVAROVANE NEVARNOSTI IN IZKLJUČITVE
ZAVAROVALNEGA KRITJA
(1) Zavarovanje ne krije:
1) škode na stvareh iz (1) odstavka 4. člena teh pogojev, za katero je
odgovoren voznik zavarovanega vozila. V primeru delne odgovornosti
voznika zavarovanega vozila zavarovalnica povrne le tisti delež škode,
za katerega voznik zavarovanega vozila ni odgovoren;
2) stroškov po (2) odstavku 4. člena teh pogojev uveljavljanja medsebojnih
zahtevkov sozavarovanih oseb in proti zavarovancu oziroma
zavarovalcu, kakor tudi ne proti zavarovalnici, ki krije odgovornost
navedenih oseb;
3) stroškov po (2) odstavku 4. člena teh pogojev, ki v skladu s pravili
odvetniške stroke niso potrebni za uveljavitev zakonitih interesov
zavarovanih oseb;
4) stroškov po (2) odstavku 4. člena teh pogojev pri uveljavljanju zahtevkov
iz zavarovalnih pogodb oseb, zavarovanih s to pogodbo;
5) stroškov po (2) odstavku 4. člena teh pogojev pri uveljavljanju zahtevkov
zaradi poškodovanja tovora, ki se proti plačilu prevaža z zavarovanim
vozilom;
6) stroškov po (2) odstavku 4. člena teh pogojev, če je voznik škodo
povzročil namenoma.
(2) Zavarovalnica prav tako ne krije:
1) škode na stvareh ali stroškov postopka zaradi vojnih operacij, uporov
ali terorističnih dejanj, pri čemer mora zavarovalnica dokazati, da je
škodo povzročil tak dogodek;
2) škode na stvareh ali stroškov postopka zaradi delovanja jedrske
energije, nastale med prevozom jedrskega materiala;
3) škode na stvareh ali stroškov postopka, ki izvira iz zavarovalnega
primera, nastalega v času sodelovanja na dirkah, vadbenih vožnjah
ali drugih tekmovanjih;
4) škode na stvareh ali stroškov postopka, ki izvira iz zavarovalnega
primera, nastalega v času, ko je zavarovano vozilo mobilizirano ali ga
je zasegla oblast v mirodobnem času.
(3) Zavarovalno kritje ni podano:
1) če je zavarovanec kršil tehnične predpise in proizvajalčeva navodila za
vzdrževanje in izkoriščanje zavarovanega vozila, ali je vozilo uporabljal
za drugačen namen, kot je to določeno v zavarovalni pogodbi;
2) če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih
kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil, razen če je vozilo vozil
kandidat za voznika motornih vozil ali skupine vozil pri učenju vožnje
ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo ta pouk;
3) če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje,
oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali varstveni ukrep
prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije oziroma varstveni
ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju
Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja
ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;
4) če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi nemudoma
posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju;
5) če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, prepovedanih drog,
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
Šteje se, da je zavarovanec ali voznik pod vplivom alkohola v naslednjih
primerih:
a) če ima zaradi uživanja alkoholnih pijač v krvi več kot 0,50 grama
alkohola na kilogram krvi oziroma če ima več kot 0,24 miligrama
alkohola v litru izdihanega zraka;
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b) če ne glede na količino alkohola v organizmu kaže znake motenj v
vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem
prometu;
c) če je alkotest pozitiven, pa ne poskrbi, da bi bila s krvno analizo
natančno ugotovljena stopnja njegove alkoholiziranosti, razen če
odvzem krvi ogroža njegovo zdravje (npr. hemofilija);
d) če se po nastanku zavarovalnega primera izmakne preiskavi svoje
alkoholiziranosti oziroma jo odkloni ali konzumira alkohol, tako da
onemogoči ugotavljanje prisotnosti alkohola v krvi, oziroma stopnje
alkoholiziranosti v trenutku nastanka zavarovalnega primera.
Šteje se, da je zavarovanec ali voznik pod vplivom prepovedanih drog,
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi:
e) če se s strokovnim pregledom ugotovi, da kaže znake motenj
v vedenju, ki povzročajo nezanesljivo ravnanje v prometu
zaradi uživanja prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali
drugih psihoaktivnih snovi ali če po prometni nesreči uživa
prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne
snovi ter tako onemogoči ugotavljanje prisotnosti navedenih
snovi v organizmu v trenutku nastanka zavarovalnega primera;
f) če se po nastanku zavarovalnega primera izmakne preiskavi
ali jo odkloni oziroma odkloni možnost ugotavljanja prisotnosti
prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih
snovi v njegovem organizmu.
Zavarovalno kritje pa je podano, če okoliščine iz tega (3) odstavka
nikakor niso v vzročni zvezi s škodo, nastalo ob zavarovalnem primeru.
(4) Pravic iz zavarovanja ne izgubi potnik, če ni vedel in ni mogel vedeti
za okoliščine iz 1), 2), 3) in 5) točke (3) odstavka tega člena, zaradi
katerih zavarovalno kritje ni podano za zavarovanca oziroma voznika
zavarovanega vozila.

(5) V izvršilnem postopku na podlagi izvršljive sodne odločbe ali poravnave
krije zavarovalnica pri izterjavi zavarovančevih odškodninskih zahtevkov
stroške za največ tri izvršilne poskuse; ne krije pa stroškov, ki bi jih moral
zavarovanec kakorkoli plačati nasprotnemu udeležencu.
(6) Kadar mora zavarovanec v tujini plačati kavcijo, da bi se začasno izognil
kazenskemu pregonu, jo namesto njega založi zavarovalnica. Zavarovanec
jo mora zavarovalnici vrniti v šestih mesecih od dneva njenega plačila v
evrski protivrednosti plačane tuje valute po srednjem tečaju Banke Slovenije
kot referenčnem tečaju ECB.
(7) Z zahtevki iz tega zavarovanja razpolaga samo zavarovanec in sozavarovane
osebe, druge osebe pa proti zavarovalnici nimajo direktnih zahtevkov.
(8) Zavarovalnica mora najkasneje v 14 dneh po vložitvi zahtevka in prejemu
potrebne dokumentacije za presojo o upravičenosti zahtevka zavarovanca
pisno obvestiti, da je zavarovalno kritje podano ali pa zahtevek z
utemeljitvijo zavrniti.

7. člen - ZAVAROVANČEVE OBVEZNOSTI

(1) Če zavarovalnica zavarovancu odkloni zavarovalno zaščito glede kritja
stroškov postopka, ker meni, da ni precejšnje verjetnosti za uspeh,
zavarovanec pa pri svojem zahtevku vztraja, se spor med njima reši v
izvedeniškem postopku z odvetniki.
(2) Zavarovanec mora v 15 dneh po prejemu odklonitve zavarovalnice
pisno predlagati uvedbo izvedeniškega postopka in istočasno imenovati
odvetnika. Če zavarovanec odvetnika ne imenuje v navedenem roku, se
šteje, da predlog za izvedeniški postopek ni bil podan.
(3) Po prejemu zavarovančevega predloga za izvedbo izvedeniškega postopka
mora zavarovalnica v 8 dneh imenovati svojega odvetnika.
(4) Oba odvetnika v 8 dneh imenujeta tretjega odvetnika in skupaj sestavljajo
izvedeniško komisijo. Komisija mora o spornem vprašanju odločiti v 15
dneh. Komisija odloča z večino glasov. Odločitev komisije je za zavarovanca
in zavarovalnico obvezna.
(5) Izvedeniška komisija sprejme odločitev v pisni obliki. V njej odloči tudi
o stroških izvedeniškega postopka, ki jih stranki nosita v sorazmerju z
uspehom v tem postopku.

(1) Zavarovanec je dolžan:
1) zavarovalnico takoj, popolnoma in po pravici obvestiti o zavarovalnem
primeru, o ukrepih državnih organov proti zavarovancu ter ji izročiti vso
dokumentacijo, ki jo ima;
2) sporočiti zavarovalnici ime odvetnika takoj, ko ga je izbral;
3) da vse račune za obrambo ali uveljavljanje zahtevkov pred plačilom
predloži zavarovalnici v kontrolo, razen če o njih odloči sodišče ali
upravni organ;
4) storiti vse, da se stroški po nepotrebnem ne zvišujejo, posebno ne z
nepotrebnim podaljševanjem sodnih in upravnih postopkov in zahtevati
povračilo stroškov najprej od osebe, ki jih je kakorkoli dolžna povrniti;
5) pred sodnim uveljavljanjem ali obrambo zahtevkov, posebej še pred
izpodbijanjem sodne odločbe ali sklenitvijo poravnave vprašati zavaro
valnico za mnenje o možnostih za uspeh. Če zavarovanec ne spoštuje
mnenja zavarovalnice in se po končanem postopku ugotovi, da je bilo
mnenje zavarovalnice pravilno, sme zavarovalnica odkloniti izplačilo
zavarovalnine oziroma njeno izplačilo zmanjšati glede na pravilnost
mnenja in izid samega postopka.
(2) Če zavarovanec krši katero od obveznosti iz prejšnjega odstavka, mora
zavarovalnici povrniti morebitno škodo, ki jo ima ta zaradi zavarovančeve
kršitve.

9. člen - IZBIRA ODVETNIKA
(1) Za zastopanje pred sodišči ali prekrškovnimi organi zavarovanec sam
izbere odvetnika. Zavarovalnica zavarovanca opozori na njegovo pravico
svobodne izbire odvetnika takoj, ko le-ta zahteva zavarovalno varstvo v
sodnem postopku.
(2) Odvetnika izbere zavarovalnica, če ga ob vložitvi zahteve za zavarovalno
kritje ni izbral zavarovanec sam, njegova pooblastitev pa je zaradi varovanja
pravnih interesov nujna.
(3) Odvetnik je za izvajanje nalog neposredno odgovoren zavarovancu. V teh
primerih jamstva zavarovalnice ni.

10. člen - PRESOJA VERJETNOSTI ZA USPEH

11. člen - OBMOČJE VELJAVNOSTI ZAVAROVANJA
Zavarovanje avtomobilske in pravne zaščite velja, dokler so zavarovane stvari
na geografskem območju Evrope, če z zavarovalno pogodbo ni drugače
dogovorjeno.

8. člen - OBSEG KRITJA STROŠKOV POSTOPKA

12. člen - PODALJŠANO KRITJE (RESPIRO ROK)

(1) Za potrebne stroške, ki jih krije zavarovalnica, se štejejo stroški, ki nastanejo
pri uveljavljanju tistih zavarovančevih pravnih interesov, pri katerih obstaja
precejšnja verjetnost za uspeh. Preverjanje take verjetnosti ni potrebno pri
stroških obrambe v kazenskem postopku.
(2) Zavarovalno kritje obsega izvensodno varovanje pravnih interesov, kar
lahko opravlja zavarovalnica sama ali pooblaščeni odvetnik ter zastopanje
pred sodišči in upravnimi organi na vseh stopnjah.
(3) Zavarovalnica krije:
1) stroške odvetnika po odvetniški tarifi, veljavni v kraju, kjer ima odvetnik
ali njegov substitut svoj sedež;
2) stroške sodnega oziroma upravnega postopka, ki jih mora plačati
zavarovanec, in sicer: sodne oziroma upravne takse ter stroške
izvedencev, prevajalcev in prič. Niso pa kriti stroški izvršbe v kazenskem
in upravno-kazenskem postopku;
3) v pravdnem postopku za plačilo odškodnine tudi stroške nasprotne
stranke, če jih mora plačati zavarovanec. Pod istimi pogoji krije
zavarovalnica tudi stroške nasprotnega udeleženca v kazenskem
oziroma v upravno-kazenskem postopku, če ta nastopa kot subsidiarni
tožilec oziroma kot predlagatelj zahteve.
(4) Kadar se pravdni postopek konča s poravnavo, je zavarovalnica dolžna
plačati le tiste stroške, ki ustrezajo razmerju med dobljenim in izgubljenim
delom odškodnine, razen če je poravnavo odobrila zavarovalnica.

Pri zavarovanju, sklenjenem za eno ali več let, se obojestranske obveznosti
in pravice strank zavarovalne pogodbe podaljšajo za 30 dni (respiro rok), če
zavarovalnici ni bila vsaj 3 dni pred iztekom zavarovanja vročena zavarovančeva
izjava, da na to podaljšanje ne pristane.
Če pride v respiro roku do zavarovalnega primera, je zavarovanec dolžan
plačati premijo za celo zavarovalno leto.

13. člen - PRENEHANJE ZAVAROVANJA
(1) Če je bilo zavarovano vozilo uničeno ali odsvojeno, zavarovanje s trenutkom
uničenja ali odsvojitve preneha.
(2) Zavarovanje preneha tudi, če je zavarovano vozilo odjavljeno pri pristojnem
organu ali je bila spremenjena njegova namembnost, in sicer ob 24. uri
tistega dne, ko je bila izvedena odjava ali sprememba namembnosti
zavarovanega vozila.
(3) Pri dedovanju ali drugem univerzalnem nasledstvu lastništva zavarovanega
vozila se zavarovalno razmerje ne spremeni.

14. člen - PREHOD ZAHTEVKOV NA ZAVAROVALNICO
(1) Zavarovančevi zahtevki za izplačilo nadomestila škode in plačilo stroškov
postopka, ki mu jih je v skladu s temi pogoji povrnila zavarovalnica, preidejo
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na njo (subrogacija). Če je zavarovanec dobil povrnjeno škodo in navedene
stroške, ki mu jih je povrnila tudi zavarovalnica, od druge osebe na podlagi
drugega pravnega temelja, mora o tem takoj obvestiti zavarovalnico in
ji vrniti od nje plačani znesek v 30-ih dneh od dneva, ko je prejel drugo
plačilo. Od tega dne je dolžan plačati zavarovalnici tudi zakonite zamudne
obresti, če je zavarovalnica plačala v domači valuti.
(2) Zavarovanec je dolžan zavarovalnici pomagati pri uveljavljanju povračila
škode in stroškov po prejšnjem odstavku od druge osebe in ji na njeno
zahtevo izročiti odstopno izjavo ter vse listine in gradivo, ki bi utegnile
pripomoči k njenemu uspešnemu uveljavljanju povračila.

15. člen - SKUPNA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV
Poleg teh pogojev se uporabljajo tudi Skupna določila splošnih pogojev z
oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, v kolikor niso v nasprotju z
določili teh pogojev.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti splošni pogoji z oznako PG-apz/22-3 se uporabljajo od 1. marca 2022.

