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 AO-PLUS 02/16 
Splošni pogoji za zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb 

veljajo od 02.11.2016 
 

Izrazi v teh pogojih pomenijo: 
 

zavarovalec - oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo; 
zavarovanec - oseba, ki se kot voznik zavarovanega motornega vozila poškoduje v 
prometni nesreči; 
svojec zavarovanca - fizična oseba, ki zaradi smrti zavarovanca ob nezgodi lahko kot 
oškodovanec uveljavlja svoje odškodninske pravice; 
osnovno zavarovanje - zavarovanje avtomobilske odgovornosti, sklenjeno pri 
Zavarovalnici Sava d.d., na podlagi katerega je sklenjeno to zavarovanje; 
motorno vozilo - vsako vozilo, za katero se lahko sklene osnovno avtomobilsko 
zavarovanje; 
prometna nesreča - nesreča na javni cesti ali nekategorizirani površini, v kateri je bilo 
udeleženo vsaj eno premikajoče se motorno vozilo in v kateri se je pri premikanju 
tega vozila vsaj ena oseba telesno poškodovala oziroma pri tem umrla. 
 

1. člen – ZAVAROVANE NEVARNOSTI 
(1) Zavarovalnica v obsegu teh pogojev povrne škodo zaradi telesnih poškodb, ki 

jih v prometni nesreči pri vožnji utrpi voznik vozila, navedenega v zavarovalni 
polici. 

(2) Z zavarovanjem je v primeru smrti voznika iz prejšnjega odstavka krita tudi 
škoda, ki jo zakon priznava oškodovancem (svojcem) ob smrti bližnjega. 

(3) Če z zavarovalno polico ni dogovorjeno drugače, se za ugotavljanje višine 
škode uporabljajo predpisi o odgovornosti za škodo Republike Slovenije. 

 

2. člen – NEZAVAROVANE NEVARNOSTI IN OMEJITVE KRITJA 
(1) Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov: 

1) za škodo za strah; 
2) za škodo zaradi natega obhrbteničnih mišic ter vseh vrst poškodb vratne, 

prsne in ledvene hrbtenice, razen zlomov ter rentgensko dokazanih 
popoškodbenih premikov med korpusi vretenc, ki so večji od treh 
milimetrov; 

3) za škodo zaradi poškodovanja stvari - sem sodijo tudi obleka in osebna 
prtljaga; 

4) za škode, ki niso posledica uporabe motornega vozila kot vozila, ampak 
kot delovnega stroja, vira energije, delovnega sredstva ipd.; 

5) za stroške pravne pomoči za prijavo zavarovalnega primera oziroma za 
sestavo zahtevka za uveljavljanje zavarovalnine; 

6) za škodo, do katere je prišlo na vožnji, opravljeni brez vednosti oziroma 
odobritve lastnika oziroma upravičenega imetnika vozila ali osebe, ki ga 
zastopa (protipravni odvzem vozila); 

7) za škodo, do katere je prišlo pri vožnji v sklopu kaznivega dejanja ali 
poskusa kaznivega dejanja; 

8) ki so posledica škode, nastale zaradi delovanja jedrske energije, nastale 
med prevozom jedrskega materiala; 

9) ki so posledica škode, nastale zaradi vojnih operacij, uporov ali 
terorističnih dejanj, pri čemer mora zavarovalnica dokazati, da je škodo 
povzročil tak dogodek; 

10) ki nastanejo zaradi nevarnosti, za katere je za razširitev zavarovalnega 
kritja določeno plačilo dodatne zavarovalne premije. 

(2) Dajatev zavarovalnice je omejena z zavarovalno vsoto, dogovorjeno na polici. 
(3) Zavarovalnica povrne dejansko škodo zaradi pogrebnih stroškov, ureditve 

groba, vključno s postavitvijo nagrobnika ali vzdrževanjem groba. V primeru, 
ko dejanski stroški presegajo sedemkratnik pogrebnine, ki je določena kot 
socialna pravica v kraju pokopa, se izplača sedemkratnik omenjene socialne 
pravice in sicer ne glede na to, ali je bil zavarovanec do te pravice tudi 
dejansko upravičen. 
Če je bil pogreb v tujini, je za ugotavljanje škode odločilna pogrebnina nosilca 
socialnega zavarovanja v kraju sklenitve zavarovalne pogodbe. Zavarovalnica 
ima pravico, da odstopi od tega dogovora ter povrne dejansko škodo zaradi 
pogrebnih stroškov. 

(4) Zavarovalnina za nepremoženjsko škodo je strogo osebna, zaradi česar 
zahtevki za povračilo nepremoženjske škode niso podedljivi. 

(5) Zavarovalnica na podlagi tega zavarovanja ne povrne škode, če je za škodo 
odgovorna druga oseba, ki je plačila zmožna ali je za takšno škodo zavarovana 
(lastnik oziroma uporabnik drugega v prometni nesreči udeleženega vozila, 
voznik konjske vprege, kolesar, pešec ipd.). V tem primeru je zavarovalnica v 
okviru svojih kritnih obveznosti subsidiarni porok za plačilo odškodninskih 
obveznosti teh oseb pod pogojem, da je zavarovanec ali njegov svojec 
uveljavljal povrnitev škode od odgovorne osebe in da je zavarovalnici 
omogočil sodelovanje pri ugotavljanju škode (npr. da jo je obvestil o pravdi ipd). 

 

3. člen – RAZŠIRITVE ZAVAROVALNEGA KRITJA 
(1) Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna zavarovalna premija, krije 

zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb tudi škode:  
1) nastale pri sodelovanju na dirkah, vadbenih vožnjah ali drugih 

tekmovanjih, za katera so bila izdana dovoljenja, pri katerih je 
pomembno, da se doseže največja oziroma povprečna hitrost  

2) ki izvirajo iz zavarovalnega primera v času, ko je bilo vozilo mobilizirano 
ali ga je zasegla oblast v mirnodobnem času;  

3) ki izvirajo iz zavarovalnega primera v času uporabe vozila za moto-
skiring. 

 

4. člen – POVEČANE NEVARNOSTI  
(1) Za povečano nevarnost, ki zvišuje premijo za zavarovanja voznika za škodo 

zaradi telesnih poškodb se šteje:  
1) vozilo v najemu (rent-a-car); 
2) vozilo, ki se uporablja kot nadomestno vozilo za čas popravila; 
3) vozilo za testiranje; 
4) vozilo za taksi službo; 
5) vozilo za prevoz nevarnih snovi; 
6) vozilo za prevoz drugega poškodovanega vozila;  
7) vozilo v lasti pravne osebe; 
8) vozilo, ki ga uporablja voznik z manj kot tremi leti vozniških izkušenj, 

šteto od prve pridobitve vozniškega dovoljenja. 
(2) Če je s premijskim sistemom za povečano nevarnost določena dodatna 

premija in če ta ni plačana, se zavarovancu zmanjša dajatev po zavarovalni 
pogodbi v razmerju med plačano premijo in premijo, ki bi morala biti plačana. 
 

5. člen – IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC 
(1) Zavarovanec izgubi svoje pravice iz zavarovanja, če krši varnostne predpise, 

kot je določeno v (1) odstavku 7. člena pogojev osnovnega zavarovanja . 
(2) Izguba zavarovalnih pravic po prejšnjem odstavku tega člena ima za posledico 

tudi izgubo pravic svojcev zavarovanca. 
(3) Izgube zavarovalnih pravic po prejšnjih odstavkih tega člena ni ob pogojih 1) 

točke (2) odstavka 7. člena pogojev osnovnega zavarovanja. 
 

6. člen – ODSVOJITEV ZAVAROVANEGA VOZILA 
(1) Če se v času trajanja zavarovanja spremeni lastnik vozila, obveznost 

zavarovalnice preneha po 24. uri dneva, ko novi lastnik vozila sklene 
zavarovalno pogodbo za to vozilo. Obveznost zavarovalnice pa preneha prej, 
če je pred tem časom že začela učinkovati nova zavarovalna pogodba. 

(2) Zavarovalec ima pravico od zavarovalnice zahtevati povračilo premije za 
neuporabljeni čas zavarovanja, če v tem zavarovalnem letu ni bilo 
zavarovalnega primera. 

(3) Pri dedovanju ali drugem univerzalnem nasledstvu se zavarovalno razmerje ne 
spremeni. 

 

7. člen – PRIJAVA ZAVAROVALNEGA PRIMERA IN ZAVAROVANČEVE 
OBVEZNOSTI 

(1) Zavarovanec, ki se je poškodoval v prometni nesreči, je dolžan poskrbeti za 
lastno zdravje in se ravnati po navodilih in nasvetih zdravnikov. 

(2) Po zaključku zdravljenja ali takoj, ko mu zdravstveno stanje to omogoča, mora 
zavarovanec prijaviti zavarovalni primer. Zavarovalni primer prijavi pisno, sam 
ali na predvidenih obrazcih zavarovalnice. 

(3) Prijava mora vsebovati vse potrebne podatke, obvestila in dokumentacijo, ki 
jo zavarovalnica potrebuje za rešitev zavarovalnega primera. 

(4) Če je prometna nesreča povzročila smrt zavarovanca, mora svojec 
zavarovanca to prijaviti zavarovalnici na način, ki je opisan v (2) in (3) 
odstavku tega člena. 

(5) Zavarovanec oziroma njegov svojec praviloma sam uveljavlja zavarovalnino. 
Če pa jo uveljavlja preko svojega zakonitega zastopnika, skrbnika ali opravilno 
sposobne prava vešče osebe, se je dolžan na zahtevo zavarovalnice zaradi 
ekonomičnosti reševanja zahtevkov sam aktivno udeležiti postopka. 

(6) Zavarovalnica ne krije naslednjih stroškov pri uveljavljanju pravic iz naslova 
tega zavarovanja: odvetniški stroški ter izvedeniška mnenja in zdravniška 
potrdila, če jih pridobi zavarovanec brez predhodnega dogovora z 
zavarovalnico. Ta določba se ne nanaša na nujno potrebne stroške, ki so 
medicinsko opravičljivi ter stroške, ki jih je imel zavarovanec zaradi ravnanj, 
dogovorjenih z zavarovalnico. 

(7) Zavarovanec je dolžan poleg obveznosti, ki jih ima po osnovnem zavarovanju, 
na kraj dogodka poklicati policijo. 

(8) Če zavarovanec zavarovalnici ne prijavi nastanka zavarovalnega primera v 
času in na način, ki je določen s temi pogoji in s pogoji osnovnega zavarovanja, 
mora zavarovalnici povrniti morebitno škodo, ki jo ima zaradi tega. 

 

8. člen – KONČNE DOLOČBE 
(1) Za to zavarovanje se smiselno uporabljajo tudi pogoji za osnovno zavarovanje, 

če niso v nasprotju s temi pogoji. 
(2) Zavarovalni primer po tem zavarovanju glede bonusa in malusa vpliva tudi na 

osnovno zavarovanje in obratno. 
(3) Z izplačilom zavarovalnine iz tega zavarovanja preidejo do višine izplačane 

zavarovalnine na zavarovalnico vse pravice zavarovanca in pravice svojcev 
zavarovanca nasproti tistemu, ki je kakorkoli odgovoren za škodo. Prehod 
pravic teh oseb na zavarovalnico ne sme biti v škodo tem osebam.
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KAJ STORITI, ČE SMO UDELEŽENI V PROMETNI NESREČI? 

Kadar smo na kraju prometne nesreče, in sicer ne glede na to ali smo v njej 
udeleženi ali ne, moramo po svojih močeh pomagati pri reševanju 
človeških življenj. Pri tem moramo ves čas skrbeti tudi za lastno varnost in 
varnost drugih udeležencev v prometu. 
Najprej je potrebno zavarovati kraj prometne nesreče, in sicer vsaj z 
varnostnim trikotnikom (najmanj 50 metrov od kraja nesreče) in 
varnostnimi utripalkami na vozilu. 

Prometna nesreča, v kateri je nastala le premoženjska škoda 
- Če imamo pri roki fotografski aparat ali kamero situacijo posnamemo 

iz različnih kotov. 
- Odstranimo poškodovana vozila in druge predmete z vozišča. Če tega 

ni možno storiti, postorimo vse, da jih ustrezno označimo z varnostnim 
trikotnikom, varnostnimi utripalkami ipd. 

- Izmenjamo osebne podatke o vozilu in podatke o obveznem 
zavarovanju ter izpolnimo Evropsko poročilo o prometni nesreči. 

Prometna nesreča s telesnimi poškodbami ali mrtvimi udeleženci 
- Če je v prometni nesreči, v kateri smo bili udeleženi, kdo umrl ali bil 

telesno poškodovan, moramo takoj obvestiti najbližjo policijsko 
postajo ali poklicati na številko 113.  

- Počakati moramo na kraju nesreče. Kraj nesreče lahko zapustimo le 
zaradi pomoči poškodovanim v prometni nesreči in zaradi obveščanja 
policije. Ko to opravimo, se moramo takoj vrniti na kraj nesreče. 

- Poskrbeti moramo, da se stanje na kraju prometne nesreče ne 
spremeni in da se ohranijo sledi prometne nesreče (razen kadar je 
potrebno pomagati poškodovanim v prometni nesreči). 

- Pred zaključkom ogleda kraja nesreče ne smemo uživati alkoholnih 
pijač. 

 
KDAJ MORAMO V ZVEZI Z ZAVAROVALNIM PRIMEROM POKLICATI 
POLICIJO? 

V primeru, da imamo za svoje vozilo sklenjeno kasko zavarovanje, je v 
skladu z zavarovalnimi pogoji potrebno poklicati policijo v primerih, ko je 
škoda na zavarovanem vozilu nastala zaradi požara, eksplozije, kraje in 
prometne nesreče. 
 
KAKO OZIROMA KJE LAHKO PRIJAVIMO ZAVAROVALNI PRIMER? 

Škodo lahko prijavimo na vseh predstavništvih Zavarovalnice Sava. Za 
določene vrste škod na vozilu se je možno obrniti tudi neposredno na 
pogodbene servise zavarovalnice. Seznam predstavništev ter pogodbenih 
servisov, kjer je možno prijaviti škodo in opraviti ogled poškodovanega 
vozila, si lahko ogledamo na spletni strani zavarovalnice www.zav-sava.si, 
kjer so na voljo tudi ustrezni obrazci za prijavo škode ter podrobnejša 
navodila. Dodatne Informacije lahko pridobimo tudi na brezplačni 
telefonski številki 080 19 20 ali elektronskem naslovu info@zav-sava.si. 
 
KAKO RAVNATI V PRIMERU UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ NASLOVA 
ZAVAROVANJA AVTOMOBILSKE ASISTENCE? 

V primeru uveljavljanja avtomobilske asistence moramo poklicati 24 urni 
asistenčni center, in sicer za klice iz Slovenije na telefonsko številko 080 19 
21 ter za klice iz tujine na telefonsko številko +386 2 618 05 20.  
 
KAJ STORITI, ČE JE V PROMETNI NESREČI UDELEŽEN TUJEC? 

Če smo oškodovanec v prometni nesreči, ki jo je v Sloveniji povzročil tujec 
Kadar imamo podatke o tuji zavarovalnici, pri kateri je zavarovano vozilo 
povzročitelja prometne nesreče, lahko odškodninski zahtevek vložimo 
neposredno na pristojni slovenski zavarovalnici, ki je korespondent tuje 
zavarovalnice.  
Kadar kot oškodovanec nimamo podatka o tuji zavarovalnici, pri kateri je 
zavarovano vozilo povzročitelja prometne nesreče, ali imamo pomanjkljive 
podatke o tujem vozili in njegovem zavarovanju, se je najbolje obrniti na 

najbližje predstavništvo Zavarovalnice Sava. Strokovno sodelavci nam bodo 
opravili ogled poškodovanega vozila, nato pa bomo začeli s postopkom 
pridobivanja podatkov o zavarovanju tujega vozila. Po pridobitvi ustreznih 
podatkov vložimo naš odškodninski zahtevek, skupaj z zapisnikom o ogledu 
škode, pri slovenski zavarovalnici, ki je korespondent tuje zavarovalnice 
povzročitelja. 
Če smo oškodovanec v prometni nesreči, ki jo je v tujini povzročil voznik 
vozila, registriranega v državi članici EU oz. EGP ali Švici 
Ko imamo podatke o zavarovalnici povzročitelja prometne nesreče, lahko 
odškodninski zahtevek vložimo neposredno na pristojni slovenski 
zavarovalnici, ki je korespondent tuje zavarovalnice. Korespondent tuje 
zavarovalnice nam je dolžan v roku treh mesecev od dneva vložitve 
odškodninskega zahtevka posredovati utemeljeno ponudbo za poravnavo 
oziroma drug utemeljen odgovor.  

Če smo oškodovanec v prometni nesreči, ki jo je v tujini povzročil voznik 
vozila, ki ni registrirano v državi članici EU oz. EGP ali Švici 
V tem primeru bomo morali odškodninski zahtevek vložiti neposredno na 
zavarovalnico, kjer je zavarovano vozilo povzročitelja. V kolikor bomo 
želeli, nam bo pri tem pomagala tudi Zavarovalnica Sava, ki nam bo na 
podlagi ogleda poškodovanega vozila izdala zapisnik o ogledu škode in na 
željo naš odškodninski zahtevek skupaj z zapisnikom in ostalo 
dokumentacijo posredovala na tujo odgovornostno zavarovalnico. 

Če smo povzročitelj prometne nesreče v Sloveniji ali tujini, v kateri je bilo 
udeleženo tuje vozilo 
Po vrnitvi iz tujine se moramo oglasiti na enem izmed predstavništev 
Zavarovalnice Sava in na ustreznem obrazcu prijaviti škodni primer. 

Pridobivanje podatkov o slovenski zavarovalnici, ki je korespondent tuje 
zavarovalnice povzročitelja prometne nesreče 
Informacije o korespondentih tujih odgovornostnih zavarovalnic v Sloveniji 
lahko dobimo na Slovenskem zavarovalnem združenju oziroma njihovi 
spletni strani www.zav-zdruzenje.si ali na kateremkoli predstavništvu  
Zavarovalnice Sava oziroma brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali 
elektronskem naslovu info@zav-sava.si. 

Pridobivanje podatkov o zavarovanju tujega vozila 
Podatke o zavarovanju tujega vozila lahko pridobimo na podlagi obrazca 
Poizvedba o zavarovanju vozila s tujo registrsko tablico, ki je objavljen na 
spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja www.zav-zdruzenje.si. 
Pri tem nam bodo po potrebi pomagali tudi strokovni sodelavci 
zavarovalnice. 

Pomembno opozorilo v povezavi s prometnimi nesrečami s tujci 
Posebej pomembno je, da pravilno zapišemo vse bistvene podatke o tujem 
vozniku in motornem vozilu (predvsem ime in priimek voznika, registrska 
tablica vozila, tip in znamka vozila, ime zavarovalnice in številka 
zavarovalne police oziroma zelene karte), ki je udeleženo v prometni 
nesreči. Vselej je zelo priporočljivo, da se izpolni Evropsko poročilo o 
prometni nesreči, četudi je bila na kraju prometne nesreče policija. 
Zavarovalnice po vsej Evropi izdajajo navedeni obrazec (seveda v različnih 
jezikih) svojim zavarovalcem ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti. Zaradi poenotene vsebine in oštevilčenih rubrik je uporaben 
za različne vrste prometnih nesreč tudi v primerih, ko sta udeleženca 
prometne nesreče iz različnih držav: posamezne rubrike si namreč lahko 
prevajata po svoji jezikovni različici, obrazec pa ju usmerja, katere podatke 
morata zapisati. 
V kolikor smo oškodovanec v mednarodni prometni nesreči, moramo 
odvzeti tudi kopijo zelene karte. To je še posebej pomembno v primerih, 
če je prometno nesrečo povzročil voznik z vozilom, registriranim v državi, 
ki ni članica Evropske unije. Kadar prometno nesrečo povzroči vlečno 
vozilo s prikolico, je nujno zapisati podatke o zavarovanju za vlečno vozilo 
oziroma odvzeti kopijo zelene karte tega vozila, saj se škoda večinoma krije 
iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti vlečnega vozila.

 

SAVA SVETUJE 

za večjo varnost na cesti in lažje uveljavljanje pravic iz zavarovalne police 

 

 


