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Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje voznikov, potnikov  in delavcev pri upravljanju in vožnji 
z motornimi vozili, plovili, žičnicami, vzpenjačami in drugimi vozili 

veljajo od 2. 11. 2016 
 

 SPLOŠNA DOLOČILA  1. člen

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji) in 
ti posebni pogoji so sestavni del pogodbe o nezgodnem zavarovanju voznikov, 
potnikov in delavcev pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili, plovili, žičnicami, 

vzpenjačami in drugimi prevoznimi sredstvi. 

 ZAVAROVANE OSEBE 2. člen

Osebe, zavarovane po teh posebnih pogojih, se zavarujejo ne glede na zdravstveno 
stanje, splošno delovno sposobnost in starost, kakor tudi brez plačila povečane 
premije v smislu 7. člena odst. (2) splošnih pogojev, razen oseb, ki so po 3. členu odst. 
(3) splošnih pogojev v vsakem primeru izključene iz zavarovanja. 

 ZAVAROVANE NEVARNOSTI 3. člen

 V zavarovanje so vključene nezgode, ki se pripetijo vozniku ali potnikom in 1.
delavcem  v kolikor je za njih sklenjeno zavarovanje: 

• pri vožnji, upravljanju, opravilih in delu z motornimi vozili, plovili, žičnicami, 
vzpenjačami in drugimi prevoznimi sredstvi; 

• pri nakladanju in razkladanju blaga z motornega vozila, prikolice, plovila, 
žičnice in vzpenjače; 

• pri delu na priključnem stroju, ki mu motorno vozilo, vezano na zavarovanje 
po teh dopolnilnih pogojih, daje pogonsko silo.  

 V zavarovanje niso vključene nezgode, ki nastanejo: 2.

1. pri avtomobilskih, motociklističnih in motonavtičnih, hitrostnih dirkah, 
motokrosu, rallyju in kartingu, kakor tudi pri treningu; 

2. zaradi vzrokov, navedenih v 8. členu splošnih pogojev;  

3. pri vožnji brez vednosti oziroma odobritve lastnika motornega ali drugega 
vozila (nedovoljena uporaba). 

 NAČIN SKLENITVE ZAVAROVANJA 4. člen

 Zavarovanje se lahko sklene z navedbo imena zavarovanca, če pa se zavaruje 1.
več oseb je potrebno poimenski seznam priložiti k polici. V takšnem primeru 
velja zavarovanje pri vožnji s katerimkoli motornim vozilom, plovilom, žičnico, 
vzpenjačo ali drugimi vozili, katerega vrsta je v polici označena. 

 Zavarovanje je lahko sklenjeno tudi za določeno število oseb brez navedbe 2.
njihovih imen. V takšnem primeru velja zavarovanje za vožnjo z vozilom, ki je v 
polici točno označeno in opisano (vrsta, tip, številka motorja, šasije, registrska 
številka, ipd.). Če se pri takem zavarovanju v primeru nezgode ugotovi, da je bilo 
število zavarovanih oseb v vozilu, plovilu, gondoli ali kabini, napravi vzpenjače 
ali v drugih vrstah vozil - ne upoštevajoč voznika - večje od števila oseb, 
navedenih v polici, se dogovorjene vsote za vsakega posameznega zavarovanca 
znižajo v razmerju med številom oseb, navedenih v polici in dejanskim številom 
oseb v vozilu ob nezgodi. 

 Za voznika motornega vozila se po teh posebnih pogojih šteje oseba, ki je 3.
upravljala vozilo ob nezgodi. 

 Pri odsvojitvi vozila preneha zavarovanje ob 24.00 uri tistega dne, ko je bilo 4.
vozilo izročeno novemu lastniku. Hkrati preneha tudi jamstvo zavarovalnice. 
Zavarovanec je upravičen do neizkoriščenega dela premije, če v zavarovalnem 
letu ni bilo zavarovalnega primera. 

 PLAČILO PREMIJE 5. člen

Zavarovalec mora plačati zavarovalnici dogovorjeno premijo za vse zavarovance brez 
izjeme in za ves čas trajanja zavarovanja ob roku, ki je dogovorjen na polici. 

 ZAKLJUČNA DOLOČILA 6. člen

Posebni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev. Če se njihova vsebina razlikuje od 
splošnih pogojev, veljajo posebni pogoji. 


