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 PLO-ZPK 01/17 

Zbir posebnih pogojev za zavarovanje odgovornosti lastnika čolna (plovila) 
veljajo od 10.05.2017 

 

 

Izrazi v teh pogojih pomenijo: 

Potnik – oseba, ki je v času škodnega dogodka po volji lastnika oziroma 

sozavarovane osebe skupaj z njim/z njo na čolnu;  

Plovbna nezgoda – trčenje plovila, udarec plovila v fiksni ali plavajoči zunanji 

objekt, nasedanje, dotik dna, potopitev ali brodolom. 

 

 

I. UVODNE DOLOČBE 
 
Posebni pogoji iz tega Zbira posebnih pogojev za zavarovanje odgovornosti 

lastnika čolna – plovila se uporabljajo skupaj z vsakokrat veljavnimi 

Splošnimi pogoji za zavarovanje odgovornosti lastnika čolna (plovila) za 

škodo povzročeno tretjim osebam (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji), 

razen v delu, ki je s posameznimi posebnimi pogoji iz tega Zbira drugače 

urejen. 

 

 
PLO-MAT 01/17 POSEBNI POGOJI za zavarovanje odgovornosti lastnika 

čolna (plovila) za materialno škodo povzročeno tretjim 
osebam 

 
1. člen  OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA 

 
(1) Zavarovanje krije škodo, ki je posledica uveljavljanja odškodninskih 

zahtevkov na podlagi civilnega prava, če je pri uporabi ali posesti v polici 

navedenega plovila prišlo zaradi plovbne nezgode, požara ali eksplozije 

do: 

1) poškodovanja ali uničenja stvari tretjih oseb in/ali onesnaženja 

voda (škoda na stvareh – materialna škoda).   

Zavarovanje onesnaženja voda obsega zavarovanje odgovornosti za 

škodo, ki ima za posledico poškodovanje ali uničenje rek, jezer, morja 

ter rastlin in živali v njih. 

 

2. člen  IZKLJUČITVE IZ ZAVAROVALNEGA KRITJA 
 

(1) Iz zavarovalnega kritja so poleg izključitev, navedenih v splošnih 

pogojih, izključeni tudi odškodninski zahtevki: 

1) zavarovanca, lastnika, zavarovalca, sozavarovane osebe, 

solastnika, njihovih zakoncev in drugega imetnika plovila, tudi če 

plovila v času škodnega dogodka niso uporabljali;  

2) oseb, ki se prevažajo s plovilom (potniki) ob času nastanka 

zavarovalnega primera; 

3) ki se nanašajo na stvari, ki jih ima zavarovanec, lastnik, ali 

sozavarovana oseba na skrbi, zlasti če jih prevaža ali hrani.  

 

 

 

PLO-POT 01/17 POSEBNI POGOJI za zavarovanje odgovornosti lastnika  
čolna (plovila) za škodo povzročeno potnikom 

 

1. člen  OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA 

 

(1) Po teh pogojih zavaruje zavarovalnica odgovornost lastnika v polici 

navedenega plovila za škodo povzročeno potnikom na plovilu.  

(2) Zavarovanje krije škodo, ki je posledica uveljavljanja odškodninskih 

zahtevkov na podlagi civilnega prava, če je v plovbni  nezgodi, požaru 

ali eksploziji prišlo do smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja 

potnikov (škoda na osebah).  

 
2. člen IZKLJUČITVE IZ ZAVAROVALNEGA KRITJA 
 

Iz zavarovalnega kritja so poleg izključitev, navedenih v splošnih pogojih, 

izključeni tudi odškodninski zahtevki: 

1) za škodo, ki je nastala pri vkrcanju ali izkrcanju iz plovila; 

2) za škodo, zaradi natega ali zvina vratne, prsne in ledvene hrbtenice, 

razen, če je medicinsko ugotovljena poškodba hrbteničnega skeleta 

ali premik med korpusi vretenc večji od treh milimetrov; 

3) za škodo, nastalo med plovbo, opravljeno brez vednosti in odobritve 

lastnika oziroma sozavarovane osebe plovila ali osebe, ki ga 

nedvomno zastopa (odvzem plovila); 

4) za škodo, nastalo med plovbo v sklopu hudodelskih podvigov, 

tihotapstva, ipd. 

 


