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Splošni pogoji za zavarovanje
avtomobilskega kaska
velja od 26. 02. 2019
I. UVODNE DOLOČBE
(1) Ti pogoji se uporabljajo za kasko zavarovanje motornih vozil in dodatne opreme,
(2) V pogojih so navedene vse nevarnosti, ki jih je možno zavarovati.
(3) Izrazi v teh pogojih pomenijo:
zavarovalec – oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo z zavarovalnico;
zavarovalnica – Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, je podružnica
zavarovalnice Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft, Vogelweiderstrße 75,
A-5020 Salzburg;
zavarovanec – oseba, katere premoženjski interes je zavarovan;
polica – listina o zavarovalni pogodbi;
premija – znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici po zavarovalni pogodbi;
imetnik vozila – oseba ali podjetje, ki vozilo uporablja vendar ni nujno tudi lastnik
vozila, pri čemer je lahko istočasno tudi zavarovanec;
sozavarovane osebe – osebe, na katere se razširja zavarovalno kritje;
zavarovalni primer – dogodek, na podlagi katerega imetnik vozila uveljavlja
pravico do plačila zavarovalnine;
odbitna franšiza – dogovorjena soudeležba zavarovanca pri škodi, ki se obračuna
od zavarovalnine;
zavarovalnina – znesek, ki ga plača zavarovalnica po zavarovalni pogodbi;
zavarovalna vsota – je vsota, enaka tržni vrednosti zavarovanega predmeta,
i je navedena na polici in predstavlja zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice,
če nastane zavarovalni primer.
II. POSEBNE DOLOČBE
1. ČLEN - PREDMET ZAVAROVANJA AVTOMOBILSKEGA KASKA
(1) Predmet zavarovanja so osebna motorna vozila in lahka tovorna vozila do skupne
dovoljene mase 7,5t (v nadaljnjem besedilu: vozila) in njihovi sestavni deli, dokler
so vgrajeni v vozilo ali pritrjeni na vozilo.
(2) Za sestavne dele vozil se šteje:
1) Tovarniško serijsko vgrajena oprema,
2) Zakonsko predpisana oprema vozila,
3) Ključi oziroma naprave za odpiranje vozila,
4) Oprema vozila, orodja in pribor, ki jih proizvajalec serijsko izroča ob prodaji
določ enega tipa ali modela vozila,
(3) Kadar so lahka tovorna vozila izdelana s standardno dodatno opremo, ki je nujno
potrebna za opravljanje določene dejavnosti, v skladu z ekološkimi, varnostnimi in
prevozniškimi standardi in je posebej navedena na računu za vozilo, se ta oprema
šteje kot sestavni del vozila.
(4) Dodatna oprema motornega vozila je krita samo v primeru, če je za to plačana
dodatna premija in je skladna z uradnimi pravilniki in predpisi o ugotavljanju
skladnosti vozil in tehničnih specifikacijah za vozila, ki jih ti pravilniki določajo.
(5) Zavarovanje ne krije škod, ki nastanejo na dodatni opremi in delih vozila v času,
ko so ti ločeni od vozila.
2. ČLEN - ZAVAROVANE NEVARNOSTI AVTOMOBILSKEGA KASKA
Zavarovanje avtomobilskega kaska krije škodo na zavarovanem vozilu zaradi po
škodovanja ali uničenja zavarovanih stvari, ki nastane kot posledica presenetljivih,
kratkotrajnih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov.
3. ČLEN - OPIS ZAVAROVANIH NEVARNOSTI AVTOMOBILSKEGA KASKA
(1) Zavarovane nevarnosti:
Prometna nesreča
1) Prometna nesreča je nesreča, zdrs ali prevrnitev na javni cesti ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, v kateri je bilo udeleženo
vsaj eno premikajoče se vozilo in je nastala materialna škoda ali je v njej bila
najmanj ena oseba telesno poškodovana ali je najmanj ena oseba izgubila življenje, ne glede na to, ali se je vozilo v trenutku nesreče premikalo samostojno
ali pa je z njim upravljal voznik.
2) Zavarovanje krije tudi škodne dogodke, ki se dogodijo na površini, katera se ne
uporablja za javni cestni promet, razen pri vožnji izven cestišča ali vožnji
po površini, kjer je vožnja prepovedana s predpisi.
Delovanje naravnih sil
1) Vihar je veter s hitrostjo vsaj 17,2 m v sekundi oziroma vsaj 62 km na uro
(8. stopnja po Beaufortovi lestvici). Šteje se, da je bil vihar, če je veter v kraju
kjer je poškodovana stvar, lomil veje in debla ali poškodoval dobro vzdrževane
zgradbe. Če je hitrost vetra dvomljiva, jo mora imetnik vozila dokazati s podatki
Agencije RS za okolje, Urada za meteorologijo.
2) Toča - padavine v obliki ledenih zrn.
3) Padec snega oziroma ledenih sveč s strehe.
4) Snežni plaz je drsenje snežnih gmot s planinskih pobočij. Zavarovanje krije
tudi škodo, ki nastane zaradi zračnega pritiska, ki ga povzroči snežni plaz.
5) Direkten udar strele - zavarovanje krije škodo, ki jo na zavarovanih stvareh
povzroči direktni udarec strele s toplotno in rušilno močjo.
6) Poplave, hudourniške ali visoke vode.
- poplava je, če stalne vode (reke, jezera, morja) po naključju poplavijo
zemljišče, na katerem je zavarovano vozilo, ker so prestopile bregove,
predrle nasipe, por ušile jezove ali se razlile zaradi izredno visoke plime,
valov ali zaradi izrednega pritoka vode iz umetnih jezer, kot tudi poplavljanje
voda zaradi utrganega oblaka,
- hudournik - naključno poplavljanje voda, ki zaradi izredno močnih padavin
derejo po pobočjih, cestah in poteh,
- visoke vode - za poplave se šteje tudi visoka voda in talna voda kot njena
posledica. Za visoko vodo se šteje, če voda preseže normalno mesečno
višino vode ali pretok, ki ga kaže najbližji vodomer. Talna voda je nenaden
dvig podtalnice zaradi obilnih nenadnih padavin ali nenadnega topljenja
večje količine snega. Podtalnica je stalno gibajoča se količina vode pod
nivojem zemeljskega površja.
7) Potres je sunkovito nihanje tal, ki nastane zaradi premikanja zemeljskih plošč.

Zavarovanje ne krije škode, ki nastane:
- zaradi vode, ki med vožnjo ali delovanjem motorja vdre v izgorevalni prostor
motorja vozila,
- na vozilu v času, ko je na prostoru med potokom oziroma reko in nasipom,
razen če to ni posebej dogovorjeno,
- na vozilu v času, ko je v živem ali suhem potočnem ali rečnem koritu, razen
če to ni posebej dogovorjeno,
- zaradi vožnje po poplavljeni cesti ali delu ceste, po poplavljenem območju,
po potočnem ali rečnem koritu ali v primeru, če je vozniku znano, da vozi
naproti stihijskemu delovanju voda, razen, ko se rešuje ljudi ali premoženje
(ravnanje v skrajni sili),
- na vozilu, ki opravlja kakšna dela ob gramoznici ali v njej, ob strugi reke
ali v njej in je zaradi dviga gladine vode poplavljeno.
Požar in eksplozija
1) Požar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča ali to zapusti in je
sposoben, da se širi s svojo lastno močjo. Zavarovanje ne krije škode na
vozilu ali delih vozila, ki nastane zaradi pregretja (kratek stik) in v vseh
ostalih primerih, kjer se ni razvil požar.
2) Nenadno zunanje toplotno ali kemično delovanje.
3) Eksplozija je nenadna sprostitev sile, ki nastane zaradi težnje pare in
plinov pri raztezanju. Zavarovanje ne krije škode, kot posledice
delovanja jedrske energije.
4) Padec zrakoplova ali druge letalne naprave.
Škodni primer je potrebno obvezno prijaviti policiji.
Poškodovanje vozila
1) Padec ali udarec kateregakoli predmeta;
2) Vandalizem – nasilno, zlonamerno ali objestno dejanje tretjih oseb;
3) Manifestacije in demonstracije – množično organizirano javno izražanje razpoloženja skupine ljudi. Zavarovanje krije škode, ki so nastale zaradi manifestacij
oziroma demonstracij, prijavljenih pri pristojnih organih;
4) Poškodovanja vozila zaradi domačih živali, divjadi in glodavcev.
5) Poškodovanje tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči osebam,
poškodovanim v prometni nesreči;
6) Ravnanje v skrajni sili - zavarovanje krije poškodovanje zavarovanih stvari,
če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh;
7) Razbitja, poškodovanja ali tatvine vgrajenih stekel, svetlobnih teles in ogledal
na motornem vozilu;
8) Škodo na parkiranem vozilu, ki je nedvomno nastala zaradi neposrednega
dotika oziroma trčenja neznanega motornega vozila.
Tatvina, vlom, in roparska tatvina
Zavarovalnica krije škodo zaradi tatvine, vlomske in roparske tatvine vozila, delov
vozila (ki so v času tatvine pritrjeni v/na vozilu) in tatvino avtomobilskih ključev s
stroškom menjave ključavnic na vozilu. Za vozila, ki se dajejo v odplačno uporabo
(npr. rent-a-car,. ipd) velja zavarovanje skladno s tem členom, če je premija za
razširitev zavarovalnega kritja ali za povečano nevarnost plačana, v nasprotnem
primeru pa je zavarovalno kritje podano le za delež odškodnine, v razmerju med
premijo, ki je plačana in premijo, ki bi morala biti plačana. Šteje se, da je vozilo
izginilo, če ga ne najdejo v roku 45 dni od dneva, ko je bila izginitev prijavljena
policiji. Po tem roku zavarovalnica pristopi k ugotavljanju temelja in višine škode.
Zavarovalnica ne krije škode:
- če je storilec oseba, ki se po teh pogojih šteje za sozavarovano osebo,
- če se v primeru tatvine zavarovanega vozila ugotovi, da je le-to že bilo predhodno ukradeno in je do lastništva ali prenosa lastništva prišlo na podlagi
goljufije, ponarejene ali prirejene dokumentacije o lastništvu,
- če je storilec oseba, kateri je zavarovanec ali imetnik vozila prepustil zavarovano vozilo v upravljanje ali uporabo (zatajitev).
- če je storilec oseba s katero je zavarovanec ali imetnik vozila sorodnik v ravni
vrsti ali oseba za katere ravnanje zavarovanec ali imetnik vozila odgovarja ali
živi z njo v istem gospodinjstvu.
- Če je storilec oseba, ki je delavec pri zavarovancu ali imetniku vozila oziroma
če je z njim v kakršnemkoli poslovnem razmerju.
Krita je tudi škoda, ki je posledica prometne nesreče, nastale po izvršeni tatvini,
ropu ali protipravnem odvzemu vozila z namenom, da se to uporabi.
Nadomestno vozilo
Zavarovalnica krije stroške najema nadomestnega osebnega vozila, za čas potreb
nega popravila, ki ga določi zavarovalnica na podlagi tovarniških normativov, če je
bilo zavarovančevo osebno vozilo uničeno, poškodovano ali je izginilo zaradi ene
od zavarovanih nevarnosti avtomobilskega kaska. Za dan popravila se šteje
8 delovnih ur, pri tem, da se delovna ura nad osmimi urami oziroma nad mnogokratnikom osmih ur šteje za naslednji delovni dan. V čas potrebnega popravila
se ne všteva čas čakanja na popravilo ali na dobavo rezervnih delov in materiala.
Kadar je vozilo uničeno ali je izginilo, krije zavarovanje stroške nadomestnega
osebnega vozila za čas do izplačila zavarovalnine, ali do nabave drugega vozila
ali do najdbe izginulega osebnega vozila (kar nastopi prej), vendar največ do
10 delovnih dni, v primeru tatvine pa 14 dni. Kot delovni dnevi se ne štejejo
sobote, nedelje, prazniki in dela prosti dnevi. Zavarovalnica v nobenem primeru
zavarovancu ne zagotavlja razpoložljivosti nadomestnega vozila določenega
razreda, temveč je zavezana plačati le strošek najema v primerih in obsegu, kot
je določen s temi zavarovalnimi pogoji. Stroški najema nadomestnega vozila zajemajo stroške najemnega dne po ceniku oseb, ki se ukvarjajo z izposojo osebnih
vozil vendar ne več kot 35 € (z vključenim DDV-jem) na dan. Zavarovalnica povrne
stroške, na podlagi izdanega soglasja za najem nadomestnega osebnega vozila in
specificiranega računa izposojevalca. Če je bilo vozilo najeto za krajši čas, kot bi
ga imel imetnik vozila pravico najeti po teh pogojih, zavarovalnica povrne stroške
le za čas, kolikor je najem trajal, upoštevajoč višino dogovorjene obveznosti za
en dan najema. Stroški goriva ali cestnin niso kriti. Pred najemom nadomestnega
osebnega vozila mora imetnik vozila pridobiti od zavarovalnice pisno soglasje za
najem nadomestnega vozila. Zavarovanje ne krije stroškov najema nadomestnega
vozila osebam, ki se ukvarjajo z dajanjem vozil v najem, in sicer za tista vozila,
katera dajejo v najem, prav tako pa zavarovanje ne krije stroškov najema nadomestnega vozila po policah, kjer je zavarovano tovorno vozilo.
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Izguba ključev, registrskih tablic in osebnih predmetov
Zavarovalnica krije škodo zaradi:
- tatvine avtomobilskih ključev in s tem v zvezi tudi stroške prekodiranja ključa
oziroma menjave ključavnic.
- tatvine ali uničenja registrske tablice – zavarovanje krije pridobitev nove regi
strske tablice in sicer takšne, kakršno je imetnik vozila imel pred izgubo lete;
- tatvine zavarovančevih osebnih dokumentov iz vozila;
- uničenja zavarovančevih oziroma voznikovih osebnih dokumentov
v prometni nesreči;
Zavarovanje (po zgornjih dveh alinejah) krije strošek ponovne izdaje (duplikat)
osebnih dokumentov; pred izplačilom škode mora imetnik vozila predložiti
ustrezna dokazila o prijavi na Upravni enoti oziroma o objavi v Uradnem listu,
kjer upravni postopek to zahteva (tatvina, izguba) , do skupne vrednosti 200 EUR
po zavarovalnem primeru. Za osebne dokumente se štejejo: osebna izkaznica,
zdravstvena izkaznica, potni list, homologacija, vozniško dovoljenje in prometno
dovoljenje zavarovanega vozila;
Škodni primer je potrebno obvezno prijaviti policiji.
4. ČLEN - POVEČANE NEVARNOSTI
(1) Za povečano nevarnost, ki zvišuje premijo zavarovanja avtomobilskega kaska,
se šteje:
- vozilo v najemu (rent-a-car);
- vozilo za taksi službo;
- intervencijsko vozilo (policija, gasilci, redarji, reševalci, varnostna služba ipd.);
- vozilo za hitro dostavo (hrane, pošiljk ipd.);
- vozilo, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti avtošol.
(2) V kolikor za povečani rizik ni plačana ustrezna zavarovalna premija ima zavarovalnica pravico znižati zavarovalnino v razmerju med zavarovalno premijo,
ki je bila plačana in premijo, ki bi ji morala biti plačana.
(3) Zavarovanja po teh splošnih pogojih ni moč skleniti za:
- vozilo za testiranje:
- vozilo, ki se uporabljalo kot nadomestno vozilo za čas popravila;
- vozilo za prevoz nevarnih snovi;
- vozilo z nadgradnjo iz različnih umetnih mas (zaprti tovorni zaboji, ipd.)
- tovorna vozila, ki s svojo največjo skupno dovoljeno maso presegajo 7,5t;
- specialna vozila;
- vozila, ki niso zajeta pod opisom v 1. členu teh pogojev.
5. ČLEN - NEZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Zavarovanje ne krije škode na zavarovanih stvareh zaradi nevarnosti, ki jih ne
določajo ti pogoji, zlasti pa ne:
1) poškodovanja ali uničenja motorja in drugih delov vozila zaradi izgube hladilne
tekočine, pogonskega goriva, olja iz motorja, menjalnika ali diferenciala
iz kateregakoli vzroka (nadaljnja posledična škoda);
2) škode, ki jo povzroči tovor, razen v primeru prometne nesreče;
3) škode, ki jo povzroči lastni tovor pri nakladanju ali razkladanju;
4) škode zaradi obratovanja pred dokončnim popravilom, razen če gre za škodo,
ki je nastala po delnem popravilu na poti v drugo delavnico, kjer naj bi opravili
drugo delno ali dokončno popravilo;
5) škode, ki nastanejo kot posledica kršitve zakonskih predpisov ali pravil tehničnega izkoriščenja zavarovanega vozila ali zaščitnih ukrepov ali pa so posledica
dejstva, da vozilo v času nastopa zavarovalnega primera ni bilo tehnično
brezhibno. Šteje se, da vozilo ni bilo tehnično brezhibno, če v času nastopa
zavarovalnega primera ni imelo veljavnega prometnega dovoljenja
ali pa se pri njegovi uporabi niso upoštevali veljavni predpisi o potrebni tehnični opremljenosti in je neupoštevanje teh predpisov v vzročni zvezi
s škodnim dogodkom;
6) škode, ki nastanejo pri prevozu z drugim prevoznim sredstvom, po kopnem,
rekah, jezerih, morju in zraku, v primerih, ko škoda nastane zaradi prevoza
samega (primeri ko škoda nastane zaradi prevoza samega so npr. iztirjenje
vlaka, havarija, potopitev ladje, strmoglavljenje letala ipd.);
7) škode zaradi zmanjšanja vrednosti zavarovane stvari po opravljenem
popravilu;
8) škode zaradi vojnih dogodkov, vstaj in drugih oboroženih akcij, sabotaž,
terorističnih dejanj, državljanske vojne, nemirov in zlonamernih dejanj
v zvezi s temi dogodki;
9) škode, ki je neposredna posledica trajnih kemičnih, toplotnih ali mehaničnih
vplivov ter pogojev namestitve in delovanja (korozija, sevanje, staranje ipd.);
10) škode, ki je posledica vseh oblik obrabe (trganja, abrazije, erozije, gravitacije,
trajne vibracije ipd.);
11) škode zaradi čezmerne vlage, rje, kotlovca ipd., in sicer tudi tedaj, če je bila
zaradi tega zavarovana stvar uničena ali poškodovana;
12) škode zaradi vode iz kanalizacijskega omrežja, razen če je do izliva prišlo
zaradi poplave;
13) škode, ki nastanejo kot posledica delovanja nadzvočnih zračnih plovil;
14) škode na pnevmatikah, ki so posledica blokiranja koles;
15) posredne škode, ki nastane ob zavarovalnem primeru (izguba zaslužka, obratovalni zastoj, kazni, stroški najemanja vozila, odškodninski zahtevki, stroški
garažiranja in čuvanja zavarovanih stvari), razen stroškov za nujno potrebni
čas čuvanja zavarovanih stvari na kraju nesreče ali drugem primernem kraju,
po predhodni odobritvi zavarovalnice;
16) lepotne poškodbe na vseh vrstah motornih vozil in škode nastale kot
posledica normalne rabe motornega vozila;
17) pomanjkljivosti ali napake, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja
in so bile ali bi morale biti znane zavarovancu ali osebi, odgovorni
za obratovanje;
18) montaže ali poskusnega obratovanja novih stvari;
19) škode, ki nastane v garancijskem roku ali roku jamčenja za napake in jo je
dolžan povrniti proizvajalec ali prodajalec, če njuna obveznost ni sporna;
20) če gre za zamenjavo uporabnika oziroma lastnika zavarovane stvari (dajanje
vozila v najem, v odplačno uporabo (npr. rent-a-car), v zastavo ipd);
21) škode, ko je bilo vozilo mobilizirano ali pa zaseženo s strani lokalnih
ali državnih organov ali javnih služb;
22) škode na zavorah zaradi obratovanja in zaradi čistega razbitja;
23) škode na električni inštalaciji vozila ali delih vozila zaradi pregretja, kratkega
stika ali stalitve, razen, če se je pojavil požar;
24) škode pri vožnji oziramo uporabi vozila, opravljeni brez vednosti oziroma
odobritve lastnika oziroma upravičenega imetnika vozila ali osebe, ki ga zastopa – protipravni odvzem vozila, razen v okviru zavarovanja tatvine vozila;
25) škode, povzročene zaradi hude malomarnosti imetnika vozila ali osebe,
ki ji je imetnik vozila omogočil uporabo vozila;
26) če voznik po nesreči zapusti kraj dogodka, ne da bi v skladu z zakonsko
dolžnostjo posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju;
27) zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije,
28) stroške pravne pomoči pri uveljavljanju zavarovalnine (odvetniški stroški,
stroški izvedencev ipd.);
29) škode zaradi indirektnega udara strele.
(2) Kritje ni podano, če imetnik vozila ni ravnal v skladu s 4. odstavkom, (1) točke
28. člena teh pogojev.
6. ČLEN - KLAVZULA O IZKLJUČITVI TERORISTIČNIH DEJANJ
(1) Ne glede na druge določbe te zavarovalne pogodbe ni krita škoda, ki je nastala
v neposredni ali posredni povezavi s terorističnim dejanjem, niti katerikoli stroški,
ki so nastali kot posledica škode, in sicer niti v primeru, če je skupaj s terorističnim
dejanjem na nastanek škode vplival še kak drug vzrok ali dejanje.
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(2) Šteje se, da je teroristično dejanje vsako nasilno dejanje, ki ogroža človeško
življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer
s silo, nasiljem ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali
podobnih namenov ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati
javnost ali katerikoli njen del ali pa ima tak učinek. Za teroristično dejanje se šteje
tako dejanje, ki je izvedeno samostojno, kakor tudi tisto, ki je izvedeno v povezavi
s katerokoli organizacijo ali oblastjo.
(3) Iz kritja so izključeni tudi škoda in stroški, nastali zaradi preprečevanja oziroma
zatiranja terorističnih dejanj.
7. ČLEN - IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC
(1) Zavarovalno kritje ni podano ter zavarovalnica ne plača zavarovalnine:
1) če vozilo upravlja oseba brez ustreznega vozniškega dovoljenja, razen v primeru, ko vozilo upravlja vozniški kandidat pri učenju vožnje ob upoštevanju vseh
zakonitih predpisov, ki urejajo ta pouk. Šteje se, da je voznik brez ustreznega
vozniškega dovoljenja tudi, ko vozilo upravlja v času, za katerega mu je bilo
to dovoljenje uradno odvzeto, izrečena prepoved vožnje motornega vozila ali
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja,
2) če je voznik zavarovanega vozila z vozilom upravljal pod vplivom alkohola.
Šteje se, da je voznik ob nezgodi pod vplivom alkohola, ko izpolnjuje enega
izmed naslednjih pogojev:
- če ima zaradi uživanja alkoholnih pijač v krvi več kot 0,50 grama alkohola
na kilogram krvi oziroma več kot 0,00 grama, če gre za voznika začetnika ali
poklicnega voznika kot ga določa zakon oziroma če gre za osebo, ki mu zakon
ne dovoljuje imeti kakršno koli količino alkohola v krvi,
- če ima v izdihanem zraku več kot 0,24 miligrama alkohola na liter izdihanega
zraka oziroma več kot 0,00 miligrama, če gre za voznika začetnika ali poklicnega voznika kot ga določa zakon oziroma če gre za osebo, ki mu zakon ne
dovoljuje imeti kakršno koli količino alkohola v krvi,
- če ne glede na količino alkohola v krvi kaže znake alkoholiziranosti, katerih
posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu;
- če neposredno po nesreči uživa alkohol,
- če odkloni ali se izmakne možnosti ugotavljanja stopnje njegove
alkoholiziranosti,
- šteje se tudi, da se je imetnik vozila izmaknil možnosti ugotavljanja stopnje
alkoholiziranosti, če ni takoj po nesreči obvestil policije oziroma če policiji
ni omogočil ogleda kraja nesreče,
- če se s preizkusom ugotovi, da ima voznik v organizmu več alkohola kot je
dovoljeno, in se z njim voznik ne strinja, a sam ne poskrbi, da bi bila s krvno
analizo neposredno po preizkusu ali prometni nezgodi natančno ugotovljena
stopnja njegove alkoholiziranosti, razen če odvzem krvi ne ogroža njegovega
zdravja (hemofilija).
Domneva alkoholiziranosti velja in se upošteva ne glede na vzročno zvezo med
stopnjo alkoholiziranosti in nastankom prometne nesreče.
3) Če je voznik zavarovanega vozila z vozilom upravljal pod vplivom mamil,
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo
sposobnost za vožnjo (omamljenost). Šteje se, da je voznik pod vplivom
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi:
- če se s strokovnim pregledom ugotovi, da kaže znake motenj v vedenju,
ki povzročajo nezanesljivo ravnanje v prometu zaradi uživanja mamil,
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi,
- če se po prometni nesreči izmakne preiskavi oziroma možnosti ugotavljanja
prisotnosti mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi
v telesu ob nesreči,
- če neposredno po nesreči užije mamila, psihoaktivno zdravilo ali drugo
psihoaktivno snov,
- šteje se tudi, da se je voznik zavarovanega vozila izmaknil preiskavi oziroma
možnosti ugotavljanja prisotnosti mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi v telesu, če ni takoj po nesreči obvestil policije oziroma
če policiji ni omogočil ogleda kraja nesreče.
Domneva omamljenost velja in se upošteva ne glede na vzročno zvezo med
ugotovljeno omamljenostjo in nastankom prometne nesreče.
4) če je škoda povzročena z naklepom zavarovanca oziroma imetnika vozila ali
osebe, ki ji je zavarovanec oziroma imetnik vozila omogočil uporabo vozila ali
osebe, ki se štejejo za sozavarovano osebo v smislu 22. člena teh pogojev.
5) če se ugotovi, da škoda ni nastala na način in v obsegu kot ga je imetnik vozila
opisal v prijavi škode.
(2) Imetnik vozila izgubi svoje zavarovalne pravice ne glede na to, ali je nastanek
škode v vzročni zvezi z voznikovo kršitvijo 1., 2. in 3. odstavka (1) točke tega člena.
(3) Šteje se, da imetnik vozila ni dokazal zavarovalnega primera, če ne izpolni svojih
obveznosti, ki izhajajo iz 28. člena teh pogojev.
8. ČLEN - VREDNOSTNA OSNOVA ZA DOLOČITEV PREMIJE
(1) Za določitev zavarovalne premije za zavarovanje vozil pred nevarnostmi avtomo
bilskega kaska se upošteva vrednosti vozila na dan sklenitve zavarovalne police.
Vrednost vozila za nova vozila se določa na podlagi računa, za rabljena vozila
pa na podlagi računa ali cenitve pooblaščenega trgovca ali strokovne službe
zavarovalnice. Upošteva se bruto cena vozila, razen v primeru, ko je vozilo
predmet operativnega leasinga in se upošteva neto cena. Zavarovanec oziroma
imetnik vozila je dolžan opozoriti zavarovalnico v primeru, če obstoji razlika med
vrednostjo novega vozila in zneskom navedenim na računu za vozilo, posledično danemu popustu trgovca, če tega ne stori je sam odgovoren za morebitno
pozavarovanje vozila.
(2) Če se v tujini nabavljeno vozilo uporablja samo v tujini, se kot vrednost vozila upošteva vrednost tega vozila v državi, v kateri se vozilo zadržuje oziroma vrednost v
državi, kjer je bilo kupljeno.
(3) Če vozila ni več v prodaji, se njegova vrednost ugotavlja ob upoštevanju vrednosti
podobnega vozila.
9. ČLEN - SOUDELEŽBA ZAVAROVANCA PRI ŠKODI (ODBITNA FRANŠIZA)
(1) Zavarovalnica ne povrne škode, ki je manjša od v zavarovalni pogodbi dogovorjene soudeležbe (odbitne franšize). Če je škoda višja, se od nje odbije dogovorjena
odbitna franšiza.
(2) Dogovorjena soudeležba pri škodi se lahko zmanjša v višini kot je to določeno
na zavarovalni polici in sicer v primeru vozil znamk VW, AUDI, ŠKODA, SEAT in
PORSCHE, ko je popravilo izvedeno v servisnih delavnicah koncerna Porsche in
če zavarovanec predloži ustrezen račun, ki to dokazuje. Če je vozilo poškodovano
v obsegu totalne škode ali ukradeno, se uporablja polna z zavarovalno polico
določena soudeležba.
10. ČLEN - UGOTAVLJANJE VIŠINE ŠKODE
(1) Škoda, ki jo krije zavarovanje, se ugotavlja v primeru:
1) Uničenja ali tatvine stvari - po vrednosti zavarovane stvari na dan škode,
zmanjšani za tržno vrednost rešenih ostankov zavarovane stvari, upoštevajoč
stanje te stvari neposredno pred zavarovalnim primerom. Pri ugotavljanju
višine škode se upošteva tržna vrednost zavarovanega predmeta, v času
nastanka zavarovalnega primera.
Tržna vrednost v času nastanka zavarovalnega primera se ugotavlja po nabavno vrednostnem pristopu in pristopu primerljivih prodaj, to je na podlagi starosti zavarovane stvari, izrabljenosti, prevoženih kilometrov in splošnega stanja zavarovane stvari, načina uporabe, spremembe modela in števila prejšnjih
lastnikov kot tudi cene, ki jo na trgu oblikujeta ponudba in povpraševanje;
2) poškodovanja zavarovane stvari (delna škoda) - po višini stroškov popravila.
V stroške popravila se vštejejo tudi stroški demontaže, montaže in prevoza.
Od stroškov za nakup novih nadomestnih delov se lahko odbije znesek v višini
obrabe. Tisti stroški popravila, ki so posledica izboljšave ali izpopolnitve
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Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska

stvari, izvršene ob popravilu, se ne štejejo za škodo. Pri ugotavljanju višine
škode se ne upoštevajo okoliščine, da zaradi pomanjkanja nadomestnih delov
zavarovane stvari ni mogoče popraviti.
Zavarovalnica plača pri delnih škodah popravilo poškodovanih delov, če to ni
možno, se poškodovane dele zamenja z novimi. Če stroški popravila na dan
ugotavljanja višine škode dosegajo 70% tržne vrednosti vozila, se višina škode
ugotavlja tako kot v primeru uničenja ali izginitve zavarovane stvari, z upoštevanjem rešenih delov.
V primeru, ko pride do nezgodnega primera na področju R Slovenije, je vozilo
možno popravljati samo v R Sloveniji. Če pa pride do nezgodnega primera v
tujini, se je imetnik vozila dolžan obrniti na strokovno službo zavarovalnice
in pridobiti navodilo glede kraja popravila vozila.
3) Ostanki uničenih ali poškodovanih stvari ostanejo v zavarovančevi lasti in
se obračunajo po tržni ceni in po stanju stvari na dan ugotavljanja škode.
Tržna cena uničenih ali poškodovanih zavarovanih stvari se določi s tržno
poizvedbo.
4) Če pri zavarovalnem primeru tatvine zavarovano stvar najdejo pred
izplačilom škode, je zavarovanec dolžan to stvar prevzeti.
Če je zavarovana stvar poškodovana ali uničena, se škoda obračuna po
določbah tega člena.
Če zavarovana stvar ni najdena, se škoda obračuna, kot da je zavarovana
stvar uničena brez rešenih delov.
Če zavarovano stvar pozneje najdejo, jo zavarovanec lahko prevzame za
ocenjeno vrednost.
Če zavarovanec zavarovane stvari ne prevzame, zavarovalnica organizira
njeno prodajo. Zavarovanec je dolžan s kupcem, ki je kupil zavarovano stvar s
posredovanjem zavarovalnice, skleniti kupoprodajno pogodbo za ceno doseženo s prodajo, sicer je odgovoren zavarovalnici za škodo, ki je s tem nastala.
Kupnina v tem primeru pripada zavarovalnici.
5) Pri ugotavljanju škode na vozilu je potrebno upoštevati škodo zaradi:
- uničenja ali poškodovanja vozila, ki je nastalo pri njegovem reševanju,
- dežja in snega, ki je padel v vozilo neposredno po njegovem poškodovanju,
- izginitve stvari, ki so sestavni del vozila.
(2) Če se ugotovi, da je bila ob sklenitvi zavarovanja vrednost zavarovanega predmeta
višja od zavarovalne vsote, se ob zavarovalnem primeru zavarovalnina sorazmerno zmanjša.
11. ČLEN - STROŠKI V ZVEZI Z ZAVAROVALNIM PRIMEROM
(1) Zavarovanje krije tudi stroške:
1) vleke ali prevoza poškodovanega vozila do najbližje delavnice, kjer bodo
opravili nujna ali ob soglasju zavarovalnice tudi dokončna popravila,
2) vleke ali prevoza ostankov uničenega vozila, če je to storjeno po nalogu zavarovalnice in odvoza ostankov zavarovanega vozila do najbližjega
odlagališča,
3) nujno potrebnega varovanja zavarovanih stvari na kraju nesreče ali drugem
primernem kraju, vendar najdlje do dneva ogleda oziroma cenitve s strani
zavarovalnice, če so nastali po nalogu oziroma s soglasjem zavarovalnice.
(2) Zavarovanje ne krije stroškov:
1) za odstranitev in zmanjšanje nevarnosti (preventivni ukrepi),
2) reševanja vozila, če ni bilo zavarovalnega primera,
3) za odvoz tovora,
4) čiščenja kraja nesreče.
12. ČLEN - DAJATEV ZAVAROVALNICE (ZAVAROVALNINA)
(1) Zavarovalnica plača za zavarovana vozila ugotovljeno škodo do višine določene
s pogoji zavarovalne pogodbe, vendar največ v višini zavarovalne vsote, kot je ta
določena na zavarovalni polici.
(2) Če je dogovorjena zavarovalna vsota višja od dejanske vrednosti, se plača dejanska vrednost zavarovane stvari.
(3) Poleg škode na zavarovani stvari plača zavarovalnica stroške v zvezi z zavarovalnim primerom, vendar tako, da skupaj s škodo na zavarovani stvari ne presegajo
vrednosti zavarovane stvari oziroma dogovorjene zavarovalne vsote. Zavarovalnica pa plača stroške tudi preko vrednosti zavarovane stvari ali dogovorjene
zavarovalne vsote, če so nastali po njenem nalogu.
(4) Dajatev zavarovalnice se zniža za odbitno franšizo, dogovorjeno v zavarovalni
pogodbi.
(5) Pri zavarovalnem primeru tatvine je zavarovalnica dolžna plačati zavarovalnino,
ko so podani vsi pogoji za izplačilo (temelj in višina škode).
(6) Zavarovalnica izplača obračunano zavarovalnino oziroma njen ustrezni del zavaro
vancu v 14 dneh po tem, ko je prejela vse podatke, ki so potrebni za obračun škode
ter dokaz o obstoju in višini svoje obveznosti in je z zavarovancem podpisana
poravnava, ali pa je podana domneva, da se zavarovanec oziroma imetnik vozila s
poravnavo strinja. Domneva je podana v primeru, če zavarovanec ali imetnik vozila v roku ne vloži pritožbe in v istem roku tudi ne podpiše zaključnega sporazuma.
(7) V primeru zavarovalnega primera tatvine vozila je zavarovalnica dolžna izplačati
zavarovalnino, ko od zavarovanca prejme overjeno poravnavo, ki bo omogočala
prenos lastninske pravice na vozilu na zavarovalnico v primeru, če bo vozilo
naknadno najdeno.
(8) Zavarovalnica je upravičena zavarovalnino, ki jo je dolžna izplačati skladno s
temi pogoji sorazmerno znižati, če k nastanku škode s svojim premalo skrbnim
ravnanjem prispeval tudi zavarovanec oziroma imetnik vozila ali osebe, ki ji je zavarovanec oziroma imetnik vozila omogočil uporabo vozila ali osebe, ki se štejejo
za sozavarovano osebo v smislu 22. člena teh pogojev.
13. ČLEN - DOLOČANJE ZAVAROVALNE PREMIJE
(1) ENOLETNE POLICE: Pri zavarovanju avtomobilskega kaska, se za vozila določa
zavarovalna premija za vsako vozilo posebej, upoštevajoč tudi pretekli čas trajanja
zavarovanja brez zavarovalnega primera in število zavarovalnih primerov v
preteklem zavarovalnem letu.
(2) PERMANENTNE POLICE: Pri permanentnih zavarovalnih policah se višina premije,
ki je določena ob sklenitvi zavarovalne pogodbe spremeni ob upoštevanju indeksa
cen življenjskih potrebščin v zadnjih 12-ih mesecih šteto 30. dan pred dnevom
sklenitve zavarovalne pogodbe oziroma pred dnevom molče podaljšane zavarovalne pogodbe. V primeru, če ob začetku trajanja novega zavarovalnega obdobja
indeks cen življenjs kih potrebščin, ki predstavlja podlago za spremembo zavarovalne premije še ni javno objavljen, se upošteva zadnji javno objavljeni indeks cen
življenjskih potrebščin za obdobje 12-ih mesecev. Višina premije, ki je določena
ob sklenitvi zavarovalne pogodbe se spremeni tudi posledično spremembi davka
ali drugih dajatev povezanimi z zavarovalnimi posli. Sprememba davka ali drugih
dajatev, se upošteva v novem zavarovalnem obdobju, ki sledi spremembi davka
ali drugih dajatev. Višina premije, ki je določena ob sklenitvi zavarovalne pogodbe
se lahko spremeni po izteku vsakokratne enoletne dobe zavarovanja, na podlagi
soglasja zavarovanca oziroma imetnika vozila. V primeru, če zavarovalec oziroma
imetnik vozila s spremembo višine premije ne soglaša, lahko zavarovalnica
skladno s 4. odstavkom 16. člena predmetnih pogojev od zavarovalne pogodbe
odstopi in ne podaljša zavarovanja.
14. ČLEN - NAČIN DOLOČANJA PREMIJSKIH RAZREDOV
Imetniki vozil se razvrščajo v premijske razrede, od 1. do 20., pri razvrstitvi v
premijs ki razred se upošteva premijski razred, v katerega je imetnik vozila razvrščen pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti za isto vozilo, v času sklenitve
zavarovanja avtomobilskega kaska.

III. SPLOŠNE DOLOČBE
15. ČLEN - SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE
Zavarovalna pogodba je sklenjena, ko zavarovalno polico podpišeta obe pogodbeni stranki.
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16. ČLEN - ZAČETEK IN KONEC ZAVAROVALNEGA KRITJA
(1) Zavarovalno kritje se začne ob 00:01 tistega dne, ki je v polici naveden kot začetek
zavarovanja.
(2) Zavarovalno kritje se konca po preteku 24. ure tistega dne, ki je v polici naveden
kot dan poteka zavarovanja.
(3) ENOLETNE POLICE: Zavarovanje se sklene za dobo enega leta. V teh primerih
lahko vsaka stranka kadarkoli brez odpovednega roka odstopi od zavarovalne
pogodbe s tem, da to pisno sporoči drugi stranki.
(4) PERMANENTNE POLICE: Zavarovanje se sklene za dobo enega leta, pri tem da se
zavarovanje avtomatično podaljša po izteku dobe zavarovanja za enako obdobje –
eno leto, če nobena stranka najkasneje 3 mesece pred iztekom zavarovalne dobe
pisno druge stranke ne obvesti o odstopu od zavarovalne pogodbe.
Zavarovalnica lahko najkasneje 3 mesece pred iztekom zavarovalne dobe imetniku
vozila ponudi spremenjene zavarovalne pogoje, katere pa ni dolžan sprejeti. Če
imetnik vozila do izteka zavarovalne dobe ne poda pisnega soglasja k spremenjenim zavarovalnim pogojem, zavarovalnica od zavarovalne pogodbe odstopi.
Pri permanentnih zavarovalnih policah se lahko spremenijo splošni pogoji. O spre
membi splošnih pogojev je dolžna zavarovalnica obvestiti zavarovanca oziroma
imetnika vozila najkasneje 4 mesece pred iztekom zavarovalnega obdobje. Spremenjeni splošni pogoji se uporabljajo v primeru, če zavarovalna pogodba ni bila
odpovedana in sicer od dneva trajanja novega zavarovalnega obdobja.
17. ČLEN - ZAVAROVALNI KRAJ
Zavarovanje velja, dokler so zavarovane stvari na območju (Evrope) v geografskem smislu, če v zavarovalni pogodbi ni dogovorjeno drugače.
18. ČLEN - PLAČILO PREMIJE
(1) Premijo za prvo zavarovalno leto mora zavarovalec plačati ob zapadlosti računa
za plačilo letne premije, premije za naslednja zavarovalna leta pa ob zapadlosti
računa za plačilo letne premije za posamezno leto.
(2) Če je premija plačana po pošti ali banki, velja za čas plačila dan, ko je bil dan nalog
za plačilo pošti ali banki.
(3) Če je bil glede na dogovorjeni čas zavarovanja priznan popust na premijo, zavaro
vanje pa je prenehalo pred potekom časa, lahko zavarovalnica terja razliko do
tiste premije, ki bi jo moral zavarovalec plačati, če bi se bila pogodba sklenila le za
toliko časa, kolikor je resnično trajala.
19. ČLEN - POSLEDICE, ČE PREMIJA NI PLAČANA
(1) Obveznost zavarovalnice, da izplača zavarovalnino, preneha v primeru, če
zavarovalec do zapadlosti ne plača zavarovalne premije, ki je zapadla po sklenitvi
pogodbe, in tega tudi ne stori kdo drug, ki je za to zainteresiran, po tridesetih
dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno priporočeno pismo zavarovalnice z
obvestilom o zapadlosti premije, pri čemer pa ta rok ne more izteci prej, preden ne
preteče trideset dni od zapadlosti premije.
(2) Zavarovalnica lahko po izteku roka iz prvega odstavka tega člena, če je zavarovalec v zamudi s plačilom premije, ki jo je treba plačati po sklenitvi pogodbe oziroma
druge in naslednjih premij, razdre zavarovalno pogodbo brez odpovednega roka,
s tem da razdrtje zavarovalne pogodbe nastopi z iztekom roka iz prvega odstavka
tega člena in s prenehanjem zavarovalnega kritja, če je bil zavarovalec na to opozorjen v priporočenem pismu z obvestilom o zapadlosti premije in o prenehanju
zavarovalnega kritja.
(3) Če zavarovalec plača premijo po izteku roka iz prvega odstavka tega člena, vendar
v enem letu od zapadlosti premije, je zavarovalnica dolžna, če nastane zavarovalni
primer od 24. ure po plačilu premije in zamudnih obresti, plačati zavarovalnino.
Če zavarovalec premije v tem roku ne plača, zavarovalna pogodba preneha veljati
s potekom zavarovalnega leta.
(4) V primeru prenehanja zavarovalne pogodbe zaradi neplačane zapadle premije,
mora zavarovalec plačati premijo za čas do dneva prenehanja pogodbe ali celotno
premijo za tekoče zavarovalno leto, če je do dneva prenehanja pogodbe nastal
zavarovalni primer, za katerega mora zavarovalnica plačati zavarovalnino.
(5) V primeru prenehanja zavarovalne pogodbe zaradi neplačane zapadle premije,
mora zavarovalec plačati premijo za čas do dneva prenehanja pogodbe ali celotno
premijo za tekoče zavarovalno leto, če je do dneva prenehanja veljavnosti pogodbe
nastal zavarovalni primer, za katerega mora zavarovalnica plačati zavarovalnino.
20. ČLEN - ODSVOJITEV ZAVAROVANE STVARI
(1) Pri zamenjavi imetnika oziroma lastnika vozila zavarovanje preneha ob 24. uri istega dne, ko novi imetnik oziroma lastnik vozila prevzame vozilo. Šteje se, da gre za
zamenjavo imetnika oziroma lastnika vozila tudi v primeru dajanja vozila v najem,
v odplačno uporabo (npr. rent-a-car), v zastavo, v komisijsko prodajo, je odvzeto,
vrnjeno, izročeno v hrambo ipd. V Stanje vozila ob zamenjavi imetnika oziroma lastnika vozila se dokazuje s primo-predajnim zapisnikom ali drugo ustrezno listino.
(2) Pri dedovanju se zavarovalno razmerje ne spremeni.
21. ČLEN - POVRAČILO PREMIJE
(1) Če je zavarovana stvar uničena pred začetkom zavarovalnega kritja, vrne zavarovalnica vso plačano zavarovalno premijo.
(2) Zavarovalnica vrne del zavarovalne premije za neuporabljeni čas zavarovanja, če
je bila stvar uničena ali je izginila zaradi nezavarovane nevarnosti, kakor tudi, če je
bila popolna škoda krita na podlagi zavarovanja odgovornosti povzročitelja škode.
Neuporabljeni čas zavarovanja se računa od dneva uničenja zavarovane stvari
oziroma od dneva prejema pisnega zahtevka zavarovanca za povračilo premije.
(3) Imetnik vozila ima pravico terjati povračilo sorazmernega dela zavarovalne premije za neuporabljeni čas zavarovanja, če v tem zavarovalnem letu ni bilo zavarovalnega primera. Šteje se, da zavarovalnega primera ni bilo, če imetnik vozila o tem
ni pisno obvestil zavarovalnice.
(4) Zavarovalnici pripada premija za tekoče zavarovalno leto v celoti, če je bila ali bo
izplačana zavarovalnina zaradi zavarovane nevarnosti.
(5) Zavarovalnica lahko na zahtevo zavarovanca vrne del zavarovalne premije za
neuporabljeni čas zavarovanja tudi v primeru, če imetnik vozila vozilo odjavi pri
pristojnem prometnem organu in preda registrske tablice. Imetnik vozila ima
pravico terjati povračilo premije, če v tem zavarovalnem letu ni bilo zavarovalnega
primera. Velja domneva iz točke (3) tega člena.
(6) V drugih primerih prenehanja zavarovanja pred koncem dobe, za katero je plačana
premija pripada zavarovalnici zavarovalna premija do tistega dne, do katerega traja
zavarovalno kritje. Imetnik vozila ima pravico terjati povračilo premije, če v tem zavarovalnem letu ni bilo zavarovalnega primera. Velja domneva iz točke (3) tega člena.
(7) Povračilo premije na zahtevo zavarovanca se lahko opravi na podlagi predložitve
police in pisnih dokazil o izpolnitvi pogojev za povračilo premije.
(8) Višina povračila se izračuna na sledeči način:
1) Pri letnem zavarovanju se ob prekinitvi zavarovanja zavarovalna premija pora
čuna za pretekli čas trajanja zavarovanja pro-rata temporis, razlika med plačano zavarovalno premijo in tako obračunano premijo pa se vrne zavarovancu,
če med trajanjem zavarovanja ni bila prijavljena škoda.
2) Ob prekinitvi permanentnega zavarovanja v prvem letu trajanja zavarovanja,
se ob prekinitvi zavarovalna premija poračuna na način, kot če bi bilo sklenjeno
letno zavarovanje. Letna premija se tako poračuna na vrednost enoletnega zavarovanja, kateremu sledi poračun za pretekli čas trajanja zavarovanja pro-rata
temporis. Razlika med plačano zavarovalno premijo in tako obračunano premijo
pa se vrne zavarovancu, če med trajanjem zavarovanja ni bila prijavljena škoda.
3) Če je višina zavarovalne premije odvisna od s strani zavarovalnice odobrenih
popustov (npr. permanentna zavarovalna polica, različne prodajne akcije) in
imetnik vozila skladno z zavarovalno pogodbo izgubi pravico do priznanega
popusta na višino zavarovalne premije, se za razliko med zavarovalno premijo
brez popustov in obračunano premijo bremeni imetnika vozila.
(9) Imetnik vozila ali tisti, ki izkaže pravni interes, lahko škodo odkupi. V tem primeru
se šteje, da je imetnik vozila odstopil od škodnega zahtevka in lahko zahteva sorazmerni del zavarovalne premije za neuporabljeni čas zavarovanja.
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Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska

(10) Potem, ko je zavarovalnica skladno s tem členom premijo oziroma del premije
vrnila zavarovancu oziroma uporabniku vozila, je prenehala njena dolžnost za
izplačilo zavarovalnine ne glede na čas nastanka zavarovalnega primera.
22. ČLEN - SOZAVAROVANE OSEBE
(1) Sozavarovane osebe so osebe, katerim je zavarovanec ali imetnik vozila, ki ni
pravna oseba, prepustil v upravljanje zavarovano vozilo.
(2) V kolikor upravlja z zavarovanim vozilom oseba, ki živi z zavarovancem ali imetnikom vozila v skupnem gospodinjstvu, se šteje, da ji ga je ta prepustil v upravljanje,
če se ne dokaže nasprotno.
(3) Sozavarovani so tudi najemniki in zakupniki, katerim zavarovanec ali imetnik
vozila, ki se poslovno ukvarja z izposojanjem vozil ali dajanjem vozil v zakup,
prepustijo upravljanje zavarovanega vozila, od njih pooblaščenim voznikom.
(4) Vednost in ravnanje sozavarovane osebe se šteje kot vednost in ravnanje zavarovanca oziroma imetnika vozila.
(5) Šteje se, da je sozavarovana oseba seznanjena s temi splošnimi pogoji, nasproten
dokaz ni dopusten.
23. ČLEN - ZAVAROVANJE NA TUJ RAČUN
Pri zavarovanju na tuj račun sklene zavarovalec v svojem imenu in na tuj račun
ali na račun tistega katerega se zavarovanje tiče. Zavarovalec mora plačevati
premijo in izpolnjevati druge obveznosti iz zavarovalne pogodbe, vendar pravic iz
zavarovalne pogodbe ne more izvrševati, če v to ne privoli tisti, cigar interes je bil
zavarovan in ki mu te pravice gredo.
24. ČLEN - VEČKRATNO IN DVOJNO ZAVAROVANJE
Zavarovalec oziroma imetnik vozila mora ob sklenitvi zavarovanja in ob uveljavljanju odškodninskega zahtevka (nastanku zavarovalnega primera) obvestiti zavarovalnico, ali je isti predmet zavarovanja za isti riziko morebiti zavaroval še pri kateri
drugi zavarovalnici. Zavarovalnica odškodninskega zahtevka ni dolžna izplačati,
če je zavarovalec oziroma imetnik vozila kršil obveznost iz tega člena, v primeru,
če pa je zavarovalnica odškodnino že izplačala, jo je upravičena terjati nazaj. Prav
tako zavarovalnica ni dolžna izplačati zavarovalnine, če ugotovi, da je isto vozilo
dvojno ali večkratno zavarovano.
25. ČLEN - SPREMEMBA NASLOVA
(1) Zavarovanec/zavarovalec/imetnik vozila mora obvestiti zavarovalnico o spremembi naslova oziroma sedeža, kot tudi o spremembi svojega imena oziroma firme
najkasneje v roku 15-ih dni od dneva spremembe.
(2) Če je zavarovanec/zavarovalec/imetnik vozila spremenil naslov stanovanja oziroma sedeža podjetja ali svoje ime, oziroma ime podjetja, pa tega ni sporočil zavarovalnici, zadošča, da zavarovalnica obvestilo, ki ga mora sporočiti zavarovancu/zavarovalcu/ imetniku vozila, pošlje na naslov njegovega zadnjega znanega naslova
stanovanja oziroma sedeža podjetja ali ga naslovi na njegovo zadnje znano ime
oziroma ime podjetja, s priporočeno poštno pošiljko
26. ČLEN - SPREMEMBA ZAVAROVALNIH POGOJEV ALI PREMIJSKEGA CENIKA
(1) Če zavarovalnica spremeni zavarovalne pogoje ali premijski cenik, mora o spremembi obvestiti zavarovalca vsaj 60 dni pred potekom tekočega zavarovalnega leta.
(2) Zavarovalec ima pravico, da v 60 dneh po prejemu obvestila odpove zavarovalno
pogodbo. Pogodba preneha veljati z iztekom tekočega zavarovalnega leta.
(3) Če zavarovalec ne odpove zavarovalne pogodbe, se ta z začetkom prihodnjega zavarovalnega leta spremeni v skladu z novimi zavarovalnimi pogoji ali premijskim cenikom.
(4) Prejšnje določbe tega člena se ne uporabljajo, kadar se med zavarovalnim letom
spremeni premija zaradi spremembe tiste vrednosti vozil, ki služi kot vrednostna
osnova za določitev premije. V tem primeru je zavarovalec dolžan plačati tisto
premijo, ki je veljala v trenutku, ko je premija zapadla v plačilo.
27. ČLEN - NAČIN OBVEŠČANJA
(1) Dogovori o vsebini zavarovalne pogodbe so veljavni le, če so sklenjeni v pisni obliki.
(2) Vsa obvestila in izjave, ki jih je treba dati po določbah zavarovalne pogodbe, morajo biti pisne.
(3) Obvestilo ali izjava je dana pravočasno, če se pred koncem roka pošlje s priporočenim pismom.
(4) Vsa obvestila, izjave in odpovedi se pošiljajo s priporočeno poštno pošiljko poslano
na naslov oziroma sedež nasprotne stranke, naveden na zavarovalni polici oziroma
zadnji novo sporočeni naslov oziroma sedež. Obvestila, izjave in odpovedi poslane
na naveden način se štejejo za vročeno po 21-ih dneh šteto od dneva oddaje.
(5) Drugačen način obveščanja, kot določen v odstavku (4) je dopusten le v primeru,
če tako določajo ti splošni pogoji.
28. ČLEN – DOLŽNOSTI IMETNIKA VOZILA PO ZAVAROVALNEM PRIMERU
(1) Po nastanku zavarovalnega primera mora imetnik vozila:
1) takoj storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil nadaljnjo nastajanje
škode, upoštevajoč pri tem navodila zavarovalnice,
2) najpozneje v 8 dneh od dneva, ko je zvedel za zavarovalni primer, o tem obvestiti zavarovalnico. Če obvestilo ni bilo pisno, ga mora najpozneje v nadaljnjih
3 dneh potrditi s pisno prijavo, v kateri navede tudi poškodovane uničene ali
izginule stvari in njihovo približno vrednost, če imetnik vozila v navedenem
roku ne obvesti zavarovalnico ali pa v navedenem roku ne potrdi obvestila,
mora predložiti ustrezna dokazila ki izkazujejo opravičljivo zamudo rokov,
3) o vseh primerih, ki so določeni z ustreznimi predpisi in splošnimi pogoji,
predvsem pa o zavarovalnih primerih nastalih zaradi požara, eksplozije, tatvine,
vlomske tatvine, ropa, zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb takoj obvestiti policijo ter navesti, katere stvari so bile uničene, poškodovane oziroma
so izginile ob zavarovalnem primeru; v primeru prometne nesreče je potrebno
obvestiti policijo v skladu z določili veljavne zakonodaje,
4) imetnik vozila je dolžan v primeru tatvine, vlomske in roparske tatvine, ob
prijavi škode predložiti zavarovalnici vse originalne in rezervne ključe vozila,
prometno dovoljenje in na zahtevo zavarovalnice tudi druge dokumente,
potrebne za likvidacijo škode,
V primeru izgube ali tatvine ključev vozila je imetnik vozila dolžan o tem
nemudoma obvestiti zavarovalnico in zamenjati vse vložke ključavnic, sicer
ima zavarovalnica v primeru tatvine pravico odkloniti izplačilo zavarovalnine,
5) če je v zavarovalnem primeru, nastalem zaradi prometne nesreče prišlo do
telesnih poškodb, ali pa so nastale večje poškodbe na zavarovanem predmetu
(aktiviranje zračnih blazin, nevozno vozilo, prevračanje vozila ipd.), je imetnik
vozila dolžan pri policiji nemudoma zahtevati ogled kraja dogodka,
6) ne sme spreminjati stanja poškodovanih oziroma uničenih stvari, dokler si
jih ne ogleda predstavnik zavarovalnice, razen če je sprememba potrebna
v javnem interesu, oziroma da bi bila škoda manjša.
7) Imetnik vozila mora dati zavarovalnici vse potrebne podatke in vso dokumentacijo, ki jo ima na voljo in je nujno potrebna za ugotavljanje vzroka, obsega in
višine škode. Zavarovalnica lahko zahteva tudi druga dokazila, predvsem pa
dokazilo, da je imetnik vozila v primeru, ko je bil dolžan o nastanku zavarovalnega primera obvestiti policijo, to tudi storil. Če imetnik vozila ne predloži
zahtevanih podatkov, se šteje, da ni dokazal nastanka zavarovalnega primera
oziroma višine škode.
8) V primeru prometne nesreče je imetnik vozila zavarovalnici dolžan posredovati
podatke o vozniku soudeleženega vozila, prav tako pa registrsko številko tega
vozila in številko zavarovalne police avtomobilske odgovornosti, po kateri je
soudeleženo vozilo zavarovano, razen v kolikor navedenih podatkov iz opravičljivih razlogov ni mogel pridobiti.
(2) Zavarovalnica lahko odkloni izplačilo zavarovalnine, če imetnik vozila ne opravi
svojih dolžnosti iz (1) odstavka tega člena.
(3) Imetnik vozila soglaša, da lahko zavarovalnica iz vozila pridobi elektronske
podatke o stanju vozila ter načinu vožnje pred oziroma ob nastopu zavarovalnega
primera. Preklic soglasja ali onemogočanje pridobitve elektronskih podatkov se
šteje za kršitev obveznosti imetnika vozila.
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(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za imetnika vozila in sozavarovane osebe.
29. ČLEN - OBRAČUN ZAVAROVALNINE
Obračun zavarovalnine se opravi na podlagi ugotovitve in ocenitve škode:
(1) Po pisnem prejemu prijave zavarovalnega primera mora zavarovalnica najkasneje
v 5 delovnih dneh pričeti z ugotavljanjem in ocenjevanjem škode. Če zavarovalnica
tega ne stori, sme zavarovanec začeti z ocenjevanjem in odpravljanjem posledic
škode, pod pogojem, da prej zavaruje dokaze o nastanku zavarovalnega primera
in obsegu škode.
(2) Če se zavarovanec oziroma imetnik vozila z zavarovalnico ne sporazume glede
ugot avljanja in ocenitve škode, lahko zahteva, da škodo ugotavlja neodvisni
strokovnjak (izvedenec).
(3) Pogodbeni stranki sporazumno imenujeta izvedenca, ki ni v delovnem razmerju
z zavarovalnico ali zavarovancem oziroma imetnikom vozila, da poda dokončno
mnenje, ki je za obe stranki obvezujoče.
(4) Stroške izvedenca je dolžan vnaprej plačati zavarovanec oziroma imetnik vozila, zavarovalnica pa mu jih povrne v obsegu sorazmernim z utemeljenostjo njegovih ugovorov.
30. ČLEN - PREPUSTITEV POŠKODOVANIH DELOV
Zavarovalnica postane lastnik poškodovanih delov, za katere je plačala zamenjavo.
Zavarovalnica lahko od zavarovanca oziroma imetnika vozila zahteva, da dostavi
poškodovane dele, katerih lastnica je postala zavarovalnica na mesto, ki ga določi
oziroma, da ji omogoči prevzem poškodovanih delov pri serviserju. Če zavarovanec oziroma imetnik vozila ravna v nasprotju s prejšnjim stavkom, lahko zavarovalnica zmanjša zavarovalnino za znesek, ki ustreza nabavni vrednosti vgrajenih
nadomestnih novih delov, vendar v nobenem primeru ne manj kot za 10% nabavne
vrednosti teh novih delov. Zahtevo za prevzem poškodovanih delov je zavarovalnica dolžna navesti na zapisniku o poškodbi vozila.
31. ČLEN – IZBIRA IZVAJALCA
Zavarovanec oziroma imetnik vozila je dolžan popravilo izvesti na pooblaščenem
servisu za določeno znamko vozila. Če zavarovanec oziroma imetnik vozila ravna v
nasprotju s prejšnjim stavkom, lahko zavarovalnica odkloni izplačilo zavarovalnine.
32. ČLEN - NOTRANJI POSTOPEK REŠEVANJA PRITOŽB IN POSTOPEK 			
IZVENSODNEGA REŠEVANJA SPOROV
(1) (1) Zoper vsako odločitev zavarovalnice je dovoljena pritožba. Postopek vložitve
pritožbe in odločanje o pritožbi, ureja Pravilnik o načinu reševanja pritožb strank,
ki je objavljen na spletni strani skupine Porsche Finance Group Slovenia
https://www.porscheleasing.si/impressum.
(2) Zavarovalnica zagotavlja izvensodno reševanje sporov v primerih, ko je zavarovalec ali zavarovanec ali drug upravičenec iz predmetne zavarovalne pogodbe,
potrošnik v smislu določb Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). Izvajalec
izvensodnega reševanja sporov za zavarovalnico je DRUŠTVO MEDIATORJEV
SLOVENIJE, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2217775000,
ki je vpisano v register izvajalcev izvensodnega reševanja sporov (IRPS),
dne 20.04.2017 z odločbo MGRT št. 323-45/2016/6.
33. ČLEN - ZAVAROVANJE PO ZAVAROVALNEM PRIMERU
(1) Po zavarovalnem primeru iz kasko zavarovanja, pri katerem je bilo vozilo poškodovano (delna škoda), se zavarovalno razmerje nadaljuje brez sprememb.
(2) Po zavarovalnem primeru iz naslova kasko zavarovanja pri katerem je bilo vozilo
uničeno (totalna škoda), zavarovalno razmerje preneha.
(3) Po zavarovalnem primeru, pri katerem je bilo vozilo ukradeno, zavarovalno
razmerje preneha.
(4) Če zavarovanec po zavarovalnem primeru v katerem je bilo vozilo uničeno (totalna
škoda) vozilo popravi in želi ponovno skleniti kasko zavarovanje, mora vozilo pre
gledati cenilec zavarovalnice in podati pisno soglasje, ki je priloga k novo sklenjeni
zavarovalni polici.
34. ČLEN - UVELJAVLJANJE ZAVAROVALNINE IN ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV
(1) Zavarovanec oziroma imetnik vozila praviloma sam uveljavlja zavarovalnino in
odškodninske zahtevke. V kolikor uveljavlja zavarovalnino s pomočjo zakonitega
zastopnika, skrbnika, ali pooblaščenca, ga to ne odvezuje aktivnega sodelovanja
v postopku. Zavarovalnica v nobenem primeru ne krije stroškov zastopanja.
(2) Če zavarovanec oziroma imetnik vozila po svoji krivdi zavarovalnici ne prijavi
nas tanka zavarovalnega primera v času in na način, ki je določen s temi pogoji,
mora zavarovalnici povrniti morebitno škodo, ki jo ima zaradi tega.
35. ČLEN - KLAVZULA O ZBIRANJU OSEBNIH PODATKOV
Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, je del skupine Porsche Finance
Group Slovenia, ki jo sestavljajo družbe in podružnica: Porsche Leasing SLO d.o.o.,
Porsche Kredit in Leasing, SLO, d.o.o, Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. in
Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji - v nadaljevanju PFGS.
PFGS kot skupni upravljavec osebnih podatkov zagotavlja skladnost obdelave
osebnih podatkov z veljavno zakonodajo in ostalimi predpisi s področja varstva
osebnih podatkov na ravni Evropske Unije in na lokalni ravni. Uporaba in varstvo
osebnih podatkov, ter s tem povezane obveznosti in odgovornost PFGS in pravice
posameznikov, so posebej urejeni v dokumentu Splošne informacije o varstvu
osebnih podatkov, ki je bil zavarovalcu, zavarovancu oziroma imetniku vozila
oziroma zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu vročen pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe. PFGS si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev Splošnih
informacij zaradi zagotavljanja skladnosti s predpisi na področju varstva osebnih
podatkov. Posodobljene informacije so vedno na voljo na spletni strani PFGS
(https://www.porscheleasing.si/podjetje/varstvo_osebnih_podatkov)
ali pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na naslovu
dpo.pfgs@porsche.si.
36. ČLEN - UPORABA ZAKONA
Za odnose med zavarovalnico, zavarovancem, zavarovalcem, upravičencem in
ostalimi osebami, ki niso urejeni s temi pogoji, se upoštevajo določbe Obligacijskega zakonika in drugih pravnih predpisov veljavnih v Republiki Sloveniji.
37. ČLEN - IZVAJANJE NADZORA NAD ZAVAROVALNICO
Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna institucija Finanzmarktaufsicht
(FMA), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien (Dunaj).
38. ČLEN – PRISTOJNOST SODIŠČA
Za reševanje vseh sporov iz zavarovalne pogodbe je krajevno pristojno:
- v primeru, ko je tožena stranka zavarovalnica poleg stvarno pristojnega sodišča
v Ljubljani, tudi sodišče na območju katerega ima tožeča stranka stalno oziroma
začasno prebivališče ali sedež in sodišče na območju katerega je prišlo do
škodnega dogodka,
- v primeru, ko je tožena stranka zavarovalec, zavarovanec, upravičenec iz zavarovanja ali imetnik vozila, sodišče na katerem območju ima zavarovalec, zavarovanec, upravičenec iz zavarovanja ali imetnik vozila, stalno ali začasno prebivališče
ali sedež,
Sporazum o krajevni pristojnosti je veljaven le, če je sklenjen v pisni obliki in je
sklenjen potem, ko je že prišlo do spora ali po dogovoru, ki dodatno omogoča
zavarovalcu, zavarovancu ali upravičencu iz zavarovanja, da začne postopek
pred sodišči, ki niso navedena v tem členu.
39. ČLEN - KLAVZULA O PREPREČEVANJU KORUPCIJE
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi,
ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzroč ena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku, je nična.
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