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Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje odgovornosti zavarovalca nezgodnega zavarovanja 
veljajo od 2. 11. 2016 

 

 SPLOŠNA DOLOČILA  1. člen

 Po teh pogojih je zavarovana odškodninska odgovornost zavarovalca proti 1.
osebam, za katere je sklenil nezgodno zavarovanje po ustrezajočih posebnih 
pogojih za: 

•  goste hotelov, zdravilišč, motelov, kampov, privatnih prenočišč ipd., 

•  goste javnih kopališč, 

•  obiskovalce kulturno-umetniških, športnih in drugih prireditev, 

•  turiste in izletnike, 

•  osebe, ki pri rekreaciji uporabljajo žičnice, vlečnice in vzpenjače. 

 Obseg zavarovanja odgovornosti je določen z zavarovalnimi vsotami, ki so 2.
navedene v polici in predstavljajo mejo obveznosti zavarovalnice za posamezni 
primer ne glede na število oškodovancev, če ni v teh pogojih drugače določeno. 

 ZAVAROVANE NEVARNOSTI 2. člen

 Zavarovalnica jamči za škode, ki jih zavarovanci uveljavljajo proti zavarovalcu po 1.
pravilih odškodninskega prava zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka 
(nesreče), ki izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v 
polici in ima za posledico: 

1.  smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja, ki zahteva zdravniško pomoč; 

Če umre zavarovanec zaradi bolezni, plača zavarovalnica do 30% v polici 
navedene zavarovalne vsote za primer nezgodne smrti; 

2. poškodbo ali izgubo stvari; 

 V zavarovanje so vključeni odškodninski zahtevki proti zavarovalcu nezgodnega 2.
zavarovanja: 

1.  hotel, zdravilišče, kamp, motel, bungalov in druge pravne ter fizične osebe, ki 
prenočujejo goste, 

2.  javna kopališča (odprtega ali zaprtega tipa), druge pravne ter fizične osebe, 
ki se ukvarjajo s tako dejavnostjo, 

3.  kinematografi, gledališča, druge pravne in fizične osebe, ki organizirajo 
kulturno-umetniške prireditve, 

4.  turistične organizacije in fizične osebe, ki prevažajo turiste in izletnike, 

5.  organizacije, ki upravljajo  z žičnicami, vlečnicami in vzpenjačami. 

 Zavarovalnica jamči tudi za zahtevke proti zavarovancu, ki izvirajo iz 3.
odgovornosti za poškodbe, izginitev ali tatvino stvari, ki pripadajo gostom, 
obiskovalcem, udeležencem ali uporabnikom zavarovančevih storitev,  razen 
vozil vseh vrst, njihovih sestavnih delov, kakor tudi stvari, ki so v vozilih. Za 
poškodovanje, izginitev ali tatvino denarja, vrednostnih papirjev in 
dragocenosti, ki pripadajo gostom, obiskovalcem, udeležencem ali 
uporabnikom, zavarovalnica jamči le takrat, če so te stvari izročene zavarovancu 
v hrambo in jih ta hrani v zaklenjeni blagajni. 

 Zavarovanje ne krije zahtevkov zaradi izginitve ali tatvine stvari, ki pripadajo 4.
gostom iz prostorov restavracij, kavarn, točilnic in podobno, razen če so 
izročene v hrambo zavarovalcu. 

 DOLŽNOSTI IN PRAVICE ZAVAROVALNICE 3. člen

 Po nastanku zavarovalnega primera je zavarovalnica dolžna: 1.

1. preučiti in raziskati temelj in obseg odgovornosti zavarovalca; 

2. izplačati odškodnino v okviru dogovorjenih vsot, ki jo je zavarovalec dolžan 
izplačati upravičencu na podlagi pravnomočne sodbe, sodne ali izvensodne 
poravnave; 

3.  povrniti zavarovalcu vse sodne in izvensodne stroške, ki jih je imel zato, da bi 
znižal odškodninski zahtevek oškodovanca, kakor tudi stroške obrambe v 
kazenskem postopku, ki je bil uveden zaradi storitve ali opustitve, ki bi mogla 
imeti za posledico odgovornost zavarovalca, vendar samo v primeru, če je 
zavarovalnica na tako obrambo pristala. Ti stroški vključujejo tudi honorar 
branilca, ki je bil angažiran na željo zavarovalnice ali po njenem privoljenju, 
ne glede na uspeh sodnega spora oziroma kazenskega postopka in sicer po 
veljavni odvetniški tarifi. Stroškov kazenskega postopka, ki jih je imel 
oškodovanec, zavarovalnica ni dolžna povrniti. 

 Zavarovalnica ima pravico vstopiti v pravdo med zavarovancem in zavarovalcem 2.
kot intervenient ali prevzeti vodenje pravde ali vstopiti v pravdo namesto 
tožene stranke. 

 Izključene se vse obveznosti zavarovalnice: 3.

1.  če zavarovalec ni upošteval z zavarovalnico dogovorjenih ukrepov za 
preprečitev dogodkov, ki bi mogli imeti za posledico njegovo odgovornost ali 
če ni upošteval ukrepov, ki so jih predpisali pristojni organi za dosego istega 
cilja, škoda pa je nastala zaradi te opustitve; 

2.  če je poškodba ali uničenje nastalo po prenehanju jamstva, čeprav so bile 
stvari izročene zavarovalcu pred prenehanjem jamstva. 

 

 

 DOLŽNOSTI ZAVAROVALCA PO ZAVAROVALNEM PRIMERU 4. člen

 Po nastopu zavarovalnega primera je zavarovalec dolžan: 1.

1.  o tem takoj obvestiti zavarovalnico, najkasneje pa v roku 3 dni po prejemu 
odškodninskega zahtevka oziroma, ko je zvedel, da je uveden kazenski 
postopek zaradi dogodka, ki ima za posledico odškodninsko odgovornost; 

2.  da v prijavi zlasti navede: čas, način in vzrok nastanka škodnega dogodka, 
spisek izgubljenih, poškodovanih ali uničenih stvari, njihovo nabavno 
vrednost in višino nastale škode ter natančen opis poškodb oškodovanca; 

3.  da vsak dogodek, ki ima za posledico kazensko odgovornost kogarkoli, takoj 
prijavi organom, ki so pristojni za kazenski pregon; 

4.  da stori vse za zmanjšanje škode in da ukrene vse, kar bi moglo služiti za 
razjasnitev primera in za obrambo pred neupravičenimi in pretiranimi 
zahtevki ter da se glede tega ravna po navodilih zavarovalnice; 

5.  da ukrene vse kar je potrebno za utemeljitev povračilnega zahtevka proti 
osebam, ki so odgovorne za nastalo škodo ali da te zahtevke prenese na 
zavarovalnico; 

6.  da v primeru odškodninske tožbe takoj pismeno obvesti zavarovalnico. 

 Če zavarovalec ne izvrši dolžnosti iz prejšnjega odstavka, ima zavarovalnica 2.
pravico zmanjšati svoje dajatve za toliko, kolikor je zaradi tega nastalo škode. 

 V primeru, da se izgubljene stvari po izplačilu odškodnine najdejo, je 3.
zavarovalec dolžan oškodovancu predlagati izbiro:  

•  da najdene stvari sprejme in vrne prejeto odškodnino, 

•  da prejeto odškodnino obdrži in najdene stvari prepusti zavarovalnici. 

Če se oškodovanec ne odloči v določenem roku, pripadajo najdene stvari 
zavarovalnici. 

 IZPLAČILO ODŠKODNINE 5. člen

 Če odškodninski zahtevek presega zavarovalno vsoto, se šteje, da je 1.
zavarovalnica izpolnila svojo obveznost, če zavarovalcu izplača ali mu da na 
voljo znesek, ki ustreza zavarovalni vsoti in do tedaj nastalim sodnim stroškom. 

 Če znesek iztoženega odškodninskega zahtevka presega zavarovalno vsoto, je 2.
zavarovalnica soudeležena pri stroških v višini razmerja med zavarovalno vsoto 
in priznanim zahtevkom in sicer tudi takrat, kadar gre za več sporov o istem 
dogodku. 

 Če zavarovalec nasprotuje predlogu zavarovalnice, naj se odškodninski zahtevek 3.
likvidira s poravnavo, zavarovalnica ni dolžna plačati tistega dela odškodnine, 
obresti in stroškov, ki bi nastali zaradi tega, ker zavarovalec na poravnavo ni 
pristal. 

 Če zavarovalnica nasprotuje predlogu zavarovalca, da se odškodninski zahtevek 4.
likvidira s poravnavo, je zavarovalnica dolžna plačati višek škode tudi tedaj, če 
presega zavarovalno vsoto na polici. 

 PRAVICA ZAVAROVALNICE DO REGRESA - SUBROGACIJA 6. člen

Z izplačilom odškodnine vstopa zavarovalnica do višine izplačane odškodnine v pravice 
zavarovalca proti tretji osebi. 

 ZAKLJUČNA DOLOČILA 7. člen

Posebni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb. Če se 
njihova vsebina razlikuje od splošnih pogojev, veljajo posebni pogoji. 

 

 


