
IZVLEČEK IZ SPLOŠNIH POGOJEV ZA ZAVAROVANJE  
PRAVNE ZAŠČITE VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA 12 ZA MOTORNA VOZILA  
ZA ZAVAROVALNICO MARIBOR d.d. (Izvleček SPPZ 12 ZM-AO MV) 

 

Uvod in kazalo 

Upoštevati je potrebno, da le skupne določbe in posebne določbe 
skupaj določajo obseg in predpostavke zavarovalnega varstva. 
Skupne določbe veljajo v vsakem primeru, posebne določbe pa le, 
če in kot so dogovorjene v vsakokratni zavarovalni pogodbi. 

V posebni določbi opisane sestavine pravne zaščite se ponujajo v 
obliki osnovne kombinacije pravne zaščite. 

Skupne določbe 

1. člen Predmet zavarovanja 
2. člen Zavarovalni primer in njegov nastanek 
3. člen Časovna veljavnost 
4. člen Krajevna veljavnost zavarovanja 
5. člen Kdo je zavarovan in predpostavke uveljavljanja kritnih 

zahtevkov sozavarovanih oseb 
6. člen Storitve, ki jih zagotavlja zavarovatelj 
7. člen Izključitve iz zavarovalnega varstva 

8. člen Obveznosti, na katere mora biti zavarovanec pozoren 
zaradi zagotovitve upravičenosti kritnega zahtevka 

9. člen Kdaj in kako se mora zavarovatelj izreči o kritnem zahtevku 
zavarovanca 

10. člen Kdo izbere pravnega zastopnika, kdo in kdaj ga pooblasti 
ter kaj se zgodi v primeru nasprotja interesov (Interesne 
kolizije) 

11. člen V katerih primerih je mogoče zavarovalne zahtevke 
odstopiti ali zastaviti in kdaj preidejo zahtevki na 
zavarovatelja 

12. člen Kaj je zavarovalno obdobje, kdaj mora biti premija plačana 
in kdaj prične zavarovalno varstvo 

13. člen Povečanje ali zmanjšanje zavarovalnih rizikov 
14. člen Spremembe premije in zavarovalne vsote 
15. člen Oblika izjav 

Posebna določba 

16. člen Pravna zaščita vozniškega dovoljenja 

Skupne določbe 

1. člen 
Predmet zavarovanja 

Zavarovatelj skrbi za varovanje pravnih interesov zavarovanca in 
prevzame zaradi tega nastale stroške. 

Zavarovalno varstvo je določeno v splošnih in posebni določbi in se 
nanaša na vsakokrat dogovorjene rizike. 

Zavarovalno varstvo velja za vsa motorna vozila, za katera je sklenjeno 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti. 

2. člen 
Zavarovalni primer in njegov nastanek 

Kot zavarovalni primer šteje dejanska ali zatrjevana kršitev pravne 
obveznosti ali pravnega predpisa s strani zavarovanca, nasprotnika ali 
tretje osebe; šteje, da je zavarovalni primer nastopil, ko ena od 
navedenih oseb začne ali bi naj začela kršiti pravno obveznost ali 
pravni predpis. 

Pri pravni zaščiti vozniškega dovoljenja je pri več kršitvah merodajna 
tista kršitev, ki je neposredno povzročila odvzem ali zaseg vozniškega 
dovoljenja. 

3. člen 
Časovna veljavnost 

1. Zavarovanje zaobjema zavarovalne primere, ki so nastopili med 
trajanjem zavarovalne pogodbe. 
Zavarovalno kritje prične ob 00.00 uri tistega dne, ki je na 
zavarovalni pogodbi oz. v zavarovalni polici označen kot dan 
začetka veljavnosti zavarovalnega kritja. 

2. Zavarovalnega varstva ni, če zavarovanec uveljavlja kritni zahtevek 
več kot tri leta po prenehanju zavarovalne pogodbe za zadevni 
rizik, neodvisno od tega, kdaj je zavarovanec izvedel za zavarovalni 
primer. 

4. člen 
Krajevna veljavnost zavarovanja 

Zavarovalno varstvo velja za zavarovalne primere znotraj Evrope (v 
geografskem smislu), in če se uveljavljanje pravnih interesov 
uresničuje v Evropi (v geografskem smislu), vključno z Islandijo, 
izvenevropskimi sosednjimi državami Sredozemlja, na Kanarskih 
otokih, Madeiri ali na Azorih in je za to pristojno ali bi bilo pristojno 
državno sodišče ali državni upravni organ v teh državah, če bi bil začet 
sodni ali upravni postopek. 

5. člen 
Kdo je zavarovan in predpostavke uveljavljanja kritnih zahtevkov 

sozavarovanih oseb 

1. Zavarovani so zavarovanec in v posebni določbi vsakokrat navedene 
sozavarovane osebe. V primeru, da je v posebnih določbah 
predvideno sozavarovanje svojcev, potem zavarovalno varstvo 
zaobjema: 
1.1. zavarovanca, 
1.2. njegovega, z njim v skupnem gospodinjstvu živečega zakonca 

ali različno- ali istospolnega življenjskega sopotnika, 
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1.3. njihove otroke (posvojence, rejence in pastorke, vnuke pa le, 
če živijo z zavarovalcem v skupnem gospodinjstvu), če 
- še niso dopolnili 27 let, se šolajo in se ne preživljajo 

samostojno  
- ali so pod skrbništvom zavarovanca ali njegovega, z njim v 

skupnem gospodinjstvu živečega zakonca ali življenjskega 
sopotnika. 

Določbe, ki veljajo za zavarovanca, veljajo tudi za sozavarovane 
osebe, kar velja zlasti glede izpolnitve obveznosti (8. člen). 

2. Sozavarovane osebe lahko uveljavljajo kritne zahtevke proti 
zavarovatelju le s soglasjem zavarovanca. Zavarovanec je upravičen 
preklicati svoje soglasje, če sozavarovane osebe zahtevajo 
zavarovalno varstvo za spodbijanje neke odločitve ali sproženje 
nekega postopka. Zavarovalno varstvo preneha, ko zavarovatelj 
prejme izjavo zavarovanca. 

6. člen 
Storitve, ki jih zagotavlja zavarovatelj 

1. Ko zavarovanec zahteva zavarovalno varstvo, bo zavarovatelj, če je 
k temu zavezan, prevzel od trenutka uveljavitve kritnega zahtevka 
nastale stroške v skladu s 5. točko tega člena, če so le-ti za 
varovanje zavarovalčevih pravnih interesov nujni. 

2. Zavarovalno varstvo zaobjema tudi stroške, ki so nastali največ štiri 
tedne pred uveljavitvijo kritnega zahtevka in so povzročeni z ukrepi 
nasprotnika, sodišča ali upravnega organa ali so nastali z 
neodložljivimi ukrepi v interesu zavarovanca. 

3. Stroški so nujni, če sta uveljavljanje pravic ali zastopanje ustrezni in ne 
zlonamerni ter obstajajo zadostni izgledi za uspeh. Preverjanja izgledov 
na uspeh v skladu z 9. členom ni v primerih pravne zaščite vozniškega 
dovoljenja. 

4. Zavarovalno varstvo zaobjema tudi 
− izvensodno skrb za pravne interese s strani zavarovatelja ali od 

pravnega zastopnika, kateremu je podelil naročilo in 
− zastopanje pred državnimi sodišči in upravnimi organi na vseh 

instancah. 

5. Zavarovatelj plača 
5.1. primerne stroške zavarovančevega odvetnika, ki deluje v 

Sloveniji, do višine odvetniške tarife. Posebni dogovori med 
odvetnikom in stranko se ne upoštevajo. 
Pri sodnih in upravnih postopkih se stranske storitve 
odvetnika priznajo največ do višine od sodišča priznanih 
stroškov. 
V primeru, da je namesto odvetnika v zastopanje stranke 
pritegnjena druga strokovno ustrezna oseba, bodo njeni 
stroški povrnjeni v skladu z za njo veljavnimi predpisi, vendar 
največ do višine, ki izhaja iz odvetniške tarife. 
V tujini nastali stroški osebe, upravičene za poklicno 
zastopanje strank, bodo povrnjeni v skladu s tam veljavnimi 
predpisi. 

5.2. zavarovancu naložena plačila za od sodišča ali upravnega 
organa imenovane izvedence, prevajalce in priče, kakor tudi 
takse v sodnih ali upravnih postopkih. 
Stroški objave sodbe in stroški za izvrševanje kazenskih 
sankcij se ne povrnejo. 

5.3. stroški nasprotne strani v pravdnem postopku, če je k 
njihovem plačilu zavezan zavarovanec. 
Pod istimi predpostavkami nosi zavarovatelj v kazenskem 
postopku proti zavarovancu tudi stroške vloge za subsidiarno 
tožbo. 

5.4. potne stroške zavarovanca k sodišču v tujino, če se mora 
pojaviti kot obdolženec ali kot stranka in mu je to ukazano ali 
če je to potrebno za preprečitev negativnih pravnih posledic. 
Potni stroški se povrnejo do višine stroškov za prevoz z 
železnico v drugem razredu, vključno z dodatki. Če 
železniškega prevoza ni, povrne zavarovatelj stroške za 
primerljivo prevozno sredstvo (avtobus, trajekt) do najbližje 
železniške povezave. Če je mesto zaslišanja oddaljeno od 
bivališča zavarovanca več kot 1.500 km, se povrnejo stroški za 
linijski letalski prevoz v ekonomskem razredu. 

5.5. kot kavcijo tiste izdatke zavarovanca v tujini, ki so bili nujni v 
izogib takojšnjih kazenskih ukrepov (kazenska varščina). To 
kavcijo mora zavarovanec brezobrestno povrniti zavarovatelju 
v roku šestih mesecev. 

5.6. stroške v skladu s tč. 5.1., tč. 5.2. in tč. 5.4. tega člena 
- brez DDV, če je zavarovanec upravičen do odbitka 

vstopnega DDV; 
- ne glede na druga zakonska določila, če in dokler obročna 

plačila nasprotne strani ne prekoračijo kapital in obresti. 
5.7. stroške posrednika do največ 1 % zavarovalne vsote, v 

primerih skupnega posredovanja do največ 2 % zavarovalne 
vsote. 

5.8. stroške v skladu s 5. tč. tega člena ob njihovi zapadlosti. 
Stroški odvetniške storitve v skladu s tč. 5.1. zapadejo v 
plačilo, ko odvetnik izvrši vsa opravila, ki izhajajo iz 
mandatnega razmerja med njim in zavarovancem, t.j. ko 
odvetnik delo izvensodno dokončno opravi oziroma ko je 
postopek pravnomočno končan in je zavarovancu izstavljen 
račun v plačilo. Zavarovanec lahko zahteva predujem šele 
takrat, ko je pri več instancah končana ena in je bil 
zavarovancu izstavljen račun v plačilo. Plačila in zneski v 
skladu s tč. 5.1. do 5.5. zapadejo v plačilo, brž ko jih je 
zavarovanec po odločbi sodišča dolžan plačati. 

6. Obveznosti zavarovatelja so omejene na naslednji način: 
6.1. Zavarovalna vsota, ki je navedena v zavarovalni pogodbi, 

veljavni ob nastanku zavarovalnega primera, pomeni zgornjo 
mejo za en zavarovalni primer zagotovljenih storitev s strani 
zavarovatelja za zavarovanca in z njim sozavarovane osebe. 

6.2. Pri več zavarovalnih primerih, ki predstavljajo skupno, 
soodvisno dogajanje, je na razpolago le enkratna zavarovalna 
vsota. Njena višina se določi po času nastanka prvega 
zavarovalnega primera. 

6.3. V primeru, da je več zavarovancev deležnih zavarovalnega 
varstva iz ene ali več zavarovalnih pogodb in so njihovi interesi 
zaradi istega ali istovrstnega vzroka usmerjeni proti istemu 
nasprotniku, je zavarovatelj upravičen omejiti svoje storitve na 
izvensodno skrb za pravne interese zavarovancev ter na 
vodenje vzorčnih procesov. 
Če z dotlej opravljenimi ukrepi zavarovanci niso zadostno 
zaščiteni pred izgubo svojih zahtevkov, še zlasti zaradi 
nevarnosti zastaranja, prevzame poleg tega zavarovatelj, 
zaradi zaščite interesov zavarovancev, stroške skupne tožbe 
ali druge skupne oblike izvensodnih in sodnih ukrepov. 
Te določbe se smiselno uporabljajo tudi za primere, ko 
zavarovalno varstvo zajema zastopanje v upravnih postopkih 
ter pred upravnim sodiščem. 

6.4. Pri poravnavi nosi zavarovatelj stroške do višine, ki ustreza 
razmerju med želenim in doseženim. 

6.5. Po predložitvi izvršilnega naslova (npr. sodbe) nosi 
zavarovatelj stroške pravnega uresničenja vseh poskusov 
izvršbe, vključno s stroški prijave terjatve v insolvenčnem 
postopku, omejeno s 5% zavarovalne vsote. 
V primeru insolvenčnega postopka nad premoženjem 
nasprotnika, pred obstojem pravnega naslova, prevzame 
zavarovatelj poleg stroškov prijave terjatve, izključno stroške 
pravdnega postopka, ki so potrebni zaradi spodbijanja. 

6.6. Če pride pri varovanju pravnih interesov do steka več 
zahtevkov, za katere zavarovalno varstvo deloma obstoji, 
deloma pa ne, nosi zavarovatelj stroške, ki ustrezajo razmerju 
spornih vrednosti. 
V primeru, da pri varovanju pravnih interesov nasprotnik 
uveljavlja pobotanje zahtevkov in proti tej zahtevi ni 
zavarovalnega varstva, nosi zavarovatelj le tiste stroške, ki bi 
jih zavarovanec po določbah o stroških v pravdnem postopku 
nosil, če bi bile predmet varstva interesov samo njegove 
aktivne terjatve. 
Pri poravnavi velja tč. 6.4. tega člena, upoštevajoč zahtevke, ki 
so pod zavarovalnim varstvom. 
Če gre v enem kazenskem postopku za več kaznivih dejanj, za 
katera zavarovalno varstvo deloma obstoji, deloma pa ne, nosi 
zavarovatelj stroške obrambe in postopka v sorazmerju, ki 
ustreza tarifi za odvetniške storitve. 
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6.7. Kadar gre za varovanje pravnih interesov zavarovanih in 
nezavarovanih oseb, nosi zavarovatelj sorazmerni del 
stroškov. 

6.8. Če je v pogodbi dogovorjen lastni delež (samopridržaj), nosi 
zavarovatelj le stroške, ki presegajo lastni delež. 

7. člen 
Izključitve iz zavarovalnega varstva 

1. Zavarovalnega varstva za varovanje pravnih interesov ni: 
1.1. v vzročni povezavi 

- z vojnimi dogodki, notranjimi nemiri, nasilništvom ob 
javnih zborovanjih ali prireditvah; 

- z jedrskimi dogodki ali dogodki, ki imajo za posledico 
genetske škode ali posledice, če le-te niso posledica 
medicinskih obravnav; 

- z dogodki, ki povzročijo neobičajen obseg osebnih ali 
premoženj-skih škod (katastrofe, kot npr. potresi ali obsežne 
poplave, zaradi katerih se uporabijo predpisi o pomoči pri 
katastrofah); 

1.2. v primeru neposredne ali posredne zveze z 
- ustavnopravnimi odredbami, ki v izrednih razmerah 

zadenejo prebivalstvo; 
- z upravnimi predpisi, zlasti na področju razlastitev, 

arondacije, komasacije zemljišč, razmerij med člani 
agrarnih skupnosti, prostorske ureditve, prometa z 
zemljišči in na zemljiškoknjižnem področju; 

1.3. na področju 
- prava družb, zadružnega prava in društvenega prava; 
- prava tihih družb; 
- cerkvenega prava in prava verskih skupnosti; 

1.4. na področju prava, ki ureja davčne, carinske in druge dajatve; 
1.5. v zvezi s pogodbami o zaposlovanju zastopnikov pravnih oseb 

in s področja trgovskega zastopanja; 
1.6. na področju 

- nematerialnega premoženjskega prava in v povezavi s 
pogodbami, katerih predmet so nematerialne premoženjske 
pravice; 

- kartelnega prava in predpisov o varstvu konkurence; 
1.7. v zvezi z zakupnimi pogodbami podjetij; 
1.8. v zvezi z varovanjem pravnih interesov lastnikov ali 

zakupnikov lovišč, voda za ribolov, lovskih in ribiških pravic; 
1.9. v zvezi s: 

- postavljanjem oziroma gradnjo ali zakonito zapovedanimi 
ali zakonito dovoljenimi spremembami na stavbah (ali na 
delih stavb), zemljiščih ali stanovanjih, ki so v lasti ali 
posesti zavarovanca ali jih bo pridobil; 

- planiranjem teh ukrepov; 
- financiranjem investicijskega načrta, vključno s 

pridobivanjem zemljišča. 
Ta izključitev ne velja pri uveljavljanju nematerialne škode za 
telesne bolečine in pri kazenski pravni zaščiti; 

1.10. v zvezi s: 
- pogodbami o igrah na srečo ali stavah, obljubami o nagradi 

ali tem primerljivih sporočil ter terminskimi posli in tem 
podobnim špekulativnimi in kreditnimi posli, kot tudi 
naložbe v delnice, obveznice in vse druge vrednostne 
papirje in instrumente denarnega trga (7. člen ZTFI) in s 
tem povezanim svetovanjem, posredovanjem in 
upravljanjem; 

- t.i. timesharing-om ali pogodbami o delni uporabi; 
- predkupnimi pravicami, pravicami povratnega kupa in s 

predpogodbami za pogodbe o nepremičninah; 
1.11. v zvezi z zavarovalnimi pogodbami z lastnim zavarovateljem pravne 

zaščite. 

2. Iz zavarovalnega varstva je nadalje izključeno 
2.1. varovanje pravnih interesov sozavarovanih oseb v 

medsebojnem razmerju in proti zavarovalcu; 
2.2. varovanje pravnih interesov med raznospolnimi ali istospolnimi 

partnerji v nezakonski zvezi tudi tedaj, ko je skupno gospodinjstvo 
prenehalo, če je varovanje interesov v povezavi z njuno življenjsko 
skupnostjo; 

2.3. spori iz pogodb, s katerimi z izdajo menice, s poravnavo, s 
pripoznavo ali podobnimi dogovori nastajajo nove pravne 

osnove, razen v primeru, ko bi brez teh novih pravnih osnov 
zavarovalno varstvo obstajalo; 

2.4. uveljavljanje terjatev, ki so zavarovancu odstopljene in 
zavračanje odgovornosti, ki izvirajo iz obveznosti drugih oseb, 
ki jih je zavarovanec prevzel, če je do odstopa terjatev ali 
prevzema odgovornosti prišlo po nastanku zavarovalnega 
primera ali potem, ko je zavarovalec, nasprotnik ali neka tretja 
oseba opravila pravno dejanje ali izjavila voljo in je to 
povzročilo zavarovalni primer; 

2.5. varovanje pravnih interesov v zvezi z zahtevo po insolvenčnem 
postopku nad premoženjem zavarovanca ; 

2.6. varovanje pravnih interesov pri zavarovalnih primerih, h 
katerim je namenoma ali protipravno prispeval zavarovanec 
sam, kakor tudi primerih, ki so v zvezi s storjenim 
hudodelstvom zavarovanca. 

3. Poleg teh splošnih izključitev vsebuje posebna določba posebna 
pravila izključitev iz zavarovalnega kritja (16. člen). 

8. člen 
Obveznosti, na katere mora biti zavarovanec pozoren zaradi 

zagotovitve upravičenosti kritnega zahtevka 

1. Zavarovanec, ki zahteva zavarovalno varstvo, je dolžan 
1.1. nemudoma, popolno in resnično obvestiti zavarovatelja o 

konkretnem stanju zadeve ter mu na zahtevo dostaviti vsa 
potrebna dokazila; 

1.2. prepustiti zavarovatelju, da določi pravnega zastopnika (10. 
člen), pravnem zastopniku dati pooblastilo, ga celovito in 
resnično seznaniti o konkretnem stanju zadeve ter mu na 
zahtevo dati na razpolago vsa potrebna dokazila; 

1.3. zaradi preveritve zavarovatelju nemudoma in pred plačilom 
posredovati vse nanj naslovljene plačilne naloge; 

1.4. preprečiti vse kar bi nepotrebno večalo stroške ali kar bi v 
celoti ali deloma preprečilo povračilo stroškov s strani tretjih 
oseb; 

1.5. v primeru uveljavljanja ali zavračanja civilnopravnih zahtevkov 
poleg tega 
1.5.1.  zavarovatelju dovoliti, da zahtevke v primernem roku 

izvensodno uveljavi ali zavrne; 
1.5.2.  pred pravnomočnostjo ali zavračanjem zahtevkov in 

pred izpodbijanjem sodne odločitve pridobiti stališče 
zavarovatelja, zlasti kar zadeva možnosti za uspeh; 
sklenitev poravnave mora biti usklajena z 
zavarovateljem; 

1.5.3.  če to na njegove interese ne vpliva nesorazmerno, zlasti 
če ne grozi zastaranje, mora pred uveljavljanjem 
zahtevka počakati na pravnomočnost kazenskega ali 
drugega postopka, ki lahko ima dejanski ali pravni 
pomen za nameravani pravni spor ali pa mora uveljavljati 
le del zahtevka in uveljavljanje preostalega zahtevka 
odložiti do pravnomočne odločitve. 

2. V primeru, da zavarovanec prekrši eno od prej navedenih obveznosti 
namerno ali iz grobe malomarnosti, je zavarovatelj prost svojih 
obveznosti. V primeru kršitve iz grobe malomarnosti ostaja 
zavarovatelj v obvezi le, če kršitev ni vplivala na določitev 
zavarovalnega primera in na določitev obveznosti zavarovatelja ali na 
njen obseg. 

3. Poleg teh splošnih obveznosti so v posebni določbi določene 
posebne obveznosti (16. člen). 

9. člen 
Kdaj in kako se mora zavarovatelj izreči o kritnem zahtevku 

zavarovanca  

1. Zavarovatelj je dolžan v roku dveh tednov po uveljavitvi kritnega 
zahtevka s strani zavarovanca in po prejemu potrebnih dokazil 
obstoj zavarovalnega varstva pisno potrditi ali utemeljeno zavrniti. 
Zavarovatelj ima pravico s svojo enostransko izjavo rok iz 1. stavka 
podaljšati za nadaljnja dva tedna. 

2. Neodvisno od tega je zavarovatelj upravičen opraviti poizvedbe 
glede domnevnega uspeha za uveljavljanje pravic ali za njihovo 
zavračanje. V primeru, da izid preverjanja stanja zadeve, dokazil in 
pravnega položaja domnevno kaže 
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2.1. da obstajajo zadostne možnosti za verjeten uspeh v nameravanem 
postopku, lahko izjavi pripravljenost prevzeti stroške v skladu s 6. 
členom; 

2.2. da so možnosti za uspeh nezadostne, tj., da je bolj verjeten 
neuspeh kot uspeh v postopku, je upravičen odkloniti 
prevzem nasprotni strani namenjenih stroškov; 

2.3. da po izkušnjah ni verjetnosti za uspeh v postopku, lahko 
prevzem stroškov v celoti odkloni. 

3. V primeru različnih mnenj med zavarovateljem in zavarovancem o 
možnostih za uspeh pri pravnem uveljavljanju pravic ali pri 
njihovem zavračanju ali postopkih za pospešitev postopkov v sporu, 
za katerega je zahtevano zavarovalno kritje, lahko zavarovanec 
svojo zahtevo po zavarovalnem varstvu zakonito uveljavi v 
internem pritožbenem postopku z vložitvijo pritožbe na sedežu 
zavarovatelja, v postopku posredovanja (mediacije) ali s predlogom 
za arbitražni postopek ali brez arbitražnega postopka, upoštevajoč 
predpise o zastaranju in druga ustrezna določila Obligacijskega 
zakonika. 

4. V primeru popolne ali delne odklonitve prevzema stroškov zaradi 
nezadostne verjetnosti izgleda na uspeh ali zaradi siceršnjih razlik v 
mnenjih v smislu 3. tč. tega člena, je zavarovatelj dolžan 
zavarovancu pisno sporočiti razloge za odklonitev in opozoriti na 
možnost internega pritožbenega postopka z vložitvijo pritožbe na 
sedežu zavarovatelja, na postopek posredovanja (mediacije) ali 
arbitražne odločitve v skladu s 5. tč. tega člena. Do tedaj nastale 
stroške nosi zavarovatelj, v kolikor obstajajo ostale predpostavke 
za zavarovalno varstvo. 
Če zavarovatelj ne sporoči odklonitve v smislu 1. tč. tega člena, 
potem velja, da je pričakovano zavarovalno varstvo pripoznal. 

5. Če zavarovanec zahteva arbitražno odločitev, je dolžan v štirinajstih 
dneh od sporočila o delni ali popolni odklonitvi prevzema stroškov, 
s sočasno določitvijo odvetnika, pisno zahtevati uvedbo 
arbitražnega postopka. 
Po vložitvi zahtevka mora zavarovatelj pisno imenovati svojega 
odvetnika in ga pooblastiti za uvedbo arbitražnega postopka. 
Če imenovana odvetnika prideta do enotnega mnenja, je ta 
odločitev zavezujoča za zavarovanca in za zavarovatelja. 
Če ta odločitev bistveno odstopa od dejanskega stanja stvari, lahko 
zavarovanec ali zavarovatelj v skladu z Obligacijskim zakonikom to 
odločitev sodno spodbijata. 
Če pooblaščena odvetnika v štirih tednih ne sprejmeta odločitve ali 
si o odločitvi nista enotna, lahko zavarovanec svoj zahtevek za 
zavarovalno varstvo uveljavi sodno. 

6. Stroške arbitražnega postopka nosita zavarovatelj in zavarovanec v 
razmerju, ki ustreza razmerju spora, pri čemer je delež stroškov 
zavarovanca omejen z višino stroškov njegovega lastnega odvetnika. 
V primeru, da določitve ni, nosi vsaka stran stroške svojega 
odvetnika. Ti stroški delijo usodo stroškov morebitnega postopka za 
zavarovalno kritje. 

10. člen 
Kdo izbere pravnega zastopnika, kdo in kdaj ga pooblasti ter kaj se 

zgodi v primeru nasprotja interesov (Interesne kolizije) 

1. Za zastopanje pred sodišči ali upravnimi organi je zavarovanec 
upravičen svobodno izbrati svojega zastopnika med za to 
usposobljenimi in za to dejavnost pooblaščenimi osebami (odvetnik). 
Zavarovatelj je dolžan zavarovanca opozoriti na njegovo pravico 
svobodne izbire zastopnika takoj, ko le-ta zahteva zavarovalno 
varstvo v sodnem ali upravnem postopku. 

2. Zaradi varovanja svojih pravnih interesov je zavarovanec upravičen 
do svobodne izbire svojega pravnega zastopnika tudi v primeru, ko 
je zavarovatelj v interesni koliziji. 
Za interesno kolizijo gre, če se v pravdni zadevi pojavi nasprotnik, ki 
mu je zavarovatelj na osnovi neke druge zavarovalne pogodbe 
zagotovil zavarovalno varstvo za isto zadevo. 
Ko pride do interesne kolizije, mora to zavarovatelj nemudoma 
sporočiti zavarovancu in ga opozoriti na njegovo pravico izbire 
svojega pravnega zastopnika. 

3. Pravica izbire iz 1. in 2. tč. tega člena se nanaša samo na osebe, 
katerih pisarna je v mestu, kjer je sedež sodišča ali upravnega organa, 
ki so za postopek pristojni na prvi stopnji. V primeru, da v mestu 
sedeža sodišča ali upravnega organa ni vsaj štirih oseb, ki imajo v tem 

mestu svoje pisarne, se pravica izbire razširi na uradni okoliš 
pristojnega okrožnega sodišča. 

4. Zavarovatelj je upravičen izbrati pravnega zastopnika: 
4.1. če izvensodno varovanje zavarovanih pravnih interesov ne bo 

izvajal zavarovatelj sam; 
4.2. če zavarovanec v roku enega meseca ne imenuje svojega 

pravnega zastopnika, potem ko ga je zavarovatelj opozoril na 
njegovo pravico izbire in na posledice poteka roka. 

5. Pravnega zastopnika mora izbrati zavarovatelj, če ga ob vložitvi 
zahteve za zavarovalno kritje ni imenoval zavarovanec sam, 
pooblastitev pravnega zastopnika pa je zaradi varovanja pravnih 
interesov nujna. 

6. Podelitev naročila pravnemu zastopniku opravi zavarovatelj v 
imenu in po naročilu zavarovanca  
6.1. nemudoma pri pravni zaščiti vozniškega dovoljenja in v interesni 

koliziji; 
6.2. v vseh ostalih primerih potem, ko niso uspeli izvensodni 

poskusi zavarovatelja (člen 8.1.5.). 

7. V primerih posredovanja je zavarovatelj upravičen izbrati 
posrednika. 

8. Pravni zastopnik in posrednik sta za izvajanje nalog neposredno 
odgovorna zavarovalcu. V teh primerih jamstva zavarovatelja ni. 

11. člen 
V katerih primerih je mogoče zavarovalne zahtevke odstopiti ali 
zastaviti in kdaj preidejo zahtevki na zavarovatelja 

1. Zavarovalne zahtevke je možno odstopiti ali zastaviti šele potem, 
ko so dokončno določeni po temelju in višini. 

2. Zahtevki zavarovanca za nadomestitev zneskov, ki jih je zanj plačal 
zavarovatelj, takoj po nastanku preidejo na zavarovatelja. Zneske, 
ki so že plačani zavarovalcu, je potrebno povrniti zavarovatelju. 
Zavarovanec je dolžan pri uveljavljanju teh zahtevkov zavarovatelja 
podpirati ter mu na zahtevo izstaviti odstopno izjavo. 

12. člen 
Kaj je zavarovalno obdobje, kdaj mora biti premija plačana in kdaj 

prične zavarovalno varstvo 

1. Če zavarovalna pogodba ni sklenjena za krajše obdobje, je 
zavarovalno obdobje eno leto in sicer tudi tedaj, če se premija v 
skladu s pogodbo plačuje v obrokih. 

2. Prvo ali enkratno premijo, vključno s prispevki in dajatvami, mora 
zavarovanec plačati ob izročitvi police (prejemu police). Nadaljnje 
premije, vključno s prispevki in dajatvami, morajo biti plačane v 
dogovorjenih in na polici navedenih rokih. 
Posledice zamude pri plačilu so določene v 937. členu 
Obligacijskega zakonika. 

3. Zavarovalno varstvo stopi v veljavo z izročitvijo police (2. tč. tega 
člena), toda ne pred dogovorjenim začetkom zavarovanja. V primeru 
kasnejše izročitve police in kasnejšega plačila premije, vendar v roku 
štirinajstih dni, velja zavarovalno varstvo od dogovorjenega dneva 
začetka zavarovanja. 

13. člen 
Povečanje ali zmanjšanje zavarovalnih rizikov 

1. Zavarovanje zaobjema tudi povečanje ali razširitev zavarovanega 
tveganja. Zavarovanec je dolžan v roku enega meseca zavarovatelju 
prijaviti spremembo okoliščin, ki so pomembne za prevzem 
nevarnosti in so nastopile po sklenitvi zavarovalne pogodbe. 

2. V primeru, ko se po sklenitvi zavarovalne pogodbe spremenijo za 
sprejem nevarnosti pomembne okoliščine in bi jim ustrezala višja 
premija od dogovorjene, lahko zavarovatelj od nastopa teh 
okoliščin terja povišano premijo. 
Netočne navedbe ali navedbe, ki zavarovatelju niso javljene in 
gredo na škodo zavarovatelja, dajejo zavarovatelju pravico, da 
opravi le tiste storitve, ki so v sorazmerju med dogovorjeno premijo 
in premijo, ki bi morala biti plačana pri točni ali popolni navedbi. 
Zmanjšanja storitev ni, če zavarovanec dokaže, da do netočnosti ali 
nepopolnosti navedb ni prišlo po njegovi krivdi. 

3. V primeru, da zavarovatelj po svojih poslovnih načelih povečano 
nevarnost tudi ob višji premiji ne bi prevzel, lahko zavarovatelj v roku 
enega meseca potem, ko je izvedel za povečano nevarnost, 
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zavarovancu odpove zavarovalno pogodbo z enomesečnim 
odpovednim rokom. 
V primeru netočnih ali nepopolnih navedb v škodo zavarovatelja, 
le-ta ni zavezan k storitvam, razen če zavarovanec dokaže, da do 
netočnosti ali nepopolnosti navedb ni prišlo po njegovi krivdi. 

4. V primeru, ko se po sklenitvi zavarovalne pogodbe spremenijo za 
sprejem nevarnosti pomembne okoliščine in bi jim ustrezala nižja 
premija od dogovorjene, lahko zavarovanec terja, da se od nastopa 
teh okoliščin premija zniža. Če zavarovanec na to stanje zavarovatelja 
opozori kasneje kot v enem mesecu, se premija zniža od prejetja 
opozorila. 

5. Če se zavarovano tveganje poveča zaradi spremembe ali na novo 
sprejetih pravnih norm ali zaradi sprememb sodne prakse višjega 
sodišča, lahko zavarovatelj v roku enega leta od pravnomočnosti 
pravnih norm ali od objave sprememb sodne prakse s priporočenim 
pismom 
5.1. ponudi zavarovancu spremembo zavarovalne pogodbe ali 
5.2. odpove zavarovalno pogodbo z odpovednim rokom enega 

meseca. 
Če zavarovanec ponujeno spremembo v roku enega meseca pisno 
ne zavrne, velja, da z njo soglaša. 
Pri zavrnitvi velja, da je zavarovatelj pogodbo odpovedal. V tem 
primeru pogodba preneha mesec dni po prejemu zavrnitve. 
V ponudbi sprememb zavarovalne pogodbe mora zavarovatelj 
izrecno opozoriti na te pravne posledice. 

14. člen 
Spremembe premije in zavarovalne vsote (Prilagoditev vrednosti) 

1. Premija in zavarovalna vsota se določita po veljavni tarifi v času 
sklenitve pogodbe. Spreminjata se s spremembami tarife, ki so 
posledica sprememb skupnega indeksa življenjskih stroškov. 
Vsakokratni izračun tarife sledi uporabi indeksnih številk zadnjega 
meseca v četrtletju (obračunski mesec). 

2. Sprememba tarife stopi v veljavo z glavno zapadlostjo premije, ki 
nastopi tri mesece po obračunskem mesecu. Premija in zavarovalna 
vsota se spremenita upoštevajoč nazadnje veljavni merodajni indeks. 
Če je razlika manjša od pet odstotkov, se sprememba ne opravi, toda 
ugotovljena razlika se upošteva pri kasnejših spremembah. Če znaša 
razlika več kot pet odstotkov in se prilagoditev vrednosti kljub temu 
deloma ali v celoti ne opravi, se ta razlika lahko prišteje pri kasnejših 
prilagoditvah vrednosti. 

3. Zavarovanec ima pravico, brez škode za druge določbe pogodbe, vsaj 
tri mesece pred glavno zapadlostjo premije, odpovedati prilagoditev 
vrednosti. 
Če pride po odpovedi zaradi prilagoditve vrednosti do zvišanja 
tarife, se obveznosti zavarovatelja zmanjšajo v razmerju, ki 
odgovarja plačani premiji in premiji, ki bi jo zavarovanec po zvišanju 
tarife moral plačati. 

15. člen 
Oblika izjav 

Obvestila in izjave zavarovanca zavarovatelju morajo biti v pisni obliki. 

Posebna določba 

16. člen 
Pravna zaščita vozniškega dovoljenja 

1. Kdo je zavarovan in v katerem svojstvu? 
Zavarovalno varstvo imajo v skladu s vsakokratnim dogovorom 
zavarovanec in njegovi svojci (člen 5.1.) za vsa motorna vozila, za 
katera je sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in ki so v 
njihovi lasti, so za njih dolžni skrbeti, so na njih registrirana ali jih imajo 
v leasingu. Zavarovalno varstvo zaobjema upravičenega voznika v teh 
vozilih. 

2. Kaj je zavarovano? 
Zavarovalno varstvo zaobjema  

2.1. Pravno zaščito vozniškega dovoljenja 
za zastopanje v postopkih odvzema vozniškega dovoljenja, pri 
zagroženem odvzemu vozniškega dovoljenja ali v primeru 
prepovedi vožnje, če je postopek posledica prometne nezgode 
ali prometnega prekrška. 
V teh primerih zaobjema zavarovalno varstvo tudi zastopanje 
v postopku za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja. 
Ta določila se smiselno uporabljajo tudi v primeru, ko so 
predmet tovrstnih postopkov druga potrdila za upravljanje 
vozila. 

3. Kaj ni zavarovano? 
3.1. Pri pravni zaščiti vozniškega dovoljenja zavarovalnega varstva 

ni, če je postopek odvzema začet zaradi psihičnih ali telesnih 
motenj.  

4. Kdaj odpade zavarovalno varstvo? 
4.1. Kot obveznosti, katerih kršitev pomeni, da je zavarovatelj 

prost svojih obveznosti, veljajo 
4.1.1.  da ima voznik veljavno vozniško dovoljenje;  
4.1.2. da voznik v trenutku prometne nezgode ni pod vplivom 

alkohola, mamil ali zlorabe zdravil in da je pripravljen 
opraviti preizkus izdihanega zraka, se podvreči 
zdravniškemu pregledu in dovoliti odvzem krvi; 

4.1.3.  da je voznik po prometni nezgodi pripravljen ustrezno se 
sporazumevati in pomagati v skladu s predpisi. 

4.2. Zavarovatelj je prost dajatvenih obveznosti zaradi kršitve 
obveznosti iz tč. 4.1.2. in 4.1.3. le tedaj, če je navedeno stanje 
ugotovljeno v izreku ali v utemeljitvi pravnomočne sodbe ali v 
odločitvi upravnega organa, ki je povezana z zavarovalnim 
primerom. Že opravljene dajatve se zavarovatelju vrnejo. 

Splošni pogoji so bili sprejeti na seji uprave ARAG SE, dne 3. septembra 2012 
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