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I. UVODNE DOLOČBE 
 
1. člen – UPORABA POGOJEV 
(1) Za to zavarovanje se uporabljajo tudi vsakokrat veljavni Splošni pogoji za 

zavarovanje avtomobilskega kaska, razen v delu, ki je s temi pogoji 
drugače urejen. 

 
2. člen – PREDMET ZAVAROVANJA 
(1) Predmet zavarovanja so po teh pogojih vse vrste osebnih avtomobilov in 

njihovi sestavni deli, dokler so vgrajeni ali pritrjeni v oziroma na osebni 
avtomobil. 

 
II. NAČINI ZAVAROVANJA 
 
3. člen – PAKETI ZAVAROVANJA 

(1)  Zavarovanec lahko za zavarovanje osebnega avtomobila sklene enega 
izmed naslednjih paketov zavarovanih nevarnosti, opredeljenih v 
nadaljevanju teh pogojev: 
1) popolni kasko; 
2) standardni kasko ali 
3) kasko narava.  

(2)  Poleg zgoraj navedenih paketov lahko zavarovanec samostojno sklene 
zavarovanje naslednjih delnih kaskov, opredeljenih v 6. členu teh pogojev: 
kombinacija D, E, H in S. 

(3)  Katere delne kombinacije je možno skleniti istočasno z izbranim osnovnim 
paketom zavarovanja, je razvidno iz tabele na strani 2 teh pogojev. 

 
4. člen – POPOLNI KASKO 

(1)  S tem načinom zavarovanja je v skladu z definicijami iz 2. člena Splošnih  
pogojev za zavarovanje avtomobilskega kaska krita škoda zaradi uničenja, 
izginitve ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki nastane zaradi: 
1) prometne nesreče; 
2) prometne nesreče na parkirišču, povzročene z neposrednim dotikom 

neznanega motornega vozila;  
3) padca ali udarca kakega predmeta; 
4) padca snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb; 
5) padca zrakoplova; 
6) neposrednega dotika zavarovanega osebnega avtomobila z divjadjo 

ali domačimi živalmi; 
7) razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenega stekla na 

zavarovanem osebnem avtomobilu; 
8) razbitja, poškodovanja ali tatvine standardno vgrajenih zunanjih 

svetlobnih teles in ogledal na zavarovanem osebnem avtomobilu; 
9) potopitve zavarovane stvari med prevozom s trajektom; 
10) pomoči poškodovanim osebam oz. preprečevanja večje škode na 

stvareh (ravnanje v skrajni sili); 
11) požara; 
12) potresa; 
13) direktnega udara strele; 
14) nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na 

zavarovani osebni avtomobil; 
15) eksplozije; 
16) viharja; 
17) toče; 
18) zemeljskega plazu; 
19) snežnega plazu; 
20) poplave, hudourniške ali visoke vode;  
21) vandalizma; 
22) manifestacije in demonstracije; 
23) kraje; 

(2)  Zavarovanje krije tudi stroške najema nadomestnega osebnega vozila. 

(3)  Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna premija zavarovanje krije 
tudi prevzem rešenih delov. 

(4)  Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna premija za kritje 
Pnevmatika+ se v primeru delne škode, opredeljene v 2) točki (1) odstavka 
14. člena že omenjenih Splošnih pogojev, od stroškov za nakup novih 
pnevmatik ne odbije ustrezen znesek zaradi zmanjšanja vrednosti zaradi 
amortizacije. Prav tako v tem primeru zavarovalnica pokrije strošek obeh 
pnevmatik na eni osi, in sicer tudi v primeru, ko je bila zaradi zavarovalnega 
primera poškodovana ali uničena le ena. 
Kritje Pnevmatika+ ne velja za zavarovalne primere, ki so posledica 
vandalizma, demonstracij in manifestacij ter kraje. 

(5)  Če v zavarovalni pogodbi ni dogovorjeno drugače, velja pri uresničitvi 
nevarnosti prometne nesreče in padca ali udarca kakega predmeta ter 
vandalizmu 1 % odbitna franšiza od zavarovalne vrednosti zavarovanega 
osebnega avtomobila na dan ugotavljanja višine škode.  

(6)  Pri uresničitvi nevarnosti prometne nesreče na parkirišču, povzročene z 
neposrednim dotikom neznanega motornega vozila, velja odbitna franšiza 
v višini 75 EUR pri drugi in vseh nadaljnjih škodah v enem zavarovalnem 
letu. 

(7)  Uresničitev nevarnosti prometne nesreče, padca ali udarca kakega 
predmeta ter manifestacije in demonstracije se šteje kot prijavljena škoda 
in vpliva na bonus oziroma na malus. 
Pri tem se bonus oziroma malus ne upošteva na del premije, ki odpade na 
naslednje nevarnosti (kritje PLUS): 

- prometne nesreče na parkirišču, povzročene z neposrednim dotikom 
neznanega motornega vozila, 

- padca snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb na parkiranem ali 
ustavljenem osebnem avtomobilu, 

- neposrednega dotika zavarovanega osebnega avtomobila z divjadjo 
ali domačimi živalmi, 

- razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenega stekla na 
zavarovanem osebnem avtomobilu in 

- razbitja, poškodovanja ali tatvine standardno vgrajenih zunanjih 
svetlobnih teles in ogledal na zavarovanem osebnem avtomobilu. 

(8)  Če v zavarovalni pogodbi ni dogovorjeno drugače, je zavarovalno jamstvo 
za škode iz naslova prometne nesreče na parkirišču, povzročene z 
neposrednim dotikom neznanega motornega vozila, ter škode iz naslova 
vandalizma omejeno na največ tri zavarovalne primere v zavarovalnem letu 
za vsako nevarnost. 

(9)  Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna premija, se ne glede na 
določila (5) in (7) odstavka tega člena šteje, da ni franšize in da škoda ni 
bila prijavljena, če je zavarovalnica uspela iz naslova subrogacije do 
odgovorne osebe ali njene zavarovalnice izterjati več kot polovico (t.j. več 
kot 50 %) izplačane zavarovalnine skupaj s stroški in obrestmi (kritje 
Subrogacija+).  
 

5. člen –STANDARDNI KASKO 

(1)  S tem načinom zavarovanja je v skladu z definicijami iz 2. člena Splošnih 
pogojev za zavarovanje avtomobilskega kaska krita škoda zaradi uničenja, 
izginitve ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki nastane zaradi: 
1) prometne nesreče; 
2) prometne nesreče na parkirišču, povzročene z neposrednim dotikom 

neznanega motornega vozila;  
3) padca ali udarca kakega predmeta; 
4) padca snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb; 
5) padca zrakoplova; 
6) neposrednega dotika zavarovanega osebnega avtomobila z divjadjo 

ali domačimi živalmi; 
7) razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenega stekla na 

zavarovanem osebnem avtomobilu; 
8) razbitja, poškodovanja ali tatvine standardno vgrajenih zunanjih 

svetlobnih teles in ogledal na zavarovanem osebnem avtomobilu; 
9) potopitve zavarovane stvari med prevozom s trajektom; 
10) pomoči poškodovanim osebam oz. preprečevanja večje škode na 

stvareh (ravnanje v skrajni sili); 
11) požara; 
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12) potresa; 
13) direktnega udara strele; 
14) nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na 

zavarovani osebni avtomobil; 
15) eksplozije; 
16) viharja; 
17) toče; 
18) zemeljskega plazu; 
19) snežnega plazu; 
20) poplave, hudourniške ali visoke vode;  
21) vandalizma; 
22) manifestacije in demonstracije. 

(2)  Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna premija, je v skladu z 
definicijami iz 2. člena Splošnih pogojev krita tudi škoda zaradi uničenja, 
izginitve ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki nastane zaradi kraje. 

(3)  Če v zavarovalni pogodbi ni dogovorjeno drugače, velja za nevarnosti 
prometne nesreče, prometne nesreče na parkirišču, povzročene z 
neposrednim dotikom neznanega motornega vozila, padca ali udarca 
kakega predmeta, padca snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb, 
neposrednega dotika zavarovanega vozila z divjadjo ali domačimi živalmi, 
razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenega stekla, razbitja, 
poškodovanja ali tatvine vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal ter 
vandalizma 1 % odbitna franšiza od zavarovalne vrednosti zavarovanega 
osebnega avtomobila na dan ugotavljanja višine škode.  

(4)  Uresničitev nevarnosti prometne nesreče, prometne nesreče na parkirišču, 
povzročene z neposrednim dotikom neznanega motornega vozila, padca 
ali udarca kakega predmeta, padca snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb 
ter manifestacije in demonstracije se šteje kot prijavljena škoda in vpliva na 
bonus oziroma na malus. 

 
6. člen – KASKO NARAVA 

(1)  S tem načinom zavarovanja je v skladu z definicijami iz 2. člena Splošnih 
pogojev za zavarovanje avtomobilskega kaska krita škoda zaradi uničenja, 
izginitve ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki nastane zaradi: 
1) požara; 
2) potresa; 

3) direktnega udara strele;  
4) nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na 

zavarovani osebni avtomobil; 
5) eksplozije; 
6) viharja; 
7) toče; 
8) zemeljskega plazu; 
9) snežnega plazu; 
10) poplave, hudourniške ali visoke vode 

(2)  Če v zavarovalni pogodbi ni dogovorjeno drugače, je zavarovanje 
sklenjeno brez opazovanja preteklega škodnega dogajanja (bonus/malus 
sistem) ter brez odbitne franšize. 

 
7. člen – DELNI KASKO 

(1)  S tem načinom zavarovanja je v skladu z definicijami iz 2. člena Splošnih 
pogojev za zavarovanje avtomobilskega kaska krita škoda zaradi uničenja, 
izginitve ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki nastane zaradi ene ali več 
naslednjih samostojnih kombinacij: 
1) D / D+:  neposrednega dotika zavarovanega osebnega avtomobila z 

divjadjo ali domačimi živalmi; 
2) E / E+:  razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenega stekla na 

zavarovanem osebnem avtomobilu, razen standardno 
vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal; 

3) S / S+:  razbitja, poškodovanja  ali tatvine standardno vgrajenih 
zunanjih svetlobnih teles in ogledal na zavarovanem 
osebnem avtomobilu; 

4) H / H+: prometne nesreče na parkirišču, povzročene z neposrednim 
dotikom neznanega motornega vozila, ali zaradi padca 
snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb na parkiranem ali 
ustavljenem osebnem avtomobilu. Zavarovanje v enem 
zavarovalnem letu krije največ tri zavarovalne primere. 

(2)  Če v zavarovalni pogodbi ni dogovorjeno drugače, je zavarovanje 
sklenjeno brez opazovanja preteklega škodnega dogajanja (bonus/malus 
sistem) ter brez odbitne franšize, razen pri zavarovanju po kombinaciji H, 
ki je sklenjeno z odbitno franšizo v višini 75 EUR (omenjena franšiza prav 
tako ne velja za kombinacijo H+). 

 
 

Nevarnost/paket (v skladu z definicijami iz 2. člena Splošnih pogojev) Popolni kasko Standardni kasko Kasko narava 

prometna nesreča Da (B/M; F) Da (B/M; F) Ne 
prometna nesreča na parkirišču, povzročena z neposrednim dotikom neznanega m. vozila Da (F š≥2, LA) Da (B/M; F, LA) Ne 
padec ali udarec kakega predmeta Da (B/M; F) Da (B/M; F) Ne 
padec snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb Da Da (B/M; F) Ne 
padec zrakoplova Da Da Ne 
neposredni dotik zavarovanega vozila z divjadjo ali domačimi živalmi Da Da (F) Ne 
razbitje ali poškodovanje standardno vgrajenega stekla na zavarovanem vozilu Da Da (F) Ne 
razbitje, pošk. ali tatvina  vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal na zav. vozilu Da Da (F) Ne 
potopitev zavarovane stvari med prevozom s trajektom Da Da Ne 
pomoč poškodovanim osebam oz. preprečevanje večje škode na stvareh Da Da Ne 
požar Da Da Da 
potres Da Da Da 
direktni udar strele Da Da Da 
nenadno zunanje toplotno ali kemično delovanje na zavarovano avtomobil Da Da Da 
eksplozija Da Da Da 
vihar Da Da Da 
toča Da Da Da 
zemeljski plaz Da Da Da 
snežni plaz Da Da Da 
poplava, hudourniška ali visoka voda Da Da Da 
vandalizem Da (F; LA) Da (F; LA) Ne 
manifestacije in demonstracije Da (B/M) Da (B/M) Ne 
kraja Da Da (doplačilo) Ne 
stroški najema nadomestnega osebnega vozila Da  Da  Ne 
možnost hkratne sklenitve dodatne delne kombinacije 
(ali razširitve kritja) glede na izbrani paket 

D Ne (že krito) odkup franšize (D+) Da 
E Ne (že krito) odkup franšize (E+) Da 
S Ne (že krito) odkup franšize (S+) Da 
H Ne (že krito) odkup franšize in B/M (H+) Da 

Pnevmatika+ Da* Ne Ne 
Subrogacija+ Da Ne Ne 

prevzem rešenih delov Da Ne Ne 
  

Opombe: 
- *   …  kritje Pnevmatika+ ne velja za zavarovalne primere, ki so posledica vandalizma, demonstracij in manifestacij ter kraje, 
- B/M  …  pomeni, da se uresničitev te nevarnosti šteje kot prijavljena škoda in vpliva na bonus oziroma na malus, 
- F  … pomeni, da velja za te nevarnosti 1 % odbitna franšiza od zavarovalne vrednosti zavarovanega os. vozila na dan ugotavljanja višine škode, če ni drugače dogovorjeno, 
- F š≥2  … pomeni, da velja za te nevarnosti odbitna franšiza v višini 75 EUR pri drugi in vseh nadaljnjih škodah v enem zavarovalnem letu, 
- LA … pomeni, da zavarovalnica v enem zavarovalnem letu jamči za največ tri zavarovalne primere. 
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