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Splošni pogoji za zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila 
veljajo od 21.07.2011 

 

 

I. UVODNE DOLOČBE 
 
Ti pogoji se uporabljajo za zavarovanje pravne 
zaščite zaradi uporabe motornega vozila, za 
katerega je sklenjeno veljavno zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti pri Zavarovalnici 
Maribor d.d. in izrazi izključno za namene teh 
pogojev pomenijo: 
 
zavarovalec - oseba, ki sklene zavarovalno 
pogodbo z zavarovalnico in se zaveže plačati 
premijo, 
zavarovanec - oseba, katere premoženjsko - 
pravni interes je zavarovan, pri tem sta 
zavarovalec in zavarovanec ista oseba, razen 
pri zavarovanju na tuj račun, 
sozavarovana oseba - oseba, na katero lahko 
poleg zavarovalca in zavarovanca učinkuje 
zavarovalna pogodba po teh pogojih, 
zavarovalni primer - dogodek, ki ima za 
posledico uveljavljanje zahtevkov upravičencev 
za povračilo škode, 
polica - listina o zavarovalni pogodbi, 
premija - znesek, ki ga zavarovalec plača 
zavarovalnici po zavarovalni pogodbi, 
zavarovalna vsota - znesek, do katerega 
zavarovalnica jamči za posamezen zavarovalni 
primer, 
zavarovalnina - znesek, ki ga zavarovalnica 
poravna po zavarovalni pogodbi. 
 
II. POSEBNE DOLOČBE 
 
1. člen - Zavarovalno kritje 
 
Zavarovanje je krito le v obsegu, določenem s 
temi pogoji, in sicer zajema: 
1) stroške potrebne obrambe po odvetniku ali 

drugi, za taka opravila strokovno 
usposobljeni osebi, ki jo določi 
zavarovalnica v kazenskih in upravno-
kazenskih postopkih iz naslova prometne 
nesreče, do katere je prišlo pri uporabi 
zavarovanega vozila, navedenega v 
zavarovalni polici, izdani za to zavarovanje,  

2) stroške uveljavljanja utemeljenih 
odškodninskih zahtevkov na podlagi določil 
pozitivnih civilno-pravnih predpisov za 
pravno varovane škode, ki so nastale v 
posledici prometne nesreče pri uporabi 
zavarovanega motornega vozila in izvirajo 
iz naslova telesne poškodbe, okvare 

zdravja ali smrti zavarovane osebe ter 
zaradi uničenja, poškodbe ali izginitve 
zavarovančeve stvari, kakor tudi za stroške 
obrambe pred civilnopravnimi zahtevki 
drugih oseb za povračilo škod, ki so 
posledica uporabe zavarovanega 
motornega vozila. 

To zavarovanje pa ne krije denarnih kazni ali 
stroškov izrečenih sankcij v postopkih, 
navedenih pod 1. in 2. točko tega člena. 
 
2. člen - Zavarovane osebe  
 
Zavarovalna zaščita velja za lastnika vozila, 
upravičenega ali pooblaščenega voznika vozila 
in upravičenega potnika v zavarovanem vozilu. 
 
3. člen - Zavarovalna vsota 
 
Zgornja meja obveznosti zavarovalnice iz tega 
zavarovanja je zavarovalna vsota, ki je 
navedena v polici, in to ne glede na število 
zavarovancev, upravičenih iz enega 
zavarovalnega primera. Velja ves čas trajanja 
zavarovanja, ne glede na število zavarovalnih 
primerov. Če ima iz enega zavarovalnega 
primera pravico do zavarovalne zaščite več 
zavarovancev, zavarovalna vsota pa ne zadošča 
za kritje vseh stroškov njihove zaščite, se 
zavarovalna vsota sorazmerno porazdeli na vse 
upravičence. 
 
4. člen - Nezavarovane nevarnosti 
 
(1) Zavarovanje ne krije stroškov pravne 

zaščite, ki je ne določajo ti pogoji, zlasti in 
izrecno pa ne: 

1) pri uveljavljanju medsebojnih zahtevkov 
sozavarovanih in zavarovanih oseb ter teh 
oseb proti zavarovalcu, kakor tudi ne proti 
Zavarovalnici Maribor d.d. iz naslova 
pravic, ki bi zavarovancu lahko pripadale 
na podlagi zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti za vozilo, navedeno v polici 
zavarovanja pravne zaščite, 

2) pri uveljavljanju zahtevkov iz ostalih 
zavarovalnih pogodb s to pogodbo 
zavarovanih oseb, 

3) za zavarovalne primere, ki jih je 
zavarovanec prijavil Zavarovalnici Maribor 
d.d. kasneje kot v 6 mesecih po 
prenehanju te zavarovalne pogodbe, 
razen če dokaže, da jih ni mogel prijaviti 
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zaradi objektivnih razlogov (vojne 
razmere, težka bolezen ipd.), 

4) pri uveljavljanju zahtevkov zaradi 
poškodovanja ali izginitve tovora, ki se 
proti plačilu prevaža z zavarovanim 
vozilom, 

5) pri dogodkih, ki so v neposredni ali 
posredni povezavi z vojnimi dogodki, 
notranjimi nemiri, terorizmom in nasilnimi 
dejanji, ki so posledica demonstracij ali 
manifestacij, 

6) pri dogodkih, ki so v posredni ali 
neposredni povezavi z nuklearnimi 
dogodki in drugimi dogodki, ki v 
nesorazmernem obsegu povzročijo škode 
na osebah in stvareh (katastrofalne 
škode). 

(2) Če ni posebej dogovorjeno in ni plačana 
posebej za tak primer dogovorjena premija, 
ni zavarovalnega kritja za stroške pravne 
zaščite: 

1) kadar zavarovano vozilo sodeluje na 
kakršnihkoli tekmovanjih ali dirkah, 
ocenjevalnih vožnjah, treningih za take 
prireditve ter na hitrostnih ali spretnostnih 
vožnjah po tovarniških dvoriščih, 
avtodromih in drugih tovrstnih stezah, 

2) v času, ko je zavarovano vozilo 
mobilizirano ali ga je zasegla oblast v 
mirnodobnem času, in sicer od trenutka 
zasega do trenutka vrnitve vozila 
zavarovancu (od trenutka prihoda na 
določeno mesto do trenutka prevzema 
vozila). 

 
5. 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. 

(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 
 

6. člen - Zavarovalni primer 
 
Za zavarovalni primer se šteje prometna 
nezgoda, zaradi katere se lahko proti 
zavarovancu uvede kazenski ali upravno-
kazenski postopek ali v kateri zavarovanec utrpi 
škodo, za katero je odgovorna oseba, ki ni 
zavarovana s tem zavarovanjem in tudi sicer 
njeno vozilo ni obvezno zavarovano pri 
Zavarovalnici Maribor d.d., ali zaradi katere proti 
zavarovancu uveljavlja povračilo škode. 
 
7. člen - Izguba zavarovalnih pravic 
 
(1) Voznik vozila izgubi svoje zavarovalne 

pravice iz tega zavarovanja: 
1) če vozilo upravlja oseba brez ustreznega 

vozniškega dovoljenja, pri čemer se šteje, 
da je oseba brez ustreznega vozniškega 
dovoljenja, če ni opravila ustreznega 
vozniškega izpita, ali če ji je bilo vozniško 
dovoljenje odvzeto, ali izrečena prepoved 
vožnje, 

2) če upravlja zavarovano motorno vozilo pod 
vplivom alkohola, mamil ali drugih 
narkotikov. Šteje se, da je voznik pod 
vplivom alkohola v naslednjih primerih: 

a) če ima zaradi uživanja alkoholnih pijač v 
krvi ali organizmu več kot 0,5 promila 
(10.855 milimalov) reduktivnih snovi 
oziroma več kot 0,0 promila, če gre za 
voznika začetnika ali poklicnega 
voznika, 

b) če je ob preizkusu alkoholiziranosti izid 
preizkusa pozitiven, a sam ne poskrbi, 
da bi bila s krvno analizo neposredno po 
nezgodi natančno ugotovljena stopnja 
njegove alkoholiziranosti v času 
nezgode, če odvzem krvi ne ogroža 
njegovega zdravja (hemofilija), 

c) če je odklonil preizkus za ugotavljanje 
njegove alkoholiziranosti. 

Šteje se, da je voznik pod vplivom mamil ali 
drugih narkotikov, če se s strokovnim 
pregledom ugotovi, da kaže znake 
zmedenosti zaradi uživanja mamil ali 
drugih narkotikov. 

3) če zavarovano vozilo upravlja 
nepooblaščena oseba. 

(2) Zavarovanec oziroma sozavarovana oseba 
iz tega zavarovanja pa svojih pravic ne 
izgubi, če ni vedela in ni mogla vedeti za 
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okoliščine, zaradi katerih voznik 
zavarovanega vozila izgubi svoje 
zavarovalne pravice po 1. odst. tega člena. 

 
8. člen - Plačilo premije  
 
(1) Premijo za prvo zavarovalno leto mora 

zavarovalec plačati ob sklenitvi pogodbe, 
premije za naslednja zavarovalna leta pa 
prvi dan vsakega nadaljnjega 
zavarovalnega leta. Če je dogovorjeno, da 
se premija plačuje v obrokih, mora biti prvi 
obrok vplačan ob sklenitvi pogodbe, razen 
če ni drugače dogovorjeno, ob nastanku 
zavarovalnega primera pa zapadejo v 
plačilo vsi obroki premije tekočega 
zavarovalnega leta in se pobotajo z 
zavarovalnino. 

(2) Če ob sklenitvi oz dospetju ni plačan prvi 
obrok premije, ne nastopi obveznost 
zavarovalnice, da izplača v pogodbi 
določeno zavarovalnino ali odškodnino. Če 
je dogovorjeno obročno plačevanje premije, 
se mora prvi obrok plačati ob sklenitvi 
pogodbe oz. ob dospetju plačila. Ne 
plačani, a že zapadli zneski premije so 
razlog za prenehanje zavarovalnega kritja v 
skladu z 937. členom Obligacijskega 
zakonika. 

(3) Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v 
obrokih ali za nazaj, se lahko obračunajo 
redne obresti od zneska premije, za katero 
je dogovorjena odložitev plačila. Če obrok ni 
plačan do dneva zapadlosti, ima 
zavarovalnica pravico do zakonskih 
zamudnih obresti in pravico zahtevati 
takojšnje plačilo vseh še nezapadlih 
obrokov. 

(4) Če je premija plačana po pošti ali banki, 
velja za čas plačila dan, ko je bil dan nalog 
za plačilo pošti ali banki.  

(5) Če je bil glede na dogovorjeni čas 
zavarovanja priznan popust na premijo, 
zavarovanje 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. 

 
9. 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 izteči 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. 
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 

 
10.  člen - Zavarovalni kraj  
 
Zavarovanje velja, dokler so zavarovane stvari 
na območju (Slovenije) (Evrope) v geografskem 
smislu, če v zavarovalni pogodbi ni dogovorjeno 
drugače. 
 
11. člen - Začetek in konec zavarovalnega 

kritja 
 
(1) Če ni v zavarovalni pogodbi dogovorjeno 

drugače, se zavarovalno kritje začne po 
izteku 24. ure tistega dne, ki je v polici 
naveden kot začetek zavarovanja, če je do 
tega dne plačan prvi obrok premije, sicer 
pa po izteku 24. ure tistega dne, ko je 
premija plačana. 

(2) Zavarovalno kritje se konča po preteku 24. 
ure tistega dne, ki je v polici naveden kot 
dan poteka zavarovanja. 

(3) Če je v polici naveden samo začetek 
zavarovanja, se zavarovanje nadaljuje iz 
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leta v leto, dokler ga katera od pogodbenih 
strank ne odpove vsaj 3 mesece pred 
koncem tekočega zavarovalnega leta. 

(4) Če je zavarovanje sklenjeno za več kot 1 do 
treh let, sme vsaka stranka z odpovednim 
rokom treh mesecev odstopiti od pogodbe, 
s tem da to pisno sporoči drugi stranki. 

(5) Če je zavarovanje sklenjeno za več kot 3 
leta, sme po preteku tega časa vsaka 
stranka z odpovednim rokom šestih 
mesecev odstopiti od pogodbe, s tem da to 
pisno sporoči drugi stranki. 

(6) V primeru da zavarovalec sklene to obliko 
zavarovanja med zavarovalnim letom, 
zavarovanje nastopi z datumom sklenitve in 
preneha s potekom veljavnosti police 
zavarovanja avtomobilske odgovornosti, ki 
velja v času sklenitve zavarovanja. Premija 
se plača za celotno zavarovalno obdobje. 

 
12. člen - Prenehanje zavarovanja 
 
(1) V primeru uničenja ali izginotja 

zavarovanega vozila to zavarovanje 
preneha s trenutkom uničenja ali izginotja. 

(2) Zavarovanje tudi preneha, če je 
zavarovano vozilo odjavljeno pri pristojnem 
organu ali je bila izvedena sprememba 
lastništva (uporabnika, leasing) in sicer ob 
24. uri tistega dne, ko novi uporabnik 
oziroma lastnik vozila prevzame vozilo 
oziroma je bila izvedena odjava ali 
sprememba namembnosti zavarovanega 
vozila. 

(3) Kadar zavarovanje preneha po določilih 1. 
in 2. odstavka tega člena, je zavarovalnica 
na zahtevo zavarovalca dolžna vrniti 
premijo za preostalo dobo trajanja 
zavarovanja od dneva prejema zahtevka za 
odpoved zavarovanja, če do tedaj ni prišlo 
do zavarovalnega primera. 

 
13. člen - Zavarovančeve obveznosti 
 
(1) Zavarovanec je dolžan: 

1) takoj, popolnoma in po pravici obvestiti 
zavarovalnico o zavarovalnem primeru, o 
ukrepih državnih organov proti 
zavarovancu ter zavarovalnici izročiti vso 
dokumentacijo v zvezi s tem, ki jo ima, 

2) dati zavarovalnici možnost, da 
zavarovančeve odškodninske zahtevke 
izvensodno uveljavlja sama, 

3) takoj sporočiti zavarovalnici ime 
odvetnika, ki ga je izbral, razen če ga v 
skladu s temi pogoji ni izbrala 
zavarovalnica, 

4) pred plačilom predložiti zavarovalnici v 
kontrolo in presojo vse račune za 
obrambo ali uveljavljanje zahtevkov, 
razen če o njih odločita sodišče ali upravni 
organ, 

5) storiti vse, da se stroški ne zvišujejo po 
nepotrebnem, posebno ne z nepotrebnim 
podaljševanjem sodnih ali upravnih 
postopkov, in zahtevati povračilo stroškov 
najprej od osebe, ki mu jih je kakorkoli 
dolžna povrniti, 

6) pred sodnim uveljavljanjem ali obrambo 
zahtevkov, posebej še pred izpodbijanjem 
sodne odločbe ali sklenitvijo poravnave, 
se posvetovati z zavarovalnico o 
možnostih za uspeh, pri čemer je mnenje 
zavarovalnice za zavarovanca obvezno. 

(2) Če zavarovanec krši katero od zgoraj 
navedenih obveznosti, je dolžan 
zavarovalnici povrniti morebitno škodo, ki jo 
ima ta zaradi zavarovančeve kršitve. 

 
14. člen - Obveznosti zavarovalnice 
 
(1) Zavarovalnica krije vse potrebne stroške, ki 

nastanejo z uveljavljanjem zavarovančevih 
pravnih interesov od trenutka prijave 
zavarovalnega primera zavarovalnici. 

(2) Stroški, nastali pred prijavo zavarovalnega 
primera, so kriti le, če so nastali zaradi 
ukrepov nasprotne stranke, ukrepov 
sodišča ali upravnega organa ali zaradi 
ukrepov zavarovanca, če so bili neodložljivi 
za zaščito njegovih interesov, vendar niso 
nastali več kot 8 dni pred prijavo 
zavarovalnega primera, razen če ga 
zavarovanec ni mogel prijaviti iz objektivnih 
razlogov. 

(3) Za potrebne stroške se štejejo stroški, ki 
nastanejo pri uveljavljanju tistih 
zavarovančevih pravnih interesov, pri 
katerih obstaja verjetnost za uspeh. 
Preverjanje take verjetnosti ni potrebno pri 
stroških obrambe v kazenskem postopku. 

(4) Zavarovalno kritje obsega izvensodno 
varovanje pravnih interesov, kar lahko 
opravlja zavarovalnica sama ali z 
zavarovalnico sporazumno pooblaščeni 
odvetnik, ter zastopanje pred sodišči in 
upravnimi organi na vseh stopnjah. 

(5) Zavarovalnica krije: 
1) stroške odvetnika po odvetniški tarifi, 

veljavni v kraju, kjer ima odvetnik ali 
njegov substitut svoj sedež, 

2) stroške sodnega oziroma upravnega 
postopka, ki jih mora plačati po 
pravnomočnih odločbah zavarovanec, in 
sicer sodne oziroma upravne takse ter 
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stroške izvedencev, prevajalcev in prič. 
Niso pa kriti stroški izvršbe v kazenskem 
in upravno-kazenskem postopku, kot tudi 
niso kriti stroški izvršbe zoper 
zavarovanca v primeru, ko v pravdi ni 
uspel.  

3) V pravdnem postopku za plačilo 
odškodnine tudi stroške nasprotne 
stranke, če jih mora plačati zavarovanec. 
Pod istimi pogoji krije zavarovalnica tudi 
stroške nasprotnega udeleženca v 
kazenskem oziroma v upravno-
kazenskem postopku, če ta nastopa kot 
subsidiarni tožilec oziroma kot 
predlagatelj zahtevka. 

(6) Kadar se pravdni postopek konča s 
poravnavo, zavarovalnica plača stroške 
skladno z izidom poravnave, razen če je 
poravnavo odobrila zavarovalnica. 

(7) V izvršilnem postopku na podlagi izvršljive 
sodne odločbe ali poravnave krije 
zavarovalnica pri izterjavi zavarovančevih 
odškodninskih zahtevkov stroške za največ 
tri izvršilne poizkuse, ne krije pa stroškov, 
ki bi jih moral zavarovanec plačati 
nasprotnemu udeležencu.  

(8) Če mora zavarovanec v tujini plačati 
kavcijo (varščino), da bi se začasno izognil 
kazenskemu pregonu, jo namesto njega 
poravna zavarovalnica do protivrednosti 
5.000 EUR v lokalni valuti. Zavarovanec jo 
mora zavarovalnici vrniti v šestih mesecih 
od dneva njenega plačila v tolarski 
protivrednosti plačane tuje valute po 
srednjem menjalniškem tečaju Banke 
Slovenije na dan vračila. 

(9) Z zahtevki iz tega zavarovanja razpolagajo 
samo zavarovanec in sozavarovane osebe, 
druge osebe pa proti zavarovalnici nimajo 
direktnih zahtevkov. Direktni zahtevek do 
zavarovalnice pa ima odvetnik, katerega je 
za zastopanje zavarovančevih pravnih 
interesov pooblastila zavarovalnica. 

(10) Zavarovalnica mora najkasneje v 14 dneh 
po vložitvi zahtevka in prejemu potrebne 
dokumentacije za presojo o upravičenosti 
zahtevka pisno obvestiti zavarovanca, da je 
zavarovalno kritje podano, ali pa zahtevek 
z utemeljitvijo zavrniti. 

 
15. člen - Izbira odvetnika 
 
(1) Zavarovanec ima pravico izbrati odvetnika 

in ga pooblastiti za zaščito svojih pravnih 
interesov le skladno s temi pogoji in v 
soglasju z zavarovalnico. Če zavarovanec 
ne more izbrati odvetnika in je najetje le-
tega za interes zavarovanca nujno, to stori 

zavarovalnica, pooblasti pa ga 
zavarovanec. 

(2) Zavarovanec lahko izbere le odvetnika, ki 
ima sedež v kraju, katerega sodišče ali 
upravni organ je na prvi stopnji pristojen za 
izvajanje postopka. Le če je v tem kraju le 
en sam odvetnik ali pa tam nima sedeža 
noben odvetnik, lahko zavarovanec izbere 
odvetnika kjerkoli, vendar v oddaljenosti 
največ 100 km zračne linije od sedeža 
pristojnega sodišča oziroma upravnega 
organa. 

(3) Če pri uveljavljanju odškodninskega 
zahtevka nastopa kot nasprotna stranka iz 
istega škodnega dogodka oseba, ki je 
zavarovana pri isti zavarovalnici, mora 
zavarovalnica zavarovanca o tem 
nemudoma obvestiti.  

(4) V primeru kolizije interesov med 
zavarovancem in zavarovalnico ima 
zavarovanec vedno pravico do svoje izbire 
odvetnika. 

(5) Odvetnik za svoje delo odgovarja 
zavarovancu. Zavarovalnica za delo 
odvetnika ne prevzema nobene 
odgovornosti. 

 
16. člen - Presoja verjetnosti za uspeh 
 
(1) Če zavarovalnica zavarovancu odkloni 

zavarovalno zaščito, ker meni, da ni 
verjetnosti za uspeh, zavarovanec pa pri 
svojem zahtevku vztraja, se spor med 
njima reši v poravnalnem postopku.  

(2) Zavarovanec mora v 15 dneh po prejemu 
odklonitve zavarovalnice pisno predlagati 
uvedbo poravnalnega postopka in 
istočasno imenovati svojega predstavnika. 
Če zavarovanec svojega predstavnika ne 
imenuje v navedenem roku, se šteje, da 
predlog za poravnalni postopek ni bil 
podan. 

(3) Po prejemu zavarovančevega predloga za 
izvedbo poravnalnega postopka mora 
zavarovalnica v 8 dneh imenovati svojega 
predstavnika. 

(4) V primeru nasprotujočih mnenj obeh 
predstavnikov v roku 8 dni imenujeta 
tretjega predstavnika in skupaj sestavljajo 
poravnalno komisijo, ki mora o spornem 
vprašanju odločiti v 15 dneh z večino 
glasov. Odločitev komisije je za 
zavarovanca in zavarovalnico obvezna in 
se sprejme v pisni obliki. 

(5) Določijo se stroški poravnalnega postopka, 
ki jih stranki nosita v sorazmerju z uspehom 
v tem poravnalnem postopku. 
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III. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
17. člen - Sklenitev zavarovalne pogodbe 

 
Zavarovalna pogodba je sklenjena, ko 
zavarovalno polico podpišeta obe pogodbeni 
stranki. 

 

18. člen - Prehod zahtevkov na zavarovalnico 
 
(1) Zavarovančevi zahtevki za plačilo stroškov, 

ki mu jih je v skladu s temi pogoji plačala 
zavarovalnica, preidejo na njo. Če je 
zavarovanec dobil povrnjene stroške, ki mu 
jih je plačala tudi zavarovalnica, od druge 
osebe na podlagi drugega pravnega 
temelja, mora o tem takoj obvestiti 
zavarovalnico in ji vrniti od nje plačani 
znesek v 30 dneh od dneva, ko je prejel 
drugo plačilo. V primeru zamude pri vrnitvi 
zneska je dolžan zavarovalnici od dneva 
zamude dalje do plačila plačati tudi 
zakonite zamudne obresti.  

(2) Zavarovanec je dolžan zavarovalnici 
pomagati pri uveljavljanju plačila stroškov 
od druge osebe in ji na njeno zahtevo izdati 
in izročiti odstopno izjavo. 

 
19. 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 dano pravočasno, če 
se pred koncem roka pošlje s priporočenim 
pismom. 

(4) Izjava, ki jo je treba dati drugemu, velja 
šele tedaj, ko jo ta prejme. 

 
20. člen - Sprememba zavarovalnih pogojev 

in premijskega sistema 
 
(1) Če zavarovalnica spremeni zavarovalne 

pogoje, je dolžna o tem obvestiti 
zavarovalca pisno ali na drug primeren 
način (dnevno časopisje, radio, televizija in 
podobno). 

(2) Če zavarovalec v roku 30 dni od dneva 
obvestila ne odpove zavarovalne pogodbe, 
se novi zavarovalni pogoji oziroma 
premijski sistem uporabljajo z začetkom 
naslednjega zavarovalnega obdobja. 

(3) Če zavarovalec odpove zavarovalno 
pogodbo, le-ta preneha veljati s potekom 

zavarovalnega leta, v katerem je 
zavarovalnica prejela odpoved. 

 
21. člen - Sprememba naslova 

 
(1) Zavarovanec / zavarovalec mora obvestiti 

zavarovalnico o spremembi naslova 
svojega stanovanja oziroma sedeža 
podjetja ali svojega imena oziroma imena 
podjetja v roku 15 dni od dneva 
spremembe. 

(2) Če je zavarovanec / zavarovalec 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, pošlje na naslov 
njegovega zadnjega znanega naslova 
stanovanja oziroma sedeža podjetja ali ga 
naslovi na njegovo zadnje znano ime 
oziroma ime podjetja. 
  

22. člen - Večkratno in dvojno zavarovanje 
 
Zavarovalec mora ob sklenitvi zavarovanja in ob 
uveljavljanju odškodninskega zahtevka (škodi) 
obvestiti Zavarovalnico Maribor d.d., ali je isti 
predmet zavarovanja za isti riziko morebiti 
zavaroval še pri kateri drugi zavarovalnici. 
 
23. člen - Zavarovanje na tuj račun 

 
Zavarovanje 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, čigar 
interes je bil zavarovan in ki mu te pravice 
gredo. 

 
24. člen - Uveljavljanje zavarovalnine 

 
(1) Zavarovanec praviloma sam uveljavlja 

zavarovalnino. V kolikor uveljavlja 
zavarovalnino s pomočjo zakonitega 
zastopnika, skrbnika, ali pooblaščenca, ga 
to ne odvezuje aktivnega sodelovanja v 
postopku. V navedenih primerih 
zavarovalnica ne krije stroškov zastopanja. 
V spornih primerih, ko zavarovanca zastopa 
odvetnik, krije zavarovalnica stroške 
zastopanja le v sorazmerju z uspešnostjo 
zavarovančevega zahtevka. 
Zavarovalnica ni dolžna kriti stroškov 
zastopanja oškodovanca pri uveljavljanju 
materialne škode, razen: 
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o kadar je oškodovanec tuja fizična ali 
pravna oseba 

o kadar je škodni primer sporen, to je pri 
pritožbeni komisiji pri zavarovalnici, 
mediaciji ter pri uveljavljanju zahtevkov 
preko sodišča, in sicer, ko pritožbena 
komisija v celoti ugodi pritožbi ali 
sodišče oz. mediator naloži plačilo 
stroškov zavarovalnici. 

 

(2) Če zavarovanec po svoji krivdi zavarovalnici 
ne prijavi nastanka zavarovalnega primera v 
času in na način, ki je določen s temi pogoji, 
mora zavarovalnici povrniti morebitno škodo, 
ki jo ima zaradi tega. 
 

25. člen - Klavzula o zbiranju osebnih 
podatkov 
 

S podpisom zavarovalne pogodbe zavarovalec 
in zavarovanec dovoljujeta, da zavarovalnica 
zbira, obdeluje, shranjuje, uporablja in posreduje 
osebne podatke, potrebne za sklepanje 
zavarovanja in za likvidacijo škod, vključno s 
potrebno medicinsko dokumentacijo, kakor tudi 
posreduje te podatke drugim upravičenim 
institucijam.  
 
Zavarovalec in zavarovanec s podpisom 
zavarovalne pogodbe ZM d.d. pooblaščata, da 
pri državnih organih, bankah, hranilnicah in 
drugih finančnih institucijah, organizacijah oz. 
posameznikih pridobiva potrebne podatke v 
zvezi z izvrševanjem oziroma izterjavo njenih 
terjatev iz zavarovalne pogodbe, ne glede na 
določbe zakonov, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov, vse izrecno za namen izvrševanja 
oziroma izterjave terjatev iz te zavarovalne 
pogodbe.  
 
Prav tako zavarovalec in zavarovanec s 
podpisom zavarovalne pogodbe soglašata, da 
ZM d.d. in z njo kapitalsko povezana 
pooblaščena podjetja za zastopanje in 
posredovanje zavarovanj uporabljajo vse s tem 
dovoljenjem zbrane osebne podatke tudi za 
namene neposrednega trženja. 
 
 
 

 
26. člen -  Reševanje sporov 
 
1. Zoper odločitev zavarovalnice je dovoljena 

pritožba. Pritožba se vloži na tisto 
organizacijsko enoto zavarovalnice, ki je v 
zadevi sprejela odločitev. Pritožba se lahko 
odda osebno ali po pošti v roku 30 dni od 
prejema odločitve zavarovalnice. 

2. Pritožbo obravnava pristojni pritožbeni organ 
v skladu s pravilnikom zavarovalnice, ki 
ureja interni postopek za reševanje pritožb. 
Odločitev pritožbene komisije je dokončna in 
nadaljnji postopki pri zavarovalnici niso 
možni. 

3. V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo 
zavarovalnice, se lahko po posebnem 
dogovoru nadaljuje postopek za izvensodno 
rešitev spora pri Mediacijskem centru, ki 
deluje v okviru Slovenskega zavarovalnega 
združenja, sicer pa v sodnem postopku pred 
pristojnim sodiščem. 

 
27. člen - Klavzula o preprečevanju korupcije 

KL-KORUPC-01/11 
 

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 povzročena 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. 

 
28.  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 Republike Slovenije. 
 

 

 


