
   

 

 
PZMV 01/19 

 

Splošni pogoji za zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila 
veljajo od 15.07.2019 

 
 

Ti pogoji se uporabljajo za zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe 
motornega ali priklopnega vozila (v nadaljevanju vozilo), za katerega je 
sklenjeno veljavno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri Zavarovalnici 
Sava d.d. (v nadaljevanju zavarovalnica). 
 
Izrazi v teh pogojih pomenijo: 
 
zavarovalec - oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo; 
zavarovanec - oseba, katere premoženjski interes je zavarovan, pri čemer sta 
zavarovalec in zavarovanec ista oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun; 
osnovno zavarovanje – zavarovanje avtomobilske odgovornosti, sklenjeno 
pri zavarovalnici, na podlagi katerega je sklenjeno to zavarovanje; 
sozavarovane osebe – osebe, na katere se razširja zavarovalno kritje; 
polica – listina o zavarovalno pogodbi; 
premija – znesek, ki ga zavarovalec (sklenitelj zavarovanja) plača po 
zavarovalni pogodbi; 
zavarovalnina – znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi; 
 
 
I. UVODNE DOLOČBE 
 
1. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI 
(1) To zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji:  

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 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 vozila. 

 
2. člen - NEZAVAROVANE NEVARNOSTI 
(1) Zavarovanje ne krije stroškov pravne zaščite, ki je ne določajo ti 

pogoji, zlasti pa ne: 
1) pri uveljavljanju medsebojnih zahtevkov sozavarovanih in 

zavarovanih oseb ter teh oseb proti zavarovalcu, kakor tudi ne 
proti zavarovalnici 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 zavarovalnih pogodb oseb, 
zavarovanih s to pogodbo;   

3) za zavarovalne primere, ki jih je zavarovanec prijavil zavarovalnici  
kasneje kot v 6 mesecih po prenehanju te zavarovalne pogodbe, 
razen če dokaže, da jih ni mogel prijaviti 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) denarnih kazni ali stroškov izrečenih sankcij v postopkih, 
navedenih pod 1) in 2) točko (1) odstavka 1. člena; 

6) pri dogodkih, ki so posledica škode, nastale zaradi vojnih operacij, 
uporov, ali terorističnih dejanj, pri čemer mora zavarovalnica 
dokazati, da je škodo povzročil tak dogodek; 

7) pri dogodkih, ki so v neposredni ali posredni povezavi z nasilnimi 
dejanji, ki so posledica demonstracij ali manifestacij; 

8) pri dogodkih, ki so posledica škode, nastale zaradi delovanja 
jedrske energije, nastale med prevozom jedrskega materiala; 

9) škode, ki nastanejo zaradi nevarnosti, za katere je za razširitev 
kritja določeno plačilo dodatne premije in le-ta ni plačana. 

 

3. člen - RAZŠIRITEV ZAVAROVALNEGA KRITJA 
(1) Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna zavarovalna 

premija, krije zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe vozila 
tudi škode: 
1) nastale pri sodelovanju na dirkah, vadbenih vožnjah ali drugih 

tekmovanjih, za katera so bila izdana dovoljenja, pri katerih je 
pomembno, da se doseže največja oziroma povprečna 
hitrost; 

2) ki izvirajo iz zavarovalnega primera v času, ko je bilo vozilo 
mobilizirano ali ga je zasegla oblast v mirnodobnem času;  

3) ki izvirajo iz zavarovalnega primera v času uporabe vozila za 
moto-skiring. 

 
4. člen - ZAVAROVANE OSEBE 
Zavarovalna zaščita velja za lastnika vozila, upravičenega ali 
pooblaščenega voznika vozila in upravičenega potnika v zavarovanem 
vozilu (sozavarovane osebe). 
 
5. člen - ZAVAROVALNI PRIMER 
Za zavarovalni primer se šteje prometna nesreča, 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, ali zaradi katere proti zavarovancu 
uveljavlja povračilo škode. 
 
6. člen - IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC 
(1) Zavarovanec in sozavarovane osebe izgubijo svoje pravice iz 

zavarovanja: 
1) če je voznik vozilo uporabljal za drugačen namen, kot je to 

določeno v zavarovalni pogodbi;  
2) če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste 

oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil, 
razen če je vozilo vozil kandidat za voznika motornih vozil ali 
skupine vozil pri učenju vožnje ob upoštevanju vseh 
predpisov, ki urejajo tak pouk;  

3) če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško 
dovoljenje, oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali 
varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali 
kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega 
vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, 
varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen 
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljena;  

4) če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.  
Šteje se, da je voznik pod vplivom alkohola v naslednjih 
primerih:  

- če ima zaradi uživanja alkoholnih pijač več kot 0,50 
grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 
miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, ali če ne 
glede na količino ugotovljene vrednosti alkohola kaže 
znake alkoholne zmedenosti, katere posledica je lahko 
nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu;  

- če se s preizkusom ugotovi, da ima voznik v organizmu 
več alkohola, kot je dovoljeno, voznik pa ne poskrbi, da 
bi bila s krvno analizo natančno ugotovljena stopnja 
njegove  alkoholiziranosti, razen če odvzem krvi ogroža 
njegovo zdravje (npr. hemofilija); 

- če se po prometni nesreči izmakne preiskavi svoje 
alkoholiziranosti oziroma jo odkloni ali konzumira 
alkohol, tako da onemogoči ugotavljanje prisotnosti 
alkohola v krvi, oziroma stopnje alkoholiziranosti v 
trenutku nastanka prometne nesreče. 

Šteje se, da je voznik pod vplivom mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi:  
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- 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 ali če po prometni nesreči uživa 
mamila, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi, 
ter tako onemogoči ugotavljanje prisotnosti navedenih 
snovi v organizmu v trenutku nastanka prometne nesreče; 

- če se po prometni nesreči izmakne ali odkloni preiskavo 
oziroma možnosti ugotavljanja prisotnosti mamil, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v 
organizmu v trenutku nastanka prometne nesreče.  

5) če zavarovano vozilo upravlja nepooblaščena oseba; 
6) če je voznik škodo povzročil namenoma;  
7) če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično brezhibno – šteje 

se, da vozilo ni bilo tehnično brezhibno, če ni imelo veljavnega 
tehničnega pregleda ali se pri njegovi uporabi niso upoštevali 
veljavni predpisi o potrebni tehnični opremljenosti vozila; 

8) če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval 
svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju.  

(2) Zavarovanec in sozavarovane osebe ne izgubijo svojih pravic po 
prejšnjih določbah tega člena, če zavarovanec oziroma sozavarovana 
oseba dokaže:  
1) da ni kriv za obstajanje okoliščin iz 2), 7) in 8) točke (1) odstavka 

tega člena;  
2) da nastanek škode ni v vzročni zvezi z njegovo alkoholiziranostjo 

ali uživanjem mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih 
snovi. 

 
7. člen – OBMOČJE VELJAVNOSTI 
Če ni s temi pogoji določeno drugače ali če ni drugače dogovorjeno z 
zavarovalno polico, velja zavarovanje, dokler je zavarovano vozilo na 
geografskem območju Evrope. 
 
8. 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. Zavarovalna vsota 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. 
 
9. 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. 

 
10. 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 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) Kadar mora zavarovanec v tujini plačati kavcijo (varščino), da bi se 
začasno izognil kazenskemu pregonu, jo namesto njega poravna 
zavarovalnica do zneska 5.000 EUR v evrski protivrednosti 
plačane tuje valute po srednjem tečaju Banke Slovenije kot 
referenčnem tečaju ECB. Zavarovanec mora izplačani znesek 
zavarovalnici vrniti v šestih mesecih od dneva njenega plačila. 

(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. 

 
11. 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. 

 
12. 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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1) kadar je oškodovanec tuja fizična ali pravna oseba; 
2) 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 oziroma 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. 

 
13. 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. 
 

14. 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. 

 
15. 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. 

 
16. člen – KONČNE IN OSTALE DOLOČBE 
(1) Za to zavarovanje se uporabljajo tudi vsakokrat veljavni Splošni 

pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti (osnovno 
zavarovanje), če niso v nasprotju s temi pogoji. 

(2) Pri tem zavarovanju se ne uporablja določilo iz (4) odstavka 20. 
člena pogojev osnovnega zavarovanja, ki govori o podaljšanju 
obojestranskih obveznosti in pravic iz pogodbe za 30 dni (respiro 
rok). 

 
 


