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Uvod 
Skupne in posebne določbe predstavljajo celoto in 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 posebnih določbah opisana kritja pravne zaščite (riziki) se ponujajo v kombinacijah pravne zaščite. Obseg in cena teh kombinacij je določena 
v premijskem ceniku in se dogovori v vsakokratni zavarovalni pogodbi. 
Zakonske določbe, na katere se pogoji navezujejo, so navedene v dodatku teh splošnih pogojev. 
Izrazi v teh pogojih pomenijo: 
Zavarovalnica: ARAG SE - Zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji. 
Zavarovalec: sklenitelj zavarovanja, ki je lahko fizična ali pravna oseba. V kolikor ni drugače dogovorjeno, sta sklenitelj zavaro-

vanja in zavarovalec ista oseba. 
Sozavarovane osebe: osebe, na katere se razširja zavarovalno kritje. 
Zavarovalna polica: listina o zavarovalni pogodbi. 
Premija: znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici v skladu z zavarovalno pogodbo. 
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Skupne določbe 

1. člen - Predmet zavarovanja 
Zavarovalnica skrbi za varovanje pravnih interesov zavarovalca in 
prevzame zaradi tega nastale stroške. 
Zavarovalno varstvo je določeno v skupnih in posebnih določbah 
in se nanaša na vsakokrat dogovorjeno kritje. 

2. člen - Zavarovalni primer in njegov nastanek 
1. Pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov v skladu s členi 

17.2.1., 18.2.1., 21.2.1. in 25.2.3. ter zahtevkov v skladu s čle-
noma 17.2.4.1. in 22.2.1.1. velja za zavarovalni primer z zahtev-
kom utemeljen škodni dogodek, t.j. ko je obseg škode znan. Kot 
čas zavarovalnega primera šteje nastanek škodnega dogodka. 
V primerih škod, ki so posledica okoljskih motenj, ki se zgodijo 
pri sicer rednem, nemotenem delovanju ali proizvodnji in so od-
stopajoči, posamični, nenadno nastali dogodki (motnje), šteje ta 
dogodek kot zavarovalni primer. Kot nastanek zavarovalnega 
primera šteje nastop te motnje. 
Okoljska motnja je prizadetost kakovosti zraka, zemlje ali voda. 

2. Pri pravni zaščiti svetovanja (čl. 19.3.), v določenih primerih na 
področju nepremičnin (čl. 25.4.) in na področju družinskega 
prava (čl. 27.4.), veljajo tam opisana posebna pravila. 

3. V ostalih primerih šteje kot zavarovalni primer dejanska ali zatr-
jevana kršitev pogodbene obveznosti ali pravnega predpisa s 
strani zavarovalca, nasprotnika ali tretje osebe; šteje, da je zava-
rovalni primer nastopil, ko ena od navedenih oseb začne ali naj 
bi začela kršiti pogodbeno obveznost ali pravni predpis. 
V primeru, ko gre za več kršitev, je merodajna prva adekvatno 
kavzalna kršitev, pri čemer se kršitve, ki so se zgodile več kot leto 
dni pred nastankom zavarovalnega primera, za ugotavljanje za-
varovalnega primera ne upoštevajo. Pri pravni zaščiti vozniškega 
dovoljenja (čl. 17.2.3. in 18.2.3.), je pri več kršitvah merodajna 
tista kršitev, ki je neposredno povzročila odvzem ali zaseg vozni-
škega dovoljenja. 

3. člen - Časovna veljavnost 
1. Zavarovanje obsega zavarovalne primere, ki so nastopili med 

trajanjem zavarovalne pogodbe. 
Zavarovalno varstvo prične ob 00.00 uri tistega dne, ki je na za-
varovalni pogodbi oz. v zavarovalni polici označen kot dan za-
četka veljavnosti zavarovalnega varstva. 
V primeru zamude s plačilom premije veljajo določila 936. in 
937. člena Obligacijskega zakonika. 

2. V primeru, da z izjavo volje ali pravnim dejanjem zavarovalca, 
nasprotnika ali tretje osebe nastane zavarovalni primer v skladu 
z 2. členom 3. tč. še pred začetkom zavarovanja, zavarovalnega 
varstva ni. 
Izjave volje ali pravna dejanja, ki so opravljena pred več kot le-
tom dni, se pri tem ne upoštevajo. 

3. Zavarovalnega varstva ni, če ga zavarovalec uveljavlja več kot tri 
leta po prenehanju zavarovalne pogodbe, neodvisno od tega, 
kdaj je zavarovalec izvedel za zavarovalni primer. V primeru, ko 
zavarovalno pogodbo odpove zavarovalnica, zavarovalnega var-
stva ni, če ga zavarovalec uveljavlja po prenehanju zavarovalne 
pogodbe. 

4. Zavarovalno varstvo je časovno omejeno z določbami o plačilu 
premije in začetku učinkovanja zavarovalnega varstva (čl. 12) in 
s čakalnimi dobami, ki so določene v posebnih določbah (čl. 22, 
23, 24, 25, 26 in 27). 

4. člen - Krajevna veljavnost 
1. Zavarovalno varstvo velja za pravno zaščito vozila (čl. 17), 

pravno zaščito voznika (čl. 18), splošno kazensko pravno zaščito 
(čl. 20) in splošno odškodninsko pravno zaščito (čl. 21), če se 
uveljavljanje pravnih interesov uresničuje v Evropi (v geograf-
skem smislu), vključno z Islandijo, izvenevropskimi sosednjimi 
državami Sredozemlja, na Kanarskih otokih, na Madeiri ali na 
Azorih in je ali bi bilo pristojno državno sodišče ali državni prekr-
škovni organ v teh državah, če bi bil začet sodni ali prekrškovni 
postopek. 

2. Zavarovalno varstvo obstaja pri pravni zaščiti iz splošnega po-
godbenega prava na gospodarskem področju, v kolikor je to po-
sebej dogovorjeno, če se uveljavljanje pravnih interesov uresni-
čuje v Sloveniji in je za to pristojno ali bi bilo pristojno slovensko 
sodišče, če bi bil začet sodni postopek. Če obstoji izvršilni naslov, 
obstaja zavarovalno varstvo za izvršbo na področju veljavnosti v 
skladu s 3. odstavkom. 

3. V ostalih primerih zavarovalno varstvo obstaja, če se uveljavlja-
nje pravnih interesov uresničuje v državah Evropske unije, v 
Švici, Liechtensteinu, Norveškem ali Islandiji in je za to pristojno, 
ali bi bilo pristojno državno sodišče ali državni prekrškovni organ 
v teh državah, če bi bil začet sodni ali prekrškovni postopek. 

5. člen - Zavarovane osebe 
1. Zavarovani so zavarovalka ali zavarovalec (v nadaljnjem bese-

dilu: zavarovalec) in v posebnih določbah vsakokrat navedene 
sozavarovane osebe. V primeru, da je v posebnih določbah pred-
videno sozavarovanje svojcev (čl. 17.1.1., 17.1.2., 18.1.1., 
19.1.1., 19.1.2., 20.1.1., 20.1.2., 21.1.1., 21.1.2., 22.1.1., 23.1.1., 
24.1.1., 24.2.2., 25.1.1., 25.1.2., 26.1., 27.1.), potem zavarovalno 
varstvo obsega: 
1.1. zavarovalca, 
1.2. njegovega, z njim v skupnem gospodinjstvu živečega za-

konca ali različno ali istospolnega življenjskega sopotnika; 
1.3. njihove otroke (posvojence, rejence in pastorke, vnuke pa 

le, če živijo z zavarovalcem v skupnem gospodinjstvu in če 
starši ne vzdržujejo teh vnukov) če: 
- še niso dopolnili 27 let, se šolajo in se ne preživljajo sa-

mostojno ali 
- so pod skrbništvom zavarovalca ali njegovega, z njim v 

skupnem gospodinjstvu živečega zakonca ali življenj-
skega sopotnika. 

2. Določbe, ki veljajo za zavarovalca, veljajo tudi za sozavarovane 
osebe, kar velja zlasti glede izpolnitve obveznosti (čl. 8). 

3. Sozavarovane osebe lahko uveljavljajo zavarovalno varstvo pri 
zavarovalnici le s soglasjem sklenitelja zavarovanja. Sklenitelj za-
varovanja je upravičen preklicati svoje soglasje, če sozavarovane 
osebe zahtevajo zavarovalno varstvo za izpodbijanje neke odlo-
čitve ali sproženje nekega postopka. Zavarovalno varstvo pre-
neha, ko zavarovalnica prejme izjavo sklenitelja zavarovanja. 

4. Zahtevek zavarovalca za zavarovalno varstvo gre v njegovo za-
puščino ali preide na sodno določene dediče, če se je zavarovalni 
primer zgodil pred njegovo smrtjo. 

5. Zavarovalno varstvo zajema tudi osebe, za katere je zavarovalec 
v času zavarovalnega primera bil zakoniti preživninski zavezanec 
ali bi to lahko postal, če zaradi smrti zavarovalca same uveljav-
ljajo odškodninske zahtevke. 

6. Oseba, ki ji je bila s strani zavarovalnice odpovedana zavarovalna 
pogodba, ne more uveljavljati zavarovanja kot sozavarovana 
oseba. 
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6. člen - Storitve, ki jih zagotavlja zavarovalnica 
1. Ko zavarovalec zahteva zavarovalno varstvo, bo zavarovalnica, 

če je k temu zavezana, prevzela od trenutka uveljavljanja zava-
rovalnega kritja nastale stroške v skladu s 6. točko tega člena, če 
so le-ti za varovanje zavarovalčevih pravnih interesov nujni. 

2. Zavarovalno varstvo obsega tudi stroške, ki so nastali največ štiri 
tedne pred uveljavljanjem zavarovalnega kritja in so povzročeni 
z ukrepi nasprotnika, sodišča ali prekrškovnega organa ali so na-
stali z neodložljivimi ukrepi v interesu zavarovalca. 

3. Stroški so nujni, če so potrebni za pravdo, če sta uveljavljanje 
pravic ali zastopanje ustrezni in ne zlonamerni ter če obstajajo 
zadostne možnosti za uspeh. Preverjanja možnosti za uspeh v 
skladu z 9. členom ni pri kazenski pravni zaščiti, pri pravni zaščiti 
vozniškega dovoljenja in pri pravni zaščiti svetovanja. 

4. Zavarovalno varstvo obsega, če posebne določbe ne določajo 
drugače (čl. 23, 24, 25, 26 in 27), tudi: 
4.1. izvensodno uveljavljanje pravnih interesov s strani odvet-

nika; 
4.2. zastopanje pred državnimi sodišči in prekrškovnimi organi 

na vseh instancah. 
5. Izključno, če in kot je to določeno v posebnih določbah, se zava-

rovalno varstvo razširja tudi na: 
5.1. postopke pred ustavnim sodiščem (čl. 17 in 18) ali pred 

upravnim sodiščem (čl. 23 in 24); 
5.2. postopke pred mednarodnimi ali pred nadnacionalnimi so-

dišči (čl. 23) in 
5.3. stroške izvensodnega reševanja sporov s pomočjo posre-

dnikov (mediatorjev), če do posredovanja pride pred za-
četkom postopka pred državnim sodiščem ali prekrškov-
nim organom ali dokler postopek pred tem sodiščem ali 
prekrškovnim organom še poteka. 

6. Zavarovalnica plača 
6.1. Primerne stroške zavarovalčevega odvetnika, ki deluje v 

Sloveniji, do višine odvetniške tarife. Posebni dogovori 
med odvetnikom in stranko se ne upoštevajo. 
Pri sodnih postopkih se stranske storitve odvetnika (t.j. sto-
ritve, ki niso zajete v drugih tarifnih številkah odvetniške ta-
rife) priznajo največ do višine od sodišča priznanih stroškov. 
Če v kraju sodišča prve stopnje nimajo svojega sedeža naj-
manj štiri odvetniške pisarne, prevzame zavarovalnica v 
skladu z odvetniško tarifo predvidene dodatne stroške od-
vetnika (potni stroški) iz uradnega okoliša pristojnega 
okrožnega sodišča. Te določbe se smiselno uporabijo tudi 
v primeru postopka pred drugim pristojnim organom, pred 
katerim se vodi postopek, ki je predmet zavarovanja. 
V tujini izven Evropske skupnosti nastali stroški osebe, 
upravičene za poklicno zastopanje strank, bodo povrnjeni 
v skladu s slovensko odvetniško tarifo. V tujini znotraj 
Evropske skupnosti nastali stroški osebe, upravičene za po-
klicno zastopanje strank, bodo povrnjeni v skladu s tam ve-
ljavnimi predpisi. 

6.2. Zavarovalcu naložena plačila za od sodišča imenovane iz-
vedence, prevajalce in priče, kakor tudi takse v sodnih po-
stopkih. 
Stroškov objave sodbe in stroškov za izvrševanje kazenskih 
sankcij zavarovalnica ne krije. 

6.3. Stroške nasprotne strani v pravdnem in kazenskem po-
stopku, če je k njihovemu plačilu zavezan zavarovalec. 

6.4. Potne stroške zavarovalca na sodišče v tujino, če se mora po-
javiti 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 že-
leznico v drugem razredu, vključno z dodatki. Če 

železniškega prevoza ni, povrne zavarovalnica stroške za pri-
merljivo prevozno sredstvo (avtobus, trajekt) do najbližje že-
lezniške povezave. Če je mesto zaslišanja oddaljeno od pre-
bivališča zavarovalca več kot 1.500 km, se povrnejo stroški 
za linijski letalski prevoz v ekonomskem razredu. 

6.5. Kot kavcijo tiste izdatke zavarovalca v tujini, ki so bili nujni 
v izogib takojšnjih kazenskih ukrepov (kazenska varščina). 
To kavcijo mora zavarovalec brezobrestno povrniti zavaro-
valnici v roku šestih mesecev. 

6.6. Stroške v skladu s tč. 6.1., 6.2. in 6.4. tega člena brez DDV, 
če je zavarovalec upravičen do odbitka vstopnega DDV. 

6.7. Stroške posrednika do največ 1 % zavarovalne vsote, v pri-
merih skupnega posredovanja do največ 2 % zavarovalne 
vsote. 

6.8. Stroške v skladu s 6. tč. tega člena ob njihovi zapadlosti. 
Stroški odvetniške storitve v skladu s tč. 6.1. zapadejo v 
plačilo, ko odvetnik izvrši vsa opravila, ki izhajajo iz man-
datnega razmerja med njim in zavarovalcem, t.j. ko odvet-
nik delo izvensodno dokončno opravi oziroma ko je posto-
pek pravnomočno končan in je zavarovalcu izstavljen račun 
v plačilo. Zavarovalec lahko zahteva predujem šele takrat, 
ko je pri več instancah končana ena instanca in je bil zava-
rovalcu izstavljen račun v plačilo. Plačila in zneski v skladu 
s tč. 6.1. do 6.5. zapadejo v plačilo, ko jih je zavarovalec po 
odločbi sodišča dolžan plačati. 

6.9. V primeru izvršbe na podlagi verodostojne listine se najprej 
poplačajo stroški postopka in šele nato glavnica ter zako-
nite zamudne obresti. V primeru izvršbe na podlagi izvršil-
nega naslova pa se ne glede na druga zakonska določila 
najprej poplačajo glavnica in zakonite zamudne obresti in 
šele nato stroški postopka. 

6.10. V kolikor je dolžna odgovornostna zavarovalnica nasprotne 
stranke povrniti tudi odvetniške stroške, se obveznost za-
varovalnice zmanjša za te stroške. 

7. Omejitve obveznosti zavarovalnice 
7.1. Zavarovalna vsota, ki je navedena v zavarovalni pogodbi, 

veljavni ob nastanku zavarovalnega primera, pomeni zgor-
njo mejo s strani zavarovalnice za en zavarovalni primer za-
gotovljenih storitev za zavarovalca in z njim sozavarovane 
osebe. 

7.2. Pri več zavarovalnih primerih, ki predstavljajo skupno, so-
odvisno dogajanje, je na razpolago le enkratna zavarovalna 
vsota. Njena višina se določi po času nastanka prvega za-
varovalnega primera. 

7.3. V primeru, da je več zavarovalcev deležnih zavarovalnega 
varstva iz ene ali več zavarovalnih pogodb in so njihovi inte-
resi zaradi istega ali istovrstnega vzroka usmerjeni proti 
istemu nasprotniku, je zavarovalnica upravičena omejiti 
svoje storitve na enega odvetnika in na izvensodno uveljav-
ljanje pravnih interesov zavarovalcev ter na vodenje vzorč-
nih postopkov s strani odvetnika, ki ga izbere zavarovalnica. 
Če z dotlej opravljenimi ukrepi zavarovalci niso zadostno za-
ščiteni pred izgubo svojih zahtevkov, še zlasti zaradi nevar-
nosti zastaranja, prevzame poleg tega zavarovalnica, zaradi 
zaščite interesov zavarovalcev, stroške skupinske tožbe ali 
druge skupne oblike izvensodnih in sodnih ukrepov. 
Te določbe se smiselno uporabljajo tudi za primere, ko za-
varovalno varstvo zajema zastopanje v prekrškovnih po-
stopkih. 

7.4. Pri poravnavi nosi zavarovalnica stroške glede na znesek, 
dosežen s sklenjeno poravnavo. 

7.5. Po predložitvi izvršilnega naslova (npr. sodbe) nosi zavaro-
valnica stroške pravnega uresničenja vseh poskusov iz-
vršbe, vključno s stroški prijave terjatve v insolvenčnem 
postopku, vendar največ do 5 % zavarovalne vsote. 



 

Stran 3 od 15 

V primeru insolvenčnega postopka nasprotnika, pred ob-
stojem pravnega naslova, prevzame zavarovalnica poleg 
stroškov prijave terjatve, izključno stroške pravdnega po-
stopka, ki so potrebni zaradi izpodbijanja. 

7.6. Če pride pri varovanju pravnih interesov do steka več za-
htevkov, za katere zavarovalno varstvo deloma obstoji, de-
loma pa ne, nosi zavarovalnica sorazmerni del stroškov.  
V primeru, da pri varovanju pravnih interesov nasprotnik 
uveljavlja pobotanje zahtevkov in proti tej zahtevi ni zava-
rovalnega varstva, nosi zavarovalnica le tiste stroške, ki bi 
jih zavarovalec po določbah o stroških v pravdnem po-
stopku nosil, če bi bile predmet varstva interesov samo 
njegove aktivne terjatve. 
Pri poravnavi velja tč. 7.4. tega člena, upoštevajoč za-
htevke, 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 zavarovalnica stroške obrambe in postopka v so-
razmerju, ki ustreza tarifi za odvetniške storitve, upošteva-
joč zahtevke, ki so pod zavarovalnim kritjem.  

7.7. Ko gre za varovanje pravnih interesov zavarovanih in neza-
varovanih oseb, nosi zavarovalnica sorazmerni del stroškov. 

7.8. Če je v pogodbi dogovorjen lastni delež (samopridržaj), 
nosi zavarovalnica 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 s/z: 
- terorizmom, vojnimi dogodki, notranjimi nemiri, stav-

kami in blokadami, nasilništvom ob javnih zborovanjih 
ali prireditvah; 

- jedrskimi dogodki ali dogodki, ki imajo za posledico ge-
netske škode ali posledice, ali škode, povzročene z elek-
tromagnetnimi polji ali infrazvokom, če te škode niso po-
sledica medicinskih obravnav; 

- dogodki, ki povzročijo neobičajen obseg osebnih ali pre-
moženjskih škod (katastrofe, kot npr. potresi, obsežne 
poplave ali epidemije, zaradi katerih se uporabijo pred-
pisi o pomoči pri katastrofah). 

1.2. v primeru neposredne ali posredne zveze z: 
- ustavnopravnimi oziroma vladnimi odredbami ali odloki, 

ki v izrednih razmerah zadenejo prebivalstvo; 
- upravnimi predpisi, zlasti na področju razlastitev, aron-

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

- koncesijskimi pogodbami in javnimi naročili; 
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 daja-
tve državi; 

1.5. v zvezi s pogodbami o zaposlovanju zastopnikov pravnih 
oseb in s področja trgovskega zastopanja; 

1.6. na področju: 
- intelektualne lastnine in v povezavi s pogodbami, katerih 

predmet so pravice intelektualne lastnine; 
- kartelnega prava in predpisov o varstvu konkurence; 
- dogovorjenega oddajanja ponudb in manipulacije razpisov; 

1.7. v zvezi z zakupnimi pogodbami podjetij; 

1.8. v zvezi z varovanjem pravnih interesov lastnikov ali zakup-
nikov lovišč, voda za ribolov, lovskih in ribiških pravic; 

1.9. v zvezi s: 
- postavljanjem oziroma gradnjo ali novogradnjo ali zako-

nito zapovedanimi ali zakonito dovoljenimi spremembami 
na stavbah (ali na delih stavb), zemljiščih ali stanovanjih, 
ki so v lasti ali posesti zavarovalca ali jih bo pridobil; 

- planiranjem teh ukrepov; 
- financiranjem nepremičnin, 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 na-

gradi ali tem primerljivih sporočilih ter terminskimi posli 
in tem podobnim špekulativnimi posli oziroma pogod-
bami in kreditnimi pogodbami, kot tudi naložbe v drago-
cene kovine in kamne, delnice, obveznice in vse druge 
vrednostne papirje in instrumente denarnega trga (ki so 
opredeljeni v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumen-
tov) in s tem povezanim svetovanjem, posredovanjem in 
upravljanjem; 

- uporabo virtualnih ali kripto valut; 
- 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 lastno zavarovalnico 

pravne zaščite. 
2. Iz zavarovalnega varstva je nadalje izključeno: 

2.1. varovanje pravnih interesov sozavarovanih oseb v medse-
bojnem razmerju in proti zavarovalcu; 

2.2. varovanje pravnih interesov med raznospolnimi ali isto-
spolnimi partnerji v nezakonski zvezi tudi tedaj, ko je 
skupno gospodinjstvo prenehalo, če je varovanje pravnih 
interesov v zvezi 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 zavarovalcu odstopljene in za-
vračanje odgovornosti, ki izvirajo iz obveznosti drugih 
oseb, ki jih je zavarovalec prevzel, če je do odstopa terjatev 
ali prevzema odgovornosti prišlo po nastanku zavaroval-
nega 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 insolventnim postop-
kom zavarovalca; 

2.6. varovanje pravnih interesov pri zavarovalnih primerih, h ka-
terim je namenoma prispeval zavarovalec sam, kakor tudi 
primeri, ki so v zvezi s storjenim hudodelstvom zavarovalca. 

3. Poleg teh splošnih izključitev vsebujejo posebne določbe po-
sebna pravila izključitev iz zavarovalnega kritja (čl. 17, 18, 20, 21, 
23, 25, 26 in 27). 

8. člen - Obveznosti zavarovalca 
1. Zavarovalec, ki zahteva zavarovalno varstvo, je dolžan: 

1.1. nemudoma, popolno in resnično obvestiti zavarovalnico o 
konkretnem stanju zadeve ter ji na zahtevo dostaviti vsa 
potrebna dokazila; 

1.2. prepustiti zavarovalnici, da izbere odvetnika (čl. 10), odvet-
niku dati pooblastilo, ga celovito in resnično seznaniti s 
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konkretnim stanjem zadeve ter mu na zahtevo dati na raz-
polago vsa potrebna dokazila; 

1.3. zaradi preveritve posredovati zavarovalnici nemudoma in 
pred plačilom 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 tre-
tjih oseb; 

1.5. v primeru uveljavljanja ali zavračanja civilnopravnih za-
htevkov poleg tega: 
1.5.1. zavarovalnici dovoliti, da zahtevke v primernem roku 

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

pred izpodbijanjem sodne odločitve pridobiti stali-
šče zavarovalnice, zlasti kar zadeva možnosti za 
uspeh. Sklenitev poravnave mora biti usklajena z za-
varovalnico; 

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

2. V primeru, da zavarovalec prekrši eno od prej navedenih obve-
znosti, je zavarovalnica prosta svojih obveznosti. 

3. Poleg teh splošnih obveznosti so v posebnih določbah določene 
posebne obveznosti (čl. 13, 17, 18, 20 in 21). 

9. člen - Izjava zavarovalnice o zahtevku in reševa-
nje sporov 

1. Zavarovalnica je dolžna v roku 14 dni po uveljavljanju zavaroval-
nega kritja s strani zavarovalca in po prejemu potrebnih dokazil 
zavarovalcu obstoj zavarovalnega varstva pisno potrditi ali ute-
meljeno zavrniti. 
Zavarovalnica ima pravico s svojo enostransko izjavo rok iz 1. 
stavka podaljšati za nadaljnjih 14 dni. 
Če zavarovalnica ne sporoči odklonitve v skladu s tem odstavkom, 
potem velja, da je pričakovano zavarovalno varstvo pripoznala. 

2. Neodvisno od tega je zavarovalnica upravičena opraviti poiz-
vedbe glede domnevnega uspeha za uveljavljanje pravic ali za 
zavračanje pravic. V primeru, da izid preverjanja stanja zadeve, 
dokazil in pravne podlage domnevno kaže, da: 
2.1. obstajajo zadostne možnosti za verjeten uspeh v namera-

vanem postopku, lahko izjavi pripravljenost prevzeti stro-
ške v skladu s 6. členom; 

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

2.3. po izkušnjah ni verjetnosti za uspeh v postopku, lahko pre-
vzem stroškov v celoti odkloni. 

3. V primeru: 
3.1. različnih mnenj med zavarovalnico in zavarovalcem o mož-

nostih za uspeh pri pravnem uveljavljanju pravic ali pri nji-
hovem zavračanju ali 

3.2. popolne ali delne odklonitve prevzema stroškov zaradi si-
ceršnjih razlogov za odklonitev, 

je zavarovalnica dolžna zavarovalcu pisno sporočiti razloge ter 
ga opozoriti na možnost internega pritožbenega postopka z vlo-
žitvijo pritožbe na sedežu zavarovalnice v skladu s pravilni-kom 
o notranjem pritožbenem postopku za reševanje pritožb v zava-
rovalnici. Odločitev pritožbene komisije druge stopnje je do-
končna in nadaljnji postopki pri zavarovalnici niso več možni. 

V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo zavarovalnice ali 
če zavarovalnica o pritožbi v predpisanem roku ne odloči, se 
lahko postopek za izvensodno reševanje spora nadaljuje pri: 

Mediacijski center Slovenskega zavarovalnega združenja 
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana 
Telefonska številka: Elektronski naslov: 
01 / 300 93 81 irps@zdruzenje.si 
Spletna stran: 
www.zav-zdruzenje.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov/ 

4. Po dokončanem izvensodnem postopku lahko zavarovalec svoj 
zahtevek za zavarovalno varstvo uveljavi sodno. Sodne spore re-
šuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

10. člen - Izbira odvetnika in nasprotje interesov (in-
teresne kolizije) 

1. Za zastopanje pred sodišči ali prekrškovnimi organi je zavarova-
lec upravičen svobodno izbrati svojega zastopnika med za to us-
posobljenimi in za to dejavnost pooblaščenimi osebami (odvet-
niki). Zavarovalnica je dolžna zavarovalca opozoriti na njegovo 
pravico svobodne izbire odvetnika takoj, ko le-ta zahteva zava-
rovalno varstvo v sodnem postopku. 

2. Zaradi varovanja svojih pravnih interesov je zavarovalec upravi-
čen do svobodne izbire svojega odvetnika tudi v primeru, ko je 
zavarovalnica v interesni koliziji. 
Za interesno kolizijo gre, če se v pravdni zadevi pojavi nasprot-
nik, ki mu je zavarovalnica na osnovi neke druge zavarovalne po-
godbe zagotovila zavarovalno varstvo za isto zadevo. 
Ko pride do interesne kolizije, mora to zavarovalnica nemudoma 
sporočiti zavarovalcu in ga opozoriti na njegovo pravico izbire 
svojega odvetnika. 

3. Zavarovalnica je upravičena izbrati odvetnika: 
3.1. v primerih pravne zaščite svetovanja; 
3.2. če zavarovalec v roku enega meseca ne imenuje svojega 

odvetnika, potem ko ga je zavarovalnica opozorila na nje-
govo pravico izbire in na posledice poteka roka. 

4. Odvetnika mora izbrati zavarovalnica, če ga ob vložitvi zahteve 
za zavarovalno kritje ni imenoval zavarovalec sam, pooblastitev 
odvetnika pa je zaradi varovanja pravnih interesov nujna. 

5. V primerih posredovanja zavarovalnica izbere posrednika. 
6. Odvetnik in posrednik sta za opravljanje svojih storitev neposre-

dno odgovorna zavarovalcu. Zavarovalnica ne nosi odgovorno-
sti. 

11. člen - Prehod zahtevka na zavarovalnico 
1. Zavarovalne zahtevke je možno odstopiti zavarovalnici šele po-

tem, ko so dokončno določeni po temelju in višini. 
2. Vsi zahtevki zavarovalca za vračilo stroškov, ki jih je zanj plačala 

zavarovalnica med postopkom, preidejo na zavarovalnico nas-
proti tistemu, ki je kakorkoli odgovoren za njihov nastanek. Zne-
ske, ki so že plačani zavarovalcu, je treba povrniti zavarovalnici. 
Zavarovalec je dolžan zavarovalnico pri uveljavljanju teh zahtev-
kov podpirati ter ji na zahtevo izstaviti odstopno izjavo. 

12. člen - Zavarovalno obdobje in plačilo premije 
1. Če zavarovalna pogodba ni sklenjena za krajše obdobje, je zava-

rovalno obdobje eno leto, in sicer tudi tedaj, če se premija v 
skladu s pogodbo plačuje v obrokih. 

2. Premijo je treba plačati za vsako tekoče zavarovalno obdobje 
vnaprej. Če je v zavarovalni polici tako določeno, je mogoče pre-
mijo za vsako tekoče zavarovalno obdobje plačevati v obrokih, 
ki so navedeni na zavarovalni polici. 
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3. Prvo ali enkratno premijo, vključno s prispevki in dajatvami, 
mora zavarovalec plačati ob izročitvi police (prejemu police). Na-
daljnje premije, vključno s prispevki in dajatvami, morajo biti 
plačane v dogovorjenih in na polici navedenih obrokih. 
V primeru neplačila zapadle premije, zavarovalnica zavarovalno 
pogodbo lahko odpove v skladu z določili 937. člena Obligacijskega 
zakonika. V tem primeru je zavarovalec dolžan poravnati razliko 
do polne letne premije. Zavarovalnica je upravičena poračunati 
popuste zaradi trajanja zavarovanja in zaračunati stroške vsako-
kratnega opomina v višini 4 EUR. Zavarovalnica lahko neplačano 
terjatev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi izterja pri 
stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. 

4. Ponudba za sklenitev pogodbe, ki je bila predložena zavaroval-
nici, obvezuje ponudnika osem dni od dne, ko je prispela k zava-
rovalnici. 

5. Zavarovalno varstvo stopi v veljavo z izročitvijo police (3. tč. tega 
člena) in plačilom prve premije, toda ne pred začetkom zavarovanja. 
V kolikor so v posebnih določbah predvidene čakalne dobe (čl. 
22, 23, 24, 25, 26 in 27), zavarovalno varstvo prične s potekom 
te čakalne dobe. 

13. člen - Povečanje ali zmanjšanje zavarovane ne-
varnosti 

1. Zavarovanje obsega tudi povečanje ali razširitev zavarovane ne-
varnosti - tveganj. Zavarovalec je dolžan v roku enega meseca 
zavarovalnici prijaviti spremembo okoliščin, ki so pomembne za 
prevzem nevarnosti in so nastopile po sklenitvi zavarovalne po-
godbe. 

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

3. V primeru, da zavarovalnica po svojih poslovnih načelih pove-
čane nevarnosti tudi ob višji premiji ne bi prevzela, lahko zava-
rovalnica v roku enega meseca zatem, ko je izvedela za pove-
čano nevarnost, zavarovalcu odpove zavarovalno pogodbo z 
enomesečnim odpovednim rokom. 
V primeru netočnih ali nepopolnih navedb v škodo zavarovalnice 
le-ta ni zavezana k storitvam, razen če zavarovalec 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 zavarovalec terja, da se od 
nastopa teh okoliščin premija zniža. Če zavarovalec na to stanje 
zavarovalnico opozori kasneje kot v enem mesecu od nastopa 
teh okoliščin, 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 viš-
jega sodišča, lahko zavarovalnica v roku enega leta od pravno-
močnosti pravnih norm ali od objave sprememb sodne prakse s 
priporočenim pismom: 
5.1. ponudi zavarovalcu spremembo zavarovalne pogodbe ali 
5.2. odpove zavarovalno pogodbo z odpovednim rokom enega 

meseca. 
Pri zavrnitvi velja, da je zavarovalnica pogodbo odpovedala. V 
tem primeru pogodba preneha mesec dni po prejemu zavrnitve. 
V ponudbi sprememb zavarovalne pogodbe mora zavarovalnica 
izrecno opozoriti na te pravne posledice. 

14. člen - Spremembe premije in zavarovalne vsote 
1. Premija in zavarovalna vsota se določita v skladu z veljavnim pre-

mijskim cenikom v času sklenitve zavarovalne pogodbe. 
2. Premija in zavarovalna vsota se spreminjata s spremembami 

premijskega cenika, ki so posledica sprememb indeksa rasti živ-
ljenjskih stroškov (prilagoditev vrednosti), ki ga objavi Statistični 
urad Republike Slovenije in je bil objavljen tri mesece pred zapa-
dlostjo letne premije. Premija in zavarovalna vsota se spremi-
njata pod naslednjimi pogoji: 
2.1. zavarovalna vsota se zviša glede na veljavno zavarovalno 

vsoto po zadnji prilagoditvi oziroma veljavno zavarovalno 
vsoto ob začetku zavarovanja (če ni bilo še nobene prilago-
ditve), če se je v tem času indeks povečal za najmanj 5 %. 
Zavarovalna vsota se zviša za odstotek, kot se je od zadnje 
prilagoditve oziroma začetka zavarovanja povečal indeks 
življenjskih stroškov; 

2.2. zvišanje premije se določi na podlagi zvišanja zavarovalne 
vsote. Zavarovalnica izstavi ob glavni zapadlosti premije 
dodatek k polici, če se je do tedaj indeks življenjskih stro-
škov zvišal za najmanj 5 %. Z dodatkom obvesti zavarovalca 
o povišanju zavarovalne vsote in premije. Pri zvišanju se 
upošteva zadnji objavljeni indeks pred glavno zapadlostjo 
premije. 

3. Zavarovalec ima pravico, brez škode za druge določbe pogodbe, 
vsaj tri mesece pred glavno zapadlostjo premije, odpovedati pri-
lagoditev vrednosti. 

15. člen - Predčasno prenehanje zavarovalne po-
godbe 

1. Če je pogodba sklenjena vsaj za eno leto, se njeno trajanje po-
daljša vsakokrat za eno leto, če ni odpovedana vsaj 1 mesec pred 
iztekom. 

2. Zavarovalec lahko zavarovalno pogodbo odpove najprej po po-
teku enega leta in plačilu prve letne premije. Kasneje lahko za-
varovalec pogodbo odpove le ob glavni zapadlosti police in pla-
čilu celotne letne premije. 

3. Zavarovalnica je upravičena poračunati popuste, ki jih je dala za-
radi trajanja zavarovanja. 

4. V primeru prenehanja zavarovalne pogodbe zaradi neplačane 
zapadle premije, je zavarovalec dolžan poravnati razliko do 
polne letne premije. Zavarovalnica je upravičena poračunati po-
puste zaradi trajanja zavarovanja in zaračunati stroške vsako-
kratnega opomina v višini 4,00 EUR. Zavarovalnica lahko nepla-
čano terjatev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi izterja pri 
stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. 

5. Če zavarovalec dokaže, da je neko zavarovano tveganje pred po-
tekom zavarovalnega obdobja prenehalo, pogodba na njegovo 
zahtevo glede tega tveganja predčasno preneha. 
Če odpade eno od več zavarovanih tveganj, ostane pogodba v 
ustrezno omejenem obsegu v veljavi. 
Zavarovalnica je upravičena do premije, ki bi jo lahko izterjala, 
če bi zavarovanje glede tveganj, ki so prenehala, že od začetka 
trajalo samo do prejetja obvestila o prenehanju. Zavarovalnica 
je upravičena poračunati popuste, ki jih je dala zaradi trajanja 
zavarovanja. 

6. Predpostavke odpovedi zavarovalne pogodbe v povezavi z zava-
rovalnim primerom 
6.1. Zavarovalec lahko pogodbo odpove, če zavarovalnica: 

- odlaša s potrditvijo zavarovalnega varstva (čl. 9.1.); 
- zamudi z odklonitvijo zavarovalnega varstva (čl. 9.1.) ali 

če zavarovalno varstvo odkloni brez utemeljitve ali kot 
neupravičeno;  
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- izjavi, da odklanja prevzem stroškov v skladu s členom 
9.3. brez navedbe razlogov in/ali brez napotka na interni 
pritožbeni postopek. 

Odpoved mora biti podana v enem mesecu po: 
- poteku roka za potrditev in/ali odklonitev zavarovalnega 

varstva (čl. 9.1.); 
- prejemu neutemeljene ali neupravičene odklonitve za-

varovalnega varstva oz. po prejemu odklonitve glede 
prevzema stroškov brez utemeljitve ali pravnega pouka; 

- pravnomočnosti ugodne razsodbe v primeru tožbe v 
zvezi z zavarovalnim varstvom. 

Pogodbo je mogoče odpovedati s takojšnjo veljavnostjo ali 
ob koncu tekočega zavarovalnega obdobja. 
Zavarovalnica je upravičena do premije, ki ustreza prete-
čeni zavarovalni dobi in se odpoveduje poračunu popustov 
na premijo, ki jih je dala zaradi daljšega trajanja pogodbe. 

6.2. Zavarovalnica lahko, zaradi varovanja skupnosti zavaroval-
cev pred nadpovprečnimi ali neupravičenimi uveljavljanji 
zavarovanja, pogodbo odpove, če: 
- je zavarovalno varstvo potrdila ali opravila zavarovalno 

dajatev (čl. 6.6.); 
- zavarovalec vloži zahtevek z naklepom ali zlonamerno; 
- zavarovalec zavarovalni primer povzroči namenoma ali s 

hudo malomarnostjo. 
Nadpovprečno uveljavljanje zavarovanja pomeni, da zava-
rovalec uveljavlja zavarovalno varstvo za zastopanje v sod-
nem postopku najmanj dvakrat v zadnjih 12 mesecih in je 
zavarovalnica za oba primera potrdila zavarovalno varstvo. 
Odpoved mora biti podana v enem mesecu po: 
- potrditvi zavarovalnega varstva; 
- opravljeni zavarovalni dajatvi (čl. 6.6.); 
- spoznanju, da je šlo za naklep, zlonamernost ali hudo 

malomarnost. 

- Odpoved je mogoča le z enomesečnim odpovednim ro-
kom. Če zavarovalec vloži zahtevek z zvijačo ali naklepom, 
lahko zavarovalnica pogodbo odpove s takojšnjim učin-
kom. 
Zavarovalnici pripada za pretečeno zavarovalno obdobje 
pripadajoča sorazmerna premija. Zavarovalnica se odpo-
veduje poračunu popustov na premijo, ki jih je dala zaradi 
daljšega trajanja pogodbe. 

7. V primeru, da zavarovalnica izve za insolvenčni postopek nad za-
varovalcem, lahko v roku enega meseca zavarovalno pogodbo 
odpove. 

16. člen - Oblika izjav in varstvo osebnih podatkov 
1. Obvestila in izjave zavarovalca zavarovalnici morajo biti v pisni 

obliki. 
2. Zavarovalec in sozavarovane osebe dovoljujejo zavarovalnici, da 

v svojih zbirkah shranjuje, obdeluje in uporablja njihove osebne 
podatke, ki so potrebni za izvajanje zavarovanja, ter da lahko 
opravlja poizvedbe o njihovih podatkih pri drugih upravljavcih 
zbirk podatkov, če gre za podatke, ki jih zavarovalnica neobho-
dno potrebuje in so le-ti potrebni za dosego namena zavaro-
valne pogodbe, kot tudi posreduje osebne podatke tretjim (nad-
zorni organ, sodišče). 
Prav tako zavarovalec in sozavarovane osebe dovoljujejo zava-
rovalnici, da si odvetnik in zavarovalnica za namene obdelave za-
varovalnega primera in pravnega zastopanja nenehno izmenju-
jeta vse potrebne informacije. 

3. Zavarovalnica ima Politiko zasebnosti dostopno na spletni strani 
www.arag.si/media/pdf/Politika-zasebnosti.pdf. 
Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov je dostopna na 
sedežu zavarovalnice ali na e-naslovu: vop@arag.si. 
Zavarovalnica se obvezuje, da bo vse osebne podatke skrbno va-
rovala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja oseb-
nih podatkov.
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Posebne določbe 

17. člen - Pravna zaščita vozila 
1. Kdo je zavarovan? 

Zavarovalno varstvo imajo v skladu z vsakokratnim dogovorom: 
1.1. zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za vsa kopenska mo-

torna vozila in priklopnike ter motorna plovila, ki se ne 
uporabljajo v gospodarske namene ali 

1.2. zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za vsa kopenska mo-
torna vozila in priklopnike, ki se uporabljajo v gospodarske 
in zasebne namene ter za vsa motorna plovila, ki se ne upo-
rabljajo v gospodarske namene ali 

1.3. zavarovalec, za v polici navedena kopenska motorna vozila 
in priklopnike, motorna plovila in motorna letala, 

ki so v njihovi lasti ali posesti, so na njih registrirana ali jih imajo 
na lizing. 
V vseh treh variantah obsega zavarovalno varstvo upravičenega 
voznika in sozavarovane osebe kot tudi upravičene sopotnike v 
teh vozilih. 

2. Kaj je zavarovano? 
Zavarovalno varstvo obsega: 
2.1. Odškodninsko pravno zaščito  

- za uveljavljanje zahtevkov zasebnopravne vsebine na 
osnovi zakonskih določil o odškodninski odgovornosti 
zaradi utrpele škode, če je nastala zaradi uporabe mo-
tornega vozila, ki je uporabljano v skladu s predpisi. 
Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov za službeno ali 
zasebno prevažane dobrine je sozavarovano; 

- za uveljavljanje zahtevkov na vračilo premičnih stvari, ki 
zadevajo zavarovana vozila in opremo, ki ni v gospodar-
ski rabi (tudi ugovor tretjega). 

Z namenom, da se preprečijo prekrivanja z drugimi kombi-
nacijami pravne zaščite, zavarovalno varstvo ne zajema 
uveljavljanja zahtevkov iz obligacijskopravnih pogodb, kot 
tudi ne uveljavljanje zahtevkov zaradi čistih premoženjskih 
škod, ki so posledica kršitve pogodbenih obveznosti in ki so 
posledica kršitve izpolnitvenega interesa ali so posledica 
kršitve predpogodbenih obveznosti (možno zavarovati po 
tč. 2.4.). 

2.2. Kazensko pravno zaščito 
za obrambo v predkazenskih postopkih in v kazenskih po-
stopkih pred sodišči in v postopkih o prekršku pred prekr-
škovnimi organi zaradi prometne nezgode ali kršitve pro-
metnih predpisov: 
2.2.1. pri obrambi v kazenskem postopku zaradi prometne 

nesreče obstaja zavarovalno varstvo v primeru obto-
žbe kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti in 
opustitev, neodvisno od izida postopka. V kolikor je 
kazenski postopek zaključen v korist zavarovalca, se 
obveznost zavarovalnice zmanjša za stroške, ki so 
povrnjeni iz proračuna; 

2.2.2. zavarovalno varstvo obstaja za svetovanje in zasto-
panje v primerih poravnavanja pred državnim tožil-
cem ali odloga kazenskega pregona z navodili dr-
žavnega tožilca in ob izpolnitvi določenih nalog (od-
prava škode, plačilo denarnega prispevka, oprava 
kakšnega splošno koristnega dela ipd.), ne glede na 
obliko krivde očitanega kaznivega dejanja, do 0,5 % 
zavarovalne vsote. 
V primeru, da so zavarovalcu naloženi stroški za iz-
vedenca ali prevajalca, ki ga je pritegnilo tožilstvo, se 
limit stroškov poviša na 1 % zavarovalne vsote; 

 

2.2.3. v postopku o prekršku zaradi kršitve prometnih 
predpisov obstaja zavarovalno varstvo le tedaj, če 
odločba o prekršku določa zaporno kazen (ne nado-
mestno zaporno kazen) ali denarno kazen, ki pre-
sega 0,25 % zavarovalne vsote. 
V primeru, da odločba o prekršku nalaga več denarnih 
kazni, obstaja zavarovalno varstvo za celotni posto-
pek, če vsaj ena od določenih kazni presega 0,25 % za-
varovalne vsote. V primeru, da pride do uvedbe red-
nega postopka brez izdaje odločbe o prekršku, obstaja 
zavarovalno varstvo le, če je postopek ustavljen že 
pred izdajo odločbe ali če je določena kazen v skladu 
s prvim ali tem odstavkom točke 2.2.3. 
Kršitev prometnih predpisov sodi pod zavarovalno 
varstvo neodvisno od oblike krivde in neodvisno od 
izida postopka. 

2.2.4. v predkazenskem postopku obstaja zavarovalno var-
stvo do trenutka vložitve obtožbe, ne glede na obliko 
krivde očitanega kaznivega dejanja in neodvisno od 
izida postopka. V kolikor je predkazenski postopek 
zaključen v korist zavarovalca, se obveznost zavaro-
valnice zmanjša za stroške, ki so povrnjeni iz prora-
čuna. 

Pod pojmom »prometni predpisi« razumemo pravne 
norme, ki urejajo in določajo uporabo motornega vozila v 
skladu s predpisi. 

2.3. Pravno zaščito vozniškega dovoljenja 
za zastopanje v postopkih odvzema vozniškega dovoljenja 
ali pri zagroženem odvzemu vozniškega dovoljenja v skladu 
s predpisi o vozniških dovoljenjih, če je postopek posledica 
prometne nezgode ali prometnega prekrška. 
V teh primerih obsega 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. 

2.4. Pravno zaščito pogodb o vozilu za varovanje pravnih inte-
resov v zvezi z: 
2.4.1. zavarovalnimi pogodbami in 
2.4.2. drugimi obligacijskopravnimi pogodbami, ki zade-

vajo vozila in priklopnike, vključno z rezervnimi deli 
in opremo. 

Kot varovanje pravnih interesov iz obligacijskopravnih po-
godb velja tudi uveljavljanje zahtevkov ali zavračanje za-
htevkov zaradi čistih premoženjskih škod, ki so posledica 
kršitve pogodbenih obveznosti in ki so posledica kršitve iz-
polnitvenega interesa ali so posledica kršitve predpogod-
benih obveznosti. 

2.5. Razširjeno kritje k tč. 2.1. do tč. 2.4.  
Zavarovalno varstvo obsega tudi: 
2.5.1. stroške pritožbenih postopkov pred ustavnim sodi-

ščem v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih za-
htevkov (tč. 2.1.) ali kazenskim postopkom po pro-
metni nezgodi (tč. 2.2.), kakor tudi v postopkih za-
radi odvzema vozniškega dovoljenja (tč. 2.3.); 

2.5.2. v skladu s tč. 2.4. tudi varovanje pravnih interesov 
iz obligacijskopravnih pogodb, in sicer v zvezi z:  
- najemom vozil (brez voznika) in pri nakupu dru-

gih kopenskih motornih vozil in priklopnikov ali 
motornih plovil, kolikor za ta vozila obstaja 
pravno varstvo v skladu s tč. 1.1. ali tč. 1.2., 
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- nakupom kopenskega motornega vozila ali mo-
tornega plovila, ki bo postalo predmet zavaro-
valnega varstva s sočasno sklenitvijo zavarova-
nja odgovornosti in zavarovanja pravne zaščite 
ali bo zavarovanje pravne zaščite prešlo na to vo-
zilo oz. plovilo, 

- odtujitvijo iz zavarovanja izločenega vozila ali 
plovila, če v šestih mesecih po odpovedi te po-
godbe nastopi zavarovalni primer. 

3. Kaj ni zavarovano? 
Poleg v 7. členu navedenih primerih zavarovalnega varstva ni: 

3.1. za vozila v najemu brez voznika v skladu s tč. 1.3., če to 
ni posebej dogovorjeno; 

3.2. pri udeležbi na motorističnih tekmovanjih in treningih 
(tudi ocenjevalnih vožnjah in na rallyjih); 

3.3. pri odškodninski pravni zaščiti za uveljavljanje odško-
dninskih zahtevkov zaradi razžalitve dobrega imena in 
časti in za druge nematerialne škode, razen za telesne 
bolečine in škode zaradi izgube svojcev;  

3.4. pri odškodninski pravni zaščiti za uveljavljanje odško-
dninskih zahtevkov in pri uveljavljanju zahtevkov na 
vračilo premičnih stvari med solastniki; 

3.5. v skladu s tč. 2.2.3. pri očitanju naklepne kršitve pro-
metnega predpisa, če je dejanje storjeno zaradi dose-
ganja komercialne prednosti; 

3.6. pri pravni zaščiti vozniškega dovoljenja, če je postopek 
začet zaradi psihičnih ali telesnih motenj. 

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

prosta svojih obveznosti veljajo, da: 
4.1.1. ima voznik veljavno vozniško dovoljenje; 
4.1.2. voznik v trenutku zavarovalnega primera ni pod vpli-

vom alkohola, mamil ali zlorabe zdravil, da ne gre za 
nedovoljeno ravnanje, povezano z mamili in da je pri-
pravljen opraviti preizkus izdihanega zraka, se pod-
vreči zdravniškemu pregledu in dovoliti odvzem krvi; 

4.1.3. je voznik v trenutku zavarovalnega primera priprav-
ljen zakonskim obveznostim ustrezno ravnati, spora-
zumevati in pomagati (dolžnostna ravnanja). 
Obveznosti zavarovalnice nasproti zavarovalcu in 
sozavarovanim osebam ostanejo v veljavi, če le-ti za 
kršitve niso niti vedeli, niti niso morali vedeti. 

4.2. Zavarovalnica je prosta dajatvenih obveznosti zaradi krši-
tve obveznosti iz tč. 4.1.2. in 4.1.3. le tedaj, če je navedeno 
stanje ali ravnanje ugotovljeno v izreku ali v utemeljitvi 
pravnomočne sodbe ali v odločitvi pristojnega organa, ki je 
povezana z zavarovalnim primerom. Že opravljene dajatve 
se zavarovalnici vrnejo. 

5. V katerih primerih se zavarovalna pogodba podaljša in kdaj 
predčasno preneha? 
5.1. V primeru, da zavarovalec in sozavarovane osebe v skladu 

s tč. 1.1., ali zavarovalec v skladu s tč. 1.2., že več kot mesec 
dni niso več lastniki motornih vozil ali niso več dolžni za njih 
skrbeti in niso več na njih registrirana ali jih nimajo v li-
zingu, lahko zavarovalec zahteva prenehanje zavarovalne 
pogodbe s takojšnjim učinkom. 

5.2. Če je neko vozilo, zavarovano v skladu s tč. 1.3., začasno 
vzeto iz prometa, to ne vpliva na zavarovalno pogodbo. 
Če nekdo v skladu s tč. 1.3. zavarovano vozilo odtuji ali če 
vozilo iz drugih vzrokov preneha obstajati, preide zavarova-
nje od dneva uradne odjave prvotno zavarovanega vozila v 
roku treh mesecev na drugo obstoječe ali na novo kupljeno 
vozilo iste kategorije (motorno kolo, tovornjak, posebno vo-
zilo ipd.). Odtujitev ali prenehanje obstoja vozila, vključno s 

podatki novo kupljenega vozila, je potrebno sporočiti zava-
rovalnici v roku enega meseca. Če zavarovalec tega ne stori, 
je zavarovalnica prosta svojih obveznosti, razen če je nasled-
nje vozilo dobilo isto registrsko oznako ali če v času zavaro-
valnega primera zavarovalec ni imel drugih vozil, razen tistih, 
ki so bila zavarovana pri isti zavarovalnici. 
V primeru, ko zavarovalec nima, ali ne pridobi nadomest-
nega vozila ali za to nadomestno vozilo ne želi zavarovanja, 
je upravičen pogodbo glede tega tveganja odpovedati s ta-
kojšnjim učinkom. Odpoved mora podati v roku treh me-
secev od uradne odjave zavarovanega vozila. 

18. člen - Pravna zaščita voznika 
1. Kdo je zavarovan? 

Zavarovalno varstvo imajo v skladu z dogovorom: 
1.1. zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) ali 
1.2. zavarovalec 
kot voznik vozil, ki niso v lasti ene od zavarovanih oseb, niso na 
njih registrirana ali z njihove strani vzeta na lizing. 
Kot vozilo po teh pogojih šteje kopensko motorno vozilo in pri-
klopnik, motorno plovilo ali motorno letalo. 

2. Kaj je zavarovano? 
Zavarovalno varstvo obsega: 
2.1. Odškodninsko pravno zaščito 

za uveljavljanje zahtevkov zasebnopravne vsebine na osnovi 
zakonskih določil o odškodninski odgovornosti zaradi utrpele 
škode, če ne zadevajo vozila, ki ga je upravljal zavarovalec. 

2.2. Kazensko pravno zaščito 
za obrambo v predkazenskih postopkih in kazenskih po-
stopkih pred sodišči in v postopkih o prekršku pred prekr-
škovnimi organi zaradi prometne nezgode ali kršitve pro-
metnih predpisov: 
2.2.1. pri obrambi v kazenskem postopku zaradi prometne 

nezgode obstaja zavarovalno varstvo v primeru ob-
tožbe kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti in 
opustitev, neodvisno od izida postopka. V kolikor je 
kazenski postopek zaključen v korist zavarovalca, se 
obveznost zavarovalnice zmanjša za stroške, ki so 
povrnjeni iz proračuna; 

2.2.2. zavarovalno varstvo obstaja za svetovanje in zasto-
panje v primerih poravnavanja ali odloga kazenskega 
pregona z navodili državnega tožilca in ob izpolnitvi 
določenih nalog (odprava škode, plačilo denarnega 
prispevka, oprava kakšnega splošno koristnega dela 
ipd.), ne glede na obliko krivde očitanega kaznivega 
dejanja, do 0,5 % zavarovalne vsote. 
V primeru, da so zavarovalcu naloženi stroški za iz-
vedenca ali prevajalca, ki ga je pritegnilo tožilstvo, se 
limit stroškov poviša na 1 % zavarovalne vsote; 

2.2.3. v postopku o prekršku zaradi kršitve prometnih 
predpisov obstaja zavarovalno varstvo le tedaj, če 
odločba o prekršku določa zaporno kazen (ne nado-
mestno zaporno kazen) ali denarno kazen, ki pre-
sega 0,25 % zavarovalne vsote. 
V primeru, da odločba o prekršku nalaga več denarnih 
kazni, obstaja zavarovalno varstvo za celotni posto-
pek, če vsaj ena od določenih kazni presega 0,25 % za-
varovalne vsote. 
V primeru, da pride do uvedbe rednega postopka 
brez izdaje odločbe o prekršku, obstaja zavarovalno 
varstvo le, če je postopek ustavljen že pred izdajo 
odločbe ali če je določena kazen v skladu s prvim ali 
drugim odstavkom. 
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Kršitev prometnih predpisov sodi pod zavarovalno 
varstvo neodvisno od vrste krivde in neodvisno od 
izida postopka. 

2.2.4. v predkazenskem postopku obstaja zavarovalno var-
stvo do trenutka vložitve obtožbe, ne glede na obliko 
krivde očitanega kaznivega dejanja in neodvisno od iz-
ida postopka. V kolikor je predkazenski postopek za-
ključen v korist zavarovalca, se obveznost zavaroval-
nice zmanjša za stroške, ki so povrnjeni iz proračuna. 

Pod pojmom »prometni predpisi« razumemo pravne 
norme, ki urejajo in določajo uporabo motornega vozila v 
skladu s predpisi. 

2.3. Pravno zaščito vozniškega dovoljenja 
za zastopanje v postopkih odvzema vozniškega dovoljenja 
ali pri zagroženem odvzemu vozniškega dovoljenja v skladu 
s predpisi o vozniških dovoljenjih, če je postopek posledica 
prometne nezgode ali prometnega prekrška. 
V teh primerih obsega 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. 

2.4. Razširjeno kritje 
Pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov ali pri kazen-
skem postopku zaradi prometne nezgode, kakor tudi v po-
stopkih zaradi odvzema vozniškega dovoljenja, obsega za-
varovalno varstvo tudi stroške pritožbenih postopkov pred 
ustavnim sodiščem. 

3. Kaj ni zavarovano? 
Poleg v 7. členu navedenih primerih zavarovalnega varstva ni: 
3.1. pri udeležbi na motorističnih tekmovanjih in treningih (tudi 

ocenjevalnih vožnjah in na rallyjih); 
3.2. pri odškodninski pravni zaščiti za uveljavljanje odškodnin-

skih zahtevkov zaradi razžalitve dobrega imena in časti in 
za druge nematerialne škode, razen za telesne bolečine in 
škode zaradi izgube svojcev; 

3.3. zahtevkov iz obligacijskopravnih pogodb, kot tudi uveljav-
ljanje zahtevkov ali zavračanje zahtevkov zaradi čistih pre-
moženjskih škod, ki so posledica kršitve pogodbenih obve-
znosti in so posledica kršitve izpolnitvenega interesa ali so 
posledica kršitve predpogodbenih obveznosti; 

3.4. v skladu s tč. 2.2.3. pri očitanju naklepne kršitve promet-
nega predpisa, če je dejanje storjeno zaradi doseganja ko-
mercialne prednosti; 

3.5. pri pravni zaščiti vozniškega dovoljenja, če je postopek za-
čet zaradi psihičnih ali telesnih motenj. 

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

prosta svojih obveznosti, veljajo da: 
4.1.1. ima voznik veljavno vozniško dovoljenje; 
4.1.2. voznik v trenutku zavarovalnega primera ni pod vpli-

vom alkohola, mamil ali zlorabe zdravil, da ne gre za 
nedovoljeno ravnanje, povezano z mamili in da je pri-
pravljen opraviti preizkus izdihanega zraka, se pod-
vreči zdravniškemu pregledu in dovoliti odvzem krvi; 

4.1.3. se je voznik v trenutku zavarovalnega primera pri-
pravljen zakonskim obveznostim ustrezno ravnati, 
sporazumevati in pomagati (dolžnostna ravnanja). 

4.2. Zavarovalnica je prosta dajatvenih obveznosti zaradi krši-
tve obveznosti iz tč. 4.1.2. in 4.1.3. le tedaj, če je navedeno 
stanje ali ravnanje ugotovljeno v izreku ali v utemeljitvi 
pravnomočne sodbe ali v odločitvi pristojnega organa, ki je 
povezana z zavarovalnim primerom. Že opravljene dajatve 
se zavarovalnici vrnejo. 

5. Kdaj preneha zavarovalna pogodba predčasno? 
V primeru, da zavarovalec opozori, da mu bo predvidoma za dalj 
časa onemogočeno upravljanje vozila ali da dokončno ne bo več 
poklicni voznik, se na njegovo pisno zahtevo pogodba glede tega 
tveganja razdre. 

19. člen - Pravna zaščita svetovanja 
Zavarovalno varstvo obsega, odvisno od dogovora, zasebno, po-
klicno in/ali gospodarsko področje. 
1. Kdo je zavarovan? 

Zavarovalno varstvo imajo: 
1.1. na zasebnem področju 

zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za pravne zadeve, ki 
so v zvezi z zasebnim področjem življenja, torej niso pove-
zane s poklicno, gospodarsko ali neko drugo pridobitno de-
javnostjo; 

1.2. na poklicnem področju 
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za pravne zadeve, ki 
so neposredno povezane z njihovo nesamostojno poklicno 
dejavnostjo; 

1.3. na gospodarskem področju 
zavarovalec za pravne zadeve, ki so povezane s podjetjem 
ali neposredno z dejavnostjo podjetja. 

2. Kaj je zavarovano? 
3.1. Zavarovanje obsega stroške za ustni pravni nasvet s strani 

odvetnika, ki ga izbere zavarovalnica. 
Nasvet se lahko nanaša na vprašanja iz pravnih področij 
vseh držav Evropske unije, Švice, Norveške in Islandije. 
Če se nasvet nanaša na zavarovalne pogodbe, ki jih ima za-
varovalec pri isti zavarovalnici pravne zaščite, si lahko zava-
rovalec sam izbere odvetnika, ki ima sedež na področju 
splošne sodne pristojnosti zavarovalca. 
Zavarovalec je upravičen do največ enega svetovanja mesečno. 

3.2. Zavarovalno varstvo obsega tudi dostop do Spletnega prav-
nega centra, v katerem so zbrani vzorci pogodb in drugih 
pravnih aktov. V Spletni pravni center zavarovalec vstopi z 
uporabniškim imenom in geslom, ki ga zahteva na: 

Telefonska številka: Elektronski naslov: 
01 / 236 41 85 info@arag.si 

3. Kaj je zavarovalni primer? 
Zavarovalni primer je že nastala ali predvidena sprememba v 
pravnem stanju zavarovalca, zaradi česar je svetovanje nujno. 

20. člen - Splošna kazenska pravna zaščita 
Zavarovalno varstvo obsega, odvisno od dogovora, zasebno, po-
klicno in/ali gospodarsko področje. 
1. Kdo je zavarovan? 

Zavarovalno varstvo imajo: 
1.1. na zasebnem področju 

zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za zavarovalne pri-
mere, ki so v zvezi z zasebnim področjem življenja, torej 
niso povezani s poklicno, gospodarsko ali neko drugo pri-
dobitno dejavnostjo; 

1.2. na poklicnem področju 
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za zavarovalne pri-
mere, ki so neposredno povezani z njihovo poklicno dejav-
nostjo ali se zgodijo na direktni poti na delo ali z dela; 

1.3. na gospodarskem področju 
zavarovalec za zavarovano podjetje in vsi delavci v skladu z 
Zakonom o delovnih razmerjih, za zavarovalne primere, ki 
so neposredno povezani s podjetjem ali dejavnostjo pod-
jetja ali se zgodijo na direktni poti na delo ali z dela. 

mailto:info@arag.si
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2. Kaj je zavarovano? 
Zavarovalno varstvo obsega: 
2.1. obrambo v kazenskih postopkih pred sodišči v primeru ob-

tožbe kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti ali opusti-
tve, neodvisno od izida postopka. V kolikor je kazenski po-
stopek zaključen v korist zavarovalca, se obveznost zavaro-
valnice zmanjša za stroške, ki so povrnjeni iz proračuna; 

2.2. svetovanje in zastopanje v primerih odloga kazenskega 
pregona z navodili državnega tožilca in ob izpolnitvi dolo-
čenih nalog (odprava škode, plačilo denarnega prispevka, 
oprava kakšnega splošno koristnega dela ipd.), ne glede na 
obliko krivde očitanega kaznivega dejanja, kakor tudi mo-
rebitne stroške v pavšalnem znesku do skupno 0,5 % zava-
rovalne vsote. 
V primeru, da so zavarovalcu naloženi stroški za izvedenca 
ali prevajalca, ki ga je pritegnilo tožilstvo, se limit stroškov 
poviša na 1 % zavarovalne vsote. 

2.3. obrambo v postopkih o prekršku 
2.3.1. zaradi dejanj, storjenih iz malomarnosti in opustitev, 

neodvisno od izida postopka, od prvega dejanja pre-
gona naprej; 

2.3.2. zaradi dejanj, storjenih z naklepom, z veljavnostjo od 
prvega dejanja pregona naprej in to le tedaj, če sledi 
dokončna ustavitev postopka ali pravnomočna ob-
sodba za dejanje, storjeno iz malomarnosti; 

Omejitve v točkah 2.3.1. in 2.3.2. ne veljajo za postopke o 
prekršku, ki se vodijo v Sloveniji. 

2.4. obrambo v disciplinskih postopkih, ki imajo podlago v zakonu, 
od uvedbe postopka, razen če gre za disciplinski postopek v 
okviru delovnega razmerja (možno zavarovati po čl. 23); 

2.5. obrambo v predkazenskem postopku do trenutka vložitve 
obtožbe, ne glede na obliko krivde očitanega kaznivega de-
janja. V kolikor je predkazenski postopek zaključen v korist 
zavarovalca, se obveznost zavarovalnice zmanjša za stro-
ške, ki so povrnjeni iz proračuna; 

2.6. V kolikor je v zavarovalni pogodbi posebej dogovorjeno, 
obstaja od obtožbe dalje zavarovalno varstvo za obrambo 
v kazenskem postopku pred sodišči tudi pri dejanjih, če so 
storjena z naklepom in sicer z veljavnostjo od uvedbe ka-
zenskega postopka, če sledi dokončna ustavitev postopka 
ali pravnomočna oprostitev. Obveznost zavarovalnice se 
zmanjša za stroške, ki so povrnjeni iz proračuna. V primeru 
pravnomočne obsodilne sodbe mora zavarovalec že oprav-
ljene zavarovalne dajatve vrniti zavarovalnici. 

3. Kaj ni zavarovano? 
3.1. Z namenom, da se preprečijo prekrivanja z drugimi kombi-

nacijami pravne zaščite, zavarovalno varstvo ne zajema pri-
merov, pri katerih nastopajo zavarovalec in sozavarovane 
osebe kot lastnik, posestnik, jemalec lizinga ali kot voznik 
kopenskega motornega vozila in priklopnika, motornega 
plovila ali letala, vključno z njihovimi nadomestnimi deli in 
opremo (možno zavarovati po čl. 17 in 18); 

3.2. Pri kazenski pravni zaščiti poleg v 7. členu navedenih pri-
merov in ne glede na člene 20.2.1., 20.2.2., 20.2.5. ter 
20.2.6., zavarovalnega varstva v nobenem primeru ni: 
- pri kaznivih dejanjih zoper človečnost; 
- pri zločinih zoper življenje in telo s smrtnim izidom (uboj, 

umor, uboj na mah); 
- pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost; 
- pri kaznivemu dejanju zanemarjanja mladoletne osebe 

in surovo ravnanje; 
- pri kaznivih dejanjih zoper čast in dobro ime; 
- če z opravljanjem dejavnosti stori nekdo kaznivo dejanje 

z namenom, da si s ponavljajočim se dejanjem priskrbi 
stalni dohodek; 

- če je zavarovalec zaradi istega kaznivega dejanja bil že 
vsaj enkrat pravnomočno obsojen; 

- pri kaznivih dejanjih zavarovalca proti sozavarovanim 
osebam in obratno, kakor tudi pri medsebojnih kaznivih 
dejanjih sozavarovanih oseb. 

4. Kdaj odpade zavarovalno varstvo? 
Kot obveza, katere kršitev posledično pomeni, da je zavaroval-
nica prosta svojih obveznosti velja, da zavarovalec v trenutku za-
varovalnega primera ni pod vplivom alkohola, mamil ali zlorabe 
zdravil, da ne gre za nedovoljeno ravnanje, povezano z mamili in 
da je pripravljen opraviti zakonsko dolžnost preizkusa izdiha-
nega zraka na alkohol, se podvreči zdravniškemu pregledu in do-
voliti odvzem krvi. 
Zavarovalnica je prosta dajatvenih obveznosti zaradi kršitve te 
obveznosti le tedaj, če je navedeno stanje ali ravnanje ugotov-
ljeno v izreku ali v utemeljitvi pravnomočne sodbe ali v odločitvi 
pristojnega organa, ki je povezana z zavarovalnim primerom. Že 
opravljene zavarovalne dajatve mora zavarovalec zavarovalnici 
vrniti. 

21. člen - Splošna odškodninska pravna zaščita 
Zavarovalno varstvo obsega, odvisno od dogovora, zasebno, po-
klicno in/ali gospodarsko področje. 
1. Kdo je zavarovan? 

Zavarovalno varstvo imajo: 
1.1. na zasebnem področju 

zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za zavarovalne pri-
mere, ki so v zvezi z zasebnim področjem življenja, torej 
niso povezani s poklicno, gospodarsko ali neko drugo pri-
dobitno dejavnostjo; 

1.2. na poklicnem področju 
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za zavarovalne pri-
mere, ki so neposredno povezani z njihovo poklicno dejav-
nostjo ali se zgodijo na direktni poti na delo ali z dela; 

1.3. na gospodarskem področju 
zavarovalec za zavarovano podjetje in vsi delavci v skladu z 
Zakonom o delovnih razmerjih, za zavarovalne primere, ki 
so v neposredni zvezi s podjetjem ali dejavnostjo podjetja 
ali se zgodijo na direktni poti na delo ali z dela. 

2. Kaj je zavarovano? 
Zavarovalno varstvo obsega: 
2.1. uveljavljanje zahtevkov zasebnopravne vsebine na osnovi 

zakonskih določil o odškodninski odgovornosti zaradi utr-
pele škode; 

2.2. uveljavljanje zahtevkov na vračilo premičnih stvari na za-
sebnem in poklicnem področju (tudi ugovor tretjega). 

3. Kaj ni zavarovano? 
3.1. Z namenom, da se preprečijo prekrivanja z drugimi kombi-

nacijami pravne zaščite, zavarovalno varstvo ne zajema: 
3.1.1. primerov, pri katerih nastopajo zavarovalec in soza-

varovane osebe kot lastnik, posestnik, lizingojema-
lec ali kot voznik kopenskega motornega vozila in 
priklopnika, motornega plovila ali letala, vključno z 
njihovimi nadomestnimi deli in opremo (možno za-
varovati po čl. 17 in 18); 

3.1.2. uveljavljanja odškodninskih zahtevkov ali zahtevkov 
na vračilo premičnih stvari med delodajalcem in de-
lavcem v smislu zakonskih predpisov o delovnih raz-
merjih (možno zavarovati po čl. 23); 

3.1.3. uveljavljanja čistih premoženjskih škod proti izvajalcem 
socialnega zavarovanja (možno zavarovati po čl. 24); 
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3.1.4. uveljavljanja zahtevkov iz obligacijskopravnih po-
godb, kakor tudi uveljavljanje zahtevkov zaradi čistih 
premoženjskih škod, ki so posledica kršitve pogod-
benih obveznosti in ki so posledica kršitve izpolnitve-
nega interesa ali so posledica kršitve predpogodbe-
nih obveznosti (možno zavarovati po čl. 22); 

3.1.5. primerov, ki nastopijo pri zavarovalcu kot lastniku ali 
posestniku zemljišč, stavb ali delov stavb (možno za-
varovati po čl. 25); 

3.1.6. uveljavljanja čistih premoženjskih škod ali zahtevkov 
na vračilo premičnih stvari v zvezi z dednim ali dru-
žinskim pravom (možno zavarovati po čl. 26 ali 27). 

3.2. Na področju odškodninske pravne zaščite, poleg primerov na-
vedenih v 7. členu, zavarovalnega varstva ni pri uveljavljanju: 
3.2.1. odškodninskih zahtevkov zaradi razžalitve dobrega 

imena in časti in za druge nematerialne škode, razen 
za telesne bolečine, škode zaradi spolnih deliktov, 
kakor tudi škode zaradi izgube svojcev; 

3.2.2. odškodninskih zahtevkov ali zahtevkov na vračilo 
premičnih stvari med solastniki ali zastavnimi upniki. 

4. Kdaj odpade zavarovalno varstvo? 
Kot obveza, katere kršitev ima za posledico, da je zavarovalnica 
prosta svojih obveznosti velja, da zavarovalec v trenutku zavaro-
valnega primera ni pod vplivom alkohola, mamil ali zlorabe zdra-
vil, da ne gre za nedovoljeno ravnanje, povezano z mamili in da 
je pripravljen opraviti zakonsko dolžnost preizkusa izdihanega 
zraka na alkohol, se podvreči zdravniškemu pregledu in dovoliti 
odvzem krvi. 
Zavarovalnica je prosta dajatvenih obveznosti zaradi kršitve te ob-
veznosti le tedaj, če je navedeno stanje ali ravnanje ugotovljeno v 
izreku ali v utemeljitvi pravnomočne sodbe ali v odločitvi pristoj-
nega organa, ki je povezana z zavarovalnim primerom. Že oprav-
ljene zavarovalne dajatve mora zavarovalec zavarovalnici vrniti. 

22. člen - Pravna zaščita iz splošnega pogodbenega 
prava 

Zavarovalno varstvo obsega, odvisno od dogovora, zasebno in/ali 
gospodarsko področje. 
1. Kdo je zavarovan? 

Zavarovalno varstvo imajo: 
1.1. na zasebnem področju 

zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za zavarovalne pri-
mere, ki so v zvezi z zasebnim področjem življenja, torej 
niso povezani s poklicno, gospodarsko ali neko drugo pri-
dobitno dejavnostjo; 

1.2. na gospodarskem področju 
zavarovalec za zavarovano podjetje. 

2. Kaj je zavarovano? 
2.1. Zavarovalno varstvo obsega varovanje pravnih interesov: 

2.1.1. iz zavarovalnih pogodb zavarovalca; 
2.1.2. iz drugih obligacijskopravnih pogodb zavarovalca 

glede premičnih stvari; 
2.1.3. iz podjemnih pogodb zavarovalca glede nepremičnih 

stvari. 
Kot varovanje pravnih interesov iz obligacijskoprav-
nih pogodb šteje tudi uveljavljanje zahtevkov in za-
vračanje zahtevkov zaradi čistih premoženjskih 
škod, ki so posledica kršitve pogodbenih obveznosti 
in ki so posledica kršitve izpolnitvenega interesa ali 
so posledica kršitve predpogodbenih obveznosti. 
Pri sporih iz potovalnih pogodb kot potovanje šteje 
večdnevna začasna odsotnost iz mesta stalnega bi-
vanja do največ osem tednov. 

2.2. Na gospodarskem področju obstaja zavarovalno varstvo za 
varovanje pravnih interesov v skladu s tč. 2.1.2. in 2.1.3. 
tega člena pod naslednjimi predpostavkami, če: 
2.2.1. nasprotnik vloženi terjatvi ugovarja po temelju ali 

višini; 
2.2.2. in dokler dejanske ali zatrjevane terjatve in protiter-

jatve pogodbenih strank (skupaj) iz istega zavaroval-
nega primera v smislu člena 2.3., ne presežejo po-
godbeno dogovorjeno zgornjo mejo, neodvisno od 
obsega, oblike in dneva uveljavljanja. Terjatve, uve-
ljavljene s pobotom, se pri tem ne upoštevajo, do-
kler terjatev in niti s pobotom uveljavljena protiter-
jatev, ne presežeta dogovorjeno zgornjo mejo. Zava-
rovalno varstvo se vzpostavi, ko skupni zahtevki, še 
pred sodnim uveljavljanjem, po plačilu, poravnavi ali 
pripoznavi, padejo pod dogovorjeno zgornjo mejo. 
Zavarovalno varstvo preneha v tistem trenutku, ko 
po potrjenem zavarovalnem varstvu skupni zahtevki 
narastejo nad dogovorjeno zgornjo mejo. 

2.3. Če je posebej dogovorjeno, obsega zavarovalno varstvo na 
gospodarskem področju, za razliko od tč. 2.2.1. tega člena, 
tudi izterjavo nespornih terjatev (verodostojne listine), po-
tem ko je zavarovalec nasprotnika pisno pozval, naj vzpo-
stavi zakonito stanje. Nasprotnikova delna plačila se naj-
prej prištejejo k stroškom. 

3. Kaj ni zavarovano? 
3.1. Z namenom, da se preprečijo prekrivanja z drugimi kombi-

nacijami pravne zaščite, zavarovalno varstvo ne zajema va-
rovanja pravnih interesov: 
3.1.1. iz pogodb, ki zadevajo kopenska motorna vozila in 

priklopnike, motorna plovila in motorna letala, 
vključno z rezervnimi deli in opremo (možno zavaro-
vati po čl. 17.2.4.); 

3.1.2. iz delovnih ali vajeniških razmerij (možno zavarovati 
po čl. 23); 

3.1.3. iz zavarovalnih pogodb z nosilci socialnega zavarova-
nja (možno zavarovati po čl. 24); 

3.1.4. iz pogodb o upravljanju ali najemu nepremičnin 
(možno zavarovati po čl. 25); 

3.1.5. pri zadevah v zvezi z dednim ali družinskim pravom 
(možno zavarovati po čl. 26 in 27). 

3.2. Na področju splošnega pogodbenega prava zavarovalnega 
varstva ni (poleg primerov naštetih v 7. členu) za varovanje 
pravnih interesov v zvezi s posojilnimi pogodbami, pri ka-
terih so predmet posojila finančna sredstva, namenjena za 
nakup nepremičnine. 

4. Čakalna doba 
Zavarovalnega varstva ni za zavarovalne primere, ki nastopijo 
pred potekom treh mesecev od začetka zavarovanja. 

23. člen - Pravna zaščita na področju delovnega 
prava 

Zavarovalno varstvo obsega, odvisno od dogovora, poklicno in/ali 
gospodarsko področje. 
1. Kdo je zavarovan? 

Zavarovalno varstvo imajo: 
1.1. na poklicnem področju 

zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) kot delavec v skladu 
s predpisi o delovnih razmerjih, za zavarovalne primere, ki 
so v neposredni zvezi z opravljanjem poklica ali se zgodijo 
na direktni poti na delo ali z dela; 
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1.2. na gospodarskem področju 
zavarovalec kot delodajalec v skladu s predpisi o delovnih 
razmerjih, za zavarovalne primere, ki so v neposredni zvezi 
z zavarovanim podjetjem ali z dejavnostjo podjetja ali se 
zgodijo na direktni poti na delo ali z dela. 

2. Kaj je zavarovano? 
Zavarovalno varstvo obsega: 
2.1. varovanje pravnih interesov v postopkih pred sodišči za-

radi sporov iz delovnega razmerja: 
2.1.1. med delodajalci in delavci v zvezi z delovnim razmer-

jem, z začetkom delovnega razmerja ali s posredova-
njem dela; 

2.1.2. med pravnimi osebami, ki niso nosilci socialnega zava-
rovanja in ki zagotavljajo pokojnine, denarni prispe-
vek za preživljanje, odpravnine ali nadomestila plače 
v primerih odsotnosti zaradi izrabe letnega dopusta, 
ki izhajajo iz sedanjega ali prejšnjega delovnega raz-
merja in med delavci, ki te dajatve terjajo; 

2.1.3. uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, ki so posle-
dica poškodb na delovnem mestu; 

2.2. pri javno-pravnih delovnih razmerjih varovanje pravnih in-
teresov v delovnopravnih postopkih, postopkih v zvezi s 
plačami in pokojninami, kakor tudi varovanje pravnih inte-
resov proti delodajalcu v postopkih pred sodišči v zvezi z 
delovnim razmerjem; 

2.3. pred uvedbo sodnega ali upravnega postopka 
2.3.1 stroške izvensodne rešitve spora s pomočjo posre-

dnika (čl. 6.6.7.); 
2.3.2. stroške izvensodnega varovanja pravnih interesov 

do 1 % zavarovalne vsote, če se zadeva na ta način 
ali s pomočjo posredovanja dokončno zaključi; 

2.3.3. v kolikor je pogoj za sodno varstvo predpisan izven-
sodni postopek, nosi zavarovalnica stroške izvenso-
dnega varovanja pravnih interesov največ v višini 0,3 
% zavarovalne vsote; 

2.4. zastopanje v disciplinskih postopkih, ki imajo podlago v za-
konu, ki ureja delovna razmerja, od uvedbe postopka. 

2.5. Razširjeno kritje 
Zavarovalno varstvo obsega: 
- v primeru plačilne nezmožnosti delodajalca, uveljavlja-

nje zahtevkov iz poravnalne oziroma stečajne mase; 
- pri delovnih razmerjih javno-pravnega značaja tudi stro-

ške zastopanja na upravnem oziroma stvarno pristoj-
nem sodišču, do največ 2,5 % zavarovalne vsote; če je 
zoper odločitev upravnega oziroma stvarno pristojnega 
sodišča dopustna in vložena pritožba, se limit stroškov 
poviša na največ 5 % zavarovalne vsote; 

- pri delovnih razmerjih z organi evropske skupnosti, tudi 
stroške varovanja pravnih interesov v delovnopravnih 
postopkih pred sodišči Evropske skupnosti. 

3. Kaj ni zavarovano? 
3.1. Z namenom, da se preprečijo prekrivanja z drugimi kombi-

nacijami pravne zaščite, zavarovalno varstvo ne zajema: 
3.1.1. varovanja pravnih interesov v zvezi z uveljavljanjem 

odškodninskih zahtevkov v skladu s členi 17.2.1. in 
18.2.1. (možno zavarovati po čl. 17 in 18); 

3.1.2. varovanja pravnih interesov iz zavarovalnih pogodb 
(možno zavarovati po čl. 22). 

3.2. Pri pravni zaščiti na področju delovnega prava, poleg v 7. 
členu navedenih primerov, zavarovalnega varstva ni za za-
htevke v zvezi s spremembo, ničnostjo ali neveljavnostjo 
kolektivnih pogodb. 

4. Kdaj odpade zavarovalno varstvo? 

Kot obveza, katere kršitev ima za posledico, da je zavarovalnica pro-
sta svojih obveznosti velja, da zavarovalec v trenutku zavarovalnega 
primera ni pod vplivom alkohola, mamil ali zlorabe zdravil, da ne gre 
za nedovoljeno ravnanje, povezano z mamili in da je pripravljen 
opraviti zakonsko dolžnost preizkusa izdihanega zraka na alkohol, se 
podvreči zdravniškemu pregledu in dovoliti odvzem krvi. 
Zavarovalnica je prosta dajatvenih obveznosti zaradi kršitve te 
obveznosti le tedaj, če je navedeno stanje ali ravnanje ugotov-
ljeno v izreku ali v utemeljitvi pravnomočne sodbe ali v odločitvi 
pristojnega organa, ki je povezana z zavarovalnim primerom. Že 
opravljene dajatve se zavarovalnici vrnejo. 

5. Čakalna doba 
Zavarovalnega varstva ni za zavarovalne primere, ki nastopijo 
pred potekom treh mesecev od začetka zavarovanja, razen pri 
uveljavljanju odškodninskih zahtevkov v zvezi z nezgodnimi do-
godki, ki so se zgodili po začetku zavarovanja. 

24. člen - Pravna zaščita na področju socialnega za-
varovanja 

Zavarovalno varstvo obsega, odvisno od dogovora, zasebno, po-
klicno in/ali gospodarsko področje. 
1. Kdo je zavarovan? 

Zavarovalno varstvo imajo: 
1.1. na zasebnem področju 

zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za zavarovalne pri-
mere, ki zadevajo zasebno področje življenja, torej ne za-
devajo poklicne, gospodarske ali neke druge pridobitne de-
javnosti; 

1.2. na poklicnem področju 
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za zavarovalne pri-
mere, ki so neposredno povezane z njihovo poklicno dejav-
nostjo ali se zgodijo na direktni poti na delo ali z dela; 

1.3. na gospodarskem področju 
zavarovalec za zavarovano podjetje in vsi delavci v skladu z 
Zakonom o delovnih razmerjih, za zavarovalne primere, ki 
so v neposredni zvezi s podjetjem ali dejavnostjo za podje-
tje ali se zgodijo na direktni poti na delo ali z dela. 

2. Kaj je zavarovano? 
Zavarovalno varstvo obsega varovanje pravnih interesov zavaro-
valca: 
2.1. v sodnih postopkih 

2.1.1. zaradi sporov z nosilci socialnega zavarovanja glede 
njihovih zavarovalnih storitev (dajatev); 

2.1.2. zaradi sporov glede dodatka za pomoč in postrežbo; 
2.2. pri upravnih postopkih pred nosilci socialnega zavarovanja 

zaradi ugotovitve obveznosti, upravičenj, začetka in konca 
socialnega zavarovanja, kakor tudi zaradi sporov glede pri-
spevkov, dodatkov in doplačil; 

2.3. pri uveljavljanju premoženjskih škod proti nosilcem social-
nega zavarovanja. 

2.4. Razširjeno kritje 
Zavarovalno varstvo obsega tudi stroške zastopanja na 
upravnem sodišču do največ 2,5 % zavarovalne vsote. 

3. Čakalna doba 
Zavarovalnega varstva ni za zavarovalne primere, ki nastopijo 
pred potekom treh mesecev od začetka zavarovanja, razen: 
3.1. v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov v skladu 

s tč. 2.3.; 
3.2. pri uveljavljanju zahtevkov zaradi nezgod, ki se zgodijo po 

začetku zavarovanja. 
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25. člen - Pravna zaščita na področju nepremičnin 
Zavarovalno varstvo obsega, odvisno od dogovora: 
- področje lastne ali 
- področje tuje rabe; 
- v polici navedeno zemljišče, stavbo (del stavbe) ali stanovanje, 

ki se uporablja za stanovanjske ali gospodarske namene (zava-
rovani objekt). 

1. Kdo je zavarovan? 
Zavarovalno varstvo imajo: 
1.1. v primeru lastne rabe 

zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) kot lastniki, najemniki 
ali zakupniki ali osebno kot stvarni upravičeni koristniki za-
varovanega objekta, ki služi izključno v stanovanjske ali 
gospodarske namene zavarovalca ali njegovih svojcev; 

1.2. v primeru tuje rabe 
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) kot lastniki, najemo-
dajalci ali zakupodajalci zavarovanega objekta, ki ne služi v 
stanovanjske ali gospodarske namene zavarovalca ali nje-
govih svojcev. 

2. Kaj je zavarovano? 
Zavarovalno varstvo obsega: 
2.1. varovanje pravnih interesov v pravdnih postopkih pred so-

dišči: 
2.1.1. zaradi najemnih ali zakupnih pogodb glede zavaro-

vanega objekta; 
2.1.2. zaradi pogodb o upravljanju zavarovanega objekta; 
2.1.3. zaradi motenja ali vznemirjanja stvarnih pravic na 

zavarovanem objektu. 
Kot varovanje pravnih interesov iz pogodb o najemu ali zakupu 
šteje tudi uveljavljanje in zavračanje zahtevkov zaradi čistih pre-
moženjskih škod, ki so posledica kršitve pogodbenih obveznosti 
in ki so posledica kršitve izpolnitvenega interesa ali so posledica 
kršitve predpogodbenih obveznosti. 
2.2. pred uvedbo sodnega postopka v skladu s tč. 2.1., stroški: 

2.2.1. izvensodne rešitve spora s pomočjo posrednika (čl. 
6.6.7.); 

2.2.2. izvensodnega varovanja pravnih interesov do 1 % za-
varovalne vsote, če se zadeva na ta način ali s pomo-
čjo posredovanja dokončno zaključi; 

2.3. uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, ki so posledica po-
škodovanja zavarovanega objekta. 

2.4. Razširjeno kritje 
V zvezi z varovanjem pravnih interesov iz pogodb o najemu ali 
zakupu ali pogodb o upravljanju obstaja (za razliko od določb 
člena 3.1.) zavarovalno varstvo tudi za zavarovalne primere, ki 
nastanejo v šestih mesecih po prenehanju zavarovanega ob-
jekta. V primeru, da se veljavnost pogodbe nadaljuje za nado-
mestni objekt, obstaja zavarovalno varstvo brez čakalne dobe 
in tudi za zavarovalne primere, ki nastopijo v času šestih me-
secev po prenehanju prvotno zavarovanega objekta. 

3. Kaj ni zavarovano? 
3.1. Z namenom, da se preprečijo prekrivanja z drugimi kombi-

nacijami pravne zaščite, zavarovalno varstvo ne zajema va-
rovanja pravnih interesov v zvezi z dednim ali družinskim 
pravom (možno zavarovati po čl. 26 in 27). 

3.2. Pri pravni zaščiti na področju nepremičnin, poleg primerov 
navedenih v 7. členu, zavarovalnega varstva ni za varova-
nje pravnih interesov: 
3.2.1. v zvezi s pridobitvijo ali odtujitvijo lastninske pravice 

ali drugih stvarnih pravic na zavarovanem objektu s 
strani zavarovalca; 

3.2.2. med solastniki, med sicer stvarno upravičenimi ko-
ristniki zavarovanega objekta ali pri solastniških de-
ležih pri etažni lastnini; 

3.2.3. v zvezi z razdelitvijo premoženja ter glede vlaganja v 
premoženje. 

4. Kaj je zavarovalni primer? 
Pri sodnem uveljavljanju zahtevkov zaradi dogodkov, ki se niso 
zgodili nenadoma in izhajajo iz neposredno sosedske lege zem-
ljišč, se šteje, da je zavarovalni primer nastal takrat, ko je po-
stopno dogajanje pričelo ali bi naj pričelo presegati krajevno obi-
čajna pravila. V vseh drugih primerih veljajo določila 2. člena. 

5. Čakalna doba 
Zavarovalnega varstva ni za zavarovalne primere, ki nastopijo v 
roku treh mesecev od začetka zavarovanja, razen v zvezi z uve-
ljavljanjem odškodninskih zahtevkov v skladu s tč. 2.3. 

26. člen - Pravna zaščita na področju dednega prava 
1. Kdo je zavarovan? 

Zavarovalno varstvo imajo zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.). 
2. Kaj je zavarovano? 

Zavarovalno varstvo obsega: 
2.1. varovanje pravnih interesov v pravdnih postopkih pred so-

dišči: 
2.1.1. v zvezi z naknadno najdenim premoženjem; 
2.1.2. v zvezi z nujnimi deleži, volili ali oporokami; 
2.1.3. zaradi pogodb vezanih na primer smrti; 
V vseh navedenih primerih nosi zavarovalnica stroške naj-
več v višini 5 % zavarovalne vsote. 

2.2. pred uvedbo sodnega postopka v skladu s tč. 2.1., stroški: 
2.2.1. izvensodnega posredovanja (čl. 6.6.7.), 
2.2.2. za izvensodno varovanje pravnih interesov do 1 % 

zavarovalne vsote, če se zadeva na ta način ali s po-
močjo posredovanja dokončno zaključi. 

2.3. uveljavljanje čistih premoženjskih škod, ki nastopijo v zvezi 
z zadevami v skladu s tč. 2.1.1. do 2.1.3. 

3. Kaj ni zavarovano? 
V zadevah iz dednega prava poleg primerov naštetih v 7. členu, 
zavarovalnega varstva ni pri varovanju pravnih interesov: 
3.1. v primeru, ko je zadevno dedovanje uvedeno (smrt zapust-

nika) pred začetkom zavarovanja ali v roku enega leta po-
tem; 

3.2. v zapuščinskih zadevah; 
3.3. pri tožbah v zvezi z delitvijo premoženja, pridobljenega z 

dedovanjem; 
3.4. pri uveljavljanju dednopravnih zahtevkov, ki so preneseni 

s pogodbo o dediščini. 
4. Čakalna doba 

Zavarovalnega varstva ni za zavarovalne primere, ki nastopijo v 
roku šestih mesecev od začetka zavarovanja, razen v zvezi z od-
škodninskimi zahtevki v skladu s tč. 2.3. 

27. člen - Pravna zaščita na področju družinskega 
prava 

1. Kdo je zavarovan? 
Zavarovalno varstvo imajo zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.). 

2. Kaj je zavarovano? 
Zavarovalno varstvo obsega: 
2.1. varovanje pravnih interesov pred sodišči v povezavi s/z: 

2.1.1. zadevami iz prava o zakonski zvezi; 
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2.1.2. pravicami med starši in otroci; 
2.1.3. skrbniškimi pravicami tretje osebe; 
2.1.4. skrbniškimi pravicami za prizadete osebe. 
V nepravdnih postopkih obstaja zavarovalno varstvo samo 
za pritožbene postopke zoper sodne odločbe. 

2.2. pred uvedbo sodnega postopka: 
2.2.1. stroške izvensodnega posredovanja (čl. 6.6.7.) v 

zvezi s: 
- pravicami med starši in otroci (tč. 2.1.2.), 
- skrbniških pravic tretje osebe (tč. 2.1.3.); 

2.2.2. stroške izvensodnega varovanja pravnih interesov 
do 1 % zavarovalne vsote, če se zadeva na ta način 
ali s pomočjo izvensodnega posredovanja dokončno 
zaključi; 

2.3. med trajanjem sodnega postopka, stroške izvensodnega 
posredovanja (čl. 6.6.7.) v zvezi s: 
2.3.1. pravicami med starši in otroci (tč. 2.1.2.); 
2.3.2. skrbniškimi pravicami tretje osebe (tč. 2.1.3.); 
2.3.3. če pred začetkom sodnega postopka posredovanje 

ni opravljeno; 
2.4. stroške uveljavljanja čistih premoženjskih škod, ki so na-

stale v zvezi z zadevami v skladu tč. 2.1.1. do tč. 2.1.4. 
3. Kaj ni zavarovano? 

Pri pravni zaščiti na področju družinskega prava (poleg primerov 
navedenih v 7. členu) ni zavarovalnega varstva za varovanje 
pravnih interesov: 
3.1. pri ločitvah, razveljavitvah zakona ali razglasitvi ničnosti za-

konske zveze ter pri prenehanju zunajzakonske skupnosti; 
3.2. v zadevah, ki so povezane z ločitvami, z razveljavitvijo za-

kona ali z razglasitvijo ničnosti zakonske zveze ter pri 

prenehanju zunajzakonske skupnosti, če zavarovalni pri-
mer nastopi med trajanjem ločitvenega postopka ali v roku 
enega leta po pravnomočnem dokončanju tega postopka 
ali v roku enega leta po prenehanju izvenzakonske skupno-
sti. 
V zadevah, ki so ob začetku postopka ločitve, razveljavitve 
ali razglasitve ničnosti zakonske zveze bile v teku in so s 
temi zadevami povezane, zavarovalno varstvo preneha v 
trenutku uvedbe postopka. 

3.3. v zadevah v zvezi s pravicami med starši in otroci, če je za-
varovalni primer nastopil v roku enega leta po prenehanju 
obstoja gospodinjske skupnosti staršev, ki so v tej skupno-
sti živeli; 

3.4. v zadevah ugotavljanja ali zanikanja očetovstva ali dejstva, 
da je otrok zakonski ali nezakonski in v zadevah, ki so po-
vezane s temi postopki, če je do rojstva otroka prišlo pred 
začetkom zavarovanja oziroma pred potekom devetih me-
secev po začetku zavarovanja; 

3.5. pri uveljavljanju zahtevkov za poplačilo iz skrbniških pravic. 
4. Kaj šteje za zavarovalni primer? 

Veljajo določbe člena 2.3. 
V primeru, da ne gre za kršitev po členu 2.3. in je varovanje prav-
nih interesov nujno, potem šteje (neodvisno od določb člena 
2.3.) za zavarovalni primer dogodek, ki posledično povzroči spre-
membo pravnega stanja za zavarovalca, ki je vzrok za nujnost 
varovanja njegovih pravnih interesov. Če gre za več dogodkov, 
šteje kot zavarovalni primer prvi dogodek, zaradi katerega je 
nujno varovanje istih pravnih interesov. 

5. Čakalna doba 
Zavarovalnega varstva ni za zavarovalne primere, ki se zgodijo v 
roku šestih mesecev od začetka zavarovanja, razen v zvezi z uve-
ljavljanjem odškodninskih zahtevkov v skladu s tč. 2.4. 

  



 

 

Dodatek k Splošnim pogojem za zavarovanje pravne zaščite 2021 (SPPZ 21) 

28. člen - Obligacijski zakonik (OZ) 
936. člen: Dolžnost plačevanja in sprejemanja premije 

(1) Zavarovalno premijo je dolžan plačati zavarovalec, vendar pa je zavarovalnica dolžna sprejeti premijo od vsakogar, kdor ima za to plačilo 
pravni interes. 

(2) Premija se plačuje v dogovorjenih rokih; če jo je treba plačati naenkrat, se plača ob sklenitvi pogodbe. 
(3) Premijo je treba plačati v kraju, v katerem ima zavarovalec sedež oziroma prebivališče, če ni v pogodbi določen kakšen drug kraj. 

937. člen: Posledice, če premija ni plačana 
(1) Če je dogovorjeno, da je treba premijo plačati ob sklenitvi pogodbe, začne teči obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi določeno 

zavarovalnino ali odškodnino, naslednji dan po vplačilu premije. 
(2) Če je dogovorjeno, da je treba premijo plačati po sklenitvi pogodbe, začne teči obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi določeno 

zavarovalnino ali odškodnino, na dan, ki je v pogodbi določen kot dan začetka zavarovanja. 
(3) Obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi dogovorjeno zavarovalnino ali odškodnino pa preneha v primeru, če zavarovalec ne plača 

do zapadlosti 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. 

(4) Zavarovalnica lahko po izteku roka iz tretjega 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 zavaro-
valne pogodbe nastopi z iztekom roka iz tretjega 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. 

(5) Če zavarovalec plača premijo po izteku roka iz tretjega odstavka tega člena, vendar v enem letu od zapadlosti premije, je zavarovalnica 
dolžna, če nastane zavarovalni primer, plačati odškodnino oziroma zavarovalnino od 24. ure po plačani premiji in zamudnih obresti. 

(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za življenjsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje. 
 

Splošni pogoji z oznako SPPZ 21 se uporabljajo od 1. septembra 2021. 
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