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  SI-545-0419 
  Pogoji za zavarovanje odgovornosti lastnika oziroma uporabnika čolna ali jahte 

 UVODNE OPOMBE 
1. člen

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v Pogojih za zavarovanje odgovornosti lastnika oziroma uporabnika čolna ali jahte (v 
nadaljevanju: Pogoji), imajo naslednje pomene:
1. zavarovalnica – ALLIANZ HRVATSKA dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica, 

Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana , s katero je sklenjena zavarovalna pogodba;
2. zavarovalec – oseba, ki z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo;
3. zavarovanec – oseba, katere odgovornost krije zavarovanje. V skladu s temi Pogoji je zavarovana odgovornost lastnika 

oziroma uporabnika čolna ali jahte;
4. tretja oseba – oseba, ki ni subjekt zavarovalne pogodbe, oziroma oseba, katere odgovornost ni krita z zavarovanjem, 

sklenjenim v skladu s temi Pogoji;
5. uporabnik – vsaka oseba, ki razpolaga z jahto ali čolnom s soglasjem lastnika jahte ali čolna;
6. zavarovalna vsota – največji znesek obveznosti zavarovalnice v posameznem škodnem dogodku in skupaj v času trajanja 

zavarovanja iz naslova zavarovalne pogodbe;
7. premija – znesek, ki ga mora zavarovalec plačati zavarovalnici za zavarovanje na podlagi zavarovalne pogodbe;
8. ponudba – pisna vloga zavarovalnice, v kateri ponudnik izraža svojo voljo za sklenitev zavarovalne pogodbe;
9. polica – listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi;
10. zavarovalna pogodba – sestavljajo jo: ponudba, polica, zavarovalni pogoji in dodatne pogodbene klavzule;
11. tveganje – prihodnji, negotov in od izključne volje zavarovalca ali zavarovanca neodvisen dogodek, katerega posledica je 

nastanek škode;
12. zavarovani primer – dogodek, ki ga povzroči zavarovano tveganje;
13. čoln – plovilo, namenjeno plovbi po morju, ki ni ladja ali jahta, z dolžino več kot 2,5 metra oziroma skupno močjo 

pogonskih strojev več kot 3.7 kW, razen:
 plovil, ki pripadajo drugemu pomorskemu objektu za namene zbiranja, reševanja ali opravljanja del;
 plovil, namenjenih izključno za tekmovanja (razen kadar je tako izrecno dogovorjeno);
 kanujev, kajakov, gondol in čolnov na pedala;
 jadralnih desk in desk za deskanje na valovih;

14. jahta – plovilo za šport in prosti čas, ne glede na to, ali se uporablja za osebne potrebe ali gospodarsko dejavnost, z 
dolžino več kot 12 metrov, ki je namenjeno za daljše bivanje na morju in ki je registrirano za prevoz ne več kot 12 
potnikov poleg posadke, razen:
 plovil eksperimentalne zasnove;
 podvodnih vozil;
 plovil na zračnih blazinah in hidrokrilnih plovil.

(2) V teh Pogojih se izraza čoln in jahta skupaj opredeljujeta z izrazom plovilo, če določbe veljajo za oba .

OSNOVNE DOLOČBE PREDMET ZAVAROVANJA 

2. člen
(1) Predmet zavarovanja po teh Pogojih je civilnopravna nepogodbena odgovornost zavarovanca za škodo zaradi smrti, 

telesne poškodbe ali poslabšanja zdravstvenega stanja in za poškodovanje ali uničenje lastnine tretje osebe v času, ko
zavarovanec upravlja plovilo.

(2) Če je to izrecno dogovorjeno v polici, zavarovanje v skladu s temi Pogoji vključuje tudi zakonsko obvezno zavarovanje
lastnika čolna proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, po Splošnih pogojih za zavarovanje odgovornosti
za škodo povzročeno tretjim osebam z uporabo čolna . Če je to kritje izrecno dogovorjeno v polici, so njen sestavni del tudi
omenjeni Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam z uporabo čolna in je 
zavarovalno kritje zagotovljeno v skladu z njimi.

(3) To zavarovanje krije odgovornost za škodo, nastalo zaradi zavarovančeve dejavnosti, posedovanja, hranjenja in uporabe
stvari (plovila), iz pravnega razmerja ali določenih značilnosti kot vira nevarnosti, in sicer med uporabo plovila v zasebne 
namene in oddajanjem plovila v odplačni najem (čarter), kakor tudi odgovornost, ki izhaja iz dejavnosti vleke smučarjev pri 
smučanju na morju ali na vodi in vleke letalcev s padali, vendar le v razmerju s temi osebami (smučar, letalec), nevključujoč
morebitno odgovornosti smučarjev ali letalcev do tretjih oseb.

(4) Več časovno povezanih škod predstavlja en zavarovalni primer, če so škode nastale zaradi istega vzroka.

ZAVAROVALNA VSOTA 

3. člen
(1) Zavarovalnica se na podlagi teh Pogojev, v okviru zavarovalne vsote, dogovorjene v polici, zavezuje povrniti tretji osebi

zneske in stroške, ki so predmet zavarovanja in so nastali v posameznem škodnem dogodku. Zavarovalna vsota je zgornja
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meja odgovornosti zavarovalnice za posamezni zavarovalni primer, ne glede na število oškodovancev. 
(2) Določbe iz 1. odstavka tega člena veljajo tudi za v polici posebej navedeni največji kumulativni (skupni) znesek obveznosti

zavarovalnice v zavarovalnem obdobju.
(3) Če polica vključuje tudi zakonsko obvezno zavarovanje odgovornosti iz 2. odstavka 2. Člena teh Pogojev, zavarovalna vsota

iz 1. odstavka tega člena ostaja zgornja meja obveznosti zavarovalnice v posameznem škodnem dogodku. V primeru
nastanka škode bo najprej izplačana minimalna zavarovalna vsota obveznega zavarovanja, ki ga predpisuje veljavna
zakonodaja Republike Slovenije. 

IZKLJUČENA ŠKODA 

4. člen
(1) Zavarovanje v skladu s temi Pogoji ne krije naslednjih škod:

1. škode, nastale neposredno ali posredno zaradi namernega dejanja ali hude malomarnosti zavarovanca, osebe, ki
uporablja plovilo s soglasjem zavarovanca, in osebe, za katere dejanja odgovarja zavarovanec v skladu z zakonom,
vključno z goljufivi ravnanji navedenih;

2. škode, ki so jo povzročili neznani storilci in/ali storilci, ki niso bili ugotovljeni, in škode, ki jo je mogoče pripisati
delovanju višje sile;

3. škode zaradi odgovornosti smučarjev na morju ali vodi in letalcev s padali;
4. škode, ki izhaja iz prevzetih, vendar ne izpolnjenih pogodbenih obveznosti, ki jih ima zavarovanec do tretjih oseb;
5. materialne in nematerialne škode, ki jo utrpi zavarovanec, zakonec zavarovanca, njegovi otroci in druge osebe, ki živijo

z njim v skupnem gospodinjstvu in jih je dolžan vzdrževati, kot tudi škode, ki jo utrpijo pravne osebe (gospodarske
družbe), v katerih ima zavarovanec poslovne deleže in posli v lasti zavarovanca, kakor tudi pravne osebe in posli vseh
ostalih v tej točki navedenih oseb;

6. škode, ki nastane neposredno ali posredno zaradi vojne ali stavke ali njima podobnih dogodkov, ne glede na to, ali je
vojna napovedana ali ne, ali zaradi sabotaže, revolucije, upora, državljanskih nemirov, kršitve blokade, zaplembe, 
terorističnih dejanj, podstavljanja eksploziva ali eksplozivnih ali podobnih naprav iz zlih vzgibov , ter temu podobnih 
dejanj;

7. škode, nastale neposredno ali posredno zaradi tihotapljenja kakršne koli vrste, nepooblaščenega prečkanja državne
meje oseb, ki so na plovilu, prepovedane trgovine, krivolova, prepovedi plovbe in podobno ter s tem povezanih
zasegov, začasnih ukrepov zaustavljanja in podobno;

8. posredne škode zaradi nastanka zavarovalnega primera (izguba zaslužka, izguba poslovnih odnosov in/ali ugleda,
izguba časa in druge podobne izgube);

9. škode, nastale neposredno ali posredno zaradi jedrske eksplozije in/ali sevanja radioaktivnih produktov ali radioaktivnih 
odpadkov;

10. škode, ki nastane zaradi razširitve zavarovančeve odgovornosti zaradi prevzetih pogodbenih obveznosti do tretjih oseb
in v primerih, v katerih sicer, na podlagi samega zakona, zavarovanec ne bi bil odgovoren;

11. škode, nastale neposredno ali posredno zaradi pomanjkljivosti (napake) plovila ali nezmožnosti plovila za plovbo. Kot
nezmožnost plovila za plovbo velja splošna nezmožnost plovila za plovbo in/ali nezmožnost za določeno potovanje in
prevoz, ki ga izvaja plovilo, ki je posledica tehničnih pomanjkljivosti, nezadostne opremljenosti, neustrezne posadke,
prekomernega in/ali nepravilnega vkrcanja tovora, vkrcanja potnikov preko dovoljenega števila, nespoštovanja ali
neizvrševanja določb o tehničnih in varnostnih ukrepih ter drugih podobnih razlogov;

12. škode, ki nastane v času, ko plovilo ni vpisano v ustrezen ladijski dnevnik ali register, v skladu s svojimi lastnostmi, in/ali
nima veljavnega dovoljenja in/ali ustreznega dokumenta o zmožnosti za plovbo in/ali na plovilu ni predpisanega 
števila članov posadke, ki imajo potrebna potrdila in dovoljenja za upravljanje plovila;

13. škode, nastale zaradi neustreznega vzdrževanja, zanemarjanja, obrabe ali dotrajanosti plovila ali njegovih delov;
14. škode, nastale med zavarovančevim upravljanjem čolna ali jahte na motorni pogon, ki sodeluje na tekmovanjih ali

treningih za tekmovanja z namenom doseči najvišjo ali najvišjo povprečno hitrost ali na ocenjevalnih vožnjah;
15. škode, ki je v nobenem primeru ni mogoče pripisati zavarovančevi odgovornosti in ni neposredno povezana z

njegovimi dejanji.

IZGUBA PRAVIC, IZHAJAJOČIH IZ ZAVAROVANJA 

5. člen
(1) Zavarovanec izgubi vse pravice iz naslova zavarovanja:

1. za škodo, nastalo, medtem ko plovilo upravlja oseba, ki nima zahtevanega potrdila o usposobljenosti in/ali dovoljenja
za upravljanje plovila, tudi če je pod nadzorom osebe, ki ima zahtevano potrdilo o usposobljenosti in/ali dovoljenje za
upravljanje plovila. Šteje tudi, da oseba nima zahtevanega potrdila o usposobljenosti in/ali dovoljenja za upravljanje
plovila, kadar plovilo upravlja v času, ko velja ukrep prepovedi upravljanja plovila in/ali je osebi potrdilo o 
usposobljenosti in/ali dovoljenje za upravljanje plovila odvzeto;

2. za škodo, ki nastane med plovbo, če v plovilu ni predpisanega števila članov posadke s potrebnimi potrdili in/ali
dovoljenji za upravljanje plovila; 

3. za škodo, ki nastane, ko plovilo upravlja oseba pod vplivom alkohola, drog ali drugih narkotikov. V skladu s temi Pogoji
šteje, da je oseba pod vplivom alkohola, če je z analizo krvi ali drugim načinom merjenja koncentracije alkohola
ugotovljena prisotnost alkohola v krvi, višja od 0,5 g/kg (več kot 0,5 promila), in/ali prisotnost drog ali drugih
narkotikov, ali če po nesreči zavarovanec zavrne preizkus alkoholiziranosti in/ali prisotnosti drog ali drugih narkotikov. 
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V skladu s temi Pogoji šteje, da je oseba pod vplivom drog ali drugih narkotikov, če strokovni pregled potrdi znake 
motenj zaradi uporabe drog ali drugih narkotikov, ali če po nesreči zavarovanec zavrne preizkus prisotnosti drog ali 
drugih narkotikov. 

SPREMEMBA TVEGANJA 

6. člen
(1) Če zavarovalec ali njegov pooblaščenec ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zavarovalnici ne prijavita vseh okoliščin,

pomembnih za oceno tveganja, za katere sta vedela ali bi zanje morala vedeti, ali če jih prijavita netočno, ima zavarovalnica 
pravico naknadno zahtevati doplačilo za razliko med premijo, ki ustreza dejanskemu tveganju, in prej plačano premijo
(doplačilo razlike premije). 

(2) Zavarovalnica izgubi pravico iz 1. odstavka tega člena, če od zavarovalca ne zahteva plačila dodatne premije v 3 mesecih
po prenehanju zavarovanja, oziroma, če je nastopil zavarovalni primer, najpozneje do popolnega izplačila zavarovalnine. 

(3) Če zavarovalec ali njegov pooblaščenec zavarovalnici ob sklenitvi zavarovalne pogodbe namerno ali iz hude malomarnosti
ne prijavita vseh okoliščin, za katere sta vedela ali bi zanje morala vedeti in ki bi bistveno vplivale na odločitev o sklenitvi in
pogojih zavarovanja, ali če jih prijavita nepravilno, ima zavarovalnica pravico zahtevati razveljavitev tako sklenjenega
zavarovanja, če zavarovalnica od zavarovalca ni zahtevala, naj plača razliko v premiji iz 1. odstavka tega člena. Če je
zavarovalnica po tako sklenjeni pogodbi izplačala zavarovalnino, ima pravico zahtevati, da ji zavarovanec vrne prejeto
zavarovalnino. 

OBVEZNOSTI ZAVAROVALCA 

7. člen
Zavarovalec se obvezuje:
1. ob sklenitvi zavarovalne pogodbe obvestiti zavarovalnico o vseh okoliščinah, za katere je vedel ali bi zanje moral vedeti

in so pomembne za oceno tveganja;
2. ob sklenitvi zavarovalne pogodbe plačati zavarovalno premijo na dogovorjeni način;
3. obvestiti zavarovalnico o vsaki spremembi okoliščin, ki je lahko pomembna za spremembo tveganja, ne glede na to, ali

se je tveganje spremenilo po njegovi volji ali zaradi njegovega ravnanja ali brez njegovega vpliva. Zavarovalnica ni 
dolžna povrniti škode, ki jo je mogoče pripisati takšnim neprijavljenim spremembam okoliščin. 

OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA 

8. člen
(1) Zavarovanec je dolžan nemudoma obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera in o vloženem zahtevku za

plačilo odškodnine, najpozneje pa v treh dneh od trenutka seznanitve. 
(2) V smislu 2. odstavka 9. člena teh Pogojev je zavarovanec dolžan zavarovalnico obvestiti o morebitnem obstoju drugih

zavarovanj iz določbe 2. odstavka 9. člena Pogojev.
(3) Zavarovanec je dolžan nemudoma obvestiti zavarovalnico o katerem koli postopku za plačilo škode, ki je proti njemu

sprožen pred sodiščem, o tem, da je priprt, in o začetku postopka za zavarovanje dokazov.
(4) V kolikor se izvede ogled, je izdan prekrškovni nalog, je vložena obtožnica ali je sproži kazenski postopek, mora

zavarovanec o tem takoj obvestiti zavarovalnico, tudi če je predhodno že prijavil nastanek škodnega dogodka. Prav tako 
mora dostaviti poročilo pristojnega organa v zvezi z nastalim škodnim dogodkom.

(5) Zavarovanec je nastanek zavarovalnega primera dolžan prijaviti pomorskim organom (pristaniški kapitaniji ali njeni
izpostavi). V primeru velike (vlomne) tatvine, odtujitve ali drugega kaznivega dejanja, je dolžan zavarovanec vložiti prijavo 
tudi na policiji.

(6) Zavarovanec brez predhodnega soglasja zavarovalnice ni pooblaščen/ne sme podajati izjav glede odškodninskega
zahtevka, še zlasti ga ni pooblaščen/ne sme priznati (v celoti ali delno), se poravnati o njem ali ga plačati. 

(7) Če oškodovanec vloži odškodninsko tožbo proti zavarovancu, je zavarovanec dolžan zavarovalnici dostaviti sodni poziv ali
tožbo in vso dokumentacijo v zvezi s škodnim dogodkom in odškodninskim zahtevkom ter sodni postopek voditi v skladu z
navodili in po odredbah zavarovalnice.

(8) Če zavarovanec nasprotuje predlogu zavarovalnice, da se odškodninski zahtevek razreši sporazumno / da se sklene
poravnava, zavarovalnica ni dolžna plačati višje odškodnine, obresti in stroškov, ki nastanejo zaradi tega.

(9) Zavarovanca bremenijo morebitne škodljive posledice, nastale zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz tega člena, razen če bi
le-te nastale tudi, če bi obveznosti spoštoval.

(10) V primeru vložitve odškodninskega zahtevka je zavarovanec dolžan zavarovalnici dostaviti najmanj sledečo
dokumentacijo:

 prijavo škode (na obrazcu zavarovalnice);
 zavarovalno polico;
 dovoljenje za plovbo/vpisni list plovila ali drug uradni dokument, iz katerih je mogoče identificirati plovilo, lastnika

plovila, sposobnost za plovbo itd.;
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 prijavo pomorske nesreče (na obrazcu pristaniške kapitanije);
 poročilo in/ali zapisnik pristaniške kapitanije in/ali policije;
 seznam članov posadke, potrdilo o usposobljenosti oseb, ki so v času nastanka zavarovalnega primera upravljale s 

plovilom, vključno s takšnimi potrdili za vse člane posadke;
 odškodninski zahtevek oškodovanca;
 zdravstveno dokumentacijo (v primeru nepremoženjske škode);
 račun o opravljenih popravilih ali predračun za takšna dela na plovilu, ki ga je zavarovanec poškodoval;
 v primeru popolne izgube plovila, ki ga je zavarovanec poškodoval – potrdilo o izbrisu plovila iz ladijskega

dnevnika ali registra plovila;
 kopijo pogodbe o najemu plovila (v povezavi s 1. točko 3. odstavka 2. člena).

(11) Poleg dokumentacije iz 10. odstavka tega člena je zavarovanec zavarovalnici dolžan zagotoviti informacije in ji dostaviti
druge dokaze in dokumentacijo, potrebne za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode, na podlagi katerih je mogoče
ugotoviti ali vsaj verjetno oceniti obstoj njegove pravice iz zavarovanja . 

OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE PO ZAHTEVKU OŠKODOVANCA 

9. člen
(1) V zvezi z zahtevkom za nadomestilo škode, ki ga vloži oškodovanec, je zavarovalnica dolžna: 

 pomagati zavarovancu pri obrambi pred neutemeljenimi ali pretiranimi zahtevki za odškodnino (pravno varstvo –
10. člen);

 izpolniti utemeljene odškodninske zahtevke (nadomestilo škode – 11. člen);
 povrniti stroške sodnega postopka (povračilo stroškov postopka – 12. člen).

(2) Če je ob zavarovanju po teh Pogojih sklenjeno še kakšno drugo zavarovanje, s katerim je zavarovana odgovornost 
zavarovanca v primeru škode, obveznost zavarovalnice izplačati nadomestilo v okviru tega zavarovanja zapade šele po 
izplačilu nadomestila po tem drugem zavarovanju. V tem primeru se na podlagi zavarovanja v skladu s temi Pogoji
nadomestilo škode izplača samo, če kritje po drugem zavarovanju ni bilo zadostno, in to do zneska nekritega dela škode.

Pravna zaščita 

10. člen
(1) Obveznost zavarovalnice pri nudenju pravne zaščite zajema:

 ugotavljanje zavarovančeve odgovornosti za nastalo škodo;
 pomoč zavarovancu pri vodenju spora, če oškodovanec uveljavlja pravico do odškodnine v sodnem postopku, in
 podajanje izjav v zavarovančevem imenu, za katere meni, da so koristne za obrambo pred neosnovanimi ali

pretiranimi odškodninskimi zahtevki.
(2) S soglasjem in po navodilih zavarovalnice se lahko vodenje spora zaupa zavarovancu. V tem primeru se je zavarovanec

dolžan držati navodil in odredb zavarovalnice o vodenju sodnega postopka.

(3) Zavarovalnica lahko v sporu, ki ga zoper zavarovanca sproži oškodovanec, prevzame vodenje pravdnega postopka oziroma

stopi na mesto zavarovanca ali sodeluje v vlogi intervenienta.

(4) Zavarovalnica ni dolžna sodelovati v sporu v vlogi intervenienta in lahko zavrne vodenje pravdnega postopka, ali vodenje

spora prepusti zavarovancu, če oceni, da ni več prostora za zagotavljanje pravnega varstva glede na razmerje med višino

zneska zahtevka za odškodnino in višino zavarovalne vsote. 

(5) Če zavarovalnica iz naslova nadomestila škode izplača celotno zavarovalno vsoto pred začetkom spora, prenehajo tudi

njene obveznosti glede nudenja pravnege zaščite. 

Zavarovalnina 

11. člen

(1) Zavarovalnica izplača zavarovalnino v 30 (tridesetih) dneh od dneva, ko je ugotovila obstoj obveznosti plačila in znesek

obveznosti. 

(2) Zavarovalnino zavarovalnica izplača na podlagi:
1. pripoznave zahtevka, ki jo je podala ali odobrila; 
2. poravnave o zahtevku, ki jo je sklenila ali odobrila;
3. pravnomočne sodne odločbe.

(3) Zavarovalnica sme po lastni presoji zavarovancu v obliki odškodnine nakazati znesek zavarovalne vsote. V takem primeru je 

prosta vseh obveznosti glede postopkov v zvezi z zavarovalnim primerom.

(4) Če je zavarovanec dolžan zaradi zavarovanja nadomestila škode v skladu z zakonskimi predpisi ali sodno odločbo položiti

depozit, zavarovalnica sodeluje pri depozitu največ do zneska višine svoje obveznosti nadomestila škode. 

(5) Če se iz upravičenih razlogov pričakuje, da skupne višine nastale škode ne bo mogoče določiti v razumnem roku, lahko 

zavarovalnica na zahtevo zavarovanca izplača znesek nespornega dela svoje obveznosti kot predujem.
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Povračilo stroškov postopka 

12. člen

(1) Zavarovalnica povrne vse stroške sodnega postopka, če sama vodi spor ali je zavarovancu dala soglasje za vodenje spora, 

tudi v primeru če zahtevek za nadomestilo škode ni bil upravičen.

(2) Če se spor vodi brez vedenja in soglasja zavarovalnice, zavarovalnica ni dolžna povrniti stroškov spora.

(3) Zavarovalnica povrne stroške zagovornika v kazenskem postopku, ki se vodi zoper zavarovanca zaradi dogodka, zaradi 

katerega bi lahko prišlo do vložitve premoženjskopravnega zahtevka in/ali zahtevka za nadomestilo škode na podlagi

odgovornosti, zavarovane v skladu s temi Pogoji, vendar samo v primeru, če je v naprej obveščena o izbiri zagovornika in če 

se poda soglasje k plačilu teh stroškov. Zavarovalnica ne krije stroškov kazenskega postopka in stroškov zastopanja

oškodovanca.

(4) Ko izpolni svojo obveznost izplačila zavarovalne vsote, je zavarovalnica oproščena kakršnih koli nadaljnjih izplačil.

Neposredni zahtevek oškodovanca 

13. člen

(1) Oškodovanec ni upravičen do neposredne tožbe zoper zavarovalnico za nadomestilo škode, za katero je odgovoren

zavarovanec, razen v primerih, ko to predpisuje zakonodaja.

(2) Če oškodovanec zahtevek ali tožbo vloži samo zoper zavarovalnico, zavarovalnica o tem obvesti zavarovanca in ga pozove,

naj predloži vse potrebne podatke in postopa v smislu 8. odstavka 8. člena teh Pogojev ter ukrepa za zaščito svojih

interesov.

(3) V primeru, ko pravico do neposredne tožbe zoper zavarovalnico zagotavlja zakon, lahko oškodovanec neposredno od

zavarovalnice zahteva nadomestilo škode, za katero odgovarja zavarovanec, in sicer največ do zneska obveznosti

zavarovalnice.

(4) Zavarovalnica ni dolžna izplačati kakršne koli škode oškodovancu v delu, ki presega znesek obveznosti zavarovalnice.

ZAVAROVALNA PREMIJA 

14. člen

(1) Zavarovalec je dolžan zavarovalno premijo v celoti plačati ob izdaji police, razen če ni dogovorjeno drugače.

(2) Premija se poveča za pripadajoči davek ali drugo podobno dajatev, če je to predvideno v zakonskih določbah.

Vračilo premije 

18. člen

(1) V primeru uničenja ali propada plovila in/ali predvidenega uničenja plovila in/ali popolne izgube plovila in/ali odjave ali izbrisa 

plovila iz ustreznega ladijskega dnevnika ali registra je zavarovalnica dolžna, na zahtevo zavarovalca in ob predložitvi ustrezne 

dokumentacije, vrniti sorazmerni del plačane premije za neizkoriščeno zavarovalno dobo, zmanjšan za stroške izvedbe 

zavarovanja, če se do takrat ni zgodil zavarovalni primer.

TRAJANJE ZAVAROVANJA 

19. člen

(1) Zavarovalna pogodba začne veljati po izteku 24. ure na dan, ki je v polici naveden kot datum začetka zavarovanja, in traja do 

konca zadnjega dne obdobja, za katero je zavarovanje sklenjeno, razen če je dogovorjeno drugače.

(2) Če rok trajanja zavarovanja ni določen z zavarovalno pogodbo, lahko vsaka pogodbenica razdre pogodbo z dnem izteka 

tekočega zavarovalnega leta tako, da najpozneje tri mesece pred potekom tekočega zavarovalnega leta o svoji nameri pisno

obvesti drugo pogodbenico. V tem primeru zavarovanje preneha ob izteku 24. ure zadnjega dne tekočega zavarovalnega leta.

(3) Zavarovalnica lahko odpove zavarovalno pogodbo tudi pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka tega člena, če so se okoliščine,

na podlagi katerih je bilo sklenjeno zavarovanje, bistveno spremenile.

20. člen

(1) Zavarovanje se v skladu s temi Pogoji sklene za obdobje enega leta, razen če je dogovorjeno drugače.

(2) Pri zavarovanju, sklenjenem za eno leto, se obojestranske obveznosti in pravice iz zavarovalne pogodbe podaljšajo za 30 

(trideset) dni (čakalni rok), razen če:
1. zavarovalnica pred iztekom tekočega leta zavarovanja obvesti zavarovalca o izteku zavarovanja in določi krajši čakalni rok

ali le-tega ukine; 
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2. zavarovalec pred iztekom zavarovanja poda izjavo zavarovalnici, da se ne strinja s takšnim podaljšanjem.

(3) Če se v obdobju čakalnega roka zgodi zavarovani dogodek, ki je predmet poteklega zavarovanja, obveznost zavarovalnice za 

nadomestilo škode ostane le, če zavarovalec do izteka čakalnega roka plača premijo za celotno naslednje leto zavarovanja.

21. člen

(1) Obveznosti zavarovalnice iz naslova zavarovanja začnejo teči, če ni dogovorjeno drugače, z iztekom 24. ure na dan, ki je v polici 

označen kot datum začetka zavarovanja, če je bila premija plačana do tega datuma, in če premija ni bila plačana do tega

datuma, z iztekom 24. ure dne plačila premije.

(2) Če je dogovorjeno, da se premija plača po sklenitvi zavarovalne pogodbe, nastopi obveznost zavarovalnice, da izplača 

zavarovalnino, z dnem, določenim v polici kot datum začetka zavarovanja.

(3) Če zavarovalec zavarovalne premije, ki je zapadla po sklenitvi pogodbe, ne plača do zapadlosti in tega ne stori kdo drug, ki je za 

to zainteresiran, preneha obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi dogovorjeno zavarovalnino ali odškodnino, po izteku

30 (tridesetih) dni od dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno priporočeno pismo zavarovalnice o zapadlosti premije, pri čemer se

ta rok ne more izteči, preden ne preteče 30 (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 zavarovalne 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) V vsakem primeru zavarovalna pogodba preneha, če premija ni plačana v enem letu od datuma zapadlosti.

ČAS VELJAVNOSTI ZAVAROVANJA 

22. člen

(1) Obveznost zavarovalnice nastopi le, če do zavarovalnega primera pride v času veljavnosti zavarovalne pogodbe.

(2) Zavarovalni primer, do katerega pride v času veljavnosti zavarovalne pogodbe in katerega vzrok izhaja iz časa pred sklenitv ijo

zavarovalne pogodbe ali iz časa, ko je bilo zavarovanje prekinjeno, je krit z zavarovanjem samo, če vzrok, iz katerega izhaja

zavarovalni primer, zavarovalcu ali zavarovancu od začetka ali ponovnega začetka zavarovanja ni bil znan in mu ni mogel biti 

znan. 

TERITORIALNA VELJAVNOST ZAVAROVANJA 

23. člen

(1) Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca med plovbo v mejah plovbe, navedenih v dovoljenju za plovbo čolna ali vpisnem 

listu jahte.

(2) Če so meje plovbe, navedene v polici, teritorialno širše od navedenih v dovoljenju za plovbo čolna ali vpisnem listu jahte, 

zavarovanje velja le v mejah plovbe, navedenih v dovoljenju za plovbo čolna ali vpisnem listu jahte.

(3) Če so meje plovbe, navedene v polici, teritorialno ožje od navedenih v dovoljenju za plovbo čolna ali vpisnem listu jahte, 

zavarovanje velja le v mejah plovbe, navedenih v polici.

KONČNE DOLOČBE / SPREMEMBA LASTNIKA PLOVILA 

24. člen

(1) V primeru spremembe lastnika plovila zavarovalna pogodba preneha veljati ob 24.00 na dan, ko je bil lastnik spremenjen, razen

če ni izrecno dogovorjeno drugače.

(2) Na pisno zahtevo zavarovalca je zavarovalnica dolžna povrniti sorazmerni delež plačane premije, znižano za stroške izvedbe 

zavarovanja, in sicer od dne iz prejšnjega odstavka tega člena, če se do takrat ni zgodil zavarovalni primer. 

(3) Če se lastnik spremeni na podlagi pravnomočne odločbe o dedovanju, zavarovalna pogodba še naprej ostane v veljavi.

REGRESNA PRAVICA ZAVAROVALNICE 

25. člen

(1) Po izplačilu nadomestila iz naslova zavarovanja se vse zavarovančeve pravice, ki izhajajo iz škode in/ali so v zvezi s škodo, za 

katero je izplačano nadomestilo iz naslova zavarovanja, prenesejo na zavarovalnico, in sicer do višine zneska izplačane vsote. 

(2) Zavarovanec je dolžan, na zahtevo zavarovalnice, izvesti vse ukrepe, da bi pomagal zavarovalnici pri uveljavljanju pravic proti 

tretjim osebam, in zavarovalnici predložiti ustrezno podpisan dokument o prenosu svojih pravic (če tak dokument 

zavarovalnica potrebuje iz kakršnega koli razloga).

PRENOS PRAVIC IN OBVEZNOSTI 

26. člen
(1) Prenos pravic in obveznosti iz zavarovalne pogodbe je mogoč le s predhodnim izrecnim pisnim soglasjem zavarovalnice.

UPORABA TEH POGOJEV 

27. člen
(1) Za vse, česar ne urejajo ali predvidevajo ti Pogoji, je pa pomembno za medsebojne odnose pogodbenic, se ustrezno 
uporabljajo določbe Pomorskega zakonika in druge veljavne zakonodaje.
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PRISTOJNOST V PRIMERU SPORA 

28. člen

(1) Spore v zvezi z zavarovanjem, sklenjenim v skladu s temi Pogoji, bosta pogodbenici reševali z dogovorom, posredovanjem ali 

prek sodišča.

(2) Za vse spore, ki bi nastali v zvezi z zavarovanjem, sklenjenim v skladu s temi Pogoji, vključno s spori, ki se nanašajo na vprašanja

veljavnosti sklenitve zavarovalne pogodbe, veljavnosti in obsega zavarovalnega kritja ali prenehanja zavarovanja, kot tudi na

pravne učinke, ki izhajajo iz tega, velja izključna pristojnost sodišča v Ljubljani. 

(3) Veljavna zakonodaja je zakonodaja Republike HrvaškeSlovenije. 

V uporabi od 15.04. 2019. 

Institucionalna klavzula o izključitvi napadov na računalnike in informacijske sisteme (*) 

1.1 Skladno s spodaj navedeno klavzulo 1.2 to zavarovanje v nobenem primeru ne krije izgube, škode, odgovornosti ali 
stroškov, ki jih neposredno ali posredno povzročijo ali povečajo naslednja uporaba in delo ali ki izhajajo iz uporabe ali dela – kot 
s sredstvom za povzročitev škode – s kakršnim koli računalnikom, računalniškim sistemom, računalniško programsko opremo, 
zlonamerno kodo, računalniškim virusom ali procesom ali katerim koli drugim elektronskim sistemom.  

1.2 V primerih, ko je ta klavzula indosirana v policah, ki krijejo tveganja vojne, državljanske vojne, revolucije, upora, vstaje ali 
državljanskih nemirov, ki izhajajo iz teh dogodkov, ali tveganja katerega koli sovražnega dejanja s strani sile, ki vodi vojno, ali 
proti njej, ali terorizma, ali katere koli osebe, ki deluje s političnimi motivi, klavzula 1.1 ne bo vključevala učinka izključitve škode 
(ki bi sicer bila krita), ki izhaja iz uporabe katerega koli računalnika, računalniškega sistema ali računalniške programske opreme 
ali katerega koli drugega elektronskega sistema lansiranja in/ali vodenja in/ali mehanizma za zagon kakršnega koli orožja ali 
projektila. 

    KL 380 
KLPATSLO029 (10. 11. 2003) 
(*) Obvezna uporaba pri vseh zavarovalnih policah 

Institucionalna klavzula o izključitvi radioaktivne kontaminacije, kemičnega, biološkega, biokemičnega in elektromagnetnega 

orožja (*) 

Ta klavzula prevlada nad vsem iz tega zavarovanja, kar je v nasprotju z njo. 

To zavarovanje v nobenem primeru ne krije izgube, škode, odgovornosti ali stroškov, ki jih neposredno ali posredno povzroči 
ali poveča v nadaljevanju navedeno ali izhaja iz navedenega: 
1.1 ionizirajoče sevanje katerega koli jedrskega goriva ali jedrskega odpadka, kontaminacija z njimi ali njihova radioaktivnost 
oziroma izgorevanje jedrskega goriva; 
1.2 radioaktivne, toksične, eksplozivne ali druge nevarne ali kontaminirajoče lastnosti kakršnih koli jedrskih objektov, 
reaktorjev ali drugih jedrskih sestavov ali njihovih jedrskih komponent; 
1.3 vso orožje ali naprave, ki uporabljajo atomsko ali jedrsko fuzijo in/ali fuzijo ali drugo podobno reakcijo ali radioaktivno 
moč ali snov; 
1.4 radioaktivne, toksične, eksplozivne ali druge nevarne ali kontaminirajoče lastnosti katere koli radioaktivne snovi. 
Izključitev v tej podklavzuli se ne nanaša na radioaktivne izotope, razen jedrskega goriva, kadar se takšni izotopi pripravljajo, 
prevažajo, skladiščijo ali uporabljajo za gospodarske, kmetijske, zdravstvene, znanstvene ali druge podobne miroljubne 
namene; 
1.5 vso kemično, biološko, biokemično ali elektromagnetno orožje. 

KL 370 
KLPATSLO030 (10. 11. 2003) 
(*) Obvezna uporaba pri vseh zavarovalnih policah 

Klavzula o plačevanju premije (*) 

(1) Pri likvidaciji škode lahko zavarovalnica od nadomestila iz naslova zavarovanja odšteje znesek še neplačane premije.
(2) Zavarovalnica si pridržuje pravico do prekinitve zavarovalne pogodbe, če premija, njen prvi obrok ali kateri koli naslednji
obrok ni plačan v 30 dneh od dneva, ko je zavarovalec prejel priporočeno pismo z obvestilom o zapadlosti premije, tj. o 
poteku dogovorjenega roka za plačilo premije, vendar pa ta rok ne more poteči pred iztekom 30 dni od zapadlosti premije 
oziroma pred iztekom dogovorjenega roka za plačilo premije.

KLPATSLO088 (19. 11. 2016) 
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(*) Obvezna uporaba pri vseh zavarovalnih policah 

Klavzula o izključitvi azbesta (*) 

Ta polica ne krije škode, ki je neposredno ali posredno povezana z dejansko ali domnevno prisotnostjo ali nevarnostjo 
prisotnosti azbesta v kakršni koli obliki ali katerem koli materialu ali izdelku, ki vsebuje ali domnevno vsebuje azbest, ali izhaja 
iz nje ali je nastala kot posledica. 

 KLPATSLO084 (1. 1. 2013) 
(*) Obvezna uporaba pri vseh zavarovalnih policah 

Dovoljenje za prepoznavanje elektronskih podatkov – C (XLEDRC) (*) 

To dovoljenje ima prednost pred vsemi pisnimi pogodbenimi določbami iz te zavarovalne pogodbe, če so nedosledne in v 
nasprotju z naslednjimi določbami: 
1. Ta pogodba ne krije izgub, škode, odgovornosti ali stroškov, ki izhajajo iz nadalje navedenega ali so na kakršen koli način, 
neposredno ali posredno, povezani z navedenim: 
1.1.  dejansko ali pričakovano odpovedjo ali nezmožnostjo katere koli računalniške ali elektronske  naprave ali sestavnega dela
ali sistema ali programske opreme ali vgrajenega programa, najsi je v lasti ali posesti neposrednega zavarovanca ali ne; 
1.1.1. da natančno in nedvoumno določi kateri koli datum na točen dan, teden, leto ali stoletje; 
1.1.2. da natančno prepozna vrstni red ali izračuna kateri koli datum, ki je ali naj bi bil od 31. decembra 1998; 
1.1.3. da še naprej deluje, kot bi deloval, če bi bil njegov trenutni datum, točen datum in kateri koli drug datum 
pomemben za katero koli funkcijo, ki jo je opravljal pred 1. januarjem 1999; 
1.2. uporabo poljubnega, dvoumnega ali nepopolno določenega datuma ali kode, podobne datumu, s katerim koli podatkom 
ali programsko opremo za vgradnjo; 
1.3. kakršnimi koli sprejetimi ukrepi, bodisi preventivnimi, korektivnimi ali drugimi ukrepi, z namenom preprečevanja ali kar 
največjega zmanjšanja obsega česar koli od zgoraj navedenega. 
2. Ne glede na zgornji točki 1.1. in 1.2. ta pogodba razširja pogodbene določbe na naslednje:
2.1. izgubo ali škodo, ki izhaja iz fizične izgube ali fizične škode na materialnem premoženju;
2.2. odgovornost za konkretno ali domnevno telesno poškodbo;
2.3. odgovornost za fizično izgubo ali fizično škodo na materialnem premoženju v lasti druge osebe in posledično izgubo 
uporabe takšnega fizično izgubljenega ali fizično poškodovanega premoženja;

pod pogojem, da je takšna omenjena izguba, škoda ali odgovornost v skladu z določbami pogojev in izjem izvirne 
pogodbe ali več njih. 
3. Za namen zgornje 2. točke materialno premoženje ne vključuje:
3.1. kakršnih koli podatkov ali vgrajenih programov, ne glede na to, kako so shranjeni ali preneseni;
3.2.  katerega koli računalnika ali elektronske naprave ali sestavnega dela ali sistema ali programske opreme, razen če takšno 
premoženje predstavlja del zavarovanega tovora ali mehanizacije plovila, ki sta na kakršen koli način povezana, neposredno 
ali posredno, z izgubo ali škodo, ki se uveljavlja ali iz katerih nastane takšna izguba ali škoda.
4. To dovoljenje ne vključuje izgub, škode, odgovornosti ali stroška, ki izhaja iz katere koli pogodbe, namenjene izključno za
pokrivanje izgub, ki izhajajo iz katere koli vsebine iz zgornje 1. točke. 
5. Pri izračunu neto izgube iz te pogodbe pozavarovanec nobenih vsebin, navedenih v tem dovoljenju, ne bo obravnaval kot
podlago za seštevanje ali kot dogodek sam po sebi ali vzrok z namenom seštevanja.

KLPATSLO085 (1. 1. 2013) 
(*) Obvezna uporaba pri vseh zavarovalnih policah 




