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V skladu z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni 
list RS, št. 93/07 in nasl.) je Allianz Slovenija, podružnica sprejela te 
Splošne pogoje za obvezno zavarovanje odgovornosti za škodo 
povzročeno tretjim osebam z uporabo čolna (v nadaljevanju: Pogoji).

Uvodne določbe 
Izrazi, uporabljeni v teh Pogojih:
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 je z zavarovalnico sklenila zavarovalno 
pogodbo;
3) zavarovanec – oseba, katere premoženjski interes se zavaruje;
4) zavarovalni primer – dogodek, ki bi lahko privedel do vložitve 
odškodninskega zahtevka s strani oškodovanca;
5) uporabnik – lastnik čolna in katera koli druga fizična ali pravna 
oseba, ki po volji lastnika dejansko razpolaga s čolnom;
6) znesek zavarovalnega kritja – znesek, do katerega je zavarovan 
premoženjski interes;
7) zavarovalna premija – znesek, ki ga zavarovalec plača na osnovi 
zavarovalne pogodbe;
8) zavarovalna polica – listina o zavarovalni pogodbi;
9) čoln – plovilo na motorni pogon, namenjeno plovbi po morju, z 
močjo večjo kot 3.7 kW, in dolžino, manjšo od 24 metrov; ;
10) Zakon – Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list 
RS, št. 93/07 in nasl.) / tudi ZOZP.

Obseg zavarovalnega kritja
1. člen
1) Zavarovalnica je dolžna v skladu z zavarovalno polico izplačati 
nadomestilo škode iz naslova odgovornosti, če je pri uporabi čolna, 
navedenega v zavarovalni polici, zaradi odgovornosti uporabnika, 
prišlo do telesne poškodbe, poslabšanja zdravstvenega stanja ali 
smrti tretje osebe.
2) Za tretje osebe ne štejejo osebe, ki so na čolnu, s katerim je 
povzročena škoda. Zavarovanje poleg odgovornosti uporabnika 
čolna krije tudi odgovornost za škodo, ki jo povzročijo osebe, ki po 
volji lastnika sodelujejo pri uporabi čolna.
3) Pogodbeni znesek zavarovalnega kritja predstavlja zgornjo mejo 
obveznosti zavarovalnice za vsa izplačila za en škodni dogodek / 
zavarovali primer. Če ni drugače dogovorjeno v zavarovalni polici 
je znesek zavarovalnega kritja za posamezni zavarovalni primer 
najnižja zavarovalna vsota, kot je na dan sklepanja zavarovalne 
police določena v ZOZP. Več časovno povezanih škod predstavlja en 
zavarovalni primer,
če so škode nastale zaradi istega vzroka.
Če je bila v trenutku nastanka škodnega dogodka s strani pristojnega 
organa predpisana minimalna vsota zavarovalnega kritja večja 
od pogodbene vsote zavarovalnega kritja, šteje, da je zavarovanje 
sklenjeno za večjo vsoto.

Izključitve iz zavarovanja
2. člen
(1) Ustrezno se uporabljajo določbe 1. do 3. točke 17. člena ZOZP.
(2) Pravice do odškodnine iz naslova zavarovanja
odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam z uporabo čolna 
nimajo:
1) voznik čolna, s katerim je bila povzročena škoda;
2) zavarovalec, lastnik, solastnik in skupni lastnik čolna, s katerim je 
bila povzročena škoda, in sicer za škodo na stvareh;
3) oškodovanec, če je škoda nastala:

-zaradi uporabe vozila na športnih prireditvah, za katere so bila 
izdana uradna dovoljenja, pri katerih je
pomembno, da se doseže največja hitrost ali pri vadbenih vožnjah;
-zaradi delovanja jedrske energije, nastale med prevozom jedrskega 
materiala;
-zaradi vojnih operacij, uporov ali terorističnih dejanj, pri čemer mora 
zavarovalnica dokazati, da je škodo povzročil tak dogodek.
(3) Če ni izrecno drugače dogovorjeno, zavarovanje ne krije škod, ki 
nastanejo v času, ko je čoln mobiliziran, rekviriran ali zasežen s strani 
domače ali tuje oblasti, in to vse od trenutka odvzema plovila, do 
trenutka, ko je čoln vrnjen v oblast uporabniku.

Izguba prvic iz zavarovanja
3. člen
(1) Zavarovanec izgubi pravice iz zavarovanja v primerih, ki so 
določeni v 1. do 6. točki 3. odstavka 7. člena Zakona, pri čemer se 
določbe uporabljajo smiselno tudi za uporabnika
čolna. Ne glede na navedeno pa:

1) zavarovanec ne izgubi pravice iz zavarovanja v primeru 2. 
točke 3. odstavka 7. člena Zakona, če osebi, ki upravlja čoln, 
dovoljenje za upravljanje čolna po izteku veljavnosti ni bilo 
podaljšano, do dneva škodnega dogodka pa ni izgubila pravice 
do podaljšanja veljavnosti tega dovoljenja. V takšnem primeru 
šteje, da ima oseba ustrezno dovoljenje za upravljanje čolna;
2) če je bila oseba, ki je upravljala zavarovani čoln, v času 
škodnega dogodka pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, vse nad dovoljeno mejo, 
zavarovanec izgubi svoje pravice iz zavarovanja:
a)če se z analizo krvi ali drugimi metodami za merjenje količine 
alkohola v organizmu osebe, ki je upravljala čoln, ugotovi, da 
znaša delež alkohola v krvi 0,5 g/kg ali več (0,5 promila ali več);
b)če oseba, ki je upravljala čoln, po nesreči zavrne preizkus 
alkoholiziranosti in/ali prisotnosti mamil ali drugih psihoaktivnih 
snovi.

(2) Prav tako pravice iz zavarovanja izgubi zavarovanec, ki omogoči, 
da čoln upravlja oseba, pri kateri so podane okoliščine iz 3. odstavka 
7. člena Zakona.
(3) Pravice iz zavarovanja izgubi zavarovanec, ki omogoči, da se s 
čolnom prevažajo osebe na tistih delih čolna, ki niso predvideni za 
prevoz oseb. Zavarovanec izgubi pravice iz zavarovanja v razmerju 
do odškodninskih zahtevkov, ki jih postavijo takšne osebe.
(4) Zavarovanec ne izgubi pravic iz zavarovanja v primerih iz 
predhodnih določb tega člena, v kolikor:

1) dokaže, da ni odgovoren za obstoj okoliščin, ki privedejo do 
izgube pravic iz naslova zavarovanja;
2) dokaže, da škodni dogodek ni v vzročni zvezi z
dejstvom, da je bila oseba, ki je upravljala čoln, pod vplivom 
alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih 
snovi.

(5) V primeru delne ali popolne izgube zavarovalnih pravic ima 
zavarovalnica proti zavarovancu ali uporabniku pravico uveljavljati 
povračilo izplačane odškodnine v obsegu, v katerem sta izgubila 
pravice iz zavarovanja.
(6) Če za povečano tveganje dodatna premija ni bila plačana, izgubi 
zavarovanec pravico iz naslova zavarovanja za vsak zavarovalni 
primer iz obsega povečanega tveganja v razmerju med vplačano 
premijo in premijo, ki bi jo bilo treba vplačati.

Obveznosti zavarovanca
4. člen
1) Zavarovanec je dolžan po svojih močeh pomagati zavarovalnici 

Splošni pogoji za obvezno zavarovanje odgovornosti za škodo 
povzročeno tretjim osebam z uporabo čolna

Allianz Slovenija, podružnica 
Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana

SI-532-0919



2

pri ugotavljanju obstoja odgovornosti v zvezi s škodnimi dogodki. 
Zato je dolžan v roku 3 (treh) dni od škodnega dogodka zavarovalnici 
zagotoviti resnične in popolne informacije o poteku nesreče in njenih 
okoliščinah.
2) Če je zoper zavarovanca ali osebo, za katero je odgovoren 
zavarovanec, vložen odškodninski zahtevek, tožba na plačilo 
odškodnine, civilnopravni zahtevek ali predlog za zavarovanje 
dokazov, je dolžan zavarovanec v roku iz prejšnjega odstavka, ki 
začne teči ob prejemu takšnega dokumenta, nemudoma obvestiti 
zavarovalnico in ji
predložiti vse pisne dokumente, ki jih vsebuje zahtevek, tožba oz. 
predlog.
3) Zavarovanec je dolžan obvestiti zavarovalnico o tem, da je zoper 
njega sprožen pravdni postopek iz prejšnjega odstavka, da lahko 
zavarovalnica vstopi v pravdni postopek na strani zavarovanca. 
Vodenje pravdnega postopka lahko zavarovanec prepusti 
zavarovalnici.
4)Zavarovanec mora obdelavo odškodninskih zahtevkov prepustiti 
zavarovalnici in jih nima pravice zavrniti, predvsem pa ne priznati 
svoje odgovornosti, razen če bi s tem povzročil očitno krivico.
5)Zavarovalec oziroma zavarovanec mora vsa sporočila, ki jih pošilja 
zavarovalnici, pisno potrditi, zlasti pa mora sporočiti zavarovalnici 
spremembo imena, naziva in naslova.

Obveznosti zavarovalnice  
5. člen
1) Zavarovalnica mora ugoditi utemeljenim zahtevkom v 
okviru zakonskih rokov in skrbeti za zaščito zavarovanca pred 
neutemeljenimi ali pretiranimi odškodninskimi zahtevki.
Če zavarovalnica krši to obveznost, je dolžna zavarovancu povrniti 
nastalo škodo.
2) Zavarovalnica je pooblaščena, da v imenu zavarovanca poda 
vse izjave, za katere meni, da so potrebne zaradi izplačila škode 
ali zaradi zaščite zavarovanca pred neupravičenimi ali pretiranimi 
zahtevki.

Teritorialna veljavnost zavarovanja
6. člen
Zavarovanje se sklepa in zavarovalno kritje velja za območje plovbe 
po teritorialnem morju, notranjih morskih vodah in
notranjih vodah Republike Slovenije, razen če je dogovorjeno 
drugače.

Začetek in konec zavarovalnega kritja
7. člen
Obveznost zavarovalnice, ki izhaja iz zavarovalne pogodbe, začne 
veljati, če ni dogovorjeno drugače, po izteku 24. ure na dan, ki je v 
dokumentu o zavarovanju naveden kot datum začetka veljavnosti 
zavarovanja, preneha pa po izteku 24. ure na dan, ki je v dokumentu 
o zavarovanju naveden kot datum poteka veljavnosti zavarovanja.

Določitev premije
8. člen
(1) Premijo obveznega zavarovanja lastnika oziroma
uporabnika čolna za zavarovanje odgovornosti za škodo, 
povzročeno tretjim osebam, določi zavarovalnica po lastni
presoji na osnovi zakonskih predpisov, tehničnih predlog za izračun 
cenika premij, aktuarskih načel in pravil stroke.

Plačilo premije
9. člen
(1) Prvo ali enkratno premijo vplača zavarovalec v roku 3 dni po 
sklenitvi zavarovalne police, vsako naslednjo premijo pa na prvi dan 
po izteku vsakega zavarovalnega obdobja, razen če je dogovorjeno 
drugače.
(2) Zavarovalec vplača premijo zavarovalnici na lastno tveganje in 
stroške.
Vračilo premije
10. člen 
1)V primeru odjave čolna zaradi uničenja, iztrošenosti, dajanja iz 
prometa (mirovanja) ali kraje čolna mora zavarovalnica na zahtevo 
zavarovalca le-temu povrniti neizkoriščeni del premije od dneva 
uničenja oziroma od dneva prekinitve zavarovanja, do dneva, ki je bil 
v dokumentu o zavarovanju naveden kot datum poteka veljavnosti

zavarovanja, če do dneva prekinitve ni nastopil zavarovalni primer.
2) Pri obračunu neizkoriščenega dela premije z ozirom na
prejšnji odstavek se uporablja premijski sistem, ki je veljal na dan 
sklenitve zavarovanja.

Sprememba lastnika čolna
11. člen
Če se v času trajanja zavarovanja zamenja lastnik čolna, zavarovalna 
pogodba preneha veljati, ko novi lastnik čolna sklene pogodbo o 
zavarovanju odgovornosti. To pogodbo mora novi lastnik skleniti 
najkasneje pred registracijo čolna na svoje ime. Prejšnjemu lastniku 
se vrne sorazmerni del neizkoriščene premije, če iz tega zavarovanja 
ni bila izplačana odškodnina.

Pisna oblika
12. člen
1) Zavarovalna pogodba velja, če je sklenjena v pisni obliki in če so 
bili zavarovalcu vročeni ti Pogoji in zavarovalna polica.
2) Vsa poročila in izjave, ki se predajo ob sklenitvi zavarovalne 
pogodbe, morajo biti predani v pisni obliki.

Ti Pogoji začnejo veljati in se uporabljajo od 20. 09. 2019.

Navodila za uveljavljanje pravic oškodovanca do 
povračila škode
Oškodovanec mora svoj odškodninski zahtevek s priloženo 
dokumentacijo o podlagi in višini škode posredovati
zavarovalnici povzročitelja škode. Zgrešeno je stališče, da je 
potrebno v primeru telesnih poškodb ali smrti udeležencev nesreče 
na morju reševati odškodninske zahtevke po sodni poti v civilnem 
postopku; v zavarovalništvu danes delajo
strokovnjaki različnih profilov – pravniki, inženirji, zdravniki ipd. 
in zavarovalnice so sposobne v zelo kratkem roku rešiti vse, tudi 
najzahtevnejše odškodninske zahtevke.


