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Splošni pogoji za  
zavarovanje koles in kolesarjev

I. odsek  -  UVODNE  DOLOČBE

1. člen - RAZLAGA  IZRAZOV

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
 ♦ zavarovalec

 osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo; 
 ♦ zavarovanec

 osebo, katere interes je zavarovan. Zavarovanec po teh pogojih je lastnik 
in voznik kolesa. Zavarovalec in zavarovanec je ista oseba, razen pri 
zavarovanjih na tuj račun; 

 ♦ polica
 listino o zavarovalni pogodbi; 

 ♦ zavarovalna premija
 znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici (v nadaljevanju: premija); 

 ♦ zavarovalnina
 znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi; 

 ♦ odškodnina
 znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi iz naslova 

zavarovanja odgovornosti; 
 ♦ asistenčni center

 organizacijsko enoto zavarovalnice, katero lahko zavarovanec oziroma 
upravičenci v nujnem primeru pokličejo 24 ur na dan na brezplačno 
telefonsko številko 080 2864 iz Republike Slovenije ali ++386 2222 2864 
iz tujine;

 ♦ kolo
 enosledno ali dvosledno vozilo z najmanj dvema kolesoma, ki ga poganja 

voznik izključno z lastno močjo oziroma enosledno ali dvosledno vozilo z 
najmanj dvema kolesoma na električen in drug pogon, s pedali za pogon, 
ki ga po zakonu ni potrebno registrirati;

 ♦ izvajalec asistenčnih storitev
 pogodbeni izvajalec zavarovalnice za opravljanje asistenčnih storitev;

 ♦ asistenčni primer
 nepričakovan in od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ko postane 

zavarovano kolo nevozno, neprimerno za varno vožnjo in upravičenec 
pokliče v asistenčni center zaradi organizacije asistenčnih storitev.

2. člen - OBSEG  ZAVAROVANJA

(1) S tem zavarovanjem se zavarujejo kolesa ter njihovi lastniki. 
(2) Zavarovanec je lahko samo fizična oseba. Po teh pogojih zavarovalno kritje 

ni podano za podjetja, ki se ukvarjajo z izposojo koles in druge družbe. 
(3) Zavarovanje krije v obsegu, določenem s temi pogoji:

1) odgovornost (II. odsek);
2) asistenco - osebno in asistenco za kolo (III. odsek);
3) nezgodno zavarovanje (IV. odsek).

 Če je posebej dogovorjeno, zavarovanje krije tudi uničenje ali poškodovanje 
kolesa (V. odsek).

II. odsek  -  ODGOVORNOST

3. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI

Zavarovalnica krije odgovornost zavarovanca za škode, ki jih s posestjo 
in uporabo na polici navedenega kolesa povzroči tretjim osebam in zanje 
odgovarja na podlagi zakona.

4. člen - NEZAVAROVANE  NEVARNOSTI

Zavarovalnica ne jamči in ne povrne škod:
1) ki jih utrpi zavarovanec, njegov zakonec, izvenzakonski ali istospolni 

partner, otroci ter ostale osebe, ki živijo z zavarovancem v skupnem 
gospodinjstvu;

2) nastalih na zavarovančevem premoženju (kot na primer stanovanjski 
hiši, pomožnih gradbenih objektih, opremi ipd.);

3) na tujih stvareh, ki jih je zavarovanec vzel v zakup, uporabo, hrambo, 
prenos, na posodo ipd.;

4) ki so posledica zavestne kršitve veljavnih predpisov ali pa so posledica 
ravnanja, ki ga zavarovanec ne opusti, čeprav bi moral pričakovati 
njegovo škodljivo posledico;

5) posrednih škod, ki nastanejo ob zavarovalnem primeru (izguba 
zaslužka, izguba dobička, obratovalni zastoj, zahtevki invalidskega in 
pokojninskega sklada, zahtevki zavodov za zdravstveno, pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, zavarovalnic iz zdravstvenega zavarovanja 
ter ostalih posrednih oškodovancev);

6) ki jih zavarovanec povzroči z uporabo kolesa, ki ni naveden v 
zavarovalni polici;

7) na tovoru, ki ga zavarovanec prevaža s kolesom in
8) ki bi nastale zaradi razlogov, opredeljenih v 32. členu teh pogojev.

5. člen - ZAVAROVALNA  VSOTA

(1) Jamstvo zavarovalnice za posamezni zavarovalni primer je določeno 
z višino dogovorjene zavarovalne vsote, ki po posameznem škodnem 
dogodku znaša za osebe in stvari 30.000 EUR (enotna zavarovalna vsota).

(2) Zavarovalnica izplača iz vseh zavarovalnih primerov v enem letu skupaj 
odškodnine, ki znašajo največ dogovorjeno zavarovalno vsoto (letni 
agregat).

6. člen - SOUDELEŽBA  ZAVAROVANCA

Zavarovanec je pri vsakem zavarovalnem primeru soudeležen z odbitno franšizo 
v višini 10 % od sestavin za izračun dajatev zavarovalnice, vendar ne manj kot 
100 EUR in ne več kot 500 EUR.

7. člen - ZAVAROVALNI  PRIMER

(1) Zavarovalnica ima obveznost samo tedaj, če je do zavarovalnega primera 
prišlo v času trajanja zavarovanja.

(2) Šteje se, da je nastal zavarovalni primer v trenutku, ko je nastal škodni 
dogodek, zaradi katerega bi se lahko uveljavljal odškodninski zahtevek 
proti zavarovancu.

(3) Ne glede na število poškodovanih oseb oziroma poškodovanih stvari se 
vsi škodni dogodki, ki imajo isti vzrok, štejejo kot en zavarovalni primer, ki 
je nastal, ko je nastal prvi škodni dogodek te vrste, ne glede na to, kdaj so 
posamezni škodni dogodki dejansko nastali.

III. odsek  -  ASISTENCA

8. člen - PREDMET  ZAVAROVANJA

(1) Zavarovalnica s tem zavarovanjem organizira zavarovancem asistenčne 
storitve v asistenčnih primerih in krije stroške njihove izvedbe v skladu s temi 
pogoji. Asistenčne storitve obsegajo skrb za kolo in skrb za zavarovance.

(2) Skrb za kolo obsega organizacijo storitev zavarovalnice in krije stroške za:
1) pomoč doma in na cesti ter
2) prevoz kolesa.

(3) Skrb za zavarovance obsega organizacijo asistenčne storitve zavarovalnice 
in krije stroške za:
1) prevoz zavarovancev;
2) namestitev v hotelu;
3) informacije.

9. člen - POMOČ  DOMA  IN  NA  CESTI

(1) Zavarovalnica organizira pomoč doma in na cesti v asistenčnem primeru, 
ko je kolo mogoče popraviti na samem kraju asistenčnega primera.

(2) Zavarovalnica krije stroške prihoda izvajalca storitve v celoti ter stroške za 
opravljeno storitev do ene ure dela na kraju asistenčnega primera.

(3) Zavarovalnica ne krije stroškov materiala in rezervnih delov.
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10. člen - PREVOZ  KOLESA

(1) Zavarovalnica organizira prevoz kolesa v asistenčnem primeru, ko kolesa 
ni mogoče popraviti na kraju asistenčnega primera.

(2) Zavarovalnica krije stroške prevoza kolesa s kraja asistenčnega primera do:
1) najbližjega pooblaščenega servisa za popravilo koles;
2) zavarovančevega bivališča, sedeža ali drugega mesta, če tako določi 

zavarovalnica.
 Zavarovalnica ne organizira in ne krije stroškov dodatnega prevoza v istem 

asistenčnem primeru.
(3) Zavarovalnica krije dejanske stroške prevoza kolesa, vendar največ do 

zneska 100 EUR. 

11. člen - PREVOZ  ZAVAROVANCA

(1) Zavarovalnica organizira prevoz zavarovanca v asistenčnem primeru, ko 
kolesa ni mogoče popraviti na kraju asistenčnega primera. 

(2) Zavarovalnica za zavarovanca organizira prevoz do:
1) najbližjega pooblaščenega servisa ali
2) bivališča ali
3) namembnega kraja ali
4) hotela.

(3) Kadar je opravljen prevoz kolesa in zavarovanca do najbližjega poobla-
ščenega servisa, kjer se ugotovi, da kolo ne bo usposobljeno za vožnjo še 
isti dan, zavarovalnica krije tudi stroške za prevoz zavarovanca od servisa 
do bivališča ali hotela.

(4) Zavarovanec lahko zahteva prevoz s kraja asistenčnega primera do 
namembnega kraja, če je ta kraj od kraja asistenčnega primera bližje, kot 
je kraj njegovega bivališča.

(5) Zavarovalnica za zavarovanca organizira prevoz z enim od naslednjih 
prevoznih sredstev:
1) vozilom izvajalca prevoza kolesa;
2) javnim prevoznim sredstvom;
3) taksijem ali  
4) nadomestnim vozilom.

 Zavarovalnica krije stroške najema nadomestnega vozila nižje kategorije 
(razred A ali B) do popravila kolesa, vendar največ za čas 24 ur. 
Zavarovanec je dolžan spoštovati pogoje najemodajalca vozila, ki so 
določeni v najemni pogodbi za nadomestno vozilo. Zavarovalnica za kršitve 
navedene pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti.

 Pri najemu nadomestnega vozila zavarovalnica ne krije stroškov:
1) za gorivo, cestnine, parkirnine, ipd.;
2) morebitnih dodatnih zavarovanj, razen tistih, ki so kot obvezna 

dogovorjena v pogodbi o najemu vozila.
(6) Prevozno sredstvo in način prevoza določi zavarovalnica, če ni s temi 

pogoji drugače določeno.
(7) Če zavarovalnica organizira asistenčno storitev najema nadomestnega 

vozila, ne organizira in ne krije stroškov drugih vrst prevoza.

12. člen - NAMESTITEV  V  HOTELU

(1) Zavarovalnica organizira namestitev v hotelu v asistenčnem primeru, ko 
kolesa ni mogoče popraviti še isti dan, če je kraj asistenčnega primera od 
bivališča zavarovanca oddaljen najmanj 150 km in ni mogoče ali primerno 
opraviti prevoza v skladu z 2) in 3) točko (2) odstavka ali 4) točko (5) 
odstavka 11. člena teh pogojev.

(2) Zavarovalnica krije stroške prenočevanja z zajtrkom v hotelu največ 
kategorije treh zvezdic za dve (2) nočitvi, če kolo tudi prvi dan po 
asistenčnem primeru ni popravljeno.

(3) Zavarovalnica ne krije stroškov telefoniranja iz hotela, sobne postrežbe in 
drugih hotelskih storitev.

13. člen - INFORMACIJE

Zavarovalnica posreduje zavarovancem informacije o načinu odpravljanja 
posledic dogodka, ki je vzrok za asistenčni primer.

14. člen - OMEJITVE  IN  IZKLJUČITVE  ASISTENCE

(1) Zavarovanje asistence v enem zavarovalnem letu zagotavlja storitve za 
največ tri primere.

(2) Zavarovalnica ne zagotavlja storitve in ne krije stroškov:
1) med 23.00 in 6.00 uro ponoči;
2) če asistenčni center ni bil pravočasno obveščen o asistenčnem primeru 

oz. če zavarovanec ni poklical asistenčnega centra; 
3) če je storitve iz tega zavarovanja organiziral zavarovanec brez 

dovoljenja asistenčnega centra oziroma jih je opravil izvajalec, ki ga ni 
določil asistenčni center; 

4) če zavarovanec poda lažne podatke o zavarovanju in o okoliščinah 
asistenčnega primera; 

5) če je asistenčni primer nastal na področjih, ki niso dostopna s cestnim 
vozilom izvajalca asistenčnih storitev;

6) če je asistenčni primer nastal v času dirk oziroma drugih tekmovanj ali 
na organiziranih pripravah zanj;

7) če je asistenčni primer nastal zaradi vojn, invazij ali državljanskih vojn, 
izgredov ali demonstracij; 

8) če je asistenčni primer nastal zaradi delovanja jedrske energije, 
eksplozivnega tovora ali naravnih nesreč (potres, poplava ipd.);

9) asistenčnih primerov, ki bi nastali zaradi razlogov, opredeljenih v 32. 
členu teh pogojev.

IV. odsek  -  NEZGODNO  ZAVAROVANJE

15. člen - SPLOŠNA  DOLOČILA

(1) Za nezgodno zavarovanje kolesarjev poleg teh pogojev veljajo tudi 
Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb, ki so v veljavi ob vstopu v 
zavarovanje in so poleg teh pogojev sestavni del zavarovalne pogodbe. 
Če se vsebina teh pogojev razlikuje od Splošnih pogojev za nezgodno 
zavarovanje oseb, veljajo ti pogoji.

(2) Zavarovalno kritje za zavarovanca nezgodnega zavarovanja po teh 
pogojih je podano, če pride do škodnega primera zaradi uporabe kolesa, 
navedenega v zavarovalni polici.

16. člen - ZAVAROVANE  OSEBE

(1) Osebe, zavarovane po teh pogojih, se zavarujejo ne glede na zdravstveno 
stanje in splošno delovno sposobnost od 14. leta starosti dalje.

(2) Zavarovana oseba je lahko rekreativni kolesar ali pa registriran športnik. 
(3) Zavarovanje velja samo za nezgode, ki se zavarovancu (vozniku in lastniku 

kolesa) pripetijo pri vožnji in upravljanju kolesa, ki je na polici naveden s 
serijsko številko.

17. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1) V zavarovanje so vključene nezgode, ki nastanejo pri vožnji in upravljanju 
kolesa.

(2) V zavarovanje niso vključene nezgode, ki nastanejo zaradi vzrokov, 
navedenih v členu Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb, ki 
opredeljujejo izključitve obveznosti zavarovalnice.

(3) Za vsa razmerja, ki niso opredeljena v teh pogojih, veljajo določila Splošnih 
pogojev za nezgodno zavarovanje oseb. 

V. odsek  -  UNIČENJE  ALI POŠKODOVANJE  KOLESA

18. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI

Zavarovanje krije škodo na kolesu, ki je posledica prometne nesreče, požara, 
strele, eksplozije, viharja, toče, padca letala, manifestacij in demonstracij, 
vlomske tatvine in ropa ter potresa. 

19. člen - NEZAVAROVANE  NEVARNOSTI

Zavarovanje ne krije:
1) škode zaradi obratovanja po poškodovanju kolesa,
2) škode, ki nastane kot posledica kršitve zakonskih predpisov o tehnični 

brezhibnosti koles, o ustrezni opremi koles ter o vožnji v naravnem 
okolju, 

3) škode zaradi kršitve proizvajalčevih navodil za pravilno uporabo,
4) škode zaradi zmanjšanja vrednosti zavarovane stvari po opravljenem 

popravilu,
5) posredne škode, ki nastane ob zavarovalnem primeru (kot na 

primer izguba zaslužka, obratovalni zastoj, kazni, stroški najemanja 
nadomestnega kolesa, stroški garažiranja in varovanja kolesa), razen 
stroškov za nujno potrebni čas varovanja stvari na kraju nesreče ali 
drugem primernem kraju, po predhodni odobritvi zavarovalnice,

6) lepotnih poškodb (poškodbe, ki ne vplivajo na funkcionalnost kolesa),
7) škode nastale kot posledica običajne rabe kolesa,
8) mehanskih okvar,
9) škode na kolesu, ki nastane kadar kolo upravlja oseba, ki ni navedena 

v zavarovalni polici,
10) pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja 

in so bile ali bi morale biti znane zavarovancu,
11) škode, ki nastane v garancijskem roku in jo je dolžan povrniti proizvajalec 

ali prodajalec kolesa in
12) škode zaradi objestnih dejanj in
13) škod, ki bi nastale zaradi razlogov, opredeljenih v 32. členu teh pogojev. 
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20. člen - PREDMET  ZAVAROVANJA

(1) Predmet zavarovanja je v zavarovalni polici navedeno kolo, z vsemi 
pripadajočimi sestavnimi deli (v nadaljevanju: kolo) ter dodatno opremo 
(nadgradnjo), ki je navedena na polici (kot npr. dodatni obročniki). Na 
polici mora biti navedena serijska številka kolesa in serijske številke 
dodatne opreme, ki je predmet zavarovanja. Če je kolo sestavljeno, mora 
biti specifikacija sestavnih delov (tip in model okvirja, obročnikov, prestav, 
menjalnikov, zavornega sistema, krmila, sedeža, vilic, rogov, gonilke z 
ležaji, itd.) sestavni del police.  

(2) Iz zavarovanja je v vsakem primeru izključena oprema, ki je nameščena 
na kolo kot dodatek, ki ni v funkciji sestavin kolesa (kot npr. otroški sedež, 
navigacijski sistem, števec in drugi podobni dodatno nameščeni deli).

(3) Pri zavarovanju novih koles preko internetne aplikacije mora biti 
zavarovanje sklenjeno v obdobju 7 dni od datuma računa nakupa kolesa.  
Če kolo ni novo, je potreben ogled s strani pooblaščene osebe zavarovalnice, 
zavarovanje pa se lahko sklene na prodajnem mestu zavarovalnice. 

21. člen - SOUDELEŽBA  ZAVAROVANCA

Pri zavarovalnem primeru zaradi prometne nesreče ali vlomske tatvine je 
zavarovanec soudeležen z odbitno franšizo v višini 50 EUR.

22. člen - PROMETNA  NESREČA

(1) Zavarovanje koles krije materialno škodo na kolesu, ki je nastala zaradi 
prometne nesreče.

(2) Prometna nesreča je nesreča na katerikoli površini, razen na področjih 
v naravnem okolju, kjer vožnja s kolesom ni dovoljena, v kateri je bilo 
udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej najmanj ena oseba 
umrla ali je bila telesno poškodovana ali je nastala materialna škoda.

(3) Zavarovanje obsega tudi škode, ki nastanejo na kolesu zaradi pro-
metne nesreče z vozilom, če se kolo nahaja na ali v kateremkoli vozilu, 
udeleženem v prometni nesreči.

23. člen - POŽAR

(1) Požar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča ali to zapusti in je 
sposoben, da se širi s svojo lastno močjo.

(2) Ne šteje se, da je nastal požar, če je predmet zavarovanja uničen ali 
poškodovan, ker je:
1) bil izpostavljen koristnemu ognju ali toploti zaradi obdelave, predelave 

ali v druge namene ali zaradi tega, ker je predmet padel ali jo je kdo 
vrgel v ali na ognjišče (peč, štedilnik ipd.);

2) pregorel, se osmodil, zadimil ali ožgal zaradi cigarete, žerjavice, svetilke, 
peči in podobnega.

24. člen - STRELA

(1) Zavarovanje krije škodo, ki jo na zavarovanih stvareh povzroči strela s 
toplotno in rušilno močjo, ali ki nastane zaradi udarca predmetov, ki jih je 
strela podrla ali vrgla na zavarovano stvar.

(2) Zavarovanje ne krije škode, ki jo povzroči strela na predmetu zavarovanja 
zaradi delovanja električnega toka, pregrevanja zaradi preobremenitve in 
atmosferskih vplivov (statičnih napetosti in indukcije zaradi atmosferskih 
izpraznitev in podobnih pojavov).

25. člen - EKSPLOZIJA

(1) Eksplozija je nenadna sprostitev sile, ki nastane zaradi težnje pare in plinov 
po raztezanju. 

(2) Zavarovanje ne krije škode zaradi:
1) miniranja, ki ga opravi zavarovanec, ali zaradi dovoljenega miniranja, 

ki ga opravijo drugi;
2) vzbuha iz peči in podobnih naprav; 
3) eksplozije biološkega izvora.

26. člen - VIHAR

(1) Vihar je veter s hitrostjo najmanj 17,2 m v sekundi ali 62 km na uro (8. sto-
pnja po Beaufortovi lestvici). Šteje se, da je bil vihar, če je veter v kraju, kjer 
je poškodovana stvar, lomil veje in debla ali poškodoval dobro vzdrževane 
zgradbe v okolici. Če je hitrost vetra dvomljiva, jo mora zavarovanec doka-
zati s podatki Agencije RS za okolje.

(2) Zavarovanje krije le škodo, ki nastane zaradi neposrednega delovanja 
viharja ali neposrednega udarca predmetov, ki jih je na zavarovano stvar 
podrl ali vrgel vihar. 

(3) Zavarovanje ne krije škode:
1) zaradi zanašanja dežja, toče, snega ali drugih stvari skozi odprta okna 

ali druge odprtine na zgradbah, razen zanašanja skozi odprtine, ki jih 
je napravil vihar;

2) zaradi dežja in drugih padavin, ki jo te povzročijo na stvareh na prostem, 
pod nadstrešnicami in v odprtih zgradbah in vozilih za prevoz stvari pri 
preselitvi;

3) zaradi snežnih zametov ali teže snega.

27. člen - TOČA

Zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar toča z udarcem poškoduje 
zavarovano stvar, tako da jo razbije, prebije, ali pa zavarovana stvar zaradi 
udarca poči ali spremeni obliko. 

28. člen - PADEC  LETALA

(1) Zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar letalo katerekoli vrste (motorno 
ali jadralno, helikopter, raketa, balon ipd.) pade na zavarovano stvar ali 
udari vanjo.

(2) Šteje se, da je nastal zavarovalni primer, če je zavarovano stvar uničilo ali 
poškodovalo letalo, njegovi deli ali predmeti iz njega.

29. člen - MANIFESTACIJA  IN  DEMONSTRACIJA

(1) Manifestacija oziroma demonstracija je organizirano javno izražanje 
razpoloženja skupine ljudi. Krite so samo tiste škode, ki so nastale zaradi 
manifestacij oziroma demonstracij, dovoljenih od pristojnih državnih organov.

(2) Šteje se, da je nastal zavarovalni primer, če so manifestanti oziroma 
demonstranti uničili ali poškodovali zavarovane stvari (razbijanje, rušenje, 
demoliranje, požiganje ipd.).

30. člen - VLOMSKA  TATVINA  IN  ROP

(1) Vlomska tatvina je, če storilec:
1) vlomi v zaklenjen prostor (razbije ali vlomi vrata, okno, zid, strop ali pod);
2) odpre zaklenjen prostor s ponarejenim ključem ali drugim sredstvom, 

ki ni namenjeno za redno odklepanje; 
3) pride v zaklenjen prostor, se v njem skrije in opravi tatvino v času, ko 

so prostori zaklenjeni;
4) vdre v zaklenjen prostor skozi odprtino, ki ni namenjena za vhod in 

mora pri tem premagati ovire, ki onemogočajo vstop brez napora;
5) odklene prostor, kjer so zavarovane stvari, z originalnim ključem ali 

njegovim dvojnikom, če do takega ključa pride tako, kot je določeno v 
točkah od 1) do 4) tega odstavka ali z ropom;

6) vdre v prostor skozi odprto okno, če to ni v pritličju ali kleti;
7) ukrade stvar z balkona, ki ni v pritličju.

(2) Ni pa vlomska tatvina, če:
1) storilec pride v prostor skozi odprto okno, katerega spodnji rob je manj 

kot 1,60 m od tal;
2) jo je zagrešila ali pri njej sodelovala kot soudeleženec ali pobudnik 

oseba, ki živi z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu.
(3) Rop je odvzem zavarovanih stvari z uporabo sile ali grožnje za življenje ali 

zdravje zavarovanca ali člana njegovega gospodinjstva. V primeru ropa 
krije zavarovanje škodo na stvareh, ki so predmet zavarovanja, tudi če so 
te zunaj stanovanjske hiše ali pomožnih gradbenih objektov. 

31. člen - POTRES

(1) Potres je naravno tresenje tal, ki ga povzročijo geofizikalni procesi v 
notranjosti zemlje.

(2) Šteje se, da je prišlo do potresa, če zavarovanec dokaže, da:
1) je naravno tresenje tal v bližini zavarovanega kraja povzročilo škodo 

na gradbenih objektih, ki so bili pred potresom v dobrem stanju, ali na 
drugih stvareh, ki so podobno odporne kot gradbeni objekti;

2) je glede na dobro stanje zavarovanih gradbenih objektov pred potresom 
škoda nastala izključno zaradi potresa.

(3) Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, ki nastane 
neposredno zaradi potresa ali v vzročni zvezi z njim zaradi delovanja  
zavarovanih nevarnosti, ki so sicer v obsegu kritja po ustreznem osnovnem 
zavarovanju.

(4) Če je škoda, ki jo povzroči potres, predmet ločenih zahtevkov, velja pravilo, 
da se škoda, ki jo povzroči potres v obdobju 72 zaporednih ur, obravnava 
kot en zavarovalni primer, pri čemer zavarovanec sam določi, kdaj se to 
obdobje začne, in sicer tako, da se ne prekriva z drugim obdobjem.

(5) Zavarovanje ne krije škode na kolesih v gradbenih objektih, ki še niso 
pripravljeni za njihovo namembnost.

(6) Zavarovanec mora gradbene objekte, kjer hrani kolo, primerno vzdrževati.
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VI . odsek  -  SKUPNE  DOLOČBE

32. člen - IZKLJUČITVE  ZAVAROVALNEGA  KRITJA

Zavarovalnica v nobenem primeru ne povrne škode:
1) če je voznik kolo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih 

zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Šteje se, da je voznik pod vplivom 
alkohola v naslednjih primerih:
a) če ima zaradi uživanja alkoholnih pijač v krvi več kot 0,50 grama 

alkohola na kilogram krvi oziroma če ima več kot 0,24 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka;

b) če ne glede na koncentracijo alkohola kaže znake motenj v vedenju, 
katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu;

c) če je alkotest pozitiven, voznik pa ne poskrbi, da bi bila s krvno 
analizo natančno ugotovljena stopnja njegove alkoholiziranosti, 
razen če odvzem krvi ogroža njegovo zdravje (npr. hemofilija);

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

 Šteje se, da je voznik pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi:
a) če se s strokovnim pregledom ugotovi, da kaže znake motenj v 

vedenju, ki povzročajo nezanesljivo ravnanje v prometu zaradi 
uživanja mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi 
ali če po prometni nesreči uživa mamila, psihoaktivna zdravila ali 
druge psihoaktivne snovi ter tako onemogoči ugotavljanje prisotnosti 
navedenih snovi v organizmu v trenutku nastanka prometne nesreče;

b) če se po prometni nesreči izmakne preiskavi ali jo odkloni oziroma 
odkloni možnost ugotavljanja prisotnosti mamil, psihoaktivnih zdravil 
ali drugih psihoaktivnih snovi v njegovem organizmu;

2) če zavarovanec škodo povzroči namerno.

33. člen - TERITORIALNO  OBMOČJE  KRITJA

(1) Zavarovanje po II., IV. in V. odseku (odgovornost, nezgodno zavarovanje 
in uničenje ali poškodovanje kolesa) velja na območju Evrope.

(2) Zavarovanje po III. odseku (asistenca) velja v Republiki Sloveniji, razen 
če ni drugače dogovorjeno in plačana dodatna premija.

34. člen - ZAVAROVALNA  VREDNOST

Zavarovalna vrednost kolesa je nabavna cena novega kolesa, povečana za 
strošek dodatne opreme, navedene na polici, zmanjšana za vse popuste 
(akcijski popusti, gotovinski popusti, komercialni in drugi popusti).

35. člen - OBRAČUN  ŠKODE

(1) Škoda, ki jo krije zavarovanje, se obračuna v primeru:
1) uničenja ali izginitve zavarovane stvari - po zavarovalni vrednosti stvari 

ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera, zmanjšani za znesek 
izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti ter ekonomske in tehnične 
zastarelosti (amortizacije) ter za vrednost ostankov;

2) poškodovanja zavarovane stvari (delna škoda) - po stroških popravila 
(material in delo), kolikor bi znašali ob zaključku likvidacije zavarovalnega 
primera, zmanjšanih za vrednost ostankov. Stroški popravila baterije pri 
kolesih na električni in drug pogon se ovrednotijo na način opredeljen 
v točki 1) tega odstavka.

 V škodo se ne računajo stroški, ki so nastali ob popravilu zaradi izboljšave, 
izpopolnitve ali drugih sprememb na zavarovani stvari.

(2) Šteje se, da je stvar uničena in se zato škoda obračuna po 1) točki (1) 
odstavka tega člena, če bi stroški popravila dosegli vrednost stvari, 
zmanjšano za znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti ter 
ekonomske in tehnične zastarelosti (amortizacije) ter za vrednost ostankov.

(3) Ostanki uničenih ali poškodovanih stvari ostanejo zavarovancu in se 
ovrednotijo po tržni ceni ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera 
ter po stanju, v kakršnem so bili takoj po zavarovalnem primeru.

36. člen - DAJATEV  ZAVAROVALNICE   
(ZAVAROVALNINA / ODŠKODNINA)

(1) Zavarovalnica plača obračunano škodo v polnem znesku, vendar največ 
do dogovorjene zavarovalne vsote.

(2) Če se ob zavarovalnem primeru ugotovi, da je zavarovanec ob sklenitvi 
zavarovanja zavarovalnici sporočil napačne ali nepopolne podatke, na 
podlagi katerih se obračunava zavarovalna premija, in je bila zaradi tega 

obračunana prenizka premija, se uporablja načelo sorazmerja. To pomeni, 
da se zavarovalnina zmanjša v sorazmerju med plačano premijo in premijo, 
ki bi morala biti plačana.

(3) Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, da zavarovanec sam nosi 
del škode (soudeležba), se pri izračunu zavarovalnine upošteva tudi 
dogovorjena soudeležba zavarovanca.

(4) Nujne stroške za ukrepe, ki naj bi odvrnili in zmanjšali škodo, in ki so po 
nastanku zavarovalnega primera storjeni po nalogu zavarovalnice, mora 
ta povrniti v celoti, ne glede na zavarovalno vsoto.

(5) Ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera se izplača zavarovalnina, 
zmanjšana za morebitno že izplačano akontacijo, revalorizirano za stopnjo 
rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od izplačila akontacije 
do zaključka likvidacije zavarovalnega primera.

37. člen - IZSLEDITEV  UKRADENIH  STVARI

(1) Če zavarovanec kakorkoli izve, kje so ukradene stvari, mora s sodelovanjem 
pristojnih organov za notranje zadeve nemudoma ukreniti vse potrebno, 
da ugotovi istovetnost teh stvari in da jih dobi čimprej nazaj ter o tem takoj 
obvestiti zavarovalnico.

(2) Če zavarovanec še ni prejel zavarovalnine za najdene stvari, jih mora 
prevzeti. Če so stvari poškodovane, se škoda obračuna po določilih 36. 
člena teh pogojev.

(3) Če je zavarovanec že prejel zavarovalnino, preden je zvedel, kje so 
ukradene stvari, jih lahko, če so najdene, zahteva zase, pri tem pa mora 
zavarovalnici vrniti zavarovalnino, prejeto za stvari, ki so bile najdene 
nepoškodovane. Če pa so najdene stvari poškodovane, jih zavarovanec 
lahko zahteva zase po sporazumno določeni vrednosti in mora vrniti 
zavarovalnici ustrezajoči del zavarovalnine. Če zavarovanec teh stvari 
noče sprejeti, preidejo v last zavarovalnice. Če zavarovalnica s prodajo 
doseže izkupiček, ki presega znesek izplačane zavarovalnine in prodajnih 
stroškov, se ta presežek prizna zavarovancu.

38. člen - NEVARNOSTNE  OKOLIŠČINE

(1) Pri sklenitvi zavarovalne pogodbe mora zavarovalec zavarovalnici prijaviti 
vse okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti (teže rizika) in za 
katere je vedel, oziroma bi moral vedeti. Za okoliščine, ki so pomembne za 
ocenitev nevarnosti, se štejejo zlasti okoliščine, ki so zavarovalcu znane 
in na podlagi katerih je določena in obračunana premija kakor tudi one, 
ki so navedene v zavarovalni pogodbi. Te okoliščine lahko zavarovalec in 
zavarovalnica določita tudi skupaj.

(2) Zavarovalec mora omogočiti zavarovalnici pregled in revizijo rizika, kakor 
tudi določitev največje verjetne škode.

39. člen - SKLENITEV  ZAVAROVALNE  POGODBE

(1) Zavarovalna pogodba je sklenjena na podlagi pisne ponudbe.
(2) Zavarovalnica lahko po prejemu ponudbe zahteva dopolnitve ali pojasnila. 

Šteje se, da je ponudba prispela k zavarovalnici, ko le-ta prejme zahtevane 
dopolnitve ali pojasnila.

(3) Določbe o sklenitvi zavarovalne pogodbe se uporabljajo tudi, ko se 
spremeni obstoječa zavarovalna pogodba, razen v primeru spremembe 
zavarovalnih pogojev ali premijskega cenika.

40. člen - ZAČETEK  IN  KONEC  ZAVAROVALNEGA  KRITJA

(1) Obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe se prične po izteku 24. 
ure dneva, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, če je do tega 
dne plačana prva premija oziroma po izteku 24. ure dneva, ko je premija 
plačana, če ni drugače dogovorjeno.

(2) Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure dneva, ki je v polici 
naveden kot dan poteka zavarovanja. Če je v polici naveden samo začetek 
zavarovanja, se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od 
pogodbenih strank pisno ne odpove. Odpovedati ga mora vsaj 3 mesece 
pred koncem tekočega zavarovalnega leta.

41. člen - PLAČILO  PREMIJE

(1) Prvo ali enkratno premijo mora zavarovalec plačati ob prejemu zavarovalne 
listine, naslednje premije pa prvi dan vsakega zavarovalnega leta.

 Plačilo premije na podlagi računa ali drugega dokumenta, kjer se običajno 
določi rok plačila, se pri plačilu prve premije šteje za dogovor o tem, da je 
treba premijo plačati ob sklenitvi zavarovalne pogodbe.

 Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih, zapadejo ob nastanku 
zavarovalnega primera v plačilo vsi premijski obroki tekočega zavaroval-
nega leta.
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(2) Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih ali za nazaj, se lahko 
obračunajo redne obresti od zneska premije, za katero je dogovorjena 
odložitev plačila. Če obročna premija ni plačana do dneva zapadlosti, se 
lahko obračunajo zamudne obresti.

(3) Če je premija plačana po pošti, velja za čas plačila dan, ko je bil premijski 
znesek pravilno izročen pošti. Če pa je premija plačana s plačilnim nalogom, 
velja za čas plačila dan, ko pride nalog k banki zavarovalnice.

(4) Če je bila glede na dogovorjeni čas zavarovanja v zavarovalni pogodbi 
določena nižja premija, zavarovanje pa je iz kateregakoli razloga prenehalo 
pred potekom tega časa, ima zavarovalnica pravico terjati razliko do tiste 
premije, ki bi jo moral zavarovalec plačati, če bi bila pogodba sklenjena le 
za toliko časa, kolikor je resnično trajala.

(5) V primeru prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe zaradi neplačane 
zapadle premije mora zavarovalec plačati premijo za neplačani čas do 
dneva prenehanja veljavnosti pogodbe ali celotno premijo za tekoče 
zavarovalno leto, če je do dneva prenehanja veljavnosti pogodbe nastal 
zavarovalni primer, za katerega mora zavarovalnica plačati zavarovalnino.

42. člen - POSLEDICE,  ČE  PREMIJA  NI  PLAČANA

(1) Obveznost zavarovalnice, da izplača zavarovalnino, preneha v primeru, če 
zavarovalec do zapadlosti ne plača zavarovalne premije, ki je zapadla po 
sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori kdo drug, ki je za to zainteresiran, 
po tridesetih dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno priporočeno 
pismo zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije, pri čemer pa ta rok 
ne more izteči prej, preden ne preteče trideset dni od zapadlosti premije.

(2) Zavarovalnica lahko po izteku roka iz prvega odstavka tega člena, če 
je zavarovalec v zamudi s plačilom premije, ki jo je treba plačati po 
sklenitvi pogodbe, oziroma druge in naslednjih premij, razdre zavarovalno 
pogodbo brez odpovednega roka, s tem da razdrtje zavarovalne pogodbe 
nastopi z iztekom roka iz prvega odstavka tega člena in s prenehanjem 
zavarovalnega kritja, če je bil zavarovalec na to opozorjen v priporočenem 
pismu z obvestilom o zapadlosti premije in o prenehanju zavarovalnega 
kritja.

(3) Če zavarovalec plača premijo po izteku roka iz prvega odstavka tega 
člena, vendar v enem letu od zapadlosti premije, je zavarovalnica dolžna, 
če nastane zavarovalni primer od 24. ure po plačilu premije in zamudnih 
obresti, plačati zavarovalnino. Če zavarovalec premije v tem roku ne plača, 
zavarovalna pogodba preneha veljati s potekom zavarovalnega leta.

43. člen - POVRAČILO  PREMIJE

(1) Zavarovalnici pripada premija za tekoče zavarovalno leto v celoti, če je 
zavarovana stvar uničena zaradi zavarovane nevarnosti.

(2) Zavarovalnica vrne del premije za neuporabljeni čas zavarovanja, če je 
zavarovana stvar uničena zaradi nezavarovane nevarnosti.

(3) Če je zavarovana stvar uničena pred začetkom jamstva, vrne zavarovalnica 
vso plačano premijo.

(4) V drugih primerih prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe pred 
koncem dobe, za katero je plačana premija, pripada zavarovalnici premija 
do tistega dne, do katerega traja njeno jamstvo, če ni drugače dogovorjeno.

44. člen - ZAVAROVALNI  PRIMER

Pri zavarovanju stvari se šteje, da je nastal zavarovalni primer v trenutku, ko 
so zaradi ene izmed zavarovanih nevarnosti začele nastajati poškodbe na 
zavarovani stvari

45. člen - ZAVAROVANČEVE  DOLŽNOSTI  PO  
ZAVAROVALNEM  PRIMERU

(1) Zavarovanec mora prijaviti zavarovalnici nastanek zavarovalnega primera 
najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve.

(2) Zavarovanec mora o zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi požara, 
eksplozije, vlomske tatvine in ropa oziroma poskusa teh dejanj takoj 
obvestiti pristojni organ za notranje zadeve (policijo) ter navesti, katere 
stvari so bile uničene ali poškodovane.

(3) Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse podatke in druge dokaze, ki so 
potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode.

(4) Če zavarovanec svoje obveznosti iz tega člena v dogovorjenem roku ne 
izpolni, lahko zavarovalnica odkloni plačilo zavarovalnine, če zaradi te 
opustitve ne more ugotoviti nastanka zavarovalnega primera ali obsega 
poškodovanja zavarovanih stvari.

46. člen - IZVEDENSKI  IN  PRITOŽBENI  POSTOPEK

(1) Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva, da določena sporna dejstva 
ugotavljajo izvedenci.

(2) Vsaka stranka imenuje enega izvedenca izmed oseb, ki s strankami niso v 
delovnem razmerju. Imenovana izvedenca pred začetkom dela imenujeta 
tretjega izvedenca, ki da svoje mnenje le, kadar so ugotovitve prvih dveh 
izvedencev različne in le v mejah njunih ugotovitev.

(3) Vsaka stranka nosi stroške za izvedenca, ki ga je imenovala, za tretjega 
izvedenca nosi vsaka stranka polovico stroškov.

(4) Ugotovitve izvedencev so obvezne za obe strani.
(5) Zoper poravnalno ponudbo zavarovalnice ali odklonitev zahtevka je 

dovoljena pisna pritožba na pritožbeno komisijo zavarovalnice. Pritožba se 
vloži pri tisti organizacijski enoti zavarovalnice, ki je zahtevek obravnavala.

(6) Zavarovalnica obravnava tudi pritožbe, v katerih se zatrjuje kršitev poslovne 
morale. Pritožba se vloži pri tisti organizacijski enoti zavarovalnice, pri 
kateri naj bi kršitev nastala.

47. člen - ZAVAROVANJE  PO  ZAVAROVALNEM  PRIMERU

(1) Po zavarovalnem primeru, pri katerem so bile zavarovane stvari 
poškodovane, se zavarovalno razmerje nadaljuje brez spremembe.

(2) Za stvari, ki po zavarovalni pogodbi veljajo za uničene ali odtujene, 
zavarovanje po zavarovalnem primeru preneha.

48. člen - SPREMEMBA  ZAVAROVALNIH  POGOJEV  ALI  
PREMIJSKEGA  CENIKA

(1) Če zavarovalnica spremeni zavarovalne pogoje ali premijski cenik, je dolžna 
o tem obvestiti zavarovalca na primeren način (individualno obvestilo, 
objava v javnih občilih ali na spletni strani in podobno).

(2) Če zavarovalec zavarovalne pogodbe v 30 dneh od dneva obvestila ne 
odpove, se novi zavarovalni pogoji oziroma premijski cenik uporabljajo na 
začetku naslednjega zavarovalnega obdobja.

(3) Če zavarovalec zavarovalno pogodbo odpove, le-ta preneha veljati s 
potekom zavarovalnega leta, v katerem je zavarovalnica prejela odpoved.

49. člen - SPREMEMBA  NASLOVA

(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi naslova svojega 
bivališča ali svojega imena v petnajstih dneh od dneva spremembe.

(2) Če je zavarovalec spremenil naslov bivališča ali svoje ime, pa tega ni 
sporočil zavarovalnici, zadošča, da zavarovalnica obvestilo, ki ga mora 
sporočiti zavarovalcu, pošlje na naslov njegovega zadnjega znanega 
bivališča ali ga naslovi na zadnje znano ime.

50. člen - NAČIN  OBVEŠČANJA

(1) Vsa obvestila in izjave, ki jih je treba dati po določbah zavarovalne pogodbe, 
morajo biti pisne z izjemo obvestila zavarovalnice po 46. členu teh pogojev.

(2) Obvestilo ali izjava je dana pravočasno, če se pred koncem roka pošlje s 
priporočenim pismom.

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

51. člen - VARSTVO  OSEBNIH  PODATKOV

(1) Zavarovalec dovoljuje, da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, osebne podatke iz zavarovalne pogodbe obdeluje zavarovalnica 
in z njo kapitalsko povezana podjetja ter pooblaščena podjetja za 
zastopanje in posredovanje zavarovanj ter da se ti podatki uporabljajo v 
zbirkah podatkov, ki jih vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo navedena podjetja. 
Pooblaščena podjetja za zastopanje in posredovanje so podjetja, ki so 
z zavarovalnico sklenila pogodbo o zavarovalnem zastopanju oziroma 
posredovanju in pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

(2) Zavarovalec dovoljuje, da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, zavarovalnica obdeluje osebne podatke iz prejšnjega odstavka, 
razen občutljivih osebnih podatkov, tudi za namen neposrednega trženja 
zase in za povezane družbe, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo 
in so navedene na seznamu, dostopnem na: www.triglav.eu/sl/o_skupini/
druzbe/. Zavarovalec lahko dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov za 
namen neposrednega trženja kadarkoli prekliče s pisno zahtevo, poslano 
na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.
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Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti splošni pogoji z oznako PG-zsp-koles/13-3 se uporabljajo od 1. marca 2013.

52. člen - POSREDOVANJE  OSEBNIH  PODATKOV  
POGODBENIM  PARTNERJEM

Zavarovalec dovoljuje posredovanje potrebnih podatkov pogodbenemu izvajalcu 
Zavarovalnice Triglav d.d. za izvedbo asistenčnih storitev.

53. člen - UPORABA  ZAKONA

Za razmerje med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in zavarovalnico 
na drugi strani se uporabljajo tudi določila Obligacijskega zakonika.

54. člen - PRISTOJNOST  V  PRIMERU  SPORA

Spore med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in zavarovalnico na 
drugi strani rešuje sodišče, pristojno po kraju sklenitve zavarovalne pogodbe, 
ali po posebnem dogovoru Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d.d., ali pa 
po posebnem dogovoru Mediacijski center pri Slovenskem zavarovalnem 
združenju


