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NAČELA EVROPSKEGA ZAVAROVALNEGA 
POGODBENEGA PRAVA (NEZPP)1 

Stanje: 1. november 2015 

 

Prvi del: Skupne določbe za vse pogodbe, urejene z Načeli 
evropskega zavarovalnega pogodbenega prava (NEZPP) 

Prvo poglavje: Uvodne določbe 

Prvi oddelek: Uporaba NEZPP 

Člen 1:101 Vsebinski obseg uporabe  

(1) NEZPP se uporabljajo za zasebno zavarovanje na splošno, vključno z vzajemnim zavarovanjem. 

(2) NEZPP se ne uporabljajo za pozavarovanje. 

 
Člen 1:102 Izbirna uporaba 

NEZPP se uporabljajo, kadar se stranki dogovorita, da bodo veljala za njuno pogodbo, ne glede na 
morebitne omejitve izbire prava v skladu z mednarodnim zasebnim pravom. Ob upoštevanju člena 
1:103 se PEICL uporabljajo kot celota in izključitev posameznih določb ni dovoljena. 

 
Člen 1:103 Prisilni značaj 

(1) Drugi stavek člena 1:102 in členi 2:104, 2:304, 13:101, 17:101 ter 17:503 so kogentni. Drugi členi so 
kogentni, kadar določajo sankcije za nepošteno ravnanje. 

(2) Pogodba lahko odstopa od vseh drugih določb NEZPP, če tako odstopanje ni v škodo zavarovalcu, 
zavarovancu ali upravičencu iz zavarovanja. 

(3) Odstopanje v smislu odstavka 2 je lahko v korist katerekoli stranke v pogodbah, ki zajemajo velike 
nevarnosti v smislu 27. odstavka 13. člena Direktive 2009/138/ES. Pri skupinskem zavarovanju 
odstopanje učinkuje samo proti posameznemu zavarovancu z osebnimi značilnostmi, omenjenimi v 
odstavkih 27 (b) ali (c) 13. člena Direktive 2009/138/ES, kjer je to primerno. 

 

 
1 NEZPP je pripravila projektna skupina Restatement of European Insurance Contract Law, ki jo je ustanovil prof. 
dr. Fritz Reichert-Facilides, LL.M., pod predsedovanjem prof. dr. Helmuta Heissa, LL.M. Izvirno besedilo v angle-
ščini je dostopno na spletni strani Univerze v Innsbrucku: https://www.uibk.ac.at/zivilrecht/forschung/evip/re-
statement/draft.html.  
Neuradni prevod v slovenščino je pripravil dr. Matija Damjan v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta L5-
9341: Modernizacija zakonske ureditve zavarovalne pogodbe, ki sta ga izvajala Inštitut za primerjalno pravo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v letih 2018–2020. 
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Člen 1:104 Razlaga 

NEZPP se razlagajo glede na njihovo besedilo, kontekst, namen in primerjalno ozadje. Zlasti je treba 
upoštevati potrebo po spodbujanju dobre vere in poštenega ravnanja v zavarovalniški dejavnosti, 
pravni varnosti v pogodbenih razmerjih, enotnosti uporabe in ustrezni zaščiti zavarovalcev. 

 
Člen 1:105 Nacionalno pravo in splošna načela 

(1) Sklicevanje na nacionalno pravo zaradi omejevanja ali dopolnjevanja NEZPP ni dopustno. To ne velja 
za prisilne nacionalne predpise, s katerimi so posebej urejene zavarovalne panoge, ki niso zajete s 
posebnimi določbami NEZPP. 

(2) Iz zavarovalne pogodbe izvirajoča vprašanja, ki niso izrecno urejena v NEZPP, se rešujejo v skladu z 
Načeli evropskega pogodbenega prava (NEPP); če v tem predpisu ni ustreznih pravil, pa v skladu s 
splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic. 

 

Drugi oddelek: Splošna pravila 

Člen 1:201 Zavarovalna pogodba 

(1) »Zavarovalna pogodba« je pogodba, po kateri ena stranka, zavarovalnica, obljubi drugi stranki, 
zavarovalcu, kritje določenega tveganja v zameno za premijo; 

(2) »zavarovalni primer« pomeni uresničitev tveganja, ki je določeno v zavarovalni pogodbi; 

(3) »škodno zavarovanje« pomeni zavarovanje, pri katerem je zavarovalnica dolžna povrniti škodo, 
nastalo ob nastanku zavarovalnega primera; 

(4) »vsotno zavarovanje« pomeni zavarovanje, pri katerem je zavarovalnica ob nastanku zavarovalnega 
primera dolžna plačati določen denarni znesek; 

(5) »zavarovanje odgovornosti« pomeni zavarovanje, pri katerem je tveganje izpostavljenost 
zavarovanca zakonski odgovornosti do oškodovanca; 

(6) »življenjsko zavarovanje« je zavarovanje, pri katerem sta obveznost zavarovalnice ali plačilo premije 
odvisna od zavarovalnega primera, ki je opredeljen izključno kot smrt ali doživetje zavarovane osebe; 

(7) »pogodbe za skupinsko zavarovanje« so pogodbe med zavarovalnico in organizatorjem skupine v 
korist članov skupine s skupno povezavo do organizatorja skupine. Pogodba za skupinsko zavarovanje 
lahko krije tudi družine članov skupine; 

(8) »akcesorno skupinsko zavarovanje« pomeni skupinsko zavarovanje, pri katerem so člani skupine 
samodejno zavarovani s tem, da pripadajo skupini, in vključenosti v zavarovanje ne morejo zavrniti; 

(9) »izbirno skupinsko zavarovanje« pomeni skupinsko zavarovanje, pri katerem so člani skupine 
zavarovani na podlagi lastnih prijav ali zato, ker vključitve v zavarovanje niso zavrnili. 

 
Člen 1:202 Nadaljnje opredelitve 

(1) »Zavarovanec« je oseba, katere interes je zavarovan pred izgubo v okviru škodnega zavarovanja; 

(2) »upravičenec« je oseba, v korist katere se izplača zavarovalnina v okviru vsotnega zavarovanja; 

(3) »zavarovana oseba« je oseba, katere življenje, zdravje, integriteta ali osebni status so zavarovani; 

(4) »oškodovanec« pri zavarovanju odgovornosti pomeni osebo, za katere smrt, poškodbo ali drugo 
škodo je odgovoren zavarovanec; 
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(5) »zavarovalni zastopnik« je zavarovalni posrednik, ki mu zavarovalnica zaupa nalogo trženja, prodaje 
ali izvajanja zavarovalnih pogodb; 

(6) »premija« je plačilo, ki ga zavarovalec dolguje zavarovalnici v zameno za kritje; 

(7) »trajanje pogodbe« je čas, ko pogodba zavezuje, kar se začne s sklenitvijo pogodbe in konča, ko 
poteče dogovorjeni rok; 

(8) »zavarovalno obdobje« je obdobje, za katero je v skladu s pogodbo dolgovana premija; 

(9) »kritno obdobje« je obdobje trajanja zavarovalnega kritja; 

(10) »obvezno zavarovanje« pomeni zavarovanje, ki je sklenjeno zaradi obveznosti sklenitve 
zavarovanja, določene v zakonu ali drugem predpisu. 

 
Člen 1:203 Jezik in razlaga dokumentov 

(1) Vsi dokumenti, ki jih izda zavarovalnica, morajo biti jasni in razumljivi ter v jeziku, v katerem je 
pogodba sklenjena. 

(2) Če obstaja dvom o pomenu besedila kateregakoli dokumenta ali podatka, ki jih je izdala 
zavarovalnica, se upošteva razlaga, ki je najugodnejša za zavarovalca, zavarovanca oziroma 
upravičenca. 

 
Člen 1:204 Prejem dokumentov: dokaz 

Zavarovalnica nosi dokazno breme, da je zavarovalec prejel dokumente, ki jih izda zavarovalnica. 

 
Člen 1:205 Oblika obvestila 

Razen kadar NEZPP posebej določa drugače, se za obvestila potencialnega zavarovalca, zavarovalca, 
zavarovanca ali upravičenca v zvezi z zavarovalno pogodbo ne zahteva posebna oblika. 

 
Člen 1:206 Pripisano védenje 

Če zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec iz zavarovanja pooblasti drugo osebo, da opravi 
posamezna ravnanja, bistvena za sklenitev ali izvedbo pogodbe, se ustrezno védenje, ki ga ta oseba 
ima ali bi ga morala imeti med izpolnjevanjem svojih obveznosti, šteje za védenje zavarovalca, 
zavarovanca oziroma upravičenca. 

 
Člen 1:207 Nediskriminacija 

(1) Spol, nosečnost, materinstvo, državljanstvo ter rasni ali etnični izvor ne smejo biti dejavniki, na 
katerih temeljijo razlike v premijah in koristih posameznikov. 

(2) Določbe, ki so v nasprotju z odstavkom 1, vključno s pogoji glede premije, ne zavezujejo zavarovalca 
oziroma zavarovanca. Razen v primeru iz odstavka 3 nediskriminatorne določbe pogodbe stranki še 
vedno zavezujejo. 

(3) V primeru kršitve odstavka 1 lahko zavarovalec odstopi od pogodbe. Obvestilo o odstopu se pisno 
sporoči zavarovalnici v dveh mesecih po tem, ko je zavarovalec seznanjen s kršitvijo. 
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Člen 1:208 Genetske preiskave 

(1) Zavarovalnica ne sme zahtevati, da potencialni zavarovalec, zavarovalec ali zavarovana oseba 
opravi genetsko preiskavo ali razkrije izide take preiskave, niti ne sme zavarovalnica takega podatka 
uporabiti za namene ocenjevanja tveganj. 

(2) Odstavek 1 se ne nanaša na osebna zavarovanja, pri katerih je zavarovana oseba stara 18 let ali več, 
zavarovalna vsota za to osebo pa presega 300.000 evrov ali premija, ki se plačuje na podlagi police, 
presega 30.000 evrov letno. 

 

Tretji oddelek: Izvrševanje 

Člen 1:301 Opustitvene tožbe 

(1) Kvalificirani subjekt, kot je opredeljen v odstavku 2, lahko pri pristojnem nacionalnem sodišču ali 
drugem organu zahteva izdajo odločbe, s katero se prepoveduje ali nalaga prenehanje kršitev NEZPP, 
če se ti uporabljajo v skladu s členom 1:102. 

(2) Kvalificirani subjekt pomeni vsak organ ali organizacijo s seznama, ki ga sestavi Evropska komisija v 
skladu s členom 4 Direktive 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o 
opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov, s spremembami. 

 
Člen 1:302 Zunajsodno reševanje sporov in pritožbeni postopki 

Uporaba NEZPP ne izključuje dostopa do zunajsodnega reševanja sporov in pritožbenih postopkov, ki 
so sicer na voljo zavarovalcu, zavarovancu ali upravičencu iz zavarovanja. 

 

Drugo poglavje: Sklenitev in trajanje zavarovalne pogodbe 

Prvi oddelek: Predpogodbene dolžnosti potencialnega zavarovalca 

Člen 2:101 Dolžnost razkritja 

(1) Potencialni zavarovalec ob sklepanju pogodbe razkrije zavarovalnici vse okoliščine, ki so mu ali bi 
mu morale biti znane, in so predmet jasnih in natančnih vprašanj, ki mu jih postavi zavarovalnica. 

(2) Okoliščine iz odstavka 1 vključujejo tiste okoliščine, ki so bile ali bi morale biti znane osebi, na katero 
se nanaša zavarovanje. 

 
Člen 2:102 Kršitev 

(1) Če zavarovalec krši člen 2:101, sme zavarovalnica v skladu z odstavki 2 do 5 predlagati razumno 
spremembo pogodbe ali odpovedati pogodbo. To stori s pisnim obvestilom o svoji nameri, skupaj s 
podatki o pravnih posledicah svoje odločitve, v enem mesecu po tem, ko ji postane kršitev člena 2:101 
znana ali razvidna. 

(2) Če zavarovalnica predlaga razumno spremembo, pogodba ostane v veljavi v skladu s predlagano 
spremembo, razen če zavarovalec predlog zavrne v enem mesecu po prejemu obvestila iz odstavka 1. 
V tem primeru ima zavarovalnica pravico odpovedati pogodbo v enem mesecu po prejemu pisnega 
obvestila o zavarovalčevi zavrnitvi. 

(3) Zavarovalnica ni upravičena odpovedati pogodbe, če zavarovalec ni odgovoren za kršitev člena 
2:101, razen če zavarovalnica dokaže, da pogodbe sploh ne bi sklenila, če bi bila poznala te okoliščine. 
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(4) Odpoved pogodbe začne veljati mesec dni po tem, ko je zavarovalec prejel pisno obvestilo iz 
odstavka 1. Spremembe pogodbe začnejo veljati v skladu z dogovorom strank. 

(5) Če je zavarovalni primer nastal zaradi okoliščine tveganja, ki je zavarovalec iz malomarnosti ni razkril 
ali jo je navedel zavajajoče, in nastopi pred učinkovanjem odpovedi ali spremembe pogodbe, se 
zavarovalnina ne izplača, če zavarovalnica ne bi sklenila pogodbe, če bi bila poznala te okoliščine. Če 
pa bi zavarovalnica pogodbo sklenila z višjo premijo ali pod drugačnimi pogoji, se zavarovalnina 
sorazmerno zmanjša ali izplača v skladu s temi pogoji. 

 
Člen 2:103 Izjeme 

Sankcije iz člena 2:102 se ne uporabljajo v zvezi z 

(a) vprašanjem, na katero zavarovalec ni odgovoril, ali posredovanimi informacijami, ki so bile 
očitno nepopolne ali nepravilne; 

(b) informacijami, ki bi jih bilo treba razkriti, ali netočnimi informacijami, ki pa ne bi bile bistvene 
za odločitev razumne zavarovalnice, da sploh sklene pogodbo ali da to stori pod dogovorjenimi 
pogoji; 

(c) informacijami, glede katerih je zavarovalnica zavarovalca zavedla, da jih ni treba razkriti; ali 

(d) informacijami, ki so bile zavarovalnici znane ali bi ji morali biti znane. 

 
Člen 2:104 Kršitev s prevaro 

Ne glede na sankcije, predvidene v členu 2:102, lahko zavarovalnica odstopi od pogodbe in obdrži 
pravico do premije, ki jo je treba plačati, če jo je zavarovalec napeljal k sklenitvi pogodbe s prevaro, s 
katero je kršil člen 2:101. Obvestilo o odstopu se zavarovalcu pisno predloži v dveh mesecih po tem, 
ko je zavarovalnica seznanjena s prevaro. 

 
Člen 2:105 Dodatni podatki 

Členi 2:102 do 2:104 se uporabljajo tudi za druge informacije, ki jih zavarovalec posreduje ob sklenitvi 
pogodbe, poleg tistih, ki jih zahteva člen 2:101. 

 
Člen 2:106 Genetski podatki 

Ta oddelek se ne uporablja za rezultate genetskih preiskav, za katere velja odstavek 1 člena 1:208. 

 

Drugi oddelek: Predpogodbene dolžnosti zavarovalnice 

Člen 2:201 Zagotavljanje predpogodbenih dokumentov 

(1) Zavarovalnica priskrbi potencialnemu zavarovalcu izvod predlaganih pogodbenih pogojev in 
dokument, ki po potrebi vključuje naslednje podatke: 

(a) ime in naslov pogodbenih strank, zlasti sedeža in statusne oblike zavarovalnice in, kjer je to 
relevantno, podružnice, ki sklene pogodbo ali odobri kritje; 

(b) ime in naslov zavarovanca in, v primeru življenjskega zavarovanja, upravičenca ter zavarovane 
osebe; 

(c) ime in naslov zavarovalnega zastopnika; 

(d) predmet zavarovanja in krita tveganja; 
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(e) zavarovalno vsoto in morebitno soudeležbo zavarovanca; 

(f) znesek premije in način njenega izračuna; 

(g) rok zapadlosti premije ter kraj in način plačila; 

(h) trajanje pogodbe, vključno z načinom odpovedi pogodbe, in kritno obdobje; 

(i) pravico preklicati ponudbo ali odstopiti od pogodbe v skladu s členom 2:303 v primeru 
premoženjskega zavarovanja oziroma s členom 17:203 v primeru življenjskega zavarovanja; 

(j) da se za pogodbo uporablja NEZPP; 

(k) obstoj zunajsodnega reševanja sporov in pritožbenih postopkov za potencialnega zavarovalca 
ter načine dostopa do njih; 

(l) obstoj jamstvenih skladov ali drugih ureditev nadomestil. 

(2) Če je mogoče, se ti podatki zagotovijo dovolj zgodaj, da lahko potencialni zavarovalec prouči, ali bo 
pogodbo sklenil ali ne. 

(3) Če potencialni zavarovalec zaprosi za zavarovalno kritje na podlagi prijavnice ali vprašalnika, ki ga 
zagotovi zavarovalnica, mu mora zavarovalnica priskrbeti izvod izpolnjenih dokumentov. 

 
Člen 2:202 Dolžnost opozarjanja na neskladnost kritja 

(1) Pri sklepanju pogodbe mora zavarovalnica potencialnega zavarovalca opozoriti na vsa neskladja 
med ponujenim kritjem in zahtevami, ki so zavarovalnici znane ali bi ji morale biti znane ob upoštevanju 
okoliščin in načina sklepanja pogodbe ter zlasti ali je potencialnemu zavarovalcu pomagal neodvisni 
posrednik. 

(2) V primeru kršitve odstavka 1 

(a) je zavarovalnica zavarovalcu dolžna povrniti vso škodo, ki izvira iz kršitve te dolžnosti 
opozarjanja, razen če je zavarovalnica ravnala brez krivde, in 

(b) ima zavarovalec pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom, danim v dveh mesecih po 
tem, ko je bil seznanjen s kršitvijo. 

 
Člen 2:203 Dolžnost opozoriti na začetek kritja 

Če potencialni zavarovalec razumno, vendar zmotno meni, da kritje začne veljati ob vložitvi ponudbe, 
zavarovalnici pa je to prepričanje znano ali bi ji moralo biti znano, mora zavarovalnica potencialnega 
zavarovalca takoj opozoriti, da kritje ne začne veljati, dokler se pogodba ne sklene in, če je relevantno, 
dokler se ne plača prva premija, razen če je odobreno začasno kritje. Če zavarovalnica krši dolžnost 
opozarjanja, odgovarja v skladu s členom 2:202, odst. 2(a). 

 

Tretji oddelek: Sklenitev pogodbe 

Člen 2:301 Način sklenitve 

Zavarovalne pogodbe ni treba skleniti ali evidentirati v pisni obliki, niti zanjo ne veljajo druge zahteve 
glede oblike. Pogodba se lahko dokazuje z vsemi sredstvi, vključno z ustnim pričanjem. 

 
Člen 2:302 Preklic ponudbe za zavarovanje 

Potencialni zavarovalec lahko prekliče ponudbo za zavarovanje, če zavarovalnica prejme preklic 
ponudbe, preden potencialni zavarovalec prejme sprejem od zavarovalnice. 
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Člen 2:303 Obdobje za razmislek 

(1) Zavarovalec lahko odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom v dveh tednih po prejemu sprejema 
ponudbe ali po dostavi dokumentov iz člena 2:501, karkoli od tega se zgodi pozneje. 

(2) Zavarovalec ne more odstopiti od pogodbe, če 

(a) je trajanje pogodbe krajše od enega meseca; 

(b) se pogodba podaljša v skladu s členom 2:602; 

(c) gre za začasno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti ali skupinsko zavarovanje. 

 
Člen 2:304 Nepoštene določbe  

(1) Pogodbeni pogoj, ki ni bil individualno dogovorjen, ni zavezujoč za zavarovalca, zavarovanca ali 
upravičenca, če v nasprotju z zahtevami dobre vere in poštenega ravnanja njemu v škodo povzroči 
znatno neravnovesje v njegovih pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz pogodbe, ob upoštevanju narave 
zavarovalne pogodbe, vseh drugih pogodbenih pogojev in okoliščin v času sklenitve pogodbe. 

(2) Pogodba stranke še naprej zavezuje, če lahko obstane brez nepoštenega pogoja. V nasprotnem 
primeru se nepošteni pogoj nadomesti s pogojem, za katerega bi se dogovorile razumne stranke, če bi 
poznale nepoštenost pogoja. 

(3) Ta člen se uporablja za pogodbene pogoje, ki omejujejo ali spreminjajo kritje, vendar ne velja za 

(a) ustreznost vrednosti kritja in premije, niti za 

(b) pogoje, ki navajajo bistveni opis odobrenega kritja ali dogovorjene premije, če so pogoji 
določeni v jasnem in razumljivem jeziku. 

(4) Vedno se šteje, da pogodbeni pogoj ni bil posamično dogovorjen, če je bil pripravljen vnaprej in 
zato zavarovalec ni mogel vplivati na njegovo vsebino, zlasti v okviru vnaprej oblikovane standardne 
pogodbe. Dejstvo, da so bili nekateri vidiki pogodbenega pogoja ali posamezni pogoj individualno 
dogovorjeni, ne izključuje uporabe tega člena za preostali del pogodbe, če splošna ocena pogodbe 
kaže, da gre kljub temu za vnaprej oblikovano standardno pogodbo. Kadar zavarovalnica trdi, da je bil 
standardni pogoj individualno dogovorjen, dokazno breme v zvezi s tem nosi zavarovalnica. 

 

Četrti oddelek: Retroaktivno in začasno kritje 

Člen 2:401 Retroaktivno kritje 

(1) Če v primeru kritja, odobrenega za obdobje pred sklenitvijo pogodbe (retroaktivno kritje), 
zavarovalnica ob sklenitvi pogodbe ve, da do zavarovalnega primera ni prišlo, zavarovalec dolguje 
premije samo za čas po sklenitvi pogodbe. 

(2) Če v primeru retroaktivnega kritja zavarovalec ob sklenitvi pogodbe ve, da je prišlo do 
zavarovalnega primera, zavarovalnica ob upoštevanju člena 2:104 jamči samo za čas po sklenitvi 
pogodbe. 

 
Člen 2:402 Začasno kritje 

(1) Ob sklenitvi začasne zavarovalne pogodbe zavarovalnica izda potrdilo o kritju s podatki iz člena 
2:501(a), (b), (d), (e) in (h), če je to ustrezno. 

(2) Členi 2:201 do 2:203 in, ob upoštevanju prejšnjega odstavka, člen 2:501 se ne uporabljajo za 
začasno kritje. 
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Člen 2:403 Trajanje začasnega kritja 

(1) Če se potencialnemu zavarovalcu odobri začasno kritje, to kritje ne preneha pred dogovorjenim 
začetkom kritja iz zavarovalne pogodbe oziroma preden potencialni zavarovalec prejme od 
zavarovalnice obvestilo o dokončni zavrnitvi njegove ponudbe. 

(2) Če se začasno kritje odobri osebi, ki ne ponuja sklenitve zavarovalne pogodbe pri isti zavarovalnici, 
se kritje lahko odobri za obdobje, ki je krajše od tistega iz člena 2:601, odst. 1. Tako kritje lahko odpove 
katerakoli stranka z dvotedenskim odpovednim rokom. 

 

Peti oddelek: Zavarovalna polica 

Člen 2:501 Vsebina 

Ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zavarovalnica izda zavarovalno polico z naslednjimi podatki, skupaj 
s splošnimi pogodbenimi pogoji, če ti niso navedeni na polici: 

(a) ime in naslov pogodbenih strank, zlasti sedeža in statusne oblike zavarovalnice in, kjer je to 
primerno, podružnice, ki sklene pogodbo ali odobri kritje; 

(b) ime in naslov zavarovanca in, v primeru življenjskega zavarovanja, upravičenca in zavarovane 
osebe; 

(c) ime in naslov zavarovalnega posrednika; 

(d) predmet zavarovanja in krita tveganja; 

(e) zavarovalno vsoto in morebitno soudeležbo zavarovanca; 

(f) znesek premije in način njenega izračuna; 

(g) rok zapadlosti premije ter kraj in način plačila; 

(h) trajanje zavarovanja, vključno z načinom odpovedi pogodbe in kritnim obdobjem; 

(i) pravico preklicati ponudbo ali odstopiti od pogodbe v skladu s členom 2:303 v primeru 
neživljenjskega zavarovanja in s členom 17:203 v primeru življenjskega zavarovanja; 

(j) da se za pogodbo uporablja NEZPP; 

(k) obstoj zunajsodnega reševanja sporov in pritožbenih postopkov za potencialnega zavarovalca 
ter načine dostopa do njih; 

(l) obstoj jamstvenih skladov ali drugih ureditev nadomestil. 

 
Člen 2:502 Učinki police 

(1) Če se pogoji zavarovalne police razlikujejo od pogojev iz zavarovalčeve ponudbe ali morebitnega 
predhodnega dogovora med strankama, se šteje, da je zavarovalec odobril razlike, kot so poudarjene 
v polici, razen če jim ugovarja v enem mesecu od prejema police. Zavarovalnica mora zavarovanca s 
krepkim tiskom obvestiti o pravici do ugovora zoper razlike, poudarjene v polici. 

(2) Če zavarovalnica ne ravna v skladu z odstavkom 1, se šteje, da je bila pogodba dogovorjena v skladu 
s pogoji iz zavarovalčeve ponudbe oziroma predhodnega dogovora strank. 
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Šesti oddelek: Trajanje zavarovalne pogodbe 

Člen 2:601 Trajanje zavarovalne pogodbe 

(1) Zavarovalna pogodba traja eno leto. Stranki se lahko dogovorita za drugačno trajanje pogodbe, če 
to ustreza značilnostim zavarovanega tveganja. 

(2) Odstavek 1 ne velja za osebna zavarovanja. 

 
Člen 2:602 Podaljšanje 

(1) Po izteku enoletnega obdobja iz člena 2:601 se pogodba podaljša, razen če: 

(a) zavarovalnica vsaj mesec dni pred prenehanjem pogodbe pisno sporoči nasprotno in navede 
razloge za svojo odločitev; ali 

(b) zavarovalec pisno sporoči nasprotno najpozneje do izteka pogodbe oziroma mesec dni po 
prejemu računa zavarovalnice za plačilo premije, karkoli od tega je pozneje. V slednjem 
primeru obdobje meseca dni začne teči le, če je bilo to na računu jasno navedeno s krepkim 
tiskom. 

(2) Za namene odstavka 1(b) se šteje, da je obvestilo dano takoj, ko je poslano. 

 
Člen 2:603 Sprememba pogojev 

(1) V zavarovalni pogodbi, ki se lahko podaljša po členu 2:602, je neveljavna določba, ki bi zavarovalnici 
omogočala, da spremeni premijo ali katerokoli drugo določilo pogodbe, razen če določa, da 

(a) sprememba ne začne učinkovati pred naslednjim podaljšanjem, 

(b) zavarovalnica zavarovalcu pošlje pisno sporočilo o spremembi najpozneje mesec dni pred 
iztekom trenutnega obdobja veljavnosti pogodbe, in 

(c) sporočilo mora zavarovalca obvestiti o njegovi pravici do odpovedi pogodbe in posledicah, če 
se ta pravica ne uveljavlja. 

(2) Odstavek 1 ne izključuje uporabe drugih zahtev glede veljavnosti določb o spremembi pogodbe. 

 
Člen 2:604 Odpoved pogodbe po nastanku zavarovanega primera 

(1) Določba o odpovedi pogodbe po nastanku zavarovalnega primera ni veljavna, razen če:  

(a) daje pravico odpovedati pogodbo obema strankama in 

(b) polica ni za osebno zavarovanje. 

(2) Določba o odpovedi in uveljavljanje katerekoli pravice do odpovedi pogodbe morata biti razumna. 

(3) Vsaka pravica do odpovedi se izteče, če stranka v dveh mesecih po tem, ko je izvedela za zavarovalni 
primer, drugi stranki pisno ne sporoči odpovedi. 

(4) Zavarovalno kritje preneha dva tedna po obvestilu v skladu z odstavkom 3. 
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Sedmi oddelek: Obvestilna dolžnost zavarovalnice po sklenitvi pogodbe 

Člen 2:701 Splošna dolžnost obveščanja 

V času trajanja pogodbe mora zavarovalnica zavarovalcu brez nepotrebnega odlašanja predložiti pisne 
informacije o vsaki spremembi v zvezi z njenim imenom in naslovom, pravno obliko, naslovom njenega 
sedeža in agencije ali podružnice, ki je sklenila pogodbo. 

 
Člen 2:702 Dodatni podatki na zahtevo 

(1) Na zahtevo zavarovalca zavarovalnica brez nepotrebnega odlašanja zagotovi zavarovalcu podatke 
o 

(a) vseh zadevah, ki so pomembne za izvedbo pogodbe, kolikor je to razumno pričakovati od 
zavarovalnice; 

(b) novih standardnih pogojih, ki jih zavarovalnica ponuja za zavarovalne pogodbe enake vrste, 
kot je tista, sklenjena z zavarovalcem. 

(2) Zahteva zavarovalca in odgovor zavarovalnice sta pisna. 

 

Tretje poglavje: Posredniki pri zavarovanju 

Člen 3:101 Pooblastila zavarovalnih zastopnikov 

(1) Zavarovalni zastopnik je pooblaščen v imenu zavarovalnice opravljati vsaj dejanja, ki v skladu z 
obstoječo zavarovalniško prakso spadajo v okvir njegovih nalog. O vsaki omejitvi pooblastil zastopnika 
se zavarovalca jasno obvesti v ločenem dokumentu. Vendar pa pooblastila zavarovalnega zastopnika 
zajemajo vsaj to, kar spada v dejanski okvir njegovih nalog. 

(2) V vsakem primeru je zavarovalni zastopnik pooblaščen za: 

(a) obveščanje in svetovanje zavarovalcu in 

(b) prejemanje obvestil od zavarovalca. 

(3) Ustrezno védenje, ki ga ima ali bi ga moral imeti zavarovalni zastopnik pri opravljanju svojih nalog, 
se šteje za védenje zavarovalnice. 

 
Člen 3:102 Agenti zavarovalnic, ki se predstavljajo kot neodvisni 

Če se agent zavarovalnice predstavlja kot neodvisen posrednik, pa deluje v nasprotju z dolžnostmi, ki 
jih takemu posredniku nalaga zakon, zavarovalnica odgovarja za to kršitev. 

 

Četrto poglavje: Zavarovano tveganje 

Prvi oddelek: Preventivni ukrepi 

Člen 4:101 Preventivni ukrepi: Pomen 

Preventivni ukrep je v zavarovalni pogodbi dogovorjena dolžnost zavarovalca ali zavarovanca, da pred 
nastankom zavarovalnega primera izvede ali opusti določena dejanja, in sicer ne glede na to, ali je 
opisana kot pogoj za odgovornost zavarovalnice. 

 



11 

 

Člen 4:102 Pravica zavarovalnice, da odpove pogodbo 

(1) Določba, po kateri v primeru nespoštovanja preventivnega ukrepa zavarovalnica lahko odpove 
pogodbo, nima pravnega učinka, razen če zavarovalec ali zavarovanec kršita svoje obveznosti z 
namenom povzročiti škodo ali iz malomarnosti ob zavedanju, da bo škoda verjetno nastala. 

(2) Pravica do odpovedi se uveljavlja s pisnim obvestilom zavarovalcu v enem mesecu od dne, ko se je 
zavarovalnica seznanila z neizpolnjevanjem preventivnega ukrepa oziroma je to postalo očitno. Kritje 
preneha z odstopom od pogodbe. 

 
Člen 4:103 Izključitev odgovornosti zavarovalnice 

(1) Določba, da neizpolnjevanje preventivnega ukrepa v celoti ali delno izključi odgovornost 
zavarovalnice, učinkuje le, če je škoda nastala zaradi kršitve zavarovalca ali zavarovanca, storjene z 
namenom povzročiti škodo, ali iz malomarnosti ob zavedanju, da bo škoda verjetno nastala. 

(2) Razen v primeru jasne določbe, ki predvideva zmanjšanje zavarovalnine glede na stopnjo krivde, 
sta zavarovalec oziroma zavarovanec upravičena do zavarovalnine za vso škodo, nastalo zaradi kršitve 
preventivnega ukrepa iz malomarnosti. 

 

Drugi oddelek: Povečanje tveganja 

Člen 4:201 Določbe o povečanju tveganja 

Če zavarovalna pogodba vsebuje določbo o povečanju zavarovanega tveganja, je določba brez učinka, 
razen če je povečanje tveganja bistveno in tako, kot je določeno v zavarovalni pogodbi. 

 
Člen 4:202 Dolžnost obveščanja o povečanju tveganja 

(1) Če določba o povečanju zavarovanega tveganja zahteva obveščanje o takem povečanju, mora 
obvestilo dati zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec, odvisno od okoliščin, če sta osebi, ki je dolžna 
dati obvestilo, znana ali bi ji morala biti znana obstoj zavarovalnega kritja in povečanje tveganja. 
Veljavno je tudi obvestilo, ki ga da tretja oseba. 

(2) Če določba zahteva obveščanje v določenem roku, mora biti ta rok razumen. Obvestilo začne 
učinkovati, ko je odposlano. 

(3) V primeru kršitve dolžnosti obveščanja zavarovalnica na tej podlagi nima pravice zavrniti plačila 
naknadne škode, ki izhaja iz dogodka v okviru kritja, razen če je škoda nastala kot posledica 
neupoštevanja dolžnosti obveščanja o povečanem tveganju. 

 
Člen 4:203 Odpoved in prenehanje obveznosti zavarovalnice 

(1) Če pogodba določa, da v primeru povečanja zavarovanega tveganja zavarovalnica lahko odpove 
pogodbo, se ta pravica uveljavlja s pisnim obvestilom zavarovalcu v enem mesecu po tem, ko postane 
povečanje tveganja zavarovalnici znano ali očitno. 

(2) Kritje preneha mesec dni po odpovedi; če je zavarovalec namerno kršil dolžnost po členu 4:202, pa 
s trenutkom odpovedi. 

(3) Če je zavarovalni primer nastal zaradi povečanega tveganja, ki je bilo zavarovalcu znano ali bi mu 
moralo biti znano, preden je kritje prenehalo, se zavarovalnina ne izplača, če zavarovalnica povečanega 
tveganja sploh ne bi zavarovala. Če pa bi zavarovalnica povečano tveganje zavarovala z višjo premijo 
ali pod drugačnimi pogoji, se zavarovalnina sorazmerno zmanjša ali izplača v skladu s temi pogoji. 
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Tretji oddelek: Zmanjšanje tveganja 

Člen 4:301 Posledice zmanjšanja tveganja 

(1) Če pride do bistvenega zmanjšanja tveganja, ima zavarovalec pravico zahtevati sorazmerno znižanje 
premije za preostalo trajanje pogodbe. 

(2) Če se stranki v roku enega meseca od zahteve ne dogovorita o sorazmernem zmanjšanju premije, 
lahko zavarovalec v dveh mesecih od zahteve pogodbo odpove s pisnim obvestilom. 

 

Peto poglavje: Zavarovalna premija 

Člen 5:101 Prva ali enkratna premija 

Če zavarovalnica določi, da je plačilo prve ali enkratne premije pogoj za sklenitev pogodbe ali začetek 
kritja, ta pogoj nima učinka, razen če 

(a) je sporočen potencialnemu zavarovalcu v pisni obliki na jasen način in z opozorilom, da do 
plačila premije nima kritja, in 

(b) je potekel rok dveh tednov po prejemu računa, ki je v skladu z zahtevo točke (a), ne da bi bilo 
plačilo opravljeno. 

 
Člen 5:102 Nadaljnja premija 

(1) Določba, ki izključuje obveznost zavarovalnice, da krije tveganje, če ni plačana nadaljnja premija, 
nima učinka, razen če 

(a) zavarovalec prejme račun z natančno določenim zneskom dolgovane premije in datumom 
plačila; 

(b) po zapadlosti premije zavarovalnica zavarovalcu pošlje opomin o natančnem znesku 
dolgovane premije z dodatnim plačilnim rokom najmanj dveh tednov in opozori zavarovalca 
na neizogibno prekinitev kritja, če premija ne bo plačana; in 

(c) dodaten plačilni rok iz točke (b) poteče, ne da bi bilo plačilo opravljeno. 

(2) Obveznost zavarovalnice preneha po izteku dodatnega roka iz odstavka 1(b). Kritje pa se znova 
vzpostavi za vnaprej takoj, ko zavarovalec plača dolgovani znesek, razen če je pogodba razdrta v skladu 
s členom 5:103. 

 
Člen 5:103 Odstop od pogodbe 

(1) Če premija ni plačana do izteka roka iz člena 5:101(b) oziroma člena 5:102, odst. 1(b), lahko 
zavarovalnica s pisnim obvestilom odstopi od pogodbe, če je v računu iz člena 5:101(b) oziroma 
opominu iz člena 5:102, odst. 1(b) navedena pravica zavarovalnice do odstopa od pogodbe. 

(2) Šteje se, da je pogodba razdrta, če zavarovalnica ne vloži zahtevka za plačilo 

(a) prve premije v dveh mesecih po izteku roka iz člena 5:101(b); ali 

(b) nadaljnje premije v dveh mesecih po izteku roka iz člena 5:102, odst. 1(b). 

 
Člen 5:104 Deljivost premije 

Če je zavarovalna pogodba razdrta pred potekom dogovorjenega trajanja zavarovanja, je zavarovalnica 
upravičena do premije le za obdobje pred razdrtjem. 
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Člen 5:105 Pravica do plačila premije 

Zavarovalnica ne more zavrniti plačila tretje osebe, če 

(a) tretja oseba deluje s privolitvijo zavarovalca; ali 

(b) ima tretja oseba legitimen interes za ohranitev kritja in zavarovalec premije ni plačal ali je 
jasno, da je ne bo plačal ob zapadlosti. 

 

Šesto poglavje: Zavarovalni primer 

Člen 6:101 Obvestilo o zavarovalnem primeru 

(1) O nastanku zavarovalnega primera mora zavarovalnico obvestiti zavarovalec, zavarovanec oziroma 
upravičenec, če mu je znano ali bi mu moralo biti znano, da obstaja zavarovalno kritje in da je nastal 
zavarovalni primer. Veljavno je tudi obvestilo, ki ga da tretja oseba. 

(2) Tako obvestilo se da brez nepotrebnega odlašanja. Učinkovati začne, ko je odposlano. Če pogodba 
zahteva obvestilo v določenem roku, mora biti ta čas razumen in v nobenem primeru ne sme biti krajši 
od petih dni. 

(3) Če zavarovalnica dokaže, da ji je zaradi neupravičene zamude nastala škoda, se zavarovalnina, ki se 
plača, ustrezno zmanjša. 

 
Člen 6:102 Sodelovanje pri obravnavi zahtevkov 

(1) Zavarovalec, zavarovanec oziroma upravičenec morajo sodelovati z zavarovalnico pri preiskavi 
zavarovalnega primera, tako da se odzivajo na razumne zahteve zavarovalnice, zlasti glede: 

− podatkov o vzrokih in posledicah zavarovalnega primera; 

− dokumentarnih ali drugih dokazov o zavarovalnem primeru; 

− dostopa do s tem povezanih prostorov. 

(2) V primeru kršitve odstavka 1 in v skladu z odstavkom 3 se zavarovalnina zmanjša, če zavarovalnica 
dokaže, da ji je zaradi kršitve nastala škoda. 

(3) V primeru kršitve odstavka 1, storjene z namenom oškodovanja ali iz malomarnosti ob zavedanju, 
da bo škoda verjetno nastala, zavarovalnica ni dolžna izplačati zavarovalnine. 

 
Člen 6:103 Priznanje zahtevkov 

(1) Zavarovalnica mora sprejeti vse razumne ukrepe za hitro reševanje zahtevka. 

(2) Če zavarovalnica ne zavrne zahtevka oziroma ne odloži odločanja o njem s pisnim obvestilom z 
navedbo razlogov za odlog v mesecu dni po prejemu ustreznih dokumentov in drugih podatkov, se 
šteje, da je bil zahtevek priznan. 

 
Člen 6:104 Čas izpolnitve 

(1) Če je bil zahtevek priznan, zavarovalnica opravi izplačilo oziroma obljubljene storitve brez 
nepotrebnega odlašanja. 

(2) Tudi če skupne vrednosti zahtevka še ni mogoče količinsko opredeliti, vendar je vlagatelj upravičen 
vsaj do dela zahtevka, se ta del izplača ali zagotovi brez nepotrebnega odlašanja. 
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(3) Plačilo zavarovalnine, bodisi po odstavku 1 bodisi po odstavku 2, se opravi najpozneje en teden po 
priznanju in ovrednotenju zahtevka oziroma njegovega dela. 

 
Člen 6:105 Zamuda pri izpolnitvi 

(1) Če zavarovalnina ni izplačana v skladu s členom 6:104, ima vlagatelj zahtevka pravico do obresti od 
tega zneska od trenutka njegove zapadlosti do trenutka izplačila, in sicer po stopnji, ki jo uporablja 
Evropska centralna banka za svoje zadnje operacije glavnega refinanciranja, ki jih je opravila pred prvim 
koledarskim dnem zadevnega polletja, povečani za osem odstotnih točk. 

(2) Vlagatelj je upravičen do povračila dodatne škode zaradi zamude pri plačilu zavarovalnine. 

 

Sedmo poglavje: Zastaranje 

Člen 7:101 Terjatev za plačilo premije 

Terjatev za plačilo premije zastara po preteku enega leta od dneva zapadlosti plačila. 

 
Člen 7:102 Terjatev za plačilo iz zavarovanja 

(1) Terjatev za plačilo iz zavarovanja na splošno zastara po treh letih od trenutka, ko zavarovalnica 
odloči ali se šteje, da je dokončno odločila o zahtevku v skladu s členom 6:103. V vsakem primeru pa 
terjatev zastara najpozneje po preteku desetih let od nastanka zavarovalnega primera, razen pri 
življenjskem zavarovanju, za katerega velja 30-letni zastaralni rok. 

(2) Terjatev za plačilo odkupne vrednosti življenjskega zavarovanja zastara po treh letih od trenutka, 
ko zavarovalec od zavarovalnice prejme končni obračun. V vsakem primeru pa terjatev zastara 
najpozneje v 30 letih od prenehanja pogodbe o življenjskem zavarovanju. 

 
Člen 7:103 Druga vprašanja v zvezi z zastaranjem 

Ob upoštevanju členov 7:101 in 7:102 NEZPP se za zahtevke, ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe, 
uporabljajo členi 14:101 do 14:503 Načel evropskega pogodbenega prava (NEPP). Zavarovalna 
pogodba lahko odstopa od teh določb v skladu s členom 1:103, odst. 2 NEPP. 

 

Drugi del: Skupne določbe za škodno zavarovanje 

Osmo poglavje: Zavarovalna vsota in zavarovana vrednost 

Člen 8:101 Najvišji znesek za plačilo 

(1) Zavarovalnica ni dolžna plačati več, kot je potrebno za nadomestitev dejanske škode, ki jo je utrpel 
zavarovanec. 

(2) Določba o dogovorjeni vrednosti zavarovanega predmeta je veljavna tudi, če navedena vrednost 
presega dejansko vrednost predmeta, če tedaj, ko je bila vrednost dogovorjena, ni bilo prevare ali 
napačnega prikazovanja s strani zavarovalca ali zavarovanca. 
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Člen 8:102 Podzavarovanje 

(1) Zavarovalnica odgovarja za vsako zavarovano škodo do zavarovalne vsote, tudi če je zavarovalna 
vsota ob nastanku zavarovalnega primera manjša od vrednosti zavarovanega premoženja. 

(2) Vendar če zavarovalnica ponuja kritje v skladu z odstavkom 1, lahko alternativno ponudi 
zavarovanje, pri katerem je zavarovalnina, ki jo je treba plačati, omejena na sorazmerni delež, ki ga 
zavarovalna vsota predstavlja glede na dejansko vrednost zavarovanega premoženja v času nastanka 
škode. V tem primeru se v enakem razmerju povrnejo tudi stroški zmanjševanja škode, kot so 
opredeljeni v členu 9:102. 

 
Člen 8:103 Prilagoditev pogojev v primeru nadzavarovanja 

(1) Če zavarovalna vsota presega največjo možno zavarovano škodo, lahko vsaka stranka zahteva 
znižanje zavarovalne vsote in ustrezno znižanje premije za preostalo trajanje pogodbe. 

(2) Če se stranki o takem zmanjšanju ne dogovorita v roku enega meseca od zahteve, lahko vsaka od 
strank odpove pogodbo. 

 
Člen 8:104 Večkratno zavarovanje 

(1) Če je isti interes ločeno zavarovan pri več zavarovalnicah, lahko zavarovanec uveljavlja zahtevek 
proti eni ali več teh zavarovalnic do višine, ki je potrebna za povrnitev škode, ki jo je zavarovanec 
dejansko utrpel. 

(2) Zavarovalnica, proti kateri je vložen zahtevek, plača do zavarovalne vsote po svoji polici, skupaj z 
morebitnimi stroški zmanjševanja škode, to pa ne vpliva na njene pravice zahtevati prispevek od 
katerekoli druge zavarovalnice. 

(3) Med zavarovalnicami so pravice in obveznosti iz odstavka 2 tega člena sorazmerne z zneski, za 
katere vsaka posebej odgovarja zavarovancu. 

 

Deveto poglavje: Pravica do zavarovalnine 

Člen 9:101 Povzročitev škode 

(1) Zavarovalec oziroma zavarovanec ni upravičen do zavarovalnine, če je škodo povzročil s svojim 
dejanjem ali opustitvijo z namenom povzročitve škode ali iz malomarnosti ob zavedanju, da bo škoda 
verjetno nastala. 

(2) Razen v primeru jasne določbe v polici, ki predvideva zmanjšanje zavarovalnine glede na stopnjo 
krivde, je zavarovalec oziroma zavarovanec upravičen do zavarovalnine za škodo, ki jo je iz 
malomarnosti povzročil s svojim dejanjem ali opustitvijo. 

(3) Za namene odstavkov 1 in 2 povzročitev škode vključuje opustitev preprečevanja ali zmanjševanja 
škode. 

 
Člen 9:102 Stroški zmanjševanja škode 

(1) Zavarovalnica mora povrniti nastale stroške ali škodo, ki sta jo utrpela zavarovalec ali zavarovanec 
pri izvajanju ukrepov za zmanjšanje škode, če je zavarovalec ali zavarovanec upravičeno menil, da so 
ukrepi v danih okoliščinah razumni, tudi če jima škode ni uspelo zmanjšati. 



16 

 

(2) Zavarovalnica mora zavarovalcu oziroma zavarovancu povrniti stroške zaradi ukrepov, sprejetih po 
odstavku 1, tudi če skupaj z nadomestilom za zavarovano škodo znesek, ki ga je treba plačati, presega 
zavarovalno vsoto. 

 

Deseto poglavje: Pravica subrogacije 

Člen 10:101 Subrogacija 

(1) Ob upoštevanju odstavka 3 lahko zavarovalnica uveljavlja pravico subrogacije proti tretji osebi, ki 
je odgovorna za škodo, do obsega, v katerem je zavarovancu povrnila škodo. 

(2) V obsegu, do katerega se zavarovanec odpove svoji pravici proti taki tretji osebi tako, da izključi 
pravico zavarovalnice do subrogacije, zavarovanec izgubi pravico do zavarovalnine za zadevno škodo. 

(3) Zavarovalnica ne more uveljavljati pravice do subrogacije proti članu gospodinjstva zavarovalca ali 
zavarovanca, osebi v enakovrednem družbenem razmerju z zavarovalcem ali zavarovancem, ali 
zaposlenim pri zavarovalcu ali zavarovancu, razen če dokaže, da je taka oseba škodo povzročila 
namerno ali iz malomarnosti ob zavedanju, da bo škoda verjetno nastala. 

(4) Zavarovalnica ne sme uveljavljati pravice subrogacije v škodo zavarovanca. 

 

Enajsto poglavje: Zavarovanci, ki niso zavarovalci 

Člen 11:101 Pravica zavarovanca 

(1) Če je zavarovanje sklenjeno za osebo, ki ni zavarovalec, je v primeru nastanka zavarovalnega 
primera ta oseba upravičena do zavarovalnine. 

(2) Zavarovalec ima pravico do preklica takega zavarovanja, razen če 

(a) je drugače določeno v zavarovalni polici; ali 

(b) je prišlo do zavarovalnega primera. 

(3) Preklic učinkuje, ko je zavarovalnici dano pisno obvestilo o preklicu. 

 
Člen 11:102 Védenje zavarovanca 

Kadar je zavarovalec dolžan zavarovalnici zagotoviti ustrezne podatke, se védenje zavarovanca v skladu 
s členom 11:101 ne pripiše zavarovalcu, razen če se ta oseba zaveda svojega statusa zavarovanca. 

 
Člen 11:103 Kršitev dolžnosti enega od zavarovancev 

Kršitev dolžnosti enega od več zavarovancev ne vpliva negativno na pravice drugih zavarovancev po 
isti zavarovalni pogodbi, razen če je tveganje skupno zavarovano. 

 

Dvanajsto poglavje: Zavarovano tveganje 

Člen 12:101 Odsotnost zavarovanega tveganja 

(1) Če zavarovano tveganje ne obstaja niti ob sklenitvi pogodbe niti kadarkoli med trajanjem 
zavarovanja, dolžnost plačila premije ne nastane. Vendar je zavarovalnica upravičena do razumnega 
zneska za nastale stroške. 
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(2) Če zavarovano tveganje preneha med trajanjem zavarovanja, se šteje, da je pogodba prenehala v 
trenutku, ko je bila o tem obveščena zavarovalnica. 

 
Člen 12:102 Prenos premoženja 

(1) Če se prenese lastništvo zavarovanega premoženja, zavarovalna pogodba preneha mesec dni po 
prenosu, razen če se zavarovalec in pridobitelj dogovorita o zgodnejšem prenehanju. To pravilo se ne 
uporablja, če je bila zavarovalna pogodba sklenjena v korist bodočega pridobitelja. 

(2) Pridobitelj premoženja se šteje za zavarovanca od trenutka prenosa tveganja na zavarovanem 
premoženju. 

(3) Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata 

(a) če se zavarovalnica, zavarovalec in pridobitelj dogovorijo drugače; ali 

(b) za prenos lastninske pravice z dedovanjem. 

 

Tretji del: Skupne določbe za vsotno zavarovanje 

Trinajsto poglavje: Dopustnost 

Člen 13:101 Vsotno zavarovanje 

Kot vsotno zavarovanje se lahko sklenejo samo nezgodno, zdravstveno, življenjsko zavarovanje, 
zavarovanje za primer poroke ali rojstva oziroma drugo osebno zavarovanje. 

 

Četrti del: Zavarovanje odgovornosti 

Štirinajsto poglavje: Zavarovanje splošne odgovornosti 

Člen 14:101 Stroški obrambe 

Zavarovalnica povrne stroške obrambe v skladu s členom 9:102. 

 
Člen 14:102 Zaščita oškodovanca 

Če oškodovanec ne da pisnega soglasja, na njegov položaj ne vpliva poravnava zahtevka po polici, 
sklenjena med zavarovalcem oziroma zavarovalcem in zavarovalnico s pogodbo, odpovedjo zahtevku, 
plačilom ali drugim enakovrednim dejanjem. 

 
Člen 14:103 Povzročitev škode 

(1) Niti zavarovalec niti zavarovanec ni upravičen do odškodnine, če je bila izguba povzročena z 
njegovim dejanjem ali opustitvijo z namenom povzročitve škode; to vključuje neupoštevanje posebnih 
navodil zavarovalnice po nastanku škode, če je storjeno iz malomarnosti ob zavedanju, da se bo škoda 
sicer verjetno še povečala. 

(2) Za namene odstavka 1 povzročitev škode vključuje opustitev preprečitve ali zmanjšanja škode. 
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(3) Razen v primeru jasne določbe v polici, ki predvideva zmanjšanje zavarovalnine glede na stopnjo 
krivde, je zavarovalec ali zavarovanec upravičen do odškodnine za vsako škodo, povzročeno z 
malomarnim neizpolnjevanjem posebnih navodil zavarovalnice po nastanku škode. 

 
Člen 14:104 Priznanje odgovornosti 

(1) Določba v zavarovalni pogodbi, ki izključi odgovornost zavarovalnice, če zavarovalec oziroma 
zavarovanec prizna ali izpolni zahtevek oškodovanca, nima učinka. 

(2) Zavarovalnica ni vezana na dogovor med oškodovancem in zavarovalcem oziroma zavarovancem, 
razen če je z njim soglašala. 

 
Člen 14:105 Odstop terjatve 

Določba v zavarovalni pogodbi, s katero se zavarovancu odvzame pravica, da odstopi svojo terjatev po 
polici, ni veljavna. 

 
Člen 14:106 Bonusi za neuveljavljanje zahtevkov / sistemi bonus–malus 

(1) Zavarovalec ima pravico, da kadarkoli zahteva izpis iz evidence svojih zahtevkov za zadnjih pet let. 

(2) Če zavarovalnica določi, da so višina premije ali drugi pogoji odvisni od števila ali zneska zahtevkov 
za plačilo odškodnine po polici, se ustrezno upošteva zavarovalčeva evidenca zahtevkov pri drugih 
zavarovalnicah za zadnjih pet let. 

 
Člen 14:107 Zavarovalni primer 

(1) Zavarovalni primer je dejstvo, ki povzroči zavarovančevo odškodninsko odgovornost in se je zgodil 
med kritnim obdobjem po zavarovalni pogodbi, razen če stranki v zavarovalni pogodbi za poslovne ali 
poklicne namene zavarovalni primer opredelita glede na druga merila, kot je uveljavljanje zahtevka 
oškodovanca. 

(2) Če pogodbeni stranki opredelita zavarovalni primer glede na uveljavljanje zahtevka oškodovanca, 
se kritje odobri za zahtevke, ki nastanejo med kritnim obdobjem ali v poznejšem obdobju najmanj petih 
let in temeljijo na dejstvu, ki se je zgodilo pred iztekom kritnega obdobja. Zavarovalna pogodba lahko 
izključi kritje na podlagi dejstva, da se je ob sklenitvi pogodbe potencialni zavarovalec zavedal ali bi se 
moral zavedati okoliščin, za katere bi moral pričakovati, da bodo povzročile zahtevke. 

 
Člen 14:108 Zahtevki, ki presegajo zavarovalno vsoto 

(1) Če skupna plačila več oškodovancem presegajo zavarovalno vsoto, se plačila sorazmerno zmanjšajo. 

(2) Zavarovalnica, ki ni vedela za obstoj drugih oškodovancev in je v dobri veri izplačala odškodnino 
znanim oškodovancem, drugim oškodovancem odgovarja do višine preostale zavarovalne vsote. 

 

Petnajsto poglavje: Neposredni zahtevki in neposredne tožbe 

Člen 15:101 Neposredni zahtevki in ugovori 

(1) Če je odgovoren zavarovalec oziroma zavarovanec, lahko oškodovanec na podlagi zavarovalne 
pogodbe zahteva odškodnino neposredno od zavarovalnice pod pogojem, da  

(a) je zavarovanje obvezno ali 

(b) je zavarovalec oziroma zavarovanec insolventen ali 
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(c) je bil zavarovalec oziroma zavarovanec likvidiran oziroma je prenehal ali 

(d) je oškodovanec utrpel telesno poškodbo ali okvaro zdravja ali 

(e) pravo, ki ureja odgovornost, dopušča neposredni zahtevek proti zavarovalnici. 

(2) Zavarovalnica lahko proti oškodovancu uveljavlja vse ugovore, ki jih ima na podlagi zavarovalne 
pogodbe, razen če je to prepovedano s posebnimi predpisi, ki določajo obvezno zavarovanje. Vendar 
zavarovalnica nima pravice do ugovorov v zvezi z ravnanji zavarovalca ali zavarovanca po nastanku 
škode. 

 
Člen 15:102 Dolžnosti obveščanja 

(1) Na zahtevo oškodovanca zavarovalec in zavarovanec priskrbita podatke, ki so potrebni za 
uveljavljanje neposrednega zahtevka. 

(2) Zavarovalnica brez nepotrebnega odlašanja pisno obvesti zavarovalca o neposrednem zahtevku do 
nje. Če zavarovalnica krši to obveznost, plačilo ali priznanje dolga do oškodovanca ne vpliva na pravice 
zavarovalca. 

(3) Če zavarovalec zavarovalnici ne posreduje podatkov o zavarovalnem primeru v roku enega meseca 
po prejemu obvestila v skladu z odstavkom 2, se šteje, da se zavarovalec strinja, da zavarovalnica 
terjatev neposredno poravna. To pravilo velja tudi za zavarovance, ki so tako obvestilo prejeli 
pravočasno. 

 
Člen 15:103 Prenehanje obveznosti zavarovalnice 

Če zavarovalnica izplača zavarovalnino zavarovalcu oziroma zavarovancu, njena obveznost do 
oškodovanca preneha le,  

(a) če se je oškodovanec odpovedal svojemu neposrednemu zahtevku ali 

(b) če v štirih tednih po prejemu pisne zahteve zavarovalnice ni obvestil zavarovalnice o svoji 
nameri, da bo uveljavljal neposredni zahtevek. 

 
Člen 15:104 Zastaranje 

(1) Terjatev zoper zavarovalnico, ki jo uveljavlja bodisi zavarovanec bodisi žrtev, zastara, ko zastara 
zahtevek oškodovanca proti zavarovancu. 

(2) Zastaranje zahtevka oškodovanca proti zavarovancu ne teče od trenutka, ko je zavarovanec 
seznanjen, da je bil zoper zavarovalnico vložen neposreden zahtevek, in do trenutka, ko je neposredni 
zahtevek poravnan ali ga je zavarovalnica nedvoumno zavrnila. 

 

Šestnajsto poglavje: Obvezno zavarovanje 

Člen 16:101 Področje uporabe 

(1) Za uporabo NEZPP se lahko dogovorijo stranke zavarovalne pogodbe, sklenjene zaradi obveznosti 
zavarovanja 

(a) predpisane z zakonodajo Skupnosti, 

(b) predpisane v državi članici ali 

(c) predpisane v državi nečlanici v obsegu, ki ga dovoljuje pravo te države. 
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(2) Zavarovalna pogodba ne izpolnjuje obveznosti sklenitve zavarovanja, če ni v skladu s posebnimi 
določbami, ki predpisujejo to obveznost. 

 

Peti del: Življenjsko zavarovanje 

Sedemnajsto poglavje: Posebne določbe za življenjsko zavarovanje 

Prvi oddelek: Tretje osebe 

Člen 17:101 Zavarovanje življenja tretje osebe 

Zavarovalna pogodba, ki se nanaša na življenje osebe, ki ni zavarovalec, je neveljavna, razen če je 
pridobljeno informirano soglasje zavarovane osebe v pisni obliki s podpisom. Nobena bistvena 
poznejša sprememba pogodbe, vključno s spremembo upravičenca, zvišanjem zavarovalne vsote in 
spremembo trajanja pogodbe, ne učinkuje brez takega soglasja. Enako velja za odstop ali obremenitev 
zavarovalne pogodbe ali terjatve za plačilo zavarovalnine. 

 
Člen 17:102 Upravičenec do zavarovalnine 

(1) Zavarovalec lahko imenuje enega ali več upravičencev do zavarovalnine in lahko tako imenovanje 
spremeni ali prekliče, razen če je bilo imenovanje nepreklicno. Imenovanje, sprememba ali preklic, 
razen če so določeni v oporoki, morajo biti v pisni obliki in poslani zavarovalnici. 

(2) Pravica do imenovanja, spremembe ali preklica imenovanja preneha s smrtjo zavarovalca ali 
nastankom zavarovalnega primera, kar nastopi prej. 

(3) Zavarovalec oziroma dediči zavarovalca se štejejo za upravičence do zavarovalnine, če 

(a) zavarovalec ni imenoval upravičenca ali 

(b) je bilo imenovanje upravičenca preklicano in ni bil imenovan drug upravičenec ali 

(c) je upravičenec umrl pred nastankom zavarovalnega primera in niso bili imenovani drugi 
upravičenci. 

(4) Če sta bila imenovana dva upravičenca ali več in je imenovanje katerega od njih preklicano ali kateri 
od njih umre pred nastankom zavarovalnega primera, se znesek zavarovalnine, ki bi pripadel temu 
upravičencu oziroma upravičencem, razdeli med preostale upravičence sorazmerno, razen če je 
zavarovalec v skladu z odstavkom 1 določil drugače. 

(5) Ob upoštevanju določb o ničnosti, izpodbojnosti ali neizvršljivosti za upnike škodljivih pravnih dejanj 
v skladu z merodajnimi pravili insolvenčnega prava, insolventno premoženje zavarovalca nima nobenih 
pravic v zvezi z zavarovalnino, kapitalizirano ali odkupno vrednostjo, dokler se znesek ne izplača 
zavarovalcu. 

(6) Zavarovalnica, ki izplača zavarovalnino osebi, imenovani v skladu z odstavkom 1, s tem izpolni svojo 
obveznost plačila, razen če je vedela, da zadevna oseba do zavarovalnine ni upravičena. 

 
Člen 17:103 Upravičenec do odkupne vrednosti 

(1) Ne glede na imenovanje po členu 17:102 lahko zavarovalec imenuje tudi upravičenca do odkupne 
vrednosti, če obstaja, in lahko spremeni ali prekliče tako imenovanje. Imenovanje, sprememba ali 
preklic se opravijo v pisni obliki in pošlje zavarovalnici. 

(2) Zavarovalec se šteje za upravičenca do odkupne vrednosti, če 
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(a) ni bil imenovan upravičenec do odkupne vrednosti ali 

(b) je bilo imenovanje upravičenca do odkupne vrednosti preklicano in ni bil imenovan drug 
upravičenec ali 

(c) je upravičenec do odkupne vrednosti umrl in ni bil imenovan drug upravičenec. 

(3) Smiselno se uporablja člen 17:102, odst. 2 in 4 do 6. 

 
Člen 17:104 Odstop ali obremenitev 

(1) Če je bil upravičenec imenovan nepreklicno, odstop ali obremenitev zavarovalne pogodbe ali 
pravica zavarovalnine s strani zavarovalca nima učinka, razen če je upravičenec dal pisno soglasje. 

(2) Odstop ali obremenitev pravice do zavarovalnine s strani upravičenca nima učinka, razen če je 
zavarovalec dal pisno soglasje. 

 
Člen 17:105 Odpoved dediščini 

Če je upravičenec dedič preminule zavarovane osebe in se je odpovedal dediščini, sama odpoved ne 
vpliva na njegov položaj v okviru zavarovalne pogodbe. 

 

Drugi oddelek: Sklenitev in trajanje pogodbe 

Člen 17:201 Predpogodbene dolžnosti potencialnega zavarovalca 

(1) Informacije, ki jih mora predložiti potencialni zavarovalec v skladu s členom 2:101, odst. 1, 
vključujejo okoliščine, ki so bile ali bi morale biti znane zavarovani osebi. 

(2) Sankcije za kršitev predpogodbenih dolžnosti obveščanja iz členov 2:102, 2:103 in 2:105, ne pa iz 
člena 2:104, se lahko uveljavljajo šele pet let po sklenitvi pogodbe. 

 
Člen 17:202 Predpogodbene dolžnosti zavarovalnice 

(1) Zavarovalnica mora potencialnega zavarovalca obvestiti, ali ima pravico do udeležbe pri dobičku. 
Prejem te informacije mora biti potrjen z izrecno izjavo, ki je vsebovana v ločenem dokumentu od 
obrazca ponudbe. 

(2) Dokument, ki ga mora zavarovalnica priskrbeti v skladu s členom 2:201, vsebuje naslednje podatke: 

(a) v zvezi z zavarovalnico: posebno sklicevanje na obvezno objavo letnega poročila o solventnosti 
in finančnem stanju; 

(b) v zvezi s pogodbenimi obveznostmi zavarovalnice: 

(i) obrazložitev vsake koristi in vsake opcije, 

(ii) informacije o deležu premije, ki ga je mogoče pripisati posameznim koristim, tako 
glavnim kot tudi dodatnim, kjer je to primerno; 

(iii) metode izračuna in razdeljevanja bonusov, vključno s podrobnejšo navedbo 
merodajnih nadzornih predpisov; 

(iv) navedbo odkupnih in vplačanih vrednosti ter obseg, do katerega so zajamčene; 

(v) za politike, vezane na enote investicijskih skladov: pojasnilo enot, na katere so vezani 
prejemki, in navedbo narave njihovih naložb; 

(vi) splošne podatke o davčni ureditvi, ki se uporablja za to vrsto police. 
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(3) Poleg tega se zagotovijo tudi posebne informacije, da se olajša pravilno razumevanje tveganj, ki jih 
prevzame zavarovalec na podlagi pogodbe. 

(4) Če zavarovalnica navaja zneske možnih prejemkov iz zavarovanja, ki presegajo pogodbeno 
zajamčena plačila, mora potencialnemu zavarovalcu predložiti modelni izračun, ki navaja možni 
prejemek iz zavarovanja po zapadlosti na podlagi aktuarskih načel za izračun premije s tremi različnimi 
stopnjami obresti. To ne velja za zavarovalne pogodbe, ki krijejo tveganja, za katera ni gotova 
odgovornost zavarovalnice, niti za police, vezane na enote investicijskih skladov. Zavarovalnica mora 
zavarovalcu jasno in razumljivo navesti, da je modelni izračun le model, ki temelji na fiktivnih 
predpostavkah, in da pogodba ne zagotavlja možnih plačil. 

 
Člen 17:203 Obdobje za premislek 

(1) Za pogodbe o življenjskem zavarovanju je obdobje za premislek, določeno v členu 2:303, odst. 1,  
mesec dni po prejemu sprejema ponudbe ali dostavi dokumentov iz člena 2:501 in člena 17:202, kar 
od tega nastopi pozneje. 

(2) Pravica zavarovalca, da odstopi od pogodbe v skladu s členom 2:303, odst. 1, preneha eno leto po 
sklenitvi pogodbe. 

 
Člen 17:204 Pravica zavarovalca do odpovedi pogodbe 

(1) Zavarovalec ima pravico odpovedati pogodbo o življenjskem zavarovanju, ki nima kapitalizirane ali 
odkupne vrednosti, če odpoved ne začne učinkovati prej kot eno leto po sklenitvi pogodbe. Pravica do 
odpovedi pred iztekom trajanja pogodbe se lahko izključi, če je bila plačana enkratna premija. Odpoved 
mora biti v pisni obliki in začne učinkovati dva tedna po tem, ko zavarovalnica prejme obvestila o 
odpovedi. 

(2) Če ima pogodba o življenjskem zavarovanju kapitalizirano ali odkupno vrednost, se uporabljajo členi 
17:601 do 17:603. 

 
Člen 17:205 Pravica zavarovalnice do odpovedi pogodbe 

Zavarovalnica lahko odpove pogodbo o življenjskem zavarovanju samo, kolikor to dovoljuje to 
poglavje. 

 

Tretji oddelek: Spremembe med trajanjem pogodbe 

Člen 17:301 Zavarovalničine dolžnosti obveščanja po sklenitvi pogodbe 

(1) Kjer je to možno, zavarovalnica zavarovalcu letno zagotovi pisno izjavo o trenutni vrednosti 
bonusov, povezanih s polico. 

(2) Poleg zahtev iz člena 2:701 mora zavarovalnica brez nepotrebnega odlašanja zavarovalca obvestiti 
o kakršnikoli spremembi glede: 

(a) splošnih in posebnih zavarovalnih pogojev police; 

(b) v primeru spremembe zavarovalnih pogojev ali spremembe NEZPP: podatkov iz člena 2:201 (f) 
in (g) ter člena 17:202, odst. 2(b), točke i do v. 

(3) Člen 17:202, odst. 4, se uporablja tudi, kadar so podatki o ocenjenem znesku možnih prejemkov na 
voljo kadarkoli med trajanjem pogodbe. Če je zavarovalnica pred sklenitvijo pogodbe ali po njej 
navedla podatke o možnem prihodnjem razvoju udeležbe pri dobičku, zavarovalnica zavarovalca 
obvesti o kakršnikoli razlikah med dejanskim razvojem in prvotnimi podatki. 
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Člen 17:302 Povečanje tveganja 

V pogodbi o življenjskem zavarovanju se določba, ki določa starost ali poslabšanje zdravja kot 
povečanje tveganja v smislu člena 4:201, šteje za nepošteno določbo po členu 2:304. 

 
Člen 17:303 Prilagoditev višine premij in prejemkov 

(1) V pogodbi o življenjskem zavarovanju, ki krije tveganja, za katera je zavarovalnica gotovo 
odgovorna, je zavarovalnica upravičena le do prilagoditve v skladu s točkama 2 in 3. 

(2) Povečanje premije je dovoljeno, če je prišlo do nepredvidljive in trajne spremembe glede 
biometričnih tveganj, ki se uporabljajo kot osnova za izračun premije, če je povečanje potrebno za 
zagotovitev nadaljnje zmožnosti zavarovalnice za izplačevanje prejemkov iz zavarovanja in če se s 
povečanjem strinja neodvisni skrbnik ali nadzorni organ. Zavarovalec ima pravico nadomestiti 
povečanje premije z ustreznim znižanjem prejemkov iz zavarovanja. 

(3) V primeru kapitalizacije police je zavarovalnica upravičena do znižanja prejemkov iz zavarovanja 
pod pogoji iz odstavka 2. 

(4) Prilagoditev v skladu z odstavkom 2 ali 3 ni dovoljena 

(a) če je prišlo do napake pri izračunu premije in/ali prejemkov, ki bi se je moral zavedati sposoben 
in skrben aktuar, ali  

(b) če se osnovni izračun ne uporablja za vse pogodbe, vključno s tistimi, sklenjenimi po 
prilagoditvi. 

(5) Povečanje premije ali zmanjšanje prejemkov začne učinkovati tri mesece po tem, ko je 
zavarovalnica zavarovalca pisno obvestila o povečanju premije ali zmanjšanju prejemkov, o razlogih za 
to in o zavarovalčevi pravici, da sam zahteva zmanjšanje prejemkov. 

(6) V pogodbi o življenjskem zavarovanju, ki krije tveganja, za katera je zavarovalnica gotovo 
odgovorna, ima zavarovalec pravico do znižanja premije, kadar zaradi nepredvidljive in trajne 
spremembe biometričnih tveganj, ki se uporabljajo kot podlaga za izračun premije, prvotni znesek 
premije ni ustrezen in potreben, da se zagotovi trajna sposobnost zavarovalnice, da izplačuje prejemke 
iz zavarovanja. Z znižanjem premije mora soglašati neodvisni skrbnik ali nadzorni organ. 

(7) Pravice iz tega člena se ne morejo uveljavljati prej kot pet let po sklenitvi pogodbe. 

 
Člen 17:304 Sprememba pogojev 

(1) Določba, ki zavarovalnici omogoča, da spremeni druge pogodbene pogoje, razen premije in koristi, 
je neveljavna, razen če je sprememba potrebna za: 

(a) skladnost s spremembami nadzorne zakonodaje, vključno z zavezujočimi ukrepi nadzornega 
organa, ali 

(b) skladnost s spremembo obveznih pravil veljavnega nacionalnega prava o pokojninskih načrtih 
delodajalcev ali 

(c) skladnost s spremembo nacionalnih predpisov, ki določajo posebne zahteve za pogodbo o 
življenjskem zavarovanju, da bi bila upravičena do posebne davčne obravnave ali državnih 
podpor, ali 

(d) nadomestitev pogodbene določbe v skladu z drugim stavkom člena 2:304, odst. 2. 

(2) Sprememba začne učinkovati z začetkom tretjega meseca po tem, ko je zavarovalec prejel pisno 
obvestilo o spremembi in razlogih zanjo. 
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(3) Odstavek 1 se uporablja brez poseganja v druge zahteve glede veljavnosti določb o spremembi 
pogodbenih pogojev. 

 

Četrti oddelek: Razmerje do nacionalnih predpisov 

Člen 17:401 Pokojninski načrti 

Za pogodbo o življenjskem zavarovanju, ki se nanaša na pokojninski načrt, veljajo obvezna pravila 
veljavnega nacionalnega prava o pokojninskih načrtih. NEZPP se uporabljajo le v obsegu, ki je združljiv 
s temi pravili. 

 
Člen 17:402 Davčna obravnava in državne podpore 

NEZPP ne vplivajo na nacionalne predpise, ki določajo posebne zahteve, na podlagi katerih je pogodba 
o življenjskem zavarovanju lahko deležna posebne davčne obravnave ali državnih podpor.. V primeru 
neskladja med takimi zahtevami veljavnega nacionalnega prava in določbami NEZPP je dopustno 
odstopanje od slednjih. 

 

Peti oddelek: Zavarovalni primer 

Člen 17:501 Zavarovalničina dolžnost preiskovanja in obveščanja 

(1) Zavarovalnica, ki ima razlog za domnevo, da je prišlo do zavarovalnega primera, sprejme razumne 
ukrepe, da to ugotovi. 

(2) Zavarovalnica, ki ve, da je prišlo do zavarovalnega primera, si mora v danih okoliščinah po najboljših 
močeh prizadevati, da odkrije identiteto in naslov upravičenca ter ga o tem ustrezno obvesti. Te 
informacije zagotovi najpozneje 30 dni po tem, ko zavarovalnica izve za identiteto in naslov 
upravičenca. 

(3) Če zavarovalnica ravna v nasprotju z odstavkom 1 ali 2, zastaranje upravičenčeve terjatve ne teče, 
dokler upravičenec ne izve za svoje dejanske pravice. 

 
Člen 17:502 Samomor 

(1) Če zavarovana oseba v obdobju enega leta po sklenitvi pogodbe stori samomor, zavarovalnica ni 
dolžna izplačati zavarovalnine. V takem primeru mora izplačati odkupno vrednost in morebitni dobiček 
v skladu s členom 17:602. 

(2) Odstavek 1 se ne uporablja, če: 

(a) je zavarovana oseba, ko je storila samomor, ravnala v duševnem stanju, ki onemogoča 
svobodno odločanje o svojih namerah, ali 

(b) je onkraj razumnega dvoma dokazano, da zavarovana oseba v času sklenitve pogodbe ni 
nameravala storiti samomora. 

 
Člen 17:503 Namerni uboj zavarovane osebe 

(1) Če upravičenec namerno ubije zavarovano osebo, se šteje, da je njegovo imenovanje za upravičenca 
preklicano. 

(2) Odstop terjatve za izplačilo zavarovalnine ne učinkuje, če prevzemnik namerno ubije zavarovano 
osebo. 
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(3) Če zavarovalec, ki je tudi upravičenec, namenoma ubije zavarovano osebo, se zavarovalnina ne 
izplača. 

(4) Če upravičenec ali zavarovalec ubije zavarovano osebo iz opravičljivih razlogov, na primer v primeru 
zakonitega silobrana, se ta člen ne uporablja. 

 

Šesti oddelek: Konverzija in odkup 

Člen 17:601 Konverzija pogodbe 

(1) Člen 5:103 se ne uporablja za pogodbe o življenjskem zavarovanju, ki imajo kapitalizirano ali 
odkupno vrednost. Take pogodbe se pretvorijo v kapitalizirane police, razen če zavarovalec zahteva 
izplačilo odkupne vrednosti v štirih tednih po prejemu podatkov iz odstavka 2. 

(2) Zavarovalnica zavarovalca obvesti o kapitalizirani vrednosti in odkupni vrednosti v roku štirih 
tednov po izteku roka iz člena 5:101 (b) oziroma člena 5:102, odst. 1(b), in zahteva, da zavarovalec 
izbere med kapitalizacijo pogodbe in plačilom odkupne vrednosti. 

(3) Zahteva za kapitalizacijo oziroma za plačilo odkupne vrednosti mora biti v pisni obliki. 

 
Člen 17:602 Odkup pogodbe 

(1) Zavarovalec lahko kadarkoli pisno zahteva od zavarovalnice, da mu delno ali v celoti izplača 
odkupno vrednost, ki pripada polici, pod pogojem, da zahteva ne začne učinkovati prej kot eno leto po 
sklenitvi pogodbe. Pogodba se ustrezno prilagodi ali preneha. 

(2) Ob upoštevanju člena 17:601 je zavarovalnica dolžna izplačati odkupno vrednost, če je odpovedala, 
razdrla ali preklicala pogodbo, ki ji pripada odkupna vrednost, tudi v primeru člena 2:104. 

(3) Zavarovalnica mora zavarovalca na zahtevo, v vsakem primeru pa enkrat letno, obvestiti o tekočem 
znesku odkupne vrednosti in obsegu, do katerega je garantirana. 

(4) Delež kateregakoli dobička, do katerega je upravičen zavarovalec, se izplača poleg odkupne 
vrednosti, razen če je bil delež že upoštevan pri izračunu odkupne vrednosti. 

(5) Zneski, dolgovani po tem členu, se izplačajo najpozneje dva meseca po tem, ko zavarovalnica 
prejme zavarovalčev zahtevek. 

 
Člen 17:603 Konverzijska vrednost; odkupna vrednost 

(1) Zavarovalna pogodba določa, kako se konverzijska in/ali odkupna vrednost izračuna v skladu s 
predpisi matične države članice zavarovalnice. Navedeni način izračuna odkupne in/ali konverzijske 
vrednosti mora biti v skladu z uveljavljenimi aktuarskimi načeli in z odstavkom 2. 

(2) Če zavarovalnica odbije stroške sklenitve pogodbe, to stori v enakih zneskih in v obdobju najmanj 
petih let. 

(3) Zavarovalnica ima pravico do odbitka ustreznega zneska za kritje stroškov, povezanih s plačilom 
odkupne vrednosti, ki se ga izračuna v skladu z uveljavljenimi aktuarskimi načeli, razen če izračun tako 
znižanje že vključuje. 

 



26 

 

Šesti del: Skupinsko zavarovanje 

Osemnajsto poglavje: Posebne določbe za skupinsko zavarovanje 

Prvi oddelek: Splošno o skupinskem zavarovanju 

Člen 18:101 Uporaba 

Pogodbe za skupinsko zavarovanje so predmet NEZPP, če sta organizator skupine in zavarovalnica 
sklenila pogodbo v skladu s členom 1:102. Skupinsko zavarovanje je bodisi akcesorno in urejeno v 
drugem oddelku tega poglavja bodisi izbirno in urejeno v tretjem oddelku tega poglavja. 

 
Člen 18:102 Splošna dolžnost skrbnega ravnanja organizatorja skupine 

(1) Pri pogajanjih in izvajanju pogodbe za skupinsko zavarovanje organizator skupine ravna vestno in v 
dobri veri ob upoštevanju zakonitih interesov članov skupine. 

(2) Organizator skupine članom skupine posreduje vsa ustrezna obvestila zavarovalnice in jih obvesti o 
morebitnih spremembah pogodbe. 

 

Drugi oddelek: Akcesorno skupinsko zavarovanje 

Člen 18:201 Uporaba NEZPP 

Kadar je to potrebno, se NEZPP smiselno uporabljajo za akcesorno skupinsko zavarovanje. 

 
Člen 18:202 Dolžnosti obveščanja 

(1) Ko se član pridruži skupini, ga mora organizator skupine brez nepotrebnega odlašanja obvestiti o 

(a) obstoju zavarovalne pogodbe, 

(b) obsegu kritja, 

(c) vseh previdnostnih ukrepih in vseh drugih zahtevah za ohranitev kritja in 

(d) postopku uveljavljanja zahtevkov. 

(2) Dokazno breme, da je član skupine prejel podatke, zahtevane v odstavku 1, nosi organizator 
skupine. 

 
Člen 18:203 Odpoved s strani zavarovalnice 

(1) Za namene člena 2:604 se odpoved pogodbe s strani zavarovalnice šteje za razumno le, če iz kritja 
izključuje samo člana skupine, ki se mu je zgodil zavarovalni primer. 

(2) Za namene člena 4:102 in člena 4:203, odst. 1, odpoved pogodbe s strani zavarovalnice izključi iz 
kritja samo tiste člane skupine, ki niso izvedli zahtevanih previdnostnih ukrepov oziroma katerih 
tveganja so se povečala. 

(3) Za namene člena 12:102 prenehanje zavarovalne pogodbe izključi samo člane skupine, ki so prenesli 
lastnino na zavarovanem premoženju izven kritja. 
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Člen 18:204 Pravica do nadaljnjega kritja – skupinsko življenjsko zavarovanje 

(1) Če pogodba o akcesornem skupinskem življenjskem zavarovanju preneha ali če član zapusti 
skupino, kritje preneha po treh mesecih ali po izteku pogodbe za skupinsko življenjsko zavarovanje, kar 
nastopi prej. V takem primeru ima član skupine pravico do enakovrednega kritja po novi individualni 
pogodbi z zadevno zavarovalnico brez nove ocene tveganja. 

(2) Organizator skupine člana brez odlašanja pisno obvesti o 

(a) skorajšnjem prenehanju kritja iz pogodbe za skupinsko življenjsko zavarovanje, 

(b) njegovih pravicah iz odstavka 1 in 

(c) načinu uveljavljanja teh pravic. 

(3) Če je član skupine nakazal namen, da bo uveljavljal svojo pravico po členu 18:204, odst. 1, se 
pogodba med zavarovalnico in članom skupine nadaljuje kot individualna zavarovalna pogodba s 
premijo, izračunano na podlagi posamezne police v tistem času, brez upoštevanja trenutnega 
zdravstvenega stanja ali starosti člana skupine. 

 

Tretji oddelek: Izbirno skupinsko zavarovanje 

Člen 18:301 Izbirno skupinsko zavarovanje: Splošno 

(1) Izbirno skupinsko zavarovanje se šteje za kombinacijo okvirne pogodbe med zavarovalnico in 
organizatorjem skupine ter posameznih zavarovalnih pogodb, ki jih v tem okviru sklenejo zavarovalnica 
in člani skupine. 

(2) NEZPP se uporabljajo za posamezne zavarovalne pogodbe, pri katerih sta se organizator skupine in 
zavarovalnica dogovorila o njihovi uporabi, vendar se razen členov 18:101 in 18:102 NEZPP ne 
uporabljajo za okvirno pogodbo. 

 
Člen 18:302 Sprememba pogojev 

Sprememba pogojev okvirne pogodbe vpliva na posamezne zavarovalne pogodbe samo, če je izvedena 
v skladu z zahtevami členov 2:603, 17:303 in 17:304, kot je primerno. 

 
Člen 18:303 Nadaljevanje kritja 

Prenehanje okvirne pogodbe ali prenehanje članstva posameznega člana skupine ne vpliva na 
zavarovalno pogodbo med zavarovalnico in članom skupine. 


