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Strokovne podlage za pripravo predloga  
Zakona o zavarovalni pogodbi (ZZavP) 

 

A. Uvod 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zavarovalno pogodbeno pravo predstavlja presek zavarovalnega in obligacijskega prava in ureditev 
zavarovalne pogodbe predstavlja jedro zavarovalnega pogodbenega prava. Zavarovalno pravo se v 
preučevanju prava zmeraj bolj uveljavlja kot zaokroženo in samostojno pravno področje, v katerem se 
združujejo elementi javnega in zasebnega prava. Čeprav se v zadnjem času mnogo bolj dinamično 
razvijajo okviri delovanja zavarovalništva kot gospodarske dejavnosti, pravna ureditev zavarovalne 
pogodbe ostaja srčika zavarovalnega prava.  

Zavarovalna pogodba se precej razlikuje od klasičnih pogodbenih tipov obligacijskega prava. Ti v 
glavnem izhajajo iz menjave blaga oziroma storitev za denar, pri zavarovalni pogodbi pa gre za prevzem 
določenega tveganja (rizika), za katerega se vnaprej ne ve, ali se bo uresničilo (aleatornost), proti 
plačilu; predmet pogodbe je torej netelesen, neotipljiv. Druga pomembna značilnost je lastnost 
pogodbenih strank, saj se ena (zavarovalnica) profesionalno ukvarja z opravljanjem te gospodarske 
dejavnosti, kar terja od nje pričakovano ravnanje skrbnosti dobrega strokovnjaka, druga pogodbenega 
stranka pa varuje svoj premoženjski interes pred tveganji, katerim je izpostavljena. Te posebne 
značilnosti pa v mnogočem vplivajo tudi na vsebino zavarovalne pogodbe in njeno zakonsko ureditev. 
Oblikovanje pogodbene vsebine ni mogoče v celoti prepustiti volji pogodbenih strank, zato je obseg in 
pomen prisilnih (kogentnih) predpisov bistveno drugačen, kot pri drugih pogodbah obligacijskega 
prava. Pri tem pa ne gre samo za vprašanje varstva in zaščite posameznika (potrošnika) ampak tudi 
vzpostavitev ravnotežja moči med profesionalnim in neprofesionalnim gospodarskim subjektom.  

Izjemen gospodarski pomen zasebnega zavarovalnega prava narekuje potrebo po ustrezni in sodobni 
pravni ureditvi zavarovalne pogodbe. Obstoječi slovenski zakonski okvir je na tem področju enak že od 
leta 1978, ko je bil sprejet jugoslovanski zvezni Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR). Kljub temu da so 
ta pravila nastala na francoskih in nemških zgledih, je bilo v času njihovega nastanka zavarovalništvo 
kot gospodarska dejavnost organizirano na povsem drugačnih podlagah, kot je danes. Spreminjanje 
pogojev delovanja zavarovalnic kot gospodarskih subjektov, razvoj njihovega delovanja in nastanek 
novih zavarovalniških produktov v zadnjih štiridesetih letih je terjal podrobno analizo veljavne 
zakonodaje ter na njeni podlagi oblikovane sodne in zavarovalniške prakse in primerjavo z aktualnimi 
razvojnimi smernicami v drugih državah. Na podlagi takšne celovite študije pa si je mogoče postaviti 
vprašanje, v kolikšni meri je pravna ureditev še primerna oziroma na katerih mestih vsebuje neustrezne 
ali zastarele rešitve.  

Odveč je spomniti, da se današnje gospodarske, družbene in pravne okoliščine bistveno razlikujejo od 
tistih v času sprejema ZOR. Nastala je nova država, z novo ustavo in novo gospodarsko ureditvijo, 
postala pa je tudi članica EU. Zaradi razvoja tržnega gospodarstva sta narasla število in raznolikost 
tveganj, glede katerih se sklepajo komercialna zavarovanja, kar je še povečalo gospodarski pomen 
zavarovanja. Pojavile so se nove oblike zavarovanj, ki jih gospodarsko okolje ni poznalo, npr. naložbena 
zavarovanja, dopolnilna in dodatna zdravstvena zavarovanja, zavarovanje podaljšane garancije. 
Uporaba zavarovalnega pogodbenega prava na teh področjih je zato obremenjena z negotovostjo; 
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vrsta vprašanj ostaja odprtih. Nadalje, današnja zakonodaja predpisuje več oblik obveznih zavarovanj, 
zlasti zavarovanja poklicne odškodninske odgovornosti (odvetnikov, notarjev, zdravnikov, revizorjev, 
nepremičninskih posrednikov itd.). Nenazadnje spremenil se je tudi zakonodajni okvir zavarovalne 
pogodbe in namesto ZOR je stopil Obligacijski zakonik (OZ). Čeprav je bila ob sprejemanju OZ 
priložnost, da se ureditev zavarovalne pogodbe tudi vsebinsko prilagodi spremenjenim razmeram in 
potrebam, se to ni zgodilo. OZ ni prinesel novih, bolj svežih vsebinskih rešitev, ampak bolj kot ne 
vsebuje samo nekatere terminološke spremembe.  

Raziskovalna skupina pri Inštitutu za primerjalno pravo in Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je v 
sodelovanju s strokovnjaki iz zavarovalnic v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja identificirala 
nekaj problemskih sklopov, glede katerih zastarelost in pomanjkljivosti slovenske zakonske ureditve 
zavarovalne pogodbe v praksi najpogosteje povzročajo težave. Gre za: 

1. vprašanja v zvezi z obveznostjo plačila zavarovalne premije ter posledicami neplačila;  
2. vprašanja trajanja zavarovanja glede na možnosti enostranskega odstopa;  
3. vprašanje uporabe splošne pogodbenopravne doktrine spremenjenih okoliščin (rebus sic 

stantibus) v zavarovalnih pogodbah, 
4. vprašanje, v kakšni meri lastnost stranke zavarovalne pogodbe (fizična ali pravna oseba) vpliva 

na pravno ureditev, zlasti za problem, ali močni gospodarski subjekti, ki imajo zaposlene 
zavarovalne strokovnjake, potrebuje posebno varstvo, ki jo zakonodaja določa za zavarovalce 
(v smislu fizičnih oseb) 

5. področje predpogodbenih pojasnilnih dolžnosti ter vprašanje sankcij za njihovo neizpolnitev;  
6. problem obličnosti zavarovalne pogodbe (pisnost) ter potreba po sklepanju pogodb na 

elektronski način;  
7. probleme v zvezi s pravno ureditvijo regresov oz. (neprave) subrogacije, t.j. prehoda zahtevkov 

proti povzročitelju škode na zavarovalnico;  
8. vprašanja v zvezi z nekaterimi vidiki pravne ureditve zavarovanja odgovornosti (npr. agregati, 

opredelitev zavarovalnega primera, obvezna zavarovanja).  

Potreba po temeljiti kritični preučitvi slovenskega prava zavarovalne pogodbe se je pojavila tudi zaradi 
zakonodajnih prizadevanj Evropske unije na tem področju. Že Direktiva 2002/83/ES o življenjskem 
zavarovanju in Direktiva 92/49/EGS (t.i. tretja zavarovalniška direktiva, ki ne ureja življenjskega 
zavarovanja) sta npr. določili posebne predpogodbene pojasnilne (informacijske) dolžnosti, ki jih imajo 
stranke zavarovalne pogodbe. Pravila obeh direktiv so bila kasneje združena in nadgrajena v direktivi 
Direktiva 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja 
(Solventnost II). S tem se povezujejo tudi pravila Direktive 2002/65/ES o trženju finančnih storitev 
potrošnikom na daljavo, ki med drugim določajo obveznost ponudnika, da potrošnikom zagotovi 
celovite informacije še pred sklenitvijo pogodbe. Prenovljena Direktiva (EU) 2016/97 o distribuciji 
zavarovalnih produktov med drugim zahteva večjo preglednost distributerjev zavarovalnih produktov 
glede cen in stroškov njihovih produktov ter boljše in razumljivejše informacije v obliki preprostega, 
standardiziranega dokumenta z informacijami o zavarovalnem produktu za produkte neživljenjskih 
zavarovanj. Pravila o preglednosti in poslovanju naj bi potrošnike varovala pred kupovanjem 
produktov, ki ne izpolnjujejo njihovih potreb. Direktiva 2009/103/ES o zavarovanju civilne 
odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti pa 
zahteva, da imajo vsa motorna vozila v EU kritje z obveznim zavarovanjem odgovornosti do tretjih 
oseb. 

Zahteve navedenih direktiv, ki so relevantne za sklepanje in vsebino zavarovalnih pogodb niso 
upoštevane v veljavni ureditvi v Obligacijskem zakoniku, ampak so v slovenski pravni red prenesene v 
več zakonih: Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar-1), Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) 
in Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot). Zakonska ureditev zavarovalne pogodbe je tako razpršena v 
vsaj štirih predpisih, ki jih je treba pri uporabi medsebojno kombinirati, pri čemer njihove določbe 
medsebojno niso usklajene in je mogoče zaznati razlike že na terminološki ravni. 
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Dodatno je Evropska komisija leta 2013 imenovala ekspertno skupino za zavarovalno pogodbeno 
pravo, katere naloga je bila opredeliti, ali in v kolikšni meri razlike med ureditvami pogodbenega prava 
ovirajo podjetja in potrošnike pri čezmejni ponudbi in uporabi zavarovalniških produktov. Skupina je 
ugotovila, da razlike v pogodbenem pravu ovirajo čezmejno ponudbo zavarovalniških produktov, saj 
povzročajo višje stroške in pravno negotovost, tako da potrošnikom in podjetjem otežujejo sklepanje 
zavarovanj v drugih državah članicah EU.  

Rezultat teh ugotovitev pa je bil tudi projekt skupine uglednih zavarovalniških strokovnjakov, ki so na 
primerjalnopravni podlagi izdelali Načela evropskega zavarovalnega pogodbenega prava (Principles of 

European Insurance Contract Law – PEICL), ki predstavljajo vzor koherentne integracije in moderne 
ureditve zavarovalnega pogodbenega prava. Projekt PEICL je bil del širšega programa skupnega 
referenčnega okvira evropskega splošnega pogodbenega prava (Common Frame of Reference – CFR), 
njegov cilj pa je vzpostaviti prostovoljni režim zavarovalnega pogodbenega prava, ki bi ga lahko stranke 
izbrale za svoje razmerje kjerkoli v Evropski uniji. Prvi del PEICL vsebuje splošna pravila, ki veljajo za vse 
tipe zavarovanj, drugi del ureja škodno zavarovanje, četrti in peti del pa urejata zavarovanje 
odgovornosti in življenjsko zavarovanje. Posebna prednost PEICL je, da po eni strani vsebuje vse 
zahteve evropske zakonodaje, po drugi strani pa upošteva tudi najmodernejše ureditve zavarovalne 
pogodbe v primerjalnem pravu. 

 

Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Cilj predloga zakona je pripraviti celovito moderno ureditev zavarovalne pogodbe v slovenskem pravu, 
ki bo vključevala moderne rešitve iz primerjalnega prava, ki jih potrebuje sodobno zavarovalništvo, na 
enem mestu izpolnila zahteve evropske zakonodaje in hkrati upoštevala pozitivne izkušnje z dosedanjo 
ureditvijo v Obligacijskem zakoniku.  

Zato je bilo eno glavnih vodil pri pripravi predloga zakona soočenje veljavne ureditve z rešitvami PEICL, 
vsebinska presoja morebitnih razlik in tehtanje primernosti ene ali druge rešitve. Upoštevati je treba, 
da slepo prevzemanje tuje ureditve večinoma vodi v neskladnosti sistema, zato pravnih pravil PEICL ni 
mogoče enostavno postaviti za naše veljavno pravo. Moderne rešitve je moč prevzeti samo tako, da se 
integrirajo najprej v obstoječ okvir ureditve zavarovalne pogodbe kot tudi v splošno ureditev 
pogodbenega prava. 

Nova pravila so oblikovana kot besedilo posebnega zakonodajnega akta. Predlagana ureditev namreč 
obsega 113 členov in je tako bistveno obsežnejša od dosedanje ureditve v XXVI. poglavju Obligacijskega 
zakonika, ki obsega 68 členov. Če bi dodatne člene vnesli v to poglavje OZ, bi to povzročilo neravnovesje 
v primerjavi z ureditvijo ostalih pogodb v tem zakoniku, saj denimo ureditev prodajne pogodbe obsega 
samo 92 členov. Poleg tega ne bi bilo skladno s sistematiko OZ, če bi v posamezno poglavje vključili 
opredelitve pojmov, ki veljajo samo v tem poglavju, kar pa je pri moderni ureditvi zavarovalne pogodbe 
neobhodno. Tudi v drugih primerljivih pravnih redih (Nemčija, Avstrija, Švica) je iz navedenih razlogov 
zavarovalna pogodba urejena v samostojnem zakonu in ne v splošni kodifikaciji obligacijskega prava. 

Oblikovana pravila pa tvorijo celovito pravno ureditev zavarovalne pogodbe, ki izhaja in je prilagojena 
pravnim pravilom splošnega dela obligacijskega prava, saj zavarovalne pogodbe enostavno ni mogoče 
iztrgati iz tega okvira in jo urediti v vseh njenih podrobnosti. Celovita izhodiščna analiza je pokazala, da 
sta ZOR in kasneje OZ kljub zelo posebnim razmeram, v katerih so nastala stara pravila, v marsičem 
sledila primerjalnopravnim trendom svojega časa. Zato predlog zakona sledi izhodišču, da je smiselno 
obdržati vse tiste rešitve veljavnega prava, ki so vsebinsko še zmeraj združljiva s spremenjenimi 
potrebami. Nobenega smisla nima zavračanje veljavne ureditve zgolj zato, ker je stara, in jo 
nadomeščati z novimi rešitvami, ki po vsebini niso popolnoma nič drugačne. Takšen pristop vodi v 
nejasnosti, saj pri kritičnem poznavalcu področja ves čas odpira vprašanje, zakaj je besedilo pravila 



5 

 

drugačno in ob drugačnosti se poraja normalno pričakovanje, da se spreminja tudi vsebina. Zato so 
nekatera pravna pravila veljavne ureditve ostala nespremenjena, to pa omogoča, da se tudi pri njihovi 
razlagi in uporabi črpa iz zakladnice dosedanjega znanja, tako pravne teorije kot tudi sodne prakse.  

Stara pravila pa so nadgrajena s predlogom novih rešitev, ki poskušajo usklajeno s pravili splošnega 
dela pogodbenega prava in nekaterimi starimi pravili, odgovoriti na vse izzive modernega časa in 
spreminjajoče in razvijajoče zavarovalne pogodbe. Medtem kot PEICL temelji na načelu dispozitivnosti 
zakonskih pravil z izjemo tistih, katerih kogentnost je posebej določena, predlog ZZavP ohranja v 
slovenskem sistemu uveljavljeno načelo kogentnosti zakonskih določb o zavarovalni pogodbi z 
možnostjo odstopanja le v posameznih primerih, če je to v korist zavarovalca, zavarovanca ali 
upravičenca iz zavarovanja. Kogentnost pa je sproščena pri pogodbah, ki zajemajo velike nevarnosti, 
saj se te sklepajo le med gospodarskimi družbam, ki jim je treba omogočiti večjo pogodbeno svobodo. 
V uvodnem poglavju predloga zakona so po zgledu PECIL opredeljeni tudi glavni pojmi, ki jih zakon 
uporablja, kar prispeva k pravni jasnosti terminologije. 

V poglavju o sklepanju pogodbe so v skladu z direktivami EU podrobneje urejene predpogodbene 
dolžnosti obeh strank: dolžnost zavarovalca, da razkrije vse okoliščine, pomembne za oceno 
zavarovane nevarnosti, in dolžnost zavarovalnice, da zavarovalca pouči o značilnostih kritja in ga 
opozori na morebitno neskladje med ponujenim kritjem in njegovimi zahtevami. Opuščen je sedanji 
pristop iz OZ, po katerem se šteje, da se zavarovalna pogodba sklepa na podlagi zavarovalčeve 
ponudbe, saj je v dejanski praksi večinoma zavarovalnica tista, ki s svojimi splošnimi pogoji določi 
vsebino zavarovalne pogodbe. Glede ugotovitve, kdo je ponudnik in kdo naslovnik, se zato uporabijo 
splošna pravila obligacijskega prava, navadno pa bo to zavarovalnica. Če se zavarovanje sklepa na 
podlagi ponudbe potencialnega zavarovalca, pa mora zavarovalnica potencialnega zavarovalca 
posebej opozoriti, da kritje ne začne učinkovati, dokler se pogodba ne sklene oziroma dokler se ne 
plača prva premija, razen če je odobreno začasno kritje. 

Doslej veljavna zahteva o obvezni pisni obliki zavarovalne police je nadomeščena z zahtevo, da se 
zavarovalna polica izda v obliki, ki omogoča trajno hrambo, kar bo olajšalo sklepanje zavarovalnih 
pogodb v elektronski obliki na daljavo. Novost v splošnem delu zakona je tudi ureditev preventivnih 
ukrepov, ki jih mora po posebnem dogovoru v zavarovalni pogodbi izvesti zavarovalec ali zavarovanec 
da bi zmanjšal zavarovano nevarnost. V splošnem delu je podrobneje opredeljen tudi zavarovalni 
primer, in sicer zakon sedaj jasneje ločuje med zavarovano nevarnostjo kot tveganjem nastanka 
zavarovalnega primera in zavarovalnim primerom kot realizacijo zavarovanega tveganja. 

Sistemsko največja razlika glede na dosedanjo ureditev je ta, da predlog ZZavP po zgledu PEICL deli 
zavarovanja na škodna in vsotna zavarovanja namesto dosedanje delitve na premoženjska in osebna 
zavarovanja. Za delitev torej ni več odločilen predmet zavarovanja, ampak način odškodovanja. Vendar 
pa je v okviru pravil o škodnem zavarovanju ohranjenih precej določb OZ, ki so se nanašale na 
premoženjsko zavarovanje, saj je bilo ugotovljeno, da so te precej podrobnejše od ureditve v PEICL in 
v naši praksi že uveljavljene. V predlog ZZavP niso bila vključena so posebna pravila PEICL o zastaranju 
zahtevkov v zvezi z zavarovalno pogodbo, ker je strokovna skupina ocenila, da je glede tega ustrezna 
že splošna ureditev po slovenskem obligacijskem pravu. Predlog zakona prinaša podrobnejšo ureditev 
zavarovanja odgovornosti, zlasti glede instituta zavarovalnega primera in neposrednih zahtevkov 
oškodovanca. Primarni upravičenec iz pogodbe o zavarovanju odgovornosti je zavarovanec (tako kot 
pri preostalih premoženjskih zavarovanjih); oškodovanec je sekundarni upravičenec, če mu zakon ta 
položaj posebej priznava. 

Povsem nova je ureditev skupinskih zavarovanj, ki jih OZ doslej ni urejal. Pogodbe skupinskega 
zavarovanja so v tujini široko uporabljani zavarovalniški produkti, saj jih je mogoče prilagoditi 
posebnim potrebam posameznih skupin, s čimer se dosežejo ekonomske koristi posameznih 
zavarovancev, saj zavarovalnice riziko ocenjujejo glede skupine kot celote in ne njenih posameznih 
članov. 
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Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

a) Švica 

Švicarski zakon o zavarovalni pogodb iz leta 1908 je bil prva kodifikacija zavarovalnega prava v Evropi 
in je imel velik vpliv tudi na razvoj zakonodaje v Nemčiji, Avstriji, Franciji in Italiji. Leta 2005 je prišlo do 
prve večje revizije tega zakona z namenom prilagoditve razvoju zavarovalne dejavnosti in 
spremembam zakonodajnega okolja. Med pomembnejšimi spremembami, ki neposredno zadevajo 
zavarovalno pogodbo, se omenja ureditev posledic, če zavarovalec ali zavarovanec zavarovalnici ne 
razkrije vseh relevantnih dejstev ali navaja netočne podatke. Zavarovalnica lahko samo odpove 
zavarovalno pogodbo, ne more pa od nje odstopiti, in sicer samo če obstaja vzročna zveza med 
nerazkritim dejstvom in škodo. Če je pogodba odpovedana pred rednim iztekom, je sklenitelj 
zavarovanja upravičen do povračila sorazmernega dela premije. Spremenjeno je bilo tudi pravilo o 
prenosu zavarovalne pogodbe v primeru prenosa lastninske pravice na zavarovanem predmetu. Po 
novem v primeru prenosa lastnine zavarovalna pogodba preneha, razen v primeru avtomobilskega 
zavarovanja ali požarnega zavarovanja stavbe. 

b) Nizozemska 

Leta 2006 je začela veljati nova ureditev zavarovalne pogodbe na Nizozemskem, in sicer kot del 
civilnega zakonika (pred tem je bila urejena v trgovinskem zakoniku). Tudi tu se pomembne novosti 
nanašajo na dolžnost zavarovalca, da razkrije zavarovalnici vsa relevantna dejstva in okoliščine za 
oceno rizika: pri izpolnjevanju obrazcev, ki jih v ta namen pripravi zavarovalnica, zavarovalec ni dolžan 
razkriti podatkov, po katerih ga obrazec ne sprašuje. Za kršitev gre le, če relevantne podatke zamolči z 
namenom zavajati zavarovalnico. Zavarovateljeva kršitev obveznosti razkritja nima več za posledico 
ničnosti zavarovalne pogodbe, ampak lahko zavarovalnica pogodbo odpove. Zaradi zamolčanja 
relevantnih podatkov zavarovalnica ne more preprosto zavrniti izplačila odškodnine, ampak ga lahko 
le sorazmerno zmanjša, še obstaja vzročna zveza med zamolčanimi podatki in tveganjem škodnega 
dogodka. Zakon vsebuje tudi nova pravila o posledicah neplačila premije. Zavarovalnica lahko odreče 
kritje samo v primeru, če je zavarovalca opozorila na plačilo naknadne (ne prve) premije in če je bila ta 
posledica določena v splošnih pogojih zavarovanja. Zakon zavarovalnici daje pravico subrogacije, ki pa 
je ni mogoče izvrševati na račun zavarovanca. Če plačilo zavarovalnice ne pokrije vse škode, ki jo je 
zavarovanec utrpel, ima zavarovanec prednost pri izterjavi preostanka škode od povzročitelja. 

c) Nemčija 

Leta 2008 je pričela veljati povsem nova verzija nemškega zakona o zavarovalni pogodbi. Novi zakon 
daje poudarek na pravicah potrošnika in podatkih, ki mu morajo biti zagotovljeni. Zavarovalnicam so 
naložene nove dolžnosti glede obveščanja zavarovancev o njihovih pravicah in obveznostih, tako ob 
sklenitvi kot tudi med trajanjem pogodbe. Če zavarovalnica ne izpolnjuje teh obveznosti, sama izgubi 
nekatere pravice v razmerju do zavarovanca. 

d) Velika Britanija 

V Veliki Britaniji (pravni sistem Anglije in Walesa) je bil leta 2012 sprejet zakon o potrošniških 
zavarovanjih (Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012), ki podrobneje ureja 
zlasti katere informacije in na kakšen način mora zavarovatelj razkriti zavarovalnici ob sklenitvi 
zavarovanja in kasneje, s kakšno odgovornostjo mora pri tem ravnati in kakšne so posledice kršitve. 
Leta 2015 pa je bil sprejet nov splošni zavarovalni zakon (Insurance Act 2015), ki prinaša nekaj bistvenih 
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sprememb v ureditvi zavarovalne pogodbe. Del odgovornosti za razkritje podatkov prenaša z 
zavarovalca na zavarovalnico, ki ji nalaga dolžnost poizvedovanja. Zakon zagotavlja, da so sankcije za 
kršitev obveznosti razkritja sorazmerne s kršitvijo, npr. tako, da je izvrševanje zavarovanja samo 
zadržano in se pogodba ne razdre. Zavarovanec ima tudi možnost dokazovati, da kršitev ni povečala 
rizika nastanka s pogodbo krite škode. 

 

 

B. Besedilo členov 

 

PRVI DEL: SPLOŠNI DEL 

Prvo poglavje: Uvodne določbe 

1. člen 
(Področje uporabe) 

(1) Ta zakon ureja zavarovalno pogodbo. 

(2) Ta zakon se ne uporablja za plovbno zavarovanje in tudi ne za tista druga 
zavarovanja, glede katerih se uporabljajo pravila o plovbnem zavarovanju. 

(3) Ta zakon se ne uporablja za pozavarovanje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje in 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 

(4) Za obvezna zavarovanja se uporabljajo določbe tega zakona, razen če je s posebnim 
zakonom določeno drugače.  

 
2. člen 

(Odmiki od zakonskih določb) 

(1) Zavarovalna pogodba se sme odmakniti samo od tistih določb tega zakona, v katerih 
je to izrecno dopustno, ter od tistih, ki pogodbenikom omogočajo ravnati tako, kakor 
hočejo. 

(2) Pogodba med zavarovalnico in potrošnikom se lahko odmakne od določb tega 
zakona le, če je takšen odmik v korist zavarovalca, zavarovanca ali upravičenca iz 
zavarovanja.  

(3) Pogodbe, ki zajemajo velike nevarnosti v smislu predpisov, ki urejajo 
zavarovalništvo, se lahko odmaknejo od določb tega zakona v korist katerekoli stranke. 
Pri skupinskem zavarovanju odmik učinkuje samo proti posameznemu zavarovancu, ki 
izpolnjuje osebne kriterije, določene za velike nevarnosti.  

 
3. člen  

(Opredelitve pojmov) 

(1) Zavarovalna pogodba je pogodba, s katero se zavarovalec zavezuje zavarovalnici 
plačati premijo, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če nastane zavarovalni primer, 
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izplačala zavarovancu ali nekomu tretjemu zavarovalnino ali odškodnino ali storila kaj 
drugega. 

(2) Zavarovalni primer je uresničitev nevarnosti, ki je določena v zavarovalni pogodbi. 

(3) Škodno zavarovanje je zavarovanje, pri katerem je zavarovalnica ob nastanku 
zavarovalnega primera dolžna povrniti škodo, ki je nastala zavarovancu, do zneska 
njene obveznosti. 

(4) Vsotno zavarovanje je zavarovanje, pri katerem je zavarovalnica ob nastanku 
zavarovalnega primera dolžna plačati v zavarovalni pogodbi določen denarni znesek. 

(5) Zavarovanje odgovornosti je zavarovanje, pri katerem zavarovalnica povrne škodo, 
ki jo je zavarovanec dolžan povrniti oškodovancu, do zneska njene obveznosti. 

(6) Življenjsko zavarovanje je zavarovanje, pri katerem je zavarovalni primer 
opredeljen kot smrt, doživetje ali dolgoživost zavarovane osebe. 

(7) Zavarovanec je oseba, katere premoženjski interes je zavarovan pred izgubo pri 
škodnem zavarovanju ali zavarovanju odgovornosti. 

(8) Upravičenec je oseba, v korist katere se izplača zavarovalnina pri vsotnem 
zavarovanju. 

(9) Zavarovana oseba je oseba, katere življenje, zdravje ali osebni status so zavarovani. 

(10) Premija je plačilo, ki ga zavarovalec dolguje zavarovalnici po pogodbi. 

(11) Trajanje zavarovanja je čas veljavnosti zavarovalne pogodbe. 

(12) Zavarovalno obdobje je obdobje, za katero je po pogodbi dolgovana premija. 

(13) Kritno obdobje je obdobje, v katerem je zavarovalnica zavezana k izpolnitvi svojih 
obveznosti iz zavarovalne pogodbe. 

(14) Obvezno zavarovanje je zavarovanje, ki je sklenjeno zaradi z zakonom predpisane 
obveznosti sklenitve zavarovanja. 

 
4. člen  

(Genetske preiskave) 

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

(2) Prejšnji odstavek se ne nanaša na zavarovanja, pri katerih je zavarovana oseba 
polnoletna, zavarovalna vsota pa presega 300.000 evrov ali premija, ki se plačuje na 
podlagi zavarovalne pogodbe, presega 30.000 evrov letno. 

 



9 

 

Drugo poglavje: Začetek in trajanje zavarovalne pogodbe 

Prvi oddelek: Predpogodbene dolžnosti potencialnega zavarovalca 

5. člen 
(Dolžnost razkritja) 

Potencialni zavarovalec mora ob sklepanju pogodbe zavarovalnici razkriti vse 
okoliščine pomembne za oceno nevarnosti, ki so mu znane ali bi mu morale biti znane 
in mu je o njih zavarovalnica postavila jasna in natančna vprašanja. 

 
6. člen 

(Kršitev dolžnosti razkritja) 

(1) Če zavarovalec prekrši dolžnost razkritja iz prejšnjega člena, lahko zavarovalnica 
predlaga spremembo pogodbe ali pogodbo odpove. V ta namen mora zavarovalcu 
poslati pisno obvestilo o svoji nameri in o pravnih posledicah svoje odločitve v enem 
mesecu po tem, ko ji postane kršitev dolžnosti razkritja znana ali razvidna. 

(2) Če zavarovalnica predlaga spremembo pogodbe, se šteje, da je zavarovalec predlog 
spremembe sprejel, če ga v enem mesecu po prejemu obvestila pisno ne zavrne. 
Zavarovalnica lahko v enem mesecu po prejemu zavarovalčevega pisnega obvestila o 
zavrnitvi spremembe odpove pogodbo. 

(3) Zavarovalnica ne more odpovedati pogodbe v skladu s prvim odstavkom, če 
zavarovalec ni odgovoren za kršitev dolžnosti razkritja, razen če zavarovalnica dokaže, 
da pogodbe sploh ne bi sklenila, če bi poznala nerazkrite okoliščine. 

(4) Odpoved pogodbe začne veljati en mesec po tem, ko je zavarovalec prejel pisno 
obvestilo iz prvega odstavka tega člena.  

(5) Če zavarovalni primer nastane zaradi okoliščine, ki je zavarovalec iz malomarnosti 
ni razkril, in nastopi pred učinkovanjem odpovedi ali spremembe pogodbe, je 
zavarovalnica prosta svoje obveznosti v primeru, če pogodbe ne bi sklenila, če bi bila 
poznala te okoliščine. Če pa bi zavarovalnica pogodbo sklenila z višjo premijo ali pod 
drugačnimi pogoji, se zavarovalnina zmanjša sorazmerno oziroma se plača v skladu s 
takimi pogoji. 

 
7. člen  

(Izjeme) 

Ne glede na določila prejšnjega člena zavarovalnica ne more predlagati spremembe 
pogodbe ali je odpovedati v naslednjih primerih: 

(a) če zavarovalec ni odgovoril na vprašanje zavarovalnice ali gre za okoliščine, za 
katere je očitno, da so razkrite nepopolno ali nepravilno; 

(b) če gre za okoliščine ki bi jih bilo treba razkriti, ali netočno razkrite okoliščine, ki 
niso bistvene za odločitev zavarovalnice, da sklene pogodbo ali da to stori pod 
dogovorjenimi pogoji; 

(c) če je zavarovalec glede na ravnanje zavarovalnice utemeljeno sklepal, da mu teh 
okoliščin ni treba razkriti; 
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(d) če gre za okoliščine, ki so bile zavarovalnici znane ali bi ji morale biti znane. 

 
8. člen 

(Kršitev s prevaro) 

(1) Ne glede na določila 6. člena tega zakona lahko zavarovalnica zahteva razveljavitev 
pogodbe in obdrži pravico do premije, če je zavarovalec s prevaro prekršil dolžnost 
razkritja iz 5. člena tega zakona in zavarovalnico tako napeljal k sklenitvi pogodbe. 
Pravica zavarovalnice, da zahteva razveljavitev zavarovalne pogodbe, preneha, če v 
treh mesecih od dneva, ko je zvedela za neresničnost razkritja ali za zamolčanje, ne 
izjavi zavarovalcu, da jo namerava uporabiti. 

(2) Te pravice zavarovalnice s pogodbo ni mogoče izključiti ali omejiti. 

 
9. člen 

(Dodatne okoliščine) 

Določbe 6., 7., 8. in 10. člena tega zakona se poleg okoliščin iz 5. člena tega zakona 
uporabljajo tudi za druge okoliščine, ki jih zavarovalec zavarovalnici sam razkrije ob 
sklenitvi pogodbe. 

 
10. člen 

(Védenje drugih oseb) 

(1) Pri zavarovanjih, sklenjenih v imenu in na račun drugega, v korist tretjega, na tuj 
račun ali na račun tistega, katerega se tičejo, dolžnost razkritja vključuje tudi okoliščine, 
ki so bile tem osebam znane ali bi jim morale biti znane. 

(2) Védenje zavarovanca se upošteva le, če je zavarovanec vedel ali bi moral vedeti za 
ta svoj status. 

 
11. člen  

(Genski podatki) 

Ta oddelek se ne uporablja za rezultate genetskih preiskav, za katere velja prvi 
odstavek 4. člena tega zakona. 

 

Drugi oddelek: Predpogodbene dolžnosti zavarovalnice 

 12. člen  
(Zagotavljanje podatkov) 

Zavarovalnica potencialnemu zavarovalcu ob sklepanju pogodbe zagotovi izvod 
predlaganih zavarovalnih pogojev in dokument, v katerem morajo biti navedeni 
podatki v skladu s predpisi, ki urejajo zavarovalništvo. 
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13. člen 
 (Dolžnost opozarjanja na neskladnost kritja) 

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

(2) Če zavarovalnica ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, lahko zavarovalec v dveh 
mesecih po tem, ko je bil seznanjen s kršitvijo, s pisno izjavo odstopi od pogodbe. V 
vsakem primeru pa lahko zahteva tudi povrnitev škode.  

 
 14. člen 

(Opozorilo glede začetka kritja) 

Če se zavarovanje sklepa na podlagi ponudbe potencialnega zavarovalca, mora 
zavarovalnica potencialnega zavarovalca opozoriti, da kritje ne začne učinkovati, 
dokler se pogodba ne sklene oziroma dokler se ne plača prva premija, razen če je 
odobreno začasno kritje. 

 

Tretji oddelek: Nepošteni zavarovalni pogoji 

 15. člen 
(Nepošteni zavarovalni pogoji) 

(1) Zavarovalni pogoj, o katerem se stranki nista posamično dogovorili, je nepošten, če 
v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja povzroči znatno neravnotežje v 
pogodbenih pravicah in obveznostih strank v škodo zavarovalca, zavarovanca ali 
upravičenca (nepošten zavarovalni pogoj).  

(2) Pri presoji se upoštevajo vrsta zavarovalne pogodbe, preostali deli pogodbe ter 
okoliščine v času sklenitve pogodbe.  

(3) Nepošten zavarovalni pogoj je ničen. 

(4) Pogodba ostaja v veljavi, če lahko obstane brez nepoštenega pogoja. Če to ni 
mogoče, se nepošteni pogoj lahko nadomesti s pogojem, o katerem bi se sporazumeli 
razumni sopogodbenici, če bi vedeli za nepoštenost pogoja. 

(5) Ta člen se uporablja tudi za zavarovalne pogoje, ki omejujejo ali spreminjajo kritje, 
vendar ne za: 

(a) ustreznost zavarovalnega kritja glede na premijo, in 

(b) pogoje, ki v bistvenem opredeljujejo zagotovljeno kritje ali dogovorjeno premijo, 
v obeh primerih pod pogojem, da so pogoji sestavljeni v jasnem in razumljivem 
jeziku.  
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Četrti oddelek: Retroaktivno in začasno kritje 

16. člen  
(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 obdobje po sklenitvi pogodbe. 

(2) Če v primeru retroaktivnega kritja zavarovalec ob sklenitvi pogodbe ve, da je prišlo 
do zavarovalnega primera, kritje učinkuje samo za obdobje po sklenitvi pogodbe. Ta 
določba ne posega v možnost zavarovalnice, da zahteva razveljavitev pogodbe v skladu 
z 8. členom tega zakona. 

 
17. člen 

(Začasno kritje) 

(1) Ob sklenitvi začasne zavarovalne pogodbe zavarovalnica namesto zavarovalne 
police izda potrdilo o kritju, v katerem navede podatke iz prvega odstavka 19. člena 
tega zakona. 

(2) Potrdilo o kritju dokazuje začasno kritje, dokler ni izdana zavarovalna polica v skladu 
z 19. členom tega zakona. 

(3) Za začasno kritje se ne uporabljajo določbe 12., 13. in 14. člena tega zakona. 

 
18. člen 

(Trajanje začasnega kritja) 

(1) Če se zavarovalcu odobri začasno kritje, to kritje preneha ob začetku kritja, ko je 
izdana zavarovalna polica ali ko potencialni zavarovalec prejme od zavarovalnice 
obvestilo o dokončni zavrnitvi njegove ponudbe. 

(2) Če se začasno kritje odobri potencialnemu zavarovalcu, ki ne ponuja sklenitve 
zavarovalne pogodbe pri isti zavarovalnici, tako kritje lahko odpove katerakoli stranka 
z dvotedenskim odpovednim rokom. 

 

Peti oddelek: Zavarovalna polica 

19. člen 
 (Vsebina zavarovalne police) 

(1) Ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zavarovalnica izda zavarovalno polico, ki mora 
vsebovati vsaj naslednje podatke: 

(a) navedbo pogodbenih strank;  

(b) navedbo zavarovanca ter pri življenjskem zavarovanju upravičenca in 
zavarovane osebe;  

(c) predmet zavarovanja in zavarovane nevarnosti;  

(d) zavarovalno vsoto in morebitno soudeležbo zavarovanca;  
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(e) premijo; 

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

(g) zavarovalne pogoje, ki veljajo za pogodbo. 

(2) Zavarovalna polica ali dokumenti, na katere se zavarovalna polica sklicuje, morajo 
vsebovati tudi druge podatke v skladu s predpisi, ki urejajo zavarovalništvo. 

(3) Zavarovalna polica mora biti izdana v obliki, ki omogoča trajno hrambo.  

(4) Če se kakšno določilo splošnih ali posebnih pogojev in kakšno določilo iz police ne 
ujemata, velja določilo police. 

 
20. člen 

(Učinki zavarovalne police) 

(1) Če se vsebina zavarovalne police razlikuje od vsebine iz zavarovalčeve ponudbe ali 
morebitnega predhodnega dogovora med strankama, se šteje, da je zavarovalec 
odobril razlike, kot so izrecno navedene v polici, razen če jim ugovarja v enem mesecu 
od prejema police. Zavarovalnica mora zavarovalca s poudarjenim besedilom obvestiti 
o pravici do ugovora zoper te razlike. 

(2) Če zavarovalnica ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, se šteje, da je bila 
pogodba dogovorjena z vsebino iz zavarovalčeve ponudbe oziroma predhodnega 
dogovora strank. 

 
21. člen 

(Zavarovalna pogodba, sklenjena s plačilom premije) 

V zavarovalnih pogojih so lahko določeni primeri, v katerih je zavarovalna pogodba 
sklenjena s samim plačilom premije, izdaja zavarovalne police pa ni potrebna. 

 

Šesti oddelek: Trajanje zavarovalne pogodbe 

22. člen  
(Trajanje zavarovalne pogodbe) 

(1) Če ni drugače dogovorjeno, učinkuje zavarovalna pogodba od naslednjega dne od 
dneva, ki je v polici označen kot dan začetka zavarovanja, pa vse do poteka zadnjega 
dne zavarovanja.  

(2) Če trajanje zavarovanja v pogodbi ni določeno, sme vsaka stranka pogodbo 
odpovedati z dnem zapadlosti premije za naslednje zavarovalno obdobje, če o tem 
pisno obvesti drugo stranko najkasneje en mesec pred zapadlostjo premije. 

(3) Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, sme po preteku tega časa vsaka 
stranka z odpovednim rokom treh mesecev odpovedati pogodbo s pisnim sporočilom 
drugi stranki. Te pravice s pogodbo ni mogoče izključiti ali omejiti. 

(4) Določbe tega člena ne veljajo za življenjsko zavarovanje. 
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23. člen 
(Podaljšanje zavarovalne pogodbe) 

(1) Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjen rok trajanja z možnostjo, da se pogodba 
podaljšuje, če je stranki ne odpovesta, se zavarovalna pogodba po izteku 
dogovorjenega obdobja vsakokrat podaljša za obdobje enega leta, razen če: 

(a) zavarovalnica pisno odpove podaljšanje vsaj mesec dni pred potekom pogodbe; 
ali 

(b) zavarovalec pisno odpove podaljšanje pred potekom pogodbe.  

(2) Uporabe določb tega člena s pogodbo ni mogoče izključiti ali omejiti. 

 
24. člen 

(Sprememba pogojev) 

(1) V zavarovalni pogodbi, ki traja več kot eno leto ali se podaljšuje v skladu s 23. 
členom tega zakona, lahko zavarovalnica spremeni premijo ali drugo pogodbeno 
določilo le tako, da sprememba učinkuje od naslednjega zavarovalnega obdobja dalje. 

(2) Zavarovalnica zavarovalcu pošlje pisno sporočilo o spremembi najkasneje en mesec 
pred potekom trenutnega zavarovalnega obdobja in ga obvesti o njegovi pravici, da 
odpove pogodbo v roku dveh tednov od prejema sporočila, in o posledicah, če te 
pravice ne uveljavlja. V primeru odpovedi pogodba preneha z začetkom naslednjega 
zavarovalnega obdobja. 

(3) Uporabe določb tega člena s pogodbo ni mogoče izključiti ali omejiti. 

 
25. člen  

(Odpoved pogodbe po nastanku zavarovanega primera) 

(1) Pogodbeno določilo o možnosti odpovedi pogodbe po nastanku zavarovalnega 
primera je veljavna le, če daje pravico odpovedati pogodbo obema strankama in se 
pogodba ne nanaša na življenjsko zavarovanje. 

(2) Pravica do odpovedi preneha, če stranka v dveh mesecih po tem, ko je izvedela za 
zavarovalni primer, drugi stranki pisno ne sporoči odpovedi. 

(3) Zavarovalna pogodba preneha dva tedna po obvestilu iz prejšnjega odstavka. 

 
26. člen 

(Vpliv stečaja na zavarovanje) 

Če pride zavarovalec v stečaj, glede nadaljevanja zavarovanja veljajo splošna pravila o 
posledicah začetka stečajnega postopka oziroma postopka osebnega stečaja. 
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Sedmi oddelek: Dolžnost obveščanja po sklenitvi pogodbe 

27. člen 
(Splošna dolžnost obveščanja in zagotavljanje podatkov na zahtevo) 

(1) V času trajanja pogodbe mora zavarovalnica zavarovalcu zagotoviti informacije v 
skladu s predpisi, ki urejajo zavarovalništvo. 

(2) Na zahtevo zavarovalca zavarovalnica zagotovi zavarovalcu podatke o vseh 
zadevah, ki so pomembne za izvedbo pogodbe, ter o novih zavarovalnih pogojih, ki jih 
zavarovalnica ponuja za zavarovalne pogodbe enake vrste kot je tista, sklenjena z 
zavarovalcem. 

 

Tretje poglavje: Zavarovana nevarnost 

Prvi oddelek: Preventivni ukrepi 

28. člen 
(Preventivni ukrep) 

Preventivni ukrep je v zavarovalni pogodbi dogovorjena dolžnost zavarovalca ali 
zavarovanca, da po sklenitvi zavarovalne pogodbe in pred nastankom zavarovalnega 
primera izvede ali opusti določena dejanja. 

 
29. člen 

(Pravica zavarovalnice do odpovedi pogodbe) 

(1) Zavarovalnica lahko odpove pogodbo zaradi kršitve preventivnega ukrepa, če je 
zavarovalec ali zavarovanec preventivni ukrep kršil namenoma ali iz hude 
malomarnosti.  

(2) Zavarovalnica odpove pogodbo s pisnim obvestilom zavarovalcu v enem mesecu od 
dne, ko se je zavarovalnica seznanila z neupoštevanjem preventivnega ukrepa oziroma 
ko je to postalo očitno. Kritje preneha z dnem učinkovanja odpovedi pogodbe. 

 
30. člen 

(Izključitev obveznosti zavarovalnice) 

(1) Neupoštevanje preventivnega ukrepa v celoti ali delno izključi obveznost 
zavarovalnice, če je zavarovalec ali zavarovanec preventivni ukrep prekršil namenoma 
ali iz hude malomarnosti in je med neupoštevanjem preventivnega ukrepa in nastalo 
škodo podana vzročna zveza. 

(2) Obveznost zavarovalnice se zmanjša za toliko, za kolikor je zaradi neupoštevanja 
preventivnega ukrepa nastala večja škoda. 
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Drugi oddelek: Povečanje nevarnosti 

31. člen  
(Dolžnost obveščanja o povečanju nevarnosti) 

(1) Zavarovalec je dolžan obvestiti zavarovalnico o vsaki spremembi okoliščin, ki utegne 
biti pomembna za ocenitev nevarnosti in je kot taka določena v zavarovalni pogodbi. 

(2) Zavarovalec mora zavarovalnico nemudoma obvestiti, če se je nevarnost povečala 
s kakšnim njegovim ravnanjem; če pa se je nevarnost povečala brez njegovega 
sodelovanja, jo mora obvestiti v dveh tednih, odkar je za to zvedel. Veljavno je tudi 
obvestilo, ki ga zavarovalnici da tretja oseba. 

(3) Če zavarovalec krši svojo dolžnost obveščanja o povečanju nevarnosti, lahko 
zavarovalnica iz tega razloga zavrne plačilo odškodnine oziroma zavarovalnine le, če je 
škoda nastala zaradi neupoštevanja dolžnosti obveščanja o povečani nevarnosti. 

 
32. člen  

(Odstop od pogodbe zaradi povečanja nevarnosti) 

(1) Zavarovalnica lahko odstopi od zavarovalne pogodbe, če je povečanje nevarnosti 
tolikšno, da zavarovalnica ne bi sklenila pogodbe, če bi bilo tako stanje takrat, ko je bila 
pogodba sklenjena. Pogodba preneha mesec dni po odstopu od pogodbe; če je 
zavarovalec namerno kršil dolžnost obveščanja o povečanju nevarnosti, pa s 
trenutkom odstopa. 

(2) Če pa je povečanje nevarnosti tolikšno, da bi bila zavarovalnica sklenila pogodbo 
samo proti višji premiji, če bi bilo tako stanje takrat, ko je bila sklenjena, lahko predlaga 
zavarovalcu novo višino premije. 

(3) Če zavarovalec ne privoli v novo višino premije v dveh tednih, odkar prejme tak 
predlog, preneha pogodba po samem zakonu. 

(4) Vendar ostane pogodba v veljavi in zavarovalnica ni več upravičena predlagati 
zavarovalcu nove višine premije ali odstopiti od pogodbe, če teh svojih pravic ne 
izkoristi v enem mesecu od dneva, ko je kakorkoli zvedela za povečanje nevarnosti, ali 
če še pred iztekom tega roka na kakšen način pokaže, da se strinja z nadaljevanjem 
pogodbe (če sprejme premijo, izplača zavarovalnino za zavarovalni primer, ki je nastal 
po tem povečanju, ipd.). 

 
33. člen 

(Če medtem nastane zavarovalni primer) 

Če je zavarovalni primer nastal zaradi povečane nevarnosti, ki je bila zavarovalcu znana 
ali bi mu morala biti znana, preden je kritje prenehalo, se zavarovalnina ne izplača, če 
zavarovalnica sploh ne bi zavarovala povečane nevarnosti, če bi bila zanjo vedela. Če 
pa bi zavarovalnica povečano nevarnost zavarovala z višjo premijo ali pod drugačnimi 
pogoji, se zavarovalnina izplača v sorazmerju med plačanimi premijami in premijami, 
ki bi morale biti plačane glede na povečano nevarnost ali v skladu s temi pogoji. 
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34. člen 
(Neznatno povečanje nevarnosti) 

Določbe 31. do 33. člena se ne uporabljajo, če je povečanje nevarnosti neznatno. 

 

Tretji oddelek: Zmanjšanje nevarnosti 

35. člen 
 (Posledice zmanjšanja nevarnosti) 

(1) Če pride do znatnega zmanjšanja nevarnosti, ima zavarovalec pravico zahtevati 
sorazmerno znižanje premije za preostanek trajanja zavarovanja, ki se računa od dne, 
ko je zavarovalnico obvestil o zmanjšanju nevarnosti. 

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

 

Četrto poglavje: Premija 

36. člen 
(Dolžnost plačevanja in sprejemanja premije) 

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

(2) Premija se plačuje v dogovorjenih rokih; če jo je treba plačati naenkrat, se plača ob 
sklenitvi pogodbe.  

(3) Premijo je treba plačati v kraju, v katerem ima zavarovalec sedež oziroma stalno 
prebivališče, če ni v pogodbi določen kakšen drug kraj. 

 
37. člen 

(Posledice, če premija ni plačana) 

(1) Obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi določeno zavarovalnino ali 
odškodnino, začne teči na dan, ki je v pogodbi določen kot dan začetka zavarovanja. 
Če je s pogodbo določeno plačilo premije kot pogoj za začetek zavarovanja, začne teči 
obveznost zavarovalnice naslednji dan po vplačilu premije oziroma prvega obroka 
premije, pri čemer mora biti zavarovalec na to izrecno opozorjen. 

(2) Obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi dogovorjeno zavarovalnino ali 
odškodnino, pa preneha v primeru, če zavarovalec ne plača premije do zapadlosti in 
tega tudi ne stori kdo drug, ki je za to zainteresiran. Zavarovalna pogodba preneha 
veljati po samem zakonu po enem mesecu od dneva, ko je bil zavarovalec na zanesljiv 
način obveščen o zapadlosti premije in posledicah neplačila, pri čemer pa ta rok ne 
more izteči prej, preden ne preteče mesec dni od zapadlosti premije 

(3) V vsakem primeru preneha pogodba veljati po samem zakonu, če premija ni plačana 
v letu dni od zapadlosti.  
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(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo za življenjsko zavarovanje. 

 
38. člen 

(Deljivost premije) 

Če zavarovalna pogodba preneha pred potekom dogovorjenega trajanja zavarovanja 
in ni nastal zavarovalni primer, je zavarovalnica upravičena do premije le za obdobje 
pred prenehanjem. 

 

Peto poglavje: Zavarovalni primer 

39. člen 
(Zavarovana nevarnost) 

Nevarnost, ki je zajeta z zavarovanjem (zavarovana nevarnost), mora biti bodoča, 
negotova in neodvisna od izključne volje vsakega od pogodbenikov. 

 
40. člen 

(Ničnost pogodbe) 

(1) Zavarovalna pogodba je nična, če je tedaj, ko je bila sklenjena, zavarovalni primer 
že nastal, če je bil že v nastajanju ali je bilo gotovo, da bo nastal, ali če je tedaj že 
prenehala možnost, da bi nastal. 

(2) Če pa je bilo dogovorjeno, da bo z zavarovanjem zajet določen čas pred sklenitvijo 
pogodbe, je pogodba nična le, če je bilo tedaj, ko je bila sklenjena, zainteresirani stranki 
znano, da je zavarovalni primer že nastal oziroma da je že prenehala možnost, da bi 
nastal. 

 
41. člen 

(Preprečevanje zavarovalnega primera in reševanje) 

(1) Zavarovanec je dolžan izvesti razumne ukrepe za preprečitev nastanka 
zavarovalnega primera; če zavarovalni primer nastane, pa za omejitev škodljivih 
posledic. 

(2) Zavarovalnica mora povrniti stroške in izgube, povzročeno z razumnim poskusom, 
da bi se odvrnila neposredna nevarnost za nastanek zavarovalnega primera, ter s 
poskusom, da bi se omejile njegove škodljive posledice, in sicer tudi tedaj, če so bili ti 
poskusi neuspešni. 

(3) Če zavarovanec ne izpolni svoje obveznosti preprečevanja zavarovalnega primera 
ali obveznosti reševanja in za to nima opravičila, se obveznost zavarovalnice zmanjša 
za toliko, za kolikor je zaradi tega nastala večja škoda. 

 



19 

 

42. člen 
(Škoda, ki je krita z zavarovanjem) 

(1) Zavarovalnica je dolžna povrniti škodo, nastalo po naključju ali po krivdi 
zavarovalca, zavarovanca ali zavarovalnega upravičenca, razen če je glede določene 
škode taka njena obveznost v zavarovalni pogodbi izrecno izključena.  

(2) Zavarovalnica ni odgovorna za škodo, ki jo te osebe povzročijo namenoma, in je 
nično določilo, po katerem bi bila odgovorna tudi v tem primeru.  

(3) Zavarovalnica je dolžna povrniti škodo, ki jo je povzročil kdo, za katerega ravnanje 
zavarovanec kakorkoli odgovarja, ne glede na to, ali je bila škoda povzročena iz 
malomarnosti ali namenoma, če ni dogovorjeno drugače. 

 
43. člen 

(Obvestilo o zavarovalnem primeru) 

(1) O nastanku zavarovalnega primera mora obvestiti zavarovalnico zavarovalec, 
zavarovanec ali upravičenec, če sta osebi, ki je dolžna dati obvestilo, znana ali bi ji 
morala biti znana obstoj zavarovalnega kritja in nastanek zavarovalnega primera. 
Veljavno je tudi obvestilo, ki ga zavarovalnici da tretja oseba. 

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

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

 
44. člen 

(Sodelovanje pri obravnavi zahtevkov) 

(1) Zavarovalec, zavarovanec in 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 lokacij, kjer je nastal zavarovalni primer. 

(2) V primeru kršitve prejšnjega odstavka se zavarovalnina zmanjša, če zavarovalnica 
dokaže, da ji je zaradi kršitve nastala škoda. 

(3) Nična so pogodbena določila, po katerih bi zavarovanec izgubil pravico do 
odškodnine ali zavarovalnine, če po nastanku zavarovalnega primera ne bi izpolnil 
katere izmed predpisanih ali dogovorjenih obveznosti. 

 
45. člen  

(Reševanje zahtevkov) 

(1) Zavarovalnica mora izvesti vse razumne ukrepe za hitro reševanje zahtevka. 
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(2) Če znesek obveznosti zavarovalnice ni ugotovljen v roku dveh tednov od dneva, ko 
je zavarovalnica dobila obvestilo o nastanku zavarovalnega primera, mora 
zavarovalnica upravičencu izplačati nesporni del svoje obveznosti kot predujem. 

(3) S sprejemom predujma se upravičenec ne odreka zahtevku za plačilo preostalega 
dela obveznosti. 

(4) Zavarovalnina se izplača najkasneje teden po ugotovitvi utemeljenosti zahtevka in 
ovrednotenju zahtevka oziroma njegovega dela. 

(5) Zavarovalnica odgovarja za škodo, ki nastane zaradi zamude z izplačilom škode 
oziroma s pogodbo dogovorjene vsote. 

 
46. člen 

(Izključitev odgovornosti zavarovalnice pri nameri in prevari) 

Če je zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec povzročil zavarovalni primer 
namenoma ali s prevaro, zavarovalnica ni zavezana za nikakršne dajatve, nasprotno 
pogodbeno določilo pa je nično. 

 
47. člen 

(Ugovori zavarovalnice) 

 (1) Zoper zahtevek prinosnika police in zoper zahtevek koga drugega, ki se nanjo 
sklicuje, lahko zavarovalnica uveljavlja vse ugovore, ki jih ima v zvezi s pogodbo proti 
tistemu, s katerim je sklenila zavarovalno pogodbo.  

(2) Izjemoma sme zavarovalnica uveljavljati zoper zahtevke tretjega pri prostovoljnem 
zavarovanju pred odgovornostjo in zoper zahtevke imetnikov določenih pravic na 
zavarovani stvari, katerih pravica je z uničene ali poškodovane zavarovane stvari po 
samem zakonu prešla na zavarovalnino, samo ugovore, ki so nastali, preden je nastal 
zavarovalni primer. 

  

DRUGI DEL: SKUPNE DOLOČBE ZA ŠKODNO ZAVAROVANJE 

Prvo poglavje: Splošne določbe 

48. člen 
(Zavarovalni interes) 

(1) Škodno zavarovanje lahko sklene vsak, kdor ima interes, da ne nastane zavarovalni 
primer, ker bi sicer nastala kakšna premoženjska izguba.  

(2) Pravice iz zavarovanja imajo lahko samo tisti, ki so imeli ob nastanku škode 
premoženjski interes za to, da zavarovalni primer ne bi nastal. 

 
49. člen 

(Namen škodnega zavarovanja) 

(1) Zavarovalnina ne more biti večja od škode, ki je zavarovancu nastala z nastankom 
zavarovalnega primera.  
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(2) Pri zavarovanju posevkov in plodov ter drugih zemeljskih proizvodov se škoda 
ugotavlja glede na vrednost, ki bi jo ti imeli ob spravljanju, če ni drugače dogovorjeno.  

(3) Veljavna so pogodbena določila, s katerimi se zavarovalnina omejuje na manjši 
znesek od škode.  

(4) Pri ugotavljanju škode se upošteva tudi izgubljeni dobiček, razen če je s pogodbo 
izključen.  

(5) Če nastane v istem zavarovalnem obdobju zaporedoma več zavarovalnih primerov, 
se za vsakega izmed njih določi in izplača polna zavarovalnina iz zavarovanja glede na 
celo zavarovalno vsoto, brez zmanjšanja za znesek v tej dobi že izplačanih odškodnin.  

(6) Če je bila z zavarovalno pogodbo vrednost zavarovane stvari sporazumno 
ugotovljena, se zavarovalnina določi po tej vrednosti, razen če zavarovalnica dokaže, 
da je v pogodbi določena vrednost znatno večja od resnične vrednosti, in če za to 
razliko ni utemeljenega razloga (kot je na primer zavarovanje rabljene stvari na 
vrednost takšne nove stvari ali zavarovanje subjektivne vrednosti). 

 
50. člen 

(Prepustitev poškodovane zavarovane stvari) 

Če ni drugače dogovorjeno, zavarovanec nima pravice, da bi po nastanku 
zavarovalnega primera prepustil zavarovalnici poškodovano zavarovano stvar in 
zahteval od nje izplačilo zavarovalnine v višini polne zavarovalne vsote. 

 

Drugo poglavje: Omejitev zavarovanih nevarnosti 

51. člen 
(Škoda, povzročena zaradi napak zavarovane stvari) 

Zavarovalnica ne odgovarja za škodo na zavarovani stvari, ki izvira iz njenih napak, 
razen če je bilo drugače dogovorjeno. 

 

Tretje poglavje: Nadzavarovanje in pogodba z več zavarovalnicami 

52. člen 
(Nadzavarovanje) 

(1) Če si je pri sklenitvi pogodbe ena stranka pomagala s prevaro in si tako izgovorila 
zavarovalno vsoto, ki je višja od resnične vrednosti zavarovane stvari, sme druga 
stranka zahtevati razveljavitev pogodbe.  

(2) Če je dogovorjena zavarovalna vsota višja od vrednosti zavarovane stvari, pri tem 
pa nobena stranka ni ravnala nepošteno, ostane pogodba v veljavi, zavarovalna vsota 
se zniža do resnične vrednosti zavarovane stvari, premije pa se sorazmerno zmanjšajo.  

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko zavarovalnica, ki je ravnala pošteno, 
zadrži prejete premije in je upravičena do nezmanjšane premije za tekoče zavarovalno 
obdobje. V primeru iz drugega odstavka tega člena se zavarovalna vsota zniža od dne, 
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ko je bilo znižanje zahtevano; z istim dnem se premija zniža na znesek, ki ustreza znižani 
zavarovalni vsoti. 

 
53. člen 

(Poznejše zmanjšanje vrednosti) 

Če se zavarovana vrednost med trajanjem zavarovanja zmanjša, ima vsaka pogodbena 
stranka pravico do ustreznega znižanja zavarovalne vsote in premije, začenši z dnem, 
ko je svoj zahtevek za znižanje sporočila drugi. 

 
54. člen 

(Večkratno zavarovanje) 

(1) Če je kakšna stvar zavarovana pri dveh ali več zavarovalnicah pred isto nevarnostjo, 
za isti interes in isti čas, tako da seštevek zavarovalnih vsot ne presega njene vrednosti 
(večkratno zavarovanje), odgovarja vsaka zavarovalnica za popolno izpolnitev 
obveznosti, nastalih iz pogodbe, ki jo je ona sklenila.  

(2) Če nastane zavarovalni primer, mora zavarovalec obvestiti o tem vsako 
zavarovalnico, ki je zavarovala isto nevarnost in ji sporočiti imena in naslove drugih 
zavarovalnic ter zavarovalne vsote posameznih z njimi sklenjenih pogodb.  

(3) Po izplačilu zavarovalnine zavarovancu trpi vsaka zavarovalnica del zavarovalnine v 
tistem razmerju, v katerem sta zavarovalna vsota, za katero se je zavezala, in seštevek 
vseh zavarovalnih vsot; zavarovalnica, ki je plačala več, pa ima pravico zahtevati od 
drugih zavarovalnic povrnitev tistega, kar je več plačala.  

(4) Če je kakšna pogodba sklenjena, ne da bi bila navedena zavarovalna vsota, ali z 
neomejenim kritjem, se šteje, da je sklenjena z najvišjo zavarovalno vsoto.  

(5) Za delež, ki ga zavarovalnica ne more plačati, odgovarjajo druge zavarovalnice v 
sorazmerju s svojimi deleži.  

 
55. člen 

(Dvojno zavarovanje) 

(1) Če je kakšna stvar zavarovana pri dveh ali več zavarovalnicah pred isto nevarnostjo, 
za isti interes in isti čas, tako da seštevek zavarovalnih vsot presega vrednost 
zavarovane stvari (dvojno zavarovanje), vendar zavarovalec pri tem ni ravnal 
nepošteno, so vsa ta zavarovanja veljavna in ima vsaka zavarovalnica pravico do 
dogovorjene premije za zavarovalno dobo, ki je v teku, zavarovanec pa pravico 
zahtevati od vsake posamezne zavarovalnice zavarovalnino po z njo sklenjeni pogodbi, 
toda skupaj ne več kot znaša škoda.  

(2) Če je zavarovalec sklenil zavarovalno pogodbo, s katero je nastalo dvojno 
zavarovanje, ne da bi vedel za prej sklenjeno zavarovanje, sme ne glede na to, ali je 
prejšnje zavarovanje sklenil on sam ali kdo drug, v enem mesecu od dneva, ko je za to 
zvedel, zahtevati ustrezno znižanje zavarovalne vsote in premij poznejšega 
zavarovanja; vendar obdrži zavarovalnica prejete premije in ima pravico do premije za 
tekočo dobo.  

(3) Če je prišlo do dvojnega zavarovanja zato, ker se je med zavarovanjem zmanjšala 
vrednost zavarovane stvari, ima zavarovalec pravico do ustreznega znižanja 
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zavarovalnih vsot in premij začenši od dneva, ko je svojo zahtevo za znižanje sporočil 
zavarovalnici.  

(4) Če je pri nastanku dvojnega zavarovanja zavarovalec ravnal nepošteno, sme vsaka 
zavarovalnica zahtevati razveljavitev pogodbe, obdržati prejete premije in zahtevati 
nezmanjšano premijo za tekočo dobo. 

 
56. člen 

(Sozavarovanje) 

Če je zavarovalna pogodba sklenjena z več zavarovalnicami, ki so se sporazumele o 
tem, da bodo skupaj trpele in delile nevarnost, odgovarja vsaka izmed zavarovalnic, ki 
so navedene v zavarovalni polici, zavarovancu za polno zavarovalnino. 

 

Četrto poglavje: Podzavarovanje 

57. člen 
(Podzavarovanje) 

(1) Če se ugotovi, da je bila ob začetku zadevne zavarovalne dobe vrednost zavarovane 
stvari večja od zavarovalne vsote, se zavarovalnina, ki jo dolguje zavarovalnica, 
sorazmerno zmanjša, razen če je bilo drugače dogovorjeno.  

(2) Zavarovalnica je dolžna dati polno zavarovalnino vse do zneska zavarovalne vsote, 
če je bilo dogovorjeno, da razmerje med vrednostjo stvari in zavarovalno vsoto ni 
pomembno za določitev zavarovalnine. 

 

Peto poglavje: Prehod pogodbe in izplačilo zavarovalnine iz 
zavarovanja drugemu 

58. člen 
(Prehod pogodbe na pridobitelja zavarovane stvari) 

(1) Pri odtujitvi zavarovane stvari in stvari, ki je bilo v zvezi z njeno rabo sklenjeno 
zavarovanje pred odgovornostjo, preidejo pravice in obveznosti zavarovalca po samem 
zakonu na pridobitelja, razen če ni drugače dogovorjeno.  

(2) Če pa je odtujen samo del zavarovanih stvari, ki glede zavarovanja niso ločena 
celota, preneha zavarovalna pogodba po samem zakonu glede odtujenih stvari.  

(3) Če se zaradi odtujitve stvari poveča ali zmanjša verjetnost, da bo nastal zavarovalni 
primer, se uporabljajo splošne določbe o povečanju ali zmanjšanju nevarnosti.  

(4) Zavarovalec, ki ne obvesti zavarovalnice, da je bila zavarovana stvar odtujena, 
ostane v zavezi tudi za plačilo premij, ki zapadejo po dnevu odtujitve.  

(5) Zavarovalnica in pridobitelj zavarovane stvari lahko odstopita od pogodbe s 
dvotedenskim odpovednim rokom, pri čemer morata to sporočiti drugi stranki 
najpozneje mesec dni, odkar sta zvedela za odtujitev. V tem primeru mora 
zavarovalnica povrniti sorazmerni del plačane premije. 



24 

 

 
59. člen 

(Dodelitev zavarovalnine imetnikom zastave in drugih pravic) 

 (1) Potem, ko nastane zavarovalni primer, imajo zastavne in druge pravice, ki so bile 
prej na zavarovani stvari, tako pri zavarovanju lastne stvari kot tudi pri zavarovanju 
tujih stvari zaradi obveznosti njihove hrambe in vrnitve, za predmet dolgovano 
zavarovalnino in je zavarovalnica ne sme izplačati zavarovancu brez soglasja 
upravičencev.  

(2) Ti lahko zahtevajo neposredno od zavarovalnice, da jim v mejah zavarovalne vsote 
po zakonitem vrstnem redu izplača njihove terjatve.  

(3) Vendar ostane izplačilo zavarovalnine zavarovancu veljavno, če zavarovalnica ob 
izplačilu ni vedela in ni bila dolžna vedeti za te pravice. 

 

Šesto poglavje: Prehod zavarovančevih pravic nasproti odgovorni 
osebi na zavarovalnico (subrogacija) 

60. člen 
(Subrogacija) 

(1) Z izplačilom zavarovalnine preidejo do višine izplačane zavarovalnine po samem 
zakonu na zavarovalnico vse zavarovančeve pravice nasproti tistemu, ki je kakorkoli 
odgovoren za škodo.  

(2) Če je po zavarovančevi krivdi ta prehod pravic na zavarovalnico v celoti ali delno 
onemogočen, je zavarovalnica v ustrezni meri prosta svojih obveznosti nasproti 
zavarovancu.  

(3) Prehod pravic od zavarovanca na zavarovalnico ne sme biti v škodo zavarovancu; 
če je zavarovalnina, ki jo je dobil od zavarovalnice, iz kateregakoli vzroka nižja od škode, 
ki mu je nastala, ima zavarovanec pravico dobiti iz sredstev odgovorne osebe izplačan 
ostanek odškodnine pred izplačilom terjatve zavarovalnice iz naslova pravic, ki so 
prešle nanjo.  

(4) Ne glede na pravilo o prehodu zavarovančevih pravic na zavarovalnico pa te pravice 
ne preidejo nanjo, če je škodo povzročil nekdo, ki je zavarovančev sorodnik v ravni 
vrsti, ali nekdo, za katerega ravnanje zavarovanec odgovarja ali živi z njim v istem 
gospodinjstvu, razen če je kdo od teh škodo povzročil namenoma. Prav tako pravice ne 
preidejo na zavarovalnico, če je škodo povzročil nekdo, ki je delavec pri zavarovancu, 
razen če je škodo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti. 

(5) Če pa je bil kdo izmed tistih, ki so omenjeni v prejšnjem odstavku, zavarovan pred 
odgovornostjo, sme zavarovalnica zahtevati od njegove zavarovalnice povrnitev 
zneska, ki ga je izplačala zavarovancu. 

 



25 

 

TRETJI DEL: SKUPNE DOLOČBE ZA VSOTNO ZAVAROVANJE 

Enajsto poglavje: Dopustnost 

61. člen 
(Vsotno zavarovanje) 

(1) Kot vsotno zavarovanje se lahko sklenejo le nezgodno, zdravstveno, življenjsko 
zavarovanje, zavarovanje za primer poroke ali rojstva oziroma drugo zavarovanje oseb. 

(2) Uporabe prejšnjega odstavka s pogodbo ni mogoče izključiti ali omejiti. 

 
62. člen 

(Kumuliranje odškodnine in zavarovalne vsote) 

(1) Pri vsotnem zavarovanju ne more imeti zavarovalnica, ki je izplačala zavarovalno 
vsoto, nikakršne pravice do odškodnine od tretjega, ki je odgovoren za nastanek 
zavarovalnega primera. 

(2) Pravico do odškodnine od tretjega, ki je odgovoren za nastanek zavarovalnega 
primera, ima zavarovana oseba oziroma upravičenec, ne glede na njegovo pravico do 
zavarovalne vsote. 

(3) Določbe prejšnjih dveh odstavkov se ne nanašajo na primer, ko je nezgodno 
zavarovanje sklenjeno kot zavarovanje pred odgovornostjo. 

 

ČETRTI DEL: ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 

Dvanajsto poglavje: Splošno o zavarovanju odgovornosti 

63. člen 
(Zavarovalni primer pri zavarovanju odgovornosti) 

(1) Zavarovalni primer je dejstvo, ki povzroči zavarovančevo odškodninsko 
odgovornost in se je zgodilo med kritnim obdobjem po zavarovalni pogodbi, razen če 
stranki v zavarovalni pogodbi za pridobitne ali poklicne namene zavarovalni primer 
opredelita kot uveljavljanje odškodninskega zahtevka ali kako drugače. 

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

 
64. člen 

(Stroški obrambe) 

Zavarovalnica povrne stroške spora in druge upravičene stroške zaradi ugotavljanja 
zavarovančeve odgovornosti v mejah zavarovalne vsote. 



26 

 

 
65. člen 

(Povzročitev škode) 

(1) Zavarovanec ni upravičen do odškodnine, če je bila škoda povzročena z njegovim 
ali zavarovalčevim naklepnim ravnanjem.  

(2) Povzročitev škode v smislu prejšnjega odstavka vključuje opustitev preprečitve ali 
zmanjšanja škode. 

 
66. člen 

(Pripoznanje odgovornosti) 

(1) Nična je določba v zavarovalni pogodbi, ki izključuje odgovornost zavarovalnice, če 
zavarovanec pripozna ali izpolni zahtevek oškodovanca. 

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

 
67. člen 

(Učinek sodne odločbe) 

Če se s pravnomočno sodbo v sporu med oškodovancem in zavarovalnico ugotovi, da 
oškodovanec ni upravičen do odškodnine, sodba učinkuje tudi v korist zavarovanca. Če 
je sodba izdana v sporu med oškodovancem in zavarovancem, pa učinkuje tudi v korist 
zavarovalnice. 

 
68. člen 

(Odstop terjatve) 

Nična je določba v zavarovalni pogodbi, s katero se zavarovancu prepoveduje odstopiti 
svojo terjatev po polici. 

 
69. člen 

 (Dostop do podatkov o zavarovalnih primerih) 

(1) Zavarovalec ima pravico, da kadarkoli zahteva izpis iz evidence svojih zavarovalnih 
primerov, vključno s podatki o oškodovancih, za zadnjih pet let. 

(2) Če zavarovalnica določi, da so višina premije ali drugi pogoji odvisni od števila ali 
zneska izplačanih odškodnin, se upoštevajo tudi odškodnine izplačane v korist 
zavarovanca pri drugih zavarovalnicah za zadnjih pet let, kar lahko zavarovalnica 
preveri s poizvedbo pri drugih zavarovalnicah. 

 
70. člen  

(Zahtevki, ki presegajo zavarovalno vsoto) 

(1) Če bi vsota plačil več oškodovancem presegla zavarovalno vsoto, se plačila 
oškodovancem sorazmerno zmanjšajo. 
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(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. 

 
71. člen 

(Večkratno zavarovanje odgovornosti) 

Če je ista odgovornost zavarovana pri več zavarovalnicah, se za razmerja med njimi 
uporabljajo pravila tega zakona, ki veljajo za dvojno zavarovanje. 

 

Trinajsto poglavje: Neposredni zahtevki in neposredne tožbe 

72. člen 
(Neposredni zahtevki in ugovori) 

(1) Oškodovanec lahko zahteva odškodnino neposredno od zavarovalnice, pod 
pogojem, da 

(a) je zavarovanje obvezno ali 

(b) je zavarovanec insolventen ali 

(c) je bil 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 zavarovalnega primera. 

(3) Če ima oškodovanec neposredni zahtevek do zavarovalnice, odstop terjatve 
zavarovanca iz zavarovalne pogodbe ni dopusten. 

 
73. člen 

(Regresni zahtevek zavarovalnice do odgovorne osebe) 

Zavarovalnica, ki oškodovancu povrne škodo, ima pravico do povračila od zavarovanca 
ali druge osebe, ki je škodo povzročila, če te osebe na podlagi zakona ali zavarovalnih 
pogojev niso krite z zavarovanjem (izguba pravic iz zavarovanja). 

 
74. člen 

(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 
kakršnemkoli neposrednem zahtevku do nje. Če zavarovalnica tega ne stori, plačilo ali 



28 

 

priznanje dolga zavarovalnice do oškodovanca ne vpliva na pravice zavarovalca in 
zavarovanca. 

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

 
75. člen 

(Prenehanje obveznosti zavarovalnice) 

Če zavarovalnica odškodnino izplača zavarovancu, njena obveznost do oškodovanca 
preneha: 

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

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

 
76. člen 

(Zastaranje) 

(1) Pri zavarovanju pred odgovornostjo neposredni zahtevek oškodovanca proti 
zavarovalnici zastara v enakem času, v katerem zastara njegov zahtevek proti 
zavarovancu, ki je odgovoren za škodo. 

(2) Če zahteva oškodovanec odškodnino od zavarovanca ali jo od njega dobi, začne teči 
zastaranje zavarovančevega zahtevka proti zavarovalnici od dneva, ko je oškodovanec 
sodno zahteval odškodnino od zavarovanca oziroma ko mu je zavarovanec škodo 
povrnil. 

(3) 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. 

  

PETI DEL: ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE 

Štirinajsto poglavje: Posebne določbe za življenjsko zavarovanje 

Prvi oddelek: Zavarovanje življenja tretje osebe 

77. člen 
(Zavarovanje življenja tretje osebe) 

(1) Življenjsko zavarovanje se lahko nanaša na življenje zavarovalca ali življenje tretje 
osebe.  

(2) Zavarovalna pogodba, ki se nanaša na življenje osebe, ki ni zavarovalec, je nična, 
razen če je pridobljeno soglasje zavarovane osebe v pisni obliki in s podpisom. Brez 
takega soglasja je nična vsaka bistvena kasnejša sprememba pogodbe, vključno s 



29 

 

spremembo upravičenca, zvišanjem zavarovalne vsote in spremembo trajanja 
pogodbe. Enako velja za odstop ali obremenitev terjatve iz zavarovalne pogodbe. 

(3) Nično je zavarovanje za primer smrti tretje osebe, ki še ni stara štirinajst let, in 
odrasle osebe, ki je zaradi motnje v duševnem razvoju ali težav v duševnem zdravju ali 
zaradi drugega vzroka, ki vpliva na zmožnost razsojanja, postavljena pod skrbništvo, 
tako da ta oseba ne more samostojno opravljati nobenih pravnih poslov. Zavarovalnica 
mora zavarovalcu vrniti vse premije, ki se nanašajo na tako zavarovanje. 

(4) Za veljavno zavarovanje za primer smrti mladoletne tretje osebe, ki je že stara 
štirinajst let, je potrebno pridobiti soglasje njenega zakonitega zastopnika in 
zavarovane osebe same v pisni obliki in s podpisom. 

(5) Uporabe določb prejšnjih odstavkov s pogodbo ni mogoče izključiti ali omejiti. 

 
78. člen 

(Določitev upravičenca) 

(1) Zavarovalec lahko s pogodbo o življenjskem zavarovanju ali s kakšnim poznejšim 
pravnim poslom, pa tudi z oporoko, določi osebo, ki bo imela pravice iz pogodbe. 

(2) Ni potrebno, da bi bil upravičenec določen po imenu; dovolj je, če so navedeni 
podatki, potrebni za njegovo določitev. 

(3) Če so za upravičence določeni otroci ali potomci, gre korist tudi tistim, ki so bili 
rojeni pozneje, soprogu namenjena korist pa tistemu, ki je bil z zavarovalcem v zakonu 
ob nastanku zavarovalnega primera. 

 
79. člen 

(Delitev koristi med več upravičenci) 

Če so za upravičence določeni otroci, potomci in sploh dediči, zavarovalec pa ni določil, 
kako naj bo opravljena delitev med njimi, se zavarovalna vsota razdeli v sorazmerju z 
njihovimi dednimi deleži; če upravičenci niso dediči, pa na enake dele. 

 
80. člen 

(Sprememba določitve upravičenca) 

(1) Zavarovalec lahko imenovanje upravičenca do zavarovalnine 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 njegovi dediči 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. 
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(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 s prvim odstavkom 
tega člena določil drugače. 

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

 
81. člen 

(Lastna in neposredna pravica upravičenca) 

(1) Zavarovalna vsota, ki naj bo izplačana upravičencu, se ne všteva v zapuščino 
zavarovalca niti takrat, ko so za upravičence določeni njegovi dediči. 

(2) Pravico do zavarovalne vsote ima le upravičenec, in sicer od same sklenitve 
zavarovalne pogodbe, ne glede na to, kako in kdaj je bil določen za upravičenca, in ne 
glede na to, ali je pred smrtjo zavarovalca oziroma zavarovane osebe ali po njej izjavil, 
da jo sprejema; zato se lahko obrne neposredno na zavarovalnico z zahtevo, naj mu 
izplača zavarovalno vsoto. 

(3) Če je zavarovalec določil za upravičence svoje otroke, potomce ali sploh dediče, gre 
vsakemu tako določenemu upravičencu pravica do ustreznega dela zavarovalne vsote, 
tudi če se dediščini odpove. 

 
82. člen 

(Upniki zavarovalca in zavarovane osebe) 

(1) Upniki zavarovalca in zavarovane osebe nimajo nobene pravice do zavarovalne 
vsote, dogovorjene za upravičenca. 

(2) Če pa so bile premije, ki jih je vplačal zavarovalec, nesorazmerno velike v primerjavi 
z njegovimi možnostmi takrat, ko so bile vplačane, lahko njegovi upniki zahtevajo 
izročitev dela premij, ki je presegal njegove možnosti, če so izpolnjeni pogoji, ob katerih 
imajo upniki pravico izpodbijati dolžnikova pravna dejanja. 

 
83. člen 

(Odstop zavarovalne vsote) 

Svojo pravico do zavarovalne vsote sme upravičenec prenesti na drugega tudi pred 
zavarovalnim primerom, vendar mu je za to potrebna pisna privolitev zavarovalca, v 
kateri mora biti navedeno ime tistega, na katerega prenaša pravico; če pa se 
zavarovanje nanaša na življenje koga drugega, je potrebna tudi enaka privolitev tega. 

 
84. člen 

(Če določeni upravičenec umre pred nastankom zavarovalnega primera) 

Če tisti, ki je bil neodplačno določen za upravičenca, umre pred nastankom 
zavarovalnega primera, korist iz zavarovanja ne pripada njegovim dedičem, temveč 
naslednjemu upravičencu; če ta ni določen, pa premoženju zavarovalca. 
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85. člen 

(Zavarovanje za primer smrti brez določenega upravičenca) 

Če zavarovalec za primer smrti ne določi upravičenca ali če ostane določitev 
upravičenca brez učinka zaradi preklica ali zaradi odklonitve določene osebe ali iz 
kakšnega drugega vzroka, zavarovalec pa ne določi drugega upravičenca, pripada 
zavarovalna vsota premoženju zavarovalca in preide kot njegov del z drugimi njegovimi 
pravicami na njegove dediče. 

 
86. člen 

(Pošteno izplačilo zavarovalne vsote neupravičeni osebi) 

(1) Kadar zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto nekomu, ki bi imel do nje pravico, če 
zavarovalec ne bi bil določil upravičenca, je prosta obveznosti iz zavarovalne pogodbe, 
če ob izplačilu ni vedela in ni bila dolžna vedeti, da je upravičenec določen v oporoki ali 
v kakšnem drugem aktu, ki ji ni bil poslan, upravičenec pa ima pravico zahtevati 
povračilo od tistega, ki je prejel zavarovalno vsoto. 

(2) To velja tudi pri spremembi upravičenca. 

 

Drugi oddelek: Začetek in trajanje pogodbe 

87. člen  
(Predpogodbene dolžnosti potencialnega zavarovalca) 

(1) Okoliščine, ki jih mora razkriti potencialni zavarovalec v skladu s prvim odstavkom 
5. člena tega zakona, vključujejo okoliščine, ki so bile ali bi morale biti znane zavarovani 
osebi. 

(2) Sankcije za kršitev predpogodbenih dolžnosti obveščanja iz 6., 7. in 9. člena tega 
zakona se lahko uveljavljajo največ pet let po sklenitvi pogodbe. 

 
88. člen  

(Predpogodbene dolžnosti zavarovalnice) 

Zavarovalnica mora potencialnega zavarovalca v skladu s predpisi, ki urejajo 
zavarovalništvo, posebej obvestiti, če ima pravico do udeležbe pri dobičku.  

  
89. člen 

(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 zavarovanja 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 obvestilo o odpovedi. 

(2) Če ima pogodba o življenjskem zavarovanju kapitalizirano ali odkupno vrednost, se 
uporabljajo 100. do 102. člen tega zakona. 
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90. člen 

(Posledica neplačila premije) 

Če pri življenjskem zavarovanju zavarovalec ob zapadlosti ne plača kakšne premije, 
zavarovalnica nima pravice sodno zahtevati njenega plačila, sme pa odpovedati 
pogodbo, če ta nima kapitalizirane ali odkupne vrednosti. 

 
91. člen 

(Pravica zavarovalnice do odpovedi pogodbe) 

Zavarovalnica lahko odpove pogodbo o življenjskem zavarovanju le v primerih, ki jih 
določa zakon. 

 

Tretji oddelek: Spremembe med pogodbenim obdobjem 

92. člen 
(Obvestilna dolžnost zavarovalnice po sklenitvi pogodbe) 

(1) Zavarovalnica zavarovalcu letno zagotovi pisno izjavo o trenutnem stanju udeležbe 
na dobičku, povezanem s polico, v skladu s predpisi, ki urejajo zavarovalništvo. 

(2) Zavarovalnica mora brez nepotrebnega odlašanja obvestiti zavarovalca o kakršni 
koli spremembi glede: 

(a) splošnih in posebnih zavarovalnih pogojev; 

(b) v primeru spremembe zavarovalnih pogojev ali spremembe zakona: podatkov o 
višini, zapadlosti in načinu plačila premije. 

(3) Če je zavarovalnica pred ali po sklenitvi pogodbe navedla podatke o podatke o 
možnem prihodnjem razvoju udeležbe pri dobičku, zavarovalnica zavarovalca obvesti 
o kakršnihkoli razlikah med dejanskim razvojem in prvotnimi podatki. 

 
93. člen  

(Povečanje nevarnosti) 

V pogodbi o življenjskem zavarovanju je nična določba, ki določa starost ali poslabšanje 
zdravja kot povečanje nevarnosti v smislu 31. člena tega zakona. 

 
94. člen 

(Sprememba zavarovalnih pogojev) 

V pogodbi o življenjskem zavarovanju je nična določba, ki zavarovalnici omogoča, da 
spremeni zavarovalne pogoje, razen v primeru iz 95. in 96. člena tega zakona. 

 
95. člen  

(Sprememba višine premij in obveznosti zavarovalnice) 

(1) V pogodbi o življenjskem zavarovanju z zajamčenim donosom je zavarovalnica 
upravičena le do prilagoditve v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. 
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 (2) Povišanje premije je dovoljeno, če je prišlo do nepredvidljive in trajne spremembe 
glede biometričnih tveganj, ki se uporabljajo kot osnova za izračun premije, če je 
povišanje potrebno za zagotovitev nadaljnje zmožnosti zavarovalnice za izplačevanje 
obveznosti iz zavarovanja in če se s povišanjem strinja nadzorni organ. Zavarovalec ima 
pravico nadomestiti povišanje premije z ustreznim znižanjem obveznosti iz 
zavarovanja. 

(3) V primeru konverzije zavarovanja je zavarovalnica upravičena do znižanja 
obveznosti iz zavarovanja pod pogoji iz prejšnjega odstavka. 

(4) Prilagoditev v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena ni dovoljena 

(a) če je prišlo do napake pri izračunu premije oziroma obveznosti iz zavarovanja, ali  

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

(5) Povišanje premije ali zmanjšanje obveznosti iz zavarovanja začne učinkovati tri 
mesece po tem, ko je zavarovalnica zavarovalca pisno obvestila o povišanje premije ali 
zmanjšanju obveznosti iz zavarovanja, o razlogih za to in o zavarovalčevi pravici, da 
sam zahteva zmanjšanje obveznosti iz zavarovanja. 

(6) V pogodbi o življenjskem zavarovanju z zajamčenim donosom 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 trajno sposobnost zavarovalnice, da 
izplačuje obveznosti iz zavarovanja. Z znižanjem premije mora soglašati nadzorni 
organ. 

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

 
96. člen 

(Druge spremembe pogojev) 

(1) Zavarovalnica lahko spremeni zavarovalne pogoje, če je je sprememba potrebna 
zaradi 

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

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

(c) nadomestitve nepoštenega zavarovalnega pogoja s pogojem, za katerega bi se 
dogovorile razumne stranke. 

(2) Sprememba začne učinkovati z začetkom tretjega meseca po tem, ko je zavarovalec 
prejel pisno obvestilo o spremembi in razlogih zanjo. 

 



34 

 

Četrti oddelek: Zavarovalni primer pri življenjskem zavarovanju 

97. člen  
(Dolžnost zavarovalnice glede 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 po najboljših 
močeh prizadevati, da odkrije identiteto in naslov upravičenca ter ga o tem ustrezno 
obvesti. Te podatke zagotovi najkasneje mesec dni po tem, ko zavarovalnica izve za 
identiteto in naslov upravičenca. 

(3) Če zavarovalnica ravna v nasprotju s prejšnjima odstavkoma, zastaranje 
upravičenčeve terjatve ne teče, dokler upravičenec ne izve za svoje dejanske pravice. 

 
98. člen 

(Samomor) 

(1) Z zavarovalno pogodbo za primer smrti ni zajeta smrt, če je njen vzrok samomor v 
prvem letu od sklenitve zavarovalne pogodbe. 

(2) Če pride do samomora po prvem letu, a v treh letih od dneva, ko je bila sklenjena 
pogodba, zavarovalnica ni dolžna izplačati upravičencu zavarovalne vsote, temveč le 
matematično rezervo pogodbe. 

 
99. člen 

(Naklepna povzročitev smrti zavarovane osebe) 

(1) Če upravičenec naklepno povzroči smrt zavarovane osebe, se šteje, da je njegovo 
imenovanje za upravičenca preklicano. 

(2) Odstop terjatve za izplačilo zavarovalnine je ničen, če prevzemnik naklepno 
povzroči smrt zavarovane osebe. 

(3) Če zavarovalec, ki je tudi upravičenec, naklepno povzroči smrt zavarovane osebe, 
se zavarovalnina ne izplača. 

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

(5) Uporabe določb tega člena s pogodbo ni mogoče izključiti ali omejiti. 

 

Peti oddelek: Konverzija in odkup 

100. člen 
(Konverzija pogodbe) 

(1) Pogodbe o življenjskem zavarovanju, ki imajo kapitalizirano ali odkupno vrednost, 
se v primeru neplačila premije kapitalizirajo, razen če zavarovalec zahteva izplačilo 
odkupne vrednosti v štirih tednih po prejemu podatkov iz drugega odstavka tega člena. 
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(2) Zavarovalnica zavarovalca obvesti o kapitalizirani vrednosti in odkupni vrednosti v 
roku štirih tednov po izteku roka za plačilo enkratne premije oziroma dodatnega roka 
za plačilo nadaljnje premije (tretji odstavek 37. člena tega zakona) 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. 

 
101. člen 

(Odkup pogodbe) 

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

(2) Ob upoštevanju prejšnjega člena je zavarovalnica dolžna izplačati odkupno 
vrednost, če je pogodba predčasno prenehala. 

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

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

 
102. člen 

(Kapitalizirana in odkupna vrednost) 

(1) Zavarovalna pogodba določa način izračuna kapitalizirane oziroma odkupne 
vrednosti v skladu z uveljavljenimi aktuarskimi načeli. 

(2) 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 že vključuje tako znižanje. 

 

ŠESTI DEL: SKUPINSKO ZAVAROVANJE 

Petnajsto poglavje: Posebne določbe za skupinsko zavarovanje 

Prvi oddelek: Splošno o skupinskem zavarovanju 

103. člen 
(Skupinsko zavarovanje in njegovi obliki) 

(1) Skupinsko zavarovanje je zavarovanje, sklenjeno med zavarovalnico in 
organizatorjem skupine v korist članov skupine, ki imajo skupno povezavo do 
organizatorja skupine. Pogodba za skupinsko zavarovanje lahko krije tudi družinske 
člane članov skupine. Skupinsko zavarovanje je bodisi akcesorno bodisi izbirno. 

(2) Akcesorno skupinsko zavarovanje je skupinsko zavarovanje, pri katerem so člani 
določene skupine samodejno zavarovani, ker pripadajo tej skupini, in vključenosti v 
zavarovanje ne morejo zavrniti; 
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(3) Izbirno skupinsko zavarovanje je skupinsko zavarovanje, pri katerem so člani 
skupine zavarovani na podlagi lastnih prijav v zavarovanje ali zato, ker vključitve v 
zavarovanje niso zavrnili. 

 
104. člen 

(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 

105. člen 
(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 prejšnjem odstavku, 
nosi organizator skupine. 

 
106. člen 

(Odpoved s strani zavarovalnice) 

(1) Odpoved pogodbe s strani zavarovalnice po nastanku zavarovalnega primera na 
podlagi 25. člena tega zakona se šteje za razumno le, če učinkuje samo proti članu 
skupine, ki se mu je zgodil zavarovalni primer. 

(2) Odpoved pogodbe s strani zavarovalnice na podlagi 29. ali 32. člena tega zakona 
učinkuje samo proti tistim članom skupine, ki niso izvedli zahtevanih preventivnih 
ukrepov oziroma katerih nevarnosti so se povečale. 

(3) Prenehanje zavarovalne pogodbe na podlagi 58. člena tega zakona učinkuje samo 
proti članom skupine, ki so odtujili zavarovane stvari izven kritja. 

 
107. člen 

(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, razen če pogodba za skupinsko 
življenjsko zavarovanje izteče prej. V takem primeru ima član skupine pravico do 
enakovrednega kritja po novi individualni pogodbi z zadevno zavarovalnico brez nove 



37 

 

ocene tveganja, če zahteva sklenitev individualne pogodbe v treh mesecih po 
prenehanju pogodbe o akcesornem skupinskem življenjskem zavarovanju oziroma v 
treh mesecih, odkar je zapustil skupino. 

(2) Organizator skupine člana brez odlašanja pisno obvesti o 

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

(b) njegovih pravicah iz prejšnjega odstavka in 

(c) načinu uveljavljanja teh pravic. 

(3) Če je član skupine nakazal namen, da bo uveljavljal svojo pravico po prvem odstavku 
tega člena, 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 

108. člen 
(Splošno) 

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

(2) Za krovno pogodbo se uporabljata samo 103. in 104. člen tega zakona. 

 
109. člen 

(Sprememba pogojev) 

Sprememba pogojev krovne pogodbe vpliva na posamezne zavarovalne pogodbe 
samo, če je izvedena v skladu z zahtevami 24., 95. in 96. člena tega zakona. 

 
110. člen 

(Nadaljevanje kritja) 

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

 

SEDMI DEL: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

111. člen 
(Uporaba tega zakona) 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za zavarovalne pogodbe, sklenjene pred 
uveljavitvijo tega zakona. 
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112. člen 
(Razveljavitev predpisov) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe XXVI. poglavja Obligacijskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 
20/18 – OROZ631). 

 
113. člen 

(Začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati dvanajst mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

C. Obrazložitev členov 

 

K 1. členu 

Prvi člen določa področje uporabe zakona. Predmet urejanja je zavarovalna pogodba, in sicer so v 
zakonu določena posebna pravila o tem tipu pogodbe, ki dopolnjujejo splošna pravila pogodbenega 
prava, določena v Obligacijskem zakoniku (OZ). Pojem zavarovalne pogodbe je opredeljen v 3. členu 
osnutka Zakona o zavarovalni pogodbi (ZZavP). Posebnost zavarovalne pogodbe je, da je obveznost 
ene stranke (zavarovalnice) ob sklenitvi pogodbe negotova, saj je odvisna od uresničitve zavarovane 
nevarnosti. Zavarovana pa sme biti samo nevarnost, ki je ob sklenitvi pogodbe obema strankama 
dejansko neznana, tako da obe nosita tveganje negotovosti njene uresničitve. Zaradi te posebnosti in 
z njo povezanih večjih možnosti zlorabe potrebuje zavarovalna pogodba podrobnejšo zakonsko 
ureditev od večine drugih pogodbenih tipov. Dodaten razlog za podrobnejše zakonsko urejanje je, da 
se zavarovalne pogodbe, zlasti s fizičnimi osebami, navadno sklepajo na podlagi zavarovalnih pogojev, 
ki jih vnaprej pripravi zavarovalnica. Ta je v razmerju do potrošnika vedno močnejša stranka. Zaradi 
varstva šibkejše stranke mora biti večji del določb o zavarovalni pogodbi kogenten. 

Zakon se ne uporablja za plovbna zavarovanja, ker je pogodba o pomorskem zavarovanju že celovito 
urejena v Pomorskem zakoniku (PZ, 680. do 743. člen). Pravila pogodbe o pomorskem zavarovanju se 
na podlagi Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL, 145. do 161. člen) 
smiselno uporabljajo tudi za letalska zavarovanja, zato so tudi ta izključena iz področja urejanja ZZavP. 

Sistem obveznih socialnih zavarovanj ne temelji za zavarovalni pogodbi, ampak neposredno na 
javnopravnih predpisih, zato ni predmet urejanja tega zakona. Je pa zavarovalna pogodba podlaga za 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (individualno ali 
kolektivno). Ta posebna tipa zavarovalne pogodbe sta celovito urejena v Zakonu o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) oziroma Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2), zato se tudi zanju ZZavP ne uporablja, kar je izrecno določeno v drugem odstavku 
1. člena. Se pa bodo določbe ZZavP uporabljale za druge oblike prostovoljnih zdravstvenih ali 
pokojninskih zavarovanj, ki niso podrobneje urejena v drugem zakonu, na primer dodatno zdravstveno 
zavarovanje za večji obseg pravic ali za višji standard storitev. Ta so lahko sklenjena bodisi v obliki 
škodnih bodisi v obliki vsotnih zavarovanj. 

Področje pozavarovanja po vsebini sicer spada v okvir pojma zavarovalne pogodbe, vendar je 
izključeno iz področja uporabe ZZavP. Pozavarovalna pogodba zakonsko ni posebej urejena, vendar se 
sklepa le v okviru poslovnih razmerij med specializiranimi gospodarskimi subjekti, zavarovalnicami in 
pozavarovalnicami, njena vsebina pa je dovolj jasno določena s poslovnimi običaji in pravili 
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avtonomnega prava (lex mercatoria). Potrebe po zakonski ureditvi pozavarovalne pogodbe praksa ne 
zaznava in tudi v drugih državah ni zakonsko urejena. 

Za obvezna zavarovanja navadno veljajo nekatera posebna pravila, določena v predpisih, ki določajo 
obveznost sklenitve zavarovanja, na primer v Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) in 
zakonih, ki urejajo različna poklicna zavarovanja odgovornosti. Vendar ti predpisi vsebine zavarovalne 
pogodbe ne urejajo celovito, zato glede tistih vprašanj obveznega zavarovanja, ki v specialnem 
predpisu niso drugače urejena, uporabljajo določbe ZZavP. 

 

K 2. členu 

Zakonska ureditev zavarovalne pogodbe (enako kot doslej) temelji na načelu kogentnosti, s čimer 
odstopa od načel prostega urejanja pogodbenih razmerij in dispozitivnosti zakonskih določb, ki sicer 
veljata v obligacijskem pravu. Pogodbena svoboda je omejena zaradi javnega interesa, zlasti 
oteževanja zavarovalniških prevar in zaščite šibkejše pogodbene stranke pred nepoštenimi 
zavarovalnimi pogoji. Dispozitivne so samo tiste določbe ZZavP, v katerih je to izrecno določeno 
oziroma iz katerih smisla je razvidno, da predvidevajo svobodo pri urejanju zavarovalnih razmerij. Drugi 
odstavek dispozitivnost dodatno omejuje v primeru pogodbe med zavarovalnico in potrošnikom, in 
sicer tako da se taka zavarovalna pogodba lahko odmakne od določb zakona le, če tak odmik po vsebini 
koristi šibkejši stranki, torej zavarovalcu, zavarovancu ali upravičencu iz zavarovanja, ne pa 
zavarovalnici. Pojem potrošnika je urejen v Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot). Zaradi večje jasnosti 
je pri določbah, katerih kogentnost je posebej pomembna in so kogentne tudi po NEZPP (8., 23., 24., 
61. in 77. člen ZZavP) še posebej določeno, da jih s pogodbo ni mogoče izključiti ali omejiti. 

Drugačen je položaj v primeru zavarovanj velikih nevarnosti, ki se navadno ne sklepajo na podlagi 
enostransko pripravljenih zavarovalnih pogojev, ampak na podlagi pogajanja med pogodbenima 
strankama (zavarovalcem in zavarovalnico), ki pa sta v takih primerih pravzaprav vedno (velika) 
gospodarska subjekta in zavarovanje sklepata v okviru svoje dejavnosti. Zaradi prirejenosti pogodbenih 
strank je v takem položaju dopuščena popolna pogodbena avtonomija. Tak odstop od zakonskih določb 
pa ne sme škoditi posameznemu zavarovancu, če je velika nevarnost zavarovana v okviru skupinskega 
zavarovanja, pri čemer posamezni zavarovanec ne izpolnjuje subjektivnih meril, ki so za velike 
nevarnosti določena v ZZavar-1. Pogodbena svoboda velja v razmerju med zavarovalnico in 
zavarovalcem, posamezni zavarovanci, v zvezi s katerimi niso izpolnjeni vsi pogoji za odstop od 
zakonskih določb, pa ohranjajo kogentno zakonsko zaščito. 

 

K 3. členu 

V tem členu so opredeljeni nekateri ključni pojmi, ki jih uporablja zakon in katerih pomen bi sicer lahko 
bil nejasen. Na prvem mestu je opredelitev predmeta zakonskega urejanja ZZavP, tj. zavarovalne 
pogodbe, za katero je značilna obveznost (karakteristična izpolnitev) zavarovalnice, da zavarovanca ali 
tretjo osebo zavaruje pred določeno nevarnostjo (škodno zavarovanje) oziroma ob nastanku 
zavarovalnega primera izplača zavarovalno vsoto (vsotno zavarovanje) oziroma tedaj stori kaj drugega 
(na primer zagotavlja asistenčne storitve). Nasprotna stranka, zavarovalec pa se zavezuje zavarovalnici 
plačati zavarovalno premijo. Obveznost plačila premije je nepogojna, obveznost zavarovalnice pa je 
pogojna in je vezana na nastop zavarovalnega primera. Ta je opredeljen kot uresničitev nevarnosti, ki 
je določena v zavarovalni pogodbi – torej nevarnosti (tveganja), pred katero je zavarovanec zavarovan. 
Ključna vsebina zavarovalne pogodbe je torej prenos ekonomskih posledic zavarovane nevarnosti na 
zavarovalnico v zameno za plačilo premije. 

Ureditev zavarovalne pogodbe v ZZavP je po zgledu NEZPP zasnovana na temeljni delitvi na dve vrsti 
zavarovanj glede na odškodbeni način: škodna in vsotna zavarovanja. Pri škodnem zavarovanju 
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zavarovalnica ob nastanku zavarovalnega primera povrne dejansko nastalo škodo (do zavarovalne 
vsote), pri vsotnem zavarovanju pa mu plača v zavarovalni pogodbi vnaprej določen znesek. S pogodbo 
se določi, ali je posamezno zavarovanje zasnovano na škodnem ali na vsotnem načelu. 

Nadalje sta opredeljeni še dve zavarovalni vrsti, za kateri veljajo nekatera posebna pravila zaradi 
posebnosti zavarovane nevarnosti: zavarovanje odgovornosti in življenjsko zavarovanje. S tem se ne 
odstopa od temeljne delitve na škodna in vsotna zavarovanja, saj je zavarovanje odgovornosti običajno 
škodno zavarovanje, življenjsko zavarovanje pa je vsotno. Opredelitev življenjskega zavarovanja je 
široka, glede na različne vrste biometričnih tveganj (smrt, doživetje, preživetje), da zajame vse vrste 
življenjskih zavarovanj, tudi življenjsko zavarovanje s časovno dogovorjenim rokom izplačila (angl. term 

fix). 

Obvezno zavarovanje ni poseben tip zavarovanja, ampak ta izraz lahko zajema zavarovanje 
kateregakoli tipa, katerega sklenitev je (v določenem položaju oziroma za določene osebe) predpisana 
v zakonu. 

V 3. členu so opredeljene še osebe, ki so lahko udeležene v zavarovalnem razmerju poleg pogodbenih 
strank (zavarovalnice in zavarovalca): zavarovanec, upravičenec in zavarovana oseba. Opredeljen je 
tudi pojem zavarovalne premije in tri obdobja, ki se pojavljajo v zvezi z zavarovalno pogodbo: trajanje 
zavarovanja, zavarovalno obdobje in kritno obdobje. Trajanje zavarovanja pomeni trajanje 
zavarovalnega razmerja (prvi odstavek 22. člena ZZavP). Znotraj trajanja zavarovanja je lahko več 
zavarovalnih obdobij, za katera se plačuje premija (na primer pri letnem podaljševanju zavarovanja). 
Kritno obdobje je tisto, znotraj katerega mora nastati zavarovalni primer, da je zavarovalnica zavezana 
k plačilu zavarovalnine. 

 

K 4. členu 

Predlagani člen ureja pravico zavarovalnic, da od zavarovane osebe zahtevajo opravo genskega 
preiskave oziroma razkritje izida take preiskave. Zavarovalnica teh podatkov ne sme uporabiti niti kot 
pogoj za zavarovanje niti ga ne sme uporabiti za namene ocenjevanja nevarnosti. 

Člen ureja dva različni situaciji, in sicer pravico zamolčati rezultate genskega testiranja na eni strani in 
prepoved zahteve po genskem testiranju na drugi strani. Ureditev je tako izjema od splošne dolžnosti 
predpogodbenega razkritja informacij. 

Zgoraj navedene prepovedi uporabe genskih testov pa ne veljajo za zavarovanja, pri katerih je 
zavarovana oseba polnoletna, zavarovalna vsota pa presega 300.000 evrov ali premija, ki se plačuje na 
podlagi zavarovalne pogodbe, presega 30.000 evrov letno. 

Čeprav bi bilo v praksi to določilo pomembno predvsem za zdravstvena zavarovanja in življenjska 
zavarovanja, ni omejeno zgolj na te oblike zavarovanja, ampak velja tudi za na primer nezgodna 
zavarovanja ipd. 

Zavarovalnica podatkov genskega testiranja ne sme uporabiti niti v primeru, če bi jih zavarovanec 
razkril prostovoljno oziroma celo, če bi jih razkril z namenom, da pridobi boljše zavarovalne pogoje. 

 

K 5. členu 

Določba 5. člena ZZavP določa dolžnost razkritja potencialnega zavarovalca ob sklepanju pogodbe, ki 
zavarovalnici omogoča, da sprejme informirano odločitev o sklenitvi pogodbe z določeno vsebino. 
Dolžnost zajema okoliščine, ki so pomembne za oceno nevarnosti in ki so bile zavarovalcu ob sklenitvi 
pogodbe znane ali bi mu morale biti znane, zavarovalnica pa mu je o njih postavila jasna in natančna 
vprašanja. 
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K 6. členu 

Določba ureja sankcije, ki jih ima na voljo zavarovalnica v primeru kršitve dolžnosti razkritja. 
Zavarovalnica lahko predlaga spremembo pogodbe ali pogodbo odpove. To mora storiti s pisnim 
obvestilom, ki vsebuje tudi opis pravnih posledic njene odločitve, in sicer v roku enega meseca po tem, 
ko ji postane kršitev dolžnosti razkritja znana ali razvidna (prvi odstavek 6. člena ZZavP). 

V drugem odstavku 6. člena ZZavP je urejena možnost spremembe pogodbe, pri čemer je določena 
domneva, da je zavarovalec predlog sprejel, če ga v roku enega meseca pisno ne zavrne. V primeru 
zavrnitve sprejema predlaganih sprememb lahko zavarovalnica pogodbo odpove v roku enega meseca 
po prejemu zavarovalčevega obvestila o zavrnitvi predloga. 

V tretjem odstavku 6. člena ZZavP je predvidena izjema v primeru nekrivdnih kršitev dolžnosti razkritja. 
V teh primerih lahko zavarovalnica pogodbo odpove le, če dokaže, da pogodbe sploh ne bi sklenila, če 
bi poznala nerazkrite okoliščine. 

Četrti odstavek 6. člena ZZavP ureja začetek učinkovanja odpovedi, in sicer začne veljati en mesec po 
tem, ko je zavarovalec prejel pisno obvestilo iz prvega odstavka 6. člena ZZavP. 

Kršitev dolžnosti razkritja, ki je bila storjena iz malomarnosti, vpliva na pogodbeno dolžnost 
zavarovalnice, da izplača zavarovalnino že pred učinkovanjem spremembe ali odpovedi pogodbe, če je 
zavarovalni primer nastal zaradi nevarnosti, v zvezi s katero je bila dolžnost razkritja kršena (peti 
odstavek 6. člena ZZavP). Zavarovalnica je prosta svoje obveznosti, če pogodbe sploh ne bi sklenila. Če 
bi pogodbo sklenila z višjo premijo ali pod drugačnimi pogoji, se zavarovalnina sorazmerno zmanjša 
oziroma se izplača v skladu s takimi pogoji. 

 

K 7. členu 

V 7. členu ZZavP so določene izjeme, v katerih zavarovalnica ne more uveljavljati sankcij, ki so 
predvidene za kršitev dolžnosti razkritja v 6. členu ZZavP. Pod točko a je predvidena izjema, če 
zavarovalec ni odgovoril na vprašanje zavarovalnice, ali gre za okoliščine, za katere je očitno, da so 
razkrite nepopolno ali nepravilno. V točki b je določena kot izjema tudi situacija, če gre za okoliščine ki 
bi jih bilo treba razkriti, ali netočno razkrite okoliščine, ki niso bistvene za odločitev zavarovalnice, da 
sklene pogodbo ali da to stori pod dogovorjenimi pogoji. Točka c določa izjemo, če je zavarovalec glede 
na ravnanje zavarovalnice utemeljeno sklepal, da mu teh okoliščin ni treba razkriti, v točki d pa je 
urejena izjema, če gre za okoliščine, ki so bile zavarovalnici znane ali bi ji morale biti znane. 

 

K 8. členu 

V prvem odstavku 8. člena ZZavP so urejene sankcije za primer namerne kršitve dolžnosti razkritja. 
Zavarovalnica ima možnost, da zahteva razveljavitev pogodbe v treh mesecih od dneva, ko je izvedela 
za kršitev. Zavarovalnica v tem primeru obdrži tudi pravico do premije. 

V drugem odstavku 8. člena ZZavP je izključena možnost pogodbene omejitve ali izključitve pravic, ki 
jih ima na voljo zavarovalnica v primeru namerne kršitve dolžnosti razkritja. 

 

K 9. členu 

Določba širi možnost uporabe sankcij tudi na primere, ko zavarovalec zavarovalnici ob sklepanju 
pogodbe prostovoljno razkrije okoliščine, po katerih ni bil vprašan v okviru dolžnosti razkritja. Gre torej 
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za spontane izjave za varovalca. Glede okvira vedenja se zavarovalcu pripisuje tudi vedenje drugih oseb 
(10. člen ZZavP). 

 

K 10. členu 

Prvi odstavek 10. člena širi dolžnost razkritja potencialnega zavarovalca pri sklepanju zavarovalnih 
pogodb v imenu in na račun drugega, v korist tretjega, na tuj račun ali na račun tistega, katerega se 
tičejo, tudi na okoliščine, ki so tem osebam znane ali bi jim morale biti znane. 

Drugi odstavek omejuje možnost upoštevanja vedenja zavarovanca le na primere, ko je ta vedel ali bi 
moral vedeti za svoj status. 

 

K 11. členu 

Člen zakona, ki govori o genskih podatkih, je pedagoški. Umeščen je v oddelek o predpogodbenih 
dolžnostih potencialnega zavarovalca in »zgolj pedagoško« pojasnjuje, da se predmetni oddelek ne 
uporablja za rezultate genskega testiranja. 

ZZavar-1 v 5. členu namreč določa splošno dolžnost razkritja informacij, njegov 11. člen pa iz te 
dolžnosti izvzema podatke o opravljenih genskih testih potencialnega zavarovalca. 

Ureditev je povzeta po NEZPP, ki prav tako izrecno določa izjemo od dolžnosti razkritja informacij tako 
v splošnem členu o genskem testiranju kot tudi v posebnem členu, ki govori o izjemi pri 
predpogodbenem razkritju informacij. 

Člen je sicer vsebinsko nepotreben, saj to izjemo v celoti zaobjema že 4. člen ZZavar-1. V predlogu 
zakona ga puščamo iz pedagoških razlogov, da bi se izognili morebitnim drugačnim razlagam ob 
primerjavi z rešitvijo iz NEZPP. 

 

K 12. členu 

Določba 12. člena ZZavP ureja dolžnost zavarovalnice, da ob sklenitvi pogodbe zavarovalcu zagotovi 
izvod predlaganih zavarovalnih pogojev in dokument, v katerem morajo biti navedeni podatki v skladu 
s predpisi, ki urejajo zavarovalništvo. 

 

K 13. členu 

Določba 13. člena ZZavP zavarovalnici nalaga dolžnost, da pred sklenitvijo zavarovalne po-godbe 
potencialnega zavarovalca opozori na neskladja med zahtevami, ki jih je postavil zava-rovalec in so 
zavarovalnici znane ali bi ji morale biti znane, in ponujenim kritjem (prvi odstavek 13. člena ZZavP). Pri 
presoji okvira vedenja zavarovalnice se upoštevajo konkretne okoliščine primera, način sklepanja 
pogodbe ter zlasti, ali je pri sklepanju pogodbe na strani zavarovalca sodeloval neodvisni posrednik. 

V drugem odstavku 13. člena ZZavP so določene sankcije za primere kršitev dolžnosti opozarjanja na 
neskladnost kritja. Zavarovalec lahko v teh primerih s pisno izjavo odstopi od pogodbe, in sicer v dveh 
mesecih po tem, ko je bil seznanjen s kršitvijo, zahteva pa lahko tudi povrnitev morebitne škode, ki jo 
je utrpel zaradi kršitve. 
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K 14. členu 

Določba 14. člena ureja dolžnost zavarovalnice, da potencialnega zavarovalca v primeru, ko se 
zavarovalna pogodba sklepa na podlagi njegove ponudbe, opozori, da začne kritje učinkovati šele od 
sklenitve pogodbe oziroma dokler se ne plača prva premija. Izjema velja za primere, ko je odobreno 
začasno kritje (17. in 18. člen ZZavP). 

 

K 15. členu 

Določba ureja možnost sodnega nadzora nad splošnimi pogoji v zavarovalni pogodbi, tj. deli 
zavarovalne pogodbe, ki jih je ena stranka (zavarovalnica) pripravila vnaprej in glede katerih se stranki 
nista posamično dogovarjali (prvi odstavek). Če sodišče ugotovi, da tak pogoj ob upoštevanju vseh 
okoliščin v času sklenitve pogodbe, zlasti vrste zavarovalne pogodbe ter preostalih delov zavarovalne 
pogodbe (drugi odstavek), v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja povzroča znatno neravnotežje 
v pogodbenih pravicah in obveznostih v škodo imetnika police, zavarovanca ali upravičenca (nepošten 
pogoj), je tak pogoj ničen (prvi in tretji odstavek). 

Iz presoje so izvzeti tako imenovani ključni pogodbeni dogovori (angl. core terms), ki so oblikovani kot 
splošni pogoji (o katerih se stranki nista posamično dogovarjali) – ki opredeljujejo obseg kritja in 
premijo oziroma ustreznost kritja glede na premijo – kolikor so sestavljeni v jasnem in razumljivem 
jeziku (peti odstavek). 

Nadaljnji obstoj zavarovalne pogodbe je odvisen od tega, kako pomemben je pogoj za pogodbo. Če ne 
gre za bistven pogoj in pogodba lahko obstane brez njega, potem pogodba ostane v veljavi (četrti 
odstavek). Če je pogoj za zavarovalno pogodbo bistven, bi bila po pravilu o delni ničnosti (prvi odstavek 
88. člena Obligacijskega zakonika – OZ) nična celotna pogodba. Vendar pa četrti odstavek tega člena 
omogoča, da se tak pogodbeni pogoj nadomesti s pogojem, ki ustreza hipotetični volji strank – tj. 
pogojem, o katerem bi se sporazumeli razumni sopogodbenici, če bi bili vedeli za nepoštenost pogoja. 

 

K 16. členu 

Nevarnost, ki se zavaruje, mora biti bodoča, negotova in neodvisna od izključne volje zainteresiranih 
oseb. Osnovna podlaga zavarovalne pogodbe je torej slučajnost. Da bi se izognili morebitnim zlorabam 
in oteženemu dokazovanju slučajnosti, se zavarovalno kritje praviloma daje vnaprej, po sklenitvi 
zavarovalne pogodbe. Se pa v zavarovalnih razmerjih pojavi tudi potreba, da zavarovalnica prizna 
zavarovalno kritje za nazaj, pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, ko je zavarovani predmet ali interes 
že izpostavljen nevarnostim. Pogoj za veljavnost takega retroaktivnega kritja je okoliščina, da 
pogodbene stranke ne vedo za morebitni nastanek zavarovalnega primera v tem obdobju. 

Če pogodbene stranke vedo in gre za nenamerno ravnanje, se v konkretnem določilu zasleduje načelo 
pozitivnega pogodbenega interesa, ki splošno velja za zavarovalno pogodbo. Zavarovalna pogodba 
ostane veljavna, z določenimi sankcijami. 

Če zavarovalnica ob sklenitvi pogodbe ve, da v času retroaktivnega kritja do zavarovalnega primera ni 
prišlo, zavarovalec dolguje premijo samo za obdobje po sklenitvi pogodbe. Ker zavarovalnica dejansko 
ni bila v kritju, bi bilo nepošteno, da bi bila upravičena do celotne premije. 
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K 17. členu 

Do začasnih kritij prihaja izjemoma, ko je potreben določen čas, da lahko zavarovalnica v celoti oceni 
in prevzame riziko. Običajno gre za kompleksna poslovna zavarovanja, ki jih zavarovalnica bodisi 
prevzema prvič ali pa jih ne more obnoviti pod enakimi pogoji. 

Za začasno kritje zavarovalnica ne izda zavarovalne police, ampak potrdilo o kritju, ki vsebuje le 
bistvene sestavine zavarovalne pogodbe. Zato se zanj tudi ne uporabljajo določila o predpogodbenih 
dolžnostih zavarovalnice in določilo o predpisani vsebini zavarovalne police. 

 

K 18. členu 

Začasno kritje traja do izdaje zavarovalne police za riziko, ki je predmet začasnega kritja oziroma do 
dokončne zavrnitve zavarovalčeve ponudbe. 

Če zavarovalec ne ponudi sklenitve zavarovalne pogodbe za riziko, ki je predmet začasnega kritja, 
zavarovalnici, ki je podala začasno kritje, potem smejo pogodbene stranke začasno kritje odpovedati z 
dvotedenskim odpovednim rokom. Začasno kritje je za zavarovalnico praviloma bolj rizično, ker ne 
razpolaga še z vsemi podatki za oceno in prevzem rizika, poleg tega pa pričakuje, da bo riziko prevzela 
v celoti. Z druge strani pa lahko zavarovalec že v času začasnega kritja pridobi polno kritje pri drugi 
zavarovalnici. 

 

K 19. členu 

V tem členu je določena vsebina zavarovalne police, ki jo mora ob sklenitvi pogodbe izdati 
zavarovalnica. Podpis zavarovalne police torej ni več konstitutivni element sklenitve pogodbe, kot je 
to veljalo v Obligacijskem zakoniku (OZ) ali Zakonu o obligacijskih razmerjih (ZOR.) Ta posodobitev 
odraža dejstvo, da je pogodbo mogoče skleniti tudi na manj obličen način, na primerna primer na 
daljavo, kar pomeni, da podpis (fizični ali elektronski) zavarovalne police ni nujno mogoč. 

Predpisana je minimalna vsebina police, gre pa zlasti za navedbo pogodbenih strank, navedbo 
zavarovanca ter pri življenjskem zavarovanju navedbo upravičenca in zavarovane osebe, predmet 
zavarovanja in zavarovane nevarnosti, zavarovalna vsota in morebitna soudeležba zavarovanca, 
premija ter trajanje zavarovanja, vključno z načinom odpovedi pogodbe, in kritno obdobje. Ti elementi 
se deloma pokrivajo z elementi, ki jih za vsebino pogodbe določa Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1). 
Dodatno, odvisno npr. od vrste zavarovanja se v zavarovalno polico ali dokumente, na katere se ta 
sklicuje (npr. zavarovalni pogoji), vključijo tudi drugi podatki v skladu s predpisi, ki urejajo 
zavarovalništvo.  

Oblika, v kateri je izdana zavarovalna polica, mora omogočati trajno hrambo, bodisi v fizični bodisi v 
elektronski obliki. Kot referenca za načine hrambe se lahko uporabijo določbe Zakona o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) ter Uredbe o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva. 

Del police je tudi navedba zavarovalnih pogojev, ki veljajo za pogodbo. V primeru, da pride do nasprotja 
med zavarovalnimi pogoji in kakšnim določilom iz police, velja določilo police. Če pride do razlike med 
predhodno dogovorjenimi pogoji zavarovalne pogodbe in vsebino zavarovalne police, se uporabi 20. 
člen ZZavP. 
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K 20. členu 

Besedilo tega člena obravnava morebitne razlike med predhodno ponudbo zavarovalca oziroma 
predhodnim dogovorom med strankama ter zavarovalno polico, ki vključuje tudi zavarovalne pogoje, 
o katerih je v skladu s tretjim odstavkom 19. člena zavarovalnica ob izdaji zavarovalne police dolžna 
obvestiti zavarovalca in mu omogočiti seznanitev z njimi.  

Kakršnakoli sprememba glede na predhodni dogovor ali zavarovalčevo ponudbo mora biti v 
spremenjeni polici izrecno opredeljena, sicer velja predhodno besedilo. Če zavarovalec označenim 
spremembam v enem mesecu izrecno ne ugovarja, ostanejo te v veljavi, toda le pod pogojem, da ga je 
zavarovalnica obvestila o pravici, da jim ugovarja. Če tega ni storila, ostane v veljavi predhodni dogovor 
strank ali vsebina ponudbe, ki jo je dal zavarovalec. 

 

K 21. členu 

Ta člen prinaša odstopanje od vsebine prvega odstavka 3. člena tega zakona, ki od zavarovalca ali 
zavarovanca zahteva prevzem zaveze zavarovalnici plačati dogovorjeno premijo. V tem primeru na 
strani zavarovanca oziroma zavarovalca za sklenitev pogodbe namreč zadošča zgolj plačilo premije. 
Povprečen zavarovanec se pogosto niti ne zaveda, da je plačal zavarovalno premijo in sklenil 
zavarovalno pogodbo. V tem primeru tudi ni potrebna izdaja zavarovalne police. Gre na primer za 
primere množičnega sklepanja zavarovalnih pogodb ob nakupu vstopnice za prireditve, smučarske 
karte in podobno, ki običajno vsebujejo tudi zavarovalno pogodbo za nezgodno zavarovanje. 

 

K 22. členu 

Določba vsebuje tri različna pravila. Prvo, prvi odstavek 22. člena ZZavP, vsebuje pravilo o trajanju 
učinkovanja zavarovanja – od začetka dneva (polnoč), ki sledi dnevu, označenem v polici kot začetek 
zavarovanja, pa do konca zadnjega dneva časa, za katerega je zavarovanje sklenjeno. Pravilo je 
dispozitivno in se uporablja le, kolikor se stranki nista dogovorili drugače. 

Drugo pravilo, drugi odstavek 22. člena ZZavP, se nanaša na pravico do odpovedi v pogodbah o 
zavarovanju, sklenjenih za nedoločen čas. Vsaka od strank lahko pogodbo odpove, če odpoved izjavi v 
pisni obliki najpozneje mesec dni pred dnevom zapadlosti premije. 

Tretje pravilo, tretji odstavek 22. člena ZZavP, se nanaša na zavarovanja, sklenjena za čas, daljši od treh 
let: tedaj je pravica do odpovedi v prvih treh letih izključena; nato je mogoče pogodbo pisno 
odpovedati z odpovednim rokom šest mesecev. Pravilo je kogentno. 

Četrti odstavek 22. člena ZZavP izključuje uporabo določbe za življenjska zavarovanja. 

 

K 23. členu 

Določba omogoča, da se v primeru vnaprejšnjega dogovora o podaljšanju pogodba samodejno 
nadaljuje, kolikor ne pride do pravočasne odpovedi. Gre za vnaprej dogovorjeno tiho podaljšanje 
(tacita recondictio). Nove pogodbe ni treba skleniti. 

Tiho podaljšanje ustreza tako zavarovalcem, s katerimi zavarovalnica iz različnih razlogov ne uspe 
pravočasno navezati stik, izguba kritja pa jim ne ustreza, kot tudi zavarovalnicam; njihov interes je 
vzdrževanje poslovnih odnosov s strankami skozi daljše obdobje. Za obe strani bi vnovična pogajanja o 
sklenitvi v večini primerov pomenila nesorazmerno breme. 
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K 24. členu 

Določba vzpostavlja mehanizem, s pomočjo katerega lahko zavarovalnica doseže spremembo pogojev 
v zavarovalnih pogodbah, ki trajajo več kot eno leto (oziroma se samodejno podaljšujejo v skladu s 23. 
členom). 

Sprememba seveda lahko učinkuje le za naprej, od naslednjega zavarovalnega obdobja dalje. 

Pogoj je, da zavarovalnica zavarovalcu pošlje pisno obvestilo o spremembi najpozneje mesec dni pred 
potekom trenutnega zavarovalnega obdobja. Obvestiti ga mora o tem, da lahko pogodbo odpove v 
roku dveh tednov (od prejema obvestila), in o posledicah neuveljavljanja. Določba je kogentna. 

 

K 25. členu 

Določba omogoča vsaki od strank, da zavarovalno pogodbo odpove po nastopu zavarovalnega primera. 
Pogosto se namreč šele z nastopom zavarovalnega primera pokaže prava narava zavarovanega 
tveganja ali zavarovalec spozna način, na katerega zavarovalnica rešuje zahtevke ali druge pomembne 
okoliščine. Stranka morda šele tedaj spozna, da ji taka zavarovalna pogodba v prihodnje ne ustreza 
več. Pravico odpovedi morata imeti obe stranki. V pogodbah o življenjskem zavarovanju odpoved ni 
mogoča. Odpoved je treba izjaviti pisno in v roku dveh tednov, odkar stranka izve za zavarovalni primer. 
Zavarovalna pogodba ne preneha takoj, ampak po poteku dveh tednov od prejema pisne odpovedi. 

 

K 26. členu 

 

K 27. členu 

V prvem odstavku 27. člena ZZavP je urejena splošna dolžnost obveščanja zavarovalnice, da v času 
trajanja pogodbe zavarovalcu predloži informacije v skladu s predpisi, ki urejajo zavarovalništvo. Gre 
za informacije o spremembah v zvezi z njenim imenom in naslovom, pravno obliko, naslovom njenega 
sedeža in agencije ali podružnice, ki je sklenila pogodbo. 

Drugi odstavek določa dolžnost zavarovalnice, da skladno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo (ZZavar-
1), zavarovalcu na njegovo zahtevo zagotovi podatke o vseh zadevah, ki so pomembne za izvedbo 
pogodbe, ter o novih standardnih pogojih, ki jih zavarovalnica ponuja za zavarovalne pogodbe enake 
vrste, kot je tista, sklenjena z zavarovalcem. 

 

K 28. členu 

Gre za prvega od treh povezanih členov, ki obravnavajo problematiko preventivnih ukrepov. V 28. 
členu je podana opredelitev tega pojma, in sicer zakon določa, da je preventivni ukrep v zavarovalni 
pogodbi dogovorjena dolžnost zavarovalca ali zavarovanca, da po sklenitvi zavarovalne pogodbe in 
pred nastankom zavarovalnega primera izvede ali opusti določena dejanja. 

Ureditev izhaja iz NEZPP in je nastala po finskem vzoru (31. člen finskega zakona o zavarovalni pogodbi). 
Ureditev je podobna, vendar ne enaka, institutu promissory warranties iz angleškega prava oziroma 
obligacijskemu institutu Obliegenheiten in nemškega prava. Namen ureditve je v tem, da se preprečijo 
posledice, ki sta jih ta dva instituta prinesla v nemški in angleški pravni red oziroma povedano jasneje, 
namen ureditve je v zaščiti zavarovancev pred pogoji zavarovalnic, ki jih zavarovalnice opredelijo v 
obliki obveznosti zavarovancev, pogojev za izplačilo premije ipd. in je vezano na vedenje (ravnanje ali 
opustitve) zavarovanca v času po sklenitvi pogodbe ter pred nastankom zavarovalnega primera. 
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Pogodbeno dogovorjeni pogoji, omejitve oziroma izključitve, ki jih NEZPP zdaj opredeljuje kot 
preventivne ukrepe, imajo lahko učinke, ki izključujejo taka oziroma tista zavarovalna kritja, katerih 
zavarovanci nikakor niso mogli pričakovati, in to zlasti v primerih, ko je vzrok za izključitev 
zavarovalnega kritja brez vsake vzročne zveze med nastankom škode in preventivnim ukrepov. Tuje 
zavarovalnice v splošnih pogojih pogosto navajajo številne preventive ukrepe, ki jih zavarovanci ne 
pričakujejo oziroma so za zavarovance povsem nepričakovani. Ob dejstvu, da zavarovanci praviloma 
ne preberejo splošnih pogojev poslovanja, je cilj ureditve instituta preventivnih ukrepov izoblikovati 
sistem, ki išče razumno ravnotežje med interesi zavarovalnic pred moralnim hazardom zavarovancev 
in zavarovanci, ki legitimno pričakujejo zavarovalna kritja v primeru nastanka škodnega dogodka. 

Ena ključnih težav pri opredelitvi oziroma identificiranju preventivnih ukrepov je v tem, da jih pogosto 
na prvi pogled ni mogoče razlikovati od pogodbenih določil, ki omejujejo odgovornost zavarovalnice. 
Določeno ravnanje je namreč možno opisati kot preventivni ukrep (»zavarovanec mora vedno skrbeti 
za tehnično brezhibnost vozila«), pogojevanjem dolžnosti zavarovalnice do izplačila škodnega dogodka 
(»zavarovalnica je obvezana kriti škodo samo, če je bilo vozilo brezhibno«) ali kot izjemo od obveznosti 
zavarovalnice (»zavarovalnica ni dolžna izplačati škodnega dogodka, če vozilo ni bilo tehnično 
brezhibno«). Namen opredelitve iz 28. člena je, da pokriva vse te tri zamišljene primere. 

Preventivni ukrepi torej zajemajo vse pogoje, izjeme, predpisana ravnanja oziroma opustitve, ki so 
vezane na aktivnost oziroma pasivnost zavarovanca ob sklenitvi pogodbe in pred nastankom škodnega 
dogodka. 

Po drugi strani pa institut ne izključuje možnosti vključitve dodatnih pogodbenih pogojev, ki bi 
vključevali posebne pogoje za odgovornost zavarovalnice oziroma izjeme od te odgovornosti. Če pa se 
ti pogoji oziroma izjeme nanašajo na določeno ravnanje zavarovanca ali zavarovanca, s katerimi ta 
omejuje tveganje, jih je treba obravnavati kot previdnostne ukrepe. 

 

K 29. členu 

Zakon v 29. členu zavarovalnici zagotavlja možnost odpovedi pogodbe zaradi kršitve preventivnega 
ukrepa, če je bila škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti. To tudi pomeni, da je 
pogodbeno določilo, da lahko zavarovalnica odpove pogodbo zaradi kršitve preventivnega ukrepa iz 
malomarnosti, nično. 

V primeru kršitve preventivnega ukrepa, ki je bil storjen namenoma ali iz hude malomarnosti, ima 
zavarovalnica zgolj pravico do odpovedi pogodbe v roku enega meseca od dne, ko se je seznanila z 
neupoštevanjem ukrepa. Kritje preneha z odstopom od pogodbe. Odpoved mora biti dana pisno. Zakon 
torej določa zgolj relativni rok in ne definira absolutnega roka za uveljavitev odstopnega upravičenja 
zaradi kršitve preventivnih ukrepov. 

Kot je že zapisano pri obrazložitvi 28. člena, je namen tega podpoglavja zakona varovanje zavarovalcev 
in/ali zavarovancev pred prestrogimi pogodbenimi pogoji, ki so običajno »skriti« v splošnih pogojih 
zavarovalnic za posamezne vrste zavarovanja. 

Namen te ureditve je, da omeji posledice nespoštovanja preventivnih ukrepov. Do predlagane ureditve 
so bile posledice namreč v celoti odvisne od avtonomije pogodbenih strank (predvsem torej od določil 
v splošnih pogojih zavarovalnic) in posledično so bile lahko posledice nesorazmerne s kršitvami oziroma 
so bile lahko posledice za zavarovance povsem nepričakovane in pogosto nerazumne v smislu, da med 
kršitvijo preventivnih ukrepov in posledico ni bilo vzročne zveze. 

Predlog zakona omogoča zgolj ex nunc posledice, saj zavarovalna pogodba in obveznosti zavarovalnice 
ostanejo veljavne vse do izpolnitve odstopnega upravičenja. Predlog zakona torej ne dovoljuje ex tunc 

posledic, torej posledic z veljavnostjo za nazaj. Pomen tega razlikovanja izhaja a primer iz nemške (§ 
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28 Gesetz über den Versicherungsvertrag – VVG) in avstrijske zakonodaje (§ 6 
Versicherungsvertragsgesetz – VersVg), ki izrecno prepovedujeta ex tunc posledice nespoštovanja 
pogodbenih obveznosti vertragliche Obliegenheiten. 

 

K 30. členu 

Tudi 30. člen je namenjen varstvu zavarovalca oziroma zavarovanca, saj določa, da pogodbena določba, 
po kateri neupoštevanje preventivnega ukrepa v celoti ali delno izključi obveznost zavarovalnice, 
učinkuje le, če je zavarovalec ali zavarovanec škodo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti in 
ob pogoju, da je med kršitvijo in nastankom škodnega dogodka vzročna zveza. V vseh preostalih 
primerih zavarovalnica svojih obveznosti ne more izključiti. Določba torej omejuje pogodbeno svobodo 
pogodbenih strank. 

 

K 31. členu 

Zavarovanje se sklepa zaradi zaščite pred določeno nevarnostjo, zato je zavarovana nevarnost del 
kavze zavarovalne pogodbe. Zavarovalnice sklenejo zavarovalno pogodbo na podlagi ocene 
zavarovane nevarnosti v času sklenitve pogodbe in ob pričakovanju, da se nevarnost (rizik oziroma 
tveganje nastanka zavarovalnega primera) v zavarovalni dobi ne bo povečala. V skladu s 5. členom 
ZZavP mora zavarovalec zavarovalnici (na podlagi ustreznega vprašalnika) razkriti vse okoliščine, ki so 
pomembne za oceno nevarnosti. Če se te okoliščine naknadno spremenijo, tako da pride do bistvenega 
povečanja nevarnosti, na kakršnega stranki ob sklenitvi pogodbe nista računali. To poseže v interese 
zavarovalnice, zato lahko zavarovalnica pod pogoji iz 32. člena ZZavP odstopi od pogodbe. Ker se s 
povečanjem nevarnosti navadno zavarovalec seznani prej kot zavarovalnica in zavarovalnica sama niti 
ne more spremljati vseh posamičnih nevarnosti, zavarovalne pogodbe redno določajo njegovo 
obveznost, da zavarovalnico obvesti o povečanju nevarnosti. V 31. členu ZZavP je predvideno obvezno 
obveščanje zavarovalnice o pomembnejšem povečanju nevarnosti, vendar se zavarovalčeva obveznost 
obveščanja nanaša samo na spremembo tistih okoliščin, ki so v zavarovalni pogodbi določene kot 
pomembne za ocenitev nevarnosti. Ocenitev nevarnosti je namreč zahtevna strokovna naloga, s katero 
se zavarovalnice ukvarjajo poklicno, laični zavarovalec pa nima znanja, da bi sam ocenil, katera dejstva 
vse lahko vplivajo na verjetnost realizacije zavarovane nevarnosti. Zavarovalnica zato nosi breme, da 
mora vse take relevantne okoliščine navesti v zavarovalni pogodbi. Zavarovalec ne krši svoje 
obveznosti, če opusti obvestitev o okoliščini, ki sicer je pomembna za oceno zavarovane nevarnosti, 
vendar v pogodbi ni posebej navedena kot taka. 

Če je zavarovalec povečanje nevarnosti povzročil sam, mora o njem zavarovalnico obvestiti 
nemudoma. Če pri povečanju nevarnosti sam ni bil udeležen, pa mora zavarovalnico obvestiti v 
subjektivnem roku dveh tednov, odkar je izvedel za povečanje nevarnosti. Če je zavarovalnico o 
povečanju nevarnosti že obvestila tretja oseba, zavarovalčeva obveznost preneha in mu o istem 
povečanju nevarnosti ni treba še enkrat obveščati zavarovalnice. 

Sankcija za zavarovalčevo kršitev obveznosti obveščanja zavarovalnice o povečanju nevarnosti je, da 
lahko zavarovalnica v primeru nastanka zavarovalnega primera zavrne plačilo odškodnine oziroma 
zavarovalne vsote, pri čemer pa je ta sankcija zavarovalnici na voljo le, če je nastanek zavarovalnega 
primera v vzročni zvezi z zavarovalčevo opustitvijo obveščanja zavarovalnice o povečanju nevarnosti. 
Če nastanek zavarovalnega primera ni bil povezan z okoliščino, zaradi katere je bila povečana 
nevarnost, zavarovalnica ne more uveljavljati sankcij za opustitev obveščanja iz petega odstavka tega 
člena v obliki zavrnitve plačila zavarovalnine oziroma odškodnine. 
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K 32. členu 

Po splošnih pravilih obligacijskega prava v primeru, če po sklenitvi pogodbe pride do bistveno 
spremenjenih okoliščin, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če zaradi njih ni mogoče 
doseči namena pogodbe, prizadeta stranka lahko zahteva razvezo pogodbe (pravni institut rebus sic 

stantibus). V 32. členu ZZavP je urejen poseben primer bistveno spremenjenih okoliščin pri zavarovalni 
pogodbi, ki se kaže v tolikšnem povečanju zavarovane nevarnosti, da zavarovalnica ne bi sklenila 
pogodbe, če bi bilo tako stanje takrat, ko je bila pogodba sklenjena. V takem primeru lahko 
zavarovalnica odstopi od pogodbe, pri čemer zadošča enostranska odstopna izjava, sporočena 
zavarovalcu, sodni poseg pa ni nujen. Trenutek prenehanja pogodbe je odvisen od zavarovalčevega 
upoštevanja obvestilne dolžnosti: če je zavarovalec namerno kršil dolžnost obveščanja, pogodba 
preneha takoj. Prisoten je namreč sum zavarovalne prevare. V preostalih primerih odstop od pogodbe 
učinkuje v enem mesecu, odkar je zavarovalnica zavarovalca obvestila o odstopu. Slednji rok se sicer 
ujema z rokom iz četrtega odstavka 6. člena ZZavP. V tem času lahko pošteni zavarovalec uredi ustrezno 
alternativno zavarovanje konkretne nevarnosti. 

Namesto odstopa od pogodbe lahko zavarovalnica zavarovalcu ponudi tudi povišanje premije. Če ta 
nanj v dveh tednih ne privoli, pa pogodba preneha po samem zakonu. Zavarovalnica mora svojo pravico 
do odstopa od pogodbe oziroma do predlaganja višje premije v vsakem primeru uveljaviti v roku enega 
meseca od dne, ko je izvedela za povečanje nevarnosti. Pri tem za začetek roka ni pomembno, ali jo je 
o povečanju nevarnosti obvestil zavarovalec sam ali pa je za povečanje zavarovalnica izvedela kako 
drugače. Ta rok je določen za zaščito zavarovalca, da se omeji obdobje, v katerem ni gotovo, ali se bo 
zavarovanje nadaljevalo ali ne. Zavarovalnica se mora na povečanje tveganja odzvati hitro. Če 
zavarovalnica v enomesečnem obdobju kakorkoli konkludentno nakaže, da se strinja z nadaljevanjem 
pogodbe, tako da izvršuje pravice ali obveznosti iz pogodbe, se s tem odpove možnosti, da zaradi tega 
povečanja nevarnosti od pogodbe odstopi oziroma zviša premijo. 

 

K 33. členu 

V položaju povečanja zavarovane nevarnosti, do katerega je prišlo po sklenitvi zavarovalne pogodbe, 
lahko zavarovalni primer nastane, še preden je zavarovalnica uresničila možnost odstopa od pogodbe 
ali zvišanja premije v skladu z 32. členom ZZavP. V takem primeru lahko zavarovalnica zavrne izplačilo 
zavarovalnine, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

− nastanek zavarovalnega primera je v vzročni zvezi s povečanjem nevarnosti; 

− povečanje nevarnosti je bilo zavarovalcu znano oziroma bi mu moralo biti znano (če bi ravnal 
z zahtevano skrbnostjo), še preden je kritje prenehalo; 

− povečana nevarnost je tolikšna, da je zavarovalnica sploh ne bi bila pripravljena zavarovati, če 
bi bila vedela zanjo ob sklenitvi pogodbe. 

Če zadnji pogoj ni izpolnjen, ker bi bila zavarovalnica zavarovala tudi povečano nevarnost, vendar z 
višjo premijo ali pod drugačnimi pogoji, lahko zavarovalnica v primeru nastanka zavarovalnega primera 
izplača le sorazmerni del zavarovalnine, ustrezen razmerju med plačanimi premijami in premijami za 
povečano nevarnost. 

 

K 34. členu 

Določbe drugega oddelka tretjega poglavja o možnosti odstopa od zavarovalne pogodbe, zvišanja 
premije oziroma celotne ali delne zavrnitve plačila zavarovalnine se uporabljajo samo v primeru 
bistvenega povečanja nevarnosti. Povečanje nevarnosti, ki je na primer posledica obrabe zavarovane 
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stvari zaradi njene običajne rabe (pri škodnem zavarovanju) ali staranja zavarovane osebe (pri 
življenjskem zavarovanju), ni bistveno, saj ga je mogoče pričakovati. Vendar tudi breme 
nepričakovanega povečanja nevarnosti, ki je le neznatno, nosi zavarovalnica, saj se ta kot gospodarski 
subjekt poklicno ukvarja z ocenjevanjem tveganj in tako pri oblikovanju svojih zavarovalnih politik 
tveganje (ki ga je sicer težko jasno opredeliti ali izmeriti) lažje upošteva. Tveganje neznatnega 
povečanja zavarovane nevarnosti je torej vedno zajeto z zavarovalnim kritjem. 

 

K 35. členu 

Tretji oddelek tretjega poglavja zakona se nanaša na obraten položaj od tistega iz drugega oddelka 
istega poglavja. Ureja namreč pravne posledice zmanjšanja zavarovane nevarnosti po sklenitvi 
zavarovalne pogodbe. Ker je bila pogodba sklenjena glede na oceno nevarnosti v času sklenitve 
pogodbe, tudi naknadno znatno zmanjšanje nevarnosti pomeni spremenjene okoliščine. Zaradi načela 
enakopravnosti udeležencev v obligacijskih razmerjih mora imeti tudi zavarovalec možnost, da se na 
tako spremembo odzove tako, da zahteva prilagoditev pogodbe z znižanjem premije. 

Gre za zmanjšanje zavarovane nevarnosti, ki ni posledica preventivnih ukrepov, dogovorjenih z 
zavarovalno pogodbo v smislu 28. člena ZZavP, ampak je do njega prišlo iz drugih razlogov. Kot primere 
se navaja povečanje varnosti stavbe z vgradnjo alarmnih naprav, protivlomnih naprav in detektorjev 
dima. Možnost zmanjšanja premije lahko spodbudi zavarovalce k sprejemanju takih ukrepov za 
zmanjševanje nevarnosti. Vendar uporaba 35. člena ZZavP pride v poštev tudi, če se je nevarnost 
zmanjšala zaradi ravnanja tretjih oseb, na primer izvedenih protipoplavnih ukrepov države ali lokalne 
skupnosti. Prav tako se lahko znižanje premije zahteva, če je zavarovalec precenil nevarnost ob 
izpolnjevanju vprašalnika pri sklepanju pogodbe, na primer ker je spregledal nekatere že obstoječe 
varnostne ukrepe, vendar tudi v tem primeru znižanje premije učinkuje samo za naprej in ne od 
sklenitve pogodbe dalje. 

Upoštevno je samo znižanje nevarnosti, ki je znatno. Podobno kot po 34. členu ZZavP se neznatna 
sprememba zavarovane nevarnosti ne upošteva. Vsebina zavarovalne pogodbe se zmanjšanju 
nevarnosti ne prilagodi samodejno, ampak samo na zahtevo zavarovalca. Do znižanja pride po 
dogovoru obeh pogodbenih strank, ki učinkuje za nazaj, od dneva, ko je zavarovalec zavarovalnico 
obvestil o zmanjšanju nevarnosti. Če stranki takega dogovora ne dosežeta v enem mesecu, lahko 
zavarovalec v nadaljnjem mesecu od dane zahteve pogodbo odpove. Odpoved učinkuje za naprej, 
zavarovalec pa ima torej pravico do vračila sorazmernega dela že plačane premije za preostanek 
zavarovalnega obdobja. 

 

K 36. členu 

Premijo mora plačevati tisti, ki se je k plačevanju zavezal s sklenitvijo zavarovalne pogodbe – torej 
zavarovalec kot sklenitelj zavarovanja. Zavarovalec je dolžan plačevati premijo, zavarovalnica pa je 
premijo upravičena in dolžna sprejeti. Druge osebe – kot so na primer zavarovanec ali upravičenec – z 
zavarovalno pogodbo niso obvezane k plačevanju premije, zato premije niso dolžne plačevati. Ne glede 
na to pa v posameznih primerih te osebe premijo želijo plačati in s tem preprečiti nastanek pravnih 
posledic zaradi neplačila premije. Najpogosteje bo to v primerih, ko imajo te osebe koristi iz 
zavarovalne pogodbe – bodisi neposredne (na primer zavarovanec) bodisi posredne (na primer 
zastavni upnik oziroma vinkulant). Lahko pa je plačilo premije s strani tretje osebe namenjeno tudi kot 
darilo zavarovalcu – na primer oče želi plačati kasko zavarovanje za avtomobil svojega sina namesto 
njega kot darilo za sinov rojstni dan. 

V teh primerih mora zavarovalnica sprejeti plačilo premije, ki ga želi tretja oseba izvesti namesto 
zavarovalca. Če zavarovalec premije ni plačal, zavarovalnica ne sme odkloniti sprejema plačila premije 
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od tretje osebe in s tem preprečiti, da bi zavarovalna pogodba (v skladu z naslednjimi določbami) zaradi 
neplačila prenehala. Plačilo premije s strani tretje osebe mora zavarovalnica sprejeti ne glede na to, ali 
se zavarovalec s tem strinja ali ne. 

Taka obveznost zavarovalnice (in pravica tretjih oseb) je predvidena tudi v NEZPP (člen 5:105) in drugih 
državah, na primer v Avstriji (35.a člen Versicherungsvertragsgesetz – VersVG) in Nemčiji (34. člen 
Gesetz über den Versicherungsvertrag – VVG). 

Način, kako se bo premija po sklenjeni zavarovalni pogodbi plačevala – bodisi v enkratnem znesku za 
celotno obdobje trajanja zavarovalne pogodbe bodisi obročno (mesečno, četrtletno, v štirih 
zaporednih obrokih ipd.), je prepuščeno dogovoru med zavarovalnico in zavarovalcem. ZZavP v to ne 
posega, temveč določa le, da je premijo v primeru dogovora o enkratnem plačilu, treba plačati ob 
sklenitvi. 

Z zavarovalno pogodbo je določeno, da je zahtevek za plačilo premije »iskovina«. Zavarovalnica kot 
upnik mora plačilo premije od zavarovalca kot dolžnika zahtevati. Plačilni kraj je prebivališče 
zavarovalca, če ni dogovorjeno kako drugače. Plačevanje premije kot izpolnjevanje osrednje 
obveznosti zavarovalca po zavarovalni pogodbi je pri zavarovalni pogodbi zelo pomembno. Določen je 
plačilni kraj pri dolžniku – zavarovalcu. To izhaja iz zgodovine, ko je zavarovalni zastopnik redno prihajal 
na dom zavarovalca, ki je zavarovalnemu zastopniku nato redno poravnaval premijo. V sedanjih časih 
določba sicer ni več tako pomembna, saj večina plačilnega prometa poteka na daljavo, prek sodobnih 
plačilnih poti. 

 

K 37. členu 

Pri zavarovalni pogodbi se lahko trenutek sklenitve pogodbe razlikuje od trenutka, ko taka pogodba 
začne tudi zares učinkovati, tj. začne nuditi zavarovalno zaščito (zavarovalno kritje). V zvezi s tem tako 
v teoriji kot tudi praksi obstaja razlika med formalnim in materialnim trajanjem zavarovanja. Formalno 
trajanje zavarovanja pomeni pravno trajanje zavarovalne pogodbe kot trajanje formalnega okvira 
zavarovalnega dogovora, s katerim sta se obe pogodbeni stranki sporazumeli o bistvenih sestavinah 
zavarovalnega razmerja. Materialno trajanje zavarovanja pomeni obdobje v zavarovalni pogodbi, ko je 
podano tudi zavarovalno kritje zavarovalnice, s čimer sklenjena zavarovalna pogodba tudi dejansko 
učinkuje. Obstoj zavarovalnega kritja in s tem materialnega trajanja zavarovanja je pri zavarovalni 
pogodbi prvi pogoj, da obveznost zavarovalnice sploh lahko nastane, saj zgolj obstoj formalnega 
trajanja zavarovanja za to ne zadošča. 

Prvi odstavek 37. člena ZZavP ureja vprašanje začetka materialnega trajanja zavarovanja – kot začetka 
veljavnosti zavarovalnega kritja. Zavarovalno kritje začne na dan, ki je v pogodbi določen kot dan 
začetka zavarovanja. To bo praviloma dan, ki je kot začetek zavarovalnega kritja določen na polici. Ni 
pa to nujno. 

Druga dva odstavka 37. člena ZZavP pa urejata vprašanje vpliva neplačila premije na konec 
zavarovalnega kritja. Drugače kot ureditev po OZ (ki je za primer neplačevanja premije predvideval dve 
možni pravni posledici – 1. prenehanje le materialnega trajanja zavarovanja po tretjem odstavku 937. 
člena OZ v smislu »mirovanja« zavarovalnega kritja ali 2. sočasno prenehanje materialnega in 
formalnega trajanja zavarovanja po četrtem odstavku 937. člena OZ kot razdrtje pogodbe) je z 
ureditvijo po ZZavP zaradi neplačila premije predvidena le pravna posledica prenehanja zavarovalne 
pogodbe (sočasno prenehanje materialnega in formalnega trajanja zavarovanja). 

V primeru neplačevanja premije pravne posledice lahko nastanejo bodisi na podlagi posebnega 
postopka, ki ga mora izvesti zavarovalnica (tretji odstavek 37. člena ZZavP), bodisi samodejno, na 
podlagi zakona, če premija ni plačana niti v enem letu od njene zapadlosti (četrti odstavek 37. člena 
ZZavP). 



52 

 

V primeru neplačevanja premije lahko zavarovalnica izvede postopek za vzpostavitev pravnih posledic 
zaradi neplačevanja na način, da zavarovalca na zanesljiv način obvesti o zapadli (in neplačani) premiji 
ter dejstvu, da bo zavarovalna pogodba (in z njo zavarovalno kritje) prenehala, če svojih zapadlih 
obveznosti ne bo poravnal v nadaljnjem enem mesecu od obvestitve. Če premija tudi v dodatnem 
enomesečnem roku ni plačana, zavarovalna pogodba (po preteku tega roka) preneha po samem 
zakonu. Zanesljiv način obveščanja je način komunikacije med zavarovalnico in zavarovalcem, za 
katerega se lahko upravičeno pričakuje, da je na njegovi podlagi prišlo do seznanitve zavarovalca z 
obvestilom – na primer ker je na tak način potekala tudi predhodna komunikacija med pogodbenikoma 
(prek izmenjave e-pošte, pisemskih pošiljk ipd.). 

Zavarovalna pogodba prav tako preneha po samem zakonu (če zavarovalnica prej ni izvedla postopka, 
predvidenega v tretjem odstavku 37. člena ZZavP), če premija ni plačana niti v enem letu od njene 
zapadlosti. 

Določila 37. člena ZZavP se glede pravnih posledic, če premija ni plačana, uporabljajo pri vseh vrstah 
zavarovanj, razen pri življenjskih zavarovanjih. Posledice neplačila premije pri življenjskih zavarovanjih 
so namreč posebej urejene v 90. členu ZZavP. 

 

K 38. členu 

V primeru predčasnega prenehanja zavarovanja zavarovalnici pripada premija le za čas dejanskega 
trajanja zavarovanja. Če je bila premija plačana vnaprej, mora zavarovalnica premijo, ki se nanaša na 
čas od predčasnega prenehanja pa do poteka (sprva) dogovorjenega trajanja zavarovanja, vrniti. 
Vračilo premije se izvede po principu pro-rata temporis. Določba torej predpisuje pravilo deljivosti 
premije – premija pripada zavarovalnici le za čas dejanskega trajanja zavarovanja – torej le za čas, ko 
je zavarovalnica po zavarovalni pogodbi dejansko zagotavljala zavarovalno zaščito. 

Odstop od tega pravila deljivosti premije pa je določen za primer, ko je pri zavarovanju v času do 
predčasnega prenehanja že nastal zavarovalni primer. V tem primeru je uveljavljeno pravilo 
nedeljivosti premije, kar pomeni, da zavarovalnici pripada premija za celotno dogovorjeno obdobje, ne 
glede na predčasno prenehanje. V tem primeru pravice do delnega vračila premije zaradi predčasnega 
prenehanja zavarovanja ni. 

Pravice do vračila premije ob predčasnem prenehanju tudi ni v primerih kršitve prijavne dolžnosti 
zavarovalca ob sklepanju zavarovalne pogodbe (glej 8. člen ZZavP). 

 

K 39. členu 

Zavarovalni primer je uresničitev nevarnosti, ki je določena v zavarovalni pogodbi. Razlikovati je treba 
med nevarnostjo (tudi: rizikom) in zavarovalnim primerom. Riziko je dinamičen pojem in se v 
zavarovalnem pravu uporablja kot sopomenka za nevarnost, nesrečo, nezgodo ali nesrečni pripetljaj, 
ki se lahko pripeti posamezniku. ZZavP uvaja pojem nevarnosti, doslej pa se je pogosteje uporabljal 
pojem rizik, pri čemer vsebinske razlike med tema dvema pojmoma ni. Nevarnost mora obstajati v času 
sklenitve zavarovalne pogodbe in spada v kavzo pogodbenega razmerja, saj se zaradi nje sklepa 
zavarovalna pogodba. Zavarovalni primer je uresničitev te nevarnosti, do česar pride pozneje, po 
sklenitvi pogodbe, vendar še v času trajanja zavarovanja. Zavarovalna pogodba se denimo sklene zaradi 
rizika prometne nesreče, če pa do nje pride, govorimo o zavarovalnem primeru. Kot zavarovalni rizik 
se označuje dogodek, za katerega obstaja abstraktna nevarnost, zavarovalni primer pa tisti dogodek, 
za katerega obstaja konkretna nevarnost. Od zavarovalnega dogodka je nadalje treba razlikovati 
ekonomske ali druge posledice, ki izvirajo iz zavarovalnega primera. Če je zavarovalni primer prometna 
nesreča, je škoda na avtomobilu ali potnikih posledica, ki izvira iz tega zavarovalnega primera. 
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Zakon izrecno opredeljuje lastnosti, ki jih mora imeti nevarnost, da jo lahko štejemo za zavarovano 
nevarnost, tj. nevarnost, ki je zajeta z zavarovanjem. Ta mora biti bodoča, negotova in neodvisna od 
izključne volje pogodbenikov. Prav tako mora biti mogoča, saj se v skladu s splošno maksimo 
impossibilium nulla obligatio est ne more skleniti zavarovanje za nemogoči dogodek. Podrobneje pa 
dogodek ali ravnanje, ki predstavlja zavarovano nevarnost pri posamezni vrsti zavarovanja, določajo 
vsakokratni zavarovalni pogoji. 

Zakonske določbe, zavarovalna pogodba in splošni pogoji skupaj tvorijo relevantno materialnopravno 
podlago, v okviru katere je treba v vsakem posameznem primeru ugotoviti, ali je prišlo do nastopa 
zavarovalnega primera.  

Pri stvarnih zavarovanjih je kot zavarovalni primer praviloma opredeljen dogodek, ki povzroči 
poškodovanje ali uničenje stvari. Najpogosteje so to požar, poplava, potres, eksplozija in podobno. Pri 
zavarovanju odgovornosti je zavarovalni primer bodisi nastanek škodnega dogodka (tako velja pri 
potrošniških zavarovanjih) bodisi vložitev odškodninskega zahtevka (pri komercialnih zavarovanjih). 
Zavarovalni dogodek pri osebnih zavarovanjih so najpogosteje smrt, nesreča, bolezen ipd. Kadar gre za 
življenjsko zavarovanje in zavarovana oseba ni umrla, temveč je bila razglašena za mrtvo, se šteje, da 
je zavarovalni primer nastopil s pravnomočnostjo odločbe o razglasitvi pogrešanega za mrtvega. V 
primeru nezgodnega zavarovanja zavarovalni primer nastopi s trenutkom nesreče. 

Z nastankom zavarovalnega primera nastopijo pogodbene obveznosti obeh strank. Zavarovanec je 
dolžan brez nepotrebnega odlašanja obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera in si 
mora v skladu z načelom zmanjševanja škode prizadevati, da omeji škodljive posledice, ki iz njega 
izvirajo. Zavarovalnica pa je zavezana, da vzame zavarovančev primer v obravnavo in mu izplača 
zavarovalno vsoto. Ta obveznost zavarovalnice obstaja le, če je zavarovalni primer nastopil v obdobju 
trajanja zavarovanja, zato je pomembno, da stranki v pogodbi čim bolj jasno določita trenutek nastanka 
zavarovalnega primera.  

Trditveno in dokazno breme glede obstoja dejstev, ki tvorijo zavarovalni primer, je na strani 
zavarovanca (tožnika), zavarovalnica pa nosi trditveno in dokazno breme, da je bil zavarovalni primer 
fingiran. Zavarovalnica je namreč tista, ki mora zatrjevati in dokazati okoliščine, ki izključujejo 
utemeljenost zavarovančevega zahtevka. Po sodni praksi velja, da če se pojavi dvom v resničnost 
tožnikovih trditev glede nastanka zavarovalnega primera, mora ta za uspeh z zahtevkom s stopnjo 
gotovosti dokazati, da je šlo za nenaden, od njegove volje neodvisen dogodek, ki ni bil načrtovan. 

 

K 40. členu 

Aleatornost je ena bistvenih značilnosti zavarovalne pogodbe, zato mora biti zavarovana nevarnost 
bodoča in negotova. Ta pogoj ni izpolnjen, če je tedaj, ko je bila zavarovalna pogodba sklenjena, 
zavarovalni primer že nastal, je bil v nastajanju ali je bilo gotovo, da bo nastal, oziroma je prenehala 
možnost njegovega nastanka. V teh primerih je zavarovalna pogodba nična. 

Izjema od pogoja, da mora biti zavarovana nevarnost bodoča, je retroaktivno zavarovanje, pri katerem 
med pogodbenikoma obstaja dogovor, da bo z zavarovanjem zajet določen čas pred sklenitvijo 
pogodbe, pri čemer je za veljavnost take zavarovalne pogodbe bistveno, da zainteresirana stranka ne 
ve, da se je zavarovalni rizik že uresničil. V tem primeru zadostuje putativni rizik, to je rizik uresničitve 
zavarovalnega primera, ki obstaja le v mislih zainteresirane stranke in ima zanjo zato element 
negotovosti. 
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K 41. členu 

V zavarovalnem pravu je posebej poudarjena zavarovančeva dolžnost omejevanja škode (angl. duty to 

mitigate). Čeprav s sklenitvijo zavarovalne pogodbe zavarovalnica prevzame obveznost povrniti škodo, 
ki nastane z nastopom zavarovalnega primera, zaradi tega ravnanje zavarovanca ne sme postati 
brezbrižno oziroma manj skrbno, kot bi bilo, če zavarovalna pogodba ne bi bila sklenjena. Tako je v tej 
določbi vzpostavljena dolžnost zavarovanca, da sprejme potrebne ukrepe za preprečitev nastanka 
zavarovalnega primera oziroma za zmanjšanje posledic v primeru njegovega nastopa. S to dolžnostjo 
so zajeti tako preventivni kot tudi reševalni ukrepi (ukrepi po nastopu zavarovalnega primera). Določba 
ščiti interese obeh strank – na eni strani zavarovalnice, da zavarovalni primer ne bi nastopil oziroma da 
bi bila škoda, ki izvira iz njega, čim manjša, na drugi strani pa interes zavarovanca, da dobi povrnjene 
stroške, ki jih je imel z (razumnim) odvračanjem nastopa zavarovalnega primera oziroma 
zmanjševanjem škode, povezane z njim.  

Za presojo, ali je zavarovanec izpolnil svojo dolžnost omejevanja škode, se uporablja merilo skrbnosti 
povprečno skrbnega človeka. Iz sodne prakse izhaja, da se ta dolžnost nanaša tako na aktivna kot tudi 
na pasivna ravnanja, ki bi lahko vodila do povečanja škode. Tako denimo ne ravna skrbno tisti, ki pusti 
odklenjeno vozilo brez nadzora in s ključi v notranjosti vozila.  

Za presojo potrebnosti ukrepa (v skladu z načelom razumnosti) je odločilen čas, ko se je zavarovanec 
za ukrep odločil. Merilo pravnega standarda razumnosti se presoja glede na to, kako bi v konkretnem 
primeru ravnal povprečno razumen zavarovanec, če bi sam nosil tveganje nastanka zavarovalnega 
primera (oziroma škodljivih posledic, če ta nastane). 

Če zavarovanec ne izpolni svoje dolžnosti, se obveznost zavarovalnice zmanjša za toliko, za kolikor je 
zaradi tega nastala večja škoda. Do tega pride le, če je njegovo ravnanje krivdno, med njegovim 
ravnanjem in nastankom škode oziroma nastopom zavarovalnega primera pa mora obstajati vzročna 
zveza.  

Določba je bila prevzeta iz 950. člena OZ, s to razliko, da je bil izpuščen tretji odstavek, ki zavarovalnici 
nalaga obveznost, da zavarovancu povrne stroške, tudi če bi ti skupaj s povračilom škode od 
zavarovalnega primera presegali zavarovalno vsoto. Ta obveznost je zdaj izpuščena, saj ne bi bilo 
ustrezno, da bi morala posledice ekonomsko povsem nesorazmernih odločitev zavarovanca nositi 
zavarovalnica. Slednja namreč ne bi smela biti na slabšem, kot če bi plačala znesek zavarovalne vsote. 
Ta namreč po višini pomeni zgornjo omejitev izpolnitvene obveznosti zavarovalnice. Iz tega lahko tudi 
izpeljemo pravilo, da zavarovančeva dolžnost reševanja in preprečevanja obstaja vse dotlej, dokler 
povračilo, skupaj z izplačilom zavarovalnine, ne presega zavarovalne vsote. 

 

K 42. členu 

Zavarovalnica je dolžna izpolniti svojo obveznost po zavarovalni pogodbi, če pride do nastopa 
zavarovalnega primera – bodisi po naključju bodisi po krivdi zavarovanca, zavarovalca ali zavarovalnega 
upravičenca. Slednje pravilo, ko so za nastop zavarovalnega primera odgovorni zavarovanec, 
zavarovalec ali zavarovalni upravičenec, ne velja za vse stopnje krivde. Če so te osebe ravnale naklepno, 
je namreč obveznost zavarovalnice že po zakonu izključena. Velja namreč, da namerno ravnanje 
zavarovanca, zavarovalca ali zavarovalnega upravičenca izključuje aleatornost zavarovalne pogodbe, 
saj v tem primeru nevarnost (rizik) ni negotov. Gre za kogentno pravilo, določba, ki bi bila v nasprotju 
z njim, pa je nična. Določba drugega odstavka tega člena se v določenem delu prekriva s 46. členom 
ZZavP, zato bo potrebno njuno razmerje ter morebitno vsebinsko neusklajenost (46. člen namreč 
izrecno omenja namen in prevaro) še preučiti.  

Novost je spremenjen tretji odstavek, ki se nanaša na primere, ko škodo povzroči kdo, za ravnanje 
katerega zavarovanec odgovarja. V tem primeru velja, da je zavarovalnica dolžna povrniti vsako škodo, 
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ki jo je povzročil kdo, za katerega ravnanje zavarovanec kakorkoli odgovarja, ne glede na to, ali je bila 
škoda povzročena iz malomarnosti ali namenom. Načelo iz drugega odstavka tega člena v tem primeru 
ni prekršeno, saj zavarovanec z ničemer ni pripomogel k nastanku zavarovalnega primera, če so ga 
povzročili tisti, za katere odgovarja. Dodan je bil dostavek »če ni dogovorjeno drugače«, s čimer je bila 
kogentna norma spremenjena v dispozitivno. 

 

K 43. členu 

Dolžnost obveščanja, ki izhaja iz te določbe, ščiti interes zavarovalnice, da v čim krajšem času izve za 
nastop zavarovalnega primera in lahko temu primerno ukrepa. Ker je zavarovalnica tista, ki bo na koncu 
nosila posledice nastopa zavarovalnega primera, je namen notifikacijske dolžnosti, da lahko 
pravočasno zaščiti svoj položaj oziroma izpolni svojo pogodbeno obveznost. Naznanitev nastopa 
zavarovalnega primera ji omogoča, da oceni situacijo (tj. ali je sploh prišlo do nastopa zavarovalnega 
primera), obseg škode (pri premoženjskih zavarovanjih), smiselnost sprejemanja določenih ukrepov 
(na primer za izvedbo preiskave, če sumi, da gre za goljufijo, preden bi se lahko zabrisala sled oziroma 
izginili dokazi) in se odloči za uveljavljanje pravic, ki ji pripadajo na podlagi zavarovalne pogodbe.  

Obvestilo mora vsebovati vse informacije, ki so potrebne za dosego zgoraj navedenih ciljev. Iz njega 
morajo biti razvidni predvsem čas, kraj in okoliščine nastanka škodnega dogodka ter druge razpoložljive 
informacije, ki zavarovalnici omogočajo, da se odloči, ali in kako bo izvedla ukrepe za preiskavo. 
Obvestilo o nastopu zavarovalnega primera ne vsebuje nujno tudi zahtevka, prav tako se tudi ne 
zahteva ocena obsega nastale škode. Pri obvestilu gre le za navajanje dejstev, ne pa tudi za morebitne 
dokaze o škodnem dogodku in škodi. Predložitev slednjih se v okviru notifikacijske dolžnosti ne zahteva, 
so jih pa zavarovanec, zavarovalec in upravičenec dolžni posredovati zavarovalnici v okviru dolžnosti 
sodelovanja (44. člen ZZavP). Če zavarovalnica oceni, da ji sporočeni podatki ne zadoščajo za obravnavo 
zahtevka, lahko zahteva dopolnitev obvestila.  

Ni treba, da bi bilo obvestilo o nastopu zavarovalnega primera v posebni obliki, zadošča že ustna izjava.  

Rok, v katerem so navedene osebe zavarovalnici dolžne naznaniti nastop zavarovalnega primera, je v 
zakonu določen le opisno – obvestilo mora biti podano brez nepotrebnega odlašanja. Ta pogoj ni 
izpolnjen, če je obvestilo podano pozneje, kot bi bilo glede na okoliščine konkretnega primera razumno 
pričakovati. Stranki lahko v pogodbi določita rok, v katerem mora biti dano obvestilo, vendar mora biti 
ta razumen, kar se presoja glede na okoliščine konkretnega primera, v nobenem primeru pa ne sme 
biti krajši od pet dni. Po prejemni teoriji, ki se tudi po splošnih pravilih obligacijskega prava uporablja 
za določitev začetka učinkovanja izjave volje, obvestilo učinkuje, ko ga zavarovalnica prejme. 

Sankcija za opustitev notifikacijske dolžnosti oziroma njene zamude je, da lahko zavarovalnica 
sorazmerno zniža zavarovalnino glede na škodo, ki ji je nastala zaradi opustitve oziroma zamude. To je 
tudi edina sankcija za kršitev notifikacijske dolžnosti, zato se zavarovalnica ne bo mogla sklicevati na 
morebitno klavzulo v zavarovalnih pogojih, ki bi izplačilo zavarovalnine pogojevala z izpolnitvijo 
notifikacijske dolžnosti. Če se zavarovalnica sklicuje na kršitev notifikacijske dolžnosti, s čimer 
utemeljuje izplačilo nižjega zneska zavarovalnine, je dokazno breme glede kršitve te dolžnosti na 
zavarovalnici. 

 

K 44. členu 

Ko zavarovalnica prejme obvestilo o nastopu zavarovalnega primera, od zavarovanca praviloma 
zahteva dodatne informacije v zvezi z dogodkom. Zbiranju teh informacij je običajno namenjen 
obrazec, ki ga zavarovalnica pošlje v izpolnitev zavarovancu. V skladu z načelom dobre vere in poštenja 
predlog nove zakonske določbe po vzoru NEZPP vzpostavlja dolžnost sodelovanja, ki jo poznajo tudi 
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nekatere druge države. Dolžnost sodelovanja zavezuje zavarovalnico, zavarovalca, zavarovanca in 
upravičenca iz zavarovanja. 

Dolžnost sodelovanja se v tem členu nanaša le na dolžnost odzvati se na razumne zahteve 
zavarovalnice po dodatnih informacijah. Določba primeroma našteva nekaj takih informacij, kot so 
podatki o vzrokih in posledicah zavarovalnega primera, dokumentarnih ali drugih dokazih o 
zavarovalnem primeru ter dostopu do lokacij, kjer je nastal zavarovalni primer. 

Ta dolžnost se ne razteza na invazivnejše posege, kot je denimo dostop do finančnih podatkov ali 
zagotovitev udeležbe v sodnih ali drugih postopkih. 

Dolžnost se nanaša le na informacije, ki so v tistem trenutku razumno dostopne in ki jih bo 
zavarovalnica lahko uveljavljala zoper zavarovalca, zavarovalec, zavarovanec oziroma upravičenec pa 
so jih dolžni posredovati v razumnem roku. 

Edina posledica kršitve sodelovalne dolžnosti je ta, da lahko zavarovalnica zniža znesek zavarovalnine, 
če ji je zaradi tega nastala škoda. Dokazno breme glede kršitve sodelovalne dolžnosti in škode, ki ji je 
zaradi tega nastala, nosi zavarovalnica. Po izrecni določbi tretjega odstavka tega člena bi bila nična 
zakonska določba, ki bi kot sankcijo opustitve sodelovalne dolžnosti določala izgubo pravice do izplačila 
odškodnine ali zavarovalne vsote. 

 

K 45. členu 

Določba prvega odstavka tega člena je bila prevzeta iz prvega odstavka člena 6:103 NEZPP. Z 
obveznostjo zavarovalnice, da sprejme vse razumne ukrepe za hitro reševanje zahtevka, je mišljena 
predvsem obveznost zavarovalnice, da preveri utemeljenost zahtevka v luči pogojev iz zavarovalne 
police, na katero se nanaša. Temu predhodnemu pregledu sledi obravnava zahtevka glede na zbrane 
dokaze in preizkus upravičenosti do zavarovalnine. Pomembno je namreč, da zavarovalnica zahtevek 
glede na dokaze in pogoje iz zavarovalne police čim prej po njegovem prejemu oceni, in, če meni, da 
je ta utemeljen, zavarovancu izplača zavarovalnino. 

NEZPP poudarjajo pomen čimprejšnjega oziroma pravočasnega plačila zavarovalnine, ki jo zavarovanci 
praviloma potrebujejo čim prej po nastanku škodnega dogodka. Izplačilo zavarovalnine se ne sme 
zadrževati iz razloga, da dokončen obseg škode še ni znan – v tem primeru je treba opraviti vsaj izplačilo 
nespornega dela. 

S ciljem čimprejšnjega izplačila nespornega dela obveznosti je bila v drugi odstavek tega člena prevzeta 
določba tretjega odstavka 943. člena OZ, po kateri mora zavarovalnica najpozneje v roku dveh tednov 
od dneva, ko je dobila obvestilo o nastanku zavarovalnega primera, zavarovancu izplačati nesporen del 
obveznosti kot predujem. S tem se zagotavlja varnost na strani upravičenca, da je njegova terjatev 
pravočasno izpolnjena. Upniku tako ni treba zavarovalnici postavljati roka za plačilo zavarovalnine, saj 
ji že zakon nalaga plačilo nespornega dela zavarovalnine v roku, ki ne sme biti daljši od dveh tednov, 
šteto od dneva, ko je dobila obvestilo, da je zavarovalni primer nastal. Preostali del zavarovalnine se 
izplača najpozneje teden po ugotovitvi utemeljenosti tega dela zahtevka in njegovem ovrednotenju. 

Četrti odstavek določa enotedenski rok za izplačilo celotne zavarovalnine oziroma preostalega dela, ki 
še ni bil kot nesporen izplačan v obliki predujma v skladu z drugim odstavkom tega člena. Rok teče od 
dneva, ko je bila ugotovljena utemeljenost zahtevka ali njegovega dela in je bil ta po višini ovrednoten. 
Določba je bila prevzeta iz tretjega odstavka člena 6:104 NEZPP. S tem se spreminja dosedanja ureditev 
prvega odstavka 943. člena OZ, ki določa štirinajstdnevni rok za izpolnitev obveznosti od dneva, ko je 
zavarovalnica prejela obvestilo, da je nastal zavarovalni primer. 

Peti odstavek določa posledice zamude na strani zavarovalnice. V skladu s splošnim pravilom o zamudi 
z izpolnitvijo denarne obveznosti je zavarovalnica dolžna plačati zamudne obresti, hkrati pa povrniti 
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tudi drugo morebitno škodo, ki je zavarovancu nastala zaradi zamude. Določba je bila prevzeta iz 
drugega odstavka člena 6:105 NEZPP. S plačilom odškodnine mora biti zavarovanec postavljen v 
položaj, v katerem bi bil, če bi bila zavarovalna pogodba pravilno izpolnjena. Ker gre za poslovno 
odškodninsko odgovornost, je višina odškodnine omejena z načelom predvidljivosti. Zavarovalnica 
tako odgovarja le za škodo, ki jo je predvidela ali je razumno pričakovati, da bi jo lahko predvidela v 
času sklepanja pogodbe kot možno posledico kršitve pogodbe. 

 

K 46. členu 

Kot izhaja iz 39. člena ZZavP, mora biti nevarnost, ki je zajeta z zavarovanjem, bodoča, negotova in 
neodvisna od izključne volje vsakega od pogodbenikov. Pogoja negotovosti in neodvisnosti nista 
izpolnjena, kadar zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec povzroči zavarovalni primer namenoma ali 
s prevaro. Ker ima tako ravnanje špekulativne namene in pomeni zlorabo instituta zavarovanja, je 
obveznost zavarovalnice v teh primerih izključena. To pa ne velja, če je do nastopa zavarovalnega 
primera prišlo zaradi malomarnosti, tudi če gre za hudo malomarnost, saj bi bilo sicer polje uporabe 
tega instituta zelo zoženo.  

Če nastop zavarovalnega primera povzroči kdo tretji, zavarovalnica svoje obveznosti ni prosta, pridobi 
pa zahtevek nasproti povzročitelju.  

Trditveno in dokazno breme glede dejstev, ki tvorijo zavarovalni primer, ter nastanek in obseg škode 
je na tožniku, breme glede namerne povzročitve škode pa je na strani zavarovalnice. Materialno 
trditveno in dokazno breme zavarovalnice, ki ugovarja, da je njena odgovornost izključena zaradi 
namere ali prevare, zato nastopi šele in če tožeča stranka dokaže škodni dogodek, ki naj bi pomenil 
zavarovalni primer.  

 

K 47. členu 

Določba pomeni odstop od strogega načela relativnosti pogodbenih razmerij, saj lahko zavarovalnica 
zoper prinosnika police, tj. zavarovalnega upravičenca, uveljavlja vse ugovore, ki jih ima v zvezi s 
pogodbo proti svojemu sopogodbeniku. Če bi zavarovalno polico šteli kot vrednostni papir, bi ga morali 
obravnavati kot kavzalen papir. Vsi ugovori zavarovalnice zoper prejšnjo stranko, sklenitelja 
zavarovanja, namreč ostanejo v veljavi. 

 

K 48. do 50. členu 

Namesto zgledovanja po matriki Načel evropskega zavarovalnega pogodbenega prava so v tem zakonu, 
kar zadeva skupne določbe za škodno zavarovanje, ohranjene določbe Obligacijskega zakonika (OZ) o 
premoženjskem zavarovanju. Te so precej podrobnejše kot po NEZPP, razen v delih, ki so zajeti že 
zgoraj. Novot v delu o splošnih določbah pri škodnem zavarovanju ni, rešitve pa so znane že od leta 
1978. Zavarovanje odgovornosti ostane posebej urejeno. 

 

K 51. členu 

Škoda, ki je krita z zavarovanjem, je splošno urejena v 42. členu ZZavP, po katerem je zavarovalnica 
izhodiščno dolžna povrniti škodo, nastalo po naključju ali po krivdi zavarovalca, zavarovanca ali 
zavarovalnega upravičenca, ni pa odgovorna za škodo, ki jo te osebe povzročijo namenoma. V 51. členu 
je določena dodatna izključitev iz zavarovalnega kritja, ki velja samo za škodna zavarovanja, in sicer 
zavarovalnica ne odgovarja za škodo na zavarovani stvari, če ta škoda izvira iz napak te stvari. Gre torej 
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za položaj, kjer se stvar poškoduje zaradi lastne napake. Vzrok za škodo je tako na strani zavarovanca. 
Zavarovanje pa lahko krije škodo, ki izvira iz napak zavarovane stvari in nastane na drugih stvareh. 
Določba je dispozitivna, tako da je dopusten dogovor, da zavarovanje krije tudi škodo iz napak na stvari, 
ki nastane na sami stvari. 

 

K 52. členu 

Pomembno načelo škodnega zavarovanja, določeno v 49. členu ZZavP, je, da zavarovalnina ne more 
biti večja od škode, ki je zavarovancu nastala z nastankom zavarovalnega primera. Zavarovanec zaradi 
nastanka zavarovalnega primera ne sme biti obogaten, saj bi bilo to v nasprotju s funkcijo škodnega 
zavarovanja. Najvišjo vrednost zavarovalnine lahko določijo trije elementi: vrednost zavarovane stvari, 
škoda in zavarovalna vsota. Zavarovanec bi bil obogaten, takoj ko bi zavarovalnina presegla enega od 
njih. Pri polnem zavarovanju je zavarovalna vsota enaka vrednosti zavarovane stvari. Za 
nadzavarovanje pa gre, kadar je v zavarovalni pogodbi določena zavarovalna vsota, ki je višja od 
dejanske vrednosti zavarovane stvari v času sklenitve pogodbe. ZZavP v 52. členu prepoveduje 
nadzavarovanje. Sankcije zanj so odvisne od tega, ali je do nadzavarovanja prišlo zaradi prevare ali po 
naključju. 

Če je ob sklenitvi zavarovalne pogodbe katerakoli stranka s prevaro dosegla previsoko zavarovalno 
vsoto, sme druga stranka zahtevati razveljavitev pogodbe. Pogodba je torej izpodbojna, posledica 
razveljavitve, o kateri odloči sodišče, pa je, da mora vsaka pogodbena stranka vrniti drugi vse, kar je 
prejela na podlagi take pogodbe, nepoštena stranka pa je lahko tudi odškodninsko odgovorna. 
Nedobroverna stranka, ki si skuša s prevaro zagotoviti previsoko zavarovalno vsoto, je navadno 
zavarovalec, ki bi bil z uresničitvijo zavarovalnega primera tako obogaten. Zavarovalnica, ki je ravnala 
pošteno, lahko v takem primeru v skladu s tretjim odstavkom 52. člena zadrži prejete premije in 
zahteva plačilo nezmanjšane premije za tekoče zavarovalno obdobje. Pri tem gre za vrsto civilne kazni, 
ki ni odvisna od dejansko nastale škode zavarovalnici. Lahko pa bi bila nepoštena tudi zavarovalnica, ki 
bi vedela, da je zavarovalec nehote napačno navedel vrednost zavarovane stvari, pa ga na to ne bi 
opozorila, ker bi zaradi te nepravilnost prejemala višje premije. 

Če sta obe stranki ravnali pošteno in v zmoti določili previsoko zavarovalno vsoto, pogodba ostane v 
veljavi, zavarovalna vsota se zniža do resnične vrednosti zavarovane stvari, premije pa se sorazmerno 
zmanjšajo. Gre za posebno ureditev pravnih posledic zmote, saj je po 46. členu OZ zaradi bistvene 
zmote mogoče zahtevati le razveljavitev pogodbe, ne pa tudi prilagoditve njene vsebine. Zavarovalna 
vsota in premije se znižajo sorazmerno z učinkom od dne, ko je zavarovalec zahteval tako znižanje. 

 

K 53. členu 

V 53. členu ZZavP je urejen položaj naknadnega nadzavarovanja, do katerega pride v primeru, ko je 
zavarovalna vsota ob sklenitvi zavarovalne pogodbe ustrezala vrednosti zavarovane stvari, vendar se 
vrednost te stvari zniža naknadno med trajanjem zavarovanja, tako da zavarovalna vsota naknadno 
postane previsoka. Do tega ne more priti zaradi nedobrovernega ravnanja strank, zato velja enaka 
sankcija kot po drugem odstavku 52. člena ZZavP. Vsaka stranka lahko namreč zahteva prilagoditev 
vsebine zavarovalne pogodbe tako, da se sorazmerno znižata zavarovalna vsota in premija, znižanje pa 
učinkuje od dne, ko je bilo zahtevano. 

 

K 54. členu 

O večkratnem zavarovanju govorimo, kadar je ista stvar hkrati pri več zavarovalnicah zavarovana pred 
isto nevarnostjo za isti interes. Besedne zveze »isti čas«, ki jo je uporabljal že Obligacijski zakonik (OZ), 
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ne smemo razumeti v smislu, da morajo biti vse pogodbe sklenjene za isto obdobje (isti datumi začetka 
in konca kritnega obdobja), ampak je bistveno, da več zavarovanj velja sočasno v trenutku nastanka 
zavarovalnega primera. Zavarovalni interes pa je premoženjski interes, da zavarovalni primer ne bi 
nastal, kar je del kavze zavarovalne pogodbe. Če seštevek zavarovalnih vsot ne presega vrednosti 
zavarovane stvari (pri vsaki posamezni zavarovalni polici gre torej za podzavarovanje), je tako 
večkratno zavarovanje pravno dopustno, dokler ne preide v dvojno zavarovanje, ki ga ureja 55. člen 
ZZavP. Gre za vodoravno delitev bremena nevarnosti med več zavarovalnic, pri katerem pa v primeru 
uničenja stvari odškodnina ne more preseči vrednosti zavarovane stvari. Zavarovanec pa bi lahko bil 
neupravičeno obogaten v primeru kumuliranja zavarovalnin za manjše poškodbe zavarovane stvari, 
katerih seštevek bi ostal znotraj skupne zavarovalne vsote, a presegel višino škode, ki jo je zavarovanec 
dejansko utrpel. To bi bilo v nasprotju s pravilom iz prvega odstavka 49. člena ZZavP. Po drugi strani ne 
bi bilo primerno, da celotno škodo krije samo ena zavarovalnica, če so premijo zanjo prejele vse. 

Da bi se to preprečilo, zakon določa zavarovalčevo obveznost obveščanja zavarovalnic o obstoju 
večkratnega zavarovanja in ureja razmerja med več zavarovalnicami glede izplačila odškodnine. 
Zavarovalec lahko od vsake zavarovalnice zahteva plačilo zavarovalnine po z njo sklenjeni pogodbi, 
vendar znesek vseh prejetih zavarovalnin ne sme preseči nastale škode. Zavarovalnice zavarovancu 
odgovarjajo solidarno, torej lahko zavarovalec zahteva izplačilo zavarovalnine od katerekoli (do višine 
njene zavarovalne vsote) ali pa porazdeli zahtevke med več zavarovalnic. V notranjem razmerju med 
zavarovalnicami se odgovornost porazdeli sorazmerno glede na zavarovalne vsote posameznih 
pogodb. Zavarovalnica, ki je plačala več, lahko od drugih zavarovalnic zahteva povrnitev tistega, kar je 
več plačala. 

 

K 55. členu 

Dvojno zavarovanje je vrsta večkratnega zavarovanja, pri katerem ni spoštovano pravilo iz prvega 
odstavka 54. člena ZZavP, da če je stvar zavarovana pri dveh ali več zavarovalnicah pred isto 
nevarnostjo, za isti interes in isti čas, seštevek zavarovalnih vsot ne sme presegati njene vrednosti. Pri 
dvojnem zavarovanju do takega preseganja pride in to obstaja v času nastanka zavarovalnega primera. 
Ista nevarnost je torej zavarovana dvakratno. Položaj je podoben kot pri nadzavarovanju, le da je v 
razmerju udeleženih več zavarovalnic in posamezne zavarovalne vsote ne presegajo vrednosti 
zavarovane stvari, ampak jo presega samo seštevek zavarovalnih vsot. Če bi bile po nastanku 
zavarovalnega primera izplačane vse zavarovalnine do vsake od zavarovalnih vsot, bi njihov seštevek v 
nasprotju z določbo prvega odstavka 49. člena ZZavP presegel škodo, ki je zavarovancu nastala z 
nastankom zavarovalnega primera. V 55. členu ZZavP so zato določena pravila, ki to preprečujejo, 
sankcije pa so odvisne od dobrovernosti strank. 

Za dvojno zavarovanje se sicer uporabijo pravila, ki veljajo za večkratno zavarovanje. Zavarovanec mora 
po drugem odstavku 54. člena ZZavP vsako od udeleženih zavarovalnic obvestiti o obstoju večkratnega 
zavarovanja, zavarovalnice pa bodo v takem primeru ob pregledu vseh zavarovalnih pogojev ugotovile, 
da je zavarovanje dvojno. Dodano so za dvojno zavarovanje določene nekatere posebnosti. 

Če je pri sklepanju zavarovalne pogodbe, s katero je prišlo do dvojnega zavarovanja, zavarovalec ravnal 
dobroverno (ker ni vedel za pravo vrednost zavarovane stvari ali da prejšnja zavarovanja že krijejo isto 
nevarnost ali ker je prišlo do naknadnega zmanjšanja vrednosti zavarovane stvari), vsa zavarovanja 
ostanejo v veljavi. Zavarovalnice so upravičene do dogovorjenih premij za tekočo zavarovalno dobo, 
zavezane pa so vsaka posebej plačati zavarovalnino po posamičnih pogodbah, vendar samo, dokler 
škoda ni v celoti poplačana. Če je zavarovalec sklenil zavarovalno pogodbo, s katero je nastalo dvojno 
zavarovanje, ne da bi vedel za prej sklenjeno zavarovanje, lahko po drugem odstavku 55. člena ZZavP 
zahteva ustrezno znižanje zavarovalne vsote in premij poznejšega zavarovanja; vendar zavarovalnica 
obdrži prejete premije in ima pravico do premije za tekočo dobo. Če je do dvojnega zavarovanja prišlo 
naknadno, ker se je med zavarovanjem zmanjšala vrednost zavarovane stvari, ima zavarovalec pravico 
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do ustreznega znižanja zavarovalnih vsot in premij že od dne, ko svojo zahtevo za znižanje sporoči 
zavarovalnici. Ti določbi sta vsebinsko vzporedni tistim iz 52. člena, ki urejajo znižanje zavarovalne 
vsote in premij v primeru nadzavarovanja. 

Četrti odstavek 55. člena ZZavP ureja položaj, ko je pri nastanku dvojnega zavarovanja zavarovalec 
ravnal nepošteno, torej ko je s prevaro dosegel sklenitev dvojnega zavarovanja. Enako kot po prvem 
odstavku 52. člena ZZavP je v korist prevarane zavarovalnice določena sankcija izpodbojnosti in civilna 
sankcija, po kateri sme zavarovalnica kljub razveljavitvi pogodbe obdržati prejete premije in zahtevati 
nezmanjšano premijo za tekočo dobo. 

 

K 56. členu 

Pri večkratnem zavarovanju, ki ga ureja 54. člen ZZavP, je sklenjenih več samostojnih zavarovalnih 
pogodb med istim zavarovalcem in več zavarovalnicami glede iste nevarnosti, za isti interes in isti čas. 
Za sozavarovanje pa gre, kadar je med zavarovalcem in več zavarovalnicami sklenjena ena skupna 
pogodba, tako da isto zavarovanje zavarovalcu skupaj zagotavlja več sodelujočih zavarovalnic, pri 
čemer vsaka zavarovalnica prevzame samo del nevarnosti in ga zavaruje s posebnim zavarovalnim 
razmerjem. Zato je govora o vodoravni delitvi nevarnosti. Razlika med sozavarovanjem in večkratnim 
zavarovanjem je torej v tem, da obstaja pri sozavarovanju poseben sporazum zavarovalnic, s katerim 
je vzpostavljena njihova skupna odgovornost. 

Sodelujoče zavarovalnice so navadno med seboj povezane v združenje oziroma tako imenovani 
zavarovalni pool. Zavarovalni in pozavarovalni pooli se pojavljajo zlasti za potrebe zavarovanja 
katastrofalnih nevarnosti, na primer jedrskih central, letal, vrtalnih ploščadi in potresov, tako da se 
kritje velike nevarnosti porazdeli med več zavarovalnic, ker si posamezna zavarovalnica ne bi mogla 
privoščiti izpostavljenosti tolikšnemu tveganju. Pogoje za ustanovitev in delovanje zavarovalnih in 
pozavarovalnih poolov v Sloveniji sicer predpisuje 536. člen ZZavar-1, ki med drugim določa, da pool 
nastopa v razmerjih, ki se nanašajo na sklepanje in izvrševanje zavarovalnih ali pozavarovalnih pogodb 
v svojem imenu in za račun svojih članic, in sicer v zavarovalnih vrstah, za katere imajo članice 
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov. 

V 56. členu ZZavP določa le, da zavarovalnice, ki so udeležene pri sozavarovanju, zavarovancu 
odgovarjajo solidarno. To pomeni, da v zunanjem razmerju do zavarovanca vsaka izmed zavarovalnic, 
ki so navedene v zavarovalni polici, zavarovancu odgovarja za polno zavarovalnino. V notranjem 
razmerju pa se delež obveznosti, ki pade na posamezno zavarovalnico, določi glede na medsebojni 
dogovor; če tega ni, pa odgovarjajo po enakih delih. 

 

K 57. členu 

Pomembno načelo škodnega zavarovanja, določeno v 49. členu ZZavP, je, da zavarovalnina ne more 
biti večja od škode, ki je zavarovancu nastala z nastankom zavarovalnega primera. Veljavna pa so tista 
pogodbena določila, s katerimi se zavarovalnina omejuje na manjši znesek od škode. Višina 
zavarovalnine se lahko (med drugim) omeji tako, da se z zavarovalno pogodbo določi zavarovalna 
vsota, ki je nižja od vrednosti zavarovane stvari. Položaj je torej ravno obraten kot pri nadzavarovanju 
(52. člen ZZavP), pri čemer pa podzavarovanje ni v nasprotju z načeli zavarovalnega prava in je torej 
dopustno. 

Podzavarovanje se lahko dogovori namenoma, navadno zato, ker želi zavarovalec znižati premijo, tako 
da del škode nosi sam. Lahko pa do podzavarovanja pride tudi nenamenoma, zaradi napačne prenizke 
ocene vrednosti zavarovane stvari. V prvem odstavku 57. člena ZZavP je kot izhodišče za izplačilo 
zavarovalnine pri podzavarovanju določeno načelo sorazmernosti: zavarovalnina, ki jo zavarovancu 
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dolguje zavarovalnica, ustreza deležu dejansko nastale škode, ki ustreza razmerju med zavarovalno 
vsoto in polno vrednostjo zavarovane stvari. Pri tem je relevantno samo razmerje nadzavarovanja, ki 
je obstajalo ob začetku zadevne zavarovalne dobe, ne pa morebitno naknadno podzavarovanje zaradi 
poznejšega povečanja vrednosti zavarovane stvari. Načelo sorazmernosti je dispozitivno in ga 
zavarovalne pogodbe pogosto omejujejo s pogodbenimi dogovori o franšizah. 

Če je bilo dogovorjeno, da razmerje med vrednostjo stvari in zavarovalno vsoto ni pomembno za 
določitev zavarovalnine (tako imenovano zavarovanje na prvi riziko), pa se zavarovalnina ne določi 
sorazmerno, ampak je zavarovalnica v skladu z drugim odstavkom 57. člena ZZavP dolžna dati polno 
zavarovalnino vse do zneska zavarovalne vsote. 

 

K 58. členu 

Zavarovana stvar v času trajanja zavarovanja živi svoje pravno življenje in na njej lahko pride do 
spremembe imetnika lastninske pravice, bodisi na podlagi pravnega posla bodisi na podlagi kakšnega 
drugega pravnega naslova, ki je v skladu s splošnimi pravili civilnega prava podlaga za prenos lastninske 
pravice. V našem pravu velja, da se ta pravila uporabljajo za vse vrste prenosa lastninske pravice, kar 
vključuje tudi prenos lastninske pravice z dedovanjem. Prenos lastninske pravice pa vpliva na obstoj 
zavarovalnega interesa, ki je pogoj za veljavno sklenitev škodnega zavarovanja (948. člen 
Obligacijskega zakonika – OZ oziroma 924. člen Zakona o obligacijskih razmerjih – ZOR – zavarovalni 
interes). S prenosom lastninske pravice prejšnji lastnik običajno izgubi interes glede zavarovanja stvari, 
vsekakor pa tak interes pridobi pridobitelj lastninske pravice, kar pa še ne pomeni, da pridobitelj želi 
ta svoj interes tudi uresničiti in imeti stvar zavarovano. Zato je treba tak položaj posebej urediti. 
Ureditev pravnih posledic prenosa lastninske pravice na zavarovani stvari je kar najbolj predmet 
avtonomne ureditve. Pravna pravila tega člena se uporabijo samo, če se stranki ne dogovorita drugače 
oziroma dopušča strankama, da z izjavo dosežeta prenehanje zavarovalne pogodbe. Osnovno pravilo 
določa, da zavarovalna pogodba zaradi prenosa lastninske pravice na zavarovani stvari ne preneha, 
ampak na podlagi samega zakona preidejo pravice in obveznosti zavarovalca na pridobitelja lastninske 
pravice. Po vsebini gre za prenos pogodbe na podlagi zakona. Od tega pravila pa veljajo nekatere 
izjeme. Če se lastninska pravica prenese samo na delu stvari, ki glede zavarovanja niso ločena celota, 
v tem delu zavarovalna pogodba preneha na podlagi zakona. Z argumentom po nasprotnem sklepanju 
pa se ohrani v veljavi zavarovalna pogodba med zavarovalnico in zavarovalcem glede preostanka stvari, 
kjer ni prišlo do prenosa lastninske pravice. Zaradi prenosa lastninske pravice se lahko spremeni tudi 
verjetnost nastanka zavarovalnega primera in določba opominja, da se v takih primerih uporabijo 
splošna pravila o povečanju in zmanjšanju tveganja. Posebno pravilo velja tudi glede plačila premije, 
če ta plačila še niso zapadla. Če zavarovalec o odtujitvi zavarovane stvari ne obvesti zavarovalnice, 
ostane zavezan za plačilo premije, ki dospe v plačilo po prenosu lastninske pravice. V tem primeru sta 
solidarno zavezana za plačilo premije odsvojitelj in pridobitelj lastninske pravice na zavarovani stvari. 
Zavarovalnica in pridobitelj lastninske pravice imata posebno odstopno upravičenje. To odstopno 
upravičenje je mogoče izrabiti v roku 30 dni od trenutka, ko je stranka izvedela za prenos lastninske 
pravice, učinek pa nastopi po poteku 15-dnevnega odpovednega roka. Posebno pravilo velja za primer, 
če se polica glasi na prinosnika ali po odredbi. Zavarovalnica z izdajo take police vnaprej pristaja, da 
zavarovalna pogodba in predvsem njena zaveza iz zavarovalne pogodbe ostane v veljavi, čeprav pride 
do prenosa lastninske pravice na zavarovani stvari. 

 

K 59. členu 

Zavarovana stvar v času trajanja zavarovanja živi svoje pravno življenje in na njej se lahko ustanovijo 
oziroma kako drugače nastanejo premoženjske pravice. Posebno mesto med njimi ima zastavna 
pravica, ki je namenjena prednostnemu poplačilu zastavnega upnika iz vrednosti zastavljene stvari. Če 
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nastane zavarovalni primer, se zmanjša vrednost zavarovane stvari, bodisi da je zavarovana stvar 
poškodovana ali uničena, to pa vpliva na položaj zastavnega upnika. Zastavni upnik se iz preostanka 
zastavljene in hkrati zavarovane stvari ne more več poplačati, kot je pričakoval ob nastanku zastavne 
pravice. Pravno pravilo prvega odstavka tega člena ureja položaj, ko zaradi uničenja ali poškodovanja 
zastavljene stvari na podlagi zavarovalne pogodbe nastane terjatev za plačilo zavarovalnine. Določba 
je sistemsko usklajena s podobnimi primeri, ko nastopi položaj, da se predmet zastavne pravice 
nadomesti z drugo vrednostjo. Tako v splošnih pravilih stvarnega prava velja, da če je predmet zastavne 
pravice terjatev za izročitev določene stvari, se z njeno izpolnitvijo zastavna pravica na terjatvi 
preoblikuje v zastavno pravico na stvari (drugi odstavek 184. člena Stvarnopravnega zakonika – SPZ). 
V določbi tega člena pa gre za ravno nasproten položaj, ko zastavna pravica najprej obstaja na stvari, 
potem pa se zaradi poškodovanja ali uničenja zastavna pravica prenese na terjatev, ki nastane kot 
posledica izgube vrednosti stvari. Nastopijo pravne posledice zastavitve terjatve, najprej prepoved 
izpolnitve obveznosti upniku in namesto njemu dolžnost izpolnitve zastavnemu upniku. Zastavni upnik 
je od zavarovalnice upravičen terjati toliko, kot znaša njegova zavarovana terjatev oziroma če je 
zastavnih upnikov več, jih zavarovalnica poplačuje po vrstnem redu (drugi odstavek). V zadnjem 
odstavku tega člena pa je varovan interes zavarovalnice. Če je bila zavarovalnica v dobri veri glede 
okoliščine, da zastavna pravica ne obstaja, in je plačala zavarovancu, je tako plačilo veljavno in je 
zavarovalnica prosta svoje obveznosti po zavarovalni pogodbi. 

 

K 60. členu 

Izraz subrogacija v obligacijskem pravu zajema več oblik, ki jim je skupno, da urejajo prenos terjatve. 
Gre za primere, ko tretja oseba izpolni namesto dolžnika, če je to glede na naravo obveznosti sploh 
mogoče. Izpolnitelj (subrogiranec) vstopi v upnikov (subrogantov) pravni položaj. Prvotni dolžnik 
ostane v zavezi, izpolnitev pa dolguje tistemu, ki je prvotnemu upniku izpolnil namesto njega. 
Subrogacija je lahko zakonita ali pogodbena. Podlaga za zakonito subrogacijo je izpolnitev 
subrogiranca, ki ima za izpolnitev pravni interes (275. člen Obligacijskega zakonika – OZ). Temelj 
pogodbene subrogacije pa je pogodba med upnikom in izpolniteljem ali med izpolniteljem in dolžnikom 
(prvi in drugi odstavek 274. člen OZ). Zavarovalnica s plačilom zavarovalnine pri škodnem zavarovanju 
zavarovancu nadomesti škodo in če ima zavarovanec odškodninski ali kakšen drug zahtevek proti 
povzročitelju škode, bi z uveljavljanjem takega zahtevka škodo dobil dvakrat povrnjeno. Tak položaj pa 
bi bil v nasprotju s splošnim načelom o prepovedi obogatitve s škodnim dogodkom, zato je prav, da 
zahtevek proti tretjemu preide na zavarovalnico, ki je škodo plačala, oziroma da nastopi učinek 
zakonite subrogacije, saj ima zavarovalnica vselej pravni interes za plačilo, če gre za izpolnitev 
obveznosti iz zavarovalne pogodbe. Z nastopom subrogacije zavarovalnica stopi v pravni položaj upnika 
terjatve proti povzročitelju oziroma odgovorni osebi kot dolžniku. Učinek subrogacije pa je omejen na 
opravljeno izpolnitev in zavarovalnica ne sme zahtevati več, kot je plačala sama. Ali in v kakšnem 
obsegu pa bo zavarovalnica uveljavljala ta zahtevek, je stvar njene avtonomne odločitve. V prvem 
odstavku tega člena je ponovljeno in nekoliko konkretizirano splošno pravilo iz 275. člena OZ. Posledica 
zakonite subrogacije je prehod pravic upnika na izpolnitelja na smiselno enak način kot pri odstopu 
terjatve (cesiji). Terjatev, ki je obstajala v korist upnika, preide na izpolnitelja po samem zakonu z 
izpolnitvijo. 

Drugi odstavek pa sankcionira zavarovančevo ravnanje, ki onemogoča ali otežuje položaj zavarovalnice 
pri uveljavljanju zahtevka proti povzročitelju škode oziroma drugi odgovorni osebi. Če zavarovanec to 
stori po svoji krivdi, potem je v tem delu zavarovalnica prosta svoje obveznosti. Zavarovanec ne more 
povzročitelju škode odpustiti dolga, češ da ga bo plačala zavarovalnica. Prehod pravic na zavarovalnico 
pa ne sme biti v škodo zavarovanca, ki od zavarovalnice ni dobil povrnjene celotne škode in mora del 
škode kriti tudi sam. Če tudi zavarovanec uveljavlja proti odgovorni osebi zahtevek za plačilo 
odškodnine za škodo, ki presega zavarovalnino, potem ima pri poplačilu tega zahtevka prednost 
zavarovalnica. 
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Četrti odstavek tega člena omejuje nastop učinka subrogacije v nekaterih posebnih primerih, ko 
obstaja povezava med zavarovancem in povzročiteljem škode oziroma odgovorno osebo. Upoštevajo 
se predvsem osebne vezi in predpostavke, da oškodovanec sam ne bi uveljavljal odškodninskega 
zahtevka proti odgovorni osebi, ki mu je blizu. To so oškodovančevi sorodniki v ravni vrsti ter osebe, ki 
živijo z njim v skupnem gospodinjstvu oziroma zavarovanec za njih odgovarja. Vendar tudi v tem 
primeru nastopi subrogacija na zavarovalnico, če so te osebe škodo povzročile namenoma. Izjema velja 
tudi v primeru, ko je zavarovanec delodajalec, škodo pa mu povzroči pri njem zaposleni delavec. 
Zahtevek proti delavcu preide na zavarovalnico samo, če je delavec škodo povzročil z namenom ali 
hudo malomarnostjo. Poseben primer pa predstavlja položaj, ko ima oseba, proti kateri ne učinkuje 
subrogacijski učinek, zavarovano svojo odgovornost pri drugi zavarovalnici. Za ta primer peti odstavek 
določa, da subrogacija nastopi proti zavarovalnici, ki zavaruje odgovornost. 

 

K 61. členu 

Osrednja značilnost vsotnega zavarovanja je v tem, da se ob nastanku zavarovalnega primera dajatev 
zavarovalnice ne ravna po tako imenovanem škodnem principu, ki je značilen za škodno zavarovanje 
(premoženjska zavarovanja), katerega namen je povrnitev škode. Pri premo-ženjskem zavarovanju kot 
škodnem zavarovanju drugače kot pri vsotnem zavarovanju namreč veljajo tudi pravila, ki na splošno 
veljajo za povrnitev škode, kar se najbolj prepozna pri načelu prepovedi obogatitve, prepovedi 
kumulacije odškodninskih zahtevkov z zahtevki iz zavarovanja ter pri subrogaciji. Pomembno načelo 
pri škodnem zavarovanju (premoženjskih zavarovanjih) je načelo prepovedi obogatitve – s škodnim 
zavarovanjem se namreč zagotavlja povrnitev škode, ki bi nastala v zavarovančevem premoženju, če 
bi nastal zavarovalni primer. Iz škodne-ga zavarovanja zavarovanec nikoli ne more prejeti več, kot je 
utrpel škode. 

Pri vsotnem zavarovanju pa ne moremo govoriti o povračilu škode in prepovedi obogatitve v takem 
smislu, kot to velja pri škodnem zavarovanju, saj dajatev iz vsotnega zavarovanja za zavarovanca 
oziroma njegove svojce pomeni prispevek k blaženju situacije, v kateri so se znašli zaradi nastalega 
zavarovalnega primera. 

Za škodno zavarovanje je tako značilno, da se riziko (nevarnost) uresniči na premoženju (na primer 
stvari, predmetu); da je vrednost predmeta zavarovanja mogoče premoženjsko oceniti; da se 
zavarovalnina odmeri po odškodninskem načelu kot povračilo utrpele škode ter da ima pravice iz 
zavarovanja lahko le tisti, ki ima premoženjski interes (interes, da ne pride do zavarovalnega primera, 
ker s tem utrpi škodo). 

Za vsotno zavarovanje pa velja, da se riziko (nevarnost) uresniči na osebi; da pravice niso premoženjsko 
ocenljive (višja premija zagotavlja večja zagotovitev finančne varnosti); da se zavarovalnina odmeri 
glede na določeno zavarovalno vsoto; višina škode ni relevantna oziroma je sploh ni mogoče 
ovrednotiti, premoženjski interes pa ni pogoj za zavarovanje. 

Kot vsotno zavarovanje je določeno: nezgodno, zdravstveno, življenjsko zavarovanje, zavarovanje za 
primer poroke ali rojstva oziroma drugo zavarovanje oseb. Ta določba ne prepoveduje, da bi se katero 
od navedenih zavarovanj sklenilo tudi kot škodno zavarovanje – na primer v praksi se običajno 
zdravstvena zavarovanja sklepajo kot vsotno in/ali tudi kot škodno zavarovanje (ko so na primer z 
zavarovanjem kriti stroški zdravljenja zavarovanca). Se pa nobeno drugo zavarovanje, razen naštetih, 
ne more skleniti kot vsotno zavarovanje. 
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K 62. členu 

Pri škodnem zavarovanju z izplačilom iz zavarovanja preidejo do višine izplačane zavarovalnine po 
samem zakonu na zavarovalnico vse zavarovančeve pravice nasproti tistemu, ki je kakorkoli odgovoren 
za škodo (subrogacija – glej 60. člen ZZavP). To pa ne velja za vsotno zavarovanje, pri katerem 
subrogacije ni. Ta določba je logična posledica osrednje razlike med škodnim in vsotnim zavarovanjem 
– pri slednjem se namreč dajatev zavarovalnice, ki se izplača iz zavarovanja, ne ravna po višini škode, 
za katero je tretja oseba odgovorna. 

Ta določba je prav tako posledica razlike med škodnim in vsotnim zavarovanjem. Dajatev, ki se izplača 
iz vsotnega zavarovanja, namreč ni nadomestilo za utrpelo škodo, zato lahko slednjo zavarovana oseba 
oziroma upravičenec neodvisno od prejetega zneska iz vsotnega zavarovanja uveljavlja tudi do 
odgovorne osebe na podlagi pravil odškodninskega prava. Pri vsotnem zavarovanju je zato dopustna 
kumulacija odškodninskega zahtevka in zahtevka iz zavarovalne pogodbe. 

Iz predhodnih dveh odstavkov izhaja, da je dopustna kumulacija zahtevka iz vsotnega zavarovanja in 
odškodninskega zahtevka, ki ga ima zavarovana oseba oziroma upravičenec do odgovorne osebe. To 
pa ne velja takrat, ko je bilo nezgodno zavarovanje (kot eno od vsotnih zavarovanj) sklenjeno kot 
zavarovanje pred odgovornostjo (škodno zavarovanje). 

To je na primer kolektivno nezgodno zavarovanje, ki ga je delodajalec sklenil za svoje delavce kot 
zavarovane osebe, pri čemer je delodajalec kot zavarovalec iz lastnih sredstev za to zavarovanje tudi 
sam plačeval premijo. V tem primeru tako zavarovanje za delavca pomeni določeno korist, ki pa jo je 
treba, če ima iz naslova istega poškodovanja (nezgode) delavec poleg zahtevka iz takega nezgodnega 
zavarovanja tudi odškodninski zahtevek do svojega delodajalca kot odgovorne osebe za nezgodo, 
upoštevati tako, da se njegova zahtevka kumulirata. To pomeni, da se bo na podlagi omenjene določbe 
znesek, ki ga je delavec prejel iz takega nezgodnega zavarovanja, vštel v odškodnino, ki jo bo delavec 
uveljavljal od svojega delodajalca kot hkrati tudi odgovorne osebe za njegovo nezgodo. 

 

K 63. členu 

Osnovno pravilo iz prvega odstavka 63. člena ZZavP določa, da se zavarovalni primer (in s tem 
zavarovalno kritje po pogodbi) presoja v trenutku, ko je nastalo dejstvo, ki povzroči odškodninsko 
odgovornost zavarovanca. To dejstvo je praviloma ravnanje zavarovanca, ki je lahko aktivno (dejanje) 
ali pasivno (opustitev). Pri tem ni pomembno, kdaj nastane škoda. Tudi če škoda nastane po izteku 
zavarovalne pogodbe, mora zavarovalnica plačati odškodnino, če se je relevantno dejstvo zgodilo v 
kritnem obdobju. Kritno obdobje je opredeljeno v trinajstem odstavku 3. člena ZZavP. Gre za kogentno 
določbo, ki velja predvsem za potrošniške pogodbe (za zasebne namene). Pri teh pogodbah je taka 
ureditev najbolj uporabna, saj je škoda praviloma v neposredni časovni sosledici z vzrokom. 

Drugače je pri škodah, pri katerih se (pozitivni in negativi) učinki poslovanja zavarovanca kažejo skozi 
daljši čas. Zavarovanec želi zavarovalno krije, ki mu bo nudilo zaščito od prve storitve v nizu do zadnje 
posledice, čeprav ta nastane še več let po koncu poslovanja ali po njegovi smrti. Za zavarovalnico pa bi 
bilo tako kritje nevzdržno, saj bi morala nuditi kritje še dolgo časa po veljavnosti pogodbe, ki je veljala 
v času relevantnega dejstva, ki je povzročilo škodo. Zavarovalnica za uspešno poslovanje potrebuje 
razmeroma predvidljivo sliko učinkovanja zavarovanj. Za vse sklenjene zavarovalne pogodbe mora 
zavarovalnica v skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1) izračunavati škodne rezervacije ves čas, 
ko nosijo kritje, tudi po prenehanju zavarovalnih pogodb (če lahko škoda nastane tudi pozneje). 
Previsoke škodne rezervacije slabijo poslovni rezultat zavarovalnice, to pa zmanjšuje njeno 
konkurenčnost in povečuje ceno zavarovanj. Zato zavarovalnice težijo k zavarovalnim produktom, pri 
katerih je časovni obseg kritja omejen in je jasno, kdaj zavarovalnici ni več treba pričakovati, da bo iz 
konkretnega zavarovanja nastala še kakšna škoda. Zato drugi stavek (drugi del povedi) prvega odstavka 
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63. člena ZZavP daje možnost, da se pogodbeni stranki glede časovne opredelitve kritja dogovorita 
drugače, če se pogodba sklepa za poslovne pridobitne ali poklicne namene, torej ne za zasebne 
namene (potrošniške pogodbe), ne glede na to, ali so zavarovanci fizične ali pravne osebe. Osrednji 
model, ki je uveljavljen v svetovni zavarovalni praksi in ga omenja zakonsko določilo, je določanje kritja 
v trenutku vložitve odškodninskega zahtevka. Kritje je v tem primeru podano, če je odškodninski 
zahtevek vložen v kritnem obdobju. Odškodninski zahtevek pomeni jasni in utemeljeni zahtevek 
oškodovanca nasproti zavarovancu za povrnitev škode, ki je nastala oškodovancu zaradi odgovornosti 
zavarovanca. Če zakon omogoča direktni zahtevek proti zavarovalnici, zadostuje tudi zahtevek proti 
njej. Zakon zgolj primeroma navaja načelo vložitve odškodninskega zahtevka kot sprožilec 
zavarovalnega kritja. Možni so tudi drugi načini opredelitve zavarovalnega primera, na primer 
trenutek, ko se škoda pojavi (pri čemer ni pomembno, kdaj je nastal vzrok za škodo). 

Golo pravilo o opredelitvi zavarovalnega primera glede na trenutek vložitve odškodninskega zahtevka 
bi bilo zelo ugodno za zavarovalnico in neugodno za zavarovanca. V trenutku prenehanja zavarovalne 
pogodbe in kritnega obdobja bi namreč zavarovanec izgubil vse možnosti za uveljavitev pravic iz 
zavarovalne pogodbe, če dotlej zahtevek zoper njega ni bil vložen, pa čeprav je škoda že nastala, le 
zahtevek še ni bil vložen. Oškodovanec bi lahko celo zlorabil položaj zavarovanca, če bi čakal, da 
zavarovalna pogodba preneha. Take primere preprečuje drugi odstavek 63. člena ZZavP, ki načelo 
vložitve odškodninskega zahtevka kombinira z drugimi prvinami. Zavarovalnica je dolžna nuditi kritje 
še pet let po prenehanju kritnega obdobja, torej če so zahtevki vloženi v tem »podaljšku«, seveda le za 
škode, ki imajo vzrok v kritnem obdobju. Če bi zavarovanec zaradi specifičnega poslovanja želel 
podaljšano obdobje kritja še podaljšati, bo to lahko storil s posebnim pogodbenim dogovorom za 
posebno (dodatno) ceno. Zavarovalnica ima možnost, da v pogodbi uveljavlja omejitev kritja za škode, 
ki izvirajo iz tistih okoliščin, ki jih je potencialni zavarovalec ob sklepanju pogodbe zamolčal ali pa se jih 
malomarno ni zavedal, so pa privedle do odškodninske odgovornosti. Gre za dispozitivno pravilo, ki 
dopolnjuje določila o predpogodbenih dolžnostih potencialnega zavarovalca (glej 5. člen ZZavP in 
naslednje). 

 

K 64. členu 

Če glede zavarovančeve odškodninske odgovornosti nastane spor, je v enakovrednem interesu 
zavarovanca in zavarovalnice, da se spor reši v korist zavarovanca. Tudi zavarovalnica ima torej 
avtonomen pravni in ekonomski interes na ugodni rešitvi spora, da bi bila njena obveznost izplačila po 
zavarovalni pogodbi čim manjša. Zato ne bi bilo upravičeno, da bi stroške trpel zavarovanec, temveč je 
kritje teh stroškov zajeto v zavarovanju, za katerega je zavarovanec plačal zavarovalno premijo. Stroški 
se vštevajo v zavarovalno vsoto, podobno kot velja za druge stroške v zvezi z zavarovalnim primerom 
(41. člen ZZavP). 

Obligacijski zakonik (OZ) ni imel posebne določbe glede stroškov obrambe in je bilo to področje 
prepuščeno pogodbeni svobodi. Ocenjujemo, da veljavna ureditev bolje ščiti interese zavarovanca. 
Obveznost plačila stroškov je zdaj predvidljiva in se lahko jasno ovrednoti v ceni zavarovanja. 

Določba 64. člena ZZavP izvira iz NEZPP (člen 14:101), vendar se tamkajšnje določilo o stroških obrambe 
sklicuje na splošno določilo o stroških zavarovalnega primera (stroških zmanjšanja škodnih posledic), 
ureditev v ZZavP pa je samostojna. 

Določilo je kogentno, zato v zavarovalni pogodbi ne more biti dogovorjen režim plačila stroškov, ki bi 
bil bolj neugoden za zavarovanca. Lahko pa zavarovalna pogodba vsebuje podrobnejša pravila o 
upravljanju teh stroškov. Ne glede na to, da je določba kogentna, ni izključena možnost posebnega 
dogovora med zavarovalnico in zavarovancem, o tem, kdo bo kril nadaljnje stroške, če se v neki fazi 
reševanja spora razlikujejo stališča obeh strank, ali je treba spor nadaljevati ali ga rešiti s poravnavo. 
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K 65. členu 

Določilo sledi enemu najpomembnejših postulatov zavarovalnega prava, ki je zapisan v 39. členu ZZavP, 
da je zavarovana nevarnost bodoča, negotova in neodvisna od izključne volje vsakega od 

pogodbenikov. Neodvisnost zavarovane nevarnost ne pomeni, da je izključena vsakršna krivda za 
zavarovalni primer (pri zavarovanju odgovornosti bi taka omejitev popolnoma razvrednotila 
zavarovanje), temveč da so izključene naklepno povzročene škode. Pravilo je vsebovano tudi v drugem 
odstavku 42. člena zakona, ki velja splošno za premoženjska zavarovanja. 

Drugi odstavek razširja pojem naklepa na opustitvena ravnanja, ki se lahko nanašajo bodisi na 
preprečitev nastanka zavarovalnega primera ali višine nastale škode. Zavarovalnica bo uspešno 
uveljavljala ugovor iz drugega odstavka le, če ji bo uspelo dokazati, da je opustitev pravno relevantni 
vzrok za nastanek oziroma povečanje škode. Poleg tega bo morala dokazati tudi, da se je storilec 
zavedal, da bo zaradi opustitve nastala (dodatna) škoda. 

Ureditev v ZZavP je primerljiva s tisto v Obligacijskem zakoniku (OZ) in NEZPP (člen 14:103). 

 

K 66. členu 

Izplačilo ali pripoznava zavarovanca ne vpliva na pravni položaj zavarovalnice, zato ni nobene potrebe, 
da bi zavarovalna pogodba vsebovala kakršnekoli sankcije, če bi zavarovanec izpolnil ali pripoznal 
odškodninski zahtevek oškodovanca. To bi bilo do zavarovanca prestrogo in bi neupravičeno omejevalo 
(izključevalo) njegove zavarovalne pravice. Zato zakon take poizkuse šteje za nične. 

Pri zavarovanju odgovornosti je odškodninska odgovornost zavarovanca predpostavka za obveznost 
zavarovalnice, da izplača odškodnino. Nadaljnja predpostavka je obstoj zavarovalnega kritja po 
zavarovalni pogodbi (torej da kritje za posamezni primer odgovornosti ni izključeno). V tem smislu je 
obveznost zavarovalnice odvisna od zavarovanca. Ko pa nastopi zavarovalni primer, postane njena 
obveznost samostojna in neodvisna od (nadaljnjega) ravnanja zavarovanca – tudi če izplača 
odškodnino ali prizna svojo obveznost. 

Določba je povzeta po NEZPP (člen 14:104). 

 

K 67. členu 

Določba 67. člena ZZavP opredeljuje materialni učinek sodbe, ki je bila izdana v pravdi zoper 
zavarovalnico ali zavarovanca, na položaj drugega izmed njiju. Določba se nanaša samo na primer 
zavrnilne sodbe, ki je v korist zavarovanca oziroma zavarovalnice. Določba se nanaša le na primere iz 
72. člena ZZavP, ko ima tretja oseba (oškodovanec) neposredni zahtevek proti zavarovalnici. Samo v 
tem primeru lahko pride tudi do direktne tožbe oškodovanca proti zavarovalnici, s čimer postane 
relevantno vprašanje raztezanja pravnega učinka sodbe z zavarovanca na zavarovalnico. Drugi del 
določbe bi teoretično lahko razumeli tudi tako, da po uspešni pravdi zavarovanca (proti oškodovancu) 
ta od zavarovalnice nima pravice terjati ničesar. Vendar lahko tako sklepamo že na podlagi določbe 66. 
člena ZZavP, kot je obrazloženo v komentarju tega člena. 

Določba je nova, Obligacijski zakonik (OZ) je ni poznal, podobne določbe pa ni niti v NEZPP. Z vidika 
jasnosti pravnih razmerij je določba vsekakor koristna, čeprav ni nujna, saj bi do enakih pravnih 
zaključkov lahko prišli že na podlagi splošnih pravil o solidarni odgovornosti iz OZ. 
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K 68. členu 

Kot določa 417. člen Obligacijskega zakonika (OZ), lahko upnik s svojo terjatvijo razpolaga, tako da jo 
odstopi tretji osebi (prevzemniku terjatve). Odstop ni dopusten, če je z zakonom izrecno prepovedan 
(na primer terjatev za škodo zaradi telesne poškodbe ali smrti) ali če so terjatve povezane z osebnostjo 
upnika ali po naravi niso prenosljive (na primer terjatve iz zaupnih mandatnih razmerij).1 Pogodbeni 
stranki pa lahko sami omejita oziroma prepovesta odstop terjatev (pactum de non cedendo), vendar 
to pri zavarovalni pogodbi ni dovoljeno. 

Določba izhaja iz NEZPP (člen 14:105). 

Pri zavarovalni pogodbi pactum de non cedendo ni dopusten, terjatev zavarovanca je prosto 
prenosljiva. Taka izrecna zakonska določba je potrebna, da zavarovalnice v splošnih pogodbenih 
pogojih ne bi neupravičeno omejevale pravic zavarovanca zaradi ustvarjanja psihološkega pritiska nanj 
ali onemogočanja prenosa zahtevka na oškodovanca (kadar ta nima direktnega zahtevka). Menimo, da 
se z odstopom terjatev tretji osebi, celo oškodovancu, položaj zavarovalnice ne more poslabšati. 

Poleg običajnih razlogov za odstop terjatev je pri zavarovanju odgovornosti verjetno, da bi zavarovanec 
želel svojo terjatev odstopiti oškodovancu. Tako bi se izognil soočenju z odškodninskim zahtevkom, ki 
ga ima oškodovanec proti njemu. Po drugi strani bi oškodovancu omogočil direktni zahtevek proti 
zavarovalnici. 

Določba ne velja, če ima oškodovanec direktni zahtevek proti zavarovalnici po zakonu (tretji odstavek 
72. člena ZZavP). Takrat je primarni zavarovalni upravičenec oškodovanec, ne zavarovanec. Sam torej 
terjatve proti zavarovalnici sploh nima, zato ne more biti predmet odstopa. 

 

K 69. členu 

Na konkurenčnem zavarovalnem trgu je običajno, da v daljšem obdobju zavarovalci »prehajajo« med 
različnimi zavarovalnicami. Če se uporablja sistem bonus-malus, ima zavarovalec ob sklepanju nove 
pogodbe pravico dokazovati, da je njegovo preteklo škodno dogajanje ugodno in si tudi pri novi 
zavarovalnici zasluži določeno boniteto, kot jo je imel pri prejšnji. Le tako bo lahko enakopravno 
obravnavan s strani nove zavarovalnice. Zato ima pravico od (prejšnje) zavarovalnice zahtevati izpis iz 
škodne evidence, kot določa prvi odstavek 69. člen ZZavP. 

Drugi odstavek 69. člena ZZavP vsebuje tri poudarke: 

1. zavarovalnica sme in mora upoštevati podatke o zavarovanjih pri prejšnji zavarovalnici, 

2. referenčno obdobje ne sme biti daljše od petih let, in 

3. zavarovalnica lahko sama opravi poizvedbe pri drugih zavarovalnicah. 

Določbe tega člena izhajajo iz NEZPP (člen 14:106). 

 

K 70. členu 

Z enim zavarovalnim primerom je lahko povzročena škoda več različnim oškodovancem (na primer v 
prometni nesreči je poškodovanih več potnikov). Obveznost zavarovalnice praviloma ni neomejena. 
Neomejena je samo, če v zavarovalni pogodbi ni dogovorjena zavarovalna vsota (neomejeno 
zavarovanje). V veliki večini primerov pa je zavarovalna vsota dogovorjena in s tem omejena. Če skupna 
škoda različnih oškodovancev presega zavarovalno vsoto, se izplačilo v korist vsakega od njih zmanjša. 

 
1Juhart v: Plavšak in Juhart, 2. knjiga, str. 574. 
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Za vsak zahtevek se izplača v deležu, ki ga predstavlja sorazmerje med zavarovalno vsoto in vrednostjo 
vseh upravičenih zahtevkov. 

Drugi odstavek varuje »pošteno« zavarovalnico pred poznejšimi zahtevki, za katere ni ostalo več 
zadosti zavarovalne vsote, ker je bila večina že izplačana prejšnjim oškodovancem. 

Določila izhajajo iz NEZPP (14:108). 

 

K 71. členu 

Dvojno zavarovanje pri zavarovanju odgovornosti ni mogoče, saj je posameznikova odškodninska 
odgovornost neomejena. Govorimo lahko le o večkratnem zavarovanju. 

»Ista odgovornost« na začetku 71. člena ZZavP pomeni, da je nastal isti zavarovalni primer po dveh ali 
več zavarovalnih pogodbah za zavarovanje odgovornosti, ki sta sklenjeni pri dveh zavarovalnicah. Če bi 
bil seštevek obeh (vseh) zavarovalnih vsot nižji od višine škode, bi uporabili pravila iz 70. člena ZZavP. 
Če pa obe zavarovalni vsoti skupaj presegata višino škode, če sta torej zadostni za poplačilo celotne 
škode, nastane podoben položaj kot pri dvojnem zavarovanju (55. člen ZZavP). 

Za zavarovanje odgovornosti se lahko smiselno uporabijo naslednja pravila o dvojnem zavarovanju iz 
55. člena ZZavP: o obvestilni dolžnosti zavarovalca (drugi odstavek 55. člena), sorazmernem jamstvu 
zavarovalnic (tretji odstavek 55. člena), fikciji najvišje zavarovalne vsote (četrti odstavek 55. člena) in 
solidarni obveznosti zavarovalnic (peti odstavek 55. člena). 

 

K 72. členu 

Namen zavarovanja odgovornosti je različen. Včasih je v ospredju interes zavarovalca, da se zavaruje 
pred tveganjem odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, včasih pa je v ospredju interes oškodovanca, ki 
naj se mu zagotovi hitra in zanesljiva pot do pokritja škode. Odškodninski zahtevek oškodovanca 
nastane po splošnih pravilih obligacijskega prava kot terjatev oškodovanca proti povzročitelju škode 
oziroma drugi odgovorni osebi in v skladu z načelom učinkovanja obligacijskega razmerja med 
strankama (inter partes) lahko oškodovanec odškodninski zahtevek uveljavlja proti odgovorni osebi. 
Odgovorna oseba pa lahko na podlagi plačane odškodnine uveljavlja plačilo na podlagi zavarovalne 
pogodbe. V nekaterih posebnih primerih, ko želi pravni red posebej zaščititi oškodovanca, pa je 
primerno, da lahko oškodovanec neposredno uveljavlja povračilo škode od zavarovalnice. Ker gre za 
izjemo od načela učinkovanja obligacijskega razmerja med strankama, lahko taka možnost temelji 
samo na posebnem dogovoru vseh vpletenih oseb ali na zakonu. Ureditev, ki dopušča neposredno 
odškodninsko tožbo oškodovanca proti zavarovalnici, je v interesu pospešitve odškodninskih 
postopkov in v dobro oškodovanca, ki se tako izogne tudi tveganju plačilne nesposobnosti odgovorne 
osebe. Še dodatno pa se položaj oškodovanca varuje, če je zavarovanje odgovornosti obvezno, kar v 
sistem zavarovanja vnaša tudi socialno razsežnost. Ureditev neposredne tožbe oškodovanca izvira iz 
zavarovanja avtomobilske odgovornosti in je obvezna na podlagi Direktive 2009/103/ES. Sčasoma pa 
so pravne ureditve začele razširjati koncept neposredne tožbe tudi na druge primere zavarovanja 
odgovornosti oziroma celo dopuščajo neposredno tožbo v vsakem primeru zavarovanja odgovornosti. 

V prvem odstavku tega člena so določene posebne okoliščine, ki dopuščajo neposredno tožbo 
oškodovanca proti zavarovalnici. Tak način uveljavljanja odškodninskega zahtevka je primeren 
predvsem za obvezna zavarovanja. Poleg tega pa so določeni še nekateri drugi primeri. Neposredna 
tožba oškodovanca je dopustna, ko odgovorna oseba, ki ima zavarovano odgovornost, bodisi ni 
plačilno sposobna oziroma je likvidirana. Prav tako se še dodatno varuje položaj oškodovancev, ki 
utrpijo škodo na svojem zdravju ali telesu. Izhaja se iz težkega položaja oškodovanca in njegovega 
močnega interesa, da nadomesti izgubo na tako pomembni dobrini. Končno je nakazana še posebna 
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možnost, da poseben zakon določi možnost neposrednega uveljavljanja zahtevka, kar je bolj ali manj 
pedagoška norma. 

Drugi odstavek tega člena določa ugovore, ki jih ima zavarovalnica proti oškodovancu, ki neposredno 
uveljavlja odškodninski zahtevek. Predvsem je pomembno, da lahko zavarovalnica proti tožniku iz 
neposredne tožbe uveljavlja ugovore iz zavarovalne pogodbe, kot so predvsem pravne posledice 
neplačila premije. Vendar sta pri tem določeni dve pomembni izjemi. Ugovori zavarovalnice so omejeni 
pri obveznem zavarovanju kakor tudi glede ravnanja zavarovalca ali zavarovanca po nastanku 
zavarovalnega primera, kot so na primer ugovori iz naslova neplačila premije, ki je zapadla pozneje. 

Zadnji odstavek prepoveduje odstop terjatve zavarovanca iz zavarovalne pogodbe, če ima zavarovanec 
neposreden zahtevek. Gre za posebno obliko prepovedi cediranja, ki je utemeljena z namenom 
neposredne tožbe in posebnim varstvom oškodovanca. Tako se usmerja uveljavljanje zahtevka na 
razmerje oškodovanec zavarovalnica. 

 

K 73. členu 

Pravno pravilo je pojasnjevalno in pomeni izpeljavo splošnejšega pravila o prehodu zahtevka na 
zavarovalnico, če ta plača odškodnino oškodovancu (subrogacija). Pri zavarovanju odgovornosti 
načeloma do subrogacije ne pride, saj je namen zavarovanja prav zavarovanje odgovornosti za škodo, 
ki jo povzroči zavarovanec. Zavarovalnica lahko zavrne zahtevek zavarovanca, da mu povrne škodo, ki 
mu je nastala s tem, da je plačal odškodnino oškodovancu, če pogoji iz zavarovalne pogodbe niso 
izpolnjeni. Na podlagi drugega odstavka prejšnjega člena lahko zavarovalnica tak ugovor uveljavlja tudi 
v primeru neposredne tožbe zavarovanca. V nekaterih primerih obveznega zavarovanja odgovornosti 
pa posebni predpisi zaradi socialnega elementa obveznega zavarovanja določajo, da mora 
zavarovalnica poravnati škodo zavarovancu, tudi če njena obveznost po zavarovalni pogodbi ne obstaja 
(glej na primer prvi odstavek 7. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu – ZOZP). V takem 
primeru pa je prav in v skladu s splošnimi pravnimi načeli, da zavarovalnica lahko terja povračilo od 
odgovorne osebe. In taka pravica zavarovalnice je določena v tem členu. 

 

K 74. členu 

Temeljni namen določbe je ustvarjanje informacijskega ravnotežja v primerih, ko lahko oškodovanec 
uveljavlja neposredno tožbo proti zavarovalnici. Določba učinkuje večplastno in se najprej nanaša na 
položaj oškodovanca, v nadaljevanju pa na položaj zavarovalnice in zavarovanca. 

V prvem odstavku se zagotavlja obveznost zavarovalca in zavarovanca, da oškodovancu posredujeta 
podatke, ki so potrebni za uveljavljanje neposredne tožbe. To je predvsem podatek o zavarovalnici, 
kjer je sklenjeno obvezno zavarovanje odgovornosti. V teh primerih oškodovanec ve za obstoj 
zavarovanja in utemeljeno lahko zahteva podatek o zavarovalnici, na katero naj vloži neposredno 
tožbo. Pri drugih zavarovanjih odgovornosti pa oškodovanec, razen če ni sam zavarovalec, ne ve za 
obstoj zavarovanja odgovornosti, zato je utemeljeno, da mu te podatke priskrbita zavarovanec ali 
zavarovalec. Potrebni podatki so predvsem podatki o zavarovalnici, omejitvah zavarovalne vsote in 
drugih relevantnih podrobnostih zavarovalne pogodbe. 

Drugi odstavek se nanaša na razmerje med zavarovalnico in zavarovalcem. Oškodovanec se lahko z 
neposrednim zahtevkom obrne na zavarovalnico, ne da bi zavarovalec sploh vedel za to. Zavarovalec 
pa zahtevku nasprotuje, ker na primer niso podani pogoji za nastanek odškodninskega zahtevka ali 
temu zahtevku nasprotuje iz drugih razlogov. Včasih ima zavarovalec interes, da oškodovanec ne 
prejme plačila od zavarovalnice, saj lahko plačilo vpliva na njegov položaj pri podaljševanju zavarovalne 
pogodbe ali sklepanju nove zaradi sistema bonusov in malusov. Zato je prav, da zavarovalnica o 
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prispelem neposrednem zahtevku obvesti zavarovalca. Tako obvestilo je največkrat tudi v interesu 
zavarovalnice, saj lahko ugovore zavarovalca proti oškodovancu uveljavlja tudi sama pri reševanju 
neposrednega zahtevka oziroma v postopku z neposredno tožbo. Za opustitev obvestila pravno pravilo 
sankcionira zavarovalnico in plačilo ali priznanje dolga zavarovalnice do oškodovanca ne vpliva na 
pravice zavarovalca in zavarovanca. 

Tretji odstavek se vsebinsko veže na prejšnjega in določa ravnanje zavarovalca po prejemu obvestila o 
neposrednem uveljavljanju zahtevka. Zavarovalec ima možnost, da zavarovalnici posreduje podatke o 
škodnem dogodku in ugovorih, ki jih je mogoče uveljavljati proti oškodovancu. Določba je izpeljana iz 
splošnega načela, da mora zavarovalec sodelovati z zavarovalnico v raziskovanju okoliščin 
zavarovalnega primera. Dodatno pa je določena posebna sankcija za molk oziroma nesodelovanje 
zavarovalca. V tem primeru velja, da se zavarovalec strinja s tem, da zavarovalnica terjatev neposredno 
poravna. To pa pomeni, da zavarovalec nima nobenih ugovorov proti zavarovalnici, da je neutemeljeno 
delno ali v celoti poravnala zahtevek oškodovanca. Ta domneva nastopi v mesecu dni po prejemu 
obvestila zavarovalnice iz drugega odstavka tega člena. Tak rok je dovolj dolg, da zavarovalec lahko 
zavarovalnici posreduje podatke, ki se nanašajo na okoliščine, povezane z neposrednim zahtevkom. 

 

K 75. členu 

Neposreden zahtevek oškodovanca proti zavarovalnici je posebna pravna možnost, ki jo kogentna 
ureditev zavarovalnega razmerja določa v korist oškodovanca. Vzpostavljen je položaj, ko se 
oškodovanec sam odloča, od koga bo uveljavljal svoj odškodninski zahtevek. Uveljavlja ga lahko v 
skladu s splošnimi pravili o neposlovni odškodninski odgovornosti neposredno od povzročitelja škode 
in pod posebnimi pogoji, določenimi s tem zakonom, tudi od zavarovalnice. Izbira osebe, proti kateri 
bo uveljavljal zahtevek, je na strani oškodovanca. Oškodovanec se normalno odloči za uveljavljanje 
zahtevka proti zavarovalnici, saj je to zanj ugodneje. Načeloma je zavarovalnica solventnejša in plačilno 
bolj sposobna od povzročitelja škode, prav tako pa zavarovalnico vežejo nekatera posebna pravila o 
reševanju oškodovančevih zahtevkov. Kljub temu pa ni mogoče spregledati možnosti, da bo 
oškodovanec odškodninski zahtevek usmeril proti povzročitelju škode. Dokler povzročitelj škode ne 
postavi svojega zahtevka, obstaja negotovost, od koga ga bo terjal. Na zavarovalnico pa se lahko obrne 
tudi zavarovanec in zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala s tem, da je sam poravnal škodo 
oškodovancu, pri čemer je ta škoda krita z zavarovanjem odgovornosti povzročitelja. Taki primeri bodo 
sicer redki, ni pa jih mogoče v celoti izključiti, zato je smiselno, da se s posebnim pravilom uredi položaj 
zavarovalnice. Nadalje se s takim pravilom krepi institut neposrednega zahtevka, saj se zavarovalnica 
ne more izogniti plačilu na podlagi neposrednega zahtevka oškodovanca z ugovorom, da je škodo 
izplačala zavarovancu, kar pride v poštev predvsem v povezavi z insolventnostjo zavarovanca oziroma 
povzročitelja škode. 

V tej določbi sta urejena dva položaja, ko zavarovalnica postane prosta plačila iz naslova neposrednega 
zahtevka oškodovanca. Gre za smiselno podobna položaja, ki temeljita na izraženi volji oškodovanca, 
da ne bo uveljavljal neposrednega zahtevka proti zavarovalnici. V točki a je ta volja izrecno izražena 
tako, da se oškodovanec odpove neposrednemu zahtevku. Za institut odpovedi veljajo splošna pravila 
obligacijskega prava o odpustu dolga (319. člen Obligacijskega zakonika – OZ). V točki b pa je določena 
domneva, da oškodovanec ne želi uveljavljati neposrednega zahtevka proti zavarovalnici. 
Zavarovalnica lahko oškodovanca pozove, naj se izjavi, ali bo uveljavljal neposredni zahtevek proti 
zavarovalnici ali ne. Izjava oškodovanca, da ne bo uveljavljal zahtevka, ima učinek odpovedi zahtevku 
iz točke a. Oškodovanec lahko izjavi, da namerava uveljavljati zahtevek, kar pomeni, da ta določba ne 
pride v poštev. Tretja možnost pa je molk oškodovanca in v točki b so določene pravne posledice molka 
(učinek normiranega molka). Če oškodovanec v mesecu dni od prejema zahteve zavarovalnice, naj se 
izjavi, ne odgovori nič, se šteje, da se je oškodovanec zahtevku proti zavarovalnici odpovedal. Seveda 
pa lahko odškodninski zahtevek še naprej uveljavlja proti povzročitelju škode. 
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K 76. členu 

Določba ureja zastaranje zahtevkov iz neposredne tožbe oškodovanca in s tem povezana vprašanja. V 
prvem odstavku gre za vprašanje dolžine zastaralnega roka, v drugem odstavku je določeno posebno 
pravilo glede začetka teka zastaralnega roka, v tretjem odstavku pa za posebno pravilo o zadržanju 
zastaranja. 

Prvi odstavek določa zastaranje zahtevka iz neposredne tožbe in se pri tem sklicuje na splošna pravila 
o zastaranju odškodninskih zahtevkov. V našem pravu sta to določbi 353. in 354. člena Obligacijskega 
zakonika (OZ), ki določata splošne in posebne zastaralne roke v zvezi z odškodninskimi zahtevki in ki se 
že zdaj smiselno uporabljajo za vprašanje zastaranja neposrednih zahtevkov oškodovanca. V tej smeri 
gre zelo jasno tudi slovenska sodna praksa. 

»Razen tega zastaralni rok odškodninskega zahtevka ne more biti odvisen od tega, ali ga oškodovanec 
vlaga zoper zavarovalnico iz naslova obveznega zavarovanja odgovornosti ali pa zoper prevoznika. V 
obeh primerih gre za odškodninski zahtevek, za katerega velja isti zastaralni rok.« 

Drugi odstavek določa posebno pravilo glede začetka teka zastaralnega roka, če oškodovanec zahteva 
povrnitev škode od zavarovanca ali jo od njega dobi. V tem primeru ne gre za odškodninski zahtevek, 
ampak za zahtevek iz zavarovalne pogodbe, zato za tak zahtevek velja splošen zastaralni rok za 
zahtevke iz zavarovalne pogodbe. Da bi se izognili dvomom, pa je določen poseben rok, od katerega 
začne teči zastaralni rok. Zavarovalni primer je zahtevek oškodovanca proti zavarovancu oziroma 
plačilo škode oškodovancu in od tega trenutka naprej teče tudi zastaralni rok. Namen te določbe je 
ločitev odškodninskega zastaralnega roka od zastaralnega roka, ki teče iz zavarovalne pogodbe. 

Tretji odstavek določa posebno obliko zadržanja zastaranja odškodninskega zahtevka oškodovanca 
proti povzročitelju škode. Oškodovanec se lahko odloči, da sproži neposreden zahtevek proti 
zavarovalnici, med njim in zavarovalnico pa se začnejo pogajanja glede zahtevka. Ta pogajanja se lahko 
končajo za oškodovanca neuspešno, ker zavarovalnica zahtevka ni dolžna deloma ali v celoti pokriti. 
Predvsem če bo šlo za delno zavrnitev zahtevka s strani zavarovalnice zaradi omejene odgovornosti do 
določenega zneska, bi se lahko oškodovanec znašal v slabem položaju, če je pomemben del 
zastaralnega roka proti povzročitelju škode že potekel. Zato je tako posebno pravilo o zadržanju 
zastaranja zelo smiselno. Zadržanje zastaranja je v korist oškodovanca in v breme povzročitelja škode, 
zato je pomembno, da sta jasno določeni časovni točki začetka in prenehanja zadržanja. Zastaranje je 
zadržano, ko je zavarovanec oziroma povzročitelj škode oziroma odgovorna oseba seznanjena, da je 
bil vložen neposredni zahtevek oškodovanca proti zavarovalnici. O vloženem zahtevku mora 
zavarovanca obvestiti zavarovalnica, tako da je tudi njegov spoznavni vir določen. Zadržanje zastaranja 
pa preneha, ko je neposredni zahtevek poravnan ali ga je zavarovalnica nedvoumno zavrnila. 
Zavarovalnica bo tudi o tem praviloma obvestila zavarovanca. S tem se samo utrjuje položaj 
oškodovanca, da uveljavlja neposreden zahtevek in se z zavarovalnico lahko pogaja o podrobnostih, ne 
da bi pri tem tvegal, da se bo pomembno skrajšal čas, ki ga ima na voljo, da neporavnan del škode 
zahteva od odgovorne osebe. 

 

K 77. členu 

Prvi odstavek opredeljuje možne zavarovance v primeru sklepanja življenjskega zavarovanja – to je 
lahko sam zavarovalec ali pa tretja oseba. 

Naslednji odstavki zajemajo primere, ko je zavarovanec tretja oseba.  

Zakon v drugem odstavku določa, da je v tem primeru potrebno soglasje zavarovane osebe za: 
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− sklenitev zavarovalne pogodbe; 

− vse bistvene poz spremembe pogodbe, kot so na primer sprememba upravičenca, zvišanje 
zavarovalne vsote in sprememba trajanja pogodbe; 

− odstop terjatve iz zavarovalne pogodbe; 

− obremenitev terjatve iz zavarovalne pogodbe.  

Soglasje, podano ob sklenitvi ali poz spremembah pogodbe, mora biti podano v pisni obliki in mora biti 
podpisano. Ta podpis je lahko v fizični ali elektronski obliki, kot to določa Zakon o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu. (ZEPEP) 

Če soglasje ni podano v predpisani obliki ob sklenitvi, je zavarovalna pogodba nična. Če soglasje ni dano 
ob poz spremembah pogodbe, prvotna pogodba ostane v veljavi v nespremenjeni obliki oziroma zgolj 
z nebistvenimi spremembami. Bistvene spremembe pogodbe brez soglasja zavarovanca pa so nične. 

Kot določa tretji odstavek, je nična tudi sklenitev zavarovanja za primer smrti otroka, mlajšega od 
štirinajst let, in odrasle osebe, ki je zaradi motnje v duševnem razvoju ali težav v duševnem zdravju ali 
drugega vzroka, ki vpliva na zmožnost razsojanja, postavljena pod skrbništvo v skladu z 262. členom 
Družinskega zakonika (DZ).  

Četrti odstavek pa ureja položaj mladoletnega zavarovanca, ki je starejši od štirinajst let. Sklenitev 
življenjskega zavarovanja je v tem primeru možna, ob soglasju tako zakonitega zastopnika zavarovanca 
kot tudi samega zavarovanca. Tako soglasje mora biti podano v pisni obliki in podpisano. Če pogodba 
ne vsebuje soglasja zakonitega zastopnika, je njena konvalidacija v skladu z 41. členom Obligacijskega 
zakonika (OZ) možna, ko da zakoniti zastopnik soglasje k njeni sklenitvi v obliki, kot jo predpisuje ta 
člen. 

Določbe tega člena so, kot opredeljuje peti odstavek, kogentne in jih s pogodbo ni mogoče izključiti ali 
omejiti. 

 

K 78. členu 

Besedilo 78. člena v prvem odstavku določa tri načine določitve upravičenca iz pogodbe o življenjskem 
zavarovanju: 

1. sama pogodba o življenjskem zavarovanju, 

2. poznejši pravni posel, 

3. oporoka. 

Drugi odstavek razjasni, da ni treba, da je upravičenec določen poimensko, ampak zadošča, da je 
določljiv. 

Tretji odstavek pojasnjuje splošno določitev upravičencev, ki v primeru otrok ali drugih potomcev 
zajema tudi osebe, ki so rojene pozneje, torej po določitvi upravičencev na enega od načinov, 
opredeljenih v 1. členu. V primeru zakonca pa gre za osebo, ki je z zavarovalcem v zakonu ob nastanku 
zavarovalnega primera. 

 



73 

 

K 79. členu 

Določba obravnava situacijo, ko zavarovalec ni opredelil, kakšen delež zavarovalnine naj posamezni 
upravičenec dobi. Če gre za dediče, so do zneska upravičeni sorazmerno glede na dedne deleže; če pa 
za koga drugega, se zavarovalnina razdeli na enake deleže. 

 

K 80. členu 

Prvi odstavek opredeljuje, da lahko zavarovalec svojo opredelitev upravičenca do zavarovalnine 
spremeni ali prekliče, razen v primeru, da je bila ta opredelitev nepreklicna. Kot določa drugi odstavek, 
lahko zavarovalec upravičenca imenuje, prekliče in spremeni do svoje smrti oziroma do nastanka 
zavarovalnega primera (karkoli od obojega se zgodi prej). Vsa navedena ravnanja – določitev, preklic 
in sprememba upravičenca morajo biti izvedena v pisni obliki in poslana zavarovalnici. Izjemo od tega 
predstavlja le opredelitev upravičenca v oporoki.  

Tretji odstavek opredeljuje način določitve upravičenca v primeru, ko ga zavarovalec ni bil opredelil, je 
njegovo določitev preklical in ni imenoval novega upravičenca ali je ta umrl pred nastankom 
zavarovalnega primera, novi upravičenec pa ni bil določen. V vseh teh primerih so do zavarovalnine 
upravičeni zavarovalec oziroma njegovi dediči. Če je bilo v takih primerih upravičencev več pa je umrl 
oziroma je bila preklicana določitev zgolj enega ali nekaterih upravičencev, se zavarovalnina 
sorazmerno porazdeli med ostale upravičence. To ne velja, če je zavarovalec v skladu s prvim členom 
opredelil drugače. 

Imenovanje upravičenca mora biti v skladu s prvim odstavkom izvedeno v pisni obliki in poslano 
zavarovalnici. Vključena je tudi varovalka za zavarovalnico - če ta izplača zavarovalnino na tak način 
določenemu upravičencu, je svojo obveznost izpolnila, razen če je vedela, da ta oseba do zavarovalnine 
ni upravičena. 

To opredelitev lahko spremeni, a le kot določa drugi odstavek, dokler upravičenec ne izjavi, da to korist 
sprejema. Preklica določitve upravičenca ne morejo izvesti niti zavarovalčevi upniki niti njegovi zakoniti 
dediči. 

V skladu z drugim odstavkom je določilo o koristi preklicljivo, dokler upravičenec ne izjavi, da to korist 
sprejema. Zakon za tako izjavo za časa življenja zavarovalca ne določa roka. Rok za izjavo o sprejemu 
koristi pa je, kot določa četrti odstavek tega člena, po smrti zavarovalca vezan na zahtevo dedičev po 
izreku upravičenca glede sprejetja koristi, ki mu jo je namenil zavarovalec. Če upravičenec v enem 
mesecu od zahteve dedičev ne izjavi, da korist sprejema, se šteje, da jo je zavrnil. 

Izjeme od določbe o nepreklicnosti določitve upravičenca potem, ko je ta izjavil, da korist sprejema, 
opredeljuje tretji odstavek, ki določa, da je preklic določila o koristi možen tudi potem, ko upravičenec 
izjavi, da korist sprejema, če je upravičenec poskušal ubiti zavarovalca ali zavarovano osebo. Če je bila 
korist dana neodplačno, pa veljajo tudi določbe o preklicu darila, ki jih v 539. do 541. členu opredeljuje 
Obligacijski zakonik (OZ.) 

 

K 81. členu 

V tem členu je podana opredelitev, da gre pri zavarovalni vsoti za lastno in neposredno pravico 
upravičenca, ki ni vezana na njegovo siceršnje premoženje. 

V skladu s prvim odstavkom se zavarovalna vsota ne všteva v zapuščino niti takrat, ko so za upravičence 
določeni zavarovalčevi dediči. Kot določa tretji odstavek tega člena v primeru, ko so za upravičence 
določeni otroci, potomci ali drugi dediči, pravica do ustreznega dela zavarovalne vsote ostaja, čeprav 
se je upravičenec odpovedal dediščini. 
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Drugi odstavek določa, da ima pravico do zavarovalne vsote le upravičenec. Ta pravica obstaja od same 
sklenitve zavarovalne pogodbe, ne glede na to, kdaj in kako je bila oseba določena za upravičenca. Pri 
tem ni pomembno, ali je kadarkoli (pred smrtjo zavarovalca ali po njej) izjavil, da zavarovalno vsoto 
sprejema. Zahtevo za izplačilo zavarovalne vsote naslovi neposredno na zavarovalnico. 

V skladu s tretjim odstavkom imajo dediči, kadar so določeni za upravičence iz zavarovalne pogodbe, 
pravico do ustreznega deleža zavarovalne vsote, tudi če se dediščini odpovedo. 

 

K 82. členu 

Določba je enaka zdaj veljavnemu 985. členu Obligacijskega zakonika (OZ) (oziroma 961. členu Zakona 
o obligacijskih razmerjih – ZOR). Vsebinsko je povezana z 81. členom ZZavP oziroma 984. členom OZ 
(960. členom ZOR), ki v drugem odstavku določa, da pri življenjskem zavarovanju v korist tretjega 
upravičenec pridobi lastno pravico do zavarovalnine že s trenutkom sklenitve pogodbe, ne glede na to, 
kdaj je bil določen za upravičenca in ali je naklonilo sprejel. 

Zahtevek zoper zavarovalnico torej sploh ne spada v premoženje sklenitelja zavarovanja, ampak v 
premoženje upravičenca, zato zakon določa, da upniki sklenitelja zavarovanja in zavarovanec osebe do 
zavarovalne vsote nimajo pravice. 

Vendar pa to ne velja v celoti. Sklenitelj zavarovanja vendarle plačuje premije iz svojega premoženja, s 
čimer zmanjšuje maso za poplačilo upnikov. Zato drugi odstavek 82. člena ZZavP upnikom omogoča 
zahtevek za vračilo dela premij (zoper zavarovalnico). Pogoj je po eni strani, da so bile premije 
nesorazmerno visoke glede na skleniteljevo premoženje, po drugi strani pa, da so izpolnjeni pogoji za 
izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj (255. do 260. člen OZ oziroma določbe Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) za izpodbijanje v 
stečaju). Glede na to, da bo šlo praviloma za neodplačne naklonitve, se slaba vera tretje osebe v skladu 
s tretjim odstavkom 256. člena OZ ne bo zahtevala, relevanten pa bo triletni rok iz prvega odstavka 
257. člena OZ, ki teče od razpolaganja. 

 

K 83. členu 

Določba ustreza 986. členu Obligacijskega zakonika (OZ) (962. člen Zakona o obligacijskih razmerjih – 
ZOR). 

Ker upravičenec v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZZavP že v trenutku sklenjene zavarovalne 
pogodbe v korist tretjega pridobi lastno pravico nasproti zavarovalnici ob nastopu zavarovalnega 
primera, lahko z njo tudi razpolaga. 

Pogoj za veljavnost prenosa terjatve je pisna privolitev sklenitelja zavarovanja z navedbo imena novega 
upravičenca. Če je zavarovanje sklenjeno na življenje tretje osebe, je potrebna tudi njena pisna 
privolitev. 

 

K 84. členu 

Določba ustreza 987. členu Obligacijskega zakonika (OZ) (963. člen Zakona o obligacijskih razmerjih – 
ZOR). 

Če upravičenec umre pred zapadlostjo zavarovalne vsote, potem slednja ne pripade njegovim 
dedičem, ampak »pade nazaj« v premoženje sklenitelja zavarovanja. To je v skladu z načelom, da se v 
primeru zavarovanja v korist tretjega zavarovalna vsota ne šteje v zapuščino (prvi odstavek 82. člena 
ZZavP. 
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To lahko sklenitelj prepreči, tako da določi nadomestnega upravičenca. Glede na prvi odstavek 79. 
člena o ZZavP za to upravičenca ni treba navesti poimensko, zadošča, da je določljiv. 

Zakon kot pogoj postavlja, da je bil upravičenec določen »brez povračila«. Po sklepanju a contrario 
pravilo torej ne velja, če je bil upravičenec določen v zameno za povračilo. 

 

K 85. členu 

Zakon izenačuje položaj, ko je upravičenec umrl, pa ni bil določen nadomestni upravičenec, s 
položajem, ko upravičenec ni bil določen oziroma je bila določitev preklicana, upravičenec pa 
naklonitve ni sprejel. V teh primerih zavarovalna vsota ostane v premoženju sklenitelja zavaro-vanja in 
je tudi predmet dedovanja. 

 

K 86. členu 

Določba ustreza 989. členu Obligacijskega zakonika (OZ), pa tudi členu 17:102 (6) NEZPP. 

Če sklenitelj zavarovalne pogodbe ali (stari) upravičenec zavarovalnice nista obvestila o novem 
upravičencu, se lahko zgodi, da zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto osebi, ki ni upravičenec. Če 
tega zavarovalnici ni mogoče očitati (ni vedela ali morala vedeti), je z izplačilom izpolnila svojo 
obveznost iz pogodbe o življenjskem zavarovanju. 

Pravi upravičenec lahko od prejemnika zahteva povračilo po pravilih Obligacijskega zakonika (OZ) o 
neupravičeni obogatitvi (190. člen in nasl.). 

 

K 87. členu 

V prvem odstavku 87. člena ZZavP je urejeno vprašanje upoštevanja vedenja zavarovane osebe pri 
izpolnjevanju dolžnosti razkritja potencialnega zavarovalca. 

Drugi odstavek določa absolutni petletni rok od sklenitve pogodbe, v katerem lahko zavarovalnica 
uveljavi sankcije, ki ji jih daje zakon na voljo v primeru nenamernih kršitev dolžnosti razkritja. 

 

K 88. členu 

Člen 88 ZZavP določa predpogodbeno dolžnost informiranja, ki jo mora zavarovalnica izpolniti ob 
sklepanju pogodbe o življenjskem zavarovanju. Skladno s predpisi, ki urejajo zavarovalništvo, mora 
zavarovalnica potencialnega zavarovalca obvesti, ali ima pravico do udeležbe pri dobičku. 

 

K 89. členu 

Določba ustreza členu 17:204 NEZPP. 

Opredeljuje predpostavke, pod katerimi lahko sklenitelj zavarovanja odpove pogodbo o življenjskem 
zavarovanju. Uporablja se za tiste pogodbe o življenjskem zavarovanju, ki nimajo kapitalizirane ali 
odkupne vrednosti, torej za tako imenovane pure risk pogodbe. Za pogodbe s kapitalizirano ali 
odkupno vrednostjo se uporabljajo določbe 100. do 102. člena ZZavP. 
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Sklenitelj lahko odpove pogodbo o življenjskem zavarovanju, če odpoved ne začne učinkovati prej kot 
leto dni po sklenitvi pogodbe. Obdobje enega leta je namenjeno temu, da lahko zavarovalnica pokrije 
stroške sklenitve pogodbe (na primer zdravstvenih pregledov ipd.). 

Odpoved mora biti dana v pisni obliki, kar je posledica velikega pomena pogodbe o življenjskem 
zavarovanju in njene odpovedi za sklenitelja. Odpoved začne učinkovati po izteku dveh tednov od 
njenega prejema. 

Pravica do odpovedi pogodbe o življenjskem zavarovanju se lahko s pogodbo izključi v primeru plačila 
enkratne premije (angl. single premium insurance). Taka pogodba je podobna pogodbam o investicijah, 
saj želi sklenitelj zavarovanja izrabiti dober dostop do finančnih trgov, ki jih ima zavarovalnica. Možnost 
izključitve odpovedi upošteva okoliščino, da bi predčasna odpoved prikrajšala zavarovalnico za 
podlago, na kateri je izračunala svoje dolgoročne obveznosti na finančnih trgih. Za veljavnost izključitve 
odpovedi je morala biti enkratna premija že plačana. 

 

K 90. členu 

Del določbe – da zavarovalnica ne more sodno zahtevati plačila premije – ustreza 969. členu 
Obligacijskega zakonika (OZ). V tem primeru lahko odstopi od pogodbe, če ta nima kapitalizi-rane ali 
odkupne vrednosti. V teh primerih je odpoved zaradi neplačila premije izključena, uporabljajo pa se 
določbe 100. (konverzija) in 101. člena (odkup pogodbe) ZZavP. 

Tudi v skladu z NEZPP (člen 17:601 v povezavi s členom 5:103) lahko zavarovalnica odpove pogodbo 
zaradi neplačila premije. 

 

K 91. členu 

Določba ustreza členu 17:205 NEZPP. 

Pogoji za odpoved s strani zavarovalnice so bistveno drugačni od pogojev za odpoved s strani sklenitelja 
zavarovanja. Njihova različnost izhaja iz namena pogodbe o življenjskem zavarovanju, ki je v dolgoročni 
zaščiti upravičenca pred finančnimi težavami, ki so posledica smrti za-varovane osebe. Ta cilj bi bil 
ogrožen, če bi si zavarovalnica lahko kadarkoli premislila in po-godbo odpovedala. Zato je odpoved 
možna le v zakonsko določenih primerih. 

Poleg določbe prejšnjega (90.) člena o odpovedi kot posledici neplačila premije je odpoved dopustna 
zaradi kršitve predpogodbenih dolžnosti informiranja iz 6., 7. in 9. člena ZZavP, in sicer do izteka petih 
let od sklenitve pogodbe (glej 87. člen ZZavP) ter povečanja tveganja, razen starosti in poslabšanja 
zdravja (glej 32. v povezavi s 93. členom ZZavP). Način uresniči-tve odpovedi je določen s citiranimi 
določbami. 

 

K 92. členu 

Zavarovalnica mora zavarovalca obveščati o trenutnem stanju udeležbe na dobičku, ki je povezan s 
polico. Določba nalaga obveščanje vsaj enkrat na leto. Ta zahteva je brezpogojna in s tem ostrejša od 
določbe prvega odstavka člena 17:301 NEZPP, ki veže obveznost zavarovalnice na pogoj z dikcijo: » Kjer 
je to možno, zavarovalnica zavarovalcu letno zagotovi«. Določba je glede obveznosti obveščanja torej 
očitno brezpogojna, ne določa pa trenutka ali obdobja, v katerem mora zavarovalnica izpolniti 
obveznost obvestitve. Če poseben predpis ne določa drugače, si določbo prvega odstavka razložimo 
predvsem v smeri, da je obvestilo o dobičku obvezno in brezpogojno, vendar odvisno od tega, kdaj v 
teku leta zavarovalnica ugotovi, kakšen je dobiček, ki je povezan s polico. Dikcija »letno zagotovi pisno 
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izjavo o trenutnem stanju udeležbe na dobičku, povezanem s polico« torej razkriva, da gre za 
zavarovanja, ki so povezana z dobičkom, kar izhaja iz bonusa, ki ga prejme zavarovalec na letni ravni. 
Če je to obdobje določeno na letni ravni, je logično, da je s tem povezano časovno ujemanje informacije 
o stanju udeležbe. Prvi odstavek torej postavlja pravilo za opisani primer. Zavarovalnica mora 
zavarovalca obvestiti promptno, ko so ji na voljo konkretni podatki, za katere se mora aktivno potruditi. 
Zadrževanje takih informacij ni dopustno. 

Drugi odstavek pokriva vse pogodbe o življenjskem zavarovanju, vendar ne nujno na letni ravni, temveč 
»brez odlašanja«, kar kaže na ad hoc informacijsko dolžnost. Vsekakor pa mora zavarovalnica v takem 
primeru zavarovalca obvestiti promptno. Določba se sklicuje na podatke o višini, zapadlosti in načinu 
plačila premije ter podatke iz drugega odstavka 88. člena tega zakona. Dokument, ki ga zavarovalnica 
priskrbi potencialnemu zavarovalcu v skladu z 12. členom tega zakona, mora vsebovati obrazložitev 
vsake koristi in opcije, podatek o deležu premije, ki ga je mogoče pripisati posameznim koristim, 
metode izračunavanja in razdeljevanja dobičkov, navedbo odkupnih in vplačanih vrednosti ter obsega, 
do katerega so zajamčene, ter druge podatke o tej vrsti zavarovanja v skladu z določili zakona, ki ureja 
zavarovalništvo. 

Po tretjem odstavku mora zavarovalnica v primeru, če je pred sklenitvijo pogodbe ali po njej navedla 
podatke o možnem prihodnjem razvoju udeležbe pri dobičku, zavarovalca obvestiti o vseh razlikah med 
dejanskim razvojem in prvotnimi podatki. Določba je tudi odsev določbe 185. člena Direktive 
2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja 
(Solventnost II). Opozoriti pa je treba na razlike v obsegu popogodbene informacijske obveznosti 
zavarovalnice (glej tudi spodaj pri primerjalnopravnem pregledu). Opozoriti je treba, da mora tedaj, 
kadar gre za modelne izračune, zavarovalnica zavarovalcu jasno in razumljivo navesti, da je konkretni 
modelni izračun le model, utemeljen na fiktivnih predpostavkah, in da pogodba ne zagotavlja možnih 
plačil. 

 

K 93. členu 

Določba enako kot vse določbe tega oddelka o spremembah med pogodbenim obdobjem v celoti sledi 
določbi člena 17:301 NEZPP (Obvestilna dolžnost zavarovalnice po sklenitvi pogodbe). Gre za novo 
ureditev, ki ne sledi ureditvi v veljavnem Obligacijskem zakoniku (OZ) ali prej veljavnem Zakonu o 
obligacijskih razmerjih (ZOR). 

 

K 94. členu 

Določba 94. člena kot nično določa določbo v zavarovalni pogodbi, ki zavarovalnici omogoča, da 
spremeni zavarovalne pogoje. 

Možni sta dve izjemi: 

1. sprememba višine premij in prejemkov, tako kot določa 95. člen; in 

2. nekatere druge taksativno naštete spremembe pogojev, tako kot to določa 96. člen. 

Določitev ničnosti v 94. členu za življenjsko zavarovanje ni edini primer določitve ničnosti (glej 
obrazložitev 93. člena, po katerem je v pogodbi o življenjskem zavarovanju nična določba, ki določa 
starost ali poslabšanje zdravja kot povečanje nevarnosti v smislu 31. člena tega zakona). 
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K 95. členu 

Določba enako kot vse določbe tega oddelka o spremembah med pogodbenim obdobjem v celoti sledi 
določbi člena 17:301 NEZPP (Obvestilna dolžnost zavarovalnice po sklenitvi pogodbe). Gre za novo 
ureditev, ki ne sledi ureditvi v veljavnem Obligacijskem zakoniku (OZ) ali prej veljavnem Zakonu o 
obligacijskih razmerjih (ZOR). 

 

K 96. členu 

Določba 96. člena omogoča spremembo drugih pogodbenih pogojev in je logično nadaljevanje 
prejšnjega člena, ki je sicer omejen na spremembo premije in koristi. Drugi pogodbeni pogoji so vsi 
pogoji, razen tistih, ki se nanašajo na premije in koristi. Določba varuje imetnika police in za primere, 
ki jih obravnava, načelno zadostuje, velja pa opozoriti, da kljub razlagalnemu načelu lex specialis (v tem 
primeru ZZavP) derogat legi generali (v tem primeru Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi 
poslovnimi praksami – ZVPNPP in Direktiva 93/13/EGS) ni izključeno sklicevanje na slednja predpisa. 

Praviloma je sprememba teh drugih pogojev nična, možne pa so izjeme (prvi odstavek, točke a do b). 
Logika in izhodišče določbe sta enaka kot pri prejšnjem členu: izhaja iz dolgoročnosti življenjskega 
zavarovanja in posledično iz pristopa, da v tem obdobju zavarovalnica ne sme odpovedati pogodbe, v 
primeru nastopa okoliščin zunaj pogodbe pa je možna le sprememba pogodbe, ki očitno ne sme biti 
enostranska. Lahko pa zavarovalnica doseže spremembo pogodbe, sklicujoč se na take okoliščine, če 
so izpolnjeni navedeni pogoji iz prvega odstavka. 

Kot je bilo že navedeno, je izhodišče določbe nespremenljivost pogojev pri življenjskem zavarovanju, 
kar je torej temeljno pravilo. Odstop od pravila, torej izjema, se razlaga ozko in zato je tudi v 
nomotehnični izvedbi obravnavane določbe 96. člena dopusten le v taksativno naštetih primerih. Je pa 
med določbama 95. in 96. člena pomembna razlika: 95. člen je zasnovan na zakonski določitvi, 96. člen 
pa postavlja zahteve, ki morajo biti izpolnjene za spremenjeno določbo pogodbe, da je sprememba 
pogodbe zakonita. 

Ni pa restriktivna le razlaga izjem v določbi 96. člena, temveč so v njem restriktivno navedene tudi 
same izjeme. Sprememba je tako dopustna le, če je posledica sprememb predpisov. Torej gre za: 

− zagotavljanje (a) skladnosti s spremembami nadzorne zakonodaje, vključno z zavezujočimi 
ukrepi nadzornega organa, (b) skladnosti s spremembo predpisov o pokojninskih načrtih 
delodajalcev ali (c) skladnosti s spremembo predpisov, ki določajo posebne zahteve za 
pogodbo o življenjskem zavarovanju, da bi bila upravičena do posebne davčne obravnave ali 
državnih podpor ali za 

− (d) nadomestitev nepoštenega pogodbenega pogoja s pogojem, za katerega bi se dogovorile 
razumne stranke. 

Komentatorji navajajo, da je treba spremembo točk a do c, ki se nanašajo na spremembo predpisov 
oziroma zakonodaje, razlagati široko ter v ta pojem všteti tudi spremembo sodne prakse. 

Izhodiščna dikcija 96. člena je določba 94. člena. Zakonodajalec se torej ne zavzema za ničnost celotne 
pogodbe, ampak le za posamezne pogodbene določbe oziroma seta medsebojno povezanih 
pogodbenih določb. Zavarovalnica ima torej možnost, sicer omejeno, da tako pogodbeno določbo 
nadomesti z veljavno. 

Drugi odstavek določa, da sprememba začne učinkovati z začetkom tretjega meseca po tem, ko je 
zavarovalec prejel pisno obvestilo o spremembi in razlogih zanjo. Določba vsebuje rok (tri mesece od 
prejema obvestila) in pogoj (pisno obvestilo). Ne specificira obsega in vsebine obvestila, je pa na dlani, 
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da mora biti natančno, jasno, da mora navesti razloge za spremembo in podobno. V dvomu je treba 
pogoje za obseg in natančnost obvestila razlagati trdo. 

Komentatorji opozarjajo na možnost retroaktivnega učinka, ki je nujen za delovanje pogodbe, zlasti v 
primeru, ko nova pogodbena določba določa, da mora imetnik police nositi stroške, ki se razporedijo 
prek celotnega trajanja pogodbe. 

 

K 97. členu 

Včasih se zgodi, da upravičenec od zavarovalnice izplačila zavarovalnine ne terja, ker mu manjkajo 
informacije o relevantnih dejstvih (denimo o nastanku zavarovalnega primera, obstoju zavarovalne 
pogodbe ali njegovem statusu upravičenca). Čeprav zaščita beneficiarjevih interesov prvotno ni naloga 
zavarovalnice, ji načelo vestnosti in poštenja nalaga, da razišče okoliščine konkretnega primera in ga 
obvesti o njegovem zahtevku. Namen tega je, med drugim, zmanjšati število tako imenovanih spečih 
pogodb in poskrbeti za to, da upravičenci dobijo tisto, do česar so upravičeni. Zato zakon po vzoru 
NEZPP vzpostavlja dolžnost zavarovalnice, da razišče obstoj zavarovalnega primera, ugotovi identiteto 
beneficiarja in njegov naslov ter ga obvesti o njegovi terjatvi. 

Določba vzpostavlja standard »razumnih ukrepov«, pri čemer se ta presoja glede na okoliščine 
konkretnega primera, pri tem pa se upoštevajo verjetnost nastanka zavarovalnega primera, stroški 
preiskave, možnost upravičencev, da sami izvedejo preiskavo ipd. 

Če zavarovalnica krši to svojo obveznost in beneficiar pravočasno ne uveljavlja svojega zahtevka, se 
zavarovalnica ne bo mogla sklicevati na zastaranje zahtevka. Posledica kršitve notifikacijske dolžnosti 
zavarovalnice je namreč zadržanje zastaranja. Zastaranje je zadržano toliko časa, dokler upravičenec 
ne izve za nastanek zavarovalnega primera in za svoj status upravičenca. To je v skladu s splošno 
uveljavljenim pravilom agere non valenti non currit praescriptio (zastaranje ne teče nasproti tistemu, 
ki ne more tožiti). 

 

K 98. členu 

Samomor zavarovane osebe je rizik, ki je iz razlogov morale izključen že na podlagi zakona. Določba 
varuje javni red zavarovalnega prava, saj želi preprečiti špekulacije s človeškim življenjem.695 Ker je 
zavarovalni primer dogodek, ki je neodvisen od izključne volje pogodbenikov, zakon vzpostavlja 
domnevo, da ta pogoj ni izpolnjen, če je do samomora prišlo v prvem letu od sklenitve zavarovalne 
pogodbe. Zato je obveznost zavarovalnice v tem primeru izključena. Če pa je bil samomor storjen po 
preteku treh let od sklenitve pogodbe, dolguje zavarovalnica celotno vsoto, saj se v tem primeru šteje, 
da zavarovanec ob sklenitvi pogodbe ni imel namena storiti samomora. V vmesnem času od prvega do 
zaključenega tretjega leta od sklenitve pogodbe mora zavarovalnica povrniti matematično rezervo. 

 

K 99. členu 

Določba uzakonja uveljavljeno načelo zavarovalnega prava, po katerem tisti, ki namenoma ubije 
zavarovano osebo, ni upravičen do zavarovalnine. Določba se uporablja le za namerno povzročitev 
smrti, ne pa za primer malomarnosti, tudi če bi bila ta huda. Prav tako se ne uporablja v primerih, kadar 
je bila smrt povzročena v samoobrambi oziroma je protipravnost ravnanja izključena. Gre za strogo 
kogentno pravilo, zaradi česar ga s pogodbo ni mogoče izključiti ali omejiti. Namen kogentnosti je 
predvsem preprečevanje morebitnih spodbud h kaznivim dejanjem. 
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K 100. členu 

Pri življenjskem zavarovanju se poleg temeljne varovalne funkcije pojavljata še varčevalna in naložbena 
funkcija. V slednjem primeru govorimo o tem, da ima pogodba o življenjskem zavarovanju 
kapitalizirano ali odkupno vrednost. 

Življenjska zavarovanja so praviloma dolgoročna in tako podvržena spremenjenim okoliščinam, ki se 
lahko kažejo tudi v tem, da zavarovalec nima več interesa za varčevanje in plačevanje premije. 

Varčevanje je prostovoljno, zato na splošno velja, da zavarovalnica pri življenjskem zavarovanju 
neplačane premije ne more (sodno) izterjati. 

Posledično se tako pri življenjskem zavarovanju za primer neplačila premije predvideva bodisi 
konverzija ali odkup pogodbe o življenjskem zavarovanju. 

Pri konverziji gre za znižanje zavarovalnih vsot, ki se izvede po prenehanju plačevanja premije. Višina 
zavarovalnih vsot je poleg standardnih kriterijev za določitev premije (tip zavarovanja, doba 
zavarovanja, starost zavarovanca) odvisna predvsem od števila vplačanih premij in preostale dobe 
trajanja zavarovanja. Pojem konverzija se uporablja zato, ker se s tem dejansko vzpostavi razmerje, kot 
bi šlo za sklenitev življenjskega zavarovanja z enkratnim vplačilom premije. Zavarovalno razmerje se po 
izvedbi konverzije še vedno nadaljuje. 

Pri odkupu gre praviloma za odpoved in prenehanje življenjskega zavarovanja, katerega posledica je 
izplačilo tako imenovane vrednosti police (pogodbe). Drugače kot pri konverziji se tukaj dodatno 
odštejejo še izstopni stroški. 

Ob neplačilu premije je zavarovalnica zavarovalca dolžna obvestiti o vrednosti kapitalizirane vrednosti 
oziroma o odkupni vrednosti police in ga pozvati, naj izbere med kapitalizacijo ali odkupom. Zahtevo 
mora zavarovalec podati v pisni obliki. 

 

K 101. členu 

Izhajajoč iz načela prostovoljnosti varčevanja, je razumljivo, da zavarovalec lahko od zavarovalnice 
zahteva izplačilo privarčevanih sredstev. 

Ureditev po Obligacijskem zakoniku (OZ) je glede tega bolj omejevalna, saj zahteva vplačilo vsaj treh 
letnih premij in dopušča, da se pogoji in način odkupa določijo v zavarovalnih pogojih. Zavarovalnice 
so v praksi možnost odkupa precej omejile, na primer na pogoj izselitve iz države, trajno invalidnost in 
podobno. 

V določilu se urejata še vprašanje izplačila dobička in rok za izplačilo odkupne vrednosti. 

 

K 102. členu 

V zavarovalni pogodbi mora biti določno opredeljen način izračuna kapitalizirane oziroma odkupne 
vrednosti, v skladu z uveljavljenimi aktuarskimi načeli. Taka zahteva izhaja tudi že iz zakonskih pravil, 
ki urejajo samo izvajanje zavarovalne dejavnosti. 

 

K 103. členu 

Po vzoru NEZPP je v ZZavP novo poglavje s posebnimi določbami za tako imenovano skupinsko 
zavarovanje. Pogodbe skupinskega zavarovanja so v tujini široko uporabljani zavarovalniški produkti, 
saj jih je mogoče prilagoditi posebnim potrebam posameznih skupin, s čimer se dosežejo ekonomske 
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koristi posameznih zavarovancev. V takih primerih običajno postopek zavarovanja deluje drugače, saj 
zavarovalnice riziko ocenjujejo glede skupine kot celote in ne njenih posameznih članov.  

ZZavP v prvem odstavku 103. člena v obliki generalne klavzule opredeljuje skupinsko zavarovanje, v 
drugem in tretjem odstavku pa njegovi pojavni obliki, in sicer akcesorno skupinsko zavarovanje ter 
izbirno skupinsko zavarovanje. 

 

K 104. členu 

Določba 104. člena ZZavP ureja splošno dolžnost skrbnega ravnanja organizatorja za potrebe 
skupinskega zavarovanja. Treba je namreč upoštevati, da pri skupinskem zavarovanju pri sklepanju in 
izvajanju pogodbe za skupinsko zavarovanje v razmerju do zavarovalnice nastopa le organizator 
skupine in ne člani skupine. Določba 104. člena zato v prvem odstavku organizatorju skupine nalaga, 
da pri pogajanjih in izvajanju pogodbe za skupinsko zavarovanje ravna vestno in v dobri veri ob 
upoštevanju zakonitih interesov članov skupine. V tej luči je organizator skupine dolžan posredovati 
članom skupine tudi vsa ustrezna obvestila zavarovalnice in jih obvestiti o morebitnih spremembah 
pogodbe (drugi odstavek 104. člena ZZavP). 

 

K 105. členu 

Določba 105. člena ZZavP ureja dolžnost organizatorja skupine, da članu, ko se ta pridruži skupini, 
posreduje določene informacije o akcesornem skupinskem zavarovanju. Gre za informacije o obstoju 
zavarovalne pogodbe, obsegu kritja, vseh previdnostnih ukrepih in vseh drugih zahtevah za ohranitev 
kritja ter postopku uveljavljanja zahtevkov (prvi odstavek 105. člena ZZavP). Dokazno breme, da je član 
skupine prejel navedene podatke, je na organizatorju skupine (drugi odstavek 105. člena ZZavP). 

 

K 106. členu 

Določba 106. člena ZZavP ureja za tri posebne primere pravne učinke odpovedi zavarovalne pogodbe 
s strani zavarovalnice pri akcesornem skupinskem zavarovanju in odstopa od splošnih pravil ZZavP, saj 
pravne učinke odpovedi s strani zavarovalnice omejuje le na nekatere člane skupine. ZZavP tako v 
prvem odstavku 106. člena šteje odpoved zavarovalne pogodbe s strani zavarovalnice po nastanku 
zavarovalnega primera na podlagi 25. člena ZZavP za razumno le, če učinkuje samo proti članu skupine, 
ki se mu je zgodil zavarovalni primer, v drugem odstavku omejuje odpoved zavarovalne pogodbe samo 
proti tistim članom skupine, ki niso izvedli zahtevanih preventivnih ukrepov oziroma katerih nevarnosti 
so se povečale, ter v tretjem odstavku omejuje odpoved zavarovalne pogodbe le na tiste člane skupine, 
ki so odtujili zavarovane stvari izven kritja. 

 

K 107. členu 

Določba 107. člena ZZavP ureja posebno pravico člana skupine do nadaljevanja individualnega kritja, 
če pogodba o akcesornem skupinskem življenjskem zavarovanju preneha ali če član zapusti skupino. V 
tem primeru po prvem odstavku 107. člena ZZavP kritje preneha po treh mesecih, razen če pogodba 
za skupinsko življenjsko zavarovanje izteče prej. Član skupine ima pravico do enakovrednega kritja po 
novi individualni pogodbi z zadevno zavarovalnico brez nove ocene tveganja, mora pa zahtevati 
sklenitev individualne pogodbe v treh mesecih po prenehanju pogodbe o akcesornem skupinskem 
življenjskem zavarovanju oziroma v treh mesecih, odkar je zapustil skupino. Zavarovalnica mora po 
tretjem odstavku 107. člena ZZavP pri izračunu premije za individualno zavarovalno pogodbo 
upoštevati zdravstveno stanje ali starost člana skupine v času, ko se je ta pridružil skupini, in ne 
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zdravstvenega stanja ali starosti ob uveljavljanju pravice do enakovrednega kritja po novi individualni 
pogodbi. Da bo lahko član skupine učinkovito uveljavil svojo pravico iz 107. člena ZZavP, nalaga drugi 
odstavek 107. člena ZZavP organizatorju skupine, da mora člana skupine brez odlašanja pisno obvestiti 
o skorajšnjem prenehanju kritja iz pogodbe za skupinsko življenjsko zavarovanje, njegovih pravicah iz 
prvega odstavka 107. člena ZZavP in načinu njihovega uveljavljanja. 

 

K 108. členu 

Določba 108. člena poleg tretjega odstavka 103. člena ZZavP dodatno opredeljuje izbirno skupinsko 
zavarovanje kot kombinacijo krovne pogodbe med zavarovalnico in organizatorjem skupine ter 
posameznih zavarovalnih pogodb, ki jih v tem okviru sklenejo zavarovalnica in člani skupine. Ker krovna 
pogodba ni zavarovalna pogodba, drugi odstavek 108. člena ZZavP določa, da se zanjo uporabljata le 
103. in 104. člen ZZavP. 

 

K 109. členu 

Določba 109. člena ZZavP ureja vpliv spremembe pogojev krovne pogodbe na posamezne zavarovalne 
pogodbe. Sprememba pogojev krovne pogodbe vpliva na posamezne zavarovalne pogodbe le, če je 
izvedena v skladu z zahtevami 24., 95. in 96. člena ZZavP. 

 

K 110. členu 

Določba 110. člena ZZavP ureja nadaljevanje kritja po prenehanju krovne pogodbe ali prenehanja 
članstva posameznega člana skupine pri izbirnem skupinskem zavarovanju. Krovna pogodba in 
zavarovalna pogodba s članom skupine sta ločena pravna akta, zato v skladu s 110. členom ZZavP 
prenehanje krovne pogodbe ali prenehanje članstva posameznega člana skupine ne vpliva na 
zavarovalno pogodbo med zavarovalnico in članom skupine. 

 

K 111. členu 

Določba ureja začetek uporabe nove zakonske ureditve. Ta se bo uporabljala samo za pogodbe, 
sklenjene po uveljavitvi zakona, torej po datumu iz 113. člena ZZavP, za pred tem datumom sklenjene 
zavarovalne pogodbe pa se še naprej uporabljajo doslej veljavne določbe XXVI. poglavja Obligacijskega 
zakonika (OZ). 

 

K 112. členu 

Določba z dnem uveljavitve ZZavP (ta je določen v 113. členu) razveljavlja določbe XXVI. poglavja 
Obligacijskega zakonika (OZ), s katerimi so bila doslej urejena obligacijska razmerja v zvezi z 
zavarovalno pogodbo. Te določbe so v celoti nadomeščene z novimi določbami ZZavP, ki se bodo v 
skladu s 112. členom ZZavP uporabljale za vse zavarovalne pogodbe, sklenjene po dnevu uveljavitve 
novega zakona. Seveda se bodo v skladu s 1. členom OZ tudi za zavarovalne pogodbe še vedno 
uporabljala temeljna načela in splošna pravila obligacijskega prava, določena v OZ. 
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K 113. členu 

V zadnjem členu zakona je določeno dvanajstmesečno obdobje za uveljavitev zakona. Za začetek 
uporabe nove zakonske ureditve bodo potrebne priprave. Zavarovalnice bodo morale na primer 
preveriti usklajenost svojih splošnih zavarovalnih pogojev z novo zakonsko ureditvijo in o njej ustrezno 
izobraziti zaposlene in zavarovalne zastopnike. Z novo ureditvijo se morajo seznaniti tudi zavarovalci 
in drugi udeleženci zavarovalnih razmerij, odvetniki, sodniki, potrošniške organizacije itd. Glede na to, 
da tudi ni posebnih razlogov, ki bi zahtevali čim hitrejšo uveljavitev novega zakona, je določena 
enoletna vacatio legis. Alternativno bi bilo trenutek začetka uporabe nove zakonske ureditve 
zavarovalne pogodbe mogoče določiti tudi s konkretnim datumom (na primer 1. januar), ki pa ga je 
mogoče izbrati šele, ko bo v zakonodajnem postopku okvirno znan čas sprejema zakona, tako da bo do 
njegove uveljavitve preteklo dovolj časa. 


