NE-POS LPS-01/21
Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje voznikov in uporabnikov lahkih prevoznih sredstev
veljajo od 1. 1. 2021
SPLOŠNA DOLOČILA
Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem besedilu: splošni nezgodni
pogoji) in ti posebni pogoji so sestavni del pogodbe o nezgodnem zavarovanju voznikov
in uporabnikov lahkih prevoznih sredstev, ki so izrecno navedena v teh posebnih
pogojih.

ZAVAROVANE OSEBE
Osebe, zavarovane po teh posebnih pogojih, se zavarujejo ne glede na
zdravstveno stanje, splošno delovno sposobnost in starost, kakor tudi brez plačila
povečane premije v smislu 7. člena odst. (2) splošnih nezgodnih pogojev, razen
oseb, ki so po 3. členu odst. (3) splošnih nezgodnih pogojev v vsakem primeru
izključene iz zavarovanja.
Zavarovane osebe po teh posebni pogojih so :
•
•

oseba, ki je kot zavarovanec vpisana na zavarovalno polico;
osebe, ki so poleg zavarovanca vpisane na polico kot ožji družinski člani,
kateri uporabljajo oziroma se prevažajo z zavarovanim lahkim
prevoznim sredstvom (sozavarovane osebe). Ožje družinske člane po
teh pogojih predstavljajo zavarovančev zakonec oz. izvenzakonski
partner ter zavarovančevi otroci, starši, bratje in sestre, vse pod
pogojem, da omenjeni člani bivajo z zavarovancem na istem stalnem
naslovu prebivališča;

•

vsakokratni uporabniki oziroma vozniki lahkih prevoznih sredstev kot
najemniki le-teh v primerih, ko se zavarovanec ukvarja z dajanjem
lahkih prevoznih sredstev v najem.

Zavarovanje velja samo za nezgode, ki se zgodijo vozniku in uporabniku lahkega
prevoznega sredstva.

3. člen

ZAVAROVANE NEVARNOSTI

V zavarovanje so vključene nezgode, ki nastanejo pri uporabi in vožnji:
1.

s kolesom, to je enoslednega ali dvoslednega vozila, ki ga poganja voznik z lastno
močjo ali s kolesom s pomožnim motorjem, ki je enosledno ali dvosledno vozilo
s pedali, opremljeno s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno
močjo 0,25 kW, katerega moč se progresivno zmanjšuje in končno prekine, ko
vozilo doseže hitrost 25 km/h ali prej, če kolesar preneha poganjati pedala;

2.

s posebnimi prevoznimi sredstvi, kamor vštevamo tista prevozna sredstva, ki jih
poganja uporabnik z lastno močjo in omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca,
kot so: skiro, rolke, monokolo in po namenu uporabe podobna prevozna
sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozila. Sem nikakor ne
vštevamo invalidske vozičke vseh vrst, kotalke, rolerje in otroška kolesa s
pomožnimi kolesi;
z lahkimi motornimi vozili, in sicer skiroji na motorni pogon, rolkami na električni
pogon, segway-i na električni pogon in hoverboardi na električni pogon, pri
katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h ter niso širša od 80
cm.

3.

V zavarovanje niso vključene nezgode, ki nastanejo zaradi vzrokov, navedenih v 8. členu
splošnih nezgodnih pogojev.

4. člen

SKLENITEV ZAVAROVANJA

To nezgodno zavarovanje se sklene pod pogoji in na način kot to določajo vsakokrat
veljavni splošni nezgodni pogoji.

5. člen

PLAČILO IN VRAČILO PREMIJE

1.

Zavarovalec mora plačati zavarovalnici dogovorjeno premijo za ves čas
trajanja zavarovanja ob roku, ki je dogovorjen na polici.

2.

Pri prodaji lahkih prevoznih sredstev preneha zavarovanje na zahtevo
zavarovalca ob 24.00 uri tistega dne, ko je bilo lahko prevozno sredstvo
izročeno novemu lastniku. Hkrati preneha tudi jamstvo zavarovalnice.
Zavarovalec je upravičen do neizkoriščenega dela premije, če v zavarovalnem
letu ni bilo zavarovalnega primera.

6. člen

ZAVAROVALNI KRAJ

Zavarovanje velja na geografskem območju Evrope .

7. člen

ZAKLJUČNA DOLOČILA

Ti posebni pogoji veljajo poleg splošnih nezgodnih pogojev. Če se njihova vsebina
razlikuje od splošni nezgodnih pogojev, veljajo ti posebni pogoji.

