Dodatni pogoji za
odgovornost v tujini
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UVOD
Dodatni pogoji za odgovornost v tujini DP-ODGT-22 (v nadaljevanju pogoji)
vam omogočajo, da zavarovanju za tujino priključite še dodatno kritje
odgovornosti v tujini, ki krije:
• odškodninsko odgovornost za škodo, ki jo zaradi nenadnega in nepričakovanega
škodnega dogodka (nesreče), v času vašega nahajanja v tujini, povzročite
tretjim osebam ali stvarem in zaradi katere so proti vam uveljavljeni
odškodninski zahtevki.
Dodatnega kritja odgovornosti v tujini ni mogoče skleniti samostojno, brez
zavarovanja za tujino. Časovna in geografska veljavnost dodatnega kritja
odgovornosti v tujini je vezana na časovno in geografsko veljavnost zavarovanja
za tujino. Če se dodatno kritje k zavarovanju Multitrip priključi naknadno, je
trajanje dodatnega kritja določeno na dodatku k zavarovalni pogodbi.
Skupne določbe splošnih pogojev SP-TAS-22 (v nadaljevanju splošni pogoji)
se smiselno uporabljajo in veljajo tudi za dodatno kritje odgovornosti v tujini,
ki jih sicer urejajo splošni pogoji.
Dodatno kritje odgovornosti v tujini se lahko zavarovanju za tujino priključi
vsem osebam, ne glede na starost.

•
•
•
•

pri smučanju brez smučarske karte;
namenoma;
zaradi vašega zavestnega ravnanja proti predpisom/navodilom;
med opravljanjem poklicne, obrtne ali kakšne druge dejavnosti (tudi
kmetijske), ki služi v vaše pridobitne namene;
• v povezavi s kopenskimi motornimi vozili, letali in vodnimi plovili;
• v povezavi s posestvijo nepremičnin v tujini;
• zaradi onesnaženja tekočih ali stoječih voda.

V. DRUGE DOLOČBE
5.1
5.2

Ti pogoji veljajo poleg splošnih pogojev. Če se njihova vsebina razlikuje od
splošnih pogojev, veljajo določila teh pogojev.
Ti pogoji se uporabljajo od 1.10.2022 dalje.

NAŠE OBVEZNOSTI
Če ste v tujini povzročili nenaden in nepričakovan škodni dogodek (nesrečo):
• v katerem je bila udeležena tretja oseba, ki je posledično utrpela telesne
poškodbe, obolenje ali smrt (poškodovanje oseb),
• na podlagi katerega je prišlo do poškodbe, uničenja ali okvare stvari, ki
ni vaša last (poškodovanje stvari), bomo krili škodo zaradi civilno-pravnih
odškodninskih zahtevkov (vključno z odvetniškimi in drugimi stroški), ki
jih tretje osebe uveljavljajo proti vam, do višine zavarovalne vsote, kot je
navedena v zavarovalni pogodbi.
Naša obveznost po teh pogojih nastopi le, če je do zavarovalnega primera
prišlo v času trajanja zavarovanja. Šteje se, da je zavarovalni primer nastal v
trenutku, ko je nastal škodni dogodek, zaradi katerega bi se lahko uveljavljal
odškodninski zahtevek proti vam. Ne glede na število poškodovanih oseb
oziroma poškodovanih stvari se vsi škodni dogodki, ki imajo isti vzrok, štejejo
kot en zavarovalni primer, ki je nastal, ko je nastal prvi škodni dogodek te
vrste, ne glede na to, kdaj so posamezni škodni dogodki dejansko nastali.
V najkrajšem možnem času nas morate obvestiti o odškodninskem zahtevku
iz točke 2.1 teh pogojev. Poleg odstopa odškodninskega zahtevka, nas morate
obvestiti tudi o morebitnih sodnih ukrepih ali ukrepih državnih organov ter
o vloženi tožbi in nam prepustiti vodenje pravde. Brez našega izrecnega
poprejšnjega dovoljenja ne smete priznati odškodninske odgovornosti ali plačati,
ponuditi plačila ali se poravnati z oškodovancem. Če kršite navedeno obveznost,
nimamo obveznosti povrniti tistega dela škode, ki je nastal zaradi te kršitve.
Če pride do nastanka škodnega dogodka nam morate sporočiti imena in
naslove drugih zavarovalnic, kjer imate zavarovano isto nevarnost ter nam
posredovati zavarovalne vsote posameznih z njimi sklenjenih pogodb.
Sporočiti nam morate tudi, če ste drugo zavarovalnico že obvestili o vloženem
odškodninskem zahtevku tretje osebe. Naša obveznost plačila skladno s temi
pogoji nastane le, če druga zavarovalnica oškodovancu ne izplača celotne
škode oziroma smo zavezani k doplačilu razlike med izplačilom odškodnine
druge zavarovalnice in škodo, priznano po tej pogodbi.
Odškodninski zahtevek, ki ga proti vam uveljavlja tretja oseba, bomo preučili
ter v primeru ugotovljene upravičenosti zahtevka, poskrbeli za vašo obrambo
pred neutemeljenimi ali pretiranimi odškodninskimi zahtevki. Naše jamstvo
po teh pogojih zajema tudi plačilo vaših pravdnih stroškov, ter plačilo za
škodo zaradi pravdnih stroškov, ki so prisojeni oškodovancu, pod pogojem,
da pravdo usmerjamo od vsega začetka mi ali pa oseba, ki jo mi določimo,
vendar skupaj z odškodnino le do višine zavarovalne vsote.
Če je podana solidarna odškodninska odgovornost, krijemo le del obveznosti, ki
pade na vas po delitvi celotne obveznosti med vse solidarno odgovorne osebe.

III. KDAJ PRENEHA DODATNO KRITJE ODGOVORNOSTI V TUJINI
3.1

Dodatno kritje odgovornosti v tujini preneha:
• ob prenehanju zavarovanja za tujino,
• ob izplačilu maksimalne zavarovalne vsote.

IV. IZKLJUČITVE
4.1
4.2

Pri dodatnem kritju odgovornosti v tujini so izključene vse naše obveznosti iz
17. točke splošnih pogojev ki se nanašajo na odgovornost v tujini.
Izključene so tudi vse naše obveznosti, če je zavarovalni primer nastal:
• v povezavi z osebo, ki je zaposlena pri vas ali je vaš družinski član ali živi z
vami v skupnem gospodinjstvu;
• v povezavi z osebo, ki je potovala skupaj z vami (sorodniki, prijatelji, znanci);
• v povezavi s tujimi stvarmi, ki ste jih vzeli v zakup, uporabo, na posodo,
čuvanje, prenos ipd.;
• pri izvajanju športne aktivnosti na neurejenih smučarskih progah;
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