Izrazi v teh pogojih pomenijo:
zavarovalec
- osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo;
zavarovanec
- osebo, katere premoenjski interes je zavarovan.
Zavarovalec in zavarovanec je ista oseba, razen pri
zavarovanju na tuj raèun;
polica
- listino o zavarovalni pogodbi;
zavarovalna premija - znesek, ki ga zavarovalec plaèa zavarovalnici;
odkodnina
- znesek, ki ga zavarovalnica plaèa po zavarovalni
pogodbi;
zrakoplov
- vsako napravo, ki se lahko obdri v atmosferi zaradi
reakcije zraka, razen reakcije zraka na zemeljsko
povrino;
druga letalna naprava - letalno napravo, ki ni zajeta s standardi in priporoèili
ICAO oz. s skupnimi letalskimi predpisi JAA. (66-ta
toèka 17. èlena ZLet);
uporabnik
- oseba, ki po volji zavarovanca uporablja zrakoplov
ali drugo letalno napravo.

1. èlen - OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA
(1) Zavarovanje krije kodo, ki je posledica uveljavljanja odkodninskih
zahtevkov na podlagi civilnega prava, èe je pri uporabi v polici
navedenega zrakoplova ali druge letalne naprave prilo do:
1. smrti, telesne pokodbe ali prizadetega zdravja tretjih oseb
(osebna koda).
2. unièenja, pokodbe ali izgube stvari (koda na stvareh).
(2) Poleg lastnika zrakoplova ali druge letalne naprave se zavarovanje
razirja e na uporabnika.
(3) Z zavarovanjem so kriti tudi potrebni stroki v zvezi s kodnim
dogodkom in razumni stroki sporov in pravnih dejanj, ki jih je
zavarovanec v zvezi s kodnim dogodkom izvedel sporazumno z
zavarovalnico z namenom, da se ubrani neupravièenih ali pretiranih
zahtevkov tretjih oseb. Èe zneski, ki jih je zavarovanec dolan plaèati,
presegajo zavarovalno vsoto, bo v takem primeru z zavarovanjem
krit samo sorazmeren del strokov med zavarovalno vsoto in priznano
odkodnino.
(4) Zavarovalna vsota, dogovorjena v polici, predstavlja zgornjo mejo
obveznosti zavarovalnice za vsak posamezen zavarovalni primer, ne
glede na tevilo okodovancev.

2. èlen - IZKLJUÈITVE IZ ZAVAROVALNEGA KRITJA
Iz zavarovalnega kritja so izkljuèeni odkodninski zahtevki:
1) ki po pogodbi presegajo obseg obveznosti, ki izvira iz pravnih
predpisov o odgovornosti;
2) zavarovalca, lastnika, uporabnika, solastnika in drugega imetnika
zrakoplova ali druge letalne naprave, tudi èe zrakoplova ali druge
letalne naprave v èasu nastanka kodnega dogodka niso
uporabljali, za kodo na stvareh,
3) pilota in/ali posadke zrakoplova ali druge letalne naprave, s katero
je bila povzroèena koda,
4) potnikov letala,
5) ki se nanaajo na stvari, ki jih ima zavarovanec ali kakna druga
zavarovana oseba na skrbi, zlasti èe jih prevaa, uporablja ali
hrani;
6) za kode zaradi vojnih dogodkov, vstaj in drugih oboroenih akcij,
ugrabitev, sabota, dravljanske vojne, nemirov in zlonamernih
dejanj v zvezi s temi dogodki;
7) za kode zaradi teroristiènih dejanj. Za teroristièno dejanje se
teje nasilno dejanje ali dejanje, ki ogroa èloveko ivljenje,
premièno oziroma nepremièno premoenje ali infrastrukturo, in
sicer s silo, nasiljem ali gronjo, ne glede na to, ali je to dejanje
izvedeno samostojno ali v povezavi s kakno organizacijo ali
oblastjo, in je izvedeno zaradi politiènih, verskih, ideolokih ali
podobnih namenov ter ima namen vplivati ali vpliva na katerokoli
vlado ali ima namen ustrahovati ali ustrahuje javnost oziroma
katerikoli njen del;
8) za kode, ki so nastale neposredno zaradi radiacije ali kontaminacije z radioaktivnostjo iz kateregakoli jedrskega goriva (kuriva)
ali iz katerihkoli jedrskih odpadkov ali iz izgorevanja jedrskega

goriva, oziroma radioaktivnega eksploziva ali druge kontaminirajoèe
posesti katerekoli jedrske instalacije (napeljave), reaktorja ali druge
jedrske naprave ali njihovega jedrskega sestavnega dela oziroma
sestavine, kakrnegakoli vojnega oroja, ki uporablja atomsko ali
jedrsko cepitev in/ali spojitev ali radioaktivno silo ali stvar;
9) za kode zaradi hrupa in onesnaenja, ki niso posledica padca, trèenja
ali eksplozije zrakoplova.

3. èlen - OMEJITEV IN IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC
(1) Zavarovanec in uporabnik izgubita svoje pravice iz zavarovanja, èe kodni
dogodek nastane:
1) zaradi naklepnega ravnanja zavarovanca oziroma uporabnika;
2) zaradi plovbe po prepovedanem obmoèju;
3) zaradi preobremenitve ali napaène obremenitve zrakoplova
oziroma druge letalne naprave;
4) ker pilot ni imel ustreznega dovoljenja za plovbo po obmoèju,
kjer se tako dovoljenje zahteva;
5) ker pilot nima potrdila o usposobitvi za pilota zrakoplova ali druge
letalne naprave, kakor to zahtevajo predpisi;
6) ker v èasu kodnega dogodka tehnièno stanje zrakoplova ni
ustrezalo zakonskim predpisom in èe zrakoplov ni imel vseh
predpisanih licenc;
7) v èasu, ko se je zrakoplov uporabljal za ilegalen namen ali za
namen, ki ni naveden v polici;
8) zaradi upravljanja zrakoplova ali druge letalne naprave pod
vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov. teje se, da je
uporabnik zrakoplova ali druge letalne naprave pod vplivom
alkohola v naslednjih primerih:
a) èe ima zaradi uivanja alkoholnih pijaè veè kot 0,00 milimalov alkohola v litru krvi oziroma èe ima v krvi veè kot 0,0
promila alkohola, ali èe se ne glede na kolièino alkohola v
krvi ugotovi, da kae znake alkoholiziranosti;
b) èe je alkotest pozitiven, pilot pa ne poskrbi, da bi bila s krvno
analizo natanèno ugotovljena stopnja njegove alkoholiziranosti, razen èe odvzem krvi ogroa njegovo zdravje (npr.
hemofilija);
c) èe se po letalski nesreèi izmakne preiskavi svoje alkoholiziranosti oziroma jo odkloni ali konzumira alkohol, tako da
onemogoèi ugotavljanje prisotnosti alkohola v krvi, oziroma
stopnje alkoholiziranosti v trenutku nastanka kodnega
dogodka.
teje se, da je uporabnik zrakoplova ali druge letalne naprave pod
vplivom mamil ali drugih narkotikov:
- èe se s strokovnim pregledom ugotovi,da kae znake motenosti
zaradi uivanja mamil ali drugih narkotikov;
- èe se po kodnem dogodku izmakne preiskavi o ugotavljanju
prisotnosti mamil ali drugih narkotikov v njegovem organizmu,
oziroma jo odkloni.
(2) Zavarovanec in uporabnik ne izgubi pravic iz prejnjih doloèil tega
èlena, èe dokae:
1) da ni kriv za obstoj okolièin iz alineje 2), 3) in 6), (1) odstavka
tega èlena;
2) da nastanek kode ni v vzroèni zvezi z njegovo alkoholiziranostjo
ali uivanjem mamil oziroma drugih narkotikov.
(3) Èe je za poveèano nevarnost predpisana ustrezna premija in ta ni
bila plaèana, zavarovanec izgubi pravice iz zavarovanja v razmerju
med plaèano premijo in premijo, ki bi morala biti plaèana. Za
poveèano nevarnost se teje uporaba zrakoplova ali druge letalne
naprave za:
- tekmovanja in treninge,
- aviotretiranje kmetijskih povrin,
- vleko jadralnih letal,
- vleko oglaevalnih napisov,
- prevoz viseèega tovora.
(4) V primeru delne ali popolne izgube zavarovalnih pravic ima
zavarovalnica pravico proti zavarovancu in uporabniku uveljavljati
povraèilo izplaèane odkodnine v obsegu, v katerem sta izgubila
pravice iz zavarovanja.
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4. èlen - PREMIJA
(1) Zavarovalnica obraèuna zavarovalno premijo po veljavnem ceniku in na
naèin, ki je naveden v zavarovalni pogodbi.
(2) Premija oziroma prvi obrok premije mora biti plaèan ob sklenitvi zavarovanja, èe ni drugaèe dogovorjeno.
(3) Èe premija ali prvi obrok premije ni plaèan ob sklenitvi zavarovanja,
pa je bilo tako plaèilo dogovorjeno, se zavarovalno kritje priène
naslednji dan po vplaèilu premije oziroma prvega obroka, vendar
ne prej, kot je dogovorjeno v polici.
(4) Èe zavarovalec do zapadlosti ne plaèa premije ali prvega obroka, ki
sta zapadla po sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori kdo drug, ki je
za to zainteresiran, po tridesetih dneh od dneva, ko je bilo
zavarovalcu vroèeno priporoèeno pismo zavarovalnice z obvestilom
o zapadlosti premije, pri èemer pa ta rok ne more izteèi prej, preden
ne preteèe trideset dni od zapadlosti premije, preneha obveznost
zavarovalnice, da izplaèa v pogodbi dogovorjeno odkodnino.
(5) Zavarovalnica lahko po izteku roka iz èetrtega odstavka tega èlena,
èe je zavarovanec v zamudi s plaèilom premije, ki jo je treba plaèati
po sklenitvi pogodbe, oziroma druge in naslednjih premij, razdre
zavarovalno pogodbo brez odpovednega roka, s tem da razdrtje
zavarovalne pogodbe nastopi z iztekom roka iz èetrtega odstavka
tega èlena in s prenehanjem zavarovalnega kritja, èe je bil
zavarovalec na to opozorjen v priporoèenem pismu z obvestilom o
zapadlosti premije in o prenehanju zavarovalnega kritja.
(6) Èe zavarovalec plaèa premijo po izteku roka iz èetrtega odstavka
tega èlena, vendar v enem letu od zapadlosti premije, je
zavarovalnica dolna, èe nastane zavarovalni primer, plaèati
zavarovalnino od 24. ure po plaèilu premije in zamudnih obresti,
plaèati odkodnino. V nasprotnem primeru zavarovalna pogodba
preneha veljati s potekom zavarovalnega leta.
(7) Èe se prekine zavarovanje pred koncem zavarovalne dobe zaradi
odjave zrakoplova ali druge letalne naprave ali zaradi unièenja ali
izginotja, kot tudi, èe sta zrakoplov ali letalna naprava pogodbeno
odsvojena in v zvezi z njima ni bilo vloenih zahtevkov za plaèilo
odkodnine, vrne zavarovalnica premijo za neuporabljeni èas
zavarovanja na upravièeno zahtevo zavarovalca.

5. èlen - ZAÈETEK IN KONEC ZAVAROVALNEGA KRITJA
(1) Zavarovalno kritje zavarovalnice se priène ob 00. uri tistega dne, ki
je v polici naveden kot zaèetek zavarovanja, èe je do tega dne
plaèana premija ali prvi obrok, sicer pa ob 24. uri tistega dne, ko je
premija ali prvi obrok plaèan.
(2) Kritje zavarovalnice preneha ob 24. uri tistega dne, ki je v polici
naveden kot dan izteka zavarovanja, èe ni drugaèe dogovorjeno.
Èe je v polici naveden samo zaèetek zavarovanja, se zavarovanje
nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od pogodbenih strank ne
odpove. Odpovedati ga mora vsaj 3 mesece pred koncem tekoèega
zavarovalnega leta.
(3) Èe se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik zrakoplova,
obveznost zavarovalnice preneha ob 24. uri dneva, ko novi lastnik
zrakoplova sklene zavarovalno pogodbo za ta zrakoplov, èe z novo
zavarovalno pogodbo ni drugaèe dogovorjeno. To pogodbo mora
novi lastnik skleniti na svoje ime najkasneje pred registracijo letala
ali druge letalne naprave.
(4) Èe je zavarovanje sklenjeno za veè kot tri leta, sme po poteku tega
èasa vsaka stranka z odpovednim rokom estih mesecev odstopiti od
pogodbe s tem, da to pisno sporoèi drugi stranki.

6. èlen - TERITORIALNE MEJE KRITJA
Zavarovalno kritje velja za odkodninske zahtevke zaradi kod iz naslova
odgovornosti, nastalih kot posledica kodnih dogodkov na obmoèju Republike
Slovenije, èe ni s polico drugaèe dogovorjeno.

7. èlen - ZAVAROVALNI PRIMER
(1) Pri zavarovanju odgovornosti se teje, da je nastal zavarovalni primer v
trenutku, ko je nastal kodni dogodek, zaradi katerega bi se lahko
uveljavljal odkodninski zahtevek proti zavarovancu.
(2) Odkodninski zahtevki, ki izvirajo iz istega kodnega dogodka,
predstavljajo en zavarovalni primer.

8. èlen - ZAVAROVANÈEVE DOLNOSTI
(1) Zavarovanec je v primeru kodnega dogodka dolan o tem v treh
dneh obvestiti zavarovalnico in ji posredovati vse podatke, ki so
potrebni za ugotovitev odgovornosti.
(2) Èe je zavarovancu predloen odkodninski zahtevek zaradi kode iz
odgovornosti ali je proti njemu vloena odkodninska toba, ali
premoenjsko-pravni zahtevek v kazenskem postopku, mora o tem

brez vsakega odlaanja obvestiti zavarovalnico in ji dostaviti vse
listine, ki vsebujejo te zahtevke, skupaj z vsemi dokumenti in podatki,
potrebnimi za ugotovitev obstoja in viine obveznosti zavarovalnice.
(3) Zavarovanec mora vodstvo pravde zaupati zavarovalnici in dati
pravdno pooblastilo tisti osebi, ki jo doloèi zavarovalnica.
(4) Zavarovanec mora obravnavanje odkodninskih zahtevkov prepustiti
zavarovalnici, zaradi èesar ni upravièen, da bi zahtevke zavrnil, zlasti
pa jih ne sme pripoznati.
(5) Kritev teh obveznosti ima za posledico zmanjanje dajatev zavarovalnice za toliko, za kolikor je koda zaradi teh kritev veèja. Pri
tem je miljena zlasti koda zaradi pravdnih strokov in zamudnih
obresti.

9. èlen - DOLNOSTI ZAVAROVALNICE
(1) Zavarovalnica je dolna preuèiti odkodninske zahtevke tako po
temelju kot po viini, poravnati upravièene zahtevke in poskrbeti za
obrambo zavarovanca pred neutemeljenim ali pretiranimi odkodninskimi zahtevki.
(2) Zavarovalnica je dolna likvidirati zavarovalni primer najkasneje v
30 dneh po prejemu vseh potrebnih dokumentov, na podlagi katerih
lahko ugotovi obstoj in viino svoje obveznosti iz zavarovalne
pogodbe.
(3) Obveznost zavarovalnice za plaèilo kode, krite po teh pogojih,
nastopi, ko je v sporazumu z okodovancem ugotovila zavarovanèevo
odgovornost in upravièenost odkodninskih zahtevkov.
(4) Zavarovalnica je pooblaèena, da v imenu zavarovanca daje vse
izjave, ki so po njenem potrebne glede povraèila kode ali obrambe
pred neutemeljenim ali pretiranimi zahtevki.
(5) Stroke obrambe zavarovanca v kazenskem postopku povrne
zavarovalnica le v primeru, èe je izrecno pristala na branilca in se je
tudi zavezala k povraèilu teh strokov.
(6) Zavarovalnica nima veè obveznosti do zavarovanca, èe mu povrne
dotedanje pravdne stroke in izplaèa ali da na voljo zavarovalno
vsoto oziroma njen preostanek.

10. èlen - ODSTOP ZAVAROVANÈEVIH PRAVIC
(1) Z izplaèilom odkodnine preidejo na zavarovalnico do viine
izplaèanega zneska vse odkodninske pravice, ki jih ima zavarovanec
do oseb, odgovornih za nastalo kodo.
(2) Zavarovanec je dolan sprejeti vse pravne in druge ukrepe, za
zavarovanje vseh odkodninskih pravic do oseb, odgovornih za nastalo
kodo in preskrbeti ter izroèiti zavarovalnici vse potrebne dokumente.
Èe zavarovanec opusti te ukrepe, je zavarovalnica prosta svojih
obveznosti nasproti zavarovancu v obsegu, v katerem je ta opustitev
prispevala k kodi.

11. èlen - SPREMEMBA ZAVAROVALNIH POGOJEV ALI
PREMIJSKEGA CENIKA
(1) Èe zavarovalnica spremeni zavarovalne pogoje ali premijski cenik,
mora o spremembi obvestiti zavarovalca vsaj 60 dni pred potekom
tekoèega zavarovalnega leta.
(2) Zavarovalec ima pravico, da v 60 dneh po prejemu obvestila
zavarovalno pogodbo odpove. Pogodba preneha veljati s potekom
tekoèega zavarovalnega leta.
(3) Èe zavarovalec zavarovalne pogodbe ne odpove, se ta z zaèetkom
prihodnjega leta spremeni v skladu z novimi zavarovalnimi pogoji
ali premijskim cenikom.

12. èlen - SPREMEMBA NASLOVA
(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega
osebnega imena ali bivalièa oziroma svoje firme ali sedea v 15
dneh od dneva spremembe.
(2) Èe je zavarovalec spremenil svoje osebno ime ali bivalièe, oziroma
svojo firmo ali sede, pa tega ni sporoèil zavarovalnici, zadoèa, da
zavarovalnica obvestilo, ki ga mora sporoèiti zavarovalcu, polje na
naslov njegovega zadnjega bivalièa oziroma njegove firme ali
sedea.

13. èlen - NAÈIN OBVEÈANJA
(1) Dogovori o vsebini zavarovalne pogodbe so veljavni le, èe so sklenjeni
v pisni obliki.
(2) Vsa obvestila in izjave, ki jih je treba dati po doloèbah zavarovalne
pogodbe, morajo biti pisne.
(3) Obvestilo ali izjava je dana pravoèasno, èe se pred koncem roka
polje s priporoèenim pismom.
(4) Izjava, ki jo je treba dati drugemu, velja ele tedaj, ko jo ta prejme.
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14. èlen - REEVANJE SPOROV

17. èlen - ZAKLJUÈNE DOLOÈBE

Spore med zavarovancem ali zavarovalcem na eni ter zavarovalnico na drugi
strani reuje Arbitraa Zavarovalnice Triglav, d.d. ali pristojno sodièe po
sedeu obmoène enote zavarovalnice, ki je sklenila zavarovanje.

(1) Klavzula o osebnih podatkih

15. èlen - UPORABA ZAKONA
Za razmerje med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in zavarovalnico
na drugi strani se uporabljajo tudi doloèila Zakona o obveznih zavarovanjih v
prometu, Pomorskega zakonika in Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih
razmerjih v letalstvu.

16. èlen - POSEBNA DOLOÈILA

Zavarovanec izrecno dovoljuje,da zavarovalnica zbira, obdeluje,
shranjuje, posreduje in uporablja zavarovanèeve osebne podatke,
potrebne za sklepanje zavarovanj in za likvidacijo odkodninskih
zahtevkov, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in posebnimi
predpisi o zbirkah podatkov s podroèja zavarovanja.

(2) Dolnost obveèanja

Zavarovanec mora ob sklenitvi zavarovanja in ob kodnem dogodku pisno
obvestiti zavarovalnico, ali ima isto zraèno plovilo zavarovano e pri
kateri drugi zavarovalnici in za kakno zavarovalno vsoto.

Doloèila morebitnih posebnih pogojev imajo prednost pred temi splonimi
pogoji, doloèila police pa pred pogoji (splonimi in posebnimi).

Ti pogoji z oznako PG-old/03-1 stopijo v veljavo z dnem odobritve ministra za finance, uporabljajo pa se od 10. februarja 2003.
Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.

