
Ti posebni pogoji veljajo skupaj z veljavnimi splošnimi pogoji za kasko zavarovanje 
plovil pri zavarovalnici (v nadaljevanju: splošnimi pogoji). Posamezne določbe iz 
splošnih pogojev se uporabljajo le, če niso vsebovane v teh posebnih pogojih in niso 
v nasprotju z njimi.

1.  člen:  RAZŠIRITEV KRITJA 
 

(1)  V odstopanju od splošnih pogojev so našteta razširjena kritja v zavarovanje 
vključena brez doplačila: 

 1.  Plovilo med tekmovanji
   Zavarovane so izguba, poškodbe ali stroški zaradi nevarnosti udeležbe na 

regati. Kritje velja za potovalne jadrnice in ne za profesionalne tekmovalne 
jadrnice.

 2.  Plovilo med uporabo za poučevanje jadranja ali vodenja 
   Razširitev kritja je podana le pod pogojem, da je na njem vkrcan usposobljen 

inštruktor ali vaditelj z ustreznim dokazilom.

 3.  Stroški za zmanjšanje škod
    Zavarovalnica bo povrnila razumne reševalne stroške, povzročene s strani 

zavarovanca, z namenom izogniti se ali zmanjšati škodo, ki je krita z 
zavarovanjem, ne glede na to, ali so bili ukrepi uspešni ali ne. Navedene 
stroške se obračuna dodatno ob kateremkoli drugem izplačilu po tej polici. 
Franšiza se za te stroške ne uporabi. Skupna zavarovalnina za te stroške in 
za izgubo ali poškodbo zavarovanega plovila ne sme presegati zavarovalne 
vsote, določene za zavarovanje plovila.

 4.  Izvenkrmni motor
   Zavarovanje krije izgubo ali poškodbo izvenkrmnega motorja v skladu z 

opisom na polici, vendar pod pogojem, da je motor trdno in pravilno pritrjen 
na zavarovano plovilo, da je, če je to predvideno glede na izvedbo motorja, 
pritrjen vsaj s 5-mm jekleno vrvjo in/ali ključavnico z jeklenim obodom ter 
da ga brez uporabe sile ni možno odtujiti oziroma ne more izpasti.

 5.  Lom in prelom jambora ter raztrganje jader; ne glede na vzrok.

 6.  Izvlačenje na obalo, splavitev, dviganje ali spuščanje
    Zavarovalno kritje je podano za poškodbe, ki nastanejo pri izvlačenju na 

obalo, pri splavitvi, dviganju ali spuščanju ter prenašanju v ali iz shrambe v 
kraju, kjer je bilo zavarovano plovilo izvlečeno na obalo. Razširitev kritja je 
podana le pod pogojem, da to delo opravljajo za to registrirani pooblaščeni 
izvajalci.

(2)  S posebnim dogovorom in plačilom dodatne premije se lahko kritje razširi tudi na:

 1.   Nevračilo plovila s strani zakupnika/najemnika (utaja s strani zakupnika/
najemnika) v času zakupa/najema zavarovanega plovila. Kritje v nobenem 
primeru ne velja, če se ugotovi zavarovančev naklep, groba malomarnost, 
krivda ali nespoštovanje predpisov in običajev pri izbiri zakupnika/najemnika 
plovila.

 2.  Prevoz plovila po kopnem
  a)   V mejah zavarovalne vsote, navedene v zavarovalni polici, krije 

zavarovanje tudi škode na plovilu med prevozom na prikolici, in 
sicer proti nevarnosti prometne nesreče, naravne nesreče, požara in 
vlomske tatvine ali ropa plovila na prevoznem sredstvu, pod pogojem, 
da so prevozi opravljeni po veljavni cestni zakonodaji; 

  b)  med postankom mora biti prikolica s plovilom v varovanem prostoru ali 
primerno zaklenjena, tako da je ni mogoče neovirano odpeljati.

2.  člen:  MEJE PLOVBE 
 

(1)   Zavarovalno kritje po teh pogojih krije izključno škodne dogodke v območju 
dovoljene plovbe zavarovanega plovila in v mejah plovbe, ki so vpisane v polici. 
Meje plovbe so določene kot sledi:

 -   Sredozemsko morje in notranje ter celinske vode Republike Slovenije: 
obsega področje plovbe v mejah Sredozemskega morja, ki ga na Zahodu 
omejuje linija, ki spaja pristanišči Gibraltar in Ceuta, na Vzhodu pa do 30. 
vzhodnega poldnevnika ter notranje in celinske vode Republike Slovenije. 

 -  druga morja in notranje ali celinske vode: obsega področje plovbe, kot 
posebej dogovorjeno in navedeno na polici.

3.  člen:  ODBITNA FRANŠIZA
 

(1)  Odbitna franšiza, ki je navedena na polici, se uporabi pri vsakem posameznem 
škodnem dogodku, razen pri popolni izgubi plovila.

(2)  Pri škodah, povzročenih s strani drugih plovil, škodah zaradi požara, 
povzročenega s strani tretjih oseb, škodah, nastalih kot posledica strele, škodah 
zaradi vlomske tatvine, škodah na pomožnem čolnu in izvenkrmnem motorju, se 
upošteva samo 1/3 dogovorjene franšize.

4.  člen:  NEZAVAROVANE NEVARNOSTI

Poleg izključitev, navedenih v splošnih pogojih, so iz zavarovanja izključene tudi 
škode, ki nastanejo, ko je zavarovano plovilo v uporabi brez posadke na neoznačenem 
sidrišču/privezu več kot 6 ur, na pomorskih kartah označenem sidrišču/privezu pa 
12 ur, pri čemer je ta čas krajši v primeru, če bi bilo plovilo potrebno prej umakniti 
zaradi preteče nevarnosti. Breme dokazovanja, da je bila posadka na plovilu, je na 
zavarovancu.

5.  člen:  BONUS

(1)  Ob sklenitvi zavarovanja zavarovalnica prizna zavarovancu 40 % bonus na 
zavarovalno premijo.

(2)  V primeru prijave škode, za katero zavarovalnica izplača zavarovalnino ali 
oblikuje škodno rezervacijo, se bonus v naslednjem zavarovalnem letu zniža za 
10 %. Po preteku zavarovalnega leta brez škod se bonus zviša za 10 %, vendar 
največ do 40 %.

(3)  Po poteku štirih let brez prijavljene škode iz naslova zavarovanja zavarovanega 
plovila pri zavarovalnici, se pri prvi škodi, za katero zavarovalnica izplača 
zavarovalnino ali oblikuje škodno rezervacijo, znižanje bonusa ne upošteva. 
Navedeno velja le pod pogojem, da zavarovanje zavarovanega plovila pri 
zavarovalnici ni bilo prekinjeno za več kot 12 mesecev. 
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