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Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Kateri dejavniki vplivajo na vsebino zavarovanja?

Kateri dejavniki so predvidljivi?

Na katere dejavnike (lahko) vplivamo?

Ali želimo ustvarjati spremembe ali zgolj slediti spremembam?

Ali smo sposobni slediti spremembam?



Pomembni dejavniki

➢ prometna varnost

➢ zakonodaja

➢ strokovne izkušnje

➢ stopnja razvoja

➢ način življenja

➢ konkurenca in konkurenčnost



Namen in smisel zavarovanja AO

➢ zaščita oškodovanca (pred zavarovancem)

Oškodovanec ima direktni zahtevek proti zavarovalnici, ni se 
mu treba „soočiti“ z odgovorno osebo – zavarovancem.

➢ zaščita zavarovanca (pred samim seboj)

Zaradi zavarovanja se zavarovančevo premoženje ne zmanjša, 
saj odškodnino plača zavarovalnica.

➢ omogočanje gospodarskega razvoja

Zmanjšajo se stroški dejavnosti, ki vključujejo prevoz, saj se 
škodno tveganje prenese na zavarovalnico.



Prometna varnost včeraj, danes in jutri

Različni dejavniki različno vplivajo na varnost:

➢ povečuje se količina prometa,

➢ povečuje se (dejanska in namišljena) potreba po uporabi 
prometnih sredstev,

➢ nove pojavne oblike (nove vrste prevoznih sredstev),

➢ izboljšuje se osveščenost (o nevarnostih, o prometnih 
pravilih), 

➢ izboljšuje se prometna oprema (infrastruktura),

➢ izboljšuje se varovalna tehnologija (v vozilu in okolici)



Slovenija - število vseh vozil (vir: SURS)

1985: 569009

2017: 1524582



Zakonodaja

➢ evropska, nacionalna

➢ vedno bolj posega v vse pore življenja

➢ prometna pravila

➢ avtomobilski, gradbeni standardi

➢ varstvo osebnih podatkov

➢ zavarovalništvo

➢ …

 Zavarovanje AO je obvezno zavarovanje in je v največji meri 
odvisno od vsebine Zakona o obveznih zavarovanjih v 
prometu, ta pa od evropskih „avtomobilskih“ direktiv.



Praktične (zavarovalniške) izkušnje

➢ trendi škodnega dogajanja (prometna statistika, aktuarski 
podatki)

➢ dejanske okoliščine posameznih škodnih primerov (tipične in 
specifične prometne situacije ter ne-prometne situacije)

➢ izpostavljenost prevaram



Tehnološki razvoj in način življenja

➢ nove vrste vozil

➢ tehnologija v vozilih in v prometu

➢ gospodarski razcvet (tovorni promet, turizem)

➢ mednarodni promet

➢ delitvena ekonomija

➢ „hitrost“ življenja

➢ elektronsko poslovanje

➢ uporaba pametnih naprav („iz naslonjača“)


