
KrateK pregled dogajanja – zavarovanje mobilnosti – danes in jutri

Lahka električna prevozna sredstva
V zadnjem času je nekatera evropska mesta pre-
plavila cela vrsta lahkih električnih prevoznih 
sredstev, kot so električna kolesa, električni dvo-
kolesniki segway in električni skuterji. Lahko so 
zelo koristna, saj so bolj dostopna in običajno bolj 
okolju prijazna kot druga prevozna sredstva, za-
vzamejo pa tudi manj prostora na cestah. 

Po drugi strani pa njihova uporaba odpira tudi 
nova vprašanja. Eno od teh se nanaša na odgo-
vornost za nesreče in ali naj bo tudi za taka vozila 
predpisano obvezno zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti. 

Odločitev o tem, ali naj za taka prevozna sredstva 
na ravni EU velja obvezno zavarovanje avtomo-
bilske odgovornosti, bo sprejeta z uveljavitvijo 
sprememb direktive o zavarovanju avtomobilske 
odgovornosti in njenim prenosom v pravne rede 
držav članic EU.

Samodejna vozila
Odgovornost in zavarovanje sta tudi v središču razprav 
o samodejnih vozilih. Četudi pričakujemo, da bodo za-
radi njih ceste na dolgi rok varnejše, pa se bodo nesreče 
še vedno dogajale, zlasti ko samodejna in klasična vozila 
uporabljajo isti prostor, kar bo trajalo še kar nekaj let. V 
tem primeru je obvezno zavarovanje dejansko potreb-
no, podobno kot to velja za klasična vozila.

Na evropski ravni že obstaja trden zakonodajni okvir: 
Direktiva o zavarovanju avtomobilske odgovornosti (t.i. 
Direktiva MID), ki jo dopolnjuje Direktiva o proizvajal-
čevi odgovornosti (t.i. Direktiva PLD). Direktiva o zava-
rovanju avtomobilske odgovornosti zavezuje voznika/
lastnika vozila, da sklene zavarovanje, prav tako preko 
avtomobilskih škodnih skladov žrtvam nesreče zago-
tavlja odškodnine v primeru, če je povzročitelj nezava-
rovan ali neznan. Direktiva o odgovornosti proizvajalca 
tudi lahko igra pomembno vlogo, saj določa objektivno 
odgovornost proizvajalca, če se izkaže, da je škodo pov-
zročila napaka na proizvodu. 

Veljavni zakonodajni okvir učinkovito deluje za vozila, ki 
trenutno vozijo po cestah, in bo ravno tako dobro de-
loval tudi v prihodnje za žrtve prometnih nesreč, v ka-
terih bo udeleženo samodejno vozilo. Zato ga je treba 
ohraniti.
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Samodejna vozila
Da bi zavarovalnice lahko opravljale svojo ključno 
nalogo izplačila odškodnin, morajo imeti dostop do 
vseh pomembnih podatkov, ki jih vozila generirajo 
pred nesrečo ali nezgodo, med njo in po njej. Zavaro-
valnicam namreč pomagajo razumeti, kaj se je zgo-
dilo, in pravilno odločiti o odgovornosti. 

Poleg tega bo dostop do podatkov samodejnih vozil 
zavarovalnicam pomagal bolje razumeti tveganja 
povezana s temi vozili, in jih ustrezno zavaro-
vati. Dejansko so podatki še pomembnejši, 
kadar zavarovalnice ocenjujejo nova tve-
ganja, za katera je historičnih podatkov 
malo ali pa jih sploh ni.

Povezana vozila
Podatki so pomembni tudi za povezana 
vozila. Količina podatkov, ki jih ustvarijo so-
dobna vozila, se bo v prihodnjih letih le še 

povečevala, kar bo voznikom omogočalo do-
stop do širokega nabora inovativnih produktov 

in storitev. Med njimi je lahko zavarovanje, zasno-
vano na podlagi načina in pogostosti vožnje (po 

načelu »plačaj, kakor voziš« in »plačaj, kolikor voziš«), 
ali zavarovanje, ki spodbuja boljšo vožnjo, zlasti s povra-

tno informacijo in/ali svetovanjem vozniku. To ustvarja ne le 
možnost prihrankov za potrošnike, ampak tudi koristi za celo-

tno družbo zaradi boljše varnosti v cestnem prometu.

Dostop do podatkov iz vozila lahko tudi pomaga zavarovalnicam izbolj-
šati postopek reševanja škod, saj omogoča hitrejše odzivanje po nezgodi in 

hitrejše odločanje o zahtevku. S pomočjo podatkov lahko zavarovalnice ponu-
dijo tudi bolj dovršene storitve, povezane z zahtevki, kot je obveščanje o kraji, vrnitev 

ukradenega vozila in napredna avtomobilska asistenca. Vendar pa so na ravni EU potrebna 
nekatera varovala, da bodo potrošniki — in družba nasploh — lahko kar najbolje 

izkoristili priložnosti, ki jih prinaša ta tehnološki razvoj. 

Vozniki morajo še naprej ohraniti nadzor nad podatki iz svojega vozila 
in se svobodno odločati, da jih bodo delili s ponudniki storitev po 

lastni izbiri, ne da bi morali iti preko proizvajalca vozil. To je mo-
goče doseči le s sprejetjem zakonodaje na ravni EU. 

Tak ukrep pa mora biti tudi dovolj prožen, da bo dopu-
ščal prihodnje tehnološke inovacije. Inovacije lahko 

privedejo ne le do tega, da bodo na voljo nove vrste 
podatkov, temveč tudi, da bodo že obstoječi podat-
ki na voljo v novih formatih in/ali v novih presled-
kih. To bi zavarovalnicam omogočilo, da še naprej 
razvijajo nove aplikacije in storitve ter obenem 
spodbujajo konkurenco in še večjo izbiro za po-
trošnika.
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