SPLOŠNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE
PREMOŽENJA GOSPODARSKIH DRUŽBALL-SI/ALLRISK/08
SPLOŠNI DEL
UVOD
Splošni del pogojev je sestaven del Splošnih pogojev za
zavarovanje premoženja gospodarskih družb, razen če z
dogovorom ali pa na zavarovalni polici ni drugače
dogovorjeno.
Izrazi v teh pogojih pomenijo:
Zavarovalec - osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo;
Zavarovanec - osebo, katere premoženje in/ali premoženjski
interes je zavarovan.
Zavarovalec in zavarovanec je ista oseba, razen pri
zavarovanju na tuj račun;
Polica - listina o zavarovalni pogodbi;
Premija - znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici;
Franšiza - udeležba zavarovanca pri škodi
Zavarovalnina - znesek, ki ga zavarovalnica plača v okviru
določil zavarovalne pogodbe zavarovancu.
Določbe teh pogojev, ki se nanašajo na posamezne
nevarnosti, se uporabljajo samo za tiste nevarnosti, za
katere je sklenjeno zavarovanje.
Ne glede na vzrok nastanka škode so po teh pogojih krite
škode izključno in samo, v primeru, če je vzrok nastanka
škode ena od dogovorjenih in v polici navedenih nevarnosti.
Škode na objektih v izgradnji, objektih, ki še niso vseljivi ter
na predmetih v teh objektih niso krite.
Če zavarovanec ni pravna oseba, bo zavarovalnica izključena
iz odgovornosti za plačilo v kolikor dokaže, da je bila škoda
povzročena nezakonito, namerno ali iz grobe malomarnosti
zavarovanca. Prav tako bo zavarovalnica izključena iz
odgovornosti za plačilo v kolikor dokaže, da je bila škoda
povzročena nezakonito, namerno ali iz grobe malomarnosti
pogodbene stranke ali sorodnikov, s katerim zavarovanec
živi v skupnem gospodinjstvu ali njegovih zaposlenih ali
njegovih predstavnikov, katerih delo vključuje rokovanje z
zavarovanim premoženjem.
Če je zavarovanec pravna oseba, bo zavarovalnica izvzeta iz
svoje odgovornosti za plačilo, v kolikor le-ta dokaže, da je
bila škoda povzročena nezakonito, namensko ali iz grobe
malomarnosti vodstva ali enega izmed njegovih članov,
višjega uradnika ali katerega koli zaposlenega ali
zavarovančevega posrednika, katerega delo vključuje
rokovanje z zavarovančevim premoženjem.

razlogov, ki se lahko pripišejo zavarovancu) in je zaradi tega
nastala škoda ali izguba.
Ne glede na druge določbe te zavarovalne pogodbe s tem
zavarovanjem ni krita škoda, ki je nastala v neposredni ali
posredni povezavi s terorističnim dejanjem niti katerikoli
stroški, ki so nastali kot posledica škode in sicer niti v
primeru, če je skupaj s terorističnim dejanjem na nastanek
škode vplival še kak drug vzrok ali dejanje.
Šteje se, da je teroristično dejanje vsako nasilno dejanje ali
dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma
nepremično premoženje ali infrastrukturo kakšne države ali
ima namen ustrahovati ali ustrahuje javnost oziroma
katerikoli njen del. Za teroristično dejanje se šteje tako
dejanje, ki je izvedeno samostojno, kakor tudi tisto, ki je
izvedeno v povezavi s katerokoli organizacijo ali oblastjo. Iz
kritja so izključeni tudi škoda in stroški, nastali zaradi
preprečevanja oziroma zatiranja terorističnih dejanj.
V primeru, da zavarovanec ne izpolni svojih obveznosti glede
sporočanja podatkov in drugih dokazov, ki jih ima na voljo in
so nujno potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine
škode, lahko zavarovalnica odkloni izplačilo zavarovalnine.

SKUPNA DOLOČILA
Definicija škodnega dogodka:
1) Za škodni dogodek se smatrajo vse škode na zavarovanih
stvareh, ki izhajajo neposredno iz istega vzroka in se zgodijo
v istem časovnem obdobju in v istem kraju.
2) Za vzrok se razume nevarnost oziroma zaporedje
nevarnosti, ki neposredno povzročijo škode.
Primer: škode, ki nastanejo kot posledica ene od spodaj
naštetih nevarnosti, se štejejo za en sam škodni dogodek:
a) neurje zaradi atmosferskih motenj- določi
meteorološki inštitut;
b) toča in/ali nevihte in/ali tornado, ki je posledica
atmosferskih motenj;
c) potres, cunami, vulkanski izbruh;
d) poplave oz. visoke vode, ki imajo lahko več vrhuncev;
e) požar;
f) stavke, neredi, demonstracije v mestih, krajih in vaseh.
3) Če število škodnih dogodkov ne more biti določeno po
prvem odstavku, se uporabi »časovna klavzula«:
Dogodek zajema neprekinjeno časovno obdobje, začenši s
pojavom prve posamezne izgube in traja:
→ 24 ur za nevarnosti, navedene v 2) b);
→ 72 ur za nevarnosti, navedene pod 2) a), e) in f);
→ 504 ure za nevarnosti, navedene pod 2) d);
→ 168 ur za nevarnosti, navedene v 2) c), kot tudi tiste, ki
niso navedene v odstavku 2), vendar so predmet
zavarovalne pogodbe- je podano kritje.
4) V primeru več kot enega škodnega dogodka hkrati, ko ni
mogoče določiti vzroka škodnega dogodka, se smatra kot
vzrok škodnega dogodka tisti vzrok, ki je za nastanek škode
najbolj verjeten.
5) V primeru znanstvene negotovosti glede vprašanja
vzroka nastanka škodnega dogodka, se pogodbenika
strinjata, da poiščeta strokovne nasvete iz nevtralne in
priznane organizacije.

Zavarovalnica je izvzeta iz odgovornosti za plačilo, če
zavarovanec ne upošteva določil glede preprečevanja in
omejevanja škode (npr. če sistem za zaščito premoženja v
času škodnega dogodka ni bil vklopljen ali ni deloval zaradi
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1. člen-

ZAVAROVANJE POŽARA, STRELE,
EKSPLOZIJE TER PADCA ZRAČNEGA
PLOVILA

Zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji
direktno fizično poškodovanje, uničenje ali izgubo
zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:
a) požara;
b) strele;
c) eksplozije;
d) padca zračnega plovila.
a) Požar
(1) Požar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča ali
to zapusti in je sposoben, da se širi s svojo lastno močjo.
(2) Ne šteje se, da je nastal požar, če je zavarovana stvar
uničena ali poškodovana, ker je:
1) bila izpostavljena koristnemu ognju ali toploti zaradi
obdelave, predelave ali v druge namene (npr. pri
likanju, sušenju, praženju, peki, kuhanju, segrevanju,
dimljenju ipd.) ali zaradi tega, ker je stvar padla ali jo je
kdo vrgel v ognjišče (peč, štedilnik ipd.) ali nanj;
2) pregorela, se osmodila ali ožgala zaradi cigarete,
žerjavice, svetilke, peči in podobnega.
(3) Zavarovanje ne krije škode na dimnikih, ki nastane ob
njihovi uporabi.
b) Strela
(1) Zavarovanje krije škodo, ki jo na zavarovanih stvareh
povzroči strela s toplotno in rušilno močjo, ali ki nastane
zaradi udarca predmetov, ki jih je strela podrla ali vrgla na
zavarovano stvar.
(2) Zavarovanje ne krije škode:
→ na električnih strojih, aparatih in električnih vodih
zaradi delovanja električnega toka, pregrevanja zaradi
preobremenitve in atmosferskih vplivov (statičnih
napetosti in indukcije zaradi atmosferskih izpraznitev
in podobnih pojavov);
→ ki jo povzroči strela s prenosom električne energije po
električnih vodih (indirektni udar strele), kakor tudi ne
škode na varovalkah katerekoli vrste, zaščitnih stikalih,
odvodnikih prenapetosti, strelovodih in podobnih
napravah, ki nastane ob njihovem delovanju;
→ na strelovodih oziroma škode, ki nastane zaradi
pomanjkljivega delovanja strelovodov.
c) Eksplozija
(1) Eksplozija je nenadna sprostitev sile, ki nastane zaradi
težnje pare in plinov po raztezanju. Pri posodah (kotlih,
ceveh ipd.) se šteje za eksplozijo, če stena posode popusti v
tolikšni meri, da se pritisk v posodi v trenutku izenači z
zunanjim pritiskom.
(2) Zavarovanje ne krije škode zaradi:
→ miniranja, ki ga opravi zavarovanec, ali zaradi
dovoljenega miniranja, ki ga opravijo drugi;
→ eksplozije v prostoru za notranje zgorevanje (valj
motorja), do katere pride na strojih;
→ eksplozije, ki je reden pojav v proizvodnem postopku;
→ vzbuha iz peči in podobnih naprav;
→ eksplozije biološkega izvora;
→ preboja zvočnega zidu;
→ eksplozije, ki nastane v posodah pod pritiskom (kotlih,
ceveh ipd.), zaradi dotrajanosti, izrabljenosti ali
prevelike količine rje, kotlovca ali usedlin na posodi
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(krita pa je škoda zaradi eksplozije posode na drugih
zavarovanih stvareh);
→ podpritisk v posodah (implozija).
V kolikor je posebej dogovorjeno krije zavarovanje tudi
škodo zaradi požara na inštalacijah za proizvodnjo pare,
izmenjevalcih toplotne energije, predgrelnikih zraka,
rekuperatorjih, cevovodih dimnih plinov, filtrskih
inštalacijah, REA, DENOX in podobnih tehničnih inštalacijah.
Če ni drugače dogovorjeno, v okviru tega člena niso
zavarovana obzidja, ohišja, naneseni sloji in gumiranja,
filtrske mase in polnila, kontaktne mase in katalizatorji, ki se
morajo (glede na izkušnje) v obdobju roka trajanja
zavarovanih inštalacij večkrat menjati. Zavarovalna vrednost
navedenih stvari, za razliko od 14. člena, izhaja iz stopnje
amortizacije teh stvari na dan nastanka škode.
d) Padec zračnega plovila
Zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar letalo katerekoli
vrste (motorno ali jadralno, helikopter, raketa, balon ipd.)
pade na zavarovano stvar ali udari vanjo.
Šteje se, da je nastal zavarovalni primer, če je zavarovano
stvar uničilo ali poškodovalo letalo, njegovi deli ali predmeti
iz njega.
Ne glede na vzroke nastanka škode na zavarovanih stvareh
ni krita škoda zaradi:
→ potresa;
→ manifestacij in demonstracij.

2. člen-

ZAVAROVANJE VIHARJA IN TOČE

Zavarovanje krije direktno fizično poškodovanje, uničenje ali
izgubo zavarovanih stvari zaradi:
a) viharja;
b) toče.
a) Vihar
(1) Vihar je veter s hitrostjo najmanj 17,2 m v sekundi ali 62
km na uro (8. stopnja po Beaufortovi lestvici). Šteje se, da je
bil vihar, če je veter v kraju, kjer je poškodovana stvar, lomil
veje in debla ali poškodoval dobro vzdrževane zgradbe. Če je
hitrost vetra dvomljiva, jo mora zavarovanec dokazati s
podatki hidrometeorološkega zavoda.
(2) Zavarovanje krije le škodo, ki nastane zaradi
neposrednega delovanja viharja ali neposrednega udarca
predmetov, ki jih je na zavarovano stvar podrl ali vrgel vihar.
Krita je tudi škoda, ki nastane zaradi zamakanja padavin
skozi odprtine, ki jih je napravil vihar.
(3) Zavarovanje ne krije škode:
→ zaradi zanašanja dežja, toče, snega ali drugih stvari
skozi odprta okna ali druge odprtine na zgradbah,
razen zanašanja skozi odprtine, ki jih je napravil vihar;
→ na stvareh na prostem (v kopicah, stogih ipd.), pod
nadstrešnicami in v odprtih zgradbah;
→ na zgradbi, ki ni zgrajena na način, ki je v kraju v navadi
ali je slabo vzdrževana ali dotrajana;
→ na razprostrtih plastičnih folijah.
b) Toča
(1) Zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar toča z
udarcem poškoduje zavarovano stvar, tako da jo razbije,
prebije, odkruši, ali pa zavarovana stvar zaradi udarca poči
ali spremeni obliko. Krita je tudi škoda, ki nastane zaradi
zamakanja padavin skozi odprtine, ki jih je napravila toča.

Velja od 01.09.2008

(2) Zavarovanje ne krije škode na razprostrtih plastičnih
folijah za zaščito rastlin, steklu toplih gred in rastlinjakov ter
na slabo vzdrževanih in dotrajanih zgradbah.
(3) Zavarovanje ne krije:
→ škode na fasadah slabo vzdrževanih ali dotrajanih
fasadah;
→ na premičnih stvareh izven zgradb;
→ na objektih v izgradnji oz. na objektih, ki še niso vseljivi
ter na stvareh v teh objektih.

3. člen-

ZAVAROVANJE NARAVNIH OZIROMA
ELEMENTARNIH NEVARNOSTI

Zavarovanje krije direktno fizično poškodovanje, uničenje ali
izgubo zavarovanih stvari zaradi:
a) poplave;
b) potresa;
c) vulkanskega izbruha;
d) pogrezanja in drsenja tal ter zemeljskega plazu;
e) teže snega.
Vsaka od nevarnosti, navedena v točkah od a) do e), je
vključena v zavarovanje samo, če je to posebej dogovorjeno.
Škode na objektih v izgradnji, objektih, ki še niso vseljivi ter
na predmetih v teh objektih niso krite.
a) Poplava
(1) Poplava je, če stalne naravne vode (reke, jezera, morja)
po naključju poplavijo zemljišče, na katerem so zavarovane
stvari, ker so prestopile bregove, predrle nasipe, porušile
jezove ali se razlile zaradi izredno visoke plime, valov ali
zaradi izrednega pritoka vode iz umetnih jezer.
(2) Poplava je tudi poplavljanje voda zaradi utrganega
oblaka, kakor tudi naključno poplavljanje voda, ki zaradi
izredno močnih padavin derejo po pobočjih, cestah in poteh
(hudourniki).
(3) Za poplavo se šteje tudi talna voda, če je nastala zaradi
poplavljanja zemljišča v neposredni bližini zavarovanih stvari.
(4) Zavarovanje krije tudi škodo na zavarovanih stvareh
zaradi nepričakovanega in nenadnega vdora meteorne vode
v notranjost zavarovane zgradbe zaradi velikih količin
padavin. Zavarovanje krije tudi škodo zaradi: izliva vode iz
žlebov in cevi za odvod deževnice.
(5) Zavarovanje ne krije škode:
1) če je do vdora meteorne vode prišlo skozi odprtine na
zgradbi (zunanja okna in vrata), ki bi morale biti
ustrezno zaprte;
2) zaradi neustreznih konstrukcijskih rešitev balkonov,
teras, vrat, oken, streh, ipd.;
3) zaradi neustrezne in dotrajane hidroizolacije;
4) zaradi vlažnosti temeljev, delovanja podtalnice, visoke
vode ter kakršnihkoli drugih dolgotrajnih delovanj;
5) zaradi slabega vzdrževanja objekta in sistema za odvod
meteornih vod ter pomanjkljive zaščite pred
zamašitvijo;
6) zaradi dotrajanosti, izrabljenosti, korozije;
7) na samih žlebovih in ceveh za odvod deževnice;
8) ki je posledica nedokončanih gradbenih, instalacijskih
ali obrtniških del na objektih v gradnji.
(6) Na vodogradbenih objektih krije zavarovanje tudi
škodo, ki jo povzroči visoka voda. Za visoko vodo se šteje, če
voda preseže normalno mesečno višino vode ali pretok, ki ga
kaže najbližji vodomer. Za vsak posamezni mesec je
normalna največja mesečna višina vode ali pretoka v zadnjih
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20 letih, pri čemer so izključene izjemno velike višine vode
ali pretokov.
(7) Zavarovanje krije le škodo na zavarovanih stvareh, ki
nastane med poplavo ali neposredno potem, ko je voda
odtekla.
(8) Zavarovanje ne krije škode, ki nastane:
1) zaradi mehaničnega učinkovanja vode v notranjosti
cevovoda, kanalov in predorov;
2) zaradi hišne gobe;
3) zaradi posedanja tal kot posledice poplave;
4) v nadkopih, podkopih, podzemskih hodnikih in
rudniških jamah;
5) na stvareh, ki so v živih ali mrtvih strugah potokov, rek
ali na prostoru med strugo in nasipom (inundacijsko
območje);
6) na zalogah blaga, ki je občutljivo na vodo in ni ustrezno
dvignjeno od tal (skladiščenje na paletah ipd.).
b) Potres
(1) Potres je naravno tresenje tal, ki ga povzročijo
geofizikalni procesi v notranjosti zemlje.
(2) Šteje se, da je prišlo do potresa, če zavarovanec dokaže
da:
1) je naravno tresenje tal v bližini zavarovalnega kraja
povzročilo škodo na zgradbah, ki so bile pred potresom
v dobrem stanju, ali na drugih podobnih obstojnih
objektih ali
2) je glede na dobro stanje zavarovanih objektov pred
potresom škoda lahko nastala izključno zaradi potresa.
(3) Če je škoda, ki jo je povzročil potres, predmet ločenih
zahtevkov, velja pravilo, da se škoda, ki jo je povzročil potres
v obdobju 168 zaporednih ur, obravnava kot en zahtevek, pri
čemer zavarovanec sam določi, kdaj se to obdobje začne in
sicer tako, da se ne prekriva z drugim obdobjem.
(4) Za ugotavljanje intenzitetne stopnje potresov se
uporablja Mercalli-Cancani-Siebergova lestvica (MCS).
Zavarovatelj povrne samo škodo nastalo zaradi potresa
stopnje večje ali enake 5. (peti) stopnji po Mercalli- CancaniSiebergovi lestvici.
(5) Zavarovanje potresa krije uničenje ali poškodbo
zavarovanih stvari, ki nastane:
1) neposredno zaradi delovanja potresa;
2) zaradi delovanja vseh osnovnih in dodatnih nevarnosti,
ki so opredeljene v teh pogojih in so nastale kot
posledica potresa.
(6) Zavarovanje potresa ne krije škod, ki nastanejo:
1) na freskah in zidnih dekoracijah;
2) na vzidanih rezervoarjih, zunanjih dvoriščih, zunanjih
stopniščih in na drugih zunanjih objektih, razen, če je
tako dogovorjeno;
3) na zgradbah, ki še niso pripravljene na njihovo
namembnost, ter na vsebini takšnih zgradb.
(7) Zavarovanec je dolžan zavarovane objekte primerno
vzdrževati.
(8) Če v polici ni drugače dogovorjeno, se zavarovalnina
zmanjša za franšizo v višini 2% od skupne zavarovalne vsote
po objektu po tej polici.
c) Vulkanski izbruh
Vulkanski izbruh je nenadna sprostitev tlaka skozi odprtino v
zemeljski skorji, povezana z izlivom lave, izbruhom pepela ali
iztekom oziroma izlivom drugih plinov in materialov.
d) Pogrezanje in drsenje tal ter zemeljski plaz
(1) Pogrezanje ali posedanje tal je naravno spuščanje tal
skozi naravne odprtine v zemlji.
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(2) Zemeljski plaz je drsenje zemeljske površine na
nagnjenem zemljišču z jasno vidnimi razpokami tal in
gubanjem zemljišča, ki v kratkem času povzroči statično
nevarne deformacije ali široke razpoke na zgradbah.
Za zemeljski plaz se šteje tudi utrganje zemljišča ali tal kot
geološko odstopanje in kotaljenje trdnih kosov zemlje ali tal;
vendar v tem primeru krije zavarovanje samo škodo, ki
nastane na zavarovani stvari zaradi udarca trdnega kosa
zemlje ali tal, ki se je utrgal in jo pri tem uničil ali poškodoval.
(3) Zavarovanje ne krije škode:
→ če je zemljišče, kjer je zgradba, ob sklenitvi
zavarovanja v geološkem smislu že začelo drseti;
→ zaradi plazov, ki nastanejo v zvezi s človekovo
dejavnostjo (npr. zaradi useka, odkopa ipd.);
→ zaradi zemeljskega usada ali posedanja;
→ zaradi počasnega geološkega drsenja tal, ki se kaže v
manjših razpokah na zgradbah;
→ oziroma stroškov za saniranje tal.

9) na samih vodovodnih in odvodnih ceveh, napravah ter
kotlih zaradi loma ali počenja.
Voda oziroma iztečena tekočina v smislu tega člena nista
kriti.
(4) Ne glede na vzrok nastanka škode zavarovanje ne krije
škode zaradi:
1) izliva vode iz plitkih bazenov ali vode za čiščenje;
2) vrnitve vode iz cevi javne kanalizacije za odpadne
vode;
3) pogrezanja ali drsenja tal, razen če voda iz vodovoda,
(2) točka, ni povzročila drsenja tal;
4) hišne gobe in podobnega;
5) požara ali eksplozije;
6) potresa;
7) manifestacij in demonstracij.

e) Teža snega
(1) Zavarovanje krije fizično škodo na zavarovanih stvareh,
ki je posledica:
→ neposrednega delovanja teže snega;
→ neposrednega udarca predmetov, ki so zaradi teže
snega padli na zavarovano stvar.
(2) Zavarovanje krije škodo le, če višina novozapadlega
snega presega 40 cm in če je nastala v manj kot 24 urah,
odkar je prenehalo snežiti. V primeru dvoma mora
zavarovanec
dokazati
višino
snega
s
podatki
hidrometeorološkega zavoda.
(3) Zavarovanje ne krije:
→ škod zaradi zdrsa snega s streh, ki nimajo
snegobranov;
→ zamakanja, ki nastane zaradi taljenja snega;
→ stroškov za odstranitev snega.

Zavarovanje krije direktno fizično poškodovanje oz. škode, ki
so posledica:
a) izteka ali lekaže;
b) izliva žareče mase.

4. člen-

ZAVAROVANJE IZLIVA VODE IZ
VODOVODNIH IN KANALIZACIJSKIH CEVI

(1) Zavarovanje krije direktno fizično poškodovanje oz.
škodo zaradi:
1) izliva vode iz vodovodnih ali odvodnih (kanalizacijskih)
cevi ali iz naprav za toplovodno in parno gretje ali
drugih naprav, priključenih na cevovodno omrežje, do
katerega je prišlo zaradi poškodovanja ali zamašitve
(loma, počenja ali zatajitve naprave za upravljanje in
varnost) teh cevi in naprav;
2) izbruha pare iz naprav za toplovodno in parno gretje.
(2) V smislu (1) odstavka tega člena krije zavarovanje tudi
škodo zaradi izliva vode iz sprinklerske gasilne naprave.
(3) Zavarovanje ne krije škode:
1) zaradi izliva vode iz odprtih pip;
2) zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije;
3) zaradi hišne gobe;
4) zaradi izgube vode;
5) na zalogah blaga, ki je občutljivo na vodo in ni ustrezno
dvignjeno od tal (skladiščenje na paletah ipd.);
6) zaradi slabega vzdrževanja vodovodnega in odvodnega
omrežja, naprav za toplovodno in parno gretje ter
drugih naprav ali pomanjkljive zaščite pred
zmrzovanjem ipd.;
7) zaradi izliva vode iz žlebov in cevi za odvod deževnice,
razen če do izliva pride iz cevi za odvod deževnice, ki je
vgrajena v notranjosti zgradbe;
8) zaradi posedanja tal kot posledice izliva vode iz
vodovodnih cevi;
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5. člen-

ZAVAROVANJE IZTEKA OZ. LEKAŽE IN
IZLIVA ŽAREČE MASE

a) Iztek oz. lekaža
(1) Iztek je izguba tekočine ali plina iz nepremičnih posod
(cistern, zbiralnikov, ipd.) in cevovodov zaradi počenja
posode oziroma cevi ali okvare naprav za izpuščanje ali
polnjenje tekočine ali plina.
Zavarovanje krije samo škodo na zavarovani tekočini ali
plinu, razen če ni drugače dogovorjeno.
(2) Zavarovanje ne krije izgube zavarovane tekočine ali
plina, ki nastane zaradi slabega vzdrževanja ali dotrajanosti
posode ali naprave za izpuščanje ali če je tekočina iztekla,
plin pa ušel zaradi slabe tesnitve.
b) Izliv žareče mase
(1) Zavarovanje krije škodo, ki jo na zavarovanih stvareh
povzroči izliv žareče mase zunaj kraja določenega za
izpuščanje ali odvod čeprav ne nastane požar.
Škoda na napravi za taljenje in odvod mase je krita le, če jo
povzroči žareča tekoča masa od zunaj.
(2) Zavarovanje krije tudi škodo na razliti masi.

6. člen-

ZAVAROVANJE VLOMSKE TATVINE IN
ROPA

Zavarovanje krije direktno fizično poškodovanje, uničenje ali
izgubo zavarovanih stvari zaradi:
a) vlomske tatvine;
b) ropa znotraj zavarovanega kraja oz. objekta;
c) ropa za čas prevoza;
d) vandalizma pri vlomski tatvini;
e) ali zaradi poskusa enega od navedenih dejanj.
a) Vlomska tatvina
je, če storilec:
1) vlomi v zaklenjene prostore (razbije ali vlomi vrata,
okno, zid, strop ali pod);
2) odpre zaklenjene prostore s ponarejenim ključem ali
drugim sredstvom, ki ni namenjeno za redno
odklepanje;
3) pride v prostor, se v njem skrije in opravi tatvino v
času, ko so prostori zaklenjeni;
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4) vdre v zaklenjen prostor skozi odprtino, ki ni
namenjena za vhod in mora pri tem premagati ovire, ki
onemogočajo vstop brez napora;
5) vlomi v zaklenjeno hranišče v prostorih, kamor je prišel
na način, ki se po določilih tega člena šteje za vlomsko
tatvino;
6) odklene prostor ali hranišče, kjer so zavarovane stvari,
z originalnim ključem ali njegovim dvojnikom, če do
takega ključa pride tako, kot je določeno v točkah 1) do
5) tega odstavka ali z ropom;
7) vdre v prostor, ki ni v pritličju ali kleti, skozi odprto
okno, pri čemer se ne šteje, da je vlomska tatvina, če
storilec vdre skozi odprto okno, katerega spodnji rob je
manj kot 1,60 m od tal;
8) ukrade stvari z balkona, ki ni v pritličju.
Stvari so zavarovane le v času, ko so v zaprtih in zaklenjenih
prostorih, ki so navedeni v polici.
Če ni drugače dogovorjeno, so denar, vrednostni papirji,
koleki, poštne znamke, hranilne knjižice, drago kamenje,
plemenite kovine in predmeti iz plemenitih kovin, pravi
biseri in nakit iz plemenitih kovin, dragega kamenja in
biserov, zavarovani le, če so poleg tega, da so v zaprtih in
zaklenjenih prostorih, še v posebnem zaklenjenem hranišču
(železna blagajna, oklopna blagajna, trezor ipd.).
Stvari, kot so gradbeni material, železnina, zaloga
avtomobilov, kmetijskih in ostalih strojev ter v njih vgrajenih
delov ipd. so zavarovane tudi na prostem, če je to posebej
dogovorjeno. Prostor, na katerem so zavarovane stvari,
mora biti stalno čuvan in ograjen z dobro vzdrževano ograjo,
visoko vsaj 2 metra. Zavarovanje ne krije škode, če se
ugotovi, da navedeni pogoji ob nastanku zavarovalnega
primera niso bili izpolnjeni.
b) Rop
Za rop se šteje odvzem zavarovanih stvari z uporabo sile ali
grožnje za življenje in zdravje zavarovanca ali njegovih
pripadnikov.
Šteje se, da je uporabljena sila tudi v primeru, kadar so
uporabljena sredstva za onemogočanje odpora.
Če je posebej dogovorjeno, so do zavarovalne vsote na prvi
riziko zavarovani tudi:
→ denar, druga plačilna sredstva in dragocenosti v času
manipulacije z njimi, v blagajnah, bančnih in poštnih
okencih ter podobnih vplačilno izplačilnih in prodajnih
mestih. Manipulacija po teh pogojih je tudi priprava in
štetje denarja in drugih vrednostnih stvari.
Zavarovanje velja le pod pogojem, da je sklenjeno za
vsako vplačilno/izplačilno oziroma prodajno mesto
posebej.
→ plemenite kovine in predmeti iz plemenitih kovin v
času obdelave, dodelave in manipulacije.
c) Rop za čas prevoza
(1) Če je dogovorjeno, krije zavarovanje tudi rop med
prenosom ali prevozom denarja, vrednostnih papirjev,
hranilnih knjižic, čekov, menic, depozitnih potrdil in drugih
vrednostnih stvari. Za osebe, ki prenašajo oziroma prevažajo
navedene stvari (prenašalec, nakupovalec, inkasant, trgovski
potnik ipd.), se v nadaljnjem besedilu uporablja izraz
dostavljavec.
(2) Zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane brez krivde
dostavljavca, do zneska, navedenega v polici, pri
posameznem prenosu ali prevozu, zaradi:
→ prevare, ki je izvršena nad dostavljavcem v smislu
pojma prevare iz kazenskega zakonika;
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→ kraje denarja in drugih vrednostnih stvari dostavljavcu,
dokler so denar oz. vrednostne stvari pod neposredno
telesno zaščito pooblaščenih oseb;
→ uničenja denarja in drugih vrednostnih stvari, če je do
uničenja prišlo zato, ker je bilo nad dostavljavcem
uporabljeno sredstvo za onemogočanje odpora in zato
le- ta ni več mogel varovati zavarovanih stvari, ki so mu
bile zaupane.
→ Zavarovanje velja za določeno število dostavljavcev,
navedenih v polici (po imenu ali številu), ki po nalogu
zavarovanca prenašajo ali prevažajo denar ali druge
vrednostne stvari.
→ Zavarovanje velja od trenutka, ko dostavljavec
prevzame denar ali druge vrednostne stvari in traja na
redni poti po nalogu zavarovanca vse dotlej, dokler jih
ne izroči na določenem kraju.
→ Če je dogovorjeno, so denar in druge vrednostne stvari
pri prevozu z motornim vozilom zavarovane tudi pred
izginitvijo oziroma uničenjem v primeru prometne
nezgode. Za prometno nezgodo se šteje: prevrnitev,
trčenje, udarec, zdrsenje ali kotaljenje motornega
vozila, ki prevaža denar in druge vrednostne stvari,
kakor tudi vse ostale poškodbe, nastale zaradi
presenetljivega dogodka, ki deluje z mehanično silo na
vozilo od zunaj, toda neodvisno od zavarovančeve
oziroma voznikove volje, kakor tudi poškodbe, nastale
zaradi nenadnega toplotnega ali kemičnega delovanja
od zunaj.
→ Zavarovanje denarja in drugih vrednostnih stvari med
prenosom oziroma prevozom je sklenjeno na
zavarovalno vsoto po posameznem dostavljavcu,
škoda pa se povrne v polnem znesku, toda največ do
višine zavarovalne vsote (zavarovanje na prvi riziko).
(3) Zavarovanje ne krije škode, če prenos ali prevoz denarja
in drugih vrednostnih stvari ni izveden pod naslednjimi
pogoji:
→ prenos/prevoz do 5.000 EUR se opravi v primerni torbi
ali kovčku in ga prenaša ali prevaža dostavljavec brez
spremstva;
→ prenos/prevoz nad 5.000 EUR do 15.000 EUR opravita
dve polnoletni osebi, ki sta fizično sposobni nuditi
odpor, oz. ena oseba s posebej prirejeno torbo ali
kovčkom, opremljenim z elektronsko kemičnim
alarmnim sistemom za obarvanje denarja. Prenos
denarja do avtomobila se opravi v posebej prirejeni
varnostni torbi.
(4) Po teh pogojih se ne zavaruje prenos ali prevoz denarja
in drugih vrednosti:
→ nad 15.000 EUR;
→ če zavarovalec/zavarovanec ni lastnik teh stvari (npr.
družbe za zasebno varovanje).
(5) Če je dogovorjeno, so do zavarovalne vsote na prvi
riziko zavarovani tudi denar, druga plačilna sredstva in
dragocenosti v času manipulacije z njimi, v blagajnah,
bančnih in poštnih okencih ter podobnih vplačilno izplačilnih
in prodajnih mestih. Manipulacija po teh pogojih je tudi
priprava in štetje denarja in drugih vrednostnih stvari.
Zavarovanje velja le pod pogojem, da je sklenjeno za vsako
vplačilno izplačilno oziroma prodajno mesto posebej.
Če je dogovorjeno, so do zavarovalne vsote na prvi riziko
zavarovane plemenite kovine in predmeti iz plemenitih kovin
v času obdelave, dodelave in manipulacije.
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d) Vandalizem pri vlomski tatvini
(1) Zavarovanje krije tudi škodo, ki pri vlomu (vlomski
tatvini) ali ropu, oziroma pri poskusu teh dejanj, nastane na
zgradbi ali na njenih delih (stenah, stropih, vratih,
ključavnicah, vgrajeni opremi, instalacijah itd.), in sicer v
višini stroškov popravila, toda največ do 3% od zavarovalne
vsote oziroma pri zavarovanju na prvi riziko do 10% od
zavarovalne vsote, če ni drugače dogovorjeno.
V tem obsegu je krita tudi škoda na notranjih delih zgradbe,
oziroma prostora, kjer so zavarovane stvari, če jo je storilec
povzročil ob vlomu ali ropu iz objestnosti (vandalizma).
Zavarovanje pa ne krije škode na steklih vrat, oken, izložb in
na steklenih stenah.
(2) Če je to posebej dogovorjeno, zavarovanje krije tudi
škodo, ki jo povzroči storilec na izložbenih omarah in vitrinah
izven zgradb (v kraju zavarovanja).
(3) Iz zavarovanja so izključeni:
→ avtomati za zbiranje denarja vključno z njihovo
vsebino, naprave za menjavo denarja ter avtomati za
izdajo denarja, razen če to ni posebej dogovorjeno;
→ naprave za vračilo denarja, če hranišče za denar ni
odstranjeno, in registrske blagajne.

7. člen-

ZAVAROVANJE UDARCA LASTNEGA
MOTORNEGA VOZILA, DIMA, PREBOJA
ZVOČNEGA ZIDU IN SAMOVŽIGA ZALOG

Zavarovanje krije direktno fizično poškodovanje, uničenje ali
izgubo zavarovanih stvari zaradi:
a) udarca lastnega motornega vozila;
b) dima;
c) preboja zvočnega zidu;
d) samovžiga zalog-piroliza.
a) Udarec lastnega motornega vozila
Zavarovanje krije samo škodo, ki nastane na zavarovanih
zgradbah zavarovanca zaradi udarca zavarovančevega
motornega vozila ali zavarovančevega premičnega
delovnega stroja.
Soudeležba zavarovanca pri škodi znaša 10% od izračunane
zavarovalnine, vendar ne manj kot 200 evrov.
Zavarovanje ne krije:
→ škode na vozilih;
→ škode zaradi običajne obrabe.
b) Škoda zaradi dima
Škoda zaradi dima je vsako poškodovanje ali uničenje
zavarovanih stvari v kraju zavarovanja zaradi dima, ki
nepričakovano in nepravilno izhaja iz postrojenj za gretje,
kuhanje ali sušenje.
c) Preboj zvočnega zidu
Preboj zvočnega zidu je močno povečanje tlaka, ki nastane
ob tem, ko letalo prebije zvočni zid.
d) Samovžig zalog-piroliza
Samovžig je proces med katerim se snovi pod vplivom
znotraj nastalih visokih temparatur razkrajajo ali prehajajo v
pepel brez prisotnosti ognja ali delovanja toplote od zunaj.
Zavarovanje ne krije škode na zalogah snovi, ki niso
uskladiščene in oskrbovane po veljavnih predpisih.
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8. člen-

ZAVAROVANJE MANIFESTACIJ IN
DEMONSTRACIJ

Zavarovanje krije direktno fizično poškodovanje, uničenje ali
izgubo zavarovanih stvari zaradi manifestacij in demonstracij
Manifestacije in demonstracije
Manifestacija oziroma demonstracija je organizirano ali
spontano javno izražanje razpoloženja skupine ljudi. Krite so
samo tiste škode, ki so nastale zaradi manifestacij oziroma
demonstracij, dovoljenih od pristojnih državnih organov.
Šteje se, da je nastal zavarovalni primer, če so manifestanti
oziroma demonstranti uničili ali poškodovali zavarovane
stvari (razbijanje, rušenje, demoliranje, požiganje ipd.). V
smislu teh pogojev izginotje zavarovanih stvari ni krito, razen
v primeru kaznivih dejanj, ki so povzročeni s strani
manifestantov in demnonstrantov.
Zavarovalnica povrne škodo največ do višine 1,5 milijonov
EUR.

9. člen-

ZAVAROVANJE OSTALIH NEVARNOSTI

(1) Zavarovanje krije direktno fizično poškodovanje ali
uničenje zavarovanih stvari iz nepričakovanih zunanjih
dejavnikov. Uničenje ali poškodovanje je materialna
sprememba stvari in ne velja za stvari, ki so že pred tem
imele pomanjkljivosti v smislu materialnih sprememb.
Zavarovanje ne krije izginotje zavarovanih stvari; vključno s
kaznivimi dejanji. Nevarnosti iz členov od 1. do 8. prav tako
niso krite.
Nepričakovani zunanji dejavniki so tisti, ki jih zavarovalec ali
njegovi predstavniki, ob potrebnem znanju za opravljanje
dejavnosti v zavarovanem podjetju, niso pravočasno
predvideli oziroma jih niso mogli predvideti. Če zunanjih
dejavnikov niso predvideli zaradi večje nepazljivosti,
zavarovalno kritje ne velja.
Manjše spremembe, ki ne zmanjšujejo uporabno vrednost
zgradb ali industrijskih naprav in drugih objektov, se ne
štejejo kot škoda v smislu tega člena.
(2) Zavarovanje krije škodo na elektronskih podatkih samo
v primeru, ko je prišlo do uničenja, poškodovanja ali
spremembe podatkov na nosilnem mediju (datoteka) kot
posledica poškodovanja stvari zaradi zunanjega delovanja
nevarnosti iz tega člena.
(3) Ne glede na ostale vzroke nastanka zavarovanje ne krije
škode zaradi:
a) na strojih, strojnih,elektrotehničnih ali elektronskih
napravah, ki nastanejo v zvezi z uporabo,
vzdrževanjem, predajo v uporabo in podobnega (npr.
zaradi napačne uporabe, odpovedi merilnih,
upravljalnih ali varnostnih naprav, pomanjkanja vode,
olja ali drugih maziv);
b) napak pri projektiranju, napak v materialu ali napak v
izvedbi;
c) običajne obrabe ali staranja, če je le-to
najpomembnejši neposredni ali posredni vzrok za
škodo;
d) kontaminacije (npr. zastrupljanje, odlaganje, prašenje,
izpostavljenost tlaku ipd.) ali korozije;
e) nenormalnih vremenskih vplivov, katere bi zavarovalec
zaradi letne dobe ali lokalnih značilnosti moral
predvideti;
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f)
g)
h)
i)
j)
k)

spuščanja, trganja, stiskanja ali raztezanja;
notranjih okvar: mikroorganizmi, živali ali rastline;
naravnih značilnosti stvari;
dovoda ali pomanjkanj električne energije;
obratovalnega zastoja;
pomanjkljivega delovanja klimatskih naprav, sistemov
za gretje ali hlajenje zalog;
l) višje sile;
m) poplave, razen poplave, kot jo je možno zavarovati v
skladu s točko (3) 2. člena teh pogojev;
n) viharne plime;
o) manipulacije genoma, genske mutacije ali podobnih
sprememb;
p) mase, ki topi steklo ali metal;
q) suše ali izsuševanja;
r) udarca motornih vozil vseh vrst ali njihovega tovora;
s) obdelave ali dodelave.
(4) Za točke (3) a) do (3) h) tega člena velja:
Za materialne škode, ki so posledica teh nevarnosti in se
zgodijo na drugih predmetih zavarovanja, velja zavarovalno
kritje, razen če ni škoda izključena v eni od drugih določb o
izključitvah. Pod druge predmete se v smislu te točke
smatrajo: industrijska oprema, zaloge, modeli in vzorci.
(5) Po tem členu niso predmet zavarovanja:
a) živali;
b) rastline, ki rastejo na prostem;
c) mikroorganizmi;
d) deponije;
e) objekti v izgradnji, objekti, ki niso vseljivi ter
premoženje, ki se nahaja v teh objektih ter
premoženje, ki še ni sestavljeno za obratovanje
oziroma poizkusni zagon še ni bil uspešno opravljen.

10. člen- ZAVAROVANJE STROJELOMA
(1) Zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji,
vsako nenadno in nepredvideno direktno fizično uničenje ali
poškodovanje zavarovane stvari.
(2) S tem zavarovanjem ni krito uničenje ali poškodovanje
zavarovanih stvari zaradi:
→ požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letal
vseh vrst,manifestacije in demonstracije, poplave,
hudournika, visoke in talne vode, izliva vode iz
vodovodnih in odvodnih cevi, zemeljskega plazu,
odtrganja zemljišča, zemeljskega usada, snežnega
plazu, izliva žareče mase in potresa.
Strojelomno zavarovanje tudi ne krije poškodbe ali
uničenja zavarovanih stvari zaradi gašenja in rušenja
ter izginitve v zvezi z nevarnostmi, omenjenimi v tej
točki. Obseg teh nevarnosti je podan v členih od 1. do
8. teh pogojev;
→ pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v trenutku
sklenitve zavarovanja in so bile ali bi morale biti znane
zavarovancu ali osebi, odgovorni za obratovanje;
→ kršitve zakonskih in tehničnih predpisov ter pravil
tehničnega izkoriščanja zavarovane stvari in zaščitnih
ukrepov ter nepoznavanja rokovanja z zavarovano
stvarjo;
→ preobremenitve ali prenapetosti strojev, strojnih in
električnih naprav ter instalacij nad mejo njihove
predpisane zmogljivosti;
→ nezadostnega investicijskega vzdrževanja;
→ neposredne posledice trajnega vplivanja kemičnih,
toplotnih ali mehaničnih pogojev namestitve in
delovanja (korozije, oksidacije, sevanja, staranja,
prekomerne vibracije ipd.);
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→ obrabe, abrazije, erozije ali kavitacije- razen, če je
korozija posledica druge škode na premoženju v kraju
zavarovanja, za katere je podano zavarovalno kritje v
skladu s tem členom;
→ prekomerne vlage, rje, kotlovca, usedlin, mulja ipd.;
→ obratovanja pred končanim popravilom;
→ montaže in poskusnega pogona ali poskusnega
obratovanja;
→ posledice dinamičnega uravnoteženja na vrtečih se
delih strojev (turbinskih rotorjih ipd.), če ni drugače
dogovorjeno in je obračunana dodatna premija.
Zavarovanje prav tako ne krije:
→ škode, ki nastane v garancijskem roku in jo je dolžan
povrniti proizvajalec ali prodajalec, če njuno jamstvo ni
sporno;
→ stroškov demontaže in ponovne montaže, ki so nastali
zaradi rednega pregleda ali vzdrževanja zavarovane
stvari (periodična popravila ali zamenjava obrabljenih
delov), in sicer tudi tedaj, če se ob tej priložnosti
ugotovi poškodovanje zaradi zavarovane nevarnosti.
Zavarovanje v tem primeru krije le stroške popravila ali
zamenjave uničenih ali poškodovanih delov, ki niso bili
predvideni za periodično popravilo oziroma
zamenjavo;
→ stroškov vzdrževanja;
→ posredne škode, ki nastane ob zavarovalnem primeru
(izguba zaslužka, obratovalni zastoj, kazni ipd.);
→ škode zaradi izginitve zavarovane stvari;
→ škode, ki je kasneje prijavljena, kot je določeno v (1)
točki 27. člena teh pogojev in zaradi tega ni mogoče
ugotoviti njenega vzroka;
→ škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali
radioaktivne kontaminacije;
→ potresa.
Ne glede na vzrok nastanka škode niso krite škode zaradi:
a) nenormalnih vremenskih vplivov, katere bi zavarovalec
zaradi letne dobe lokalnih značilnosti moral predvideti;
b) višje sile;
c) poplave, razen poplave, kot jo je možno zavarovati v
skladu s točko (3) 2. člena teh pogojev,
d) viharne plime;
e) pogrezanja tal zaradi nadzemnih ali podzemnih
izkopavanj;
f) zaradi suše ali izsuševanja;
g) povzročene s strani tretjih oseb, razen dobaviteljev
(proizvajalcev ali trgovcev), proizvodnih pogodbenih
izvajalcev ali oseb, ki so delali na podlagi naloga za
popravilo. Če tretja oseba ne priznava odgovornosti za
škodo, zavarovatelj plača škodo. V primeru, ko se že po
tem, ko zavarovatelj izplača škodo zavarovalcu,
ugotovi, da je nekdo tretji odgovoren za škodo in ta to
ne priznava, zavarovalec obdrži prejeto zavarovalnino.
h) terorizem.
(3) Predmet zavarovanja:
a) Po teh pogojih so predmet zavarovanja stroji, strojne
naprave, električne naprave ter instalacije. Predmet
zavarovanja so tudi podstavki, ležišča in temelji strojev
ter polnjenje električnih naprav (npr.olje), če so zajeti v
vrednosti strojev.
Če je posebej dogovorjeno, so lahko predmet zavarovanja
tudi:
→ računalniki in računalniška oprema;
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→ računalniški programi, vgrajeni v stroje ali naprave ter
stroški ponovnega vnosa podatkov na zunanje in
notranje pomnilniške medije ter stroški ponovnega
vnosa in nastavitve programske opreme;
→ stroški za ponovni vnos podatkov na pomnilniške
medije kot tudi stroški ponovnega vnosa in nastavitve
programske opreme. Ti stroški so kriti le, če je prišlo do
uničenja ali poškodovanja zavarovane stvari oziroma
naprave.
→ daljnovodi, plinovodi, naftovodi, toplovodi, parovodi,
vodovodno in odvodno omrežje, kabli visoke
napetosti, kovinski silosi, antenski stolpi in podobne
kovinske konstrukcije. Navedenih stvari, ki se sicer
štejejo za gradbene objekte, ni potrebno s posebnim
dogovorom vključevati v zavarovanje, če so sestavni
del zgradb ali so na ožjem območju, kjer so ostale
zavarovane stvari (obrat);
→ trakovi, verige in vrvi transportnih naprav;
→ temelji, podstavki in ležišča, če niso zajeti v vrednosti
strojev;
→ naprave in instalacije;
→ polnjenje (olje), če ni zajeto v vrednosti strojev in
naprav;
→ veliko orodje;
→ termične obloge peči;
→ vrtalno drogovje in pripadajoča oprema za globinsko
vrtanje (težko in delovno drogovje, reducirni deli,
stabilizatorji in visokotlačne armirane cevi za izplako);
→ rentgenske in ventilske cevi.
b) Po teh pogojih niso predmet zavarovanja, in sicer tudi
takrat ne, ko je njihova vrednost zajeta v vrednosti
zavarovanih strojev ali naprav:
→ vse vrste malega orodja in deli strojev, ki se
neposredno uporabljajo za lomljenje, drobljenje in
oblikovanje, kot so na primer: svedri, noži, škarje,
brusi, rezkala, stope, mlinski kamni, čeljustne plošče,
delovne plošče drobilnic, kokile, modeli, matrice,
delovni deli kmetijskih strojev, krone vrtalne opreme
za globinsko vrtanje ipd.;
→ deli strojev, ki so neposredno izpostavljeni toplotnim
učinkom, kot na primer obloge posod in naprav za
zgorevanje, rešetke kurišč, gorilniki, grelci, elektrode
pri industrijskih pečeh, posode za topljenje in vlivanje
ipd.; V tej točki našteti deli strojev so predmet
zavarovanja, če se poškodujejo zaradi zunanjih vplivov,
kot so nenormalno delovanje strojev, nepričakovani
padci, udarci ter pojavi drugih predmetov, ki niso
namenjeni tehnološkemu procesu ipd.;
→ deli strojev, ki se večkrat zamenjujejo, kot na primer
sita, vzorci, obloge na valjih, obloge mikalnikov,
upogljive cevi, jermenje, krtačke, gumijasti, tekstilni in
sintetični obročki, tesnila, platneni in podobni filtri,
sredstva za izolacijo, hitro obrabljivi deli spojnic
(gumijasti deli, vložki, lamele ipd.), prenosni kabli,
verige in vrvi, če ne pripadajo transportnim napravam.
V tej točki našteti deli strojev pa so predmet
zavarovanja, če se poškodujejo zaradi zunanjih vplivov,
kot so nenormalno delovanje strojev, nepričakovani
padci, udarci ter pojavi drugih predmetov, ki niso
namenjeni tehnološkemu procesu ipd.;
→ varnostni elementi enkratnega učinka, razen
katodnih odvodnikov;
→ potrošni material, kot na primer: gorivo, mazivo,
sredstva za hlajenje, čistilna sredstva;
→ katalizatorji;
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→ kopenska motorna vozila, prikolice, samovozni delovni
stroji, vodna plovila in letala vseh vrst.
(4) Po tem členu niso predmet zavarovanja:
a) živali;
b) rastline, ki rastejo na prostem;
c) mikroorganizmi;
d) deponije;
e) vodna plovila, zrakoplovi in motorna vozila;
f) objekti v izgradnji, objekti, ki niso vseljivi ter
premoženje, ki se nahaja v teh objektih ter
premoženje, ki še ni sestavljeno za obratovanje
oziroma poizkusni zagon še ni bil uspešno opravljen;
g) pogonska sredstva.

11. člen- PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja je nepremično in premično
premoženje navedeno v zavarovalni polici, z upoštevanjem
izključitev navedenih v členih od 1-9 teh pogojev.
(2) Premoženje je zavarovano le, če je zavarovalec:
a) Lastnik;
b) b) ima lastninsko pravico ali;
c) ima interes, da na premoženju ne pride do škode, ker s
tem sam trpi določeno materialno škodo.
Premičnine je možno zavarovati posamezno ali kot skup
predmetov. V primeru skupninskega zavarovanja premičnin
so zavarovane vse stvari, ki se nahajajo na kraju zavarovanja,
kakor tudi vse stvari, ki so pripadale tej skupini stvari v času
sklepanja zavarovalne pogodbe ter stvari, ki se v to skupino
dodajo naknadno v kolikor dvig ne presega 5 % celotne
zavarovalne vsote po posamezni lokaciji.
(3) Če je posebej dogovorjeno so zavarovane tudi stvari
tretjih oseb, če po svojih lastnostih spadajo med zavarovano
premoženje in jih ima zavarovalec na hrambi ter se za njih z
lastnikom izrecno ni dogovoril, da jih ni potrebno zavarovati.
(4) Zavarovanje v točki (2) b), (2) c) in točki (3) velja za
račun lastnika in zavarovalca. V primerih točke (3) je za
višino zavarovalne vrednosti, če to ni drugače dogovorjeno,
merodajen samo lastnikov interes.
(5) Če je dogovorjeno, da zavarovanje krije tudi osebne
stvari zaposlenih, potem to velja le za stvari, za katere je
običajno, da se nahajajo v zavarovalnem kraju ali se tam
nahajajo na zavarovalčevo zahtevo. Gotovina, vrednostni
papirji in motorna vozila niso predmet zavarovanja.
(6) Po tem členu niso predmet zavarovanja:
→ voda, zemljišča in tla;
→ off-shore postrojenja, vključno s premoženjem, ki se
tam nahaja;
→ jedrska postrojenja, vključno s premoženjem, ki se tam
nahaja.

12. člen- ZAVAROVANI STROŠKI
(1) Zavarovalec je dolžan izvajati vse predpisane,
dogovorjene in druge ukrepe, da prepreči nastajanje škodnih
dogodkov (preventivni ukrepi). V primeru zavarovalnega
primera je zavarovalec dolžan storiti vse, kar je v njegovi
moči, da se omeji posledice.
Zavarovanje krije stroške, izgubo in drugo škodo nastalo
zaradi ukrepov, katerih namen je preprečitev nastanka
škodnega dogodka ali zmanjševanje posledic škodnega
dogodka; tudi v primeru, ko so taka dejanja brez učinka.
Če nadomestilo iz predhodnega odstavka skupaj z izplačilom
zavarovalnine za škodo presega zavarovalno vsoto oziroma
limit izplačila po posameznem škodnem dogodku, je
zavarovateljeva obveznost omejena na višino izplačila
Velja od 01.09.2008

enakega zavarovalni vsoti oziroma limitu izplačila po
škodnem dogodku.
Če zavarovanec ne izpolnjuje svoje obveznosti preprečevanja
nastajanja škodnih dogodkov oziroma omejevanja posledic
le-teh in zato nima tehtnih razlogov, se zavarovateljeva
obveznost zniža za toliko, kolikor je bila zaradi
neizpolnjevanja obveznosti zavarovanca škoda višja.
(2) Zavarovatelj ima pravico kontrole dogovorjenih in
drugih ukrepov iz 1. odstavka, (1) točke tega člena.
(3) Zavarovanje krije stroške:
a) čiščenja mesta nastanka škode, kar vključuje stroške
rušenja preostalih delov, odvoz materiala in drugih
ostankov do najbližjega odlagališča ter stroški
odlaganja in uničevanja do 3 % od skupne zavarovalne
vsote zavarovanih predmetov na zavarovalni polici. Pri
škodnih dogodkih zaradi elementarnih nevarnosti iz
tega člena, zavarovanje krije stroške čiščenja kraja
škode, tudi če je ta izven zavarovalnega kraja, vendar
le, če se stroški nanašajo na stvari zavarovane po teh
pogojih;
b) vzpostavitve prvotnega stanja ali premikanja novo
nabavljenih stvari, menjave ali zaščite drugega
premoženja. Stroški za premikanje ali zaščito so stroški
demontaže ali ponovne montaže strojev, stroški
prebijanja, rušenja ali ponovne izgradnje delov zgradb
ali stroški širjenja odprtin;
c) zaradi izgube podatkov na pomnilniških medijih. Škoda
se obračuna po zavarovalni vrednosti oziroma po
stroških, ki so ob zaključku likvidacije zavarovalnega
primera potrebni za obnavljanje podatkov na
pomnilniških medijih. Najvišji znesek, do katerega ima
zavarovanec pravico ob škodi, je za vsak pomnilniški
medij posebej določena zavarovalna vsota.
Za točko (1) in (2) velja 40. člen teh pogojev.
(4) Če je dogovorjeno in če zavarovateljeva obveznost
presega 15.000 EUR po škodnem dogodku, zavarovatelj krije
tudi stroške izvedenskega mnenja, katere ima zavarovalec v
skladu s 5. odstavkom, 31. člena teh pogojev.
(5) Če je posebej dogovorjeno, pri zavarovanju vlomske
tatvine in ropa (6. člen teh pogojev) zavarovanje krije:
a) stroške za odpravo škode zaradi zavarovalnega
primera ali poizkusa le-tega na strehah,
stropih,
zidovih, podih, vratih, ključavnicah, oknih (razen
izložb), roletah ali zaščitnih rešetkah znotraj
zavarovalnega kraja;
b) na izložbenih omarah in vitrinah (razen samega stekla)
izven zgradb, vendar znotraj zavarovalnega kraja;
c) stroške zamenjave ključavnic na zunanjih vratih zgradb
v kraju zavarovanja, če so ključi za ta vrata izginili
zaradi zavarovalnega primera ali zaradi drugega
dejanja izven zavarovalnega kraja (točke (1) a) do (1)
c), 6. člen). To določilo ne velja za vrata trezorjev;
d) stroške izginotja ključev:
→ trezorjev, železnih omar z več stenami in teže
najmanj 300 kg;
→ vzidanih omar z železnimi stenami in vrati z več
stenami, ki se nahajajo v zavarovalnem kraju;
→ stroške za zamenjavo ključavnic in izdelavo novih
ključev ter za neizogibno odpiranje na silo in
popravilo hranišč ter za zapiranje teh odprtin.
Stroški izginotja ključev so kriti le, če so ključi za
ta vrata izginili zaradi zavarovalnega primera ali
zaradi drugega dejanja izven zavarovalnega kraja
kot je navedeno v 6. členu, točke (1) a) do (1) c).
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13. člen- ZAVAROVALNI KRAJ
(1) Zavarovalno kritje je podano le za zavarovalni kraj, ki je
naveden na polici.
Zavarovalno kritje je podano tudi za zavarovane stvar, ki se
zaradi nekega zavarovalnega primera nahajajo izven
zavarovalnega kraja ali se premikajo in se zaradi tega
poškodujejo, uničijo ali izginejo.
(2) V zavarovalni kraj so vključene vse lokacije oziroma
kraji navedeni v zavarovalni polici vključno z/s:
a) izložbenimi omarami, vitrinami, kraji za odlaganje in
priključne proge, ki se nahajajo v neposredni bližini teh
krajev;
b) ustrezno označena parkirišča, ki jih uporablja
zavarovalec.
Zavarovalno kritje ni podano za zavarovane predmete, ki jih
zaposleni oz. osebe, ki so v kakršnem koli pogodbenem
odnosu z zavarovancem, uporabljajo in hranijo izven kraja
navedenega v polici.
(3) Če je posebej dogovorjeno, velja zavarovalno kritje
tudi za stvari izven zavarovalnega kraja, vendar znotraj
geografskega ozemlja Evrope.
(4) Zavarovalni kraj za primer ropa v času prevoza (6.
člena, točka (1) c)) je Republika Slovenija, če ni dogovorjeno
drugače. Za začetek prevoza velja prevzem zavarovanih
stvari za prevoz, ki neposredno sledi, in za konec prevoza
predaja zavarovanih stvari v namembnem kraju prevoza.

14. člen- ZAVAROVALNA VREDNOST
(1) Če je premoženje zavarovano na novo vrednost velja:
a) nova vrednost zgradb je lokalna vrednost novogradnje,
vključno s pristojbinami za arhitekte in povezane
stroške, stroške projektiranja in dodatne stroške
izgradnje, ki so potrebni, da se postavi zgradba enake
vrste in kvalitete;
b) nova vrednost opreme je novonabavna vrednost
opreme v kraju zavarovanja oziroma fakturirana cena
opreme enake vrste in kvalitete povečana za stroške
dostave, montaže, carine in ostalih dajatev;
c) zavarovalnje na novo vrednost se lahko sklene le pod
pogojem, če dejanska vrednost zavarovanih stvari ni
nižja kot 50 % nove vrednosti stvari v času sklepanja
zavarovalne pogodbe.
(2) Če je premoženje zavarovano na dejansko vrednost,
velja: Dejanska vrednost je nova vrednost predmeta
zavarovanja zmanjšana za znesek izgubljene vrednosti zaradi
obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti.
(3) Zavarovalna vrednost:
a) blaga, ki ga zavarovalec proizvaja, vključno s polizdelki
ali nedokončanimi izdelki;
b) blaga, s katerim zavarovalec trguje;
c) surovin in
d) pridelkov
je znesek, ki ga je potrebno plačati, da se ponovno nabavi
stvari enake vrste in kvalitete ali znesek, ki je potreben, da se
izdelek ponovno izdela, in sicer do tiste stopnje izdelave, kot
je bil izdelan v času nastanka škodnega dogodka. Če je za
vzpostavitev prejšnjega stanja mogoče blago kupiti ali
izdelati, zavarovalnica povrne znesek, ki je nižji (proizvodna
cena povečana za odvisne stroške, vendar ne višja kot tržna
cena).
(4) Zavarovalna vrednost za vzorce, modele, prototipe in
eksponate, standardne proizvodne naprave, ki niso več v
uporabi v tekoči proizvodnji, je, če ni drugače dogovorjeno v
smislu teh pogojev, dejanska ali uporabna vrednost.
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15. člen- SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE

20. člen- NAČIN OBVEŠČANJA

(1) Zavarovalno pogodbo lahko sklene fizična ali pravna
oseba, ki ima interes, da do zavarovalnega primera ne pride,
ker bi v tem primeru utrpela materialno škodo.
(2) Zavarovalna pogodba se sklepa na osnovi pisne
ponudbe in je sklenjena takrat, ko zavarovatelj in
zavarovalec podpišeta pogodbo oziroma zavarovalno polico,
potrdilo o začasnem kritju in morebiten dodatek/tkek polici.
Ponudba, ki ni dana v pisni obliki za nobeno pogodbeno
stranko, ni obvezujoča.
Dana pisna ponudba za zavarovanje s strani zavarovalca
obvezuje zavarovalca, če sam ni določil krajši rok, 8 dni od
dneva, ko je zavarovatelj prejel ponudbe.
(3) Če zavarovatelj na osnovi prejete ponudbe zaprosi za
dopolnitev ali spremembo, se kot dan prejema ponudbe
šteje dan, ko zavarovatelj prejme vse dopolnitve oziroma
spremembe ali dan, ko je obveščen o sprejemanju njegovih
pogojev.

(1) Dogovori o vsebini zavarovalne pogodbe so veljavni le,
če so sklenjeni v pisni obliki.
(2) Vsa obvestila in izjave, ki jih je skladno z določili
zavarovalne pogodbe potrebno izdati morajo biti v pisni
obliki.
(3) Obvestilo ali izjava je podana pravočasno, če se pred
koncem roka pošlje s priporočenim pismom.
(4) Šteje se, da je pisno obvestilo/izjava izročena tedaj, ko
jo druga stranka prejme.

16. člen- ZAVAROVALNA POLICA IN JAMSTVO
(1) V zavarovalni polici morajo biti navedeni: pogodbene
stranke, zavarovalni pogoji, predmeti zavarovanja,
zavarovane nevarnosti, trajanje zavarovanja in kritja,
zavarovalna vsota, premija, datum izdaje police in podpisi
pogodbenih strank.
(2) Zavarovalno polico lahko začasno zamenjuje potrdilo o
začasnem kritju, v katerem so navedeni bistveni elementi
zavarovalne pogodbe.

17. člen- TRAJANJE ZAVAROVALNE POGODBE
Zavarovalna pogodba se lahko sklene z:
a) določenim rokom trajanja ali
b) nedoločenim rokom trajanja, ki se podaljšuje iz leta v
leto (permanentno).

18. člen- ZAVAROVALNI PRIMER

21. člen- SPREMEMBA NASLOVA ALI NAZIVA
(1) Zavarovanec mora obvestiti zavarovalnico o
spremembi naziva ali naslova v petnajstih dneh od dneva
spremembe.
(2) V kolikor zavarovanec spremembe naziva ali naslova
ne sporoči zavarovalnici v predpisanem roku, le ta vsa
obvestila zavarovancu pošlje na naslov znanega stanovanja
ali sedeža, ali ga naslovi na zadnje znan naziv in naslov.

22. člen- PRISTOJNOST V PRIMERU SPORA
(1) Zoper odločitev zavarovalnice je dovoljena pritožba.
Pritožba se lahko odda osebno ali po pošti.
(2) Pritožbo obravnava pristojna pritožbena komisija
skladno s pravilnikom, ki ureja pritožbeni postopek
zavarovalnice. Odločitev pritožbene komisije je dokončna in
nadaljnji postopki pri zavarovalnici niso več možni.
(3) V primeru nestrinjanja z odločitvijo pritožbene
komisije se lahko po posebnem dogovoru nadaljuje
postopek za izvensodno rešitev spora pri mediacijskem
centru, ki deluje v okviru Slovenskega zavarovalnega
združenja.
(4) Za razmerja iz zavarovalne pogodbe se uporablja
slovensko pravo. Za spore iz te zavarovalne pogodbe je
pristojno sodišče po kraju zavarovalnice, pri kateri je bila
zavarovalna pogodba sklenjena.

(1) Zavarovalni primer je dogodek, ki mora biti bodoč,
negotov in neodvisen od izključne volje pogodbenikov. Šteje
se, da je nastal zavarovalni primer tisti trenutek, ko je ena
izmed zavarovanih nevarnosti nenadoma in nepričakovano
začela delovati na zavarovani predmet in ga poškodovala ali
na zavarovanem predmetu začela povzročati škodo.
(2) Zavarovalna pogodba je nična, če je v času sklepanja
pogodbe zavarovalni primer že nastal, je bil v nastajanju
oziroma je bilo že jasno, da bo nastal ali pa ni več verjetno,
da bi nastal.

23. člen- UPORABA ZAKONA IN KRAJEVNA
PRISTOJNOST V PRIMERU SODNEGA
SPORA

19. člen- PRAVNE RAZMERE PO NASTANKU
ŠKODNEGA DOGODKA

(1) Zavarovalec v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov dovoljuje, da se njegovi osebni podatki uporabljajo
v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje
zavarovalnica in z njo kapitalsko povezana ter pooblaščena
podjetja za zastopanje in posredovanje zavarovanj.
(2) Zavarovalec soglaša in pooblašča zavarovalnico
oziroma katerokoli drugo osebo, ki s cesijo pridobi pravice iz
zavarovalne pogodbe, da pri pristojnih državnih organih ali
drugih institucijah opravi poizvedbe o naslovu bivališča,
zaposlitve, premoženjskem stanju in prejemkih ter jih
uporabi, če je to za izvajanje pogodbe potrebno.
(3) Zavarovalec dovoljuje zavarovalnici oziroma katerikoli
drugi osebi, ki s cesijo pridobi pravice iz zavarovalne
pogodbe, posredovanje in zbiranje podatkov o merebitnem

(1) Če ni drugače dogovorjeno in se v zavarovalnem
obdobju zgodi več zavarovalnih primerov eden za drugim, se
zavarovalnina izplača v popolnosti za vsak posamezen primer
glede na celotno zavarovalno vsoto, brez znižanja
zavarovalnine zaradi že izplačanih zavarovalnin v enem
zavarovalnem obdobju.
(2) V primeru popolnega uničenja ali ko se zavarovane
stvari v skladu z zavarovalno pogodbo štejejo za uničene,
zavarovanje za to stvar preneha.
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Za razmerja iz zavarovalne pogodbe se uporablja slovensko
pravo. Za spore iz te zavarovalne pogodbe je pristojno
sodišče po kraju zavarovalnice, pri kateri je bila zavarovalna
pogodba sklenjena.

24. člen- VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
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neizpolnjevanju njegovih obveznosti iz zavarovalne pogodbe
tudi drugim finančnim ustanovam.
(4) Navedeni osebni podatki se bodo uporabljali le v času
trajanja zavarovanja z namenom obveščanja zavarovalca o
novostih in ponudbah zavarovalnice. Zavarovalnica se
obvezuje, da bo zdravstvene podatke, kot tudi vse druge
osebne podatke, skrbno varovala v skladu z veljavno
zakonodajo.

25. člen- PRIJAVA OKOLIŠČIN POMEMBNIH ZA
OCENO ZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Pri sklenitvi zavarovalne pogodbe mora zavarovalec
zavarovalnici prijaviti vse okoliščine, ki so pomembne za
ocenitev nevarnosti (teže rizika) in za katere je vedel,
oziroma bi moral vedeti. Za okoliščine, ki so pomembne za
ocenitev nevarnosti, se štejejo zlasti okoliščine, ki so
zavarovalcu znane in na podlagi katerih je določena in
obračunana premija, kakor tudi one, ki so navedene v
zavarovalni pogodbi. Te okoliščine lahko zavarovalec in
zavarovalnica določita tudi skupaj.
(2) Zavarovalec mora omogočiti zavarovalnici pregled in
revizijo rizika, kakor tudi določitev največje verjetne škode.

26. člen- PLAČILO PREMIJE
(1) Prvo ali enkratno premijo mora zavarovalec plačati ob
prejemu zavarovalne listine, naslednje premije pa prvi dan
vsakega zavarovalnega leta.
(2) Plačilo premije na podlagi računa ali drugega
dokumenta, kjer se običajno določi rok plačila, se pri plačilu
prve premije šteje za dogovor o tem, da je treba premijo
plačati ob sklenitvi zavarovalne pogodbe.
(3) Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih,
zapadejo ob nastanku zavarovalnega primera v plačilo vsi
premijski obroki tekočega zavarovalnega leta.
(4) Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih ali
za nazaj, se lahko obračunajo redne obresti od zneska
premije, za katero je dogovorjena odložitev plačila. Če
obročna premija ni plačana do dneva zapadlosti, se lahko
obračunajo zamudne obresti.
(5) Če je premija plačana po pošti, velja za čas plačila dan,
ko je bil premijski znesek pravilno izročen pošti. Če pa je
premija plačana z virmanom, velja za čas plačila dan, ko
pride nalog k banki zavarovalnice.
(6) Če je bila glede na dogovorjeni čas zavarovanja v
zavarovalni pogodbi določena nižja premija, zavarovanje pa
je iz kateregakoli razloga prenehalo pred potekom tega časa,
ima zavarovalnica pravico terjati razliko do tiste premije, ki
bi jo moral zavarovalec plačati, če bi bila pogodba sklenjena
le za toliko časa, kolikor je resnično trajala.
(7) V primeru prenehanja veljavnosti zavarovalne
pogodbe zaradi neplačane zapadle premije mora zavarovalec
plačati premijo za neplačani čas do dneva prenehanja
veljavnosti pogodbe ali celotno premijo za tekoče
zavarovalno leto, če je do dneva prenehanja veljavnosti
pogodbe nastal zavarovalni primer, za katerega mora
zavarovalnica plačati zavarovalnino.

27. člen- POSLEDICE, ČE PREMIJA NI PLAČANA
(1) Obveznost zavarovalnice, da izplača zavarovalnino,
preneha v primeru, če zavarovalec do zapadlosti ne plača
zavarovalne premije, ki je zapadla po sklenitvi pogodbe, in
tega tudi ne stori kdo drug, ki je za to zainteresiran, po
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tridesetih dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno
priporočeno pismo zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti
premije, pri čemer pa ta rok ne more izteči prej, preden ne
preteče trideset dni od zapadlosti premije.
(2) Zavarovalnica lahko po izteku roka iz prvega odstavka
tega člena, če je zavarovalec v zamudi s plačilom premije, ki
jo je treba plačati 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 prvega odstavka tega člena in s
prenehanjem zavarovalnega kritja, če je bil zavarovalec na to
opozorjen v priporočenem pismu z obvestilom o zapadlosti
premije in o prenehanju zavarovalnega kritja.
(3) Če zavarovalec plača premijo po izteku roka iz prvega
odstavka tega člena, vendar v enem letu od zapadlosti
premije, je zavarovalnica dolžna, če nastane zavarovalni
primer od 24. ure po plačilu premije in zamudnih obresti,
plačati zavarovalnino. Če zavarovalec premije v tem roku ne
plača, zavarovalna pogodba preneha veljati s potekom
zavarovalnega leta.

28. člen- ZAVAROVANČEVE DOLŽNOSTI PO
ZAVAROVALNEM PRIMERU
(1) Zavarovanec mora prijaviti zavarovalnici nastanek
zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko
zanj izve.
(2) Zavarovanec mora o zavarovalnem primeru, ki je
nastal zaradi požara, eksplozije, vloma, vlomne tatvine, ropa,
vandalizma oz. poizkusu teh dejanj, takoj obvestiti pristojni
organ za notranje zadeve (policijo) ter navesti, katere stvari
so bile uničene ali poškodovane.
(3) Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse podatke in
druge dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega
in višine škode.

29. člen- DAJATEV ZAVAROVALNICE
(ZAVAROVALNINA)
(1) Če je zavarovalna vsota enaka zavarovalni vrednosti ali
višja od nje, zavarovalnica ob zaključku likvidacije
zavarovalnega primera plača obračunano škodo v polnem
znesku, vendar največ do višine zavarovalne vrednosti.
(2) Če je zavarovalna vsota ob zaključku likvidacije
zavarovalnega primera nižja od zavarovalne vrednosti
(podzavarovanje), plača zavarovalnica obračunano škodo le
v razmerju med zavarovalno vsoto in zavarovalno
vrednostjo, vendar največ do višine zavarovalne vsote.
(3) V primeru, ko je sklenjeno zavarovanje na prvi riziko,
plača zavarovalnica obračunano škodo v polnem znesku,
vendar največ do dogovorjene zavarovalne vsote. Določila o
podzavarovanju iz odstavka (2) tega člena se v tem primeru
ne uporabljajo
(4) Če je dogovorjeno, da zavarovanje krije tudi stroške za
čiščenje in rušenje nad 3 % od zavarovalne vsote, mora
zavarovalnica plačati vse te stroške do dogovorjenega
zneska v celoti, pa čeprav zavarovalnina presega zavarovalno
vsoto.
(5) Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, da
zavarovanec sam nosi del škode (soudeležba), se pri izračunu
zavarovalnine upošteva tudi dogovorjena soudeležba
zavarovanca.
(6) Nujne stroške za ukrepe, ki naj bi odvrnili in zmanjšali
škodo, in ki so po nastanku zavarovalnega primera storjeni

Velja od 01.09.2008

po nalogu zavarovalnice, mora ta povrniti v celoti, ne glede
na zavarovalno vsoto.
(7) Ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera se
izplača zavarovalnina, zmanjšana za morebitno že izplačano
akontacijo, revalorizirano za stopnjo rasti cen življenjskih
potrebščin v Republiki Sloveniji od izplačila akontacije do
zaključka likvidacije zavarovalnega primera.
(8) V primeru, ko je sklenjeno zavarovanje na novo
vrednost mora zavarovanec zavarovalnino, ki jo prejme od
zavarovalnice, uporabiti za popravilo škode na stvareh, ki so
bile poškodovane ali uničene. V nasprotnem primeru
zavarovalnica izplača le dejansko vrednost, zmanjšano za
rešene dele.
(9) Izplačilo zavarovalnine ne more biti višje od škode, ki
jo je zavarovanec utrpel zaradi nastanka zavarovalnega
primera.
(10) Če je premoženje zavarovano na novo vrednost:
a) in pride do delne škode, je zavarovalnina enaka višini
stroškov potrebnih, da se vzpostavi v predhodno
stanje;
to je stanje v katerem je bil predmet zavarovanja pred
poškodbo, vendar največ do nove vrednosti predmeta
v času nastanka škode;
b) in pride do uničenja predmeta zavarovanja, je
zavarovalnina enaka novi vrednosti predmeta v času
nastanka škode zmanjšani za rešene dele;
c) in pride do uničenja predmeta zavarovanja v smislu 10.
člena teh pogojev (strojelomno zavarovanje),
je
zavarovalnina enaka dejanski vrednosti zmanjšani za
rešene del.

30. člen- LIMITI IZPLAČILA IN FRANŠIZE
(1) Zavarovanje krije škodo po posameznem škodnem
primeru največ do višine:
zavarovalnih vsot po posameznih predmetih zavarovanja
limita navedenega v teh pogojih ali drugače dogovorjenega
(2) Kot en zavarovalni primer v skladu s členi 2. do 5., 7. in
8. se štejejo vse škode, ki izvirajo iz iste zavarovane
nevarnosti v roku 72 ur.
(3) Če je dogovorjen in na zavarovalno polico zapisan letni
agregat izplačila škod, potem izplačilo zavarovalnin v enem
zavarovalnem letu ne sme presegati letnega agregata.
(4) Če je tako posebej dogovorjeno, zavarovanec nosi del
škode (franšiza) po posameznem škodnem primeru. V
primeru, ko je bilo dogovorjenih več franšiz, se uporabi
najvišja.

31. člen- OCENA ŠKODE IN IZVEDENSKI POSTOPEK
(1) Zavarovatelj je dolžan takoj oziroma najkasneje v roku
treh dni, ko prejme prijavo zavarovalnega primera, pristopiti
k ogledu in oceni škode. Če to ne stori, lahko zavarovanec
začne odstranjevati posledice škode; ob pogoju, da
predhodno utemelji razlog nastanka škode in obseg škode.
(2) Zavarovanec lahko pred iztekom roka treh dni začne
odstranjevati posledice škode, če je to potrebno za
nadaljevanje proizvodnje.
(3) Zavarovatelj in zavarovanec oziroma njihovi
predstavniki skupaj ocenjujejo nastalo škodo.
(4) Če je zavarovalna vrednost opredeljena v polici, potem
velja ta za osnovo za izplačilo zavarovalnine, razen če
zavarovatelj dokaže, da je ta vrednost znatno večja od
dejanske vrednosti in za razliko ne obstaja tehten razlog (na
primer zavarovanje na novo vrednost ali
taksirano
vrednost).
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(5) V primeru, ko zavarovatelj in zavarovanec nista
sporazumna glede ocene škode, lahko vsak od njiju pridobi
izvedensko mnenje.
(6) Vsaka stranka imenuje enega izvedenca izmed oseb, ki
s strankami niso v delovnem razmerju. Imenovana izvedenca
pred začetkom dela imenujeta tretjega izvedenca, ki da svoje
mnenje le, kadar so ugotovitve prvih dveh izvedencev
različne in le v mejah njunih ugotovitev.
(7) Vsaka stranka nosi stroške za izvedenca, ki ga je
imenovala, za tretjega izvedenca nosi vsaka stranka polovico
stroškov.
(8) Ugotovitve izvedencev so obvezne za obe strani.

32. člen- REŠENI DELI
(1) Če ni drugače dogovorjeno, rešene dele uničenih ali
poškodovanih stvari zadrži zavarovanec.
(2) Vrednost rešenih delov se obračuna po tržni vrednosti
v kraju in času zavarovalnega primera.

33. člen- IZPLAČILO ZAVAROVALNINE
(1) Zavarovatelj je dolžan izplačati zavarovalnino v
dogovorjenem roku, ki pa ne more biti daljši od 14 dni šteto
od dneva, ko je prejel vso dokumentacijo na podlagi katere
lahko odloča o temelju in višini zahtevka. Zavarovatelj lahko
odloži izplačilo zavarovalnine v primeru, ko obstaja
utemeljen sum o temelju izplačila zavarovalnine, ali je proti
zavarovancu ali enemu izmed njegovih zakonitih zastopnikov
iz naslova zavarovalnega primera sprožen uraden
preiskovalni postopek (s strani tretjih oseb) ali kazenski
postopek zaradi razlogov, ki so pomembni za temelj izplačila
zahtevka in sicer do zaključka omenjenih postopkov.
(2) Če višina zavarovalnine ni ugotovljena v roku iz 1.
točke tega člena, je zavarovatelj dolžan na poziv
pooblaščene osebe v naprej izplačati nesporni del
zavarovalnine, kot predujem.

34. člen- POVRAČILO PREMIJE
(1) Zavarovalnici pripada premija za tekoče zavarovalno
leto v celoti, če je zavarovana stvar uničena zaradi
zavarovane nevarnosti.
(2) Zavarovalnica vrne del premije za neuporabljeni čas
zavarovanja, če je zavarovana stvar uničena zaradi
nezavarovane nevarnosti.
(3) Če je zavarovana stvar uničena pred začetkom jamstva,
vrne zavarovalnica vso plačano premijo.
(4) V drugih primerih prenehanja veljavnosti zavarovalne
pogodbe pred koncem dobe, za katero je plačana premija,
pripada zavarovalnici premija do tistega dne, do katerega
traja njeno jamstvo, če ni drugače dogovorjeno.

35. člen- ZAČETEK IN KONEC ZAVAROVANJA
(1) Obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe se
prične po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot
začetek zavarovanja, če je do tega dne plačana prva premija
oziroma po izteku 24. ure dneva, ko je premija plačana, če ni
drugače dogovorjeno.
(2) Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure
dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja. Če
je v polici naveden samo začetek zavarovanja, se
zavarovanje nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od
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pogodbenih strank ne odpove. Odpovedati ga mora vsaj 3
mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta.
(3) Če je zavarovanje sklenjeno za več kot 3 leta, sme po
preteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih
mesecev odstopiti od pogodbe, s tem, da to pisno sporoči
drugi stranki.

36. člen- ZAČETEK IN KONEC OBVEZNOSTI
ZAVAROVATELJA
(1) Zavarovateljeva obveznost začne veljati ob 24:00 uri
tistega dne, ki je na zavarovalni polici označen kot začetek
zavarovanja, če je bila do tega dne plačana premija ali ob
24:00 uri tistega dne, ko je premija plačana; če ni drugače
dogovorjeno ali v pogojih za posamezne zavarovalne vrste
drugače določeno.
(2) Če je bilo dogovorjeno, da bo premija plačana po
dnevu, ki je naveden na polici kot začetek zavarovanja,
zavarovateljeva obveznost začne veljati ob 24:00 uri tistega
dne, ki je na zavarovalni polici označen kot začetek
zavarovanja.
(3) Lahko se dogovori, da zavarovateljeva obveznost začne
veljati v trenutku sklenitve zavarovalne pogodbe.
(4) Če zavarovalec (ali druga oseba) v roku ne plača premij
zapadlih po dnevu sklenitve pogodbe, zavarovanje preneha
veljati 30 dni od dne, ko je zavarovalec prejel
zavarovateljevo priporočeno pošto z obvestilom o dospelosti
premije. Ta rok ne more biti krajši od 30 dni od dne
dospelosti plačila premije.
(5) V vsakem primeru zavarovalna pogodba v primeru
neplačila premije preneha veljati v skladu z veljavno
zakonodajo.
(6) Če trajanje zavarovanja ni določeno v pogodbi
oziroma, če je v zavarovalni pogodbi dogovojen rok trajanja z
možnostjo, da se pogodba podaljšuje za enako časovno
obdobje, sme vsaka stranka od nje odstopiti z dnem
zapadlosti premije, le da mora o tem pisno obvestiti drugo
stranko najmanj tri mesece pred zapadlostjo premije. Če je
zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, sme po preteku
tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom šest mesecev
odstopiti od pogodbe, s tem da to pisno sporoči drugi
stranki.

37. člen- ŠKODE IN NEVARNOSTI IZKLJUČENE IZ
ZAVAROVANJA
(1) Dodatno, ob že navedenih izključitvah v 1. do 10. členu
teh pogojev, zavarovanje, ne glede na vzrok nastanka škode,
ne krije škode zaradi:
a) vojne in podobnih izrednih stanj, revolucije, uporov,
min, torpedov, bomb in drugega orožja, ugrabitev,
zaplemb, izvršb, omejevanja ali zadrževanja in posledic
teh dejanj ali poizkusov sabotaž, terorizma iz političnih
razlogov, detonacij eksploziva (zaradi zlonamernosti ali
političnih razlogov), civilnih nemirov ter razlastitev in
podobnega. Zavarovatelj mora obvezno dokazati, da je
škoda nastala zaradi ene od zgoraj navedenih
nevarnosti;
b) namena,
grobe
malomarnosti
ali
prevare
zavarovalca/nca ali njegovih pripadnikov;
c) atomske energije (jederske reakcije, radioaktivne
radiacije in kontaminacije).
(2) Če je s pravnomočno sodbo dokazano namerno
poškodovanje zavarovanih stvari, to izpolnjuje pogoj
izključitve obveznosti zavarovatelja po predhodni točki.
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38. člen- VARNOSTNI PREDPISI
(1) Zavarovanec:
a) mora upoštevati vse zakonske in druge predpise ter v
zavarovalni pogodbi dogovorjene varnostne predpise.
Odstopanje od varnostnih predpisov, ki ga je v pisni
obliki odobril nadzorni organ v proizvodnji ali
strokovna organizacija, ne zmanjša obveznosti izplačila
zavarovatelja;
b) mora zavarovano premoženje, še posebno postrojenja
in naprave v katerih se pretaka voda, strehe in druge
stvari na zunanji strani zgradb, redno in skrbno
vzdrževati;
c) mora skrbeti za varnost podatkov ter upoštevati
navodila proizvajalcev za vzdrževanje naprav za
varovanje podatkov in podatkovnih nosilcev.
d) mora v smislu 3. člena (zavarovanju za elementarne
nevarnosti):
→ na kraju zavarovanja redno čistiti odvodne
cevovode,
→ vgraditi prepreke za vodo,
→ v prostorih, ki so pod ravnijo zemlje, mora
zavarovane stvari hraniti na višini dvignjeni
najmanj 12 cm od tal (ali na drugi dogovorjeni
višini);
e) mora v smislu 4. člena (zavarovanje izliva vode iz
vodovodnih in kanalizacijskih cevi:
→ prostore, ki niso v redni uporabi, stalno nadzirati
ali pa izprazniti vodo iz vseh postrojenj in naprav
ter jih zapreti,
→ v hladnih obdobjih vse prostore primerno ogrevati
ter stalno nadzirati ali pa izprazniti vodo iz vseh
postrojenj in naprav skozi katere teče voda ter jih
zapreti,
→ v prostorih, ki so pod ravnijo zemlje, zavarovane
stvari hraniti na višini dvignjeni najmanj 12 cm od
tal (ali na drugi dogovorjeni višini);
f) mora v smislu 6. člena teh pogojev (zavarovanje
vlomske tatvine) za čas, ko proizvodni obrati ne
obratujejo:
→ vrata in vse druge odprtine primerno zapreti,
→ vzdrževati varnostne naprave in izvajati vse
potrebne ukrepe, da so nadomestne naprave
vedno v stanju pripravljenosti;
V primerih, ko se ta točka nanaša samo na del
zavarovanega kraja, določbe te točke veljajo samo za
določene odprtine in prostore. Odstopanja od
navedenih določb morajo biti pisno dogovorjena.
(2) Če zavarovanec krši eno od obveznosti iz točk (1) a) do
(1) f), ima zavarovatelj pravico prekiniti pogodbo brez
obveznosti. Prekinitev pogodbe začne veljati 30. dan šteto
od dne, ko zavarovanec/lec prejme pisno obvestilo o
odpovedi s strani zavarovatelja.

39. člen- NADZAVAROVANJE
(1) Če ena od pogodbenih strank namenoma zavede
drugo s prevaro, dogovori višjo zavarovalno vsoto od
dejanske vrednosti zavarovane stvari, lahko druga stran
zahteva prekinitev pogodbe.
(2) V primeru, ko je zavarovalna vsota višja od dejanske
vrednosti zavarovane stvari in pri tem nobena od
pogodbenih strani ni ravnala nevestno, pogodba ostane
veljavna, s tem, da se zmanjša zavarovalna vsota in se temu
primerno zniža tudi premija.
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40. člen- IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV
Zoper odločitev zavarovalnice je dovoljena pritožba. Pritožba
se lahko odda osebno, po pošti.
Pritožbo obravnava pristojna pritožbena komisija v skladu s
pravilnikom, ki ureja pritožbeni postopek zavarovalnice.
Odločitev pritožbene komisije je dokončna in nadaljnji
postopki pri zavarovalnici niso več možni.
V primeru nestrinjanja z odločitvijo pritožbene komisije se
lahko po posebnem dogovoru nadaljuje postopek za
izvensodno rešitev spora pri mediacijskem centru, ki deluje v
okviru Slovenskega zavarovalnega združenja.
Spore med skleniteljem zavarovanja oziroma zavarovancem
na eni in zavarovalnico na drugi strani rešuje sodišče,
pristojno po kraju sklenitve zavarovalne pogodbe.

41. člen- UPORABA ZAKONA IN KRAJEVNA
PRISTOJNOST V PRIMERU SODNEGA
SPORA
Za razmerja iz zavarovalne pogodbe se uporablja slovensko
pravo. Za spore iz te zavarovalne pogodbe je krajevno
pristojno sodišče po kraju zavarovalnice, pri kateri je bila
zavarovalna pogodba sklenjena.

42. člen- VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
(1) Zavarovalec v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov dovoljuje, da se njegovi osebni podatki uporabljajo
v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje
zavarovalnica in z njo kapitalsko povezana ter pooblaščena
podjetja za zastopanje in posredovanje zavarovanj.
(2) Zavarovalec soglaša in pooblašča zavarovalnico
oziroma katerokoli drugo osebo, ki s cesijo pridobi pravice iz
zavarovalne pogodbe, da pri pristojnih državnih organih ali
drugih institucijah opravi poizvedbe o naslovu bivališča,
zaposlitve, premoženjskem stanju in prejemkih ter jih
uporabi, če je to za izvajanje pogodbe potrebno.
(3) Zavarovalec dovoljuje zavarovalnici oziroma katerikoli
drugi osebi, ki s cesijo pridobi pravice iz zavarovalne
pogodbe, posredovanje in zbiranje podatkov o merebitnem
neizpolnjevanju njegovih obveznosti iz zavarovalne pogodbe
tudi drugim finančnim ustanovam.
(4) Navedeni osebni podatki se bodo uporabljali le v času
trajanja zavarovanja z namenom obveščanja zavarovalca o
novostih in ponudbah zavarovalnice.
Zavarovalnica se obvezuje, da bo zdravstvene podatke, kot
tudi vse druge osebne podatke, skrbno varovala v skladu z
veljavno zakonodajo.

43. člen- UPORABA TEH POGOJEV
Pri urejanju pogodbenega odnosa v skladu s temi pogoji se
uporablja določbe Obligacijskega zakonika, poglavje XXVI. ZAVAROVALNA POGODBA.
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