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SPLOŠNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

V tekstu se pri sklicev anjih na posebna mesta v pogojih uporablja enostavno SPZO (za splošne pogoje) in DPZO (za dopolnilne
pogoje). Splošni pogoji za zav arovanje pred odgov ornostjo (SPZO) se uporabljajo v primerih, ko v Dopolnilnih pogojih za
zav arov anje pred odgovornostjo (DPZO) ni posebnega predpisa. Za zav arov anja sklenjena po teh pogojih se uporabljajo tudi
Splošni pogoji za premoženjska zav arov anja.
KAZ ALO VSEBINE

Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti (SPZO)

Splošni pogoji za zavarovanje pred odgovornostjo (SPZO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

len
len
len
len
len
len

7.
8.
9.
10.
11.

len
len
len
len
len

12. len
13. len
14. len
15. len

1. len
Zavarovalni primer in zavarovalno kritje

Zav arov alni primer in zav arovalno kritje
Pov e anje nevarnostnih okoliš in
Geografsko obmo je zav arovalnega kritja
asov na omejitev v eljavnosti zav arovalnega kritja
Zav arov alna vsota
Zav arov alno kritje za premoženjsko škodo zaradi
v plivov na okolje
Izklju itve zav arovalnega kritja
Obv eznosti; pooblastilo zav arovalnica
Odstop pravic iz zav arov anja
Zav arov anje na tuj ra un
as zav arovanja; premija, za etek zav arov alnega
kritja; ureditev premije
Trajanje pogodbe, odpov ed, izpad tv eganja
Zapadlost pla ila zav arov alnica, zastaranje, tožbeni
rok
Sodna pristojnost
Pisna oblika izjav zav arovalca

1.

Zav arov alni primer
1.1.

Zav arov alni primer je škodni dogodek, ki izhaja iz
zav arov anega tveganja in za katerega odgovarja
zav arov alec na podlagi zakonske odškodninske
odgov ornosti, ter na podlagi katerega bi lahko tretje
osebe uv eljav ljale zahtev ek proti zav arov alcu zaradi
nenadnega in presenetljiv ega dogodka (nesre e).

1.2.

Množi na škoda
Ve škodnih dogodkov z istim v zrokom predstavlja en
zav arov alni primer. En zav arovalni primer so tudi
škodni dogodki, utemeljeni na enakih v zrokih, e so ti
v zroki prav no, gospodarsko ali tehni no povezani.

2. Zavarov alno kritje
2.1

2.1.1 izpolnitev odškodninskih zahtevkov tretjih oseb
na podlagi civilnoprav nih zakonskih dolo b o
odgov ornosti za osebne škode ali premoženjske
škode, ki so posledica smrti, telesnih poškodb oz.
okv are zdrav ja oseb ali poškodovanja oz.
uni enja stv ari

Dopolnilni pogoji za zavarovanje odgovornosti (DPZO)
Poglavje A:
1.
2.
3.
4.

Splošna pravila za vse nevarnostne vire v
proizvodnih dejavnostih

Razširitev zav arov alnega kritja
Odgov ornost za izdelke
Zav estno ravnanje proti predpisom
Prev zem obrata

Poglavje B:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2.1.2 stroške ugotav ljanja obv eznosti in obrambe pred
odškodninskimi zahtevki, ki jih uv eljav ljajo tretje
osebe v okviru 5. lena, to ka 5.
2.2

Dopolnilna pravila za posebna tveganja

Uv odno dolo ilo:

V zav arovalnem primeru prev zame zav arov alnica

Obv eznosti za nadomestilo škode iz izgube ali
izginotja stvari so zav arovane le tedaj, ko je bilo to
posebej dogov orjeno in je v Dopolnilnih pogojih za
zav arov anje pred
odgovornostjo
(DPZO) to
predv ideno. V takšnih primerih se uporabljajo dolo ila
o premoženjski škodi.

iste premoženjske škode

Priklju eni železniški tiri in najeti skladiš ni železniški
prostori
Gradbena obrt in podobne obrti
Delav nice za poprav ila motornih vozil in podobni obrati
Dimnikarji
Kmetijski in gozdarski obrati
Preno itv e gostov
Kopališ a
Zdrav niki, zobozdrav niki, veterinarji (klinike za živ ali)
Bolnišni ne
ustanov e,
zdrav iliš a,
sanatoriji,
zdrav stv eni domovi, domovi za ostarele in podobno
Hišna in zemljiška lastnina
Reja živ ali
Vodna plov ila
Društv a
Gasilci in pomo pred vodami
Odgov ornost zasebnika
Razširjena odgovornost zasebnika
Vzgoja
Politi ne skupnosti
Cerkve, v erske ob ine

2.3

Osebna škoda pomeni smrt, telesne poškodbe ali okv ara
zdrav ja ljudi. Premoženjska škoda pomeni poškodovanje
ali uni enje stvari.
2. len
Pove anje nevarnostnih okoliš in

1

1.

Zav arov anje zajema tudi pov e anje in razširitev
zav arov anega tveganja, e je le to povezano s poklicno ali
gospodarsko dejav nostjo.

2.

e je zv išanje zav arov anega tveganja pov zro ila
sprememba ali uv edba nov ih predpisov,
lahko
zav arov alnica v roku enega leta od za etka v eljavnosti
predpisa s priporo enim pismom:
2.1

ponudi zav arovalcu
pogodbe ali

spremembo

zav arov alne

2.2

odpov e zav arovalno pogodbo z upoštevanjem
enomese nega odpov ednega roka.
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Ponudba za spremembo zav arovalne pogodbe v elja za
sprejeto, e v asu 14 dni po prejemu ni pisno zav rnjena.

5. len
Zavarovalna vsota

Pri zav rnitv i ponudbe velja zav arov alna pogodba kot
odpov edana s strani zav arovalca. V tem primeru se
zav arov alna pogodba kon a 14 dni po prejemu zav rnitve
ponudbe.

1.

V ponudbi za spremembo pogodbe mora zav arovalnica izrecno
opozoriti prav ne posledice v zv ezi s spremembo in odpov edjo
pogodbe.

Zav arov alna vsota predstav lja zgornjo mejo obv eznosti
zav arov alnica (limit kritja) za zav arovalni primer v smislu 1.
lena, to ka 1, in sicer tudi takrat, ko zav arov alno kritje
nanaša na odškodninske zahtev ke v e oseb, ki so
uprav i ene do nadomestila škode.
e je zav arov alna vsota dogov orjena, potem v elja tako za
osebno in premoženjsko škodo skupaj.

Za obra un premije se smiselno uporabljajo to ke od 5 do 7,
12. lena.

2.

3. len
Geografsko obmo je veljavnosti kritja

Zav arov alnica
pla a za zav arov alne primere, ki so
nastopili v asu zav arov alnega leta, najve trikratno vsoto
(agregat) vsakokrat dolo ene zav arov alne vsote.

3.

Pri pla ilu v arš ine ali sodnega pologa, ki ju mora
zav arov alec izv esti po sili zakona ali sodne odlo be za
kritje odškodninskega zahtevka, je zav arov alnica udeležen
v istem obsegu kot pri nadomestilu odškodnine.

4.

e mora zav arov alec pla ati rentna pla ila in kapitalizirana
vrednost rente presega zav arov alno vsoto ali znesek
zav arov alne vsote, ki je preostal po odbitku drugih pla il iz
istega zav arovalnega primera, se renta, ki se mora pla ati,
nadomesti samo v razmerju zav arovalne v sote oz.
njenega preostalega zneska do kapitalizirane vrednosti
rente. Kapitalizirana v rednost rente se za ta namen
izra una na osnov i avstrijskih tablic smrtnosti in letne
obrestne mere 3% (glej tablice smrtnosti).

5.

Stroški reševanja; drugi stroški

1.

Zav arov alno kritje se nanaša na škodne dogodke, ki
nastanejo v Republiki Slov eniji.

2.

Odškodninske obveznosti (regresne obv eznosti) do
Zav oda za zdravstveno zav arovanje so zav arovane tudi
takrat, ko škodni dogodek nastane v tujini.
4. len
asovna omejitev veljavnosti zavarovalnega kritja

1.

Zav arov anje zajema škodne dogodke, ki so nastali v asu
v eljavnosti zav arovalnega kritja.
Škodni dogodki, ki so nastali med v eljavnostjo
zav arov alnega kritja in katerih v zrok izv ira iz asa pred
sklenitvijo zav arovalne pogodbe, so kriti le v primeru, da
zav arov alec do sklenitv e zav arov alne pogodbe ni v edel za
v zrok, ki je pov zro il škodni dogodek.

2.

5.1. Zav arov anje zajema tudi nadomestilo stroškov
rešev anja.
5.2. Zav arov anje glede na okoliš ine krije tudi potrebne
sodne in zunaj sodne stroške ugotav ljanja
odškodninske odgov ornosti in obrambe pred
odškodninskimi zahtevki tretjih oseb, in sicer tudi, e
se zahtev ek izkaže za neupravi enega

Za množi no škodo v elja, da je nastopila v trenutku, v
katerem je nastal prv i škodni dogodek serije, pri emer
v elja obseg zav arov alnega kritja, ki je dogovorjen v asu
prv ega škodnega dogodka.
e zav arovalnica odpove
zav arov alno razmerje v skladu z 12. lenom ali pri
prenehanju tv eganja, obstaja zav arovalno kritje za
množi no škodo ne samo za škodne dogodke v asu
v eljavnosti zav arov alnega kritja, ampak tudi za škodne
dogodke, ki nastopijo po kon anju pogodbe.

5.3. Zav arov anje obsega tudi stroške obrambe v
kazenskem ali disciplinskem postopku, ki je voden po
nav odilu zav arov alnica (glej 8. len, to ka 1.4).
Stroški za rešev anje zahtevka v skladu s to kami od 5.1
do 5.3 štejejo za del odškodnine in jih zav arov alnica zato
odšteje od zav arovalne vsote (v ra unajo v zav arovalno
vsoto).

e je prv i škodni dogodek serije nastopil pred sklenitvijo
zav arov alne pogodbe in zav arov alcu ni znano o nastopu
množi ne škode, v elja, kot da je nastopila množi na škoda
ob prv em škodnem dogodku, ki je padel v as v eljavnosti
zav arov alnega kritja, e pred tem asom ne obstaja drugo
zav arov alno kritje.

6.

e je prvi škodni dogodek serije nastopil med prekinitvijo
zav arov alnega kritja in zav arov alcu ni bilo znano o
nastopu serijske škode, potem velja, kot da je množi na
škoda nastopila ob prvem škodnem dogodku, ki je padel v
as ponovnega za etka v eljavnosti zav arovalnega kritja.
3.

e rešitev odškodninskega zahtevka, ki ga zahtev a
zav arov alnica na osnov i priznanja, popla ilom ali
porav nave, ne uspe zaradi nasprotovanja zav arov alca in
e zav arovalnica s priporo enim pismom izjav i, da je
priprav ljen pla ati svoj pogodbeni del odškodnine in
stroškov za popla ilo oškodov anca, zav arovalnica ni
dolžan pla ati dodatne razlike odškodninskega zahtevka,
po omenjeni izjav i nastalih stroškov pri glav ni izterjav i,
obrestih in stroških.

6. len
Zavarovalno kritje za premoženjsko škodo zaradi vplivov
na okolje

Pri osebni škodi v elja v primeru dv oma, da je zav arovalni
primer nastal takrat, ko je zdrav nik prv i ugotovil okvaro
zdrav ja.

Odškodninski zahtevki iz naslova premoženjske škode zaradi
škodljiv ega vpliv a na okolje – v klju no s škodo na zemlji ali
v odah – obstaja zav arov alno kritje samo na osnov i posebnega
dogov ora v skladu z naslednjimi pogoji:
2
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1.

Škodljiv vpliv na okolje pomeni škodovanje lastnostim
zraka, zemlje ali v ode zaradi misije.

2.

Zav arov alno kritje za premoženjsko škodo zaradi
škodljiv ega vpliv a na okolje – v klju no s škodo na zemlji
ali v odah – obstaja, e se škodljiv v pliv na okolje pov zro i
zaradi
posameznega,
nenadno
nastalega,
nepredv idenega dogodka, ki odstopa od pravilnega
obratov anja brez nepotrebnih motenj. Zav arovalno kritje
ne obstaja, e se škodljiv vpliv na okolje pov zro i samo
zaradi v e
v u inkovanju podobnih si dogodkov
(popackanje, izhlapev anje), ki pri posameznem dogodku
te v rste sicer ne bi nastopili.

3.4.2. da strokovno v zdržuje ali naro i v zdržev anje
strojev in drugih naprav, ki ogrožajo okolje.
Nujna poprav ila ter v zdržev alna dela se morajo
izv ršiti brez odlašanja.
Najmanj vsakih pet let – e ni druga nega
zakonskega ali uradnega predpisa za krajši rok
– morajo strokov njaki prev eriti te stroje in
naprav e. Ta rok za ne te i ne glede na za etek
zav arov alnega kritja z za etkom obratovanja ali
njihov im zadnjim prev erjanjem.
3.5. Zav arov alno kritje ne obstaja – razen e ni druga e
dogov orjeno – za istilne naprave odpadnih vod,
druge istilne naprav e in naprave za rav nanje z
odpadki; nadalje za za asno skladiš enje nev arnih
odpadkov in kon no skladiš enje (deponiranje)
odpadkov vseh v rst.

V tem primeru se 7. len, to ka 11 ne uporablja.
3.

Posebna dogov or za zav arov alno kritje v skladu s to ko 2:
3.1. Zav arov alni primer
3.1.1. Zav arov alni primer je za razliko od 1. lena,
to ka 1, prv a dokazana ugotov itev škodljivega
v pliva na okolje, iz katerega nastanejo ali bi
lahko nastali odškodninski zahtevki proti
zav arov alcu.

7. len
Izklju itve zavarovalnega kritja
1.

1.1. odškodninski zahtevki, ki izv irajo iz garancije za
napake;

3.1.2. Množi na škoda
Za razliko od 1. lena, to ka 1.2, v elja v e
škodljiv ih v plivov na okolje, ki so nastali zaradi
istega v zroka, kot en zav arov alni primer.
Nadalje v elja za en zav arov alni primer tisti
škodljiv i v plivi na okolje, ki so jih sprožili enaki
dogodki, e med temi dogodki obstaja prav na,
gospodarska ali tehni na pov ezav a.

1.2. zahtevki, ki na osnov i pogodbe ali posebne priv olitv e
niso zajeti v obseg zakonske obv eznosti nadomestila
škode;
1.3. izpolnitev pogodbe ali nadomestna storitev, ki se
izv aja namesto izpolnitve.
2.

3.2. Geografsko obmo je veljav nosti
Zav arov alno kritje obstaja za razliko od 3. lena, e
so škodljiv e posledice na v pliv okolja nastopile v
Slov eniji.
3.3.

V zav arovalno kritje v skladu s 1. lenom ne spadajo:

Zav arov anje ne krije odškodninske odgovornosti oseb, ki
so škodo, katero od njih uv eljavlja tretja oseba pov zro ile
protiprav no in namerno. Enakov redno nameri se šteje:
2.1. dejanje ali opustitev dejanja, pri katerem se je
pri akov alo v erjeten nastop škode, vendar je bil le-ta
v zet v zakup (npr. z obzirom na i zbiro na ina dela s
prihrankom na stroških in asu);

asov na omejitev v eljavnosti
Za razliko od 4. lena zajema zav arov alno kritje
samo tiste škodljive v plive na okolje, ki so ugotov ljeni
med trajanjem zav arovalnega kritja ali najkasneje
dv e leti potem, ko je zav arov alno kritje prenehalo
(to ka 3.1.1), e je zgodil v zrok za dogodek med
trajanjem zav arovalnega kritja.

2.2. v edenje o pomanjkljiv osti ali škodljiv osti izdelanega
ali dobav ljenega blaga ali opravljenih del.

Škodljiv v pliv na okolje, ki je sicer bil ugotovljen med
trajanjem zav arovalnega kritja in ki je nastal kot
posledica dogodka pred sklenitv ijo zav arov alne
pogodbe, je zav arov an le takrat, e se je ta dogodek
zgodil najmanj dv e leti pred sklenitv ijo zav arov alne
pogodbe in e dogodek ali škodljiv v pliv na okolje do
sklenitve zav arov alne pogodbe zav arov alcu ali
zav arov alcu ni bil znan in tudi ni mogel biti znan.

3.

Zav arov anje ne krije odškodninskih zahtev kov za katere
so odgov orni delavci držav nih organov in držav ni organi.

4.

Zav arov anje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode, ki
je v neposredni ali posredni zv ezi z delov anjem jedrske
energije, zlasti z:
4.1. reakcijami cepljiv ega in topljiv ega jedrskega goriva;
4.2. žar enjem radioaktivnih
radioaktiv nih žarkov;

snov i

in

u inkovanjem

4.3. kontaminiranjem z radioaktivnimi snovmi.
5.

Smiselno se uporablja dolo ilo 4. lena, to ka 2.
3.4. Obv eznosti
Zav arov alec je obv ezan,

Zav arov anje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode, ki
jih pov zro i zav arovalec ali za njega zaposlena oseba s
posedov anjem ali uporabo:
5.1. zra nih plov il,

3.4.1. da upošteva s tem odlo ilno povezane zakone,
odredbe, uradne predpise in zahtev e organov
ter s tem norme, nav odila in smernice ustanov
za v odno gospodarstvo;

5.2. naprav za letenje
5.3. motornih vozil ali priklopnikov, ki morajo glede na
sv oj na in konstrukcije in opreme ali glede na
uporabo v okv iru zav arovanega tv eganja nositi ali
dejansko nosijo uradno predpisane registrske
3
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12. Zav arov anje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode
na stv areh, ki nastane zaradi preplav ljanja s stoje o ali
teko o v odo, ki so ga pov zro ile naprave, ukrepi in posegi
zav arov alca, za katere je potrebno imeti dov oljenje ali
soglasje v odnogospodarskih organov.
Prav
tako
zav arov anje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode, ki
izhajajo iz tega, da je zav arov alec neposredno udeležen
pri izdelav i, dobav i, v zdržev anju ali poprav ilu takšnih
naprav.

oznake.
Ta izklju itev kritja se ne nanaša na
uporabo motornih v ozil kot vira energije na
dolo enem kraju.
Pojem zrakoplov a in letalne naprave se razlaga v smislu
Zakona o letalstv u, pojem motornega v ozila, prikolice in
registrske tablice pa v smislu Zakona o v arnosti cestnega
prometa, oba v vsakokrat veljav nem besedilu.
6.

Zav arov alno kritje ne obstaja za škodo, ki je pov zro ena

8. len
Obveznosti; pooblastilo zavarovalnica

6.1. zav arov alcu (zav arovancem) samemu (samim);
6.2. sv ojcem zav arovalca (kot sv ojci veljajo zakonec,
sorodnik v rav ni nav zgornji in nav zdolnji liniji, tast in
taš a, nadomestni starši in ma eha in o im, v
skupnem gospodinjstv u živ e a brat in sestra;
izv enzakonska skupnost je v svojem u inku
izena ena z zakonsko);

1.

1.1. Zav arov alec je dolžan, da nev arne okoliš ine za
katere bi zav arov alnica lahko zahteval ali je zahtev al
da jih odprav i v primernem roku in na ekonomsko
uprav i en na in. V dv omu se šteje, da je okoliš ina,
ki je že privedla do škode posebno nevarna.

6.3. družbenikom zav arov alca in njegov im sv ojcem (to ka
6.2)

1.2. Zav arov alec mora narediti vse, da pojasni v zrok,
potek in posledice zav arov alnega primera ter da
omeji nastalo škodo.

6.4. družbam, pri katerih imajo deleže zav arov alec ali
njegov i sv ojci (to ka 6.2), in sicer v obsegu
sorazmernega deleža zav arov alca in njegov ih
sv ojcev (to ka 6.2) v teh družbah.

1.3. Zav arov alec
mora zav arovalnica iz rpno in
nemudoma informirati, najkasneje v asu enega
tedna od dnev a, ko je bil seznanjen s škodo, in sicer
pisno, e je potrebno pa tudi telef onsko ali po
teleksu.

Pri prav nih osebah, poslovno nesposobnih ali omejeno
poslov no sposobnih osebah so njihov i zastopniki in svojci
izena eni z zav arovancem in njegov imi sv ojci.
7.

8.

9.

Obv eznosti

Zlasti je treba sporo iti:

Zav arov anje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode, ki
nastanejo zaradi gensko-tehni nih sprememb na dedni
zasnov i v zarodku loveka in gensko spremenjenimi
organizmi.

1.3.1. zav arov alni primer;
1.3.2. uv eljavljanje odškodninskega zahtevka;
1.3.3. vro itev kazenske odlo be in sprožitev
kazenskega, uprav no-kazenskega ali
disciplinskega postopka proti zav arovalcu;

Zav arov alnica ne nudi zav arov alnega kritja za škodo, ki
nastane zaradi nasilnih dejanj, ki jih storijo držav e, ali so
storjeni proti držav am in njihovim organom, zaradi nasilnih
dejanj politi nih in teroristi nih organizacij, nasilnih dejanj
ob priliki zborov anj, manif estacij in sprev odov ter nasilnih
dejanj ob priliki stavk in zaporah.

1.3.4. vse ukrepe tretje osebe za sodno uv eljavitev
odškodninskega zahtevka.
1.4. Zav arov alec mora zav arov alnica pomagati
ugotov itvi in urejanju ali odklonitv i škode.

Zav arov anje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode
na stvareh ali delih, ki jih izdela ali dobavi zav arovalec (ali
po njegov em naro ilu ali za njegov ra un tretja oseba),
katere v zrok ti i v izdelav i ali dobav i.

pri

1.4.1. Zav arov alec mora odvetnika (zagov ornika,
prav nega
zastopnika),
ki
ga
imenuje
zav arov alnica, pooblastiti in mu predati vse
inf ormacije, ki jih potrebuje in mu prepustiti
v odenje procesa.

10. Zav arov anje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode
na

1.4.2.

10.1. stv areh, ki si jih je zav arov alec ali za njega delujo a
oseba sposodila, najela, v zela na leasing, zakupila
ali v zela v hrambo, etudi gre za škodo v asu
hrambe kot postranske dolžnosti;

e si zav arovalec ne more pravo asno
priskrbeti navodil zav arovalnice, mora sam v
predpisanem roku za eti z vsemi prav nimi
dejanji (tudi ugov or proti kazenskemu
postopku).

1.4.3. Zav arov alec ni uprav i en, da brez predhodne
priv olitv e zav arovalnica prizna odškodninski
zahtev ek, razen e ga zav arovalec glede na
okoliš ine ne more zanikati brez o itne
neprav i nosti.

10.2. premi nih stvareh, ki nastane na njih ali z njimi pri
ali zaradi uporabe, transporta, obdelav e ali kakšne
druge dejav nosti;
10.3. tistih delih nepremi nih stv ari, ki so neposredno
predmet obdelav e, uporabe ali kakšne druge
dejav nosti.

2.

11. Zav arov anje ne obsega obv eznosti nadomestila škode za
škodo na stvareh, ki nastaja postopoma zaradi emisije ali
v plivanja temperature, plinov, pare, teko in, v lage ali
neatmosferskih padavin (kot so dim, saje, prah itd.).

Pooblastilo zav arovalnica
Zav arov alnica je pooblaš en, da v okviru svojega
izpolnjev anja obv eznosti daje v imenu zav arov alca vsa
pojasnila, ki se mu zdijo smiselna.

4
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3.2.

9. len
Odstop pravice iz zavarovanja
Prav ica iz zav arovanja ne sme biti pred kon no veljav no
ugotov itvijo brez izrecne priv olitv e zav arov alnica odstopljena
niti zastavljena.
10. len
Zavarovanje na tuj ra un
e vsebuje zav arov anje poleg kritja odškodninskih zahtevkov
nasproti zav arov alcu tudi kritje odškodninskih zahtevkov
nasproti drugim osebam, se za te osebe smiselno uporabljajo
vse dolo be v zav arovalni pogodbi, ki so sklenjene z
zav arov ancem; za izpolnitev obv eznosti so poleg zav arov alca
odgov orne v istem obsegu kot on. Uresni evanje prav ic iz
zav arov alne pogodbe pa pripada izklju no zav arovalcu.

Pogodbena kazen v elja
uporablja to ka 2.3.
3.3. Prav ica
vpogleda
neprav ilnih podatkov

11. len
as zavarovanja; premija, za etek zavarovalnega kritja;
Dolo itev premije
1.

2.

Premija; za etek zav arov alnega kritja

4.

se

posledice

Opredelitev pojmov
Pod v soto mezd ali pla se razume vsota vseh mezd,
pla , provizij in drugih pla il – ne glede na oznako, ki
jo imajo (npr. dodatki za nev arnost, montažo,
umazanijo, cestnine itd.) – vseh v podjetju zaposlenih
oseb (tudi tistih, ki delajo na domu, itd.).
Predložitev delov nega razmerja ni bistv ena.

2.3. Za posledice neprav o asnega pla ila premije v eljajo
dolo ila o pla ev anju premije v skladu z 936. in 937.
lenom Obligacijskega zakonika. Preostale naslednje
premije se lahko sodno uv eljavijo samo v asu enega
leta po poteku roka pla ila, postavljenega v skladu z
zgornjimi dolo ili.

Za izra un vsote mezd ali pla ni potrebno upoštevati
deležev delodajalca pri prispevkih socialnega
zav arov anja; teko ih gospodinjskih in otroških
dodatkov; enkratnih pla il pri poroki, rojstv u otroka,
primerih bolezni, nezgode ali smrti ter pri prireditv ah
v podjetju, jubilejih podjetja ali delov ne dobe;
odprav nine, ter držav ne družinske in stanov anjske
pomo i.

Dolo itev premije
e se premija v skladu s
osnov i vsote mezd ali pla
štev il nih podatkov, je za
dolo en znesek, ki ustreza pri

zav arov alnica;

zato

4.1. Vsota mezd in pla

2.2. Naslednje
premije,
vklju no
z
dodatnimi
pristojbinami, je treba pla ati do roka, dolo enega v
polici.

3.1.

premija,

e je zav arovalec kriv za posredov anje neprav ilnih
podatkov, potem je zav arov alnica oproš en
obv eznosti nadomestila škode od tistega trenutka, do
katerega
najkasneje
bi
moral
zav arovalec
posredov ati pravilne podatke. Oprostitev obveznosti
se kon a, ko prispejo prav ilni podatki do
zav arov alnica.

e ni

2.1. Zav arov alec mora pla ati prv o ali enkratno premijo
vklju no z dodatnimi pristojbinami nemudoma ob
izro itv i police. Zavarov alno kritje se za ne s tem
pla ilom, vendar ne pred datumom, ki je dolo en v
polici. e je polica izro ena po tem datumu, premija
pa pla ana v roku 14 dni, potem za ne zav arov alno
kritje veljati od tega trenutka naprej.

3.

kot

Zav arov alnica ima prav ico prev eriti podatke
zav arov alca. Zavarov alec mora za ta namen
zagotov iti vpogled v vse merodajne dokumente.

as zav arovanja
Kot
as zav arov anja v elja as enega leta,
zav arov alna pogodba sklenjena za krajši as.

e zav arovalec ni prav o asno posredoval podatkov,
ima zav arovalnica na izbiro, da toži za naknadno
pridobitev podatkov ali izterja pogodbeno kazen. Ta
pogodbena kazen znaša, e se manjkajo i podatki
nanašajo na prv o letno premijo ali na premijo za
trajanje zav arov anja manj kot eno leto, toliko kot tista
premija, ki je prvi prispela po predpisih, sicer pa
toliko kot premija za tisto zav arovalno leto, ki je
neposredno pred zav arovalnim letom, ki ga je treba
obra unati. e so podatki naknadno posredovani,
v endar še v roku dv eh mesecev po prejemu zahtev e
za pla ilo pogodbene kazni, mora zav arovalnica
vrniti morebitni prev e pla ani znesek.

pogodbo izra una na
, prometa ali drugih
obra un kot osnov o
akovanim razmeram.

4.2. Promet
Pod letnim prometom se razume vsota vseh pla il za
vse dobave in druge storitve, ki jih podjetje izv rši v
držav ah, ki zajemajo geografsko obmo je veljav nosti
zav arov alnega kritja, razen prihodka iz licenc, iz
odtujitv e obrata ali dela obrata ter iz prodaje
gospodarskih dobrin osnovnega premoženja. Davek
na dodano v rednost se ne upoštev a pri izkazu
prometa.

Po poteku vsakokratnega trajanja zav arov anja mora
zav arov alec sporo iti zneske, ki ustrezajo dejanskim
razmeram, in jih na zahtev o dokazati. Nadalje mora
zav arov alec sporo iti,
e in katera zv išanja
zav arov anega tveganja (nevarnosti) ali njegov e
razširitv e iz obratovalnih in poklicnih razlogov so
nastopile; to obveznost mora zav arovalec izpolniti v
asu enega meseca po prejemu pov prašev anja
zav arov alnica.

12. len
Trajanje pogodbe, odpoved, opustitev tveganja

Zav arov alnica
mora
po
prejemu
podatkov
zav arov alca izv ršiti kon ni obra un; presežek ali
primanjkljaj premije zapade v pla ilo mesec po
prejemu izra una.

1.

Trajanje pogodbe
Pogodba v elja za as, kot je dolo en v polici. e rok ni
dolo en, ta znaša najmanj eno leto, zav arovalno razmerje
pa se vsakokrat podaljša za eno leto, e ga kateri od
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pogodbenih partnerjev pisno ne odpov e najpozneje tri
mesece pred zapadlostjo premije.
2.

15. len
Pisna oblika pojasnil zavarovalca

Odpov ed v primeru zav arov alnega primera

e ni v pogojih druga e predv ideno, morajo biti vsa obv estila in
pojasnila zav arov alca poslana zav arovalnici v pisni obliki.
Zav arov alni posredniki so uprav i eni, da jih sprejmejo, niso pa
uprav i eni, da dajejo pojasnila za zav arov alnica.

e je po nastopu zav arov alnega primera zav arov alnica
priznal sv ojo obv eznost pla ila odškodnine nasproti
zav arov alcu ali zav rnil pla ilo zapadle odškodnine, je
vsaka stran upravi ena, da odpov e zav arov alno razmerje.

e SPZO in DPZO ali morebitni posebni dogov ori ne vsebujejo
posebnih prav il, veljajo zakonski predpisi.

Enako v elja, e zav arovalnica posreduje zav arov alcu
nav odila, da ob zahtevku tretje osebe doseže pravni spor.
Odpov ed je dopustna samo v asu enega meseca od
priznanja obv eznosti pla ila odškodnine ali od zav rnitve
odškodnine ali od nastopa prav nomo nosti sodbe, ki je
izdana v prav nem sporu s tretjo osebo. Zavarov alnica
mora upoštev ati enomese ni odpov edni rok. Zavarov alec
ne more odpov edati v kasnejšem asu, razen konec
teko ega trajanja zav arov anja.
3.

Dopolnilni pogoji za zavarovanje odgovornosti (DPZO)
Poglavje A
Splošni pogoji za vse nevarnostne vire v proizvodnih
dejavnostih
1.

Ste aj, porav nava zav arovalca
1.

Zav arov alnica lahko po uvedbi ste aja ali poravnalnega
postopka za premoženje zav arov alca odpov e pogodbo z
enomese nim odpovednim rokom.
4.

Opustitev tv eganja

V primeru uradnih omejitev (dov oljenje za obratov anje,
poslov anje oziroma uporabo stvari) pov zro i omejitev
zav arov alnega kritja in zav arov alno kritje velja samo na
preostali obseg zav arovanega tv eganja.
e je zav arov alna pogodba pred asno kon ana, pripada
zav arov alnici premija samo za as trajanja pogodbe, ki je
do takrat potekel.

6.

Odpov ed po 1. to ki, 2. to ki ali opustitev tveganja po 4.
to ki ne izklju ujejo uporabe dolo be 11. lena, to ke 3.

7.

e je zav arov alnica glede na dogov orjeni as pogodbe
odobril znižanje premije, lahko pri pred asnem kon anju
pogodbe zahtev a naknadno pla ilo zneska, za katerega bi
bila premija v išje izra unana, e bi bila pogodba sklenjena
samo za takšen as, kolikor je pogodba dejansko trajala.

2.

13. len
Zapadlost pla ila zavarovalnica,
zastaranje, tožbeni rok
1.

2.

Z zav arovanjem je krita odgov ornost zav arov alca iz
naslov a posedov anja in uporabe celotne obratne opreme
zav arov alca v okv iru tv eganja, ozna enega v zav arovalni
pogodbi (1. len SPZO) v skladu z obsegom kritja iz
SPZO.
V istem
obsegu zav arovanje krije odgovornost
zav arov alca iz nepridobitnega dajanja v najem ali izposojo
delov nih strojev in aparatov. Samo s posebnim dogov orom
je mogo e v klju iti zav arov alno kritje tudi pridobitno
izv ajanje teh dejavnosti.

e zav arov ano tv eganje popolnoma in trajno odpade,
preneha zav arovanje v zv ezi s tem tveganjem.

5.

Razširitev zavarovalnega varstva

Zav arov alnica mora pla ati odškodnino v roku 14 dni od
trenutka, v katerem je dosegel porav navo ali je bil
odškodninski zahtev ek tretje osebe ugotov ljen s
prav nomo no sodbo, priznanjem ali primerjavo. e je
treba pla ati stroške, je treba pla ilo izv ršiti v 14 dneh od
prejema obra una.

Z zav arov anjem je krita tudi odgovornost zav arovalca iz
2.1

predstav itv e proizv odov; tudi izv en zemljiš a
obrata in iz vodenja po zav arov anem obratu;

2.2

udeležbe na razstav ah in sejmih;

2.3

posesti zemljiš , poslopij ali prostorov, ki se
uporabljajo izklju no za zav arovan obrat ali poklic
in/ali
izklju no
za
stanovanjske
namene
zav arov alca (uporablja se poglavje B, št. 10,
DPZO);

2.4

posesti službenih stanovanj in stanov anjskih hiš
skupaj s stranskimi poslopji za v odje in
delojemalce v zav arov anem obratu (uporablja se
poglav je B, št. 10, DPZO);

2.5

reklamnih naprav,
zemljiš a obrata;

2.6

gasilske dejav nosti (akcija in v aja, tudi storitv e
pomo i za tretjo osebo (uporablja se poglav je B,
št. 14, DPZO);

2.7

posesti in službene uporabe hladnega in strelnega
orožja, ki ga uporabi zav arovalec ali osebe, ki jih
on pooblasti, ob upoštev anju zakonskih in uradnih
predpisov (izklju ena ostaja uporaba orožja za
lovske namene);

2.8

medicinske oskrbe delavcev. Zav arovana je tudi
osebna zakonska civ ilna odgovornost zdrav nikov
iz njihov e dejav nosti v obratu, e za to ne obstaja
drugo zav arovalno kritje;

2.9

opreme za oskrbo delavcev, kot npr. obratne
kantine, kopališ a, okrevališ a, otroški v rtci in

Za zastaranje zahtev kov iz zav arovalne pogodbe in
uv eljavljanje zahtevkov glede pla ila v eljajo z zakonom
dolo eni zastaralni roki.
14. len
Sodna pristojnost

Za prav ne spore, ki izhajajo iz tega zav arovalnega razmerja, je
poleg zakonsko dolo enih pristojnih sodiš pristojno sodiš e v
kraju biv anja zav arov alca.
6
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delavska športna društv a,
etudi to opremo
uporabljajo tudi osebe izv en obrata (za kopališ a
se smiselno uporablja št. 7, za okrevališ a št 6, za
športne skupnosti št. 13 iz poglavja B, DPZO);

2.10

2.11
3.

3.1. Zav arov alno kritje se nanaša – z odstopanjem od 3.
lena,. to ka 1, SPZO - na škodne dogodke, ki
nastopijo v Evropi, e zav arovalcu ali osebam, ki
delajo zanj, ni bilo ni znano in tudi ni moglo biti ni
znano o izv ozu (tudi po obdelav i in predelav i)
njegov ih proizv odov oz. del v trenutku dobav e oz.
predaje.

prireditev in sre anj v obratu. Zavarov ana so tudi
osebni
odškodninski
zahtevki
delavcev
zav arov anega obrata v okviru prireditv e (smiselno
se uporablja to ka 3);
posedov anja živ ali za pridobitv ene
(uporablja se poglavje B, št. 11, DPZO).

3.2. Zav arov alno kritje v skladu s to ko 3.1. ne obstaja,
e izra un škode in ureditev škode ali izpolnitev
drugih obv eznosti zav arovalnica onemogo ajo
držav na oblast, tretja oseba ali zav arovalec.

namene
4.

Zav arov anje krije v okviru 1. in 2. to ke tudi odškodninske
zahtevke
3.1

zakonitega zastopnika zav arovalca in tistih oseb, ki
jih zaposli za v odenje ali nadzor zav arov anega
obrata.

3.2

vseh ostalih delavcev za škodo, ki jo pov zro ijo pri
izv ajanju sv ojih službenih oprav il, v endar z
izklju itv ijo osebne škode zaradi nezgode pri delu.

4.1. Na osnov i posebnega dogov ora obsega zav arov alno
kritje – z odstopanjem od 1. lena SPZO - zakonske
obv eznosti nadomestila škode, ki izhajajo iz manjkov
izdelka po dobav i ali iz manjkov oprav ljenega dela po
predaji, e gre za
4.1.1. škodo tretje osebe zaradi pomanjkljiv osti stv ari,
ki nastane najprej zaradi pov ezov anja,
mešanja ali predelav e proizv odov, ki jih je
dobav il zav arov alec, z drugimi proizv odi, in
sicer

Družinski lani zav arovalca, ki so dejavni v obratu, so v
skladu s to ko 3.1 ali to ko 3.2 tudi zav arovani brez
sklenjenega delovnega razmerja.

4.1.1.1. zaradi neuspešne
proizv odov;

2. Odgovornost za izdelke

Opredelitv e pojmov

Manjko lahko izhaja še zlasti iz koncepta, na rtov anja,
izdelav e, obdelave, poprav ila, skladiš enja, dobav e (tudi
napa ne dobav e), nav odil za uporabo, reklame ali
sv etovanja.

Zav arov alnica ne nadomesti škode v
razmerju, v kakršnem je odškodnina za
proizv od zav arov alca do prodajne cene,
ki bi bila pri kon nem proizv odu
pri akov ana pri dobavi brez napake;

Kot izdelki v eljajo vse fizi ne stvari ali deli le-teh, ki pridejo
v poštev kot trgovsko blago, skupaj s priborom in
embalažo.

4.1.1.4. zaradi izdatkov, ki so nastali zaradi
prav no nujne in gospodarsko primerne
izboljšav e kon nega proizv oda ali kakšne
druge odprav e škode. Zav arovalnica ne
nadomesti nastalih stroškov v razmerju, v
kakršnem je odškodnina za proizv od
zav arov alca do prodajne cene kon nega
proizv oda;

Dobava je dejanska predaja izdelka tretji osebi, ki jo
oprav i zav arovalec, ne glede na prav ni v zrok. Dobava
v elja kot izv ršena, ko zav arov alec izgubi dejansko prav ico
razpolaganja, to je možnost, da vpliv a na izdelek ali
njegov o uporabo.
Predaja opravljenega dela je dokon anje dela in
dejanska predaja, ki jo oprav i naro nik ali uprav i enec.

4.1.1.5. zaradi stroškov, ki nastanejo odjemalcu
zav arov alca za iš enje in priprav ljanje
strojev in naprav.

Zav arov alno kritje za programe proizv odnje in dejavnosti
2.1. Zav arov alec mora pri poziv u za zaklju ek pogodbe
dati zav arov alnici popolne inf ormacije o trenutno
prisotnih programih proizv odnje in dejavnosti.
2.2.

3.

drugih

4.1.1.3. zaradi nadaljnje premoženjske škode,
nastale zaradi neodtujljiv osti kon nega
proizv oda. e je lahko proizv od odtujen
samo s cenovnim popustom, nadomesti
zav arov alnica
namesto
zav arovane
škode po to kah 4.1.1.1 in 4.1.1.2 nastali
izkupi ek, ki je manjši od pri akovanega;

Odgovornost za izdelke je skupek zakonskih dejanskih
stanj pri odgov ornosti za škodo, ki jo pov zro i manjko
izdelka po dobav i ali manjko oprav ljenega dela po predaji.

2.

uporabe

4.1.1.2. zaradi stroškov, ki nastanejo za izdelav o
kon nega
proizv oda,
z
izjemo
odškodnine za primanjkljaj proizv oda
zav arov alca;

Odgov ornost za izdelke je v skladu s Splošnimi in Dopolnilnimi
pogoji zav arovanja pred odgov ornostjo in še zlasti s spodaj
nav edenimi pogoji zav arov ano, kot sledi:
1.

Zav arov alno kritje na osnovi posebnega dogovora

4.1.2. škodo, ki jo utrpi tretja oseba pri nadaljnji
obdelav i ali nadaljnji predelav i proizv oda, ki ga
je s pomanjkljiv ostmi dobav il zav arovalec, ne
da bi prišlo do povezov anja, mešanja ali
predelav e z drugim proizv odom, in sicer

len SPZO je treba uporabiti z omejitvijo, da
zav arov alno v arstvo zajema samo kv antitativ ne
širitv e zav arov anega tveganja (širitve obrata).

4.1.2.1. zaradi stroškov, nastalih za izdelav o
kon nega
proizv oda,
z
izjemo

Zav arov alno kritje za nehotene izv oze
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odškodnine za
zav arov alca;

pomanjkljiv

proizv od

4.1.4.4. zaradi izdatkov, ki so nastali zaradi
prav no nujne in gospodarsko primerne
izboljšav e kon nega proizv oda ali kakšne
druge odprav e škode;

4.1.2.2. zaradi nadaljnje premoženjske škode, ki
izv ira iz neodtujljiv osti kon nega
proizv oda. e je lahko proizv od odtujen
samo s cenov nim popustom, nadomesti
zav arov alnica namesto zav arovane
škode po to ki 4.1.2.1 nastali izkupi ek,
ki je manjši od pri akovanega;

4.1.4.5. zaradi stroškov, ki nastanejo odjemalcu
zav arov alca za iš enje in priprav ljanje
strojev in naprav.
4.2. Posebna prav ila za primere to ke 4.1

Zav arov alnica ne nadomesti škode v
razmerju, v kakršnem je odškodnina za
proizv od zav arov alca do prodajne cene,
ki bi bila pri kon nem proizv odu
pri akov ana pri dobavi brez napake;

4.2.1. Zav arov alni primer je z odstopanjem od 1.
lena, to ka 1, Splošnih pogojev obv eznega
škodnega zav arovanja dobav a pomanjkljivega
proizv oda
oz.
predaja
pomanjkljivo
oprav ljenega dela (v nadaljev anju kratko
imenov an »dobava«).

4.1.2.3. zaradi izdatkov, ki so nastali zaradi
prav no nujne in gospodarsko primerne
izboljšav e kon nega proizv oda ali kakšne
druge odprav e škode. Zavarov alnica ne
nadomesti nastalih stroškov v razmerju, v
kakršnem je odškodnina za proizv od
zav arov alca do prodajne cene kon nega
proizv oda;

4.2.2. Geografsko obmo je veljav nosti
Z odstopanjem od 3. lena SPZO zajema
zav arov alno kritje dobav e, ki so bile izv ršene v
Slov eniji, s pogojem, da so bila dejanska stanja
iz to k 4.1.1 do 4.1.4 izpolnjena v Slov eniji.
Smiselno se uporablja tudi dolo ilo to ke 3.
4.2.3.

4.1.2.4. zaradi stroškov, ki nastanejo odjemalcu
zav arov alca za iš enje in priprav ljanje
strojev in naprav.

Odstopajo
od 4.
lena SPZO obstaja
zav arov alno varstv o, e se dobav a izv rši med
u inkov anjem zav arov alnega varstv a in e
prijav a škode prispe do zav arov alnica
najkasneje dv e leti po kon anju zav arovalnega
v arstva.

4.1.3. izdatke tretje osebe za demontažo, odstranitev
in odkritje pomanjkljiv ega proizv oda in za
v gradnjo,
namestitev
in
polaganje
nadomestnega proizv oda brez napake. Izjema
ostajajo pri tem stroški za naknadno dobav o
nadomestnega
proizv oda,
vklju no
s
prev oznimi stroški.

4.2.4. Množi na škoda
Odstopajo od 1. lena, to ka 1.2, SPZO, v elja
v e dobav kot en zav arov alni primer, e
pov zro ijo škodo iz istega razloga. Nadalje
v elja ve dobav kot en zav arovalni primer, e
pov zro ijo škodo iz enakovrstnih razlogov in e
med temi razlogi obstaja pravna, gospodarska
ali tehni na pov ezav a.

Zav arov alno v arstvo ne obstaja – e ni druga e
dogov orjeno -,
4.1.3.1.

asov na omejitev v eljavnosti

e je zav arov alec - ali zanj delujo e
osebe - sam namestil, vgradil ali položil
pomanjkljiv proizv od ali ga po svojem
naro ilu ali za svoj ra un dal namestiti,
v graditi ali položiti;

4.2.5. Lastna udeležba v škodi
Lastna udeležba zav arov alca v škodi znaša v
vsakem zav arov alnem primeru 10% škode,
najmanj 726,- EUR.

4.1.3.2. pri delih, priboru ali naprav ah motornih
v ozil in zra nih ali v odnih plov il.
4.1.4. škodo tretje osebe, ki nastane, kadar so s
stroji, ki jih je dobavil (tudi v zdržev al ali
poprav il) zav arov alec, izdelane ali predelane
stv ari z napako, ne da bi obstajala
premoženjska škoda v skladu s 1. lenom,
to ka 2.3, SPZO, in sicer

5.

Izklju itve iz zav arovalnega kritja
5.1. Iz zav arov alnega kritja so izklju eni – tudi v primeru
posebnega dogov ora v skladu s to ko 4
5.1.1. odškodninski zahtevki iz garancije za napake,
razen e gre za izklju no v skladu s to ko 4.1
za zav arov ana dejanska stanja. Še zlasti se
upoštev a dolo be 7. lena, to ki 1.1 in 1.3 kot
tudi to ka 9, SPZO.

4.1.4.1. zaradi neuspešne uporabe proizv odov,
ki so bili vstav ljeni v stroj;
4.1.4.2. zaradi stroškov, nastalih pri izdelav i in
predelav i;

5.1.2. zahtevki za škodo, ki je nastala zaradi izdelkov
ali del, katerih uporaba ali u inek nista bila
preizkušena v pravi meri v skladu s trenutnimi
dosežki tehnike in znanosti glede na konkretni
namen uporabe. Takšno preizkušanje vsekakor
ni oprav ljeno, e za uporabo proizv oda ni
predloženo dov oljenje, ki je nujno po zakonskih
in uradnih predpisih.

4.1.4.3. zaradi nadaljnje premoženjske škode,
nastale zaradi neodtujljiv osti kon nega
proizv oda. e je lahko proizv od odtujen
samo s cenovnim popustom, nadomesti
zav arov alnica
namesto
zav arov ane
škode po to kah 4.1.4.1 in 4.1.4.2 nastali
izkupi ek, ki je manjši od pri akovanega

5.1.3. zahtevki za škodo, ki so jo pov zro ili proizv odi
ali dela, katerih izdelav o ali storitev je
8
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pri pla ilnih aktih, ponev erb s strani osebja zav arov alca ali
drugih zanj delujo ih oseb, zaradi odtujitv e denarja,
vrednostnih papirjev in dragocenosti ter zaradi prekora itve
na rtov anih stroškov.

zav arov alec predal tretji osebi z licen no
pogodbo.
5.1.4. zahtevki iz
5.1.4.1. na rtov anja, izdelov anja ali dobave
zra nih plov il ali delov za zra na plov ila,
e je razv idno, da so deli namenjeni za
gradnjo zra nih plov il ali z v gradnjo
v anje;

1. Priklju eni železniški tiri in najeti skladiš ni
železniški prostori
1.

Priklju ni tiri
1.1. Zav arov anje krije za razliko od 1. lena, to ka 2, in 7.
lena, to ka 1.2, SPZO, tudi pogodbeno odgov ornost
zav arov alca v skladu z v eljavnimi predpisi.

5.1.4.2. dejav nosti na zra nih plov ilih ali delih
zra nih plov il;
in sicer tako zaradi škode na zra nih
plov ilih, vklju no s stv armi in potniki, ki
se z njimi prev ažajo, kot tudi zaradi
škode, ki jo pov zro ijo zra na plov ila.

1.2. Zav arov anje krije za razliko od 7. lena, to ki 10.1 in
10.2, SPZO, tudi zakonsko in pogodbeno kritje (v
smislu to ke 1.1.) za poškodbe prev oznih sredstev,
ki se nahajajo na priklju nem tiru. Samo s posebnim
dogov orom je možno zav arovalno kritje razširiti tudi
na poškodbo prevoznega sredstv a, ki mora biti
naloženo ali ra zloženo, med samim nalaganjem ali
razlaganjem.

5.2. Samo pri dejanskih stanjih, ki se lahko zav arujejo v
skladu s to ko 4 s posebnim dogovorom,
ni
zav arov alnega kritja za posledi no škodo, kot npr.
prekinitev obratovanja ali izpad proizv odnje.
2.

3. Zavestno ravnanje proti predpisom

Najeti skladiš ni prostori, ki so last železnice
Zav arov anje krije za razliko od 1. lena, to ka 2, in 7.
lena, to ka 1.2, SPOZ, tudi pogodbeno odgov ornost
zav arov alca v skladu z veljav nimi predpisi in trgovskimi
uzancami.

Zav arov alnica je oproš en izpolnitv e obveznosti,
e je
zav arov alni primer pov zro ila groba malomarnost in e gre za
zav estno rav nanje – zlasti glede na izbiro delov nega na ina s
prihrankom na stroških in asu – proti zakonom, odredbam ali
uradnim predpisom, ki v eljajo za zav arovani obrat ali poklic, ki
ga je imel zav arov alec ali njegov zakoniti zastopnik ali njegov
v odilni delav ec v smislu delovne zakonodaje oz. je potekalo na
zahtev o ali s strinjanjem ene teh oseb.

3.

Pogodbeno kritje za isto premoženjsko škodo
Zav arov alno kritje po to kah 1 in 2 zajema tudi pogodbeno
kritje za isto premoženjsko škodo do v išine 2,5% od
zav arov alne vsote.

4. Prevzem obrata

4.

e je obrat odtujen tretji osebi ali ga tretja oseba prev zame na
osnov i pogodbe o uživ anju, zakupne pogodbe ali podobnega
prav nega razmerja, v stopi v prav ice in dolžnosti zav arov alca
tretja oseba, ki v
asu njene uprav i enosti izhajajo iz
zav arov alnega razmerja.

K to kam 1 do 3.
4.1.

e je možno dokazati, da je škodni dogodek v celoti
ali deloma nastal po krivdi železnice ali njenih
organov, kritje zav arovalnica preneha ali se
zmanjšanja v skladu z ugotov ljeno krivdo.

4.2. Zav arov anje ne zajema pogodbenih kazni katerekoli
vrste, kot tudi ne obv eznosti zav arov alca nasproti
železnici, da pla a nadomestilo za opremljanje,
izdelav e, v zdržev anja, nabav e in podobno, ki jih je
železnica prev zela, ker zav arov alec ni izpolnjev al
sv ojih obveznosti.

Poglavje B
Dopolnilna pravila za posebna tveganja
iste premoženjske škode

4.3. Odgov ornost, ki presega zakonsko odgov ornost in
trgov ske uzance je mogo e vklju iti v zav arov alno
kritje samo na osnov i posebnega dogov ora z
zav arov alnico.

e je v naslednjih dopolnilnih dolo bah predv ideno kritje iste
premoženjske škode, velja naslednje:
ista premoženjska škoda je škoda, ki je ne izhaja niti iz
osebne niti iz premoženjske škode.

2. Gradbena obrt in podobne obrti

Za razliko od 1. lena SPZO je zav arov alni primer kršitev
(dejanje ali opustitev), iz katere proti zav arov alcu nastanejo ali
bi lahko nastali odškodninski zahtevki tretjih oseb.

1.

V smislu teh pogojev sem spadajo:
Podjetja za v isoke in nizke gradnje (vklju no podjetja za
gradnjo jeklenih konstrukcij), gradbeni mojstri (zidarski
mojstri), tesarski mojstri, vodnjaški mojstri, mojstri za
tesnjenje proti v lagi in tla ni vodi, delavci za asfaltiranje,
krov ci, delavci za izoliranje z bitumnom, pe arji, kleparji,
plinski in v odovodni inštalaterji,
elektroinštalaterji
(elektri arji), tehniki za ogrevanje in klimatiziranje,
podjetja za rušenje, bageristi, izdelov alci peska in
gramoza, podjetja za razstrelitev in mojstri za
razstreljev anje, podjetja s kamnolomom in za globoko
vrtanje.

Za razliko od 3. lena SPZO obstaja zav arov alni primer, e je
bila kršitev storjena med trajanjem zav arovalnega kritja in je
prijav a zav arovalnega primera prispela do zav arov alnica
najkasneje dve leti po kon anju zav arovalne pogodbe.
e je bila škoda pov zro ena z opustitvijo dejanja, velja v
primeru dv oma, kot da je bila kršitev storjena na dan, ko bi se
moralo zamujeno dejanje najkasneje za eti, da bi se še
prepre il nastop škode.
Iz zav arovalnega kritja so izklju eni odškodninski zahtevki za
škodo zaradi primanjkljajev pri vodenju blagajne, zaradi kršitev
9
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Zav arov anje zajema v skladu z obsegom kritja iz SPZO in
poglav ja A iz DPZO tudi odškodninsko odgovornost za

Samo s posebnim dogovorom je mogo e razširiti
zav arov alno kritje za odgov ornost za škode na
živ alih, ki so privedene na osemenjev anje in za
prepustitev jahalnih živ ali nezaposlenim osebam.

2.1. osebno in premoženjsko škodo, ki izhaja iz na rtov,
ki jih je naredil zav arov alec;

Škoda, ki jo pov zro i pašna živ ina ali divja ina na
trav nikih ali kulturah, je – e ni druga e dogovorjeno –
izklju ena iz zav arov alnega kritja;

2.2. škodo na podzemnih naprav ah (kot so elektri ne,
plinske in vodov odne napeljav e, telefonski kabli,
kanali in podobno) pri emer se ne uporablja dolo ilo
7. lena, to ki 10.2 in 10.3, SPZO;
2.3. škodo zaradi spodkopav anja
gradbenih objektov;

ali

1.2. iz se nje lesa v lastnem gozdu, v tujem gozdu pa
samo v primeru za lastne potrebe;

podzidav anja

1.3. iz uni ev anja rastlinskih škodljivcev in uporabe
sredstev za zatiranje plev ela v zav arovanem
kmetijskem zemljiš u in gozdu, v endar z lastno
udeležbo zav arov alca v vsakem zav arovalnem
primeru 20% škode, najmanj 182,- EUR, najv e
1.454,- EUR.

2.4. škodo zaradi pogrezanja zemljiš , tudi na njem
postav ljene zgradbe ali dela takšne stavbe, ter zaradi
zdrsa zemljiš a;
2.5. škodo na sosednjih zgradbah zaradi opustitv e
strokovne zaš ite (tudi oja itev in podpiranje ali
opiranje);

1.4. onesnaženja z gnojnico, umetnimi gnojili in odpadno
v odo v skladu s 6.
lenom SPZO zaradi
premoženjske škode nastale zaradi vpliv ov na okolje.

2.6. škodo zaradi razstreljev anja v skladu z naslednjimi
dolo ili:

Zav arov alna vsota znaša 72.673,- EUR v okv iru
skupne zav arovalne vsote na polici.

2.6.1. Zav arov alno kritje obstaja samo takrat, ko
razstreljev anje
opravi
izv edenec
za
razstreljev anje (pooblaš ena strokovna oseba).

Lastna udeležba zav arov alca v škodi znaša v
vsakem zav arov alnem primeru 20% škode, najmanj
182,- EUR, najv e 1.454,- EUR.

2.6.2. Premoženjska škoda, ki se nastane znotraj
polmera 100 m od mesta razstrelitv e, je
izklju ena iz zav arov alnega kritja.

1.5. iz priprav e razstreliv za namene zav arov anega
kmetijskega in gozdnega gospodarstv a, vendar samo
pod pogojem, da je dela razstreljevanja oprav il
izv edenec za razstreljev anje (pooblaš ena strokov na
oseba).

2.6.3. Zav arov alnica ne nudi zav arovalnega kritja za
premoženjsko škodo, s katero je treba obi ajno
ra unati pri razstreljev anju kljub predpisanim
v arnostnim ukrepom.
3.

1.6. iz gradnje tov ornih poti,
e skupni stroški
inv esticijskega na rta ob upoštevanju morebitnih
lastnih pla il ne prekora ijo 18.169,- EUR.
Uporabljajo se dolo ila poglavja B, št. 2, DPZO. Pri
takšnih investicijskih na rtih je zav arov ana
odgov ornost zav arov alca kot inv estitorja.

Lastna udeležba zav arov alca v škodi znaša v vsakem
zav arov alnem primeru pri
3.1. škodi na podzemnih napravah:
20% škode, najmanj 364,- EUR, najve 1.454,- EUR.
3.2. drugi premoženjski škodi:
10% škode, najmanj 364,- EUR, najve 1.454,- EUR.

4.

1.7. iz postranskega izv ajanja obrti, e letni izdatki za
mezde oziroma pla e ob upoštev anju morebitnih
izpolnjenih dajatev v naravi ne prekora ijo 18.169,EUR.

Zav arov anje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode iz
udeležbe pri delov nih skupnostih. Dejavnost partnerja
delov ne skupnosti kot podpodjetnika te delov ne skupnosti
na osnov i pisnega naro ila ne v elja kot udeležba pri
delov ni skupnosti.

1.8. iz dejav nosti za asnih vinoto ev, e letni izdatki za
mezde oziroma pla e ob upoštev anju morebitnih
izpolnjenih dajatv ah v narav i ne prekora ijo 18.169,EUR.

3. Delavnice za popravila motornih vozil in podobni
obrati

1.9. iz preno ev anja gostov v skladu z poglav jem B, št. 6,
DPZO, e ni potrebno uradno obrtno dov oljenje.

Zav arov anje krije za razliko od 7. lena, to ka 3, SPZO, tudi
odškodninske zahtevke na osnov i jav nih pooblastil zaradi
osebne in premoženjske škode.
5.

2.

Dimnikarji

Zav arov anje krije za razliko od 7. lena, to ka 3, SPZO, tudi
odškodninske zahtevke na osnov i jav nih pooblastil zaradi
osebne in premoženjske škode.

6. Preno itve gostov
1.

5. Kmetijski in gozdarski obrati
1.

Zav arov anje krije tudi odgov ornost zav arov alca kot
zasebnika v priv atnem živ ljenju v skladu s poglav jem B, št.
15, DPZO, kot tudi odgov ornost sozav arov anih oseb po
poglav ju B, št 15, to ki 3.1 in 3.2, DPZO.

Zav arov anje krije v skladu z obsegom kritja iz SPZO in
poglav ja A iz DPZO tudi odškodninsko odgovornost
1.1. iz živ inoreje ne glede na namen uporabe (uporablja
se tudi dolo ilo št. 11. DPZO).
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Zav arov anje krije za razliko od 7. lena, to ki 10.1 in 10.2,
SPZO, tudi odgovornost zav arovalca kot hranitelja za
poškodbo stv ari, ki jih gostje prinesejo s sabo, ko
preno ujejo. Za prinesene stv ari se štejejo, e so bile
predane zav arov alcu ali enemu njegovih delav cev ali na
mestu, ki so ga te osebe imenov ale, ali na za to
dolo enem mestu.
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Le v primeru posebnega dogov ora krije zav arov anje tudi
odgov ornost zav arovalca za izgubo ali izginotje stv ari iz
to ke 1.

3.

Zav arov anje krije za razliko od 1. lena, to ka 2, SPZO,
tudi odgov ornost za
isto premoženjsko škodo do
zav arov alne vsote 7.268,- EUR.

V skladu s takšnim dogovorom je zav arovalec dolžan:

4.

Zav arov anje krije za razliko od 3. lena SPZO škodne
dogodke, ki so se zgodili v Ev ropi ali v izv enevropski
držav i ob Sredozemskem morju.

5.

Zav arov anje krije za razliko od 7. lena, to ka 10, SPZO
tudi odgov ornost v eterinarjev in klinik za živ ali za škodo na
zdrav ljenih živ alih.

2.1. da v primeru izgube ali izginotja stvari nemudoma
odda prijav o pristojnemu organu;
2.2. da v primeru, da je potrebno uradno obrtno
dov oljenje, omogo i seznanitev s tem z razglasom
na v idnem mestu, ter da denar, vrednostne papirje
(pla ilna sredstv a za potovanje) in dragocenosti
deponira na za to ozna enem in primernem
zav arov anem mestu.
3.

¸¸

6.

Izklju itve iz zav arovalnega kritja

9. Bolnišni ne ustanove, zdraviliš a, sanatoriji,
zdravstveni domovi, domovi za
ostarele in podobno

Razširitev zav arov alnega kritja v skladu s 1. in 2. to ko ne
zajema – e ni druga e dogov orjeno – odškodninskih
zahtevkov za škodo

4.

3.1. na prinesenih stv areh zaradi neprimerne uporabe ali
dejav nosti na ali s temi stvarmi, izv en okv ira prev oza,
s strani zav arovalca ali njegovih delavcev;

1.

Uporablja se poglav je A, št. 1 in 3, DPZO.

2.

3.2. na motornih in v odnih vozilih, njihov em priboru in
sestavnih delih ter na stv areh, ki se nahajajo na ali v
v ozilih, ki jih gostje pripeljejo s seboj.

Za zav arov alno kritje za prinesene stvari pacientov in
njihov ih spremljevalcev se uporabljajo dolo ila poglav ja B,
št. 6, DPZO.

3.

3.3. pri izgubi ali izginotju stvari iz splošno dostopnih
prostorov, v katere se streže hrana in pija a.

Zav arov anje krije za razliko od 1. lena, to ke 2, SPZO
tudi obv eznosti nadomestila škode za isto premoženjsko
škodo do zav arov alne vsote 7.268,- EUR.

4.

Zav arov anje krije za razliko od 7. lena, to ka 2, SPZO,
tudi obv eznosti nadomestila za škodo iz
iste
premoženjske škode do zav arovalne vsote 7.260,- EUR.

Zav arov anje krije za razliko od 3. lena SPZO škodne
dogodke, ki so se zgodili v Ev ropi ali v izv enevropski
držav i ob Sredozemskem morju.

5.

Zav arov anje krije za razliko od 7. lena, to ka 3, SPZO,
tudi odgov ornost za škode pov zro ene pri opravljanju
jav nih pooblastil.

6.

Zav arov anje krije tudi odgov ornost za škode zdrav nikov ob
nudenju prv e pomo i, v endar le v primeru, da za to ne
obstaja kakšno drugo zav arov alno v arstvo.

7. Kopališ a
1.

Zav arov anje krije za razliko od 7. lena, to ki 10.1 in 10.2,
SPZO, tudi odgovornost zav arovalca kot hranitelja za
poškodbo stvari, ki jih gostje kopališ a prinesejo s sabo.

2.

Samo s posebnim dogov orom se lahko zav arov anje razširi
tudi na odgov ornost zav arovalca za izgubo in izginotje
stv ari, ki so jih gostje kopališ a imeli zaklenjene v kabinah
in garderobnih omaricah, ki so v kopališ u na razpolago,
ali so bile s strani kopališ a v zete v hrambo.

10. Hišna in zemljiška lastnina
1.

2.1. da v primeru izgube ali izginotja stvari nemudoma
odda prijav o pristojnemu organu;

Priv atna plaža, ki je v neposredni prostorski zv ezi z
zav arov ano nepremi nino, je tudi zav arovana;

2.2. da z v idnim oglasom seznanja, da morajo biti denar,
vrednostni papirji (pla ilna sredstv a za potovanje) in
dragocenosti proti potrdilu deponirani pri blagajni.

1.2. iz izv ajanja del rušenja, gradnje, poprav ila in kopanja
na zav arovani nepremi nini,
e skupni stroški
inv esticijskega na rta ob upoštevanju morebitnih
lastnih pla il ne prekora ijo 72.673,- EUR.
Uporabljajo se dolo ila poglavja B, to ka 2, DPZO.
Pri takšnih investicijskih na rtih je zav arov ana
odgov ornost zav arov alca kot inv estitorja.

Razširitev zav arov alnega kritja v skladu s 1. in 2. to ko ne
zajema odškodninskih zahtevkov za škodo na motornih in
v odnih v ozilih, njihovem priboru in sestav nih delih ter na
stv areh, ki se nahajajo na ali v vozilih, ki jih gostje
pripeljejo s seboj.

8. Zdravniki, zobozdravniki, veterinarji (klinike za živali)
1.

Uporablja se poglav je A, št. 1 in 3, DPZO.

2.

Z zav arov anjem je krita tudi osebna odgovornost osebe, ki
nadomeš a dopustnika v asu dopusta.

Zav arov anje krije v skladu z obsegom kritja iz SPZO
odškodninsko odgovornost
1.1. iz posedov anja, upravljanja, nadzora oskrbovanja,
iš enja, osvetlitv e in nege zav arov ane nepremi ne,
vklju no z zgradbami in opremo, ki se nahajajo v njej
ali na njej, kot npr. dv igala, naprav e za ogrev anje in
klimatiziranje, plavalni bazeni, otroška igriš a in v rtni
nasadi.

V primeru takšnega posebnega dogovora je zav arov alec
dolžan,

3.

Zav arov anje krije za razliko od 7. lena, to ka 3, SPZO,
tudi odgov ornost za škode pov zro ene pri opravljanju
jav nih pooblastil.

1.3. iz preno ev anja gostov v skladu z poglav jem B, št. 6,
DPZO, e ni potrebno uradno obrtno dov oljenje.
1.4. iz premoženjske škode, nastale zaradi v pliv ov na
okolje – odlaganja proizv odov iz mineralnih olj do
odložene koli ine 100 litrov, v skladu s 6. lenom
SPZO:
11
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Zav arov alna vsota znaša 72.673,- EUR v okv iru
skupne zav arovalne vsote na polici.

3.

Lastna udeležba zav arov alca v škodi znaša v
vsakem zav arov alnem primeru 20% škode, najmanj
181,- EUR, najv e 1.453,- EUR.
2.

13. Društva

V skladu s 1. to ko zav arov anje krije tudi odgov ornost kot

(V smislu vsakokratnega zakona o društvih)

2.1. lastnika hiše in posestnika hiše;

1.

2.2. uprav nika hiše in oskrbnika hiše;
2.3. tistih oseb, ki po naro ilu zav arov alca delajo zanj,
razen e ta dejav nost ne poteka v izv ajanju
njihov ega poklica ali obrti;

1.2. izv ajanja društvenih prireditev s strani zav arovalca, in
sicer neodvisno od kraja prireditv e.

Izklju ena je – e ni druga e dogovorjeno – osebna
škoda, pri kateri gre za delov ne nezgode oseb z
enakimi delovnimi nalogami, v skladu s to kami od 2.1
do 2.4.

2.

2.2. vseh ostalih delavcev zav arov alca za škodo, ki jo
pov zro ijo pri izv ajanju sv ojih službenih oprav il,
v endar z izklju itvijo osebne škode, pri kateri gre za
delov ne nezgode delavcev zav arov anega društv a;
2.3. vseh lanov društv a iz izv ajanja dejavnosti društva, ki
so v skladu s statutom, in sicer
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
3.

Odškodninski zahtevki solastnikov, lastnikov stanov anj,
uprav i encev koriš enja in njihov ih sv ojcev (7. len, to ka
6.2, SPZO) so zajeti v zav arov anje, e te osebe ali njihovi
zakoniti zastopniki niso sami odgov orni za nastalo škodo
zaradi osebnih dejanj ali opustitve dejanj.

3.2. posedov anja ali uporabe
3.2.1. živ ali;
3.2.2. v odnih plov il.
3.3. izv ajanja ob inskih, zv eznih ali mednarodnih športnih
tekmovanj.

Zav arov anje
zajema
odgov ornost
vsakokratnega
hranitelja, skrbnika ali uprav i enca, ki razpolaga z živ almi.

14. Gasilci in pomo pred vodami

Samo s posebnim dogov orom je mogo e razširiti
zav arov alno kritje za odgov ornost za škode na živ alih, ki
so priv edene za osemenjev anje.
Zav arov anje krije za razliko od 3. lena SPZO škodne
dogodke, ki so se zgodili v Ev ropi ali v izv enevropski
držav i ob Sredozemskem morju.
12. Vodna plovila
1.

Zav arov anje zajema tudi odgov ornost lastnika, imetnika in
oseb, ki so po v olji imetnika dejavni pri uporabi vodnega
plov ila ali se po njegov i v olji prev ažajo z njim.

2.

Zav arov alnica je prost obv eznosti izpla ila odškodnine, e
v oznik zav arov anega vodnega plov ila nima uradno
predpisanega dov oljenja za uprav ljanje s takšnim plovilom.

Samo na osnov i posebnega dogovora zav arovanje krije
tudi odgov ornost iz
3.1.1. tribun za gledalce in objektov za gledalce;
3.1.2. prog za bob in sankališ , skakalnic, smu arskih
in tekaških prog.

11. Reja živali

2.

v društv u,
pri prireditv ah društv a in
zunaj društv a po nalogu društv a.

3.1. posedov anja ali uporabe

Zav arov alno kritje v skladu s 3. to ko velja tudi za
stanov anjske in poslov ne prostore, ki jih te osebe
uporabljajo.

1.

V skladu s 1. to ko je zav arovana odgovornost
2.1. zakonitih in pooblaš enih zastopnikov zav arovalca in
takšnih oseb, ki jih zaposli za v odenje ali nadzor
društv a;

Pri škodi, ki jo pov zro ijo meteorske padav ine na tapetah,
sobnih poslikavah, okrasnih štukaturah, stenskih oblogah,
podih, na elektri nih, telefonskih in drugih napeljav ah in na
drugem priboru hiše v najetih stanovanjskih in poslovnih
prostorih – z izjemo oken in vrat na zunanji strani poslopja
– krije zav arov anje za razliko od 1. lena SPZO, etudi ne
obstaja odgovornost najemodajalca nasproti najemniku.
Pla ilo zajema stroške dela za v zpostavitev prejšnjega
stanja, e ne gre za stroške v zdržev anja, ki jih mora po
zakonu nositi najemodajalec.
e škoda nastane zaradi poplav, talne v ode ali v povezav i
s potresom, pla a zav arov alnica nadomestilo škode v
skladu s 1. lenom SPZO.

4.

Zav arov anje krije v skladu z obsegom kritja iz SPZO
odgov ornost iz
1.1. posedov anja ali uporabe zemljiš ,
poslopij,
prostorov, naprav, opreme in aparatov za namene v
skladu s statutom zav arov alca (uporablja se poglav je
B, št. 10, DPZO);

2.4. tistih oseb, ki nastopijo namesto zav arov alca zaradi
uživ anja, ste aja ali prisilne uprave.

3.

Zav arov anje krije za razliko od 7. lena, to ki 10.1 in 10.2,
SPZO, tudi stvari, ki jih osebe na plov ilu nosijo na sebi ali
kot prtljago.
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1.

Smiselno se uporablja poglav je B, št. 13, to ki 1 in 2,
DPZO.

2.

Zav arov anje krije za razliko od 7. lena, to ka 3, SPZO,
tudi odgov ornost za škode pov zro ene pri opravljanju
jav nih pooblastil.

3.

Pri delov anju v tujini in pri sodelov anjih na mednarodnih
tekmovanjih zajema zav arovalno kritje za razliko od 3.
lena SPZO le škodne dogodke, ki so se zgodili v Evropi.

4.

Zav arov anje ne krije odgov ornosti za škode na stv areh, za
katere je bilo predvideno reševanje ali zaš ita in za katere
je bila poklicana ustrezna služba (gasilci, …).

5.

Samo s posebnim dogov orom je mogo e razširiti
zav arov alno kritje za odgov ornost za škode na stvareh, ki
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so zav arovalcu dane
tekmovanja in v aje.

na

razpolago

za

delov anje,

3.4. Zav arov anje krije za razliko od 3. lena SPZO
škodne dogodke, ki so se zgodili v Ev ropi ali v
izv enev ropski držav i ob Sredozemskem morju.

13. Odgovornost zasebnika
1.

Zav arov anje krije v skladu z obsegom kritja SPZO
odgov ornost zav arov alca kot zasebne osebe, iz nevarnosti
vsakdanjega živ ljenja z izjemo nev arnosti poslov ne,
poklicne ali obrtne dejav nosti, zlasti

14. Razširjena odgovornost zasebnika
1.

1.1. kot imetnika stanovanja (v endar ne kot lastnik hiše
in/ali zemljiš a) in kot delodajalca hišnega osebja,
vklju no osebja za sprejemanje gostov
na
preno ev anje,
e ni potrebno uradno obrtno
dov oljenje (uporablja se poglavje B, št. 6, DPZO);
1.2. iz posedov anja in uporabe
telev izijskega sprejemnika;

radijskega

1.1. kot imetnika stanov anja (v endar ne kot lastnika hiše
in/ali zemljiš a) in kot delodajalca hišnega osebja,
vklju no osebja za sprejemanje gostov na
preno ev anje,
e ni potrebno uradno obrtno
dov oljenje (uporablja se poglavje B, št. 6, DPZO);

in

1.2. iz posedov anja in uporabe
telev izijskega sprejemnika;

1.3. iz posedov anja in uporabe koles;

1.5. iz dov oljenega posedovanja hladnega in strelnega
orožja in uporabe le-tega kot športnih naprav in za
namene samoobrambe;

1.6. iz posedov anja malih živ ali, z izjemo psov (uporablja
se poglav je B, št. 11, DPZO);

1.6. iz posedov anja malih živ ali, z izjemo psov (uporablja
se poglav je B, št. 11, DPZO);

1.7. iz priložnostne uporabe, v endar ne iz posedov anja,
elektri nih in jadralnih olnov (uporablja se poglav je
B, št. 12, DPZO);

1.7. iz priložnostne uporabe, v endar ne iz posedov anja,
elektri nih in jadralnih olnov (uporablja se poglav je
B, št. 12, DPZO);

1.8. iz posedov anja in uporabe drugih v odnih plov il in
ladijskih modelov, ki niso na motorni pogon
(uporablja se poglavje B, št. 12, DPZO);

1.8. iz posedov anja in uporabe drugih v odnih plov il in
ladijskih modelov, ki niso na motorni pogon
(uporablja se poglavje B, št. 12, DPZO);

1.9. za razliko od 7.
lena, to ka 5.2, SPZO, iz
posedov anja in uporabe letalskih modelov, ki niso na
motorni pogon, do teže letala 5 kg.

1.9. za razliko od 7.
lena, to ka 5.2, SPZO, iz
posedov anja in uporabe letalskih modelov, ki niso na
motorni pogon, do teže letala 5 kg.

Za tv eganje v skladu s 1. to ko je zav arovana
premoženjska škoda, nastala zaradi v plivov na okolje, v
skladu s 6. lenom SPZO.

2.

Zav arov alna vsota znaša 72.673,- EUR v okv iru skupne
zav arov alne vsote na polici.

Lastna udeležba zav arovalca v škodi znaša v vsakem
zav arov alnem primeru 181,- EUR.

V skladu s 1. to ko zav arov anje krije tudi odgov ornost
živ i

Za tv eganje v skladu s 1. to ko je zav arovana
premoženjska škoda, nastala zaradi v plivov na okolje, v
skladu s 6. lenom SPZO.
Zav arov alna vsota znaša 72.673,- EUR v okv iru skupne
zav arov alne vsote na polici.

Lastna udeležba zav arovalca v škodi znaša v vsakem
zav arov alnem primeru 181,- EUR.

3.1. zakonca ali živ ljenjskega sopotnika, ki
zav arov ancem v skupnem gospodinjstvu;

in

1.4. iz nepoklicnega športnega udejstvov anja, z izjemo
lov a;

1.5. iz dov oljenega posedovanja hladnega in strelnega
orožja in uporabe le-tega kot športnih naprav in za
namene samoobrambe;

3.

radijskega

1.3. iz posedov anja in uporabe koles;

1.4. iz nepoklicnega športnega udejstvov anja, z izjemo
lov a;

2.

Zav arov anje krije v skladu z obsegom kritja SPZO
odgov ornost zav arovalca kot zasebne osebe, nastalih iz
nev arnosti vsakdanjega živ ljenja z izjemo nevarnosti
poslov ne, poklicne ali obrtne dejav nosti, zlasti

3.

len, to ka 10, SPZO, se uporablja le v primeru, ko si
zav arov alec ali sozav arov ane osebe stv ari sposodijo,
najamejo, v zamejo na leasing, zakupijo ali v zamejo v
hrambo ali dajo v obdelavo (zlasti poprav ilo ali
v zdržev anje).

4.

Za razliko od 7. lena, to ka 10.1, SPZO, zajema
zav arov alno kritje tudi odgov ornost za škode iz poškodbe
najetih prostorov in v njih nahajajo ega se inventarja. To
zav arov alno kritje velja samo za najemna razmerja z
trajanjem ne v e ko en mesec.

5.

skladu s 1. to ko zav arovanje krije tudi odgovornost

z

3.2. mladoletnih otrok (tudi v nukov, posvojencev,
rejencev in pastorkov ) zav arov alca, njegov ega
zakonca ali živ ljenjskega sopotnika; otroci ostanejo
zav arov ani do izpolnjenega 25. leta starosti, e in
dokler ne razpolagajo z lastnim gospodinjstvom in
lastnimi rednimi prihodki;
3.3. oseb, ki za zav arov alca opravljajo hišna dela po
delov ni pogodbi ali priložnostno, v objektih
zav arov alca. Izklju ena je
- e ni druga e
dogov orjeno – e ni druga e dogov orjeno – osebna
škoda, pri kateri gre za delovne nezgode delavcev
zav arov alca.

5.1. zakonca ali živ ljenjskega sopotnika, ki
zav arov ancem v skupnem gospodinjstvu;

živ i

z

5.2. mladoletnih otrok (tudi v nukov, posvojencev,
rejencev in pastorkov ) zav arov alca, njegov ega
13
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zakonca ali živ ljenjskega sopotnika; ti otroci ostanejo
zav arov ani do izpolnjenega 25. leta starosti, e in
dokler ne razpolagajo z lastnim gospodinjstvom in
lastnimi rednimi prihodki;

1.4. iz odv ažanja odpadkov v lasti ob ine, iz deponije
odpadkov in naprave za odstranjev anje odpadkov v
lasti ob ine.
Samo s posebnim dogovorom je mogo e razširiti
zav arov anje tudi na odgov ornost iz posedov anja in
obratov anja naprav za oskrbov anje z v odo in istilnih
naprav ter kanalov, vseh v lasti ob ine.

5.3. oseb, ki za zav arov alca opravljajo hišna dela po
delov ni pogodbi ali priložnostno, v objektih v njegovi
lasti. Izklju ena je - e ni druga e dogovorjeno –
osebna škoda, pri kateri gre za delov ne nezgode
delavcev zav arov alca.
6.

Za razliko od 7.
lena, to ka 6.2, SPZO, so iz
zav arov alnega kritja izklju eni samo odškodninski zahtevki
oseb, zav arovanih v skladu s to kama 5.1 in 5.2.

7.

Zav arov alno kritje zajema za razliko od 3.
škodne dogodke po celem sv etu.

lena SPZO

2.

Zav arov anje krije tudi odgovornost oseb, ki so privedene
na prisilno delo.

3.

Samo s posebnim dogov orom je mogo e razširiti
zav arov anje tudi na premoženjsko škodo zaradi v plivov na
okolje v skladu s 6. lenom SPZO.

4.

Uporablja se poglav je A, št. 3, DPZO.

17. vzgoja
1.

19. Cerkve, verske ob ine

Šole, v zgojni zav odi in podobno.

1.

1.1. Uporablja se poglav je A, št. 1, SPZO.

1.1. oprav ljanja nalog cerkvene oz. v erske skupnosti;

1.2. Zav arov anje krije za razliko od 7. lena, to k1 10.1 in
10.2, SPZO, tudi odgov ornost zav arov alca za
poškodbe (ne za izgubo ali izginotje) stv ari šolarjev
ali gojencev.
2.

1.2. izv ajanja prireditev s strani zav arovalca, in sicer
neodv isno od kraja prireditve;
1.3. posedov anja ali uporabe zemljiš ,
poslopij,
prostorov, naprav, opreme in aparatov, ki ne služijo
za namene kmetijstva, gozdarstva, obrti ali industrije
in ne morejo biti dane v najem ali zakup, ter iz
posesti pokopališ (uporablja se poglavje B, št. 10,
DPZO).

U itelji ali nadzorne osebe
Zav arov anje zajema v skladu s kritjem SPZO odgovornost
zav arov alca iz dejavnosti pou ev anja ali nadzorov anja.

3.

Zav arov alno kritje zajema izv ajanje šolskih prireditev (tudi
maturantski izlet), in sicer tudi izv en u nega na rta, vendar
z dov oljenjem vodstv a šole.

2.

Zav arov alno kritje zajema za razliko od 3. lena SPZO
škodne dogodke, nastale pri izv ajanju teh prireditev v
Ev ropi ali v izv enevropski držav i ob Sredozemskem morju.
4.

Zav arov anje krije v skladu z obsegom kritja iz SPZO tudi
odgov ornost iz

V skladu s 1. to ko je zav arovana tudi odgov ornost
zakonitih zastopnikov zav arov alca in vseh oseb, ki po
njegov em naro ilu delajo zanj.

Zav arov anje krije za razliko od 7. lena, to ka 3, SPZO,
tudi odgov ornost za škode pov zro ene pri opravljanju
jav nih pooblastil, pri emer je poleg krita tudi ista
premoženjska škoda do zav arovalne vsote 7.268,- EUR.
18. Politi ne skupnosti

1.

Zav arov anje krije v skladu z obsegom kritja iz SPZO
odgov ornost ob ine
1.1. iz njene posesti poslopij in zemljiš , ki ne služi
kmetijskim, gozdarskim, obrtnim ali industrijskim
namenom in ni najeta ali zakupljena, ter iz stanja in
obratov anja pokopališ in krematorijev.
1.2. iz takšnih del, ki so opravljena izklju no za namen
gradnje ali v zdržev anja ob inskih cest, poti, trgov in
mostov, e so stroški za ta dela porav nani izklju no
iz naslov ov ob ine (uporablja se poglav je B, št. 2,
DPZO);
1.3. iz posedov anja in obratov anja železniških postaj,
kamnolomov, peskokopov in drobilnic, v endar samo
pod pogojem, da le-ti služijo izklju no zav arovanim
tv eganjem iz 1. in 2. to ke (uporablja se poglav je B,
št. 2, DPZO).
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