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POMEMBNE INFORMACIJE ZA ZAVAROVANCA 1: 
 
Katere nevarnosti so zavarovane: 
Zavarovane stvari so v skladu s Splošnimi pogoji za požarno zavarovanje S-POŽ-14 zavarovane med rednim 
obratovanjem proti naslednjim nevarnostim: 
- temeljne požarne nevarnosti.  

- nevarnost posrednega udara strele (opomba: kupec mora zagotoviti prenapetostno zaščito, ki je 
certificirana s strani institucije pooblaščene od USM2, tako da Petrol lahko napravo/predmet zavarovanja 
ustrezno montira), 

- nevarnost vandalizma,  
- nevarnost navadne tatvine. 
 
Izklju čitve zavarovalnega kritja: 
- navedene v Splošnih pogojih za požarno zavarovanje S-POŽ-14 
- za škode, ki so posledica nepooblaščenega in nestrokovnega posega v enoto opreme s strani uporabnika ali 

tretjih oseb 
- za škode zaradi navadne tatvine, če zavarovalni kraj ni stalno naseljen. Kot stalna naseljenost šteje 

okoliščina, da je zgradba naseljena vsaj 270 dni v letu. 
- za škode zaradi vandalizma ali navadne tatvine oziroma poskusov le teh, če je izvedena ali so pri njih sodelovali kot 

sostorilci ali napeljevalci: 
• zavarovančevi svojci, tudi če ti ne stanujejo z njim v skupnem gospodinjstvu. Za svojce štejejo 

zavarovančev zakonski ali izvenzakonski partner, sorodniki zavarovanca v ravni črti ali v stranski črti 
do četrtega kolena, osebe v svaštvu, mačeha in očim, krušni starši in starši zakonca; 

• osebe, za katere je zavarovanec odgovoren; 
• osebe, ki živijo z zavarovancem ali so z njim v najemnem razmerju; 
• zavarovančevi zaposleni, ki opravljajo delo na mestu, kjer se nahajajo zavarovane stvari 

V primeru, da se v stvari vključujejo v zavarovanje naknadno, po že izvedeni montaži, so izključene škode za 
katere je zavarovanec vedel oziroma bi za njih moral vedeti. 
 
Kaj je predmet zavarovanja: 
Predmet zavarovanja so fotonapetostni sistemi za uporabo v eno- ali dvostanovanjski stavbi, IR paneli, toplotna 
črpalka za uporabo v eno- ali dvostanovanjski stavbi, električna polnilnica za vozila nameščena znotraj masivno 
grajene stavbe, nizkonapetostno (12v) električno talno gretje (ieco) ali določene kombinacije navedenih stvari. 
 
Kje je oprema zavarovana: 
Vsi v posameznih policah navedeni kraji znotraj Republike Slovenije, razen zavarovalnih krajev izven strnjenih naselij, na 
nadmorski višini več kot 800 m. Kot strnjeno naselje šteje skupina vsaj 10 stalno naseljenih stavb, ki sestavlja zemljepisno enoto 
(mesto, trg, vas ipd.), pri katerih razdalje med posameznimi stavbami ne presegajo 50 m. 
 
Zavarovalna vsota: 
Zavarovalna vsota odraža novo vrednost zavarovanih stvari ki zajema novo nabavno vrednost zavarovane opreme 
in stroške transporta ter montaže 
 
Soudeležba zavarovanca ob zavarovalnem primeru: 100 ,00 EUR 
 
Prijava škode: 
Škoda se prijavi zavarovalnici nemudoma, ko zavarovanec zanjo izve. Popravilo izvede Petrol d.d., Ljubljana, če ni 
drugače dogovorjeno. 
 
Vinkulacijski upravi čenec: 
Petrol d.d., Ljubljana.

                                                           
1 Na osnovi pogojev S-POŽ-14. Za presojo zavarovalnega kritja so merodajni izključno pogoji S-POŽ-14 in določila 
obligacijskega zakonika. 
2 Urad za standardizacijo in meroslovje (USM). 
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ZAVAROVANE NEVARNOSTI 
Zavarovanje krije v obsegu, določenim s temi pogoji, 
uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih 
temeljnih nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, 
toče, udarca zavarovančevega motornega vozila, padca 
zračnega plovila, manifestacije in demonstracije, 
posrednega udara strele, vandalizma ter nevarnost 
navadne tatvine. 

Ko nastane zavarovalni primer, krije zavarovanje tudi 
izginitev zavarovanih stvari in stroške č iščenja, rušenja in 
odvoza v zvezi z nastalim zavarovalnim primerom na 
zavarovani stvari.  

  
PREDMET ZAVAROVANJA 
So stvari ali kombinacije stvari, ki so označene v obrazcu 
»prijava stvari v zavarovanje« ki se nahajajo na 
zavarovalnem kraju. 

 
Predmet zavarovanja niso: 
- oprema/plovila na vodi; 
- letala vseh vrst; 
- blago med prevozom; 
- stvari na sejmih; 
 
Stroški ob nastanku zavarovalnega primera 
Zavarovalnica povrne stroške ki nastane zaradi razumnih 
poskusov, da se odstrani neposredna nevarnost nastopa 
zavarovalnega primera, kot tudi s poskusi, da se omejijo 
njegove škodljive posledice, tudi če so bili ti poskusi 
neuspešni. Nadomestilo teh stroškov skupaj z 
nadomestilom škode za zavarovalni primer ne more preseč i 
zavarovalno vsoto oz. maksimalno zavarovalnino. To pa ne 
velja v kolikor so bili zgoraj omenjeni ukrepi izvršeni po 
navodili zavarovalnice. V primeru podzavarovanja se 
omenjeni stroški ne glede na navodila zavarovalnice 
nadomestijo v enakem razmerju kot nadomestilo škode za 
zavarovalni primer.  
 
Zavarovalnica povrne zavarovancu stroške gašenja, 
čiščenja, rušenja in stroški demontaže in ponovne montaže, 
ki nastanejo kot posledica zavarovalnega primera do največ 
3% zavarovalne vsote na posameznem zavarovalnem kraju, 
če ni v zavarovalni polici drugače dogovorjeno. 
Nadomestilo teh stroškov skupaj z nadomestilom škode za 
zavarovalni primer, ne more preseči zavarovalne vsote. 
- stroški gašenja so stroški gašenja požara na 

zavarovanih stvareh z uporabo lastnih sredstev, ki 
zavarovancu nastanejo zaradi nujnega in upravičenega 
posredovanja pri preprečevanju ali zmanjšanju obsega 
škode ali izgube zavarovanega premoženja kot 
posledica po teh zavarovalnih pogojih zavarovanega 
škodnega dogodka.  

- stroški čiščenja so izdatki zavarovanca za č iščenje 
zavarovalnega kraja po zavarovalnem primeru. Sem 
spadajo tudi stroški odvoza zgorelin, ruševin, naplavin 
in drugih neuporabnih ostankov v škodi prizadetih 
zavarovanih stvari do najbližje ustrezne deponije. 

- stroški rušenja so stroški za rušenje ostankov 
zavarovanih stvari po zavarovalnem primeru in odvoz 
do najbližje deponije. 

- stroški demontaže in ponovne montaže so neizogibni 
stroški, ki so potrebni, da se v zavarovalnem primeru 
poškodovana oz. nepoškodovana zavarovana tehnično 
trgovska oprema demontira, zaščiti, prestavi na drugo 
mesto, ipd. 

Zavarovanje ne krije stroškov zavarovanca, ki nastanejo 
zaradi ugotavljanja višine škode. Prav tako zavarovanje ne 
krije stroškov odstranitve ali zmanjšanja nevarnosti in tudi 
ne stroškov posredovanja gasilskih in drugih organizacij, ki 
morajo po namenu svojega poslovanja nuditi brezplačno 
pomoč ob zavarovalnem primeru.  
 
IZKLJU ČITVE 
Zavarovanje ne krije: 
- škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali 

radioaktivne kontaminacije; 
- škode zaradi vojne, vojne operacije, invazije, 

oboroženih spopadov, vstaje, upora, nasilne 

revolucije, nasilnega prevzema oblasti, razglasitve 
vojnega prava, zasega premoženja ter ostalih vojni 
podobnih dogodkov vsake vrste in s tem povezanimi 
ukrepi vojske in policije; 

- posredne škode ali izgub zaradi nastanka 
zavarovalnega primera (odgovornosti, izgubljene 
najemnine, obratovalni zastoj, prekinitve dela, kazni, 
zmanjšanja vrednosti ipd.) 

- škode zaradi temeljnih in dodatnih nevarnosti, ki 
nastanejo kot posledica potresa (npr. požar po 
potresu, eksplozija po potresu, zemeljski plaz po 
potresu idr.), če ni posebej dogovorjeno in ni 
obračunana dodatna premija za zavarovanje potresa; 

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 č loveško življenje, premično oziroma nepremično 
premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali 
grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali 
podobnih namenov ter ima namen vplivati ali vpliva na vlado 
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. 
 
POŽAR  
Požar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča ali to 
zapusti in je sposoben, da se širi s svojo lastno moč jo. 
Ne šteje se, da je nastal požar, če je zavarovana stvar 
uničena ali poškodovana, ker je: 
- bila izpostavljena koristnemu ognju ali toploti zaradi 

obdelave, predelave ali v druge namene (npr. likanju, 
sušenju, praženju, peki, kuhanju, segrevanju, dimljenju 
ipd.) ali zaradi tega, ker je stvar padla ali jo je kdo 
vrgel v ali na ognjišče (peč, štedilnik ipd.); 

- pregorela, se osmodila ali ožgala zaradi cigarete, 
žerjavice, svetilke, peč i, kratkega stika na električnih 
instalacijah in napravah in podobnega. 

Zavarovanje ne krije škode na dimnikih, ki nastane ob 
njihovi uporabi. 
 
STRELA 
Strela je učinek električnega razelektrenja ozračja, viden 
kot močna trenutna svetloba, ki preskakuje med oblaki ali  
med oblaki in zemljo. 
Zavarovanje krije škodo, ki jo na zavarovanih stvareh 
povzroči strela s toplotno in rušilno močjo ali pa škoda 
nastane zaradi udarca predmetov, ki jih je strela podrla ali 
vrgla na zavarovano stvar. Poškodbe zavarovanih stvari 
morajo biti vidne s prostim očesom. 
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). Krita pa je škoda zaradi požara, 
do katerega pride zaradi delovanja električnega toka; 

- ki jo povzroči strela s prenosom električne energije po 
električnih vodih, kakor tudi ne škode na varovalkah 
katerekoli vrste, zašč itnih stikalih, odvodnikih 
prenapetosti, strelovodih in podobnih napravah, ki 
nastane ob njihovem delovanju. 

 
EKSPLOZIJA 
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. 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 redni pojav v proizvodnem postopku; 
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- izbruha 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 količ ine rje, kotlovca ali usedlin na posodi; 
na drugih zavarovanih stvareh pa je krita škoda zaradi 
eksplozije posode; 

- podpritiska v posodi (implozije). 
 
VIHAR 
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. 
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, nastala zaradi zanašanja dežja, toče, snega ali  
drugih stvari skozi odprtine, ki jih je napravil vihar. 
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 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, če ni drugače 
dogovorjeno. 

 
TOČA 
Toča je padavina v obliki večjih ledenih zrn. Zavarovanje 
krije škodo, ki nastane, kadar toča pri padcu 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 zanašanja padavin 
skozi odprtine, ki jih je napravila toča. 
Zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane kadar toča pri padcu 
poškoduje zavarovano stvar tako, da zavarovana stvar spremeni 
obliko. Vendar se v tem primeru škoda obračuna tako, da 
se prizna manjvrednost poškodovane stvari. 
 
UDAREC ZAVAROVAN ČEVEGA MOTORNEGA VOZILA  
Za udarec zavarovančevega motornega vozila se šteje 
udarec zavarovančevega motornega vozila ali 
zavarovančevega premičnega delovnega stroja v zgradbo. 
Zavarovanje krije samo škodo, nastalo na zavarovani 
zgradbi. 
 
PADEC ZRAČNEGA PLOVILA 
Za padec zračnega plovila se šteje, kadar zračno plovilo 
katerekoli vrste (motorno ali jadralno letalo, helikopter, 
raketa, balon, zmaj, padalo ipd.) pade na zavarovano stvar 
ali udari vanjo. Za zračno plovilo se ne štejejo razna 
pirotehnična sredstva. 
Šteje se, da je nastal zavarovalni primer, če je zračno 
plovilo, njegovi deli ali karkoli je zračno plovilo prevažalo, 
unič ilo ali poškodovalo zavarovano stvar. 
 
MANIFESTACIJA IN DEMONSTRACIJA 
Manifestacija oziroma demonstracija je organizirano 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 na kakršenkoli nač in uničili ali 
poškodovali zavarovano stvar (razbijanje, rušenje, 
demoliranje, požiganje ipd.). 
 
POSREDNI UDAR STRELE 
Posredni udar strele je udar, ki posredno deluje na 
električne vode in kovinske dele na stavbi in v njej ter pri 
tem povzroči pojav prenapetosti v električnem omrežju in 
na teh kovinskih delih.  
Predmet zavarovanja so stvari navedene v zavarovalni 
polici. 

Zavarovanje krije škodo, ki jo povzroči strela posredno na 
stvareh s prenosom električne energije po električnih vodih 
ali zaradi indukcije pri atmosferskih izpraznitvah. 
Poškodbe zavarovanih stvari morajo biti vidne s prostim 
očesom. V nasprotnem šteje, da zavarovalni primer ni 
nastal. 
Naprave in aparati ki vsebujejo elektronske sestavne dele 
morajo biti varovani z instalirano prenapetostno zaščito za 
električno napajanje, kakor tudi za njihov impulzni oz. 
signalni del. Sistem prenapetostne zašč ite mora imeti 
preizkus ustreznosti, to je opravljen certifikacijski postopek 
za prenapetostno zašč ito, ki ga je izvedla institucija 
pooblaščena od USM (urad za standardizacijo in 
meroslovje).  
 
VANDALIZEM 
Zavarovanje vandalizma krije uničenje ali poškodovanje 
zavarovanih stvari, ki nastanejo zaradi objestnih in vandalskih 
dejanj tretjih oseb. 
Za tretje osebe se ne štejejo zavarovanec in njegovi svojci 
ter poslovni družabniki z njihovimi svojci. Če ima zgradba 
več lastnikov, zavarovanje ne krije škode, ki jo povzroč ijo 
solastniki in njihovi svojci ter njihovi poslovni družabniki 
(npr. podnajemniki) in njihovi svojci. Za svojce se štejejo 
zakonec in njegovi otroci ter osebe, ki žive v skupnem 
gospodinjstvu. 
Zavarovane so samo stvari, ki so navedene v polici. Zavarovanje ne 
krije škode: 
- zaradi manjših odrgnin in ureznin na opremi, ki niso 

posledica loma; 
- do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari 

odnesene, uničene ali poškodovane pri vlomni tatvini, 
ropu ali roparski tatvini oziroma pri poskusu teh dejanj; 

- ki jo povzročijo motorna vozila; 
- do katere je prišlo pri vlomu ali ropu oz. poskusu teh 

dejanj; 
Maksimalno izplačilo vseh škod, ki so se dogodile v enem 
zavarovalnem letu, znaša največ dvakratno zavarovalno 
vsoto (letni agregat). V primeru, ko je letni agregat izčrpan, 
se zavarovanje lahko nadaljuje le, če je to posebej 
dogovorjeno in plačana dodatna premija. 
Zavarovanec mora: 
- o nastalem zavarovalnem primeru takoj prijaviti 

pristojni policijski postaji ter navesti, katere stvari so 
bile uničene ali poškodovane ter morebitnega 
povzročitelja; 

- obvestiti zavarovalnico o nastalem zavarovalnem 
primeru takoj - brez odlašanja; 

- dati zavarovalnici vse podatke in druge dokaze, ki so 
potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine 
škode. 

Nevarnost, zavarovano po tem č lenu, ima zavarovalnica 
pravico pisno odpovedati kadarkoli. Odpoved nastopi z 
datumom, navedenim na pisni odpovedi. 

 
ZAVAROVALNI KRAJ 
Zavarovanje velja, dokler so zavarovane stvari v kraju, ki je 
naveden v polici. Če je to posebej dogovorjeno, so lahko 
premičnine  izven zavarovalnega kraja navedenega v polici, 
vendar znotraj Slovenije, če so izven zavarovalnega kraja 
ustrezno nameščene in se nahajajo v notranjosti masivno 
grajene zgradbe. Če ni drugače dogovorjeno, je višina 
zavarovalnega kritja omejena na 10% zavarovalne vsote za 
posamezno postavko zavarovanih premičnin iz police.  
 
ZAVAROVALNA VREDNOST 
Nova vrednost. Novo vrednost predstavljajo stroški 
ponovne nabave nove stvari enake vrste oz. enake 
funkcionalnosti oz. enakih tehničnih karakteristik. 

 
ZAVAROVALNA VSOTA 
Če ni drugače dogovorjeno, predstavlja zavarovalna vsota 
zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice po enem škodnem 
dogodku. 
Zavarovanec ali zavarovalnica lahko zahtevata, da se za 
naslednja zavarovalna leta znižata zavarovalna vsota in 
premija, če zavarovalna vsota precej presega zavarovalno 
vrednost. 
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Če je zavarovalna pogodba sklenjena brez zavarovalne 
vsote ali na neomejeno vrednost, velja da je zavarovanje 
sklenjeno na dejansko vrednost. 
 
OBRAČUN ŠKODE 
Pri uničenju ali izginitvi nadomesti zavarovalna vrednost 
neposredno pred nastopom škodnega dogodka; 
 
Pri poškodbi nadomestijo stroški popravila, ki so potrebna 
da se vzpostavi stanje stvari neposredno pred nastankom 
škodnega primera; 
 
Če znaša dejanska (trenutna) vrednost stvari manj kot 40% 
nove vrednosti, nadomesti zavarovalnica škodo, kot je to 
določeno pri zavarovanju na dejansko vrednost – torej z 
odbitkom amortizacije.  
 
Če je stvar, ki je predmet škodnega dogodka trajno 
razvrednotena, se nadomesti največ tržna vrednost. 
Oprema je trajno razvrednotena še posebej v primerih, ko 
so izločeni iz obratovanja in  ni več primerna za izvajanje 
svoje namembnosti. 
 
Kadar so posamezne stvari v zavarovalnem primeru 
poškodovane, uničene ali izginule in z drugimi posameznimi 
stvarmi (v zavarovalnem primeru neprizadetimi) tvorijo 
enoto oz. spadajo skupaj, se morebitno razvrednotenje 
slednjih ne upošteva. 
 
Stroški. Nadomestijo se dejansko nastali stroški 

 
Pri zavarovanju na novo vrednost si zavarovanec pravico 
do nadomestila celotne zavarovalnine pridobi: 
- če zagotovi, da bo odškodnina v celoti uporabljena za 

ponovno vzpostavitev oz. ponovno nabavo.  Uporaba 
odškodnine za stvari, ki so v času škodnega dogodka 
že obstajale, bile izdelane, naročene ali bile v 
postopku izdelave, se ne smatra kot ponovna 
vzpostavitev oz. ponovna nabava; 

- če ponovno vzpostavljene oz. ponovno nabavljene 
stvari služijo enakemu proizvodnemu oz. uporabnemu 
namenu kot pred škodnim dogodkom; 
• če pride do nove nabave ali ponovne 

vzpostavitve v roku 3 let po škodnem dogodku. 
Ta rok se prizna tudi v primeru, če se v tem 
času podelijo obvezujoča naroč ila za ponovno 
vzpostavitev oz. ponovno nabavo. 

• pri stvareh, ki so bile v času nastopa škodnega 
dogodka obremenjene s hipotekami, s po 
predpisih izvršilnega postopka pridobljenimi 
pravicami, ali drugimi stvarnimi pravicami in 
realnimi bremeni, se zavarovalnina slednjim 
stvarno-pravnim upravičencem izplača le v 
primeru, da le-ti zagotovijo ponovno izgradnjo 
oz. vzpostavitev v prejšnje stanje. 

 
V škodo se ne računajo stroški, ki so nastali ob popravilu zaradi 
izboljšave, izpopolnitve ali drugih sprememb na zavarovanih 
stvareh. 
 
Vrednost uporabnih ostankov se v vsakem primeru 
poračuna; omejitve oblastnih oz. upravnih organov pri 
ponovni izdelavi ali ponovni nabavi se pri oceni vrednosti 
ostankov ne upoštevajo. 
 
Za izginule in kasneje ponovno pridobljene stvari velja 
sledeče: 
- zavarovanec je obvezan k prevzemu teh stvari, če je to 

mogoče.  
- če se stvari ponovno pridobijo po izplačilu 

zavarovalnine, je zavarovanec dolžan prejeto 
zavarovalnino z odbitkom zneska, ki ustreza 
zmanjšanju vrednosti zaradi morebitne zmanjšanja 
vrednosti stvari povrniti zavarovalnici. V primeru, ko 
zavarovanec ne vzame nazaj svojih predmetov, ker to 
ni možno, obdrži že izplačano zavarovalnino, če 
prenese svoje pravice glede teh stvari na 
zavarovalnico. 

 
 

DAJATEV ZAVAROVALNICE (ZAVAROVALNINA) 
Če je na dan nastanka zavarovalnega primera zavarovalna 
vsota enaka ali višja od zavarovalne vrednosti, plača 
zavarovalnica obračunano škodo v polnem znesku, vendar 
največ do višine zavarovalne vrednosti. 
Če je na dan nastanka zavarovalnega primera zavarovalna 
vsota nižja od zavarovalne vrednosti (podzavarovanje), 
plača zavarovalnica obračunano škodo le v razmerju med 
zavarovalno vsoto in zavarovalno vrednostjo, vendar največ 
do višine zavarovalne vsote. 
Če je dogovorjena maksimalna letna zavarovalnina, to 
pomeni da vsota zavarovalnin vseh zavarovalnih primerov 
iz tekočega zavarovalnega leta ne morejo preseč i 
maksimalne letne zavarovalnine; 
V primeru, ko je sklenjeno zavarovanje z zavarovalno vsoto 
na prvi riziko, plača zavarovalnica obračunano škodo v 
polnem znesku, vendar največ do dogovorjene zavarovalne 
vsote na prvi riziko. V tem primeru se ne uporablja določila 
o podzavarovanju iz 2. odstavka tega člena. 
Če je dogovorjeno, da zavarovanje krije stroške za č iščenje in 
rušenje nad 3% od zavarovalne vsote, mora zavarovalnica 
izplačati te stroške do dogovorjenega zneska pa čeprav 
zavarovalnina presega zavarovalno vsoto. 
Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, da zavarovanec 
sam nosi del škode (franšiza), se pri izračunu 
zavarovalnine upošteva tudi ta. V tem primeru je najvišja 
dajatev zavarovalnice omejena z višino zavarovalne vsote, 
zmanjšane za znesek franšize. 
Na dan končnega obračuna zavarovalnega primera se 
obračunana zavarovalnina zmanjša za morebitno že 
izplačano akontacijo. 
Zavarovalnica lahko zavarovalnino pobota s terjatvijo, ki jo 
ima do zavarovanca iz kateregakoli naslova.  
 
ZAVAROVALNI PRIMER 
Zavarovalni primer je dogodek, glede na katerega se sklene 
zavarovanje in mora biti bodoč, negotov in neodvisen od 
izključne volje pogodbenikov. 
Pri zavarovanju stvari se šteje, da je nastal zavarovalni 
primer v trenutku, ko so zaradi ene izmed zavarovanih 
nevarnosti začele nastajati poškodbe na zavarovani stvari. 
Če število škodnih dogodkov ne more biti določeno po 
drugem odstavku, se uporabi »časovna klavzula«. Dogodek 
zajema neprekinjeno časovno obdobje, začenši s pojavom 
prve posamezne škode in traja 72 ur za nevarnosti požara, 
manifestacije in demonstracije, viharja, toče 
V primeru več kot enega škodnega dogodka hkrati, ko ni 
mogoče določ iti vzroka škodnega dogodka, se smatra kot 
vzrok škodnega dogodka tisti vzrok, ki je za nastanek škode 
najbolj verjeten. 
V primeru znanstvene negotovosti glede vprašanja vzroka 
nastanka škodnega dogodka, se pogodbenika strinjata, da 
poiščeta strokovne nasvete nevtralne in priznane 
organizacije. 
 
VELJAVNOST ZAVAROVANJA 
Če ni drugače dogovorjeno, se obveznost zavarovalnice 
začne po izteku 24. ure dneva, ki je v zavarovalni polici  
označen kot začetek zavarovanja, če je v 30 dnevih od tega 
dneva plačana zapadla premija, sicer pa po izteku 24. ure 
dneva, ko je plačana premija.  
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 izmed pogodbenih 
strank ne odpove. Odpovedati ga mora vsaj 3 mesece pred 
koncem tekočega zavarovalnega leta. 
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.  
Obveznost zavarovalnice je podana le, če pride do 
škodnega dogodka v času trajanja zavarovalnega kritja. 
 
ODPOVED ZAVAROVANJA OB ZAVAROVALNEM 
PRIMERU 
Ob nastopu zavarovalnega primera se lahko zavarovalna 
pogodba prekine s strani katerekoli pogodbene stranke in 
sicer v roku enega meseca odkar je zavarovalnica priznala 
ali odklonila zavarovalno varstvo. Odpoved lahko učinkuje 
takoj ali ob koncu tekočega zavarovalnega leta.  
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OBVEZNOST ZAVAROVANCA OB NASTANKU 
ŠKODNEGA PRIMERA 
Obveza zmanjševanja škode 
- pri neposredno grozeči nevarnosti nastanka 

zavarovalnega primera ali pri nastopu zavarovalnega 
primera je zavarovanec, če je le mogoče obvezan, da 
skrbi za ohranitev, reševanje in ponovno pridobitev 
zavarovanih stvari in da se ravna po navodilih, ki mu 
jih je dala zavarovalnica ali njen predstavnik  

- pri izgubi hranilnih knjižic, plačilnih instrumentov vseh 
vrst ali vrednostnih papirjev je potrebno takoj zahtevati  
prepoved izplačila in proces preklica   

Obveza javljanja škode 
Zavarovanec je obvezan o nastanku zavarovalnega 
primeru nemudoma obvestiti zavarovalnico. V vseh 
primerih, predvidenih s predpisi, zlasti pa, kadar je 
vzrok za škodo požar, eksplozija, udarec motornega 
vozila, ki ni last zavarovanca, vlomna tatvina, 
vandalizem, rop, roparska tatvina, to prijaviti 
pristojnemu organu za notranje zadeve ter navesti, 
katere stvari so uničene, poškodovane ali so izginile pri 
nastanku zavarovalnega primera. Če zavarovanec po 
svoji krivdi zavarovalnici ne prijavi nastanka zavarovalnega 
primera v času in na način, ki je določen s temi pogoji, mora 
zavarovalnici povrniti morebitno škodo in/ali stroške, ki 
jih le-ta zaradi tega utrpi. 

Obveza po informiranju in pojasnitvi 
- zavarovanec oz. zavarovalec je dolžan, neodvisno od 

roka v katerem je podal prijavo o nastanku 
zavarovalnega primera, dati predstavniku 
zavarovalnice vse podatke in druge dokaze, ki so 
potrebni za odkrivanje vzroka, obsega in višine škode. 
Zavarovalnica lahko prav tako zahteva, da 
zavarovanec priskrbi tudi druge dokaze, če je to nujno 

potrebno in upravičeno. Stroške za te dokaze nosi 
zavarovanec; 

- pri škodah na nepremičninah je potrebno na zahtevo 
zavarovalnice in na stroške zavarovanca priskrbeti  
dokaze o stanju objekta pred škodnim dogodkom; 

- do prihoda predstavnika zavarovalnice na kraj 
škodnega dogodka nihče ne sme spreminjati stanja 
poškodovanih ali uničenih stvari. Iz te določbe so 
izvzeti ukrepi za zmanjševanje škode ali spremembe 
potrebne zaradi javnega interesa. 

Če zavarovanec svojih obveznosti iz tega č lena v 
dogovorjenem roku ne izpolni, zavarovalnica lahko odkloni 
plač ilo zavarovalnine, če zaradi tega ne more ugotoviti 
nastanka zavarovalnega primera ali obsega poškodovanja 
zavarovanih stvari. 

 
PLAČILO ZAVAROVALNINE 
Po nastopu zavarovalnega primera je zavarovalnica dolžna 
izplačati zavarovalnino v dogovorjenem roku, ki ne more biti 
daljši od 14 dni, šteto od dne, ko zavarovalnica razpolaga z vso 
dokumentacijo, na podlagi katere lahko odloča o temelju in višini 
zahtevka. Če celoten znesek njene obveznosti ni ugotovljen v temu 
roku, mora zavarovalnica upravičencu na njegovo zahtevo 
izplačati nesporni del svoje obveznosti kot predujem. 
Zavarovalnica lahko odloži izplačilo zavarovalnine:  
- če obstaja dvom o upravičenosti zavarovanca do 

izplači la zavarovalnine. Izplači lo se odloži do trenutka, 
ko zavarovanec predloži potrebne dokaze.  

- če je v povezavi z zavarovalnim primerom uvedena 
kazenska preiskava proti zavarovancu ali njegovim 
vodilnim delavcem (zakoniti zastopniki in druge 
odgovorne osebe). Izplačilo se odloži do prejema 
poročila o opravljeni preiskavi. 

 
 


