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Splošni pogoji za zavarovanje sončnih elektrarn 01-SEL-01/16 

Splošni pogoji za zavarovanje sončnih elektrarn (v nadaljevanju pogoji) so sestavni del 
zavarovalne pogodbe, ki jo zavarovalec sklene z Adriaticom Slovenico Zavarovalno 
družbo d. d. (v nadaljevanju zavarovalnica).

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

Zavarovalec – Oseba, ki z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo.

Zavarovanec – Oseba, katere premoženjski interes je zavarovan. Zavarovalec in 
zavarovanec je ista oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun.

Polica – Listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi.

Premija – Znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici po zavarovalni pogodbi.

Franšiza – Udeležba zavarovanca pri škodi.

Zavarovalna vsota – Zgornja meja obveznosti zavarovalnice po enem zavarovalnem 
primeru.

Zavarovalnina – Znesek, ki ga zavarovalnica plača v okviru določil zavarovalne 
pogodbe zavarovancu.

Odškodnina – Znesek, ki ga zavarovalnica plača v okviru določil zavarovalne 
pogodbe tretji osebi in predstavlja denarno nadomestilo za utrpelo škodo in druge 
stroške, ki so povezani z uveljavljanjem odškodninskega zahtevka (stroški za odvetnike, 
izvedence, cenilce ...).

Poškodovanje oseb – Telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe, zaradi škodnega 
dogodka, ki se zgodi v času trajanja zavarovanja.

Poškodovanje stvari – Poškodba, uničenje ali okvara stvari, zaradi škodnega dogodka, 
ki se zgodi v času trajanja zavarovanja. Za stvari štejejo tudi živali, gotovina in drugi 
izkazi z denarno vrednostjo.

Svojci zavarovanca – Zavarovančev zakonski ali izvenzakonski partner, sorodniki 
zavarovanca v ravni črti ali v stranski črti do četrtega kolena, osebe v svaštvu, 
mačeha, očim, pastorki, krušni starši in starši zakonca.

1.	 člen		 UVOD
(1) Ti pogoji se uporabljajo za zavarovanje sončnih elektrarn, ki se nahajajo v 

Republiki Sloveniji. 

(2) Pogoji vsebujejo naslednji sklope: 

Sklop A: Osnovno kritje sončne elektrarne

Sklop B: Dodatno kritje obratovalnega zastoja

Sklop C: Dodatno kritje odgovornosti iz uporabe in posesti sončne elektrarne

Sklop D: Dodatno kritje za nevarnost potresa

Sklop E: Splošni del

(3) Kritja po Sklopih B, C in D se lahko zavarujejo le, če je sončna elektrarna zavarovana 
za osnovne nevarnosti po sklopu A. Zavarovane so le nevarnosti, predmeti 
zavarovanja in kritja, ki so navedeni na polici. 

SKLOP	A:	ZAVAROVANJE	SONČNE	ELEKTRARNE	
2.		 člen	 ZAVAROVANE	NEVARNOSTI
(1) Zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji, škodo, ki nastane zaradi 

uničenja ali poškodovanja zavarovane sončne elektrarne zaradi nevarnosti požara, 
strele, eksplozije, viharja, toče, udarca motornega vozila, padca zračnega plovila, 
manifestacije in demonstracije, izliva vode, zemeljskega plazu, snežnega plazu, 
teže snega in padca drevesa, vdora meteorne vode, vandalizma in razbitja ter 
zaradi izginitve (osnovne nevarnosti).

(2) Če je posebej dogovorjeno in je obračunana dodatna premija, krije zavarovanje 
tudi poškodovanje ali uničenje zavarovane sončne elektrarne zaradi dodatnih 
nevarnosti poplave in strojeloma. Nevarnost potresa se zavaruje po Sklopu D.

(3) Pri zavarovanju sončne elektrarne, montirane na zgradbi, so do 3 % od zavarovalne 
vsote za sončno elektrarno kriti tudi stroški njene demontaže in ponovne montaže, 
pa čeprav sončna elektrarna sama ni bila poškodovana, vendar le v primeru, če 
je bila zgradba poškodovana zaradi delovanja ene izmed zavarovanih nevarnosti 
po teh pogojih. 

(4) Zavarovanje ne krije posredne škode ali izgub zavarovanca zaradi nastanka 
zavarovalnega primera (odgovornosti, izgubljene najemnine, prekinitve dela, 
zmanjšanja vrednosti ali podobnih izgub).

3.		 člen	 PREDMET	ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja je fotovoltaična oziroma sončna elektrarna (v nadaljevanju 

elektrarna), ki je navedena na polici in je last zavarovanca. Elektrarna je naprava, 
ki sončno energijo pretvarja v električno energijo. Zavarovanje velja tako za tiste, 
ki so namenjene oddajanju električne energije v omrežje, kot samooskrbovalnim, 
in so lahko:

1. nameščene na zgradbi oz. drugi gradbeni konstrukciji;

2. zgrajene kot samostojen objekt in pritrjene na tla (samostoječa).

(2) Zavarovani so vsi sestavni deli elektrarne, kot so: podstavki, pod-konstrukcija, 
ležišča, temelji, fotonapetostni moduli, razsmerniki, transformatorji, montažni 
material (material, ki je potreben za pritrditev sončne elektrarne, vključno z dodatno 
nosilno konstrukcijo v primeru, kadar je elektrarna zgrajena kot samostojen 
objekt), zaščitni elementi, ozemljitve, števec proizvedene električne energije, 
krmilne in kontrolne naprave ter vse instalacije, ki so potrebne za povezavo 
samih elementov ter za povezavo do elektro omrežja. 

(3) Zavarovalno kritje velja tudi:

1. za spremembe, dodatke in izboljšave na zavarovani elektrarni, do katerih je 
prišlo med zavarovalnim letom, vendar le v primeru, da te niso drugače 
zavarovane in da povečanje ne presega 5 % celotne zavarovalne vsote po 
posamezni zavarovani lokaciji;

2.  če povečanje iz prejšnje točke presega 5 % celotne zavarovalne vsote po 
posamezni zavarovani lokaciji, je za veljavnost zavarovalnega kritja potrebno 
obvestiti zavarovalnico, ki po potrebi ponovno oceni tveganje in obračuna 
dodatno premijo.

(4) Predmet zavarovanja niso:

1. zemljišča, zgradbe in ostale gradbene konstrukcije, in sicer tudi tedaj ne, če 
je na njih nameščena elektrarna;

2. elektrarne in njihovi sestavni deli, ki še niso nameščene/i in pripravljene/i za 
uporabo;

3. elektrarne in njihovi sestavni deli med prevozom po cesti, železnici, zraku ali vodi;

4. elektrarne in njihovi sestavni deli, razstavljene/i na sejmih.

4.		 člen	 ZAVAROVALNA	VREDNOST
Zavarovalna vrednost je:

(1) Pri elektrarnah, mlajših od 10 let: nabavna cena nove stvari, povečana za stroške 
montaže (zavarovanje na novo vrednost).

(2) Pri elektrarnah, starih 10 let in več: nabavna cena nove stvari, povečana za stroške 
montaže in zmanjšana za znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti ter 
ekonomske in tehnične zastarelosti (zavarovanje na dejansko vrednost). 

5.		 člen	 POŽAR
(1) Požar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča ali to zapusti in je sposoben, 

da se širi s svojo lastno močjo.

(2) Ne šteje se, da je nastal požar, če je predmet zavarovanja uničen ali poškodovan, 
ker je:

1. bil izpostavljen koristnemu ognju ali toploti zaradi obdelave, predelave ali v 
druge namene;

2. pregorel ali se osmodil zaradi kratkega stika na električnih instalacijah in 
napravah in podobno.

6.		 člen	 STRELA
(1) Strela je učinek električnega razelektrenja ozračja, viden kot močna trenutna 

svetloba, ki preskakuje med oblaki ali med oblaki in zemljo.

(2) Zavarovanje krije škodo, ki jo na predmetu zavarovanja povzroči strela s toplotno 
in rušilno močjo ali če škoda nastane zaradi udarca predmetov, ki jih je strela 
podrla ali vrgla na predmet zavarovanja.

(3) Zavarovanje ne krije škode:

1. zaradi delovanja električnega toka, pregrevanja zaradi preobremenitve ali 
atmosferskih vplivov (statičnih napetosti in indukcije zaradi atmosferskih 
izpraznitev in podobnih pojavov). Izključitev ne velja v primeru, ko zaradi 
delovanja električnega toka pride do požara;

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

3. ki nima za posledico vidnih poškodb na predmetu zavarovanja;

4. če na predmetu zavarovanja niso bili nameščeni strelovodi ali če predmet 
zavarovanja ni bil ozemljen skladno s predpisi.

7.		 člen	 EKSPLOZIJA
(1) Eksplozija je nenadna sprostitev sile, ki nastane zaradi težnje pare in plinov po 

raztezanju. Pri posodah (kotlih, ceveh ipd.) se šteje za eksplozijo, če stena posode 
popusti v tolikšni meri, da se pritisk v posodi v trenutku izenači z zunanjim pritiskom.
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(2) Zavarovanje ne krije škode zaradi:

1. miniranja, ki ga opravi zavarovanec ali ki ga opravljajo drugi;

2. eksplozij, ki so redni pojav v proizvodnem postopku;

3. izbruha iz peči in podobnih naprav;

4. eksplozije biološkega izvora;

5. preboja zvočnega zidu.

8.		 člen	 VIHAR
(1) Vihar je veter s hitrostjo najmanj 17,2 m v sekundi ali 62 km na uro (8. stopnja 

po Beaufortovi lestvici). Šteje se, da je bil vihar, če je veter v kraju, kjer je bil 
poškodovan predmet zavarovanja, lomil veje in debla ali poškodoval dobro vzdrževane 
zgradbe.

(2) Če se glede na okoliščine ne da opredeliti ali je do viharja res prišlo, mora 
zavarovanec hitrost vetra dokazati s podatki hidrometeorološkega zavoda.

(3) Zavarovanje krije le škodo, ki nastane zaradi neposrednega delovanja viharja ali 
neposrednega udarca predmetov, ki jih je na predmet zavarovanja podrl ali vrgel 
vihar.

(4) Zavarovanje ne krije škode:

1. zaradi zanašanja dežja, toče, snega ali drugih stvari skozi odprtine na 
predmetu zavarovanja, razen zanašanja skozi odprtine, ki jih je napravil vihar;

2. ki jo povzroči sneg, ki ga je nanesel vihar, s svojo težo;

3. na predmetu zavarovanja, ki ni izdelan in nameščen na krajevno običajen 
način ali je slabo vzdrževan ali dotrajan.

9.		 člen	 TOČA
(1) Toča je padavina v obliki večjih ledenih zrn. Zavarovanje krije škodo, ki nastane, 

kadar toča pri padcu poškoduje predmet zavarovanja tako, da ga razbije, prebije, 
odkruši ali pa predmet zavarovanja zaradi udarca poči. Krita je tudi škoda, ki nastane 
zaradi nanosa toče in zamakanja padavin skozi odprtine, ki jih je naredila toča.

(2) Zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane kadar toča pri padcu poškoduje predmet 
zavarovanja tako, da le-ta spremeni obliko, vendar le v primeru, če sprememba 
oblike vpliva na njegovo varnost ali funkcionalnost. V tem primeru se škoda 
obračuna tako, da se prizna manjvrednost poškodovanih stvari.

10.		člen	 UDAREC	MOTORNEGA	VOZILA	
Zavarovanje krije škodo, ki nastane na predmetu zavarovanja zaradi udarca motornega 
vozila ali premičnega delovnega stroja v:

(1) zgradbo, na kateri je nameščena elektrarna;

(2) elektrarno, ki je zgrajena kot samostojen objekt in je pritrjena na tla.

11.		 člen	 PADEC	ZRAČNEGA	PLOVILA
(1) Za padec zračnega plovila se šteje, kadar zračno plovilo katerekoli vrste (motorno 

ali jadralno letalo, helikopter, raketa, balon, zmaj, padalo ipd.) pade na predmet 
zavarovanja ali udari vanj. Za zračna plovila se ne štejejo razna pirotehnična 
sredstva.

(2) Šteje se, da je nastal zavarovalni primer, če je zračno plovilo, njegovi deli ali 
karkoli je zračno plovilo prevažalo, uničilo ali poškodovalo predmet zavarovanja.

12.		člen	 MANIFESTACIJA	IN	DEMONSTRACIJA
(1) 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.

(2) Šteje se, da je nastal zavarovalni primer, če so manifestanti oziroma demonstranti 
na kakršenkoli način uničili ali poškodovali predmet zavarovanja (razbijanje, rušenje, 
demoliranje, požiganje ipd.).

13.		člen	 IZLIV	VODE
(1) Izliv vode je:

1. iztek vode iz vodovodnih ali odvodnih (kanalizacijskih) cevi ali iz naprav za 
toplovodno in parno gretje, sprinklerskih gasilnih naprav (vodnih tušev) ali 
drugih naprav, priključenih na cevovodno omrežje, do katerega je prišlo 
zaradi poškodovanja (loma, počenja ali zatajitve naprave za upravljanje in 
varnost) teh cevi in naprav;

2. izbruh pare iz naprav za toplovodno in parno gretje.

(2) Zavarovanje ne krije škode:

1. zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije zavarovančevih cevi ali naprav 
iz 1. točke 1. odstavka tega člena;

2. zaradi izgube vode;

3. zaradi slabega vzdrževanja zavarovančevih cevi ali naprav iz 1. točke 1. 
odstavka tega člena ali pomanjkljive zaščite pred zmrzovanjem, zamašitvijo 
in podobno;

4. zaradi izliva vode iz žlebov in cevi za odvod deževnice (meteorne vode);

5. zaradi posedanja tal kot posledice izliva vode iz vodovodnih cevi;

6. na samih napravah in kotlih ter svinčenih ceveh zaradi loma ali počenja.

14.		člen	 ZEMELJSKI	PLAZ
(1) Zemeljski plaz je zdrs zemeljske površine na nagnjenem zemljišču z jasno vidnimi 

razpokami tal in gubanjem zemljišča. Zavarovanje krije škodo le, če zemeljski 
plaz v kratkem času povzroči statično nevarne deformacije ali široke razpoke na 
predmetu zavarovanja.

(2) Zemeljski plaz je tudi drobirski tok, ki je gravitacijski tok mešanice zemljin (blata, 
peska ipd.), hribin (skal), vode in/ali zraka, sprožen z nastankom plazu pri velikem 
vtoku vode.

(3) Za zemeljski plaz šteje tudi utrganje zemljišča ali tal kot geološko odstopanje in 
kotaljenje trdih kosov zemlje ali tal. Zavarovanje krije samo škodo, ki nastane na 
predmetu zavarovanja zaradi udarca trdega kosa zemlje ali tal, ki se je utrgal in 
jo pri tem uničil ali poškodoval.

(4) Zavarovanje ne krije škode:

1. če je zemljišče, kjer stoji predmet zavarovanja, ob sklenitvi zavarovanja v 
geološkem smislu že začelo drseti;

2. zaradi plazov, ki nastanejo v zvezi s človekovo dejavnostjo (npr. zaradi 
useka, odkopa, nasipavanja ipd.);

3. zaradi zemeljskega usada ali posedanja;

4. zaradi počasnega geološkega drsenja tal, ki se kaže v manjših razpokah 
na zgradbah;

5. če so bili podporni zidovi narejeni brez ustrezne dokumentacije.

(5) Zavarovanje ne krije stroškov za saniranje tal.

15.		člen	 SNEŽNI	PLAZ
(1) Snežni plaz je zdrs snežne gmote s planinskega pobočja.

(2) Zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane zaradi zračnega pritiska, ki ga je povzročil 
snežni plaz.

16.		člen	 TEŽA	SNEGA	IN	PADEC	DREVESA	
(1) Zavarovanje krije škodo zaradi neposrednega:

1. delovanja teže snega, ki jo na predmetu zavarovanja povzročijo izjemne 
snežne padavine, in če pride do škodnega dogodka v manj kot 24 urah, 
odkar je prenehalo snežiti;

2. padca drevesa ali vej na predmet zavarovanja zaradi nepričakovanega, 
nenadnega in od zavarovančeve volje neodvisnega dogodka;

3. udarca predmetov (npr. daljnovodov, nosilnih drogov), ki zaradi delovanja 
teže snega padejo na predmet zavarovanja;

4. padca ledenih sveč na predmet zavarovanja.

(2) Za izjemne snežne padavine se šteje, če višina novozapadlega snega preseže 40 
cm ali njegova teža po m2 preseže 100 kg. V primeru dvoma mora zavarovanec 
dokazati višino snega s podatki hidrometeorološkega zavoda. 

(3) Zavarovanje ne krije škode:

1. zaradi zdrsa snega s streh, ki nimajo snegobranov;

2. zaradi zamakanja, ki nastane zaradi taljenja snega, razen če je do zamakanja 
prišlo skozi odprtine, ki jih je naredil sneg s svojo težo ali so posledica 
padca drevesa;

3. ki je posledica delovanja žleda;

4. ki je posledica dotrajanosti zgradbe, na kateri je postavljena elektrarna, ali 
če zgradba ni zgrajena na krajevno običajen način;

5.  ki je posledica slabega vzdrževanja.

(4) Zavarovanje prav tako ne krije stroškov odstranitve snega, ledenih sveč in žleda.

17.		 člen	 VDOR	METEORNE	VODE
(1) Zavarovanje krije škodo na predmetu zavarovanja zaradi nepričakovanega in 

nenadnega vdora meteorne (padavinske) vode v notranjost zgradbe zaradi velikih 
količin padavin. Zavarovanje krije tudi škodo zaradi:

1. izliva vode iz žlebov in cevi za odvod deževnice;

2. taljenja ledu in snega.                                                                                                                            

(2) Zavarovanje ne krije škode:

1. zaradi neustreznih konstrukcijskih rešitev v povezavi s predmetom zavarovanja;

2. zaradi neustreznih konstrukcijskih rešitev balkonov, teras, vrat, oken, 
streh ipd.;

3. zaradi neustrezne ali dotrajane hidroizolacije;

4. zaradi vlažnosti temeljev, delovanja podtalnice, visoke vode ter kakršnihkoli 
drugih dolgotrajnih delovanj;

5. zaradi slabega vzdrževanja zgradbe in sistema za odvod meteornih voda 
ter pomanjkljive zaščite pred zamašitvijo;

6. zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije; 

7. zaradi hišne gobe;

8. zaradi posedanja tal kot posledice izliva vode iz žlebov in cevi za odvod 
deževnice;

9. na samih žlebovih in ceveh za odvod deževnice;

10. ki je posledica nedokončanih gradbenih, instalacijskih ali obrtniških del na 
objektih v gradnji;
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11. zaradi poplave in izliva vode, kot sta opredeljena v teh pogojih;

12. če je že prišlo do škodnega dogodka zaradi vdora meteorne vode in zavarovanec 
ni izvedel ustreznih ukrepov, da do ponovnega vdora meteorne vode ne bi prišlo.

18.		člen	 VANDALIZEM
(1) Zavarovanje vandalizma krije uničenje ali poškodovanje predmeta zavarovanja, 

ki nastane zaradi objestnih in vandalskih dejanj tretjih oseb. Za tretje osebe se ne 
štejejo zavarovanec in njegovi svojci, zavarovančevi delavci, ki opravljajo delo na 
mestu, kjer stoji predmet zavarovanja, družbeniki zavarovanca ter njihovi svojci, 
zavarovančevi pogodbeni partnerji in njihovi delavci, lastniki objektov ali zemljišč, 
na katerem stoji predmet zavarovanja, ter njihovi delavci.

(2) Zavarovanje ne krije škode:

1. do katere je prišlo, ker je bil predmet zavarovanja odnesen, uničen ali 
poškodovan pri vlomni tatvini, ropu ali roparski tatvini oziroma pri poskusu 
teh dejanj;

2. če je bil predmet zavarovanja ob začetku zavarovanja že poškodovan,

3. ki jo povzročijo motorna vozila ali samovozni delovni stroji;

4. če ni okrog samostoječe elektrarne dobro vzdrževana, vsaj 2 metra visoka, 
ograja. Pri samostoječih elektrarnah, z zavarovalno vsoto višjo od 100.000 
EUR, pa prav tako ni krita škoda, če samostoječa elektrarna ni varovana z 
varnostnikom ali z video nadzornim sistemom, ki pokriva pomembnejše 
predele lokacije in shranjuje sliko.

(3) Zavarovanec mora:

1. zavarovalni primer takoj prijaviti pristojni policijski postaji ter navesti, katere 
stvari so bile uničene ali poškodovane ter morebitnega povzročitelja;

2. obvestiti zavarovalnico o nastalem zavarovalnem primeru takoj, brez odlašanja;

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

19.		člen	 RAZBITJE	FOTONAPETOSTNIH	MODULOV
Zavarovanje krije škodo zaradi počenja, loma ali razbitja fotonapetostnih modulov (v 
nadaljevanju moduli) zaradi katerekoli nevarnosti, razen: 

(1) zaradi vzroka, ki ni zajet s katero drugo zavarovano nevarnostjo po teh pogojih; 

(2) pri premeščanju ali nameščanju modulov v kraju, ki ni naveden na polici;

(3) zaradi prask, izjed, umazanije, madežev, plesni, gob ali spor ter podobnih poškodb 
na površini modulov;

(4) zaradi drsenja in posedanja tal.

20.		člen	 POPLAVA
(1) Za poplavo šteje:

1. če stalne vode (potoki, reke, jezera, morje) po naključju poplavijo zemljišče, 
na katerem stoji predmet zavarovanja, ker so prestopile bregove, predrle 
nasipe, porušile jezove ali se razlile zaradi izjemno visoke plime, valov ali 
zaradi izrednega pritoka vode iz umetnih jezer;

2. hitro poplavljanje zemljišča z veliko količino vode, ki je nastala kot posledica 
utrganja oblaka;

3. naključno poplavljanje voda, ki zaradi izredno močnih padavin derejo po 
pobočjih, cestah in poteh (hudournik);

4. nenaden dvig podtalnice, ki je nastal zaradi poplavljanja zemljišča v neposredni 
bližini predmeta zavarovanja ali zaradi izrednih močnih padavin ali dolgotrajnega 
deževja;

5. visoka voda, kadar učinkuje na predmet zavarovanja, nameščen na vodo-
gradbene objekte. Za visoko vodo se šteje, če voda preseže normalno 
mesečno višino vode ali pretok, ki ga kaže najbližji vodomer. Za vsak posamezni 
mesec je normalna največja mesečna višina vode ali pretoka v zadnjih 20 
letih, pri čemer so izključene izjemno velike višine vode ali pretokov.

(2) Zavarovanje krije le škodo, ki nastane na predmetu zavarovanja med poplavo ali 
neposredno po tem, ko je voda odtekla.

(3) Zavarovanje ne krije škode, ki nastane:

1. zaradi hišne gobe;

2. zaradi posedanja tal kot posledice poplave;

3. zaradi vode, ki je vdrla iz kanalizacijskega omrežja, razen če je prišlo do 
izliva zaradi poplave;

4. na predmetu zavarovanja, če je le-ta na prostoru med strugo in nasipom 
(inundacijsko območje).

21.		 člen	 STROJELOM
(1) Zavarovanje strojeloma krije vsako uničenje ali poškodovanje predmeta zavarovanja, 

razen zaradi:

1. požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letal vseh vrst, manifestacije 
in demonstracije, potresa, poplave, hudournika, visoke in talne vode, izliva 
vode, meteornih vod, zemeljskega plazu, utrganja zemljišča, zemeljskega 
usada, snežnega plazu, izliva žareče mase, potresa, vandalizma ter izginitve. 
Strojelomno zavarovanje tudi ne krije poškodbe ali uničenja predmeta 
zavarovanja zaradi gašenja in rušenja ter izginitve v zvezi z nevarnostmi, 
omenjenimi v tej točki; 

2. pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja in 
so bile ali bi morale biti znane zavarovancu ali osebi, odgovorni za obratovanje;

3. neposredne posledice trajnega vplivanja kemičnih, toplotnih ali mehaničnih 
pogojev namestitve in delovanja (korozije, oksidacije, sevanja, staranja, 
prekomernih vibracij, pregrevanja panelov ipd.);

4. obrabe, abrazije, erozije ali kavitacije;

5. prekomerne vlage in rje;

6. dolgotrajnih električnih, magnetnih oz. mehanskih preobremenitev ali 
prenapetosti naprav ter instalacij nad mejo njihove predpisane zmogljivosti;

7. nezadostnega investicijskega vzdrževanja;

8. obratovanja pred končanim popravilom;

9. montaže in poskusnega pogona ali poskusnega obratovanja;

10. kršitve zakonskih in tehničnih predpisov ter pravil tehničnega izkoriščanja 
predmeta zavarovanja in zaščitnih ukrepov ter nepoznavanja rokovanja s 
predmetom zavarovanja;

11. škod, ki nastanejo v garancijskem roku in bi morale biti poravnane iz naslova 
garancijskih obveznosti prodajalca ali proizvajalca;

12. stroškov demontaže in ponovne montaže, ki so nastali zaradi rednega 
pregleda ali vzdrževanja predmeta zavarovanja (periodična popravila ali 
zamenjava obrabljenih delov), in sicer tudi tedaj, če se ob tej priložnosti 
ugotovi poškodovanje zaradi zavarovanih nevarnosti. Zavarovanje v tem 
primeru krije le stroške popravila ali zamenjave uničenih ali poškodovanih 
delov, ki niso bili predvideni za periodično popravilo oziroma zamenjavo;

13. stroškov vzdrževanja;

14. škode, ki je kasneje prijavljena, kot je določeno v 2. odstavku 42. člena teh 
pogojev in zaradi tega ni mogoče z gotovostjo ugotoviti njenega vzroka;

15. stroškov popravila ali zamenjave delov elektrarne kot posledica manjše 
učinkovitosti od predpisane.

(2) Zavarovanje pa krije tudi škodo:

1. na podstavkih, ležiščih, temeljih, polnjenjih (npr. oljih), vendar le tedaj, če 
je uničenje ali poškodba posledica škode na strojnih in električnih napravah 
ter instalacijah na predmetu zavarovanja;

2. ki jo na predmetu zavarovanja povzročijo živali z ugrizi ali naleti.

(3) Predmet zavarovanja pa niso, in sicer tudi takrat ne, ko je njihova vrednost zajeta v 
vrednosti zavarovanih stvari:

1. deli elektrarne, ki so neposredno izpostavljeni toplotnim učinkom in ki se večkrat 
zamenjujejo. Ti deli pa so predmet zavarovanja, če se poškodujejo zaradi 
zunanjih vplivov, kot so nenormalno delovanje elektrarne, nepričakovani 
padci, udarci ter pojavi tujih predmetov, ki niso namenjeni procesu delovanja 
ipd.; 

2. varnostni elementi enkratnega učinka, razen katodnih odvodnikov;

3. potrošni material;

4. katalizatorji in akumulatorji, in sicer tudi tedaj ne, če so priključeni na 
predmet zavarovanja.

22.		člen	 IZGINITEV
(1) Zavarovanje krije škodo, do katere je prišlo pri vlomski tatvini, ropu ali roparski 

tatvini oziroma pri poskusu teh dejanj in ima za posledico poškodovanje, uničenje 
ali izginitev:

1. elektrarne in njenih sestavnih delov, če je nameščena na strehi ali steni 
objekta (npr. kot ovoj);

2. samostoječe elektrarne, pritrjene na tla, vendar le, če je varovana z dobro 
vzdrževano ograjo, visoko vsaj 2 metra.

(2) Vlomska tatvina je, če storilec:

1. vlomi v zaklenjene prostore (razbije ali vlomi vrata, okno, zid, strop ali pod);

2. pride v prostor, se v njem skrije in opravi tatvino v času, ko so prostori 
zaklenjeni;

3. vdre v zaklenjeni prostor skozi odprtino, ki ni namenjena za vhod, in mora 
pri tem premagati ovire, ki onemogočajo vstop brez napora;

4. odklene prostor, v katerem so zavarovane stvari, z originalnim ključem ali 
njegovim dvojnikom, če do ključa pride na način, ki je določen v točkah od 
1. do 3. drugega odstavka tega člena, ali z ropom oz. z roparsko tatvino;

5. vdre v prostor, ki ni v pritličju ali kleti, skozi odprto okno, katerega spodnji 
rob je vsaj 1,60 m oddaljen od tal.

(3) Rop je odvzem predmeta zavarovanja z namenom protipravne prilastitve tako, da 
se uporabi silo zoper kakšno osebo ali se ji zagrozi z neposrednim napadom na 
življenje ali telo.

(4) Roparska tatvina je dejanje, pri katerem je storilec zaloten pri tatvini, pa z namenom, 
da bi ukradeno stvar obdržal, uporabi proti komu silo ali mu zagrozi z neposrednim 
napadom na življenje ali telo. 

(5) Šteje se, da je uporabljena sila tudi v primeru, kadar so uporabljena sredstva za 
onemogočanje odpora.

(6) Zavarovanje ne krije škode zaradi goljufije, zatajitve ali poneverbe. Zavarovanje 
prav tako ne krije škode, če so jo storili ali pri njej sodelovali kot sostorilci ali 
napeljevalci:

1. osebe, ki živijo z zavarovancem ali so z njim v najemnem razmerju;

2. svojcev zavarovanca, tudi če ti ne stanujejo z njim v skupnem gospodinjstvu;
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3. zavarovančevi delavci, ki opravljajo delo na mestu, kjer stoji predmet 
zavarovanja;

4. lastniki objektov ali zemljišč, na katerem stoji predmet zavarovanja, ter 
njihovi delavci;

5. zavarovančevi pogodbeni partnerji in njihovi delavci;

6. varnostniki, ki varujejo predmet zavarovanja.

SKLOP	B:	ZAVAROVANJE	OBRATOVALNEGA	ZASTOJA
23.		člen	 ZAVAROVANE	NEVARNOSTI	
(1) Zavarovanje krije obratovalni zastoj, ki je nastal zaradi poškodovanja, uničenja ali 

izginitve predmeta zavarovanja iz sklopa A, kot posledica delovanja ene izmed 
osnovnih zavarovanih nevarnosti iz 1. odstavka 2. člena teh pogojev.

(2) Če je posebej dogovorjeno in je obračunana dodatna premija, krije zavarovanje 
tudi obratovalni zastoj, ki je nastal zaradi poškodovanja ali uničenja predmeta 
zavarovanja iz Sklopa A, kot posledice poplave in/ali strojeloma.

(3) Če je predmet zavarovanja iz Sklopa A nameščen na zgradbi, je krit tudi obratovalni 
zastoj, do katerega je prišlo zaradi poškodovanja ali uničenja zgradbe, kot posledice 
delovanja ene izmed zavarovanih nevarnosti, čeprav elektrarna sama ni bila 
poškodovana, vendar le v primeru, če je bila zgradba:

1. poškodovana zaradi delovanja ene izmed zavarovanih nevarnosti po teh pogojih;

2. v času škodnega dogodka zavarovana pri isti zavarovalnici.

(4) Obseg zavarovanih nevarnosti je opisan v Sklopu A teh pogojev.

24.		člen	 PREDMET	ZAVAROVANJA
Predmet zavarovanja obratovalnega zastoja je prihodek, ki ga zavarovanec ni mogel 
doseči, ker elektrarna ni proizvajala električne energije ali je ni proizvajala v pričakovani 
količini.

25.		člen	 POGOJ	ZA	SKLENITEV	ZAVAROVANJA
(1) Pogoj za sklenitev zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi uničenja ali poškodbe 

zavarovane elektrarne je obstoj zavarovanj iz Sklopa A teh pogojev pri isti 
zavarovalnici.

(2) Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi dodatnih nevarnosti, navedenih v 2. 
odstavku 23. člena, je možno skleniti le, če se sklene tudi zavarovanje obratovalnega 
zastoja zaradi  nevarnosti, navedenih v 1. odstavku istega člena.

26.		člen	 OBSEG	IN	DOBA	KRITJA	OBRATOVALNEGA	ZASTOJA
(1) Obratovalni zastoj mora nastati v kraju, ki je v pogodbi opredeljen kot kraj zavarovanja, 

in sicer kot posledica poškodbe, uničenja ali izginitve predmeta zavarovanja iz 
Sklopa A, navedenega na polici.

(2) Zavarovanje krije škodo zaradi obratovalnega zastoja za dobo kritja, ki je navedena 
na polici. Začetek dobe kritja se določa glede na čas prijave škodnega dogodka 
zavarovalnici, in sicer če je zavarovanec prijavil škodni dogodek zavarovalnici v roku:

1. sedmih koledarskih dni, odkar je nastal zavarovalni primer, se doba kritja 
računa od dneva, ko je nastal zavarovalni primer na predmetu zavarovanja 
iz Sklopa A;

2. kasnejšem od sedmih koledarskih dni, odkar je nastal zavarovalni primer, 
se doba kritja računa od dne, ko zavarovalnica prejme obvestilo zavarovanca 
o nastanku zavarovalnega primera.

(3) Zavarovanje preneha, ko zavarovanec izkoristi dogovorjeno zavarovalno vsoto in/
ali dobo kritja zaradi ene ali več prekinitev obratovanja v zavarovalnem letu. 

(4) Obratovalni zastoj po teh pogojih se konča v trenutku vzpostavitve stanja 
poškodovanega, uničenega ali izginulega predmeta zavarovanja iz Sklopa A v 
stanje pred nastopom obratovalnega zastoja oziroma v trenutku obstoja enake 
tehnične možnosti proizvodnje električne energije. 

(5) Zavarovalno kritje prične po opravljenem zagonu, po tehničnem prevzemu in po 
predaji ter ko zavarovanec z ustrezno dokumentacijo obvesti zavarovalnico, da 
elektrarna redno obratuje.

(6) Zavarovanje obratovalnega zastoja ne krije škode, ki nastane zaradi:

1. izgube trga, naročil, licenc in drugih pravic;

2. omejitev pristojnih organov pri ponovni izdelavi oziroma obnovi poškodovanega 
predmeta zavarovanja iz Sklopa A ali omejitev obratovanja;

3. pomanjkanja finančnih sredstev za pravočasno izdelavo ali popravilo 
poškodovanega ali uničenega predmeta zavarovanja iz Sklopa A;

4. sprememb in izboljšav pri obnovi;

5. posledičnih škod, ki bi nastale pri drugih podjetjih oziroma ustanovah, s 
katerimi ima zavarovanec poslovna razmerja.

(7) Zavarovalnica ni dolžna povrniti škode zaradi daljšega trajanja obratovalnega 
zastoja:

1. če je le-ta posledica bistvene prekoračitve običajnih dobavnih rokov; 

2. zaradi dogodkov, ki so nastali med obratovalnim zastojem in niso povezani s 
škodnim dogodkom, kot na primer poškodovanje ali izginitev nadomestnih 
delov med transportom do zavarovanca, poškodbe nadomestnih delov ob 
montaži ali poskusnemu zagonu, poškodbe ali bolezni serviserja, pomanjkanje 
usposobljenih oseb za popravilo ipd.

SKLOP	C:	ZAVAROVANJE	ODGOVORNOSTI	IZ	UPORABE	IN	POSESTI	ELEKTRARNE	

27.		 člen	 OBSEG	KRITJA
(1) Zavarovanje krije odškodninske zahtevke, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti 

zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), 
ki izvira iz uporabe in posesti elektrarne, in ima za posledico:

1. poškodovanje oseb;

2. poškodovanje stvari.

(2) V zavarovanje je vključena tudi odgovornost zavarovanca kot naročnika gradbenih/
montažnih del na elektrarni, če stroški del predračunsko ne presegajo zneska 
15.000 EUR.

28.		člen	 IZKLJUČITVE
(1) Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov, če zavarovanec škodni dogodek 

povzroči namenoma. Za namen šteje tudi:

1. ravnanje, ki ga zavarovanec ne opusti, čeprav bi moral pričakovati njegovo 
škodljivo posledico;

2. zavestno ravnanje proti veljavnim predpisom ali proti navodilom, ki jih je 
izdal naročnik, proizvajalec, projektant, monter ali organ oblasti.

V primeru, da je zavarovanec pravna oseba, štejejo za namenoma povzročena 
dejanja ravnanja njegovih zakonitih zastopnikov ali oseb, ki vodijo zavarovanče-
ve obrate ali njihove dele, dokler imajo to vlogo.

(2) Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki:

1. zaradi škode, če je škoda posledica vplivanja temperature, plina, pare, vlage, 
padavin, dima, saj, prahu, tresenja, vibracij, ropota, plesni, mrčesa ipd., če 
to vplivanje dalj časa škodljivo učinkuje;

2. za škode na stvareh, ki so posledica delovanja teže snega in/ali zdrsa snega;

3. zaradi ekološke škode;

4. zaradi čiste premoženjske škode, t. j. finančne škode, ki ni niti poškodovanje 
oseb niti poškodovanje ali izginitev stvari niti ni njihova posledica;

5. zaradi poškodovanja stvari, ki jih ima zavarovanec v najemu ali leasingu;

6. iz naslova pogodbene odškodninske odgovornosti, ki po svojem obsegu 
presega zakonsko odškodninsko odgovornost ali zaradi kršitve pogodbenih 
obveznosti (penali);

7. zavarovanca in oseb, ki živijo z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu ter 
svojcev zavarovanca;

8. družbenikov zavarovanca in gospodarskih družb, v katerih je zavarovanec 
kapitalsko udeležen kot družbenik, in sicer v deležu kapitalske udeležbe 
družbenika v zavarovancu oziroma zavarovanca v teh gospodarskih družbah; 
enako velja za primere, ko je gospodarska družba kapitalsko udeležena v 
zavarovancu kot pravni osebi;

9. zaradi škode v kakršnikoli povezavi z jedrsko energijo;

10. zaradi škod, do katerih pride zato, ker zavarovanec ne odstrani posebno 
nevarnih okoliščin, kot je zahtevala zavarovalnica. Kot posebno nevarna se 
v dvomu šteje okoliščina, zaradi katere je že prišlo do škodnega dogodka;

11. zaradi škode, ki neposredno ali posredno izvira iz ravnanja z azbestom oziroma 
je rezultat ali posledica takega ravnanja, ne glede na količino oziroma obliko 
azbesta;

12. zaradi škod, ki so neposredno ali posredno posledica izpostavljenosti 
magnetskim ali elektro magnetskim poljem oziroma sevanju, ne glede na izvor;

13. zavodov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovalnic 
iz zdravstvenega zavarovanja ter ostalih posrednih oškodovancev.

SKLOP	D:	ZAVAROVANJE	ELEKTRARNE	ZA	NEVARNOST	POTRESA

29.		člen	 ZAVAROVANE	NEVARNOSTI	
(1) Zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji, škodo, ki nastane zaradi 

uničenja ali poškodovanja predmeta zavarovanja iz Sklopa A zaradi potresa.

(2) Če je predmet zavarovanja iz Sklopa A nameščen na zgradbi, ki je bila uničena 
ali poškodovana zaradi potresa, so kriti tudi stroški demontaže in ponovne montaže 
elektrarne, čeprav sama elektrarna ni bila poškodovana. Kritje je podano le, če je 
bila zgradba v času škodnega dogodka zavarovana pri isti zavarovalnici, kot je 
zavarovana sama elektrarna.

(3) Če je posebej dogovorjeno in je obračunana dodatna premija, krije zavarovanje 
tudi obratovalni zastoj zaradi potresa. Pri tem se smiselno upoštevajo tudi določbe iz 
26. člena teh pogojev.

(4) Če je predmet zavarovanja iz Sklopa A nameščen na zgradbi, je krit tudi obratovalni 
zastoj zaradi poškodovanja ali uničenja zgradbe kot posledica delovanja potresa, 
čeprav elektrarna sama ni bila poškodovana. Kritje je podano le, če je bila zgradba 
v času škodnega dogodka zavarovana pri isti zavarovalnici, kot je zavarovana 
sama elektrarna.

30.		člen	 PREDMET	ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja je elektrarna, kot opredeljeno v 3. členu teh pogojev. 

(2) V primeru, ko je sklenjeno zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi potresa, je 
predmet zavarovanja prihodek, ki ga zavarovanec ni mogel doseči, ker elektrarna 
ni proizvajala električne energije ali je ni proizvajala v pričakovani količini.
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31.		 člen	 POTRES
(1) Potres je naravno tresenje tal, ki ga povzročijo geofizikalni procesi v notranjosti 

Zemlje.

(2) Šteje se, da je prišlo do potresa, če zavarovanec dokaže, da:

1. je naravno tresenje tal v bližini kraja zavarovanja povzročilo škodo na predmetu 
zavarovanja iz Sklopa A, ki je bil pred potresom v dobrem stanju, ali

2. je glede na dobro stanje predmeta zavarovanja iz Sklopa A pred potresom 
škoda lahko nastala izključno zaradi potresa.

(3) Če je škoda, ki jo je povzročil potres, predmet ločenih zahtevkov, velja pravilo, da 
se škoda, ki jo povzroči potres v obdobju 72 zaporednih ur, obravnava kot en 
zavarovalni primer, pri čemer zavarovanec sam določi, kdaj se to obdobje začne, 
in sicer tako, da se ne prekriva z drugim obdobjem.

(4) Zavarovanje potresa krije uničenje ali poškodbo predmeta zavarovanja iz Sklopa A, 
ki nastane:

1. neposredno zaradi delovanja potresa;

2. zaradi delovanja vseh osnovnih in dodatnih nevarnosti, ki so opredeljene 
v teh pogojih in so nastale kot posledica potresa.

(5) Zavarovanje potresa ne krije škod, ki nastanejo na predmetu zavarovanja iz 
Sklopa A, ki:

1. še ni pripravljen za njegovo namembnost;

2. ni izdelan in nameščen na krajevno običajen način.

SKLOP	E:	SPLOŠNI	DEL
32.		člen	 UVOD
Določila tega sklopa veljajo, če niso v nasprotju z določili ostalih sklopov teh pogojev.

33.		člen	 SPLOŠNE	IZKLJUČITVE
(1) Poleg izključitev, navedenih pri posameznih definicijah zavarovanih nevarnosti v 

Sklopu A, B, C in D teh pogojev, zavarovanje prav tako ne krije škode:

1. zaradi temeljnih in dodatnih nevarnosti, ki nastanejo kot posledica potresa 
(npr. požar po potresu, eksplozija po potresu, zemeljski plaz po potresu 
idr.), razen če ni posebej dogovorjeno in plačana dodatna premija po Sklopu D;

2. zaradi vojnih rizikov;

3. kot posledica jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije;

4. zaradi namerno povzročenega dejanja zavarovanca, njegovih zastopnikov 
ali svojcev zavarovanca;

5. na elektrarnah, ki niso projektirane in zgrajene po veljavnih predpisih in 
standardih, če je škoda posledica neupoštevanja le-teh;

6. če zavarovanec ne:

a) opravlja rednega vzdrževanja, revizije in periodičnih pregledov v smislu 
tehničnih predpisov in navodil za obratovanje in vzdrževanje elektrarne;

b) upošteva pisnih navodil za obratovanje, vzdrževanje in revizij, ki jih 
predpišejo proizvajalci.

(2) Ne glede na druge določbe teh pogojev s tem zavarovanjem ni krita škoda, ki je 
nastala v neposredni ali posredni povezavi s terorističnim dejanjem, niti katerikoli 
stroški, ki so nastali kot posledica škode, in sicer niti v primeru, če je skupaj s 
terorističnim dejanjem na nastanek škode vplival še kak drug vzrok ali dejanje. 
Šteje se, da je teroristično dejanje vsako nasilno dejanje ali dejanje, ki ogroža človeško 
življenje, premično oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, 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.

34.		člen	 VELJAVNOST	IN	TRAJANJE	ZAVAROVANJA
(1) Zavarovalna pogodba je sklenjena, ko pogodbenika podpišeta polico ali potrdilo 

o kritju.

(2) Pri zavarovanju odgovornosti je obveznost zavarovalnice podana le, če pride do 
škodnega dogodka v času trajanja zavarovalnega kritja. Če pa izvira vzrok za 
dogodek iz časa pred sklenitvijo zavarovanja ali iz časa, ko je bilo zavarovalno 
kritje prekinjeno, krije zavarovalnica škodo le, če zavarovancu/zavarovalcu do 
sklenitve zavarovanja oz. do ponovne vzpostavitve zavarovalnega kritja ta vzrok 
ni bil znan. Zavarovalno kritje se nanaša samo na škodne dogodke, do katerih 
pride v okviru geografske veljavnosti zavarovanja, kot je navedena na polici.

(3) Če ni drugače dogovorjeno, učinkuje zavarovalna pogodba od štiriindvajsete ure 
dneva, ki je na polici označen kot dan začetka zavarovanja, pa vse do konca 
zadnjega dneva, za katerega je zavarovanje sklenjeno.

(4) Če je dogovorjeno, da je treba premijo plačati:

1. ob sklenitvi zavarovalne pogodbe in premija ni bila plačana, začne teči 
obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi določeno zavarovalnino/
odškodnino, ob 24. uri dne, ko je premija plačana;

2. po sklenitvi zavarovalne pogodbe, začne teči obveznost zavarovalnice, da 
izplača v pogodbi določeno zavarovalnino/odškodnino, na dan, ki je v pogodbi 
določen kot dan začetka zavarovanja.

(5) Če trajanje zavarovanja ni določeno v pogodbi oziroma če je v zavarovalni pogodbi 

dogovorjen rok trajanja z možnostjo, da se pogodba podaljšuje za enako časovno 
obdobje, sme vsaka stranka od nje odstopiti z dnem zapadlosti premije, le da mora 
o tem pisno obvestiti drugo stranko najmanj 3 mesece pred zapadlostjo premije.

(6) 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.

(7) Zavarovane so samo v polici navedene stvari, ko so montirane in pripravljene za 
obratovanje, ko obratujejo, ko jih demontirajo in montirajo zaradi popravila 
(remonta), ko jih prevažajo zaradi čiščenja, popravila ali premestitve na drugo 
mesto, vendar največ 15 km iz območja zavarovalnega kraja.

(8) Če je ob sklenitvi zavarovalne pogodbe že napovedana nevarnost toče, viharja, 
poplave, zemeljskega plazu ali obilnega sneženja, velja v zvezi s temi nevarnostmi 
začetek zavarovalnega kritja šele 120 ur od 24. ure dneva, ko je bila sklenjena 
zavarovalna pogodba (120 urna karenca), vendar ne prej kot ob uri tistega dne, 
ki je na polici naveden kot začetek zavarovanja.

(9) Če zavarovalno pogodbo odpoveduje zavarovalnica, lahko skupaj z odpovedjo 
zavarovalcu ponudi sklenitev nove enakovrstne zavarovalne pogodbe. Zavarovalec 
ima pravico, da v 30 dneh po prejemu odpovedi in ponudbe za sklenitev nove 
zavarovalne pogodbe zavarovalnici sporoči, da se s sklenitvijo nove zavarovalne 
pogodbe ne strinja. V tem primeru zavarovalno razmerje z iztekom tekočega 
zavarovalnega leta preneha. Če zavarovalec ob prejemu odpovedi in ponudbe za 
sklenitev nove zavarovalne pogodbe zavarovalnici ne sporoči ničesar, se šteje, da se 
zavarovalec s ponudbo za sklenitev nove zavarovalne pogodbe strinja, zato se 
zavarovalno razmerje z iztekom tekočega zavarovalnega leta nadaljuje po novi 
zavarovalni pogodbi. Na podlagi sklenitve nove zavarovalne pogodbe zavarovalnica 
pošlje zavarovalcu novo polico.

35.		člen	 ZAVAROVALNA	VSOTA
(1) Pri zavarovanju osnovnih nevarnosti po Sklopu A in pri zavarovanju potresa po 

Sklopu D mora zavarovalna vsota ustrezati nabavni vrednosti nove stvari, povečani 
za stroške montaže, ne glede na starost elektrarne.

(2) Pri zavarovanju obratovalnega zastoja (Sklop B) mora zavarovalna vsota ustrezati 
zmnožku projektirane povprečne letne proizvodnje električne energije in predvidene 
odkupne cene elektrike. 

(3) Po izplačilu zavarovalnine ostane zavarovalna vsota nespremenjena.

36.		člen	 KRAJ	ZAVAROVANJA
Zavarovalno kritje se nanaša samo na škodne dogodke, do katerih pride v zavarovalnem 
kraju, kot je naveden na polici.

37.		 člen	 PLAČILO	PREMIJE	IN	POSLEDICE	NEPLAČILA	PREMIJE
(1) Premijo oziroma 1. obrok mora zavarovalec plačati ob sklenitvi zavarovalne 

pogodbe. Za plačilo ob sklenitvi zavarovalne pogodbe šteje tudi plačilo, ki je 
izvršeno najkasneje do dneva zapadlosti, ki je navedena na terjatvenem dokumentu. 
V tem primeru je zavarovalno kritje podano od dneva in ure, ki sta določena kot 
začetek zavarovanja. Če premija (oziroma 1. obrok) do dneva zapadlosti na 
terjatvenem dokumentu ni plačana v celoti, je zavarovalno kritje podano šele z 
naslednjim dnem po celotnem plačilu. Premije za naslednja zavarovalna leta 
(oz. 1. obrok v naslednjem zavarovalnem letu) pri večletnih zavarovanjih pa 
mora zavarovalec plačati prvi dan vsakega nadaljnjega zavarovalnega leta. Če 
ni drugače dogovorjeno, je dinamika plačil za naslednja zavarovalna leta enaka 
kot v prvem zavarovalnem letu.

(2) Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih ali za nazaj, se lahko obračunajo 
redne obresti od zneska premije, za katero je dogovorjena odložitev plačila. Če 
obrok ni plačan do dneva zapadlosti, ima zavarovalnica pravico do zakonskih 
zamudnih obresti in pravico zahtevati takojšnje plačilo vseh, še nezapadlih obrokov.

(3) Če je premija plačana po pošti ali banki, velja za čas plačila dan, ko je bil dan 
nalog za plačilo pošti ali banki. Če ob plačevanju premije ni naveden točen sklic, 
iz katerega bi bilo razvidno, katera premija oziroma kateri obrok premije in po 
kateri zavarovalni pogodbi se plačuje, se šteje, da se plačuje tista neplačana 
premija oziroma tisti obrok premije, ki je po dnevu zapadlosti najstarejši, in sicer ne 
glede na vrsto zavarovalne pogodbe, ki je sklenjena pri zavarovalnici.

(4) Če je bil glede na dogovorjeni čas zavarovanja priznan popust na premijo, 
zavarovanje pa je prenehalo pred potekom tega časa, lahko zavarovalnica terja 
razliko do tiste premije, ki bi jo moral zavarovalec plačati, če bi se bila pogodba 
sklenila le za toliko časa, kolikor je dejansko trajala.

(5) V primeru prenehanja zavarovalne pogodbe zaradi neplačane zapadle premije, mora 
zavarovalec plačati premijo za čas do dneva prenehanja zavarovalne pogodbe ali 
celotno premijo za tekoče zavarovalno leto, če je do dneva prenehanja veljavnosti 
zavarovalne pogodbe nastal zavarovalni primer, za katerega mora zavarovalnica 
plačati zavarovalnino/odškodnino. Zavarovalec je dolžan povrniti tudi popust 
na premijo, ki mu je bil priznan za dogovorjeni čas zavarovanja, kot je opredeljeno 
v prejšnjem odstavku.

(6) Zavarovalnica ima pravico, da ob kakršnem koli izplačilu iz zavarovanja od 
zavarovalnine/odškodnine odtegne vse zapadle in neplačane premije tekočega 
zavarovalnega leta, kakor tudi druge zapadle obveznosti zavarovalca do zavarovalnice 
iz preteklih let.

(7) Obveznost zavarovalnice, da izplača zavarovalnino/odškodnino, preneha v primeru, 
če zavarovalec do zapadlosti ne plača zavarovalne premije, ki je zapadla po 
sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori kdo drug, ki je za to zainteresiran, po tridesetih 
dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno priporočeno pismo zavarovalnice 
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z obvestilom o zapadlosti premije, pri čemer pa ta rok ne more izteči prej, preden 
ne preteče trideset dni od zapadlosti premije.

(8) Zavarovalnica lahko po izteku roka iz 7. odstavka tega člena, če je zavarovalec v 
zamudi s plačilom premije, ki jo je treba plačati po sklenitvi zavarovalne pogodbe 
oziroma druge in naslednjih premij, razdre zavarovalno pogodbo brez odpovednega 
roka, s tem da razdrtje zavarovalne pogodbe nastopi z iztekom roka iz 7. odstavka 
tega člena in s prenehanjem zavarovalnega kritja, če je bil zavarovalec na to 
opozorjen v priporočenem pismu z obvestilom o zapadlosti premije in o prenehanju 
zavarovalnega kritja.

(9) Če zavarovalec, v primerih ko zavarovalnica ni razdrla zavarovalne pogodbe, plača 
premijo po izteku roka iz 7. odstavka tega člena, vendar v enem letu od zapadlosti 
premije, je zavarovalnica dolžna, če nastane zavarovalni primer, plačati zavarovalnino 
od 24. ure po plačani premiji in zamudnih obrestih. Če zavarovalec premije v tem 
roku ne plača, zavarovalna pogodba preneha veljati s potekom zavarovalnega leta.

(10) Na premijo se zaračunavajo zakonsko predpisane dajatve (davščine, takse ipd.). 
Če se med trajanjem zavarovanja spremenijo ali uvedejo nove dajatve, davčne 
stopnje ali takse, spremembe vplivajo na višino premije.

38.		člen	 VRAČILO	PREMIJE
(1) Zavarovalnici pripada za tekoče zavarovalno leto premija v celoti, če je zavarovana 

stvar uničena zaradi ene izmed zavarovanih nevarnosti.

(2) Zavarovalnica vrne del premije za neuporabljeni čas zavarovanja, če je zavarovana 
stvar uničena zaradi nezavarovane nevarnosti. Vrnjeni del zavarovalne premije 
se zmanjša za administrativne stroške.

(3) Če je zavarovana stvar uničena pred začetkom kritja, vrne zavarovalnica vso 
plačano premijo, zmanjšano za administrativne stroške.

(4) V drugih primerih prenehanja zavarovalne pogodbe pred koncem dobe, za katero 
je plačana premija, pripada zavarovalnici premija do tistega dne, do katerega 
traja zavarovalno kritje, če ni drugače dogovorjeno. Vrnjeni del zavarovalne premije 
se zmanjša za administrativne stroške.

39.		člen	 NEVARNOSTNE	OKOLIŠČINE
(1) Pred sklenitvijo, kakor tudi med trajanjem zavarovalne pogodbe, mora zavarovalec 

prijaviti zavarovalnici vse okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti in 
so mu bile znane ali mu niso mogle ostati neznane. Za okoliščine, ki so pomembne 
za ocenitev nevarnosti, štejejo zlasti okoliščine, ki so zavarovalcu znane in na 
podlagi katerih je določena in obračunana premija, kakor tudi one, ki so navedene 
v zavarovalni pogodbi. Te okoliščine lahko zavarovalec in zavarovalnica določita 
tudi skupaj. 

(2) Zavarovalec mora zavarovalnici omogočiti pregled in oceno nevarnosti. 

40.		člen	 POVIŠANJE	PREMIJE	GLEDE	NA	SLAB	ŠKODNI	REZULTAT	
(1) Zavarovalnica v primeru slabega škodnega rezultata premijo za naslednje 

zavarovalno leto poviša po spodnji tabeli. Za slab škodni rezultat se šteje, če v 
obravnavanem zavarovalnem obdobju izplačane zavarovalnine/odškodnine iz 
sklenjene zavarovalne pogodbe dosežejo 70 % fakturirane premije.

(2) Škodni rezultat se ugotavlja po preteku vsakega zavarovalnega leta, in sicer za 
zavarovalno obdobje zadnjih treh let. Pri zavarovancih, ki niso zavarovani tri leta 
ali več, se pri izračunu škodnega rezultata upošteva enoletni oziroma dvoletni 
škodni rezultat.

(3) Povišanje premije se opravi po naslednji tabeli:

42.		člen	 DOLŽNOSTI	ZAVAROVANCA	PO	ZAVAROVALNEM	PRIMERU
(1) Po nastanku zavarovalnega primera mora zavarovanec takoj storiti vse, kar je v 

njegovi moči, da bi preprečil nadaljnje nastajanje škode, upoštevajoč pri tem 
navodila zavarovalnice.

(2) Zavarovanec mora obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera 
najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve.

(3) Pri zavarovanju odgovornosti velja, da:

1. če je proti zavarovancu ali osebi, za katero on odgovarja, uveden postopek 
zaradi suma storitve kaznivega dejanja ali je vložena obtožnica ali izdana 
odločba v prekrškovnem postopku, mora zavarovanec o tem nemudoma 
obvestiti  zavarovalnico, četudi je že prijavil nastanek škode po prejšnjem 
odstavku;

2. če so odškodninski zahtevki naslovljeni na zavarovanca ali če je proti 
njemu vložena odškodninska tožba, mora zavarovanec o tem ravno tako 
brez vsakega odlašanja obvestiti zavarovalnico in ji dostaviti celoten 
odškodninski zahtevek skupaj z vsemi prilogami;   

3. mora zavarovanec vodstvo pravde zaupati zavarovalnici in dati pravdno 
pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica;

4. zavarovanec ni upravičen brez predhodnega soglasja zavarovalnice pripoznati 
odškodninskega zahtevka v celoti ali delno, izvesti poravnave ali poplačila;

5. če zavarovanec onemogoči zavarovalnici, da reši odškodninske zahtevke 
ali z njo ob reševanju zavarovalnega primera ne sodeluje ali kako drugače 
krši določbe zavarovalne pogodbe, je dolžan zavarovalnici povrniti morebitno 
škodo, ki zaradi tega nastane.

(4) Zavarovanec mora o vseh primerih, ki so določeni z ustreznimi predpisi, predvsem pa 
o zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi požara, eksplozije ali udarca motornega 
vozila in premičnega delovnega stroja, ki ni last zavarovanca, vloma ali ropa ter 
vandalizma, takoj obvestiti pristojno policijsko postajo ter navesti, katere stvari so 
bile uničene ali poškodovane oziroma so izginile ob zavarovalnem primeru.

(5) Nastanek zavarovalnega primera zaradi izginitve izkaže zavarovanec izključno s 
policijskim zapisnikom. Če zavarovanec ob škodnem dogodku izginitve, primera 
ne prijavi pristojni policijski postaji, se šteje, da zavarovalni primer ni nastal.

(6) Zavarovanec je dolžan, da ob upoštevanju navodil zavarovalnice po svojih močeh 
skrbi za odvrnitev ali zmanjšanje škode in za razjasnitev okoliščin prijavljenega 
zavarovalnega primera. Podpreti mora zavarovalnico tako pri odvrnitvi škode kot 
tudi pri ugotavljanju višine škode ter reševanju le-te, dajati mora podrobna in 
resnična škodna poročila, poročati o vseh okoliščinah, ki se nanašajo na zavarovalni 
primer, in poslati zavarovalnici vse pisne podatke, ki bi po mnenju zavarovalnice 
lahko bili pomembni za oceno zavarovalnega primera.

(7) Če zavarovanec svojih obveznosti iz tega člena v dogovorjenem roku ne izpolni, 
zavarovalnica lahko odkloni plačilo zavarovalnine, če zaradi te opustitve ne more 
ugotoviti nastanka zavarovalnega primera ali obsega poškodovanja zavarovanih 
stvari.

(8) 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, ki jo le-ta ima zaradi tega.

(9) Pri zavarovanju obratovalnega zastoja mora zavarovanec takoj po končanem 
popravilu obvestiti zavarovalnico, da je elektrarna začela z obratovanjem in dostaviti 
dokumentacijo, ki potrjuje le-to.

43.		člen	 DOLŽNOSTI	ZAVAROVALNICE	PO	ZAVAROVALNEM	PRIMERU
(1) Če nastane zavarovalni primer, mora zavarovalnica izplačati zavarovalnino v 

roku štirinajst dni, šteto od dneva, ko razpolaga z vso dokumentacijo, na podlagi 
katere lahko odloča o temelju in višini zahtevka. Če znesek njene obveznosti ni 
ugotovljen v temu roku, mora zavarovalnica upravičencu na njegovo zahtevo 
izplačati nesporni del svoje obveznosti kot predujem.

(2) Pri zavarovanju odgovornosti velja:

1. zavarovalnica mora proučiti odškodninske zahtevke, tako po temelju kot 
po višini, in ugoditi upravičenim zahtevkom ter poskrbeti za obrambo 
zavarovanca pred neutemeljenimi ali pretiranimi odškodninskimi zahtevki;

2. zavarovalnica krije do višine zavarovalne vsote tudi pravdne stroške 
zavarovanca in škodo zaradi pravdnih stroškov, ki so prisojeni oškodovancu, 
vendar le tedaj, če pravdo od vsega začetka usmerja sama ali pa oseba, 
ki jo ona določi.

44.		člen	 OBRAČUN	ŠKODE
(1) Škoda, ki jo krije zavarovanje, se obračuna:

1. za vse nevarnosti Sklopa A in Sklopa D, razen strojeloma:

a) v primeru izginitve ali uničenja celotne elektrarne (»totalka«) – po 
zavarovalni vrednosti stvari na dan nastanka zavarovalnega primera, 
zmanjšani za vrednost ostankov;

b) v primeru poškodbe ali izginitve posameznih delov elektrarne (delna 
škoda) – po stroških popravila, kolikor bi ti znašali na dan nastanka 
zavarovalnega primera, zmanjšanih za vrednost ostankov, razen pri 
sončnih elektrarnah starejših od 10 let, kjer se pri obračunu škode 
upošteva še izgubljena vrednost stvari zaradi obrabe, starosti, ekonomske 
in tehnične zastarelosti (amortizacija).

2. za nevarnosti strojeloma:

a) v primeru uničenja celotne elektrarne (»totalka«) – po nabavni ceni nove 

če	je	zavarovalno	tehnični	rezultat: se premija poviša v višini:

od 0 % do 69,9 % brez povišanja

od 70 % do 89,9 % 30 %

od 90 % do 109,9 % 50 %

od 110 % do 149,9 % 70 %

od 150 % do 200,0 % 100 %

nad 200 % določi zavarovalnica

41.		 člen	 NASTANEK	ZAVAROVALNEGA	PRIMERA	
(1) Zavarovalni primer je dogodek, glede na katerega se sklene zavarovanje in mora 

biti bodoč, negotov in neodvisen od izključne volje pogodbenikov.

(2) Pri zavarovanju stvari se šteje, da je nastal zavarovalni primer v trenutku, ko 
zaradi ene izmed zavarovanih nevarnosti zavarovana stvar izgine ali so na njej 
začele nastajati poškodbe.

(3) Pri zavarovanju obratovalnega zastoja se šteje, da je nastal zavarovalni primer v 
trenutku, ko je bila zavarovalnica obveščena, da je prišlo do obratovalnega 
zastoja zaradi delovanja ene izmed zavarovanih nevarnosti.

(4) Pri zavarovanju odgovornosti se šteje, da je nastal zavarovalni primer v trenutku, 
ko je nastal škodni dogodek, ki je zajet s sklenjeno zavarovalno pogodbo in 
zaradi katerega bi se lahko uveljavljal odškodninski zahtevek proti zavarovancu.

Za en zavarovalni primer šteje tudi:

1. če ima en škodni dogodek za posledico več odškodninskih zahtevkov;

2. več škodnih dogodkov, ki nastanejo zaradi istovrstnih vzrokov;

3. več škodnih dogodkov, ki nastanejo zaradi podobnih vzrokov, če obstoji 
med temi vzroki pravna, tehnična ali gospodarska zveza.
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stvari, povečani za stroške montaže in zmanjšani za znesek izgubljene 
vrednosti zaradi obrabe, starosti ter ekonomske in tehnične zastarelosti;

b) v primeru poškodbe posameznih delov elektrarne (delna škoda) – po 
stroških popravila, kolikor bi ti znašali na dan nastanka zavarovalnega 
primera, zmanjšanih za izgubljeno vrednost stvari zaradi obrabe, starosti, 
ekonomske in tehnične zastarelosti (amortizacija) ter za vrednost ostankov, 
če ni drugače dogovorjeno in ni obračunana dodatna premija.

3. v primeru obratovalnega zastoja – kot zmnožek povprečne dnevne količine 
proizvedene električne energije in dejanske odkupne cene elektrike v 
času obratovalnega zastoja, vendar ne več, kot zmnožek povprečne dnevne 
količine proizvedene električne energije in predvidene odkupne cene elektrike, 
ki je navedena na polici. Povprečna dnevna količina proizvedene električne 
energije se izračuna kot srednja vrednost 15-dnevnega obdobja pred škodo in 
15-dnevnega obdobja po škodi. 

(2) Pri normalnih pogojih uporabe in pri normalnem vzdrževanju se amortizacija 
določi po naslednji tabeli:

celo tedaj, če skupaj s povračilom škode od zavarovalnega primera presega 
zavarovalno vsoto.

(2) Na dan končnega obračuna zavarovalnega primera se obračunana zavarovalnina 
zmanjša za morebitno že izplačano akontacijo, prevrednoteno skladno s stopnjo 
rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od izplačila akontacije do 
končnega obračuna zavarovalnega primera.

47.		 člen	 DAJATEV	IN	OBVEZNOST	ZAVAROVALNICE	PRI	SKLOPU	A	IN		SKLOPU	D
(1) Če je na dan nastanka zavarovalnega primera zavarovalna vsota nižja od 

nabavne vrednosti nove stvari, povečane za stroške montaže (podzavarovanje), 
plača zavarovalnica obračunano škodo le v razmerju med zavarovalno vsoto in 
nabavno vrednostjo nove stvari, povečano za stroške montaže.

(2) 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 določilo o 
podzavarovanju iz prejšnjega odstavka.

(3) Če ni drugače dogovorjeno, znaša franšiza:

1. pri nevarnosti izginitve, vandalizma, teže snega in razbitja fotonapetostnih 
modulov: 10 % od izračunane zavarovalnine, vendar v absolutnem znesku 
ne manj kot 250 EUR in ne več kot 5.000 EUR;

2. pri strojelomnem zavarovanju: 10 % od izračunane zavarovalnine, vendar 
ne manj kot 100 EUR in ne več kot 5.000 EUR;

3. pri nevarnosti potresa: 2 % od zavarovalne vsote;

4. pri obratovalnem zastoju zaradi potresa: 2 % od zavarovalne vsote.

48.		člen	 DAJATEV	IN	OBVEZNOST	ZAVAROVALNICE	PRI	SKLOPU	B
(1) Pri zavarovanju obratovalnega zastoja zaradi osnovnih nevarnosti ter dodatnih 

nevarnosti poplave in strojeloma zavarovanje ne krije škode zaradi obratovalnega 
zastoja, ki traja 5 dni ali manj. Če traja obratovalni zastoj več kot 5 dni, se škoda 
obračuna za ves čas trajanja obratovalnega zastoja, s tem da zavarovanec nosi 
pri vsakem zavarovalnem primeru 10 % od zneska zavarovalnine (franšiza), razen 
če ni drugače dogovorjeno.

(2) Zavarovalnina, ki jo zavarovalnica izplača zavarovancu, ne sme služiti za pridobitev 
ekonomsko neupravičenih sredstev.

(3) Če nastane zavarovalni primer med zavarovalnim letom in sega obratovalni zastoj 
še v drugo leto, velja, da je za vsak mesec v drugem letu zgornja obveznost jamstva 
zavarovalnice največ tolikšna, kot v zadnjem mesecu prvega zavarovalnega leta.

(4) Če se ob nastanku zavarovalnega primera ugotovi, da je na polici navedena 
povprečna letna proizvodnja električne energije nižja od povprečne letne dejanske 
proizvedene električne energije, plača zavarovalnica obračunano škodo le v razmerju 
med na polici navedeno in dejansko povprečno proizvedeno električno energijo 
(podzavarovanje).

49.		člen	 DAJATEV	IN	OBVEZNOST	ZAVAROVALNICE	PRI	SKLOPU	C
(1) Zavarovalna vsota predstavlja zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice po 

posameznem zavarovalnem primeru, ne glede na število oškodovancev in ne 
glede na vrsto škode. V zavarovalno vsoto se poleg odškodnine vštevajo tudi 
obresti (razen tistih, ki so posledica ravnanja zavarovalnice) ter stroški spora o 
zavarovančevi odgovornosti.

(2) Zavarovalnica krije do višine zavarovalne vsote tudi pravdne stroške zavarovanca 
in škodo zaradi pravdnih stroškov, ki so prisojeni oškodovancu, le tedaj, če pravdo 
usmerja od vsega začetka sama ali pa oseba, ki jo ona določi.

(3) Stroške obrambe zavarovanca v kazenskem postopku krije zavarovalnica samo 
v primeru, če izrecno pristane na branilca in se zaveže poravnati te stroške, 
vendar največ do zavarovalne vsote.

(4) Za ugotavljanje kapitalizirane vrednosti rent, ki jih je treba plačevati oškodovancu, 
in s tem obsega udeležbe zavarovalnice pri plačevanju rent, se uporabljajo tablice 
umrljivosti in 4,5 % obrestna mera. Če gre za rentnega upravičenca, ki ni polnoleten 
in ki je pridobil pravico do rente zaradi smrti osebe, ki ga je bila dolžna preživljati, 
šteje, da bo prejemal rento do svojega 20. leta starosti. Zavarovalnica ima tudi 
pravico položiti zavarovalno vsoto ali njen preostali del kot hranilno vlogo v korist 
zavarovanca, vezano za plačevanje rente; morebitni preostanek vloge šteje za 
preostanek zavarovalne vsote. Zavarovalnica ima tudi pravico, da zavarovalno 
vsoto ali njen del uporabi, kot da bi bila hranilna vloga, za kritje škode zaradi 
plačevanja rente, dokler zavarovalna vsota ni izčrpana.

(5) Zavarovalnica izplača za vse zavarovalne primere, nastale v enem zavarovalnem 
letu, skupne odškodnine največ do višine večkratnika zavarovalne vsote, kot je 
naveden na polici (letni agregat). Če letni agregat ni naveden na polici, velja letni 
agregat v višini trikratnika zavarovalne vsote.

(6) Zavarovanec je pri vsakem zavarovalnem primeru udeležen z odbitno franšizo, ki 
znaša 10 % od odškodnine, vendar v absolutnem znesku najmanj 250 EUR, razen 
če je na polici drugače navedeno. 

50.		člen	 ODPOVED	ZAVAROVALNE	POGODBE	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 kritje. Odpoved lahko učinkuje takoj ali ob koncu 
tekočega zavarovalnega obdobja.

51.		 člen	 SUBROGACIJA	
Z izplačilom zavarovalnine/odškodnine iz zavarovanja preidejo do višine izplačane 
zavarovalnine/odškodnine po samem zakonu na zavarovalnico vse zavarovančeve 
pravice nasproti tistemu, ki je kakorkoli odgovoren za škodo.

(3) Šteje se, da je stvar uničena, če bi ob nastanku zavarovalnega primera stroški 
popravila dosegli ali presegli zavarovalno vrednost stvari, zmanjšano za vrednost 
ostankov.  

(4) V škodo se ne računajo stroški, ki so nastali ob popravilu zaradi izboljšave, 
izpopolnitve ali drugih sprememb na zavarovani stvari.

(5) Ostanki uničenih ali poškodovanih stvari ostanejo zavarovancu in se obračunajo 
po tržni ceni po stanju, v kakršnem so bili takoj po zavarovalnem primeru.

(6) Zavarovalnica ni dolžna povrniti celotne vrednosti posamezne zavarovane stvari, če 
njenega poškodovanega dela ni mogoče popraviti ali nadomestiti (ker na primer 
naprave ne izdelujejo več). Zavarovalnica v tem primeru povrne le vrednost 
poškodovanega dela v sorazmerju funkcionalne udeležbe tega dela v celotni napravi.

(7) Ne glede na ostala določila tega člena, se v primeru, da toča pri padcu poškoduje 
zavarovano stvar tako, da zavarovana stvar spremeni obliko, vendar sprememba 
oblike ne vpliva na njeno varnost ali funkcionalnost, škoda obračuna tako, da se 
prizna samo manjvrednost poškodovane stvari.

(8) Če zavarovanec sam popravi poškodovano stvar in je strošek popravila višji od 
stroška, ki bi ga zaračunal drugi popravljalec, zavarovalnica prizna pri obračunu 
zavarovalnine stroške popravila drugega popravljalca. Pri tem obračunu se v 
stroške popravila drugega popravljalca upoštevajo tudi nujni prevozni stroški.

(9) Stroški začasnega popravila, za katerega zavarovalnica ni dala svojega soglasja, 
bremenijo zavarovanca.

(10) Višji stroški popravila za nadurno, nočno, nedeljsko in praznično delo ter hitri prevoz 
se povrnejo le, če je to posebej dogovorjeno in je obračunana dodatna premija.

(11) Pri elektrarnah, mlajših od 10 let, mora biti pri izplačilu zavarovalnine po načinu 
nove vrednosti izpolnjen pogoj, da se namesto uničene elektrarne ponovno postavi 
nova z vsaj tako močjo kot prejšnja. Če zavarovalec oziroma zavarovanec dokaže, 
da je ponovna postavitev oziroma popravilo od pristojnih organov prepovedana, 
se lahko izvede ponovna postavitev na drugem mestu v državi, vendar največ do 
višine zneska izgradnje na prvotni lokaciji. Če se ponovna postavitev, popravilo 
ali nakup ne izvrši v roku 3 let po obračunu zavarovalnega primera ali če zavarovalec 
ali zavarovanec pisno izjavi zavarovalnici, da poškodovane stvari ne želi popraviti 
oziroma nadomestiti, se pri dokončnem obračunu škode upošteva dejanska vrednost 
objekta, kot navedeno v 2. odstavku 4. člena pogojev.

45.		člen	 STROŠKI	PO	ZAVAROVALNEM	PRIMERU
(1) K škodi se prištejejo tudi stroški čiščenja, ki je potrebno zaradi uničenja ali 

poškodbe zavarovanih stvari, vendar največ 3 % od zavarovalne vsote stvari, 
razen če ni drugače dogovorjeno. Med te stroške spadajo nujni stroški za čiščenje 
kraja škode, za rušenje poškodovanih in neuporabnih delov, kakor tudi izdatki za 
odvoz zgorelin, ruševin in naplavin do najbližjega kraja, kjer je dovoljeno odlaganje. 
Povrnejo se le tisti stroški, ki nastanejo kot izključna posledica delovanja zavarovanih 
nevarnosti na zavarovanih stvareh.

(2) Stroški za čiščenje se izplačajo v priznani višini tudi, če skupaj s priznano škodo 
presegajo zavarovalno vsoto poškodovanih stvari.

(3) Nujne stroške za odvrnitev ali zmanjšanje škode, ki so po nastanku zavarovalnega 
primera storjeni po nalogu zavarovalnice, mora ta povrniti v celoti, ne glede na 
zavarovalno vsoto.

(4) Zavarovanje ne krije stroškov za odstranitev ali zmanjšanje nevarnosti in tudi ne 
stroškov za posredovanje gasilskih ali drugih organizacij, ki morajo po namenu 
svojega poslovanja nuditi brezplačno pomoč ob zavarovalnem primeru.

46.		člen	 DAJATEV		IN	OBVEZNOST	ZAVAROVALNICE	(SPLOŠNO)
(1) Zavarovalnica mora povrniti stroške, izgube in drugo škodo, povzročeno z razumnim 

poskusom, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za nastanek zavarovalnega 
primera ter s poskusom, da bi se omejile njegove škodljive posledice, in sicer 
tudi tedaj, če so bili ti poskusi brezuspešni. Zavarovalnica je dolžna dati to povračilo 

Gradniki	elektrarne Predvidena  
življenjska	doba Amortizacija 

Fotonapetostni moduli (paneli) 40 2,5 %

Razsmerniki, transformatorji, nadzorni sistem 20 5,0 %

Ostala električna in oprema 25 4,0 %

Podkonstrukcija, ležišča in temelji  40 2,5 %
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52.		člen	 IZSLEDITEV	UKRADENIH	STVARI 
(1) Če zavarovanec kakorkoli izve, kje so ukradene stvari, mora nemudoma s 

sodelovanjem pristojne policijske postaje ukreniti vse potrebno, da ugotovi 
istovetnost teh stvari in da jih dobi čim prej nazaj ter o tem takoj obvestiti 
zavarovalnico.

(2) Če zavarovanec še ni prejel zavarovalnine za najdene stvari, jih mora prevzeti. Če 
so stvari poškodovane, se škoda obračuna po določilih 45. člena teh pogojev.

(3) Če je zavarovanec prejel zavarovalnino, preden je izvedel, kje so ukradene stvari, 
jih lahko v primeru, če so najdene, zahteva zase; pri tem mora vrniti zavarovalnici 
zavarovalnino, prejeto za stvari, ki so bile najdene nepoškodovane. Če so najdene 
stvari poškodovane, jih zavarovanec lahko zahteva zase po sporazumno določeni 
vrednosti in mora vrniti zavarovalnici samo ustrezen del zavarovalnine. Če 
zavarovanec noče sprejeti teh stvari, preidejo v last zavarovalnice. 

53.		člen	 IZVEDENSKI	POSTOPEK
(1) Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva, naj določena sporna dejstva ugotovijo 

izvedenci.

(2) Vsaka stranka imenuje enega izvedenca med osebami, ki s strankama niso v 
delovnem ali sorodstvenem razmerju. Imenovana izvedenca pred začetkom dela 
imenujeta tretjega izvedenca, ki da svoje mnenje le, kadar so ugotovitve prvih 
dveh izvedencev različne in le v mejah njunih ugotovitev.

(3) Vsaka stranka nosi stroške za izvedenca, ki ga je imenovala, za tretjega izvedenca 
nosi vsaka stranka polovico stroškov.

(4) Končne ugotovitve so obvezne za obe stranki.

54.		člen	 ZAVAROVANJE	PO	ZAVAROVALNEM	PRIMERU
(1) Po zavarovalnem primeru, pri katerem so bile zavarovane stvari poškodovane, se 

zavarovalno razmerje nadaljuje brez spremembe.

(2) Za stvari, ki po zavarovalni pogodbi veljajo za izginule ali uničene, zavarovanje po 
zavarovalnem primeru preneha.

55.		člen	 SPREMEMBA	ZAVAROVALNIH	POGOJEV	ALI	PREMIJSKEGA	CENIKA
(1) Če zavarovalnica spremeni zavarovalne pogoje ali premijski cenik, mora o 

spremembi zavarovalca pisno obvestiti vsaj 60 dni pred potekom tekočega 
zavarovalnega leta.

(2) Zavarovalec ima pravico, da v 30-ih dneh po prejemu obvestila odpove zavarovalno 
pogodbo. Pogodba preneha veljati s potekom tekočega zavarovalnega leta. 

(3) Če zavarovalec ne odpove zavarovalne pogodbe, se ta z začetkom prihodnjega 
leta spremeni v skladu z novimi zavarovalnimi pogoji ali premijskim cenikom. 

(4) Zavarovalnica si pridržuje pravico popraviti morebitne zastopnikove računske ali 
druge napake, o čemer mora zavarovalnica zavarovalca pisno obvestiti. Zavarovalec 
ima pravico, da v primeru nestrinjanja s popravki (spremembami zavarovalne 
pogodbe s strani zavarovalnice) v roku 15 dni od prejema obvestila odstopi od 
zavarovalne pogodbe, pri čemer odpoved učinkuje za naprej. Če zavarovalec 
od zavarovalne pogodbe v tem roku ne odstopi, se šteje, da se s temi popravki/
spremembami strinja, zato zavarovalna pogodba od izteka tega roka dalje velja z 
upoštevanimi popravki (spremembami zavarovalne pogodbe s strani zavarovalnice).

56.		člen	 NAČIN	OBVEŠČANJA
(1) Dogovori o vsebini zavarovalne pogodbe so veljavni le, če so sklenjeni v pisni obliki.

(2) Vsa obvestila in izjave, ki jih je treba dati po določbah zavarovalne pogodbe, 
morajo biti pisne. 

(3) Obvestilo ali izjava je dana pravočasno, če se pošlje pred potekom roka s 
priporočenim pismom. 

(4) Izjava, ki jo je treba dati drugemu, velja šele tedaj, ko jo ta prejme. 

57.		 člen	 SPREMEMBA	NASLOVA	IN	VROČANJE
(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi naslova svojega bivališča 

oziroma sedeža ali svojega imena oziroma firme v roku 15 dni od dneva spremembe. 

(2) Če je zavarovalec spremenil naslov bivališča oziroma sedež ali svoje ime oziroma 
firmo, pa tega ni sporočil zavarovalnici, zadošča, da zavarovalnica obvestilo, ki 
ga mora sporočiti zavarovalcu, pošlje na naslov njegovega zadnjega znanega 
bivališča ali sedeža ali ga naslovi na zadnje znano ime oziroma firmo. 

(3) Če poskus vročitve priporočenega obvestila zavarovalcu ni bil uspešen (zaradi pre-
selitve, odklonitve sprejema ipd.), zavarovalnica vrnjeno pošto šteje za vročeno 
in jo deponira na sedežu zavarovalnice. Zavarovalec se strinja, da se vrnjena 
nevročena priporočena pošiljka šteje za prejeto na dan prvega poizkusa vročitve 
ter da velja, da je zavarovalec z njeno vsebino seznanjen. 

(4) V prejšnjem odstavku navedena domneva uspele vročitve ima na podlagi 
pogodbenega dogovora z zavarovalcem pravno veljavne učinke.

58.		člen	 VARSTVO	OSEBNIH	PODATKOV
(1) Zavarovalec oziroma zavarovanec do preklica dovoljuje zavarovalnici in njenim 

pooblaščenim podjetjem za zastopanje in posredovanje zavarovanj, da v svojih 
zbirkah shranjujejo, obdelujejo in uporabljajo njegove osebne podatke, ki so 
potrebni za izvajanje zavarovanja in za namene obveščanja zavarovalca in 
zavarovanca o novostih in ponudbah s področja finančnih produktov. 

(2) Zavarovalec dovoljuje zavarovalnici, da posreduje osebne podatke (osebno ime, 
naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske 
pošte) tudi drugim družbam, ki so z zavarovalnico v kapitalskih povezavah. 
Podatke lahko uporabijo samo za namen neposrednega trženja, med drugim za 
namene obveščanja zavarovalca o novostih in ponudbah s področja finančnih 
produktov. Zavarovalec tudi dovoljuje, da zavarovalnica nujne podatke pridobi od 
upravljavcev zbirk osebnih podatkov in jih posreduje biroju zelene karte ali drugemu 
organu, ki rešuje škodne primere.

(3) Zavarovalec oziroma zavarovanec lahko kadarkoli zahteva, da se preneha z uporabo 
njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja po prejšnjem 
odstavku. Zavarovalnica se obvezuje, da bo najkasneje v 15 dneh preprečila 
uporabo osebnih podatkov, za katero je bilo dano dovoljenje po prejšnjem odstavku 
tega člena.

(4) Zavarovalnica se obvezuje, da bo vse osebne podatke skrbno varovala v skladu 
z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. 

59.		člen	 REŠEVANJE	SPOROV
(1) Zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec lahko v 15 dneh po prejemu pisne 

odločitve zavarovalnice vloži pisno pritožbo na zavarovalnico, ki mora pritožbo 
obravnavati skladno z internim pravilnikom. Odločitev pritožbene komisije je 
dokončna in nadaljnji pritožbeni postopki pri zavarovalnici niso možni. Potrošniki 
imajo pravico dati pobudo za začetek postopka mediacije pred izbranim izvajalcem 
izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Mediacije so možne v primeru, 
če se vse vpletene stranke s takšnim načinom reševanja spora v posamezni 
zadevi izrecno strinjajo. Več informacij o pritožbenih postopkih je dostopnih na 
www.as.si/pritozbeni-postopki ali prek telefona 080 11 10.

(2) Za razmerja iz zavarovalne pogodbe, ki niso urejena s temi pogoji, se uporablja 
slovensko pravo.

(3) V primeru sodnega spora je za reševanje pristojno sodišče v Kopru.

(4) Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, 
Trg republike 3, Ljubljana.


