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SPLOŠNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE STEKLA   01-STE-01/06 
 

Izrazi v teh pogojih pomenijo: 

 
zavarovalec  oseba, ki z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo; 
zavarovanec  oseba, katere premoženje in/ali 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; 
zavarovalnina  znesek, ki ga zavarovalnica plača v okviru določil zavarovalne pogodbe zavarovancu. 

 

1. člen ZAVAROVANE NEVARNOSTI 

(1) Zavarovanje krije škodo, nastalo zaradi loma ali razbitja stekla ali drugih zavarovanih stvari zaradi katerekoli nevarnosti, razen 

škode, ki bi nastala: 

1) pri premeščanju ali nameščanju zavarovane stvari v prostore, ki niso navedeni v polici; 

2) zaradi prask, izjed in podobnih poškodb na površini zavarovanih stvari; 

3) zaradi drsenja in posedanja tal; 

4) na nagrobnih spomenikih pri odpiranju in zapiranju grobnice; 

5) zaradi vojnih in vojni podobnih dogodkov. 

(2) Če je v zavarovalni pogodbi posebej dogovorjeno in plačana dodatna premija, je z zavarovanjem krita tudi škoda: 

1) na stvareh razstavljenih v izložbah, poškodovanih ali uničenih z neposrednim udarcem zavarovane stvari; 

2) na zavarovanih stvareh, ki nastane zaradi zadimljenja zaradi požara ali ker zavarovane stvari poškodujejo storilci z barvo ali 

drugimi snovmi. 

(3) Če se zavarujejo neonske cevi s pripadajočo opremo, krije zavarovanje tudi škodo, ki bi nastala zaradi neposrednega učinkovanja 

električnega toka (kratek stik), požara na vodnikih, svetlobnih lokih ipd., na nesteklenih delih pa škodo, ki bi nastala zaradi napak v 

konstrukciji, litju in materialu, če te škode ni dolžan povrniti proizvajalec ali dobavitelj. 

2. člen PREDMET ZAVAROVANJA 

(1) Predmet zavarovanja stekla so: 

1) vse vrste stekla, svetlobni napisi in reklame, marmorne plošče in plošče iz umetnega kamna na mizah, pultih, policah ipd., 

porcelanski umivalniki, straniščne školjke, prometna ogledala, razni panoji, kulturni, zgodovinski ter nagrobni spomeniki iz 

kamna, betona in kovine. 

 Poleg svetlobnih napisov in reklam so zavarovani tudi nestekleni deli in okviri, ki so njihov sestavni del; 

2) neonske in ostale svetlobne cevi s pripadajočo opremo ali brez nje. 

(2) Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, so predmet zavarovanja tudi: 

1) stvari v izložbi, če obstaja nevarnost, da so lahko pri zavarovalnem primeru uničene ali poškodovane; 

2) folije s katerimi so zaščitena zavarovana stekla ter slike, napisi in okrasi na zavarovanih steklih. Škoda je krita le, če je 

nastala istočasno kot škoda na zavarovanem steklu. 

(3) Po teh pogojih niso predmet zavarovanja: 

1) predmeti iz votlega stekla, steklo na svetilkah in reflektorjih, svetilna telesa vseh vrst, rentgenske, kremenčeve, radijske, 

televizijske in druge žarnice (cevi), fluorescentne cevi in naprave za fluorescentno razsvetljavo, stekla, ki se uporabljajo kot 

delovne priprave v procesu proizvodnje, leče in steklene krogle ter zaloge stekla in steklenega blaga vseh vrst; 

2) razbite, počene in poškodovane stvari; 

3) stekla v poškodovanih ali korodiranih okvirjih. 

(4) Zavarovane so le tiste stvari, ki so navedene v polici. 

3. člen IZKLJUČITEV TERORISTIČNIH DEJANJ 

(1) 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. 
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(2) 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. 

(3) Iz kritja so izključeni tudi škoda in stroški, nastali zaradi preprečevanja oziroma zatiranja terorističnih dejanj. 

4. člen ZAVAROVALNA VREDNOST 

(1) Zavarovalna vrednost predstavlja dejansko vrednost stvari in je sestavljena iz: 

1) njene nabavne cene; 

2) stroškov prevoza in prenosa; 

3) stroškov vstavitve in montaže; 

4) stroškov za odstranitev in ponovno namestitev predmetov, ki ovirajo namestitev nove stvari (na primer zaščitna mreža, 

zaščitni križi, zasloni pred soncem ipd.); 

5) cene za izdelavo nove slike, napisa ali okrasa na steklu ali steklenih črk. 

(2) Pri steklih, ki so neločljivo vgrajena v okvir oken in vrat, se zavarovalna vrednost poveča za vrednost okvirja. 

5. člen ZAVAROVALNA VSOTA 

(1) Če ni drugače dogovorjeno, predstavlja zavarovalna vsota zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice po enem škodnem dogodku. 

(2) Zavarovalna vsota se za naslednja zavarovalna leta zniža, če precej presega zavarovalno vrednost. 

(3) Če je zavarovalna pogodba sklenjena brez zavarovalne vsote ali na neomejeno vrednost, velja da je zavarovanje sklenjeno na 

dejansko vrednost. 

6. člen KRAJ ZAVAROVANJA 

(1) Zavarovanje velja, dokler so zavarovane stvari v kraju, ki je naveden v polici. 

(2) V primeru razširitve ali spremembe zavarovalnega kraja mora biti v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, da velja zavarovanje tudi za 

stvari na razširjenem ali spremenjenem kraju. 

7. člen SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE 

(1) Zavarovalna pogodba je sklenjena, ko pogodbenika podpišeta zavarovalno polico ali potrdilo o kritju. 

(2) Določbe o sklenitvi zavarovalne pogodbe se uporabljajo tudi, ko se spremeni obstoječa zavarovalna pogodba, razen v primeru 

spremembe zavarovalnih pogojev ali premijskega cenika. 

8. člen VELJAVNOST ZAVAROVANJA 

(1) Obveznost zavarovalnice začne teči od štiriindvajsete ure dneva, ki je v polici označen kot dan začetka zavarovanja, če ni 

dogovorjena drugačna ura. Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka 

zavarovanja. 

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

1) ob sklenitvi pogodbe in premija ni bila plačana, začne teči obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi določeno 

zavarovalnino, ob 24. uri dne, ko je premija plačana; 

2) po sklenitvi pogodbe, začne teči obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi določeno zavarovalnino, na dan, ki je v 

pogodbi določen kot dan začetka zavarovanja. 

(3) Obveznost zavarovalnice je podana le, če pride do škodnega dogodka v času trajanja zavarovalnega kritja. 

(4) 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. 

(5) 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. 

9. člen PLAČILO PREMIJE IN POSLEDICE NEPLAČILA PREMIJE 

(1) Premijo za prvo zavarovalno leto mora zavarovalec plačati ob sklenitvi pogodbe, premije za naslednja zavarovalna leta pa prvi dan 

vsakega nadaljnjega zavarovalnega leta. Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih, mora biti prvi obrok vplačan ob 
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sklenitvi pogodbe, razen če ni drugače dogovorjeno. Ob nastanku zavarovalnega primera ima zavarovalnica pravico zahtevati 

takojšnje plačilo vseh obrokov premije za zavarovalno leto. 

(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. 

(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 pogodbe ali celotno premijo za tekoče zavarovalno leto, če je do dneva prenehanja veljavnosti pogodbe nastal 

zavarovalni primer, za katerega mora zavarovalnica plačati zavarovalnino. 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 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 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 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 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 obresti. Če zavarovalec premije v tem roku ne plača, zavarovalna pogodba preneha veljati s 

potekom zavarovalnega leta. 

10. člen POVRAČILO 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 manipulativne stroške. 

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

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. 

11. 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 zavarovalna 

premija, kakor tudi one, ki so navedene v zavarovalni pogodbi. Te okoliščine lahko zavarovalec in zavarovalnica določita tudi 

skupaj. 

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

12. 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 so zaradi ene izmed zavarovanih nevarnosti pričele 

nastajati poškodbe na zavarovani stvari. 

13. 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. 
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(3) 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, ki ni last zavarovanca, vandalizma ter vloma ali ropa, takoj obvestiti pristojno 

policijsko postajo ter navesti, katere stvari so bile uničene ali poškodovane ob zavarovalnem primeru. 

(4) Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse podatke in druge dokaze, ki jih ima na voljo in so nujno potrebni za ugotavljanje vzroka, 

obsega in višine škode. 

(5) 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. 

(6) 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. 

14. člen DOLŽNOSTI ZAVAROVALNICE PO ZAVAROVALNEM PRIMERU 

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. 

15. člen OBRAČUN ŠKODE 

(1) Škoda, ki jo krije zavarovanje, se obračuna v višini stroškov za vstavitev novega stekla ali druge stvari iste vrste in kakovosti ali v 

višini stroškov za izdelavo nove slike, napisa ali okraska na steklu ali steklenih črk. 

(2) Zmanjšanja vrednosti poškodovane stvari zaradi obrabe ali starosti se ne upošteva, kar pa ne velja pri predmetih iz plastičnih 

materialov ter pri pripadajoči opremi, ki je zavarovana skupaj s svetlobnimi cevmi. 

(3) Če zaradi načina izdelave ni mogoče zamenjati razbitega stekla, ne da bi se zamenjal tudi okvir, je z zavarovanjem krit tudi ta. 

(4) Zavarovalnica lahko povrne škodo v denarju ali v naravi. Če se škoda nadomesti v naravi, preidejo ostanki v last zavarovalnice. V 

last zavarovalnice preide tudi steklo, ki je služilo za začasno zasteklitev. 

(5) Če zavarovalnica povrne škodo v denarju, lahko zavarovanec po dogovoru zadrži ostanke, ki se obračunajo po tržni ceni na dan 

nastanka zavarovalnega primera ter po stanju, v kakršnem so bili takoj po zavarovalnem primeru. 

 Vrednost ostankov se odšteje od zneska škode. 

16. člen STROŠKI PO ZAVAROVALNEM PRIMERU 

(1) K škodi se prištejejo stroški za: 

1) nujno začasno zasteklitev; 

2) odstranitev in ponovno nadomestitev predmeta, ki ovira vstavljanje nove stvari (npr. zaščitna mreža, zaščitni križi, zasloni 

pred soncem ipd.); 

3) čiščenje, ki je potrebno zaradi poškodbe ali uničenja zavarovanih stvari, vendar največ do 100 EUR. Med te stroške spadajo 

nujni stroški za čiščenje kraja škode in odvoz do najbližjega kraja, kjer je dovoljeno odlaganje. 

(2) 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 pomoč ob zavarovalnem primeru. 

17. člen DAJATEV ZAVAROVALNICE 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) 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. 

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

(5) 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. 

(6) 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 celo tedaj, če skupaj s povračilom škode od zavarovalnega 

primera presega zavarovalno vsoto. 

(7) Na dan končnega obračuna zavarovalnega primera se obračunana zavarovalnina zmanjša za morebitno že izplačano akontacijo, 

prevrednotovano skladno s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji od izplačila akontacije do končnega obračuna 

zavarovalnega primera. 
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(8) Zavarovalnica lahko zavarovalnino pobota s terjatvijo, ki jo ima do zavarovanca iz kateregakoli naslova. 

18. člen OMEJITEV OBVEZNOSTI ZARADI DRUGIH ZAVAROVANJ 

Če so steklo in druge stvari zavarovane tudi z drugimi vrstami zavarovanja (npr. s požarnim zavarovanjem), se ob zavarovalnem primeru 

plača zavarovalnina iz teh drugih zavarovanj. Iz zavarovanja stekla se plača zavarovalnina samo takrat, ko kritje iz drugih zavarovanj ni 

bilo zadostno, in sicer v višini zneska nekritega dela škode. 

19. člen IZVEDENSKI POSTOPEK 

(1) Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva, naj določena sporna dejstva ugotavljajo izvedenci. 

(2) Vsaka stranka imenuje enega izvedenca izmed oseb, ki s strankami 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. 

20. 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 uničene, zavarovanje po zavarovalnem primeru preneha. 

21. člen SPREMEMBA ZAVAROVALNIH POGOJEV ALI PREMIJSKEGA CENIKA 

(1) Če zavarovalnica spremeni zavarovalne pogoje ali premijski cenik, mora o spremembi zavarovalca pisno ali na drug primeren 

način (v dnevnem časopisju, po radiu, televiziji ipd.) obvestiti vsaj 60 dni pred potekom tekočega zavarovalnega leta. 

(2) Zavarovalec ima pravico, da v 60-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. 

22. 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. 

23. 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) V primeru, da poskus vročitve priporočenega obvestila zavarovalcu ni bil uspešen (zaradi preselitve, 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. 

24. člen VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

(1) Zavarovalec v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov dovoljuje, da se njegovi osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, 

ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje zavarovalnica in z njo kapitalsko povezana ter pooblaščena podjetja za zastopanje in posredovanje 

zavarovanj.  
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(2) Zavarovalec soglaša in pooblašča zavarovalnico oziroma katerokoli drugo osebo, ki s cesijo pridobi pravice iz zavarovalne 

pogodbe, da pri pristojnih državnih organih ali drugih institucijah opravi poizvedbe o naslovu bivališča, zaposlitve, premoženjskem 

stanju in prejemkih, ter jih uporabi, če je to za izvajanje pogodbe potrebno. 

(3) Zavarovalec dovoljuje zavarovalnici oziroma katerikoli drugi osebi, ki s cesijo pridobi pravice iz zavarovalne pogodbe, 

posredovanje in zbiranje podatkov o morebitnem neizpolnjevanju njegovih obveznosti iz zavarovalne pogodbe tudi drugim 

finančnim ustanovam. 

(4) Navedeni osebni podatki se bodo uporabljali le v času trajanja zavarovanja in z namenom obveščanja zavarovalca o novostih in 

ponudbah zavarovalnice. Zavarovalnica se obvezuje, da bo zdravstvene podatke, kot tudi vse druge osebne podatke, skrbno 

varovala v skladu z veljavno zakonodajo. 

25. člen IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV 

(1) Zoper odločitev zavarovalnice je dovoljena pritožba. Pritožba se vloži na tisto organizacijsko enoto zavarovalnice, kjer je bilo 

sklenjeno zavarovanje. Pritožba se lahko odda osebno, po pošti ali prek spletne strani zavarovalnice.  

(2) Pritožbo obravnava pristojna pritožbena komisija v skladu s pravilnikom, ki ureja interni pritožbeni postopek zavarovalnice. 

Odločitev pritožbene komisije je dokončna in nadaljnji postopki pri zavarovalnici niso možni. 

(3) V primeru nestrinjanja z odločitvijo pritožbene komisije se lahko po posebnem dogovoru nadaljuje postopek za izvensodno rešitev 

spora pri mediacijskem centru, ki deluje v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja. 

26. člen UPORABA ZAKONA IN KRAJEVNA PRISTOJNOST V PRIMERU SODNEGA SPORA 

Za razmerja iz zavarovalne pogodbe se uporablja slovensko pravo. Za spore iz te zavarovalne pogodbe je krajevno pristojno sodišče po 

kraju organizacijske enote zavarovalnice, pri kateri je bila zavarovalna pogodba sklenjena. 

 
 

 

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 2, Ljubljana. 


