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SPLOŠNI POGOJI ZA STROJELOMNO ZAVAROVANJE   01-STR-01/07 
 
 
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 - soudeležba zavarovanca pri škodi; 
zavarovalnina - znesek, ki ga zavarovalnica plača v okviru določil zavarovalne pogodbe zavarovancu. 
 

1.člen ZAVAROVANE NEVARNOSTI 

(1) Zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji, vsako uničenje ali poškodovanje zavarovane stvari, 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, zemeljske zrušitve v rudniških jamah, potresa. Strojelomno zavarovanje tudi ne krije poškodbe ali 
uničenja zavarovanih stvari zaradi gašenja in rušenja ter izginitve v zvezi z nevarnostmi, omenjenimi v tej točki. 

 Obseg teh nevarnosti je podan v veljavnih splošnih pogojih za požarno zavarovanje; 
2) erupcije pri globinskem vrtanju zemlje, razen če ni posebej dogovorjeno in obračunana dodatna premija; 
3) pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja in so bile ali bi morale biti znane zavarovancu ali 

osebi, odgovorni za obratovanje; 
4) neposredne posledice trajnega vplivanja kemičnih, toplotnih ali mehaničnih pogojev namestitve in delovanja (korozije, 

oksidacije, sevanja, staranja, prekomernih vibracij ipd.); 
5) obrabe, abrazije, erozije ali kavitacije; 
6) prekomerne vlage, rje, kotlovca, usedlin, mulja ipd.; 
7) dolgotrajnih električnih, magnetnih oz. mehanskih preobremenitev ali prenapetosti strojev, strojnih in električnih naprav ter 

instalacij nad mejo njihove predpisane zmogljivosti; 
8) nezadostnega investicijskega vzdrževanja; 
9) obratovanja pred končanim popravilom; 
10) montaže in poskusnega pogona ali poskusnega obratovanja; 
11) posledice dinamičnega uravnoteženja na vrtečih se delih strojev (turbinskih rotorjih ipd.), če ni drugače dogovorjeno in ni 

obračunana dodatna premija; 
12) kršitve zakonskih in tehničnih predpisov ter pravil tehničnega izkoriščanja zavarovane stvari in zaščitnih ukrepov ter 

nepoznavanja rokovanja z zavarovano stvarjo. 
(2) Zavarovanje prav tako ne krije: 

1) posredne škode, ki nastane ob zavarovalnem primeru (izguba zaslužka, obratovalni zastoj, kazni ipd.); 
2) škode, ki nastane v garancijskem roku in jo je dolžan povrniti proizvajalec ali prodajalec, če njuno jamstvo ni sporno; 
3) stroškov demontaže in ponovne montaže, ki so nastali zaradi rednega pregleda ali vzdrževanja zavarovane stvari 

(periodična popravila ali zamenjava obrabljenih delov), in sicer tudi tedaj, če se ob tej priložnosti ugotovi poškodovanje zaradi 
zavarovane nevarnosti. Zavarovanje v tem primeru krije le stroške popravila ali zamenjave uničenih ali poškodovanih delov, 
ki niso bili predvideni za periodično popravilo oziroma zamenjavo; 

4) stroškov vzdrževanja; 
5) škode, ki je kasneje prijavljena, kot je določeno v 1. odstavku 14. člena teh pogojev in zaradi tega ni mogoče ugotoviti 

njenega vzroka; 
6) škode zaradi izginitve zavarovane stvari; 
7) škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije. 

(3) Zavarovanje krije škodo, ki jo povzročijo zavarovane nevarnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, na podstavkih, ležiščih, temeljih, 
polnjenjih (npr. oljih) le tedaj, če je uničenje ali poškodba posledica škode na strojih, strojnih in električnih napravah ter instalacijah. 
Škoda na teh stvareh je krita z zavarovanjem, če je izpolnjen pogoj, naveden v 1. odstavku 2. člena teh pogojev. 
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2.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. 

(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 in 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. 

3.člen PREDMET ZAVAROVANJA 

(1) Predmet zavarovanja so stroji, strojne naprave, električne naprave in njihovo polnjenje (npr. olje), instalacije ter podstavki, ležišča 
in temelji strojev, če so zajeti v vrednosti strojev. 

(2) Če je posebej dogovorjeno, so lahko predmet zavarovanja tudi: 
1) računalniki in računalniška oprema; 
2) računalniški programi, vgrajeni v stroje ali naprave ter stroški ponovnega vnosa podatkov na zunanje in notranje pomnilniške 

medije ter stroški ponovnega vnosa in nastavitve programske opreme. 
 Stroški za ponovni vnos podatkov na pomnilniške medije kot tudi stroški ponovnega vnosa in nastavitve programske opreme 

so kriti le, če je prišlo do uničenja ali poškodovanja zavarovanega stroja ali naprave; niso pa kriti, če so nastali zaradi 
napačnega ali pomanjkljivega zajemanja, obdelave ali hranjenja podatkov; 

3) daljnovodi, plinovodi, naftovodi, toplovodi, parovodi, vodovodno in odvodno omrežje, kabli visoke napetosti, kovinski silosi, 
antenski stolpi in podobne kovinske konstrukcije. Navedenih stvari, ki se sicer štejejo za gradbene objekte, ni potrebno s 
posebnim dogovorom vključevati v zavarovanje, če so sestavni del zgradb ali so na ožjem območju, kjer se nahajajo ostale 
zavarovane stvari (obrat); 

4) trakovi, verige in vrvi namenjene transportiranju surovin, izdelkov ipd.; 
5) temelji, podstavki in ležišča, če niso zajeti v vrednosti strojev, naprav in instalacij; 
6) polnjenje (olje), če ni zajeto v vrednosti strojev in naprav; 
7) valji valjavniških ogrodij; 
8) rentgenske in ventilske cevi; 
9) veliko orodje; 
10) termične obloge peči; 
11) bagri v rudnikih dnevnega kopa; 
12) vrtalno drogovje in pripadajoča oprema za globinsko vrtanje (težko in delovno drogovje, reducirni deli, stabilizatorji in 

visokotlačne armirane cevi za izplako). 
(3) Po teh pogojih niso predmet zavarovanja, in sicer tudi takrat ne, ko je njihova vrednost zajeta v vrednosti zavarovane stvari: 

1) vse vrste malega orodja  in deli strojev, ki se neposredno uporabljajo za lomljenje, drobljenje in oblikovanje, kot so na primer 
svedri, noži, škarje, brusi, rezkala, stope, mlinski kamni, čeljustne plošče, delovne plošče drobilnic, kokile, modeli, matrice, 
patrice, delovni deli kmetijskih strojev, krone vrtalne opreme za globinsko vrtanje ipd. 

 Če gre za tako imenovano veliko orodje, so v smislu 5. točke 2. odstavka tega člena nekatere od navedenih stvari lahko 
predmet zavarovanja; 

2) deli strojev, ki so neposredno izpostavljeni toplotnim učinkom, kot na primer obloge posod in naprav za zgorevanje, rešetke 
kurišč, gorilniki, grelci, elektrode pri industrijskih pečeh, posode za topljenje in vlivanje ipd.; 

 V tej točki našteti deli strojev so predmet zavarovanja, če se poškodujejo zaradi zunanjih vplivov, kot so nenormalno 
delovanje strojev, nepričakovani padci, udarci ter pojavi tujih predmetov, ki niso namenjeni tehnološkemu procesu ipd.;  

3) deli strojev, ki se večkrat zamenjujejo, kot na primer sita, vzorci, obloge na valjih, obloge mikalnikov, upogljive cevi, jermenje, 
krtačke, gumijasti, tekstilni in sintetični obročki, tesnila, platneni in podobni filtri, sredstva za izolacijo, hitro obrabljivi deli 
spojnic (gumijasti deli, vložki, lamele ipd.), prenosni kabli, verige in vrvi, če ne pripadajo transportnim napravam; 

 V tej točki našteti deli strojev so predmet zavarovanja, če se poškodujejo zaradi zunanjih vplivov, kot so nenormalno 
delovanje strojev, nepričakovani padci, udarci ter pojavi tujih predmetov, ki niso namenjeni tehnološkemu procesu ipd.; 

4) varnostni elementi enkratnega učinka, razen katodnih odvodnikov; 
5) potrošni material, kot na primer: gorivo, mazivo, sredstva za hlajenje, čistilna sredstva, baterijski in akumulatorski vložki; 
6) katalizatorji. 

(4) Po teh pogojih tudi niso predmet zavarovanja kopenska motorna vozila, prikolice, samovozni delovni stroji, vodna plovila in letala 
vseh vrst. 

4.člen ZAVAROVALNA VREDNOST 

Zavarovalna vrednost stvari je nabavna cena nove stvari, povečana za stroške montaže in zmanjšana za znesek izgubljene vrednosti 
zaradi obrabe, starosti ter ekonomske in tehnične zastarelosti, če ni drugače dogovorjeno. 
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5.člen ZAVAROVALNA VSOTA 

(1) Če ni dogovorjeno drugače, jamči zavarovalnica le do višine dogovorjene zavarovalne vsote. 
(2) Zavarovalec ali zavarovalnica lahko zahtevata, da se za naslednja zavarovalna leta znižata zavarovalna vsota in premija, če 

zavarovalna vsota 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 SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE 

(1) Zavarovalna pogodba je sklenjena, ko pogodbeni stranki 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. 

7.člen TRAJANJE ZAVAROVANJA 

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

(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) 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. 

(4) 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. 

8.člen VELJAVNOST IN KRAJ ZAVAROVANJA 

(1) Zavarovane so samo v polici navedene stvari, ki so na območju kraja zavarovanja v času, ko so montirane in pripravljene za 
obratovanje, ko obratujejo, ko jih demontirajo in montirajo zaradi popravila (remonta) ter v času popravila v zavarovančevi delavnici 
v kraju zavarovanja, ko jih prevažajo zaradi čiščenja, popravila ali premestitve na drugo mesto, vendar največ 15 km iz območja 
kraja zavarovanja, ter v času, ko so dane v zakup ali na posodo, če obratujejo v pogojih in z namenom, za katerega so projektirane 
in izdelane. 

(2) Zavarovanje ne velja za čas, dokler je zavarovana stvar na sejmu ali razstavi in na prevozu zunaj območja kraja zavarovanja, 
oziroma na prevozu dlje kot 15 km iz območja kraja zavarovanja. 

(3) Stvari so zavarovane tudi, kadar se vse premestijo v kak drug kraj, vendar le na območju Slovenije. V tem primeru je potrebno 
zavarovalnico predhodno pisno obvestiti o spremembi kraja zavarovanja. 

(4) Če se zavarovana stvar po naravi njene uporabe premešča iz kraja v kraj, mora biti to v polici posebej navedeno. V vsakem 
primeru je zavarovanje omejeno na območje Slovenije, če ni drugače dogovorjeno. 

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 
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 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 kakršnemkoli 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. 
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(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 plačilu premije 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 ZNIŽANJE IN POVIŠANJE PREMIJE 

(1) Zavarovanec ima pravico do znižanja premije (bonus) za prihodnje zavarovalno leto ali obveznost doplačila premije (malus), v 
odvisnosti od svojega triletnega razmerja med škodami in premijami. 

(2) Znižanje premije (bonus) in povišanje premije (malus) se določa po naslednji tabeli: 
 

 če je triletno se na zavarovalno se na zavarovalno 
 razmerje premijo prizna premijo zaračuna 
 med škodami in premijami: "bonus" v višini "malus" v višini 

 
od 0 do 17 % 43 % 0 

nad 17 % do 26 % 35 % 0 
nad 26 % do 35 % 26 % 0 
nad 35 % do 43 % 17 % 0 
nad 43 % do 52 % 9 % 0 
nad 52 % do 61 % 4 % 0 
nad 61 % do 87 % 0 0 
nad 87 % do 95 % 0 4 % 
nad 95 % do 104 % 0 9 % 
nad 104 % do 121 % 0 17 % 
nad 121 % do 138 % 0 30 % 
nad 138 % do 156 % 0 39 % 
nad 156 % do 173 % 0 52 % 
nad 173 % do 200 % 0 65 % 
nad 200 %    določi zavarovalnica 

 
(3) Do zneska premije, ki ga vsako leto ob začetku koledarskega leta določi zavarovalnica, se bonus in malus ne obračunava.  
(4) Pri zavarovancih, ki še niso zavarovani tri ali več let ter je pogostost škod nadpovprečna, se lahko za ugotavljanje malusa 

upošteva eno ali dvoletno razmerje med škodami in premijami. 

12.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 oceno nevarnosti. 
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13.člen NASTANEK ZAVAROVALNEGA PRIMERA 

(1) Zavarovalni primer je dogodek glede katerega se je sklene zavarovalna pogodba 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 začele  
nastajati poškodbe na zavarovani stvari. 

14.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) Zavarovanec mora v 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 in ropa takoj obvestiti pristojno 
policijsko postajo ter navesti, katere stvari so bile uničene ali poškodovane oziroma so izginile ob zavarovalnem primeru. 

(4) Nastanek zavarovalnega primera zaradi vloma ali ropa mora zavarovanec izkazati s policijskim zapisnikom. 
(5) Zavarovalec mora dati zavarovalnici vse podatke in druge dokaze, ki jih ima na voljo in so nujno potrebni za ugotavljanje vzroka, 

obsega in višine škode. 
(6) 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. 
(7) Če zavarovalec 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 ta zaradi tega. 

15.člen DOLŽNOST 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. 

16.člen OBRAČUN ŠKODE 

(1) Škoda, ki jo krije zavarovanje, se obračuna: 
1) v primeru uničenja zavarovane stvari - po zavarovalni vrednosti stvari na dan nastanka zavarovalnega primera; 
2) v primeru poškodbe zavarovane stvari (delna škoda) - po stroških popravila, kolikor bi znašali na dan nastanka zavarovalnega 

primera, zmanjšanih za izgubljeno vrednost stvari zaradi obrabe, starosti in ekonomske ter tehnične zastarelosti (amortizacije) 
ter za vrednost ostankov, če ni drugače dogovorjeno in ni obračunana dodatna premija.  

 Ne glede na to, če je amortizacija zavarovana, se le-ta upošteva pri delih, ki imajo znatno krajšo življenjsko dobo od celotnega 
stroja, kar še zlasti velja za dele strojev, naštete v 2. in 3. točki 3. odstavka 3. člena teh pogojev.  

 Med stroške popravila se štejejo tudi odvisni stroški kot so stroški demontaže, ponovne montaže, prevoza, preizkusa ipd. V 
škodo se ne računajo stroški, ki so nastali ob popravilu zaradi izboljšave, izpopolnitve in drugih sprememb na zavarovani stvari. 

(2) Šteje se, da je stvar uničena in se zato škoda obračuna po 1. točki prejšnjega odstavka, če bi stroški popravila dosegli vrednost 
stvari, zmanjšano za vrednost ostankov.  

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

(4) Pri obračunu škode na polnjenju (olju) se upošteva izrabljenost glede na predpisano dobo uporabe. 
(5) Zavarovalnica ni dolžna povrniti celotne vrednosti naprave, če poškodovanega dela ni mogoče popraviti (ker je na primer izdelan v 

tujini ali pa ga ne izdelujejo več). Zavarovalnica v tem primeru povrne le vrednost poškodovanega dela v sorazmerju funkcionalne 
udeležbe tega dela glede na celotno napravo. 

(6) Če stroja ali naprave ni mogoče popraviti v Sloveniji oziroma je potrebno, da popravilo opravijo v Sloveniji tuji strokovnjaki po višjih 
stroških od stroškov, ki bi jih zaračunal najdražji usposobljeni popravljalec v Sloveniji, se višji stroški priznajo le, če je to posebej 
dogovorjeno in obračunana dodatna premija. 

 V stroške tujega popravljalca se računajo tudi prevozni in drugi s tem povezani stroški. 
(7) Če zavarovanec sam popravi poškodovano stvar in je strošek popravila višji od stroška, ki bi ga zaračunal drugi usposobljeni 

popravljalec, zavarovalnica prizna pri obračunu zavarovalnine stroške popravila drugega popravljalca. Pri tem obračunu se v 
stroške popravila drugega popravljalca upoštevajo tudi nujni prevozni stroški. 

(8) Stroški začasnega popravila, za katerega zavarovalnica ni dala svojega soglasja, bremenijo zavarovanca. 
(9) Stroški za iskanje kraja škode na zavarovanih daljnovodih, kablih, plinovodih, kakor tudi stroški za zemeljska dela in asfaltiranje se 

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

je obračunana dodatna premija. 
(11) Škoda zaradi izgube računalniških programov oz. podatkov, vgrajenih v stroje in naprave se obračuna po stroških, ki so potrebni za 

obnavljanje teh programov oz. njihovih podatkov. Najvišji znesek, do katerega ima zavarovanec pravico ob škodi je v polici posebej 
določena zavarovalna vsota. 
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17.člen STROŠKI PO ZAVAROVALNEM PRIMERU 

(1) K škodi se prištejejo tudi stroški čiščenja in rušenja, ki so potrebni zaradi uničenja ali poškodbe zavarovanih stvari, vendar največ 
do 3% zavarovalne vsote poškodovane stvari, 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) 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. 

18.člen OBVEZNOSTI 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 drugega odstavka tega člena. 

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

(5) Zavarovanec je pri vsaki škodi udeležen s franšizo v višini 10% od priznane zavarovalnine, vendar v absolutnem znesku najmanj 
50 EUR in največ 5.000 EUR, razen če ni v polici drugače dogovorjeno. 

(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 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. 

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

19.člen IZVEDENSKI POSTOPEK 

(1) Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva, naj določena sporna dejstva ugotovijo izvedenci. 
(2) Vsaka stranka imenuje enega izvedenca izmed oseb, 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. 

20.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 kakor koli odgovoren za škodo. 

21.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. 

22.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 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. 
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23.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. 

24.člen SPREMEMBA NASLOVA IN VROČANJE 

(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi naslova svojega bivališča oziroma sedeža ali svojega imena oziroma 
imena 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. 

25.člen VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

(1) Zavarovalec v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov dovoljuje, da se njegovi osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, 
ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje zavarovalnica in z njo kapitalsko povezana ter pooblaščena podjetja za zastopanje in 
posredovanje zavarovanj. 

(2) Zavarovalec soglaša in pooblašča zavarovalnico oziroma katerokoli drugo osebo, ki s cesijo pridobi pravice iz zavarovalne 
pogodbe, da pri pristojnih državnih organih ali drugih institucijah opravi poizvedbo 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. 

26.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 nadaljuje postopek za izvensodno rešitev spora pri mediacijskem 
centru, ki deluje v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja. 

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

Za razmerje 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 3, Ljubljana. 
 
 


