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SPLOŠNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE BLAGA MED PREVOZOM 
 
 
 
1. člen  ZAVAROVALNO KRITJE 
 
Po določilih teh splošnih pogojev in določilih posebnih pogojev (klavzul), navedenih v 
zavarovalni polici, zavaruje zavarovalnica pošiljke med prevozom po kopnem, notranjih vodah 
(rečni in jezerski prevozi), z avioni, po pošti in v obalni plovbi R SLO. Z zavarovanjem so kriti 
tudi reševalni stroški, kateri so smotrno napravljeni zaradi preprečevanja ali zmanjševanja škode, 
ki je krita z zavarovanjem, kriti pa so tudi prispevki v generalno havarijo. 
 
 
2. člen  OMEJITEV ZAVAROVALNEGA KRITJA 
 
Zavarovalnica ne povrne tistega dela škode, ki nastane neodvisno od transportnih nevarnosti 
(običajni lom, kalo, razsipanje, iztek itd), in to v tistem obsegu (odstotku), kot to predvidevajo 
predpisi oziroma uzance. Če pa je pri zavarovanju dogovorjena franšiza, tedaj zavarovalnica 
upošteva le to franšizo, ne pa tudi odbitka iz predhodnega odstavka. Delna škoda na blagu, ki je 
padlo s krova ladje in je bilo kasneje dvignjeno iz vode, je krita brez odbitka (franšize). Ne glede 
na širino kritja pa zavarovalnica ne povrne škode in stroškov, ki so posledica: 
 
- zlega namena ali grobe malomarnosti zavarovanca ali njegovih delavcev, 
- skritih napak in naravnih lastnosti blaga, 
- nepravilnega ali nezadostnega pakiranja, nepravilnega nakladanja ali nezadostne zaščite blaga 

na prevoznem sredstvu, 
- nepravilne ali nezadostne označbe blaga z ozirom na njegove specifične lastnosti (opozorilne 

nalepke, vpis opozoril v prevozno listino ipd.), 
- izbire neprimernega prevoznega sredstva, 
- nevarnosti, povezanih s prevozom z odprtimi kopenskimi prevoznimi sredstvi, 
- opustitve posebnih navodil prevozniku glede hitrosti in varnosti prevoza, kakršno zahtevajo 

posebne lastnosti blaga, 
- nepravilne ali netočne deklaracije blaga, 
- nepravočasne predaje blaga prevozniku, 
- kršitve nacionalnih in mednarodnih predpisov o trgovanju, 
- vojnih dogodkov, političnih nemirov in stavk. 
 
Zavarovalnega kritja ni, če zavarovanec ne sporoči zavarovalnici vseh njemu znanih okoliščin, ki 
bistveno vplivajo na ocenitev nevarnosti. Če je blago v enem kosu takšnih oblik in teže, da te 
presegajo v javnem prometu splošno ali specialno dovoljene profile in teže, zavarovalnica ne 
krije škode, ki nastane kot neposredna posledica prekoračitve le-teh. V primeru nastanka škode 
na predmetih, ki se sestoje iz več kosov, ki skupaj tvorijo celoto (servisi, kolekcije ipd.), izplača 
zavarovalnica škodo samo do višine sorazmernega dela zavarovalne vrednosti vsakega 
posameznega poškodovanega predmeta ali predmetov, ne glede na posebno vrednost, ki jo tak 
predmet lahko ima kot del servisa, kolekcije ipd. 
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3. člen  TRAJANJE ZAVAROVANJA 
 
Zavarovanje začne z neposrednim nakladanjem blaga na prevozno sredstvo v kraju, navedenem v 
zavarovalni polici kot odpremni kraj, traja ves čas prevoza s prevoznim sredstvom, navedenim v 
zavarovalni polici, konča pa z razložitvijo neposredno s prevoznega sredstva v kraju, navedenem 
v zavarovalni polici kot namembni kraj. Pri vseh vrstah prevozov je blago zavarovano v času 
običajnega vmesnega skladiščenja, vendar ne dalj kot 30 dni. 
 
 
4. člen  ZAVAROVALNA PRIJAVA 
 
Zavarovalnica zavaruje pošiljke na osnovi pravočasne zavarovančeve prijave (ponudbe) ki mora 
vsebovati vse podatke, ki so bistvenega pomena za oceno rizika in sklenitev zavarovanja. Če 
zavarovalnica v 48 urah po prejemu prijave ne odkloni zavarovanja, šteje, da je zavarovanje 
sklenjeno. 
 
 
5. člen  ZAVAROVALNA VREDNOST 
 
Zavarovalnica zavaruje pošiljke za znesek, ki ga navede zavarovanec v zavarovalni prijavi 
(zavarovalna vrednost). V zavarovalno vrednost so lahko vključeni tudi dejanski prevozni, 
carinski in zavarovalni stroški ter največ desetodstotni pričakovani dobiček, kar mora 
zavarovanec v prijavi posamično navesti. Ti stroški so lahko vključeni v zavarovalno vrednost 
tudi na ta način, da zavarovanec v zavarovalni prijavi posebej navede, da povečuje zavarovalno 
vrednost blaga za največ 10 %, če ob sklenitvi zavarovanja ni dogovorjen višji odstotek. 
Zavarovalna vrednost hkrati predstavlja gornjo mejo zavarovalnega kritja. 
 
 
6. člen  PREMIJA 
 
Zavarovanec je dolžan plačati zavarovalno premijo ob sklenitvi zavarovanja, če ni kako drugače 
dogovorjeno. 
 
 
7. člen  ZAVAROVANČEVE DOLŽNOSTI OB ŠKODNEM PRIMERU 
 
Če nastane škodni primer, mora zavarovanec ali njegov pooblaščenec skupaj s prevoznikom 
takoj z zapisnikom ugotoviti vzrok in obseg škode, pri pomorskem prevozu pa mora vložiti tudi 
pravočasen protest ladjarju. Zavarovanec mora ukreniti vse potrebno za reševanje in 
preprečevanje nadaljne škode na zavarovani pošiljki. 
 
 
8. člen  ZAGOTOVITEV ODŠKODNINSKE PRAVICE PROTI TRETJIM OSEBAM 
 
Zavarovanec mora storiti vse, da si zagotovi odškodninske pravice proti tretjim osebam. Če 
zavarovanec tega ne stori in zavarovalnica zaradi tega dokazano utrpi škodo, lahko zavarovanec 
izgubi pravico do odškodnine. Zavarovanec je dolžan s cesijo prenesti svoje odškodninske 
pravice proti tretjim osebam na zavarovalnico, potem, ko le-ta izplača odškodnino ali prizna 
svojo obveznost izplačila odškodnine. 
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9. člen  DOKUMENTIRANJE ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA 
 
Predlagatelj odškodninskega zahtevka mora zavarovalnici dokazati, da je upravičen do 
odškodnine iz sklenjenega zavarovanja (zavarovalni interes) in da je škoda nastala na zavarovani 
relaciji, med trajanjem kritja, kot posledica ene izmed zavarovanih nevarnosti (rizikov) in v 
zatrjevani višini in obsegu. Odškodninskemu zahtevku mora priložiti naslednje dokumente: 
originalno zavarovalno polico, originalne prevozne dokumente, protest ladjarju in kontradiktorni 
zapisnik o škodi, havarijski certifikat - po potrebi pa še zapisnik sodnega izvedenca, zapisnik 
sanitarnih, tržnih in veterinarskih organov in podobno, dokazila o vrednosti pošiljke in o višini 
zavarovanih stroškov, dokazilo o višini nastale škode in stroškov. 
 
 
 
 
 
10. člen  VIŠINA ODŠKODNINE 
 
Ob škodi ugotavlja zavarovalnica dejansko vrednost blaga (fakturna vrednost oz. če te ni, tržna 
vrednost na dan in v kraju odpreme blaga). Če pri tem zavarovalnica ugotovi, da je dejanska 
vrednost večja od vrednosti, ki jo je zavarovanec prijavil v zavarovanje, tedaj plača 
zavarovalnica škodo v ustreznem razmerju (podzavarovanje). Enako načelo velja tudi za stroške, 
ki jih je zavarovanec prijavil v zavarovanje v smislu 1. odstavka 5. člena teh pogojev. 
Odškodnina pa v nobenem primeru ne more presegati zavarovalne vrednosti, razen za stroške 
reševanja, stroške izvedencev in havarijskih komisarjev ter prispevke v generalno havarijo. Če se 
zavarovanec in zavarovalnica ne zedinita o ugotovitvi in ocenitvi škode, se to prepusti izvedencu. 
 
 
11. člen  IZPLAČILO ODŠKODNINE 
 
Zavarovalnica je dolžna izplačati odškodnino v 15 dneh od dneva, ko je prejela vse dokumente, 
katere potrebuje za likvidacijo škodnega primera in ko je priznala svojo obveznost izplačila 
odškodnine. 
 
 
12. člen  OSTALA DOLOČILA 
 
Zavarovalnica ni dolžna prevzeti poškodovanih ali uničenih stvari. Zavarovančeva pravica do 
odškodnine na podlagi zavarovalne pogodbe zastara v rokih, kot to določajo splošni predpisi. 
 
POLICI PRIKLJUČENI POSEBNI POGOJI (KLAVZULE) IMAJO PREDNOST PRED TEMI 
SPLOŠNIMI POGOJI, V SAMO POLICO VPISANI POGOJI PA PREDNOST PRED 
PRIKLJUČENIMI KLAVZULAMI IN TEMI SPLOŠNIMI POGOJI, ČE SO SI VSEBINSKO 
RAZLIČNI. 
 


