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Splošni pogoji za zavarovanje blaga na prevozu  

"vse nevarnosti" 
 
 
 

Uvodne opombe 

V teh pogoji pomeni: 

Zavarovatelj - zavarovalnica kot stranka zavarovalne 
pogodbe; 

Zavarovalec - oseba, ki z zavarovateljem sklene 
zavarovalno pogodbo, 

Zavarovanec - oseba, katere premoženje ali 
premoženjski interes je zavarovan, oziroma ji 
pripadajo zavarovalne pravice; 

Upravičenec - oseba, ki je upravičena razpolagati z 
blagom; 

Polica - listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi;   

Premija - znesek, ki ga zavarovalec plača po 
zavarovalni pogodbi; 

Franšiza - dogovorjena soudeležba zavarovanca pri 
vsaki škodi. V smislu teh pogojev se upošteva 
odbitna franšiza; 

Zavarovalna vsota - znesek, za katerega je 
premoženjski interes zavarovan; 

Zavarovalnina - znesek, ki ga zavarovatelj plača po 
zavarovalni pogodbi; 
Baraterija (angl. Barratry) - zlonamerno dejanje 
posadke, kapitana 
 

Predmet zavarovanja 

1. člen 

(1) Zavarovanje obsega vse nevarnosti izgube ali 
poškodbe zavarovanega blaga, razen izjem, ki so 
navedene v (1), (2) in (3) odstavku 2. člena teh 
pogojev. 

(2) Zavarovanje obsega nadomestila za reševanje in 
skupno škodo, obračunano oziroma določeno v 
skladu z določili pogodbe o prevozu in/ali 
pristojnim pravom ali prakso, z namenom, da se 
prepreči škoda, ki bi bila posledica kakršnegakoli 
vzroka, razen tistih, ki niso vključeni v to 
zavarovanje in so navedeni v (1), (2) in (3) 
odstavku 2. člena ali drugje v teh pogojih. 

(3) Zavarovanje krije razumno storjene stroške za 
zmanjšanje škode, četudi presegajo zavarovalno 
vsoto, vendar ne več kot 10 %. 

(4) Če ni določeno drugače, je morebitna škoda 
plačljiva s franšizo. 

 

Izključitve iz zavarovanja 

2. člen 

(1) Zavarovanje v nobenem primeru ne velja za: 

1) izgubo, poškodbo ali stroške, ki jih povzroči 
zavarovanec z namernim dejanjem; 

2) običajno izparevanje, običajno izgubo teže ali 
prostornine ter običajno obrabo 
zavarovanega blaga; 

3) izgube, poškodbe ali stroške, ki so nastali 
zaradi nezadostnega ali neustreznega 
pakiranja ali nepopolnosti zavarovanega 
blaga (izraz pakiranje v smislu te klavzule 
zajema tudi zlaganje blaga v kontejnerje, 
vendar le, če se zlaganje izvede pred 
sklenitvijo tega zavarovanja ali če ga opravi 
zavarovanec oziroma njegov predstavnik); 

4) izgube, poškodbe ali stroške, ki so nastali 
zaradi napake v izdelavi ali naravne lastnosti 
zavarovanega blaga; 

5) izgube, poškodbe ali stroške, ki so nastali 
zaradi uporabe neustreznega vozila ali 
zabojnika za prevoz zavarovanega blaga, 
čeprav je bil zavarovanec ali njegov 
uslužbenec v času natovarjanja 
zavarovanega blaga seznanjen z 
neustreznostjo vozila ali zabojnika za prevoz; 

6) izgube, poškodbe ali stroške, ki so nastali 
neposredno zaradi zakasnitve v prevozu, tudi 
če je zakasnitev nastala zaradi zavarovane 
nevarnosti (razen stroškov, ki se jih 
nadomesti v skladu z (2) odstavkom 1. člena 
teh pogojev); 

7) namerne poškodbe ali namernega popolnega 
ali delnega podiranja, rušenja ali drugačnega 
protipravnega dejanja katerekoli osebe ali 
oseb; 

8) izgube, poškodbe ali stroške, ki jih povzroči 
uporaba jedrske ali podobne radioaktivne sile 
oziroma snovi in uporaba jedrskega orožja. 

(2) Zavarovanje ne velja tudi za izgube, poškodbe ali 
stroške, ki so nastali zaradi: 

1) vojne, državljanske vojne, revolucije, upora, 
vstaje ali drugega državljanskega spopada, ki 
zaradi tega nastane, ali sovražnega dejanja s 
strani vojskujoče sile ali proti njej; 



01-TKG-01/10 2  

2) zajetja ujetnikov, zaplenitve, zaplembe, 
omejevanja ali zadrževanja kot posledice teh 
dejanj ali poskusov, da se ti izvedejo; 

3) zapuščenih min, torpedov, bomb ali drugega 
vojnega orožja. 

(3) Zavarovanje prav tako ne velja za izgube, 
poškodbe ali stroške: 

1) ki so jih povzročili stavkajoči, odpuščeni 
delavci ali osebe, ki sodelujejo v delavskih 
nemirih, nasilju in državljanskih nemirih; 

2) kot posledice stavk, odpuščanja z dela, 
delavskih nemirov, nasilja ali državljanskih 
nemirov; 

3) ki so posledica terorističnih dejanj; 

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. 

 
Začetek in konec zavarovanja 

3. člen 

Zavarovanje stopi v veljavo v trenutku, ko blago 
zapusti skladišče ali mesto uskladiščenja v kraju, 
navedenem v zavarovalni polici, in velja za čas 
normalnega poteka prevoza ter preneha: 

1) z izročitvijo blaga v skladišče prejemnika ali 
drugo končno skladišče ali mesto uskladiščenja 
v mestu, določenem v zavarovalni polici; 

2) z izročitvijo v katerokoli drugo skladišče ali 
mesto uskladiščenja, ne glede na to, ali se to 
nahaja v kraju, določenem v zavarovalni polici 
ali pa ga je zavarovanec izbral glede na nadaljnji 
prevoz ali se nahaja izven običajne transportne 
poti; 

3) po poteku 7- dnevnega roka, od dne, ko je 
zavarovano blago prišlo na končno mesto, 
določeno v zavarovalni polici, ali glede na to, 
kar nastopi prej. 

 
Uporaba zavarovanja 

4. člen 

To zavarovanje ni mogoče skleniti v korist 
prevoznikov, podjetij za skladiščenje, manipulacijo in 
varovanje. 
 

Obveznosti zavarovanca ob nastanku škode 

5. člen 

(1) Ob zavarovalnem primeru mora zavarovanec ali 
njegov pooblaščenec, skupaj s prevoznikom 
oziroma voznikom ugotoviti škodo. Zavarovanec 
mora ukreniti vse potrebno za reševanje in 
preprečitev nadaljne škode na blagu. 
Zavarovanec je dolžan poleg vsakega zahtevka 
za izplačilo zavarovalnine predložiti: 

a) original prevoznega dokumenta, 
b) zapisnik ali drug dokaz o nastali škodi, 
c) račun ali drug dokaz o vrednosti blaga. 
 

Če iz zgoraj navedene dokumentacije ni mogoče 
ugotoviti dejanskega stanja, je zavarovanec, na 
zahtevo zavarovatelja, dolžan dostaviti dodatno 
dokumentacijo (kot na primer oceno strokovnjaka, 
specifikacijo blaga, številčne lističe in podobno). 

Zavarovanec se obvezuje, da bo glede dolžnosti 
ob nastanku zavarovalnega primera, glede 
zagotovitve odškodninskih pravic proti tretjim 
osebam in glede dokumentiranja zahtevkov za 
izplačilo zavarovalnine v celoti postopal v skladu z 
določili zavarovalne pogodbe ter njej priloženih 
pogojev in klavzul. 

(2) Zavarovatelj in zavarovanec se obvežeta, da 
bosta storila vse potrebno v primeru reševanja, 
zaščite ali popravila zavarovanega blaga, da ne 
bi prišlo do odrekanja pravic za nadomestilo ali 
prekinitev zavarovanja in da ne bo na nikakršen 
način šlo v škodo ene ali druge stranke. 

 

Zmanjšanje škode 

6. člen 

(1) Dolžnost zavarovanca, njegovega predstavnika 
ali zastopnika je, da glede na škodo, ki se krije s 
tem zavarovanjem: 
1. stori vse potrebno za preprečitev ali 

zmanjšanje škode; 
2. na ustrezen način zavaruje in ohrani vse 

pravice do prevoznika, varnostnika ali 
ostalih tretjih oseb. 

 

Zavarovatelj bo poleg škode, ki se povrne s tem 
zavarovanjem, povrnil zavarovancu tudi ustrezen 
in dokazan strošek, ki se je nanašal na 
predvidena dela. 

 

(2) Ukrepanje zavarovanca ali zavarovatelja pri 
reševanju, zaščiti ali popravilu zavarovanega 
predmeta ne bo vplivalo na odrekanje pravic do 
nadomestila ali opustitve zavarovanja in ne bo v 
nobenem primeru šlo v škodo ene ali druge 
stranke. 
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Pravica do subrogacije 

7. člen 

Z izplačilom zavarovalnine preidejo na zavarovatelja, 
v mejah izplačane zavarovalnine, vse pravice, ki jih 
ima zavarovanec do oseb, odgovornih za nastalo 
škodo. 
 

Te pravice zavarovatelj doseže na osnovi potrebnih 
dokumentov, ki jih mora zavarovanec priskrbeti in 
dostaviti zavarovatelju. 

Če je po zavarovančevi krivdi ta prehod pravic v 
celoti delno onemogočen, je zavarovatelj v ustrezni 
meri prost svojih obveznosti nasproti zavarovancu. 

Prenos pravic in obveznosti po pogodbi o 
zavarovanju se lahko izvrši le ob predhodnem pisnem 
soglasju zavarovatelja. 
 

Reševanje sporov 

8. člen 

Če se stranki tako dogovorita, bosta spore iz 
pogodbe o zavarovanju reševali preko pristojnega 
sodišča ali preko določenega izbranega sodišča. 
Sedež pristojnega sodišča v primeru sodnega 
reševanja se določi na podlagi kraja, kjer je bila 
podpisana pogodba o zavarovanju. 
 

Preprečevanje zamude 

9. člen 

Zavarovanje se sklepa s pogojem, da zavarovanec 
deluje v vsakem primeru, če okoliščine dopuščajo, 
najhitreje mogoče. 
 

OPOMBA: Zavarovanec mora, takoj ko izve za 
primer, pri katerem se uporablja načelo "blago je 
zavarovano", brez odlašanja obvestiti zavarovatelja, 
ker je pravica nadomestila, ki izhaja iz tega 
zavarovanja, pogojena z izpolnjevanjem te 
obveznosti. V primeru izgube ali poškodbe dela ali 
delov zavarovanega stroja za nevarnosti, ki so krite s 
to polico, znesek povračila ne sme preseči cene 
zamenjave ali popravila takega dela ali delov, 
povečane za stroške prevoza in opravljene 
zamenjave. Če je carina v polnem znesku vključena v 
zavarovalno vrednost in se krije z zavarovanjem, 
stroški carine niso vključeni v zavarovanje. 


