Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti 01-ODG-01/20
Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti (v nadaljevanju pogoji) so sestavni del zavarovalne pogodbe, ki jo zavarovalec sklene z zavarovalnico.

IZRAZI V TEH POGOJIH POMENIJO:
Zavarovalec - oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo in je dolžna plačati
premijo.
Zavarovanec - oseba, katere premoženjski interes je zavarovan.
Zavarovalec in zavarovanec je ista oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun
ali na račun tistega, katerega se tiče.
Zavarovalnica - Generali zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana
Polica - listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi.
Pogodba - zavarovalna pogodba, sklenjena med zavarovalcem in
zavarovalnico.
Premija - znesek, ki ga zavarovalec mora plačati zavarovalnici po pogodbi.
Zavarovalna vsota - znesek, ki predstavlja zgornjo mejo obveznosti
zavarovalnice ob nastanku zavarovalnega primera.
Franšiza - dogovorjena soudeležba zavarovanca pri zavarovalnem primeru.
Odškodnina - znesek, ki ga zavarovalnica plača tretji osebi v okviru določil
zavarovalne pogodbe 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.
Čista premoženjska škoda - škoda, ki ni niti poškodovanje oseb niti
poškodovanje ali izginitev stvari niti ni njihova posledica.
Svojci - zavarovančev zakonski partner ali partner iz druge pravno priznane
skupnosti, sorodniki zavarovanca v ravni vrsti ali stranski vrsti do četrtega
kolena, osebe v svaštvu, mačeha in očim, pastorki, krušni starši in starši
zakonca oz. partnerja. Če je zavarovanec samostojni podjetnik posameznik
(s.p.), štejejo za svojce samo osebe, ki živijo z zavarovancem v skupnem
gospodinjstvu.
Delavci - osebe, ki so z zavarovancem v pogodbenem razmerju za
opravljanje dela za zavarovanca na podlagi pogodbe o zaposlitvi, učne
pogodbe ali napotnice (lastni zaposleni delavci, vajenci, študentje), ter
osebe, ki delajo za zavarovanca na podlagi napotitve s strani svojega
delodajalca (izposojena delovna sila).
Nevarnostni vir - vir nastanka odgovornosti zavarovanca, ki je lahko
odgovornost, ki izvira iz opravljanja dejavnosti, odgovornost zavarovanca kot
zasebnika ali odgovornost iz posesti stvari.

A.

(3)

ZA VSE NEVARNOSTNE VIRE

1. člen OBSEG KRITJA
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Zavarovanje krije odškodninsko odgovornost zavarovanca za škodo,
zaradi katere se proti zavarovancu uveljavljajo odškodninski zahtevki
tretjih oseb, in sicer zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega
dogodka (nesreče), ki izvira iz nevarnostnega vira, navedenega v
polici, in ima za posledico:
1) poškodovanje oseb;
2) poškodovanje stvari.
Če je posebej navedeno v polici ali v posameznih nevarnostnih virih v
teh pogojih oziroma dogovorjeno v okviru dodatnih kritij po Klavzulah
za dodatna kritja, zavarovanje krije tudi odgovornost za škodo zaradi
izgube ali izginitve stvari. V tem primeru veljajo določbe, ki jih ti pogoji
predpisujejo za poškodovanje stvari.
Če je posebej dogovorjeno dodatno kritje po klavzuli 03-ODG-08/20,
zavarovanje krije tudi odgovornost za čisto premoženjsko škodo.
Za določitev obsega kritja se upoštevajo tudi določila posameznih
nevarnostnih virov (del B pogojev), vendar samo, če po svoji naravi
ustrezajo nevarnostnemu viru, ki je naveden v polici.
Kritje je podano tudi za nevarnostne vire, ki so nujno potrebni za
nemoteno izvajanje zavarovančeve registrirane dejavnosti in hkrati ne
pomenijo povišanja stopnje rizika.

2. člen IZKLJUČITVE
(1)

Če ni posebej dogovorjeno in ni obračunana dodatna premija, so iz
zavarovanja izključeni odškodninski zahtevki za škodo:
1) zaradi nesreče pri aktivni udeležbi in pripravah (treningih) na
konjskih, motorističnih in avtomobilskih dirkah, ter na prireditvah
borilnih športov;
2) ki je posledica izdelkov z napako (npr. napake v materialu, iz
katerega je stvar izdelana, konstrukcijske napake ali
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(2)

pomanjkljivosti proizvajalčevih navodil za pravilno rabo stvari), ki
jih je zavarovanec kakorkoli dal v promet;
3) ki je posledica zastrupitve s hrano ali pijačo;
4) ki je posledica pomanjkljivo opravljene storitve na stvari, če je
škoda zaradi tega nastala naročniku po dokončanju oziroma po
predaji del s strani zavarovanca;
5) na stvareh, ki jih ima zavarovanec na skrbi (npr. zaradi popravila,
obdelave, predelave ali hrambe);
6) na stvareh, na katerih zavarovanec izvaja storitve, če je vzrok
škode bodisi v delu na njih bodisi v delu z njimi (predmet ali
sredstvo obdelave, predelave, preizkušanja, čiščenja ipd.);
7) ki nastane zaradi posesti, uporabe ali upravljanja:
a) kočij in sulky-jev,
b) kopališč,
c) smučišč (urejanje smučarskih površin, zasneževanje, teptanje
ipd.),
d) vlečnih naprav (gondole, žičnice, vlečnice ipd.);
8) ki nastane iz posesti:
a) zgradb, prostorov in zemljišč,
b) atrakcij za zabavo in rekreacijo,
c) avtomatov za hrano, napitke, sveče ipd.,
d) komunalnih privezov v pristaniščih,
e) spustnih ramp za plovila na rekah in jezerih,
ki jih zavarovanec daje v najem, posodo, zakup ali jih uporablja v
pridobitne namene oziroma katere poleg zavarovanca (ter članov
društva) uporabljajo tudi druge osebe (proti plačilu ali brezplačno);
9) zaradi poškodovanja oseb in/ali poškodovanja stvari oziroma
izginitev le-teh kot posledica napake, opustitve ali kršitve dolžnosti
zavarovanca pri opravljanju dejavnosti zasebnega varovanja (to
se lahko zavaruje dodatno po klavzuli za zavarovanje poklicne
odgovornosti izvajalcev zasebnega varovanja, z oznako 03-ODG11/20).
Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki za škodo, ki jo
zavarovanec povzroči namenoma, kot tudi za škodo, ki nastane zaradi:
1) ravnanja, ki ga zavarovanec ne stori ali ne opusti, čeprav bi moral
ali mogel pričakovati njegovo škodljivo posledico;
2) vednosti zavarovanca o pokvarjenosti ali o pomanjkljivosti blaga,
izdelkov ali storitev, kot tudi vednost zavarovanca o okvari ali
pomanjkljivosti delovnih sredstev;
3) zavestnega ravnanja zavarovanca proti veljavnim predpisom ali
proti navodilom, ki jih je izdal naročnik ali organ oblasti.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki:
1) zaradi poškodovanja zavarovančevih delavcev ali njihovih stvari
(delodajalčeva odgovornost), razen če je to posebej navedeno v
posameznih nevarnostnih virih (del B pogojev), v posameznih
klavzulah za dodatna kritja ali če je to posebej dogovorjeno po
klavzuli 03-ODG-01/20 in je obračunana dodatna premija;
2) za škodo, ki jo povzročijo živali, razen če je to posebej navedeno
v posameznih nevarnostnih virih (del B pogojev), oziroma če je to
posebej dogovorjeno in je obračunana dodatna premija. Ta
izključitev se ne upošteva pri zavarovancih, ki se ukvarjajo s
prodajo hišnih živali (specializirane prodajalne na drobno), s
posredništvom pri prodaji živih živali ali z organizacijo sejmov in
razstav živali;
3) za škodo, ki je posledica okvare zdravja, poškodovanja ali pogina
živali pri opravljanju storitev na njih (kastriranje, osemenjevanje,
podkovanje, nega, dresiranje ipd.), razen če je to posebej
navedeno v posameznih nevarnostnih virih (del B pogojev)
oziroma, če je to posebej dogovorjeno in je obračunana dodatna
premija;
4) zaradi poškodovanja stvari, ki jih ima zavarovanec v najemu,
zakupu ali leasingu, razen če je to posebej dogovorjeno in
obračunana dodatna premija;
5) zaradi ekološke škode, razen odgovornosti za ekološko škodo
zaradi onesnaženja okolja, če je to posebej dogovorjeno po
klavzuli 03-ODG-09/20 in je obračunana dodatna premija;
6) zaradi škod, ki nastanejo zaradi uporabe ali posesti zračnih ali
vodnih plovil vseh vrst, razen vodnih plovil, za katera zavarovanje
odgovornosti ni obvezno po zakonu, ki ureja obvezna zavarovanja
v prometu, če je za ta vodna plovila zavarovanje posebej
dogovorjeno in obračunana dodatna premija;
7) zaradi škod, ki nastanejo zaradi uporabe ali posesti kopenskih
motornih vozil, prikolic ali drugih vozil na motorni pogon z močjo
nad 6 kW (samovoznih delovnih strojev, avtodvigal, traktorjev,
motokultivatorjev ipd.). Ta izključitev se ne upošteva, če pride do
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8)

9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

29)
30)

31)

32)

škodnega dogodka med tem, ko navedena vozila ne obratujejo,
oziroma se z njimi ne izvaja delo in se ne premikajo in za takšen
škodni dogodek ni kritja po zavarovanju avtomobilske
odgovornosti;
zaradi poškodovanja oseb kot posledice opravljanja zdravstvenih,
lekarniških ali zdravilskih storitev na njih (to se zavaruje po pogojih
za zavarovanje poklicne odgovornosti v zdravstvu). Ta izključitev
pa ne velja za medicinske sestre in negovalke v domovih za
starejše občane;
zaradi izrečene globe, denarne kazni ali kaznovalne odškodnine;
zaradi škod, če so škode posledica vplivanja temperature, plina,
pare, vlage, padavin, dima, saj, prahu, tresenja, vibracij, ropota,
plesni, mrčesa ipd., če to vplivanje dalj časa škodljivo učinkuje;
zaradi škod, do katerih pride pri izvajanju dejavnosti brez ustreznih
dovoljenj ali če škodo povzroči delavec, ki je pri zavarovancu
opravljal delo brez ustrezne delovnopravne podlage (delo na
črno);
iz naslova pogodbene odškodninske odgovornosti, ki po svojem
obsegu presega zakonsko odškodninsko odgovornost, ali zaradi
kršitve pogodbenih obveznosti (penali);
neizpolnitve, nekakovostne ali pomanjkljive izpolnitve pogodbene
obveznosti zavarovanca (npr. lepotna napaka, nefunkcionalnost,
nerentabilnost);
zaradi škod, ki izvirajo iz strokovnih napak pooblaščenih arhitektov
in inženirjev pri izvajanju njihove dejavnosti (to se zavaruje po
drugem zavarovanju);
zavarovalca, zavarovanca in oseb, ki živijo z zavarovancem v
skupnem gospodinjstvu ter svojcev zavarovanca;
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;
zaradi škod v kakršnikoli povezavi z jedrsko energijo;
zaradi odgovornosti letaliških kontrolnih stolpov ter odgovornosti
za škode, povzročene v zvezi z vrtalnimi ploščadmi ali drugimi
plavajočimi napravami;
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;
zaradi škod na živih živalih, do katerih pride med nakladanjem ali
razkladanjem;
zaradi škod, ki nastanejo v zvezi z uporabo ali posestjo sončnih
ali vetrnih elektrarn;
zavodov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
drugih zavarovalnic iz zdravstvenega zavarovanja ter ostalih
posrednih oškodovancev;
zaradi škod, ki neposredno ali posredno izvirajo iz ravnanja z
azbestom, oziroma je rezultat ali posledica takega ravnanja, ne
glede na količino oziroma obliko azbesta;
zaradi poškodovanja oseb kot posledice neposrednega uživanja
tobaka ali tobačnih izdelkov;
zaradi škod, ki so neposredno ali posredno posledica
izpostavljenosti magnetskim ali elektromagnetskim poljem
oziroma sevanju, ne glede na izvor;
zaradi poškodovanja oseb, ki pri zavarovancu bodisi iz poslovnih
bodisi
raziskovalnih
razlogov
sprejmejo
tveganje
visokoenergetskega ionizirajočega sevanja;
zaradi škod, ki so neposredno povezane z laserskimi, UV ali
rentgenskimi žarki;
zaradi škod, ki so neposredno ali posredno rezultat oziroma
posledica genetsko spremenjenih komponent genetsko
modificiranih organizmov (GMO), katerihkoli beljakovin, ki izvirajo
iz genetsko spremenjenih komponent GMO, ali izdelkov, ki
vsebujejo takšne komponente ali beljakovine;
zaradi škod v neposredni ali posredni povezavi z okužbo z MRSA
ali z legionelo;
zaradi škod, ki so neposredno ali posredno povzročene ali so v
povezavi s človeškim T-celičnim limfotropnim virusom tipa III
(HTLV III) ali virusom LAV ali njihovimi mutanti ali različicami ali
so na kakršenkoli način povezane s sindromom pridobljene
imunske pomanjkljivosti (AIDS) ali s podobnim sindromom ali
težavo ne glede na njeno poimenovanje;
zaradi škod, ki izvirajo iz opravljanja preizkusov, spreminjanja,
nabave, pridobivanja, pripravljanja, predelovanja, izdelovanja,
distribuiranja, shranjevanja ali drugačne uporabe materiala, ki v
celoti ali deloma izvira iz človeškega telesa (npr., vendar ne
izključno, tkiva, celice, organi, presadki, kri, urin, izločki) ter
kakršnekoli različice ali biosintetičnih proizvodov;
zaradi škod, ki so v neposredni ali posredni povezavi ali izhajajo
iz bolezni ali simptomov, ki spadajo v skupino transmisivnih
spongiformnih encefalopatij (TSE), kot tudi kakršnihkoli mutacij
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teh bolezni oziroma simptomov (kot npr. goveja spongiformna
encefalopatija (BSE), praskavec, prenosljiva kunja encefalopatija
(TME), bolezen kroničnega hiranja (CWD), Creutzfeldt- Jakobova
bolezen (CJD), sindrom Gerstmann-Straussler-Scheinker (GSS),
kuru (kronična degenerativna bolezen osrednjega živčevja tresavica), usodna družinska nespečnost (FFI);
33) zaradi kakršnihkoli poškodb, izgube ali stroškov, nastalih
neposredno ali posredno zaradi strupenih plesni;
34) zaradi kršitve ali zlorabe informacijske varnosti kot tudi zaradi
vdora v informacijski sistem;
35) za škodo v neposredni ali posredni povezavi z javno
demonstracijo, manifestacijo, vojno, invazijo, sovražnostmi,
civilno vojno, uporom, revolucijo, vojaško ali uzurpirano oblastjo,
zaplembo, nacionalizacijo ali zasegom premoženja s strani
oziroma po navodilu oblasti, oziroma so njihova posledica, in
notranjih nemirov ali stavk.

3. člen IZKLJUČITEV TERORISTIČNIH DEJANJ
(1)

(2)

(3)

Ne glede na druge določbe 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 te 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 ali pa ima tak učinek. 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.

4. člen ODGOVORNOST IZ OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pri zavarovanju odgovornosti iz opravljanja dejavnosti, ki jo
zavarovanec opravlja kot družba ali društvo, zavarovanje krije tudi
odgovornost zavarovanca za škodo:
1) ki jo povzročijo njegovi delavci;
2) iz posesti oglasnih tabel in napisov za lastno oglaševanje;
3) iz posesti osebnih in tovornih dvigal;
4) zaradi uskladiščenja kuriva in pogonskega goriva;
5) iz posesti ali uporabe zgradb, prostorov in zemljišč (vključno s
solastniškim deležem zavarovanca na skupnih delih in napravah),
ki se uporabljajo izključno za lastne potrebe zavarovanca v zvezi
z opravljanjem dejavnosti, navedene v polici. S tem je krita tudi
odgovornost zavarovanca kot naročnika ali izvajalca gradbenih
del za lastne potrebe (nova gradnja, preurejanje, popravljanje,
vzdrževanje), če stroški del predračunsko ne presegajo zneska
20.000 EUR.
Za ravnanje zavarovanca po teh pogojih šteje tudi ravnanje njegovih
zakonitih zastopnikov in oseb, ki vodijo zavarovančeve obrate ali
njihove dele, ter oseb, ki zaradi pravice užitka ali stečaja pridejo na
mesto zavarovanca, dokler imajo to vlogo.
Če je za zavarovanca kot družbo/društvo, ki se ukvarja s športno ali
plesno dejavnostjo, posebej dogovorjeno in obračunana dodatna
premija glede na število članov, zavarovanje krije tudi osebno
odgovornost teh članov za škode, ki jih povzročijo pri izvajanju športnih
ali plesnih aktivnosti v okviru te družbe/društva. V tem primeru kot člani
štejejo osebe, ki obiskujejo organizirane tečaje in vadbe.
Zavarovanje krije tudi solidarno odgovornost zavarovanca za škodo, ki
jo povzročijo:
1) pravne ali fizične osebe, ki jim zavarovanec odda dela v izvajanje
kot svojim pogodbenim podizvajalcem;
2) zunanji pogodbeni sodelavci (fizične osebe, ki imajo sklenjeno
podjemno ali avtorsko pogodbo z zavarovancem).
V tem primeru ima zavarovalnica pravico uveljavljati regres od
podizvajalca oz. zunanjega pogodbenega sodelavca, ki je s svojim
ravnanjem povzročil škodo. Če so podizvajalci oz. zunanji pogodbeni
sodelavci navedeni v polici kot »sozavarovane osebe« in je zanje
obračunana premija, velja, da imajo enako kritje kot zavarovanec,
vendar le za dela, ki jih izvajajo za zavarovanca.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, so iz zavarovanja izključeni
odškodninski zahtevki, ki jih:
1) v zvezi s temi deli uveljavljajo med seboj zavarovanec in
podizvajalci oziroma zunanji pogodbeni sodelavci;
2) uveljavljajo podizvajalčevi delavci oziroma zunanji pogodbeni
sodelavci, razen, če je to posebej dogovorjeno po klavzuli 03ODG-01/20 in je obračunana dodatna premija.
Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki za škodo, ki jo
povzročijo delavci zavarovanca, ki so bili napoteni/posojeni na delo k
drugemu pravnemu subjektu (posredovanje delovne sile), razen, če je
v polici dogovorjeno drugače.
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B.

ZA POSAMEZNE NEVARNOSTNE VIRE

5. člen GRADBENIŠTVO
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Določila tega člena se nanašajo izključno na odgovornost zavarovanca
pri opravljanju naslednjih dejavnosti: organizacija izvedbe stavbnih
projektov; gradnja stavb, cest, železnic, mostov in predorov, objektov
oskrbne infrastrukture za tekočine in pline, elektriko in
telekomunikacije; gradnja vodnih objektov; gradnja drugih objektov
nizke gradnje; rušenje objektov; zemeljska pripravljalna dela; testno
vrtanje in sondiranje; inštaliranje (električnih napeljav in naprav,
vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav ter drugih
instalacij, npr. klimatske naprave ipd.); vgradnja stavbnega pohištva;
zaključna gradbena dela (fasaderska in štukaterska dela, oblaganje tal
– parketarstvo) in sten, steklarska in pleskarska dela ter druga
zaključna gradbena dela); postavljanje ostrešij in krovska dela.
Zavarovanje krije tudi odgovornost za škodo, ki nastane zaradi
miniranja, pri čemer pa je izključena odgovornost za škodo na stvareh,
ki so bile ob miniranju oddaljene manj kot 75 m od točke miniranja.
Če ni posebej dogovorjeno in ni obračunana dodatna premija, so v
skladu z določili 6) točke (1) odstavka 2. člena teh pogojev, iz
zavarovanja izključeni odškodninski zahtevki za škodo na stvareh, na
katerih se izvaja storitev (na stvareh, ki se vgrajujejo, montirajo,
popravljajo, predelujejo ali podobno ter na obstoječem objektu). To se
lahko zavaruje dodatno po klavzulah 03-ODG-05/20 in 03-ODG05a/20.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo, ki
nastane:
1) na delih, ki jih je opravil oziroma bi jih moral opraviti zavarovanec,
ter na vgrajenem materialu;
2) po predaji del naročniku oziroma po poteku enega meseca, odkar
je zavarovanec opravil zadnje delo na objektu;
3) na stvareh, če je po naravi dela treba računati na poškodovanje
stvari kljub izpolnjevanju varnostnih predpisov;
4) na sosednjih gradbenih objektih, ker je bila opuščena ustrezna
zaščita (ojačanje, podpiranje, opiranje itd.);
5) zaradi zavestne kršitve tehničnih predpisov ali predpisov
pristojnega tehničnega organa;
6) zaradi zaprašitve.
Iz zavarovanja so prav tako izključeni odškodninski zahtevki za škodo
zaradi:
1) namernega ravnanja zavarovančevih delavcev;
2) neupoštevanja splošnih pravil tehnike, tehničnih predpisov,
navodil, normativov, standardov ali odločb tehnične inšpekcije ali
nadzornega organa;
3) uporabe nepreizkušenih statičnih, računskih ali drugih metod ter
nepreizkušenih konstrukcij ali materialov;
4) odgovornosti za statično stabilnost, pomanjkljivosti zemljišča in
podobne rizike (odgovornost za solidnost gradbe).

6. člen HOTELI, MOTELI, PENZIONI, GOSTINSKI OBRATI IN
PODOBNO
(1)

(2)

(3)

Pri turistični dejavnosti (hoteli, moteli, penzioni, gostinski obrati,
zdravilišča, turistične kmetije s sobami, planinske postojanke ipd.)
zavarovanje krije tudi odgovornost za škodo:
1) iz posesti predmetov za šport in razvedrilo gostov, kot so športna
igrišča, otroška igrišča z igrali, savne, wellness. Z izjemo od
navedenega pa se osnovno kritje ne nanaša na odgovornost iz
posesti smučišč, igrišča za golf, bazenov, ostalih vrst kopališč ali
toboganov, ki so v sklopu bazenov ali kopališč (to se lahko
zavaruje dodatno);
2) iz posesti pomožnih obratov, ki pripadajo zavarovancu, kot so
pralnice, pekarne, mesarije in podobno, ki se uporabljajo izključno
za lastne potrebe;
3) zaradi izginitve ali tatvine stvari, ki so v najetih sobah in pripadajo
prenočujočim gostom ali članom njihove družine, pri čemer
izginitev ali tatvino denarja, ur, tehničnih predmetov (fotoaparati,
kamere, mobilni telefoni, prenosni računalniki ipd.), dokumentov
ter drugih listin in dragocenosti krije zavarovanje le takrat, če so
bile te stvari izročene zavarovancu v hrambo in jih je ta hranil v
zaklenjeni blagajni, za kar je izdal zavarovanec ustrezno potrdilo.
Če ni posebej dogovorjeno in ni obračunana dodatna premija, so v
skladu z določili 5) točke (1) odstavka 2. člena teh pogojev iz
zavarovanja izključeni odškodninski zahtevki za škodo na stvareh, ki
jih ima zavarovanec na skrbi v zaklenjenih garderobnih omaricah ali
garderobah. To se lahko zavaruje dodatno po klavzuli 03-ODG-03/20.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo zaradi
poškodovanja ali izginitve stvari, ki pripadajo gostom, iz prostorov
restavracij, kavarn, točilnic in podobno.

7. člen NEGA TELESA
(1)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo, ki nastane pri
opravljanju dejavnosti nege telesa in drugih postopkov na osebah (npr.
kozmetika, frizerstvo, manikerstvo, tetoviranje, pedikerstvo,
maserstvo).

01-ODG-01/20 velja od 3.1.2020

(2)

Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo zaradi
lepotnih napak (npr. zaradi neustrezne pričeske).

8. člen VZGOJNO VARSTVENE IN IZOBRAŽEVALNE
USTANOVE
(1)

Zavarovanje krije tudi odgovornost zavarovanca za škodo:
1) zaradi poškodovanja ali izginitve stvari, ki so v garderobah in
pripadajo otrokom v vzgojno varstvenih in izobraževalnih
ustanovah, razen denarja, ur, tehničnih predmetov (fotoaparati,
kamere, mobilni telefoni, prenosni računalniki ipd.), dokumentov
ter drugih listin in dragocenosti;
2) zaradi pomanjkljivega nadzora ali skrbstva;
3) ki nastane pri organizaciji izletov, ekskurzij, šolskih prireditev, šole
v naravi in podobno;
4) iz posesti otroških igrišč (vključno z igrali), športnih dvoran in igrišč
ter drugih atrakcij za zabavo in rekreacijo.

9. člen BOLNIŠNICE, DOMOVI ZA STAREJŠE OBČANE IN
PODOBNO
(1)

(2)

(3)

Pri dejavnosti bolnišnic, klinik, domov za starejše občane ipd.,
zavarovanje krije tudi odgovornost zavarovanca za škodo zaradi
poškodovanja ali izginitve stvari, ki pripadajo pacientom oziroma
stanovalcem ter njihovim spremljevalcem. Denar, dragocenosti, ure,
tehnične predmete (kot so fotoaparati, kamere, mobilni telefoni,
prenosni računalniki ipd.), vrednostne papirje, druge listine in
dragocenosti pa krije zavarovanje le, če so zavarovancu izročene v
hrambo in jih ta hrani v zaklenjeni blagajni. Zavarovanec mora
nemudoma prijaviti izgubo ali izginitev stvari pristojnemu organu za
notranje zadeve (policiji).
Pri dejavnosti domov za starejše občane zavarovanje krije tudi
odgovornost zavarovanca za delo medicinskih sester in negovalk za
škodo zaradi napačnih ravnanj (storitev ali opustitev) pri opravljanju
njihove poklicne dejavnosti, ki imajo za posledico poškodovanje
stanovalca.
Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki za škodo zaradi
poškodovanja oseb kot posledice opravljanja zdravstvenih, lekarniških
ali zdravilskih storitev, ki jo tem osebam povzročijo zdravniki,
fizioterapevti ali drugi zdravstveni delavci.

10. člen VETERINARJI
(1)

(2)

Zavarovanje krije tudi odgovornost zavarovanca za škodo, ki jo zaradi
napake, opustitve ali kršitve dolžnosti pri opravljanju veterinarske
dejavnosti povzroči veterinar ali njegovo osebje in ima za posledico
okvaro zdravja, poškodovanje ali pogin živali, na katerih se izvaja
storitev.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo:
1) ki je posledica preizkušanja nepreverjenih metod preprečevanja,
odkrivanja, zdravljenja in rehabilitacije ter preizkušanja zdravil ali
postopkov s strani veterinarjev;
2) zaradi poškodovanja ali izginitve živali v času prevoza.

11. člen DRUŠTVA
(1)

(2)

(3)

Pri dejavnosti društev (klubov, združenj, zvez ipd.) zavarovanje krije
tudi:
1)
osebno odgovornost članov društva za škode, ki jih povzročijo pri
izvajanju dejavnosti v okviru društva;
2)
odgovornost zavarovanca iz posesti ali uporabe atrakcij za
zabavo in rekreacijo, ki so namenjene izključno za potrebe
društva;
3)
odgovornost zavarovanca iz dejavnosti upravljanja strelišč (to
velja samo za strelska društva, za ostala društva se odgovornost
iz posesti strelišč zavaruje dodatno);
4)
odgovornost zavarovanca za škodo, povzročeno pri organizaciji
običajnih dogodkov društva (npr. občni zbor, vaje, treningi,
interne tekme, priprave in tabori za člane društva).
Pri lovskih društvih oziroma družinah zavarovanje krije tudi osebno
odgovornost članov društva za škode, ki jih kot gostje povzročijo pri
izvajanju lovske dejavnosti pri drugih lovskih društvih oziroma
družinah, vendar le na območju Republike Slovenije.
Če je v pogodbi posebej dogovorjeno in obračunana dodatna premija,
zavarovanje krije tudi odgovornost za škodo:
1)
ki jo povzroči divjad v prometu. Zavarovanec je pri vsakem
zavarovalnem primeru udeležen s franšizo, ki znaša
10 % od odškodnine, vendar v absolutnem znesku najmanj 250
EUR, razen če je v polici pri osnovnem kritju dogovorjena višja
franšiza;
2)
ki jo povzroči lovec iz tujine, vključno z odgovornostjo iz posesti
lovskega orožja;
3)
iz posesti živali, tudi lovskih psov (v tem primeru veljajo določbe
20. člena teh pogojev);
4)
iz posesti ali uporabe vodnih plovil, za katera zavarovanje
odgovornosti ni obvezno po zakonu, ki ureja obvezna
zavarovanja v prometu;
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5)
(4)

(5)

povzročeno pri organizaciji dogodkov, ki presegajo običajne
dogodke društva.
Če ni posebej dogovorjeno in ni obračunana dodatna premija, so iz
zavarovanja izključeni odškodninski zahtevki za škodo:
1)
iz posesti in uporabe zgradb in zemljišč ter atrakcij za zabavo in
rekreacijo, ki niso namenjena neposredni dejavnosti društva, ali
če jih zavarovanec daje v najem, posodo, zakup oziroma jih
uporablja v pridobitne namene, kot tudi, če jih poleg članov
društva uporabljajo tudi druge osebe (proti plačilu ali brezplačno);
2)
zaradi poškodovanja članov društva (tudi trenerjev, vaditeljev,
inštruktorjev, ustanoviteljev, zastopnikov, članov organov
upravljanja ali drugih funkcionarjev ter ostalih oseb, ki delujejo v
društvu) ali njihovih stvari (to se zavaruje dodatno po klavzuli 03ODG-01/20).
Pri zavarovanju odgovornosti gasilskih društev so iz zavarovanja
izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo na stvareh, pri reševanju
katerih je bilo potrebno njihovo posredovanje.

13. člen ORGANIZACIJA DOGODKOV
(1)

(2)
(3)

12. člen ODGOVORNOST ZAVAROVANCA KOT ZASEBNIKA
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Določila tega člena se nanašajo na zavarovanje odgovornosti
zavarovanca kot fizične osebe v vsakdanjem življenju izven opravljanja
njegove pridobitne dejavnosti. V tem okviru je kritje podano za
odgovornost zavarovanca za škode:
1)
ki jih povzroči pri ukvarjanju z ljubiteljsko dejavnostjo (konjički), ki
ne služi v pridobitne namene, razen lova;
2)
za katere odgovarja kot imetnik stanovanjske enote (vključno z
njegovim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe in
skupnih napravah), dvorišča in vrta ob hiši, ki jih zavarovanec in
člani skupnega gospodinjstva uporabljajo izključno za lastne
potrebe. Kritje se nanaša tudi na odgovornost iz posesti
nepremičnine, ki se uporablja za preživljanje prostega časa
(vikend). Za to točko veljajo tudi določbe 16. člena teh pogojev;
3)
za katere odgovarja kot naročnik ali izvajalec gradbenih,
obrtniških ali instalacijskih del za lastne potrebe (preurejanje,
popravljanje, vzdrževanje) pod pogojem, da stroški del
predračunsko ne presegajo zneska 20.000 EUR;
4)
za katere odgovarja kot delodajalec delavcev, zaposlenih v
gospodinjstvu (v tem primeru veljajo določbe klavzule 03-ODG01/20);
5)
ki jih povzroči z uporabo kolesa brez motorja ali z električnim
kolesom;
6)
ki jih povzroči z uporabo invalidskega vozička (ročni in električni);
7)
ki jih povzroči z orožjem, razen lovskim;
8)
za katere odgovarja kot imetnik malih hišnih živali (mačke, ptice,
živali v akvarijih ali terarijih), ne pa tudi konj in psov;
9)
ki jih povzroči pri ukvarjanju s športom, razen:
a)
športa, s katerim se ukvarja poklicno,
b)
športa, ki je vezan na uporabo motornega vozila, zračnega
ali vodnega plovila,
c)
ekstremnih ali borilnih športov (boks, sabljanje, rokoborba,
judo, karate, padalstvo, plezanje, kite-surfing ipd.).
Zavarovanje krije:
1)
v istem obsegu tudi odgovornost oseb, ki živijo z zavarovancem
v skupnem gospodinjstvu, ter njegovih otrok, ki se šolajo izven
kraja skupnega gospodinjstva;
2)
tudi odgovornost gospodinjskih delavcev ob opravljanju hišnih
opravil, ki so jim zaupana.
Če je v pogodbi posebej dogovorjeno in obračunana dodatna premija,
zavarovanje krije tudi odgovornost:
1)
iz posesti psov, konj in drugih živali (v tem primeru veljajo določbe
20. člena teh pogojev);
2)
ki jo povzroči zavarovanec kot lovec ali imetnik lovskega orožja;
3)
ki jo povzroči zavarovanec kot študent pri izvajanju prakse v
Sloveniji ali v tujini oziroma šolanja v tujini. V tem primeru
zavarovanje krije izključno odgovornost študenta, ki je kot
zavarovanec naveden v polici, ne pa tudi odgovornosti ostalih
oseb, ki živijo s študentom v skupnem gospodinjstvu.
Če ni posebej dogovorjeno in ni obračunana dodatna premija, so iz
zavarovanja izključeni odškodninski zahtevki za škodo:
1)
iz posesti prostorov, ki jih zavarovanec oddaja v najem;
2)
iz posesti in uporabe vodnih plovil, za katere zavarovanje
odgovornosti ni obvezno po zakonu, ki ureja obvezna
zavarovanja v prometu.
Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki za škodo:
1)
ki nastane pri opravljanju poklicne, obrtne ali kake druge
dejavnosti (tudi kmetijske), ki služi v pridobitne namene;
2)
v povezavi z orožjem, za katerega zavarovanec ni imel
ustreznega dovoljenja, ga ni hranil v ustreznem hranišču oziroma
ga ni uporabljal skladno z veljavnimi predpisi;
3)
iz posesti dela stanovanjske enote, ki se uporablja za opravljanje
obrtne ali kake druge pridobitne dejavnosti.

01-ODG-01/20 velja od 3.1.2020

(4)

(5)

Pri organizaciji rekreacijskih, kulturnih in športnih prireditev (tudi tekme
in dirke) ter ostalih dogodkov, zavarovanje krije odgovornost:
1) organizatorja dogodkov za škodo zaradi poškodovanja tretjih oseb
ali njihovih stvari (kot tretje osebe štejejo tudi tekmovalci,
nastopajoči in gledalci na teh dogodkih);
2) organizatorja dogodkov za škodo iz uporabe najetih zgradb,
zemljišč, prostorov, opreme in naprav za zabavo in rekreacijo, ki
so namenjeni izvajanju zavarovane prireditve;
3) tekmovalcev in nastopajočih za škodo, ki jo povzročijo pri udeležbi
na dogodkih, razen za škodo, ki si jo povzročijo tekmovalci med
seboj.
Pri organizaciji kolesarskih, motornih in avtomobilskih dirk zavarovanje
krije tudi odgovornost med samo dirko, vendar le, če oblastveni organ
zapre dirkalno stezo za javni promet.
Če je v pogodbi posebej dogovorjeno in obračunana dodatna premija,
zavarovanje krije tudi odgovornost za škodo:
1) ki jo med samo dirko povzročijo udeleženci dirke z motornimi vozili
tretjim osebam, ne pa tudi škode, ki si jo povzročijo tekmovalci
med seboj;
2) iz posesti ali uporabe živali;
3) iz posesti ali uporabe vodnih plovil, za katera zavarovanje
odgovornosti ni obvezno po zakonu, ki ureja obvezna zavarovanja
v prometu.
Če ni posebej dogovorjeno in ni obračunana dodatna premija, so iz
zavarovanja izključeni odškodninski zahtevki za škodo:
1) nastalo zaradi izvajanja ognjemeta;
2) zaradi poškodovanja oseb, ki sodelujejo pri organizaciji dogodkov,
ali poškodovanja njihovih stvari. To se lahko zavaruje po klavzuli
03-ODG-01/20,
3) povzročeno na zgradbah ali prostorih, ki jih ima zavarovanec v
najemu ali zakupu in jih uporablja za izvedbo dogodka.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo,
povzročeno:
1) na cestišču, opremi cestišča, posevkih in travnikih ob trasi
kolesarske, motorne ali avtomobilske dirke;
2) na zemljiščih in opremi, ki jih ima zavarovanec v najemu in jih
uporablja za izvedbo dogodka;
3) iz naslova javnih shodov (npr. politični oziroma protestni shodi).

14. člen ORGANIZACIJA SEJMOV IN RAZSTAV
(1)

(2)

(3)

Pri sejmih in razstavah zavarovanje krije odgovornost organizatorja
sejma ali razstave za škodo:
1) zaradi poškodovanja tretjih oseb ali njihovih stvari;
2) iz uporabe najetih zgradb, zemljišč, prostorov, opreme in naprav
za zabavo in rekreacijo, ki so namenjeni izvajanju zavarovanega
sejma ali razstave;
3) ki jo povzročijo živali na sejmu ali razstavi.
Če ni posebej dogovorjeno in ni obračunana dodatna premija, so iz
zavarovanja izključeni odškodninski zahtevki za škodo:
1) nastalo zaradi izvajanja ognjemeta;
2) zaradi poškodovanja oseb, ki sodelujejo pri organizaciji sejma in
razstave, ali poškodovanja njihovih stvari. To se lahko zavaruje po
klavzuli 03-ODG-01/20;
3) povzročeno na zgradbah ali prostorih, ki jih ima zavarovanec v
najemu ali zakupu in jih uporablja za izvedbo dogodka.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo:
1) za katero odgovarjajo posamezni razstavljavci;
2) povzročeno na zemljiščih in opremi, ki jih ima zavarovanec v
najemu in jih uporablja za izvedbo dogodka;
3) na opremi razstavnega prostora in razstavnih eksponatih
posameznih razstavljavcev.

15. člen SNEMANJE REKLAM, VIDEOSPOTOV, FILMOV
(1)

(2)

(3)

Pri snemanju reklam, videospotov, filmov, za lastni ali tuj račun,
zavarovanje krije odgovornost:
1) zavarovanca kot organizatorja oziroma izvajalca teh dogodkov za
škodo zaradi poškodovanja tretjih oseb ali njihovih stvari (kot tretje
osebe ne štejejo administrativno in tehnično osebje, igralci,
statisti);
2) sodelujočih na snemanju (administrativno in tehnično osebje,
igralci, statisti ipd.) za škodo, ki jo povzročijo pri udeležbi na
snemanju;
3) iz uporabe najetih zgradb, zemljišč, prostorov in opreme, ki je
namenjena izvajanju snemanja.
Če je v pogodbi posebej dogovorjeno in obračunana dodatna premija,
zavarovanje krije tudi odgovornost za škodo iz posesti ali uporabe živali
na snemanjih kot tudi nesamovoznih vozil, ki jih vlečejo živali (npr.
kočije).
Če ni posebej dogovorjeno in ni obračunana dodatna premija, so iz
zavarovanja izključeni odškodninski zahtevki za škodo:
1) nastalo zaradi izvajanja ognjemeta;
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2)

(4)

zaradi poškodovanja oseb, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi
snemanj (tudi administrativno in tehnično osebje, igralci, statisti),
ali poškodovanja njihovih stvari. To se lahko zavaruje po klavzuli
03-ODG-01/20;
3) povzročeno na zgradbah ali prostorih, ki jih ima zavarovanec v
najemu ali zakupu in jih uporablja za izvedbo dogodka.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki:
1) za škodo, povzročeno na zemljiščih, tehnični in ostali opremi (npr.
kamere, rekviziti in oprema za snemanje, motorna vozila ipd.), ki
si jih je zavarovanec izposodil, najel ali jih ima na skrbi;
2) igralcev, artistov, kaskaderjev in statistov za škodo, ki jo utrpijo pri
izvajanju akrobacij.

16. člen HIŠNA IN ZEMLJIŠKA POSEST
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca iz hišne in zemljiške
posesti, navedene v polici.
Pri zavarovanju odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti, ki jo sklene
upravnik nepremičnin v imenu in za račun etažnih lastnikov in
najemnikov, je kritje podano tudi za delodajalčevo odgovornost po
klavzuli 03-ODG-01/20 za primer, kadar upravnikovi delavci izvajajo
vzdrževalna dela na objektu v upravljanju.
Pri zavarovanju odgovornosti iz posesti zgradb (tudi iz posamezne
enote etažne lastnine), je kritje podano tudi za odgovornost
zavarovanca:
1) iz posesti ali uporabe osebnih in tovornih dvigal ter ostalih
običajnih naprav, ki pripadajo zgradbi, za katero je sklenjeno
zavarovanje odgovornosti;
2) iz posesti parkirnih mest v garaži in zunaj ter zunanje ureditve okoli
zgradbe, ki funkcionalno pripada zgradbi, razen za poslovnotrgovski center, ki ima na isti lokaciji več kot 100 zunanjih parkirnih
mest (to se zavaruje dodatno in obračuna dodatna premija);
3) kot naročnika ali izvajalca gradbenih del v zvezi s hišno in
zemljiško posestjo, na katero se nanaša zavarovanje (preurejanje,
popravljanje, vzdrževanje), če stroški del predračunsko ne
presegajo zneska 20.000 EUR.
Pri odškodninskih zahtevkih za škodo, ki izvira iz skupnih delov
zgradbe, je kritje podano tudi za zahtevke, ki jih uveljavljajo posamezni
etažni lastniki, solastniki ali najemniki (pri večstanovanjskih zgradbah
to velja tudi za v skupnem gospodinjstvu živeče svojce lastnikov,
solastnikov ali najemnikov), pri čemer pa se odškodnina zmanjša v
enakem sorazmerju, kot znaša njihov delež na skupnih delih zgradbe.
Pri zavarovanju odgovornosti iz posesti parkirišč (kakršnihkoli), garaž
pod zgradbami ali garažnih hiš, je kritje podano tudi za odgovornost iz
posesti zapornic in dvižnih vrat na vhodu in izhodu s parkirišč, garaž
pod zgradbami ali garažnih hiš.
Kadar se zavaruje odgovornost iz posesti večstanovanjske ali poslovne
zgradbe, so iz zavarovanja izključeni odškodninski zahtevki za škodo,
ki nastane znotraj posamezne enote etažne lastnine.

17. člen KMETIJSTVO
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Zavarovanje krije tudi odgovornost za škodo, ki jo:
1) povzročijo domače živali ali živali, ki jih zavarovanec uporablja za
rejo. V tem primeru veljajo tudi določbe 20. člena teh pogojev. Z
izjemo od navedenega pa zavarovanje ne krije odgovornosti za
škodo, ki jo povzročijo plemenske živali ali konji (to se lahko
zavaruje dodatno);
2) povzročijo osebe, ki pridejo zavarovancu na pomoč pri opravljanju
del, kot so trgatev, košnja, pobiranje pridelkov ipd.;
3) utrpijo osebe (razen svojcev), ki na družinski kmetiji občasno
opravljajo dela, kot so trgatev, košnja, pobiranje pridelkov ipd.
V primeru sečnje lesa v tujem gozdu je zavarovanje omejeno na sečnjo
za lastno uporabo.
Krita je tudi odgovornost zavarovanca:
1) za škodo, ki nastane zaradi posesti ali uporabe traktorjev in ostalih
samovoznih delovnih strojev, vključno z njihovimi priključki, vendar
samo, ko so ti v funkciji delovnega stroja (v primeru zavarovanja
avtomobilske odgovornosti se kritje upošteva kot subsidiarno);
2) kot naročnika ali izvajalca del na poteh za lastni promet pod
pogojem, da se dela izvajajo za lastne potrebe in da predračunski
stroški ne presegajo zneska 20.000 EUR.
Če je zavarovanec fizična oseba oziroma nosilec dopolnilne dejavnosti
na kmetiji, zavarovanje krije tudi odgovornost zavarovanca kot
zasebnika (v tem primeru veljajo določbe 12. člena teh pogojev).
Pri zavarovanju odgovornosti turističnih kmetij, ki imajo tudi sobe,
veljajo tudi določbe 6. člena teh pogojev.
Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki za škodo, ki jo
povzročijo traktor in drugi samovozni delovni stroji v funkciji vozila med
premikanjem po javnih ali nekategoriziranih cestah.

1)

(2)

19. člen OSKRBA S PLINOM, ELEKTRIKO, VODO IN
KOMUNALNA DEJAVNOST
(1)

(2)

(3)
(4)

Če je pri zavarovanju odgovornosti iz dejavnosti lokalnih skupnosti
(občine, krajevne in vaške skupnosti) v pogodbi posebej dogovorjeno
in obračunana dodatna premija, zavarovanje krije tudi odgovornost za
škodo, ki izvira iz posesti:
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Če je pri zavarovanju odgovornosti iz dejavnosti družb, ki se ukvarjajo
z oskrbo s plinom, elektriko, vodo, s komunalno dejavnostjo ali z
vzdrževanjem (tudi čiščenje, pluženje) cest in drugih površin, v pogodbi
posebej dogovorjeno in obračunana dodatna premija za kilometre
omrežja ali hektarje površin, zavarovanje krije tudi odgovornost za
škodo, ki izvira iz posesti (tudi uporabe, upravljanja in vzdrževanja)
komunalne infrastrukture (kanalizacijskih cevi, vodovodov, plinovodov,
toplovodov, elektro in telekomunikacijskih vodov, cest in drugih površin,
kot so parki, igrišča, pločniki, parkirišča ipd.).
Pri zavarovanju odgovornosti iz dejavnosti vzdrževanja cest in drugih
površin se, v primeru dogovora iz prejšnjega odstavka, kritje nanaša
izključno na odgovornost za škodo, ki nastane v povezavi z
vzdrževanjem cest in drugih površin, ki so zajete z letnimi plani ali
pogodbami o vzdrževanju.
Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki za škodo, ki je
posledica dotrajanosti ali slabega vzdrževanja komunalne
infrastrukture.
Pri zavarovanju odgovornosti distributerjev (električne energije, plina,
vode in podobno) so iz zavarovanja izključeni odškodninski zahtevki za
škodo, ki nastane zaradi nedovoljenega odstopanja od predvidene
napetosti, frekvence ali pretoka, kot tudi zaradi zaustavitve in prekinitve
dobave električne energije, plina, vode in podobno.

20. člen POSEST ŽIVALI
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Zavarovanje krije tudi odgovornost vsakokratnega imetnika (lastnika,
čuvaja, oskrbnika, jahača) za škodo, povzročeno iz posesti živali, ki jo
ima na skrbi, čuvanju ali dresuri.
Če ni posebej dogovorjeno in ni obračunana dodatna premija, so iz
zavarovanja izključeni odškodninski zahtevki za škodo ki nastane
zaradi:
1) nesreče pri uradnih treningih ali aktivni udeležbi na konjskih
tekmovanjih (v polici mora biti navedeno, da gre za tekmovalnega
konja);
2) uporabe ali posesti kočije ali sulky-ja.
Če je v pogodbi posebej dogovorjeno in obračunana dodatna premija,
zavarovanje krije tudi odgovornost zavarovanca za škodo zaradi
poškodovanja tujega konja, ki ga ima zavarovanec na hrambi.
V primeru naslednjih pasem psov: american staffordshire terrier,
bullterrier, pit bull terrier, staffordshire bullterrier, rotweiler, doberman,
kakor tudi križancev med temi ali križancev teh z drugimi pasmami,
zavarovalno kritje ni podano, če se ugotovi, da ob uporabi nagobčnika
do škodnega dogodka ne bi prišlo.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki zaradi poškodb,
ki jih:
1) konj povzroči jahaču med ježo in pripravo nanjo;
2) povzroči pes, ki:
a) ima v času škodnega dogodka v Centralnem registru psov RS
dodeljen status »nevarnega psa«;
b) se nahaja na javnem mestu brez povodca, kadar je ta po
zakonu obvezen. Javno mesto je javni kraj, kot je opredeljeno
v zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru.

21. člen ATRAKCIJE ZA ZABAVO IN REKREACIJO
(1)
(2)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo iz posesti ali
uporabe atrakcij za zabavo in rekreacijo.
Če je pri organizaciji voženj z gokarti v pogodbi posebej dogovorjeno
in obračunana dodatna premija, zavarovanje krije tudi odgovornost za
škodo, ki nastane iz posesti ali uporabe gokartov.

22. člen ŠKODE NA NEPREMIČNINAH, KI JIH IMA
ZAVAROVANEC V NAJEMU (ZAKUPU)
(1)

18. člen LOKALNE SKUPNOSTI
(1)

uporabe, upravljanja ali vzdrževanja komunalne infrastrukture
(kanalizacijske cevi, vodovodi, plinovodi, toplovodi, elektro in
telekomunikacijski vodi, ceste in druge javne površine, kot so
parki, igrišča, pločniki, parkirišča ipd.). Premija za ta dodatni
nevarnostni vir se obračuna glede na število prebivalcev lokalne
skupnosti;
2) nepremičnin, atrakcij za zabavo in rekreacijo ter posesti drugih
stvari, ki jih zavarovanec uporablja za pridobitno dejavnost ali jih
oddaja v najem.
Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki za škodo, ki je
posledica dotrajanosti ali slabega vzdrževanja komunalne
infrastrukture.

(2)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo na
nepremičninah (zgradbe in prostori), ki jih ima zavarovanec v najemu
(zakupu) v zvezi z opravljanjem zavarovane dejavnosti, ki je navedena
v polici. Kritje velja izključno za najemna (zakupna) razmerja, ki so
izkazana z najemno (zakupno) pogodbo.
Iz zavarovalnega kritja so izključeni odškodninski zahtevki zaradi:
1) izrabljenosti, obrabe ali prekomerne obremenitve;
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2)

(3)
(4)

C.

škode na ogrevalnih, strojnih napravah, kotlih, grelcih vode, kakor
tudi na električnih in plinskih aparatih;
3) škode na steklu.
Izključitvi iz 2) in 3) točke tega odstavka ne veljata v primeru, če škoda
nastane zaradi ognja, eksplozije ali izliva vode iz vodovodnih cevi.
Krijte ni podano za zahtevke zaradi gradbenih ali vzdrževalnih posegov
na najeti (zakupljeni) nepremičnini.
Zavarovalno kritje velja v primeru obstoja drugih zavarovanj, po katerih
bi bila krita škoda na najetih (zakupljenih) nepremičninah, le kot
subsidiarno.

SPLOŠNI DEL

23. člen VELJAVNOST ZAVAROVANJA
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

Pogodba je sklenjena, ko pogodbenika podpišeta polico ali potrdilo o
kritju.
Če ni drugače dogovorjeno, se obveznost zavarovalnice začne po
izteku 24. ure dneva, ki je v polici označen kot začetek zavarovanja,
sicer pa po izteku 24. ure dneva, ko je plačana premija. Obveznost
zavarovalnice preneha po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden
kot dan poteka zavarovanja.
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 dogovorjeno
zavarovalnino ali odškodnino naslednji dan po vplačilu premije;
2) po sklenitvi pogodbe, začne teči obveznost zavarovalnice, da
izplača v pogodbi določeno zavarovalnino ali odškodnino, na dan,
ki je v pogodbi določen kot dan začetka zavarovanja.
Če trajanje zavarovanja ni določeno v pogodbi oziroma če je v pogodbi
dogovorjen rok trajanja z možnostjo, da se pogodba podaljšuje za
enako časovno obdobje, sme vsaka stranka od nje odstopiti z dnem
zapadlosti premije, s tem da mora o tem pisno obvestiti drugo stranko
najmanj tri mesece pred zapadlostjo premije.
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, sme po preteku tega
časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od
pogodbe, tako da to pisno sporoči drugi stranki.
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 samo za toliko časa, kolikor je
dejansko trajala. Če je bil priznan popust na premijo na podlagi
sklenjenih več pogodb pri zavarovalnici (paketni popust), lahko v
primeru prenehanja posamezne ali vseh od teh pogodb (ne glede na
razlog) zavarovalnica paketni popust ustrezno zniža oziroma ukine,
zavarovalec pa mora plačevati temu ustrezno premijo.
Če pogodbo odpove zavarovalnica, lahko skupaj z odpovedjo
zavarovalcu ponudi sklenitev nove istovrstne pogodbe. Zavarovalec
ima pravico, da v 30 dneh po prejemu odpovedi in ponudbe za sklenitev
nove pogodbe zavarovalnici sporoči, da s sklenitvijo nove pogodbe ne
soglaša. V tem primeru zavarovalno razmerje z iztekom tekočega
zavarovalnega leta preneha. Če zavarovalec ob prejemu odpovedi in
ponudbe za sklenitev nove pogodbe zavarovalnici ne sporoči ničesar,
se šteje, da se potrebe zavarovalca niso spremenile in da se
zavarovalec s ponudbo za sklenitev nove pogodbe strinja, zato se
zavarovalno razmerje z iztekom tekočega zavarovalnega leta nadaljuje
po novi pogodbi. Na podlagi sklenitve nove pogodbe zavarovalnica
pošlje zavarovalcu novo polico.
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima zavarovalec kot potrošnik
pravico, da v 14 dneh obvesti zavarovalnico, da odstopa od pogodbe,
ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Zavarovalnica
je v tem primeru upravičena obdržati premijo za vsak dan, ko je
zagotavljala zavarovalno kritje.
Zavarovalno kritje se nanaša samo na škodne dogodke, do katerih
pride v okviru geografske veljavnosti zavarovanja, ki je v polici
navedena kot kraj zavarovanja. Če ni v polici drugače navedeno, se za
geografsko veljavnost zavarovanja upošteva področje Evrope v
geografskem smislu (vse evropske države in države zahodno od Urala,
britansko otočje, Irsko, Islandijo, otoke v Mediteranu, Maroko, Tunizijo,
Turčijo, Kanarske otoke, Madeiro in Azore).

24. člen PLAČILO PREMIJE IN POSLEDICE NEPLAČILA
(1)

(2)

Premijo oziroma 1. obrok mora zavarovalec plačati ob sklenitvi
pogodbe. Za plačilo ob sklenitvi pogodbe šteje tudi plačilo, ki je
izvršeno najpozneje do dneva zapadlosti, ki je naveden na terjatvenem
dokumentu. V tem primeru je zavarovalno kritje zagotovljeno 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 zagotovljeno 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
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dogovorjeno, je dinamika plačil za naslednja zavarovalna leta enaka
kot v prvem zavarovalnem letu.
(3) Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih ali za nazaj, se
lahko obračuna doplačilo. Če obrok ni plačan do dneva zapadlosti, ima
zavarovalnica pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in
zahtevati takojšnje plačilo vseh še nezapadlih obrokov.
(4) Če je premija plačana po pošti ali banki, za čas plačila velja dan, ko je
bil podan 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 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 pogodbe, ki
je sklenjena pri zavarovalnici.
(5) V primeru prenehanja pogodbe zaradi neplačane zapadle premije mora
zavarovalec plačati premijo za čas do dneva prenehanja pogodbe.
Zavarovalec je dolžan plačati celotno premijo za tekoče zavarovalno
leto, če je do dneva prenehanja veljavnosti pogodbe nastal zavarovalni
primer, za katerega mora zavarovalnica plačati odškodnino ali
zavarovalnino. Zavarovalec je dolžan povrniti tudi popust na premijo, ki
mu je bil priznan za dogovorjeni čas zavarovanja, kot je opredeljeno v
(6) odstavku 23. člena.
(6) Zavarovalnica ima pravico, da ob kakršnem koli izplačilu iz zavarovanja
od zavarovalnine ali odškodnine odtegne vse zapadle in neplačane
premije tekočega zavarovalnega leta, pa tudi druge zapadle obveznosti
zavarovalca do zavarovalnice iz preteklih let.
(7) Obveznost zavarovalnice, da izplača zavarovalnino ali 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 30 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 30 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 pogodbo
brez odpovednega roka, s tem da razdrtje 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 prenehanju zavarovalnega kritja.
(9) Če zavarovalec, v primerih ko zavarovalnica ni razdrla pogodbe, plača
premijo po izteku roka (7) odstavka tega člena, vendar v enem letu od
zapadlosti premije, je zavarovalnica dolžna, če nastane zavarovalni
primer, plačati odškodnino ali zavarovalnino od 24. ure po plačani
premiji in zamudnih obresti. Če zavarovalec premije v tem roku ne
plača, 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 (nova pristojbina, sprememba davčne stopnje ipd.), te
spremembe vplivajo na višino dogovorjene premije.
(11) Zavarovalnica zaračunava stroške papirnatega poslovanja in drugih
administrativnih storitev skladno s cenikom, ki je objavljen na
www.generali.si/ceniki.

25. člen VRAČILO PREMIJE
(1)
(2)

(3)

Če je zavarovana stvar uničena ali je zavarovana nevarnost prenehala
obstajati pred začetkom kritja, zavarovalnica na zahtevo zavarovalca
vrne plačano premijo, zmanjšano za administrativne stroške.
Ne glede na razlog za prenehanje pogodbe ima zavarovalec pravico
terjati vračilo premije za preostalo dobo trajanja zavarovanja samo, če
za to zavarovalno obdobje ni bilo prijavljenega zavarovalnega primera.
Če je bil zavarovalni primer prijavljen pozneje, mora zavarovalec ta
znesek premije zavarovalnici na njen poziv vrniti.
Pri izračunu vrnjenega dela premije se upoštevajo administrativni
stroški skladno s cenikom, ki je objavljen na www.generali.si/ceniki.

26. člen PORAČUN PREMIJE
(1)

(2)

Poračun premije se izvaja, če se med zavarovalnim letom osnova za
izračun premije, ki je bila upoštevana na začetku zavarovalnega leta,
spremeni za več kot 10 %, oziroma se število delavcev spremeni za
več kot štiri osebe. Poračun zavarovalne premije se opravi po poteku
zavarovalnega leta.
Če se osnova poveča, mora zavarovalec razliko doplačati, če pa se
osnova zmanjša, bo zavarovalnica preveč plačano zavarovalno
premijo zavarovalcu upoštevala kot dobropis pri plačilu premije za
prihodnje zavarovalno obdobje. Vračilo premije ne more biti višje od
20 % premije, ki je bila obračunana ob začetku zavarovalnega obdobja.

27. 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
odškodnine iz sklenjenih tovrstnih zavarovanj presežejo 70% premije.
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(2)

(3)

Škodni rezultat se ugotavlja po preteku vsakega zavarovalnega leta in
sicer za zavarovalno obdobje zadnjih treh let. Pri zavarovancih, ki še
nimajo sklenjenih zavarovanj tri leta ali več, se pri izračunu škodnega
rezultata upošteva enoletni oziroma dvoletni škodni rezultat.
Povišanje premije se opravi po naslednji tabeli:
Če znaša škodni rezultat:
se premija poviša za:
od
0%
do (vključno) 70 %
0%
nad 70 %
do (vključno) 90 %
30 %
nad 90 %
do (vključno) 110 %
50 %
nad 110 %
do (vključno) 150 %
70 %
nad 150 %
do (vključno) 200 %
100 %
nad 200 %
določi zavarovalnica

28. člen NEVARNOSTNE OKOLIŠČINE
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Pred sklenitvijo kakor tudi med trajanjem pogodbe mora zavarovalec
prijaviti zavarovalnici vse okoliščine, ki so pomembne za ocenitev
nevarnosti in za katere je vedel, oziroma bi moral vedeti. 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 tiste, navedene v pogodbi.
Pred sklenitvijo pogodbe mora zavarovalec zavarovalnico seznaniti s
preteklim škodnim dogajanjem.
Če se ob zavarovalnem primeru ugotovi, da je zavarovanec:
1) prijavil manjše število delavcev oziroma ostalih podatkov za
obračun premije (npr. površina zemljišč, nepremičnin),
2) izvajal tudi dejavnosti, ki niso navedene v polici,
in za njih ni bila obračunana ustrezna premija, se priznana odškodnina
izplača v razmerju med obračunano premijo in premijo, ki bi morala biti
obračunana, če bi bile upoštevane dejanske nevarnostne okoliščine.
Če se zavarovanec med zavarovalnim obdobjem začne ukvarjati z
novo dejavnostjo in če nova dejavnost sodi v isti ali nižji nevarnostni
razred kot dejavnost, za katero je obračunana premija ter za novo
dejavnost nima novih delavcev, je kritje do poteka zavarovalnega
obdobja podano tudi za novo dejavnost.
Zavarovalec mora zavarovalnici omogočiti pregled in oceno nevarnosti.

29. člen NASTANEK ZAVAROVALNEGA PRIMERA
(1)

(2)

Pri zavarovanju odgovornosti šteje, da je zavarovalni primer nastal v
trenutku nastanka škodnega dogodka, ki je zajet s sklenjeno 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
med temi vzroki obstoji pravna, tehnična ali gospodarska
povezava.

30. člen DOLŽNOSTI ZAVAROVANCA PO ZAVAROVALNEM
PRIMERU
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Zavarovanec mora zavarovalnico obvestiti o nastanku zavarovalnega
primera najpozneje v treh dneh od dneva, ko se seznani z njim in ji
dostaviti vso dokumentacijo, za katero zavarovalnica meni, da je
potrebna za obravnavo odškodninskega zahtevka.
V primeru izgube ali izginitve stvari, ki jih ima zavarovanec na skrbi,
mora zavarovanec o tem takoj obvestiti policijo ter navesti, katere stvari
so bile izgubljene ali so izginile ob zavarovalnem primeru. Če izgube
ali izginitve stvari ni mogoče izkazati s policijskim zapisnikom, šteje, da
zavarovalni primer ni nastal.
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 zavarovalni primer.
Zavarovanec mora ob upoštevanju navodil zavarovalnice po svojih
močeh skrbeti za odvrnitev ali zmanjšanje škode in razjasnitev
škodnega dogodka. Podpreti mora zavarovalnico tako pri odvrnitvi
posledic škode kot tudi pri ugotavljanju višine škode ter njenem
reševanju, 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.
Zavarovanec mora vodstvo pravde zaupati zavarovalnici in dati
pravdno pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica. Zavarovanec
ni upravičen pripoznati odškodninskega zahtevka v celoti ali delno,
izvesti poravnave ali poplačila brez predhodnega soglasja
zavarovalnice.
Če zavarovanec onemogoči zavarovalnici, da reši odškodninske
zahtevke s poravnavo, zavarovalnica ni dolžna plačati presežka
odškodnine, obresti in stroškov, ki nastanejo zaradi tega. Če
zavarovanec z zavarovalnico ob reševanju zavarovalnega primera ne
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sodeluje ali kako drugače krši določila pogodbe, je dolžan zavarovalnici
povrniti morebitno škodo, ki nastane zaradi tega.

31. člen OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
(1) Obveznost zavarovalnice nastane samo, če do škodnega dogodka
pride v času trajanja zavarovalnega kritja. Če pa vzrok za dogodek izvira
iz časa pred sklenitvijo zavarovanja ali iz časa, ko je bilo zavarovalno
kritje
prekinjeno,
krije
zavarovalnica
škodo
samo,
če
zavarovancu/zavarovalcu do sklenitve zavarovanja oz. do ponovne
vzpostavitve zavarovalnega kritja ta vzrok ni bil znan.
(2) 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.
(3) Zavarovalnica do višine zavarovalne vsote krije tudi pravdne stroške
zavarovanca in škodo zaradi pravdnih stroškov, ki so prisojeni
oškodovancu zgolj, če pravdo usmerja od vsega začetka sama ali pa
oseba, ki jo ona določi.
(4) Zavarovalnica je dolžna izplačati odškodnino v 14 dneh od takrat, ko
razpolaga z vso dokumentacijo, na podlagi katere lahko odloča o
temelju in višini zahtevka.
(5) Zavarovalna vsota predstavlja zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice
po posameznem zavarovalnem primeru ne glede na število
oškodovancev in vrsto škode. V zavarovalno vsoto se poleg odškodnine
vštevajo tudi obresti (razen tistih, ki so posledica ravnanja
zavarovalnice) ter stroški spora o zavarovančevi odgovornosti.
(6) Če dodatne klavzule k tem pogojem vsebujejo določila glede
zavarovalnih vsot, slednja predstavljajo omejitev zavarovalne vsote,
navedene v polici, in ne njenega povišanja (ne dodatne zavarovalne
vsote).
(7) 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.
(8) 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 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.
(9) Zavarovalnica za vse zavarovalne primere, nastale v enem
zavarovalnem letu, izplača odškodnino v skupni višini največ do višine
večkratnika zavarovalne vsote, kot je naveden v polici (letni agregat).
Če letni agregat ni naveden v polici, velja letni agregat v višini trikratnika
zavarovalne vsote.
(10) Zavarovanec je pri vsakem zavarovalnem primeru udeležen s franšizo,
ki znaša 10 % od odškodnine, vendar v absolutnem znesku najmanj
250 EUR, razen če je v polici navedeno drugače. Odškodnina, ki jo je
zavarovalnica dolžna plačati po zavarovalnem primeru, se pred
izplačilom oškodovancu lahko zmanjša tudi iz razlogov, navedenih v
(6) odstavku 24. člena.

32. člen OMEJITEV OBVEZNOSTI ZARADI DRUGIH
ZAVAROVANJ
Če je zavarovančeva odgovornost zavarovana še po kateri drugi pogodbi, je
zavarovanec dolžan najprej uveljavljati svoje pravice po drugi pogodbi.
Zavarovalnica je po tej pogodbi zavezana k plačilu samo, če druga
zavarovalnica ne pokrije škode oškodovancu oziroma je zavezana k
doplačilu zneska razlike izplačane odškodnine druge zavarovalnice in škodo,
ki je nastala oškodovancu po tej pogodbi, pod pogojem, da je za takšen
odškodninski zahtevek podano zavarovalno kritje.

33. člen ODPOVED ZAVAROVALNE POGODBE OB
ZAVAROVALNEM PRIMERU
Ob nastopu zavarovalnega primera se lahko pogodba prekine s strani katere
koli 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.

34. člen IZVEDENSKI POSTOPEK
(1) Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva, da določena sporna dejstva
ugotavljajo izvedenci.
(2) Vsaka stranka imenuje enega izvedenca od oseb, ki s strankami niso v
delovnem ali sorodstvenem razmerju. Imenovana izvedenca pred
začetkom dela imenujeta tretjega izvedenca, ki svoje mnenje poda
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samo, kadar se ugotovitve prvih dveh izvedencev razlikujejo in zgolj v
mejah njunih ugotovitev.
(3) Vsaka stranka nosi stroške za izvedenca, ki ga je imenovala, za tretjega
izvedenca si pogodbeni stranki stroške delita.
(4) Končne ugotovitve so obvezujoče za obe pogodbeni stranki.

35. člen SPREMEMBA ZAVAROVALNIH POGOJEV ALI
PREMIJSKEGA CENIKA
(1) Če zavarovalnica spremeni zavarovalne pogoje ali premijski cenik,
mora o spremembi pisno obvestiti zavarovalca vsaj 60 dni pred potekom
tekočega zavarovalnega leta.
(2) Zavarovalec ima pravico, da v 30 dneh po prejemu obvestila odpove
pogodbo. Pogodba preneha veljati s potekom tekočega zavarovalnega
leta.
(3) Če zavarovalec ne odpove pogodbe, se ta z začetkom prihodnjega leta
spremeni skladno z novimi zavarovalnimi pogoji ali premijskim cenikom.
(4) Zavarovalnica lahko v 30 dneh po ugotovitvi, da so ji bili ob sklepanju
pogodbe posredovani netočni podatki (na primer neustreznost podatkov
o nevarnostnih okoliščinah, podatkov o predmetu zavarovanja,
podatkov o predhodnem škodnem dogajanju, podatki o stranki idr.)
temu ustrezno popravi polico in o tem obvesti zavarovalca. Če
zavarovalec s popravki ne soglaša, lahko odstopi od pogodbe v 14 dneh
od prejema popravka police. Če zavarovalec v tem roku od pogodbe ne
odstopi, šteje, da s temi popravki soglaša, zato pogodba od izteka tega
roka dalje velja z upoštevanimi popravki, kot izhaja iz popravka police.

36. člen NAČIN OBVEŠČANJA
(1) Dogovori o vsebini pogodbe so veljavni samo, če so sklenjeni v pisni
obliki.
(2) Vsa obvestila in izjave, ki jih je treba dati skladno z določili pogodbe,
morajo biti v pisni obliki.
(3) Obvestilo ali izjava je dana pravočasno, če se pošlje pred potekom roka.
(4) Izjava, ki jo je treba dati drugemu, začne veljati šele ob prejemu s strani
druge osebe.

37. člen SPREMEMBA PODATKOV IN VROČANJE
(1) Zavarovalnica pisna obvestila zavarovalcu (tudi zavarovancu) pošilja na
naslov, ki ga navede ob sklenitvi pogodbe.
(2) Zavarovalec oziroma zavarovanec mora zavarovalnico obvestiti o
spremembi svojega bivališča oziroma sedeža ali svojega imena
oziroma imena podjetja v 15 dneh od dneva spremembe.
(3) Če poskus vročitve pošiljke s priporočeno poštno pošiljko na naslov, ki
ga je zavarovalec navedel ob sklenitvi pogodbe, oziroma na naslov, ki
ga je zavarovalec zavarovalnici sporočil med trajanjem pogodbe, ali na
naslov stalnega prebivališča zavarovalca, kot je naveden v Centralnem
registru prebivalstva oziroma na poslovni naslov podjetja, kot je
naveden v Poslovnem registru Slovenije, ni bil uspešen (npr. ker
zavarovalec ni prevzel poštne pošiljke oziroma je odklonil njen sprejem),
šteje, da je bila pošiljka vročena s potekom 15-dnevnega roka, v
katerem bi lahko zavarovalec priporočeno poštno pošiljko prevzel na
poštnem uradu. Zavarovalec mora zavarovalnico takoj, ko izve za fikcijo
vročitve pošiljke, obvestiti, če pošiljke ni mogel prevzeti iz razlogov, ki
niso bili na njegovi strani. V tem primeru šteje, da mu je bila pošiljka
vročena, ko zavarovalnica prejme njegov pisni ugovor, v katerem
zavarovalec pojasni vse okoliščine primera in priloži dokaze, ki
opravičujejo dejstvo, da priporočene pošiljke ni prevzel v danem 15dnevnem roku, in da tega ni mogel storiti nihče drug po njegovem
pisnem pooblastilu.
(4) Pravna fikcija uspele vročitve, navedena v prejšnjem odstavku, ima na
podlagi pogodbenega dogovora z zavarovalcem pravno veljavne
učinke.

obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s
katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

39. člen SANKCIJSKA KLAVZULA
(1) Zavarovalnica ne zagotavlja zavarovalnega kritja in nima obveznosti
poplačila zahtevka ali plačila kakršne koli druge koristi v primeru, če bi
takšno poplačilo zahtevka ali plačilo kakršne koli druge koristi
izpostavilo zavarovalnico kakršnim koli sankcijam, prepovedim,
omejitvam, kontrolam izvoza in/ali uporabe menjalnih tečajev na podlagi
resolucij Združenih narodov ali trgovinskim ali ekonomskim sankcijam,
kršitvam zakonov ali predpisov Evropske unije, Združenih držav
Amerike, Združenega kraljestva, Republike Slovenije ali predpisov
katere koli jurisdikcije, ki velja za zavarovalnico.
(2) Zavarovalnica ne zagotavlja zavarovalnega kritja in nima obveznosti
poplačila zahtevka ali plačila kakršne koli druge koristi v povezavi z
izgubami, škodo ali obveznostmi, ki izhajajo iz dejavnosti v
sankcioniranih državah/ozemljih, ali iz dejavnosti, ki so neposredno ali
posredno povezane z ali koristijo njihovim vladam, osebam ali
subjektom s prebivališčem v sankcioniranih državah/ozemljih, ali
osebam ali subjektom v sankcioniranih državah/ozemljih ali njihovih
teritorialnih vodah. Ta izključitev se ne uporablja za dejavnosti, ki se
izvajajo, ali storitve, ki se opravljajo v izrednih razmerah zaradi varnosti,
ali kadar je bila o tem tveganju zavarovalnica obveščena ter je pisno
potrdila zavarovalno kritje.
(3) Za sankcionirane države/ozemlja po prejšnjem odstavku štejejo Krim,
Demokratična ljudska republika Koreja, Iran, Sirija in Venezuela, pri
čemer se seznam teh držav lahko spremeni. Vsakokrat veljavni seznam
teh držav je dostopen na www.generali.si/sankcijska_klavzula.

40. člen INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Zavarovalnica spoštuje pravico do zasebnosti svojih strank. V ta namen je
zavarovalnica pripravila celovito »Informacijo o obdelavi osebnih podatkov«,
ki je dostopna na www.generali.si/vop. Informacija se lahko zahteva tudi v
pisni obliki prek brezplačne telefonske številke 080 70 77 ali pooblaščenega
zastopnika zavarovalnice.

41. člen IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV
Če zavarovalec, zavarovanec ali drug upravičenec s storitvijo zavarovalnice
ni zadovoljen, lahko o tem obvesti zavarovalnico. Potrošniki imajo zoper
odgovor zavarovalnice oziroma odločitev pritožbene komisije zavarovalnice
pravico vložiti pobudo za začetek postopka mediacije pred izbranim
izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov, tj. Mediacijski
center pri Slovenskem zavarovalnem združenju, Železna cesta 14, SI-1000
Ljubljana, telefon: +386 (0)1 300 93 81, elektronski naslov: irps@zavzdruzenje.si, spletno mesto: www.zav-zdruzenje.si. Več informacij o
pritožbenih postopkih je na voljo na www.generali.si/pritozbeni-postopki ali
prek telefona 080 70 77.

42. člen KONČNA DOLOČILA
(1) Za razmerja iz pogodbe se uporablja slovensko pravo.
(2) Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za
zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
(3) Poročilo o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice je dostopno
na www.generali.si.
(4) Ti pogoji so veljavni od 3. 1. 2020 naprej.

38. člen PREPREČEVANJE KORUPCIJE
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja

01-ODG-01/20 velja od 3.1.2020
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Klavzule za dodatna kritja
Te klavzule veljajo skupaj s Splošnimi pogoji za zavarovanje odgovornosti 01-ODG-01/20. Posamezne določbe iz pogojev se uporabljajo le, če niso
vsebovane v teh klavzulah in niso v nasprotju z njimi. Dodatno kritje po posamezni klavzuli je vključeno v zavarovanje samo, če je v pogodbi to posebej
dogovorjeno. Za vsa dodatna kritja po klavzulah velja, da je kritje podano v podlimitu, ki je naveden v polici pri posameznem dodatnem kritju.

03-ODG-01/20 DELODAJALČEVA ODGOVORNOST
(1)

(2)

(3)

(4)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo zaradi
poškodovanja delavcev (telesne poškodbe, obolenje ali smrt) ali
poškodovanja stvari delavcev. Za delavce v tej klavzuli štejejo tudi
zaporniki, gojenci v prevzgojnih zavodih in varovanci v varstveno
delovnih centrih v času, ko opravljajo delo.
Pri zavarovanju odgovornosti:
1)
društev se kritje po tej klavzuli nanaša na člane društva ter
trenerje, vaditelje, inštruktorje in druge osebe, ki so v društvu
zaposlene ali delo izvajajo po pogodbi;
2)
organizatorja dogodkov se kritje po tej klavzuli nanaša na osebe,
ki sodelujejo pri organizaciji dogodka. V primeru organizacije
oziroma izvedbe snemanja pa se to kritje nanaša tudi na
administrativno in tehnično osebje, igralce in statiste.
Zavarovanje krije tudi odgovornost zaradi poškodovanja in izginitve
stvari delavcev zavarovanca pod pogojem, da se te stvari hranijo v
zaklenjenih prostorih. Z izjemo od navedenega pa so iz zavarovanja
izključeni odškodninski zahtevki za škodo zaradi poškodovanja ali
izginitve denarja, dragocenosti, ur, tehničnih predmetov (kot so
fotoaparati, kamere, vse vrste prenosnih računalnikov, mobilni telefoni,
orodja in podobno), vrednostnih papirjev in vseh vrst listin.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo:
1) zaradi poškodovanja oseb, ki so za zavarovanca opravljale delo
brez ustrezne delovnopravne podlage (delo na črno);
2) zaradi poklicnih bolezni delavcev;
3) kadar je nezgoda pri delu v vzročni zvezi s poškodovanjem
delavca:
a) ki ni bil napoten na zdravniški pregled ali na opravljanje izpita
za varstvo pri delu in posledično nima veljavnega
zdravniškega spričevala ali opravljenega izpita iz varstva pri
delu;
b) do katerega pride zaradi opustitve uporabe predpisanih
zaščitnih ali varnostnih sredstev ali opreme s strani
delodajalca, če se ugotovi, da ob uporabi le-teh do
poškodovanja delavca ne bi prišlo;
c) ker mu je bil s strani zavarovanca dan nalog za opravljanje
dela v nasprotju z notranjimi akti ali veljavnimi delovnimi
postopki.

03-ODG-02/20 PROIZVAJALČEVA ODGOVORNOST
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo zaradi
poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari, kot posledice nenadnega
in presenetljivega škodnega dogodka, do katerega je prišlo zaradi:
1) izdelkov z napako, ki jih je zavarovanec kakorkoli dal v promet
(napaka lahko izvira iz napake v materialu, iz katerega je stvar
izdelana, konstrukcijske napake ali pomanjkljivosti proizvajalčevih
navodil za pravilno rabo stvari);
2) pomanjkljivo opravljene storitve na stvari, če je škoda zaradi tega
nastala po dokončanju oziroma po predaji opravljenega dela s
strani zavarovanca.
Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke z napako se
nanaša na vse izdelke, ki jih je zavarovanec kakorkoli dal v promet v
času trajanja pogodbe.
Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti zaradi pomanjkljivo
opravljene storitve na stvari se nanaša na vse storitve, ki jih je v času
trajanja pogodbe zavarovanec opravil v okviru dejavnosti, navedene v
polici.
Zavarovanje krije tudi odgovornost zavarovanca za škodo, ki nastane
na stvari, kamor se vgradi zavarovančev izdelek.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za:
1) škodo na izdelani oziroma prodani stvari sami;
2) jamstva za stvarne napake izdelka ali storitve ter garancijskih
obveznosti zavarovanca;
3) škodo, ki nastane iz stvari, ki je bila predelana;
4) škodo, ki izvira iz stvari, ki je bila proizvajalcu odtujena brez
njegove vednosti;
5) škodo, ki izvira iz stvari, ki jo je proizvajalec podaril;
6) stroške odpoklica izdelkov;
7) čisto premoženjsko škodo;
8) škodo zaradi obratovalnega zastoja;
9) ekološko škodo;
10) škodo zaradi napačnega svetovanja z zvezi s farmacevtskimi
izdelki ali zdravstvenimi storitvami.

01-ODG-01/20 velja od 3.1.2020

03-ODG-02a/20 PROIZVAJALČEVA ODGOVORNOST ZA
ZASTRUPITEV S HRANO IN PIJAČO
(1)

(2)

(3)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo zaradi
poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari, kot posledice nenadnega
in presenetljivega škodnega dogodka do katerega je prišlo zaradi
zastrupitve s hrano, izdelki, pridelki ali pijačo, ki jih je zavarovanec, ki
se ukvarja s pripravo in prodajo hrane in pijače kot tudi s pridelavo in
izdelavo kmetijskih pridelkov in izdelkov, kakorkoli dal v promet v času
trajanja pogodbe.
Po tej klavzuli je kritje podano tudi za odškodninske zahtevke, ki bi jih
uveljavljali zavarovančevi delavci iz naslova proizvajalčeve
odgovornosti za zastrupitev s hrano in pijačo, vendar le, če je hkrati
sklenjeno tudi dodatno kritje delodajalčeve odgovornosti.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za:
1) škodo na izdelani oziroma prodani stvari sami;
2) jamstva za stvarne napake izdelka ali storitve ter garancijskih
obveznosti;
3) škodo na stvari, na kateri je bila opravljena storitev;
4) škodo, ki nastane iz stvari, ki je bila predelana;
5) škodo, ki izvira iz stvari, ki je bila proizvajalcu odtujena brez
njegove vednosti;
6) škodo, ki izvira iz stvari, ki jo je proizvajalec podaril;
7) stroške odpoklica izdelkov;
8) čisto premoženjsko škodo;
9) škodo zaradi obratovalnega zastoja;
10) ekološko škodo.

03-ODG-03/20 ODGOVORNOST ZA POŠKODOVANJE STVARI,
KI JIH IMA ZAVAROVANEC NA SKRBI V
GARDEROBAH IN GARDEROBNIH OMARICAH
(1)

(2)
(3)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo zaradi
poškodovanja ali izginitve stvari, ki jih ima zavarovanec na skrbi v:
1) zaklenjenih kabinah ali garderobnih omaricah (na kopališčih ipd.);
2) garderobah (v gledališčih, diskotekah ipd.), vendar le, če so bile
te stvari zavarovancu izročene v hrambo in je za to izdal ustrezno
potrdilo.
Zavarovanec je v primeru izgube ali izginotja stvari, ki jih ima na skrbi,
dolžan dogodek nemudoma prijaviti policiji.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo, ki
nastane:
1) zaradi poškodovanja, izginitve ali tatvine denarja, kreditnih ali
drugih plačilnih kartic, dragocenosti, vrednostnih papirjev, vseh
vrst listin, ur, tehničnih predmetov (kot so fotoaparati, kamere,
prenosni računalniki, GSM aparati in podobno), razen če so bile
te stvari izročene zavarovancu v hrambo in jih je hranil v zaklenjeni
blagajni ter izdal ustrezno potrdilo;
2) posredno (npr. če je zaradi izginitve ključev iz garderobne omarice
potrebna zamenjava ključavnice);
3) zaradi poškodovanja ali izginitve stvari gostov iz skupnih prostorov
hotelov, restavracij, kavarn, kopališč in drugih gostinskih objektov.

03-ODG-04/20 ODGOVORNOST ZA POŠKODOVANJE
MOTORNIH VOZIL NA HRAMBI
(1)

(2)

(3)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo zaradi
poškodbe, uničenja ali izginitve motornih vozil, ki jih ima zavarovanec
na hrambi v:
1) javni garažni hiši ali na javnem parkirišču na prostem,
2) hotelski garaži ali na hotelskem parkirišču,
vendar le, če se hramba teh vozil izvaja s stalnim čuvajem, ki ima
pregled nad celotnim dogajanjem na parkirišču.
Če ni posebej dogovorjeno in ni obračunana dodatna premija, so iz
zavarovanja izključeni odškodninski zahtevki za škodo zaradi:
1) izginitve posameznih delov vozila, ki so na njem pritrjeni ali so v
njegovi notranjosti;
2) poškodbe ali uničenja motornega vozila, povzročenega med
premikanjem motornega vozila s strani zavarovančevih delavcev.
To kritje se lahko dogovori samo za hotele.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo, ki
nastane:
1) zaradi okvare motornih vozil;
2) med premikanjem motornega vozila, če je to na hrambi v javni
garažni hiši ali na javnem parkirišču;
3) zaradi poškodovanja, uničenja ali izginitve tovora ali vsebine iz
motornega vozila.
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(4)

Zavarovanec mora izginitev motornega vozila ali delov vozila, ki ga ima
na hrambi, prijaviti pristojni policijski postaji.

od odškodnine, vendar v absolutnem znesku najmanj 250 EUR, razen
če ni v polici dogovorjena višja franšiza.

03-ODG-05/20 ODGOVORNOST ZA POŠKODOVANJE STVARI
NA KATERIH ZAVAROVANEC IZVAJA
STORITEV

03-ODG-06/20 ODGOVORNOST ZA POŠKODOVANJE
MOTORNIH VOZIL V DELAVNICAH IN
AVTOPRALNICAH

(1)

(1)

(2)
(3)

(4)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo zaradi
poškodovanja ali izginitve stvari:
1) v času izvajanja storitve na teh stvareh s strani zavarovanca, če
je vzrok škode bodisi v delu na njih bodisi v delu z njimi (predmet
ali sredstvo obdelave, predelave, preizkušanja, čiščenja ipd.);
2) ki jih ima zavarovanec na skrbi zaradi popravila, obdelave,
predelave ali hrambe.
Zavarovanje po tej klavzuli krije tudi odgovornost zavarovanca, ki se
ukvarja z dresiranjem, čuvanjem ali nego živali (pasje šole, pasji hoteli,
pasji frizerji ipd.), če pride do poškodovanja ali izginitve teh živali.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo, ki
nastane:
1) zaradi poškodovanja nepremičnine (objekt, zgradba, zemljišče
ipd.) na kateri zavarovanec izvaja storitev (izključitev ne velja za
dejavnost montaže industrijskih strojev in naprav, montaže
pohištva (razen stavbnega), vzdrževanja objektov in hišniško
dejavnost ter splošnega čiščenja stavb);
2) zaradi poškodovanja ali izginitve stvari, ki jih zavarovanec
uporablja za izvajanje svoje dejavnosti, kot tudi najeta oprema,
stroji, prostori z opremo ipd.;
3) zaradi poškodovanja ali izginitve stvari, ki so last naročnika ali
glavnega izvajalca posla in jih zavarovanec uporablja za izvedbo
posla (npr. potrošni material, gradbeni material, orodje ipd.);
4) zaradi poškodovanja ali izginitve stvari v času prevoza;
5) na motornih vozilih, zračnih in vodnih plovilih;
6) na računalniški programski opremi (software) in podatkih skupaj z
nosilci;
7) na stvareh, ki so bile dane v restavriranje;
8) na stvareh v času skladiščenja;
9) zavestne kršitve tehničnih predpisov ali predpisov pristojnega
tehničnega organa;
10) namernega ravnanja delavcev zavarovanca;
11) neupoštevanja splošnih pravil tehnike, tehničnih predpisov,
navodil, normativov, standardov ali odločb tehnične inšpekcije ali
nadzornega organa;
12) uporabe nepreizkušenih statičnih, računskih ali drugih metod ali
nepreizkušenih konstrukcij ali materialov;
13) zaradi neizpolnitve, nekakovostne ali pomanjkljive izpolnitve
pogodbenih obveznosti zavarovanca (npr. lepotna napaka,
nefunkcionalnost).
Iz zavarovanja so prav tako izključeni odškodninski zahtevki za škodo,
ki ni posledica nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka.

03-ODG-05a/20 ODGOVORNOST ZA POŠKODOVANJE
OBSTOJEČEGA OBJEKTA, NA KATEREM
ZAVAROVANEC IZVAJA STORITEV
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo na obstoječem
objektu, ki nastane v času izvajanja storitve na tem objektu s strani
zavarovanca, vključno s tistim delom, ki pripada investitorju oziroma
naročniku storitve. Krita je tudi odgovornost za škodo na:
1) delih, ki jih izvajajo drugi izvajalci na objektu ali na njihovi opremi;
2) podzemnih napravah (plinski, vodni, električni vodi, kanali, temelji
ipd.).
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo, ki
nastane na:
1) stvareh, vključno z njihovimi sestavnimi deli, ki se vgrajujejo,
montirajo, popravljajo, predelujejo in podobno;
2) delih, ki jih je opravil oziroma bi jih moral opraviti zavarovanec ali
na vgrajenem materialu;
3) obstoječem objektu, če je po naravi dela treba računati na njegovo
poškodovanje kljub izpolnjevanju varnostnih predpisov.
Iz zavarovanja so prav tako izključeni odškodninski zahtevki za škodo,
ki nastane zaradi:
1) zavestne kršitve tehničnih predpisov ali predpisov pristojnega
tehničnega organa;
2) namernega ravnanja delavcev zavarovanca;
3) neupoštevanja splošnih pravil tehnike, tehničnih predpisov,
navodil, normativov, standardov ali odločb tehnične inšpekcije ali
nadzornega organa;
4) uporabe nepreizkušenih statičnih, računskih ali drugih metod ali
nepreizkušenih konstrukcij ali materialov;
5) neizpolnitve, nekakovostne ali pomanjkljive izpolnitve pogodbenih
obveznosti zavarovanca (npr. lepotna napaka, nefunkcionalnost).
Iz zavarovanja so prav tako izključeni odškodninski zahtevki za škodo,
ki ni posledica nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka.
Zavarovanec je pri vsakem zavarovalnem primeru iz naslova
poškodovanja obstoječega objekta udeležen s franšizo, ki znaša 10 %

01-ODG-01/20 velja od 3.1.2020

(2)

(3)
(4)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo zaradi
poškodovanja, uničenja ali izginitve motornih vozil ali prikolic, ki so last
strank zavarovanca, in ki so bila zavarovancu dana v čiščenje,
servisiranje ali popravilo. V tem okviru je kritje podano tudi za:
1) čas, ko motorno vozilo ali prikolica pri zavarovancu čaka na
popravilo ali je že popravljeno;
2) odgovornost zaradi poškodovanja ali uničenja motornih vozil ali
prikolic, ki nastane:
a) če zavarovanec servisiranje ali popravilo izvaja na lokaciji
naročnika ali drugje na terenu, vendar le na območju
Republike Slovenije;
b) zaradi speljevanja, vožnje in premikanja motornega vozila na
območju delavnice oziroma v primeru preizkusnih voženj v
oddaljenosti največ 15 km od delavnice oziroma od kraja
popravila;
c) zaradi nepooblaščene rabe motornega vozila s strani
delavcev zavarovanca ali drugih oseb (vožnja na črno);
d) zaradi točenja neustreznega goriva;
e) v enem mesecu po dokončanju in prevzemu opravljenega
dela s strani naročnika ali drugega upravičenca. Z izjemo od
navedenega pa zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov
za škode na stvareh, ki jih je zavarovanec vstavil v motorno
vozilo.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo, ki
nastane:
1) na motornih vozilih strank, ki so bila prevzeta zaradi prodaje
(vključno z vsebino in sestavnim deli);
2) zaradi izginitve motornega vozila ali prikolice iz delavnice, ki ni
dobro zaprta in zaklenjena, ali iz zunanjega prostora, ki ni ograjen
z dobro vzdrževano ograjo, visoko vsaj 2 metra;
3) zaradi izginitve posameznih delov motornega vozila ali prikolice,
ki so na njem pritrjeni ali so v njegovi notranjosti;
4) zaradi poškodovanja, uničenja ali izginitve tovora ali vsebine iz
motornega vozila ali prikolice;
5) na motornem vozilu ali prikolici v času prevoza z drugim
prevoznim sredstvom (npr. vlečna služba);
6) zaradi jamstva za stvarne napake izdelka ali storitve ter
garancijskih obveznosti zavarovanca
Zavarovanec mora izginitev motornega vozila ali prikolice prijaviti
pristojni policijski postaji.
Zavarovanec je pri vsakem zavarovalnem primeru iz naslova
poškodovanja motornega vozila udeležen s franšizo, ki znaša 10 % od
odškodnine, vendar v absolutnem znesku najmanj 250 EUR, razen če
je v polici pri osnovnem kritju dogovorjena višja franšiza.

03-ODG-07/20 ODGOVORNOST ZA POŠKODOVANJE TUJEGA
BLAGA PRI PREKLADANJU ALI
SKLADIŠČENJU
(1)

(2)

(3)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo zaradi uničenja
ali poškodovanja tujega blaga (stvari) v času:
1) skladiščenja;
2) prevoza in prenosa na območju skladišča;
3) manipulacije (nakladanje, razkladanje, prekladanje, deponiranje),
tudi pri izvajanju selitev.
Krita je tudi odgovornost zavarovanca zaradi:
1) škode povzročene z viličarji, elektrokari, avtodvigali ali ostalimi
dvigali (v primeru zavarovanja avtomobilske odgovornosti se kritje
upošteva kot subsidiarno);
2) zmočitve blaga zaradi nenadnega močnega dežja med
nakladanjem, razkladanjem ali prekladanjem, vendar samo, če je
blago ustrezno embalirano in če se nakladanje, razkladanje ali
prekladanje začne pred dežjem;
3) poškodovanja tujih kopenskih ali vodnih transportnih sredstev
kakor tudi kontejnerjev in cistern, do katerega pride pri ali zaradi
natovarjanja ali raztovarjanja z nakladalnimi ali razkladalnimi
napravami vseh vrst kakor tudi ročno.
Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki za škodo, ki
nastane:
1) kot posledica neupoštevanja predpisov o pravilnem skladiščenju
in manipulaciji z blagom;
2) zaradi izgube na teži, naravnega odpada (kalo) ali drugega
učinkovanja, ki izvira iz lastnosti samega blaga ali pomanjkljivega
embaliranja blaga;
3) zaradi izgube blaga (npr. inventurni manko, tatvina);
4) na stvareh iz žlahtnih kovin, nakitu, pravih biserih, žlahtnih
kamnih, pravem krznu in umetniških predmetih, gotovini,
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(4)

vrednostnih papirjih vseh vrst, na živih živalih, eksplozivih,
izotopih;
5) zaradi plačil denarnih kazni ali penalov, zaplembe, kakor tudi vseh
drugih zahtevkov zaradi posledičnih škod (npr. obratovalnega
zastoja);
6) zaradi zadrževanja ali nepravočasne odpreme uskladiščenega
blaga;
7) na zračnih plovilih, motornih vozilih in vodnih plovilih;
8) na motornem vozilu ali drugih napravah, s katerimi se opravlja
natovarjanje ali raztovarjanje;
9) na tujem blagu v času prevoza, razen v primeru prevoza na
območju skladišča.
Zavarovanec je pri vsakem zavarovalnem primeru iz naslova škode
zaradi uničenja ali poškodovanja tujega blaga (stvari) udeležen s
franšizo, ki znaša 10 % od odškodnine, vendar v absolutnem znesku
najmanj 250 EUR, razen če je v polici pri osnovnem kritju dogovorjena
višja franšiza.

(3)
(4)

(5)

03-ODG-08/20 ODGOVORNOST ZA ČISTO PREMOŽENJSKO
ŠKODO
(1)

(2)

(3)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za čisto premoženjsko
škodo, ki je posledica napake, zagrešene v času trajanja kritja
zavarovalnice. Če je napaka v opustitvi, v dvomu velja, da je zagrešena
opoldne tistega dne, v katerem bi najpozneje moralo biti storjeno
dejanje, da ne bi prišlo do škode.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo, ki
nastane:
1) zaradi strokovne napake zavarovanca pri opravljanju poklica (npr.
odvetniki, računovodje,
pooblaščeni arhitekti in inženirji,
zdravniki, nepremičninski posredniki …);
2) v zvezi s sklepanjem in posredovanjem zavarovalnih pogodb;
3) zaradi posredovanja ali svetovanja v finančnih, nepremičninskih
ali drugih gospodarskih poslih, ne glede na to, če se to opravlja za
plačilo ali brezplačno;
4) zaradi razžalitve, obrekovanja, nelojalne konkurence kot tudi
zaradi kršenja poslovne skrivnosti ali kršenja pravic intelektualne
lastnine ali pravic s področja delovnega prava;
5) zaradi prekoračitve predračuna ali kredita;
6) zaradi plačil denarnih kazni ali penalov;
7) zaradi neizpolnitve ali nepravočasne izpolnitve pogodbenih
obveznosti;
8) zaradi vračila plačanega zneska za zavarovančevo storitev;
9) zaradi kršitve rokov;
10) zaradi poneverb in drugih kaznivih ravnanj zoper gospodarstvo;
11) zaradi primanjkljajev pri vodstvu blagajne, inventurnega manka,
poneverb zavarovančevega osebja in napak pri izplačilih;
12) z zavestno kršitvijo zakonodaje ali navodil in pogojev
pooblastitelja (upravičenca) ali s katero koli drugo zavestno
kršitvijo obveznosti;
13) tako, da zavarovanec ali oseba, za katero on odgovarja, prezre
računsko ali predračunsko napako ali napako pri izmerah v načrtu;
14) zaradi duševnih bolečin, strahu ali okrnitve ugleda pravne osebe;
15) se nanaša, izhaja, temelji ali se pripisuje kakršnikoli programski ali
strojni opremi, mikroprocesorjem ali ostali opremi, ki deloma ali v
celoti odpove, se poškoduje ali povzroči škodo (vključno z
“okužbo” programske opreme ali podatkov);
16) zaradi poškodovanja, uničenja, izgube ali izginitve denarja, menic,
vrednostnih papirjev in vrednotnic;
17) zaradi ravnanja članov organov vodenja in nadzora družbe;
18) kot posledica nelikvidnosti ali nesolventnosti.
Razširitev po tej klavzuli ne velja za zavarovanje proizvajalčeve
odgovornosti niti za zavarovanje odgovornosti za ekološko škodo.

(6)

03-ODG-10/20 ODGOVORNOST ZA POŠKODOVANJE VODNIH
PLOVIL V DELAVNICAH
(1)

(2)

03-ODG-09/20 ODGOVORNOST ZA EKOLOŠKO ŠKODO
ZARADI ONESNAŽENJA OKOLJA
(1)

(2)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo, zaradi katere se
proti zavarovancu uveljavljajo odškodninski zahtevki tretjih oseb, in
sicer zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, ki
povzroči onesnaženje zraka, zemlje ali vode (v nadaljevanju:
onesnaženje) in ima za posledico poškodovanje oseb ali poškodovanje
stvari.
Zavarovanje krije tudi škodo zaradi stroškov testiranja, spremljanja,
odstranjevanja, preverjanja vsebnosti, izničevanja oziroma čiščenja
kontaminantov.

01-ODG-01/20 velja od 3.1.2020

Po tej klavzuli je kritje podano tudi za odškodninske zahtevke, ki bi jih
uveljavljali zavarovančevi delavci iz tega naslova, vendar le, če je hkrati
sklenjeno tudi dodatno kritje delodajalčeve odgovornosti.
Kritje obstaja samo, če pride do onesnaženja v času trajanja
zavarovanja in če se odškodninski zahtevek zaradi poškodovanja oseb
ali poškodovanja stvari uveljavlja najkasneje v treh letih po poteku
zavarovalnega kritja.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo, ki
nastane:
1) zaradi postopnega oziroma dlje časa trajajočega škodnega
dogodka (kapljanje, izhlapevanje ipd.);
2) ker zavarovanec ni upošteval navodil in predpisov proizvajalca ali
tehnologije same, ali ker ni opravljal predpisanih pregledov,
servisiranja ali potrebnega popravila naprav, ki so povzročile
onesnaženje;
3) zaradi vplivov na naravo, ki so bodisi neizogibni pri normalnih
pogojih delovanja, nujni ali katerih posledice je zavarovanec
predvidel in sprejel;
4) zaradi ekološke škode, ki ni posledica onesnaženja okolja (npr.
zaradi poslabšanja biološke raznolikosti);
5) v zvezi z odgovornostjo zavarovanca v skladu z evropsko direktivo
o okoljski odgovornosti oziroma v skladu z določbami njene
nacionalne implementacije;
6) za škode, ki so posledica okoljskih vplivov, ki so neizogibni v
okviru običajnega in dovoljenega izvajanja zavarovančeve
dejavnosti ali jih je zavarovanec pričakoval ali sprejel;
7) zaradi stroškov testiranja, spremljanja, odstranjevanja,
preverjanja
vsebnosti,
izničevanja
oziroma
čiščenja
kontaminantov na oziroma pod območjem zavarovančeve
lokacije;
8) zaradi onesnaženja okolja, katerih vzrok je obstajal v času preden
je bilo sklenjeno zavarovanje po teh pogojih;
9) zaradi škod, ki so nastale zaradi obratovanja čistilnih naprav za
odplake, drugih čistilnih naprav ali drugih naprav za ravnanje z
odpadki in iz dejavnosti deponij odpadkov kakršne koli vrste;
10) zaradi škod, ki so nastale zaradi skladiščenja nevarnih odpadkov;
11) zaradi lastništva, posedovanja ali upravljanja komunalnih objektov
in opreme, predvsem odlagališč za smeti in kompostnice;
12) če zavarovanec ni upošteval navodil in predpisov proizvajalca ali
tehnologije same, ali če ni opravljal predpisanih pregledov,
servisiranja ali potrebnega popravila naprav, ki so povzročile
onesnaženje.
Iz zavarovanja so prav tako izključeni odškodninski zahtevki za čisto
premoženjsko škodo.

(3)

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo zaradi
poškodovanja, uničenja ali izginitve vodnih plovil, ki so last strank
zavarovanca, in ki so bila zavarovancu dana v čiščenje, servisiranje ali
popravilo. Kritje je podano tudi za:
1) čas, ko plovilo čaka pri zavarovancu na popravilo ali je že
popravljeno;
2) odgovornost zavarovanca zaradi poškodovanja ali uničenja
vodnega plovila, do katerega pride pri servisiranju ali popravilu
plovila na lokaciji naročnika ali drugje na terenu, vendar le na
območju Republike Slovenije.
Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za škodo, ki
nastane:
1) na stvareh, ki jih je zavarovanec vstavil v vodno plovilo;
2) zaradi izginitve vodnega plovila iz delavnice, ki ni dobro zaprta in
zaklenjena, ali iz zunanjega prostora, ki ni ograjen z dobro
vzdrževano ograjo, visoko vsaj 2 metra;
3) zaradi izginitve posameznih delov vodnega plovila, ki so na njem
pritrjeni ali so v njegovi notranjosti;
4) zaradi poškodovanja, uničenja ali izginitve tovora ali vsebine iz
vodnega plovila;
5) na vodnem plovilu v času prevoza z drugim prevoznim sredstvom,
kot tudi pri spuščanju in dvigovanju plovila v oziroma iz vode;
6) med plovbo (tudi v času poskusnih voženj).
Zavarovanec mora izginitev vodnega plovila prijaviti pristojni policijski
postaji.
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