
Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki za:
škodo, ki jo povzročite namenoma
škodo zaradi ravnanja, ki ga ne opustite, čeprav bi morali ali 
mogli pričakovati škodljivo posledico
škodo zaradi vednosti o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti stvari 
ter njegovi vednosti o okvari ali pomanjkljivosti delovnih 
sredstev
škodo zaradi vašega zavestnega ravnanja proti veljavnim 
predpisom/navodilom
škodo, ki nastane zaradi uporabe ali posesti zračnih ali vodnih 
plovil vseh vrst
škodo, ki nastane zaradi uporabe ali posesti kopenskih 
motornih vozil, prikolic ali drugih vozil na motorni pogon z 
močjo nad 6 kW, ko navedena vozila obratujejo
škodo zaradi poškodovanja oseb kot posledica zdravstvenih, 
lekarniških ali zdravilskih storitev
plačilo globe, denarne kazni, kaznovalne odškodnine
poškodovanje stvari v najemu, zakupu ali leasingu
škodo pri izvajanju dejavnosti brez ustreznih dovoljenj ali če 
škodo povzroči delavec, ki je opravljal delo na črno
pogodbeno odškodninsko odgovornost, ki presega zakonsko 
določeno, kršitev pogodbenih obveznosti (penali)
škodo, ki jo uveljavljate vi kot zavarovanec, vaši svojci, osebe, 
ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu
škodo, ki jo uveljavljajo vaši družbeniki, gospodarske družbe, v 
katerih ste kapitalsko udeleženi, gospodarska družba, ki je 
kapitalsko udeležena pri vas kot pravni osebi
škodo zaradi jedrske energije in terorizma
drugo po pogojih

 

Osnovno kritje odgovornosti za osnovne nevarnostne vire
dejavnost družb ali fizičnih oseb
dejavnost društev
zavarovanec kot zasebnik
organizacija dogodkov
hišna in zemljiška posest

za škodo:
ki jo povzročijo zavarovančevi delavci
iz posesti oglasnih tabel in napisov za lastno oglaševanje
iz posesti osebnih in tovornih dvigal
pri skladiščenju kuriva in pogonskega goriva
iz posesti ali uporabe zgradb, prostorov in zemljišč, ki se 
uporabljajo izključno za lastne potrebe zavarovanca v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti

Dodatna kritja odgovornosti
 • zavarovanca kot delodajalca
 • zavarovanca kot proizvajalca izdelkov ali izvajalca storitev
 • za poškodovanje stvari, ki jih ima zavarovanec na skrbi v
 • garderobah in garderobnih omaricah
 • za poškodovanje motornih vozil v hrambi
 • za poškodovanje stvari, na katerih zavarovanec izvaja storitev
 • za poškodovanje obstoječega objekta, na katerem zavarovanec 

izvaja storitev
 • za poškodovanje motornih vozil v delavnicah in avtopralnicah
 • za poškodovanje tujega blaga pri prekladanju ali skladiščenju
 • za čisto premoženjsko škodo
 • za ekološko škodo zaradi onesnaženja okolja
 • za poškodovanje vodnih plovil v delavnicah 

Dodatni nevarnostni viri odgovornosti
 • kmetijska dejavnost
 • dejavnost lokalnih skupnosti
 • dejavnost oskrbe s plinom, elektriko, vodo ter komunalna 

dejavnost
 • posest kopališč in smučišč
 • posest živali
 • atrakcije za zabavo in rekreacijo
 • posest drugih stvari
 • škode na nepremičnih stvareh, ki jih ima zavarovanec v 

najemu (zakupu)

Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih,
ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Zavarovanje splošne odgovornosti 
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje splošne odgovornosti    

ZA KAKŠNO VRSTO ZAVAROVANJA GRE?
Zavarovanje splošne odgovornosti krije odškodninsko odgovornost zavarovanca za škodo, zaradi katere se proti zavarovancu uveljavljajo odškodninski zahtevki 
tretjih oseb zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, ki izvira iz nevarnostnega vira, navedenega v polici, in ima za posledico poškodbe, obolenje 
ali smrt oseb oziroma poškodbo, uničenje ali okvaro stvari.

Kaj je zavarovano? Kaj ni zavarovano? 

Kje velja zavarovanje? 
Zavarovanje velja na področju Evrope. Območje kritja je lahko tudi samo Slovenija ali širše.
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Ali je kritje omejeno? 
osnovno kritje je omejeno z zavarovalno vsoto
kritja za dodatne nevarnostne vire in dodatna kritja so omejena
s podlimiti od zavarovalne vsote za osnovno kritje
letni agregat za izplačilo odškodnin za vse zavarovalne primere, 
nastale v enem zavarovalnem letu, je omejen s trikratnikom 
zavarovalne vsote
temeljna odbitna franšiza znaša 10 % od odškodnine, vendar
ne manj kot 250 EUR po zavarovalnem primeru
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Kakšne so moje obveznosti?
 • Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
 • Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje zavarovanja.
 • Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.
 • Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode. O škodnem dogodku nas obvestite najkasneje v treh dneh, ko ste 

izvedeli zanj.
 • Če imate zavarovano odgovornost za stvari na skrbi in se te stvari izgubijo ali izginejo, morate o tem takoj obvestiti policijo.
 • Vodstvo pravde morate zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica.
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Kdaj in kako plačam?
Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Po dogovoru lahko premijo poravnate tudi v 
obrokih. Pri večletnih zavarovanjih nadaljnje premije plačujete prvi dan vsakega naslednjega zavarovalnega leta oziroma do dogovorjenega dneva 
zapadlosti. Premijo plačate skladno z dogovorjenim načinom plačila z zavarovalnico.

Kako lahko odstopim od pogodbe? 
Če trajanje zavarovanja ni določeno, ga lahko odpoveste z dnem zapadlosti premije, o čemer nas morate obvestiti najmanj tri mesece pred zapadlostjo. 
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, ga lahko odpoveste po preteku tega obdobja z odpovednim rokom šest mesecev. Ob nastopu zavarovalnega 
primera lahko odpoveste zavarovanje v roku enega meseca, odkar smo priznali ali odklonili škodni zahtevek. Odpoved lahko učinkuje takoj ali ob koncu 
tekočega zavarovalnega obdobja.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Datum začetka in datum prenehanja zavarovanja sta navedena na polici. Če ni drugače dogovorjeno, začne kritje veljati ob 24. uri dneva začetka
zavarovanja ob pogoju, da je do tega dne plačana premija, sicer pa šele ob 24. uri dne, ko je premija plačana. Če je dogovorjeno plačilo po sklenitvi 
zavarovanja, začne kritje veljati z dnem in uro začetka zavarovanja. Kritje preneha z dnem in uro prenehanja zavarovanja.
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