Zavarovalnica na Vaši strani

DODATNI POGOJI ZAVAROVANJA PODJETIJ PROTI VREMENSKIM UJMAM
(ZB St IG 2009 / Stopnja 3)
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Oprema
1.2.1 K opremi spadajo vse stvari, ki se nahajajo na zavarovalnem kraju
znotraj zgradb in služijo podjetju za izvajanje njegove dejavnosti, v
kolikor ne spadajo pod točko 1.1.3 teh pogojev. To so zlasti:

1. Zavarovane stvari

••stroji, naprave in napeljave za proizvodnjo, pretvorbo, prenos,
shranjevanje in porabo energije v vseh oblikah;
Sem spadajo tudi naprave za sušenje in izgorevanje, tehnične peči
za proizvodnjo opeke, kamenine, porcelana in podobnega, zidane
prekajevalnice, transformatorske hišice, naprave za klimatizacijo in
prečiščevanje zraka.

2. Ostale določbe
2.1

Temelji strojev

••stroji, naprave in napeljave za izdelavo, obdelavo, prenos,
posredovanje in shranjevanje podatkov, informacij in novic vseh vrst
(vendar ne nosilci podatkov – glej točko 1.4.2);
1. Zavarovane stvari

••naprave in napeljave za merjenje, preizkušanje, prikaz, reguliranje
in upravljanje proizvodov, stanja v obratu in delovnih procesov vseh
vrst;

Če v zavarovalni polici zavarovane stvari niso enopomensko opredeljene, veljajo –
v kolikor z zavarovalno pogodbo ni drugače dogovorjeno – naslednja določila:
1.1

••stroji, naprave in napeljave za transport oseb, materiala in blaga
vseh vrst, tudi odsesovalne naprave in vodovodne napeljave, to
so vse naprave za oskrbo z vodo in naprave za odstranjevanje
vode vključno s pripadajočimi merilnimi napravami, armaturami,
napravami za filtriranje in priborom;

Objekti
Zavarovani so vsi sestavni deli objekta nad in pod nivojem tal, razen
zasteklitev vseh vrst – tudi tistih iz umetnih mas in svetlobnih kupol.
1.1.1 Za objekte štejejo:

••vozila vseh vrst, samovozni delovni stroji in prikolice – vendar ne, če
je zanje potrebno prometno dovoljenje (točka 1.4.1 teh pogojev);
gasilska vozila pa tudi tista, za katera je potrebno prometno
dovoljenje;

••Objekti v ožjem smislu, to so vse zgradbe, ki z ograditvijo prostora
nudijo ljudem in stvarem zaščito pred zunanjimi vplivi, omogočajo
vstop, so s tlemi trdno povezane in so časovno obstojne.
••Zgradbe, ki imajo katero od naslednjih značilnosti:

••naprave in vsebniki za skladiščenje materiala in blaga vseh vrst; tudi
večkrat uporabljiva embalaža, palete, kontejnerji, oprema skladišč;

-- predstavljajo konstruktivni sestavni del objekta,
-- narejene so pretežno v skladu z gradbeno tehničnimi normativi,

••delovni stroji vseh vrst vključno s pogonskimi elementi in vsem
priborom;

-- v poslovnih knjigah so zavedene kot opredmeteno osnovno
sredstvo.

••silosi, bunkerji, zbiralniki vode in drugih stvari, dimniki, kanali in jaški,
če ne spadajo pod objekte v skladu s točko 1.1 teh pogojev; temelji
strojev;

To so lahko npr.:nadstreški, povezovalni mostovi, rampe, jaški dvigal,
silosi, bunkerji, zbiralniki vode in drugih stvari, dimniki, kanali in jaški,
povezovalni hodniki.

••pogonska sredstva v proizvodnih napravah, vključno s katalizatorji;

1.1.2 Samo na podlagi posebnega dogovora so zavarovani:

••ročni stroji in naprave vseh vrst;

prostostoječe nadstrešnice, bivalne prikolice, barake na gradbiščih,
razni baloni (npr. za športne dejavnosti), ograje, šotori in kioski.

••orodje in ostala pomožna proizvodna sredstva vseh vrst za ročno in
strojno uporabo, v kolikor ne spadajo pod pomožna reprodukcijska
sredstva (točka 1.4.3 teh pogojev);

1.1.3 K objektom spadajo vsi gradbeni sestavni deli kot tudi oprema
objekta, ki je v poslovnih knjigah zavedena kot opredmeteno osnovno
sredstvo. To so npr.:

••pisarniška oprema katerekoli vrste, tudi časopisi in knjige, službena
oprema in službena oblačila vseh vrst, oprema skupnih prostorov in
prostorov za goste, kakor tudi kuhinj, kantin, knjižnic ipd.;

••strelovodi,

••oprema za gašenje požara, za zaščito pred požarom, za zaščito
obrata, sanitetna in športna oprema;

••sanitarne naprave (naprave stranišč, kopalnic),
••naprave za ogrevanje, pripravo tople vode, osvetlitev, ventilacijo,
klimatske naprave, javljalniki požara, avtomatske naprave za
gašenje, kakor tudi dvigala, tekoče stopnice ipd., vse vključno s
pripadajočimi napeljavami in vodi,

••table z napisi podjetja, reklamne naprave, reklamna in dekoracijska
sredstva;
••oprema, ki se več ne uporablja za obratovanje ali pa je v rezervi;
nadomestni deli in še nevgrajeni predmeti vseh omenjenih vrst
(namenjeni novi ureditvi), tudi nadomestni deli vozil.

••trdno vgrajene predelne stene, prestavljive vmesne stene, vmesni
stropovi, stropne obloge in spuščeni stropovi, ne pa tudi vgrajeno
pohištvo in oprema, ki deli prostor,

1.2.2 Samo na podlagi posebnega dogovora so zavarovane:
Premične stvari na prostem ali v transportu ter zunanje naprave npr.
table z napisi podjetja in reklamne naprave vseh vrst.

••trdno vgrajene talne in stenske obloge,
••z objektom trdno povezane stopnice in lestve, tudi če se nahajajo
izven objekta,

1.2.3 Varnostno zavarovanje za opremo
		

••vrata na elektromehanski pogon in/ali električno ogrevana vrata
vključno z mehanizmi za upravljanje in/ali ogrevalnimi elementi,
••zidane peči za ogrevanje prostorov,
••poslovni portali, v kolikor so v lasti lastnika objekta ali če je lastnik
objekta dolžan nositi stroške ponovne izgradnje ali popravila.
1.1.4 Samo na podlagi posebnega dogovora so zavarovani:
••drogovi za zastave, zapornice v ograjah, markize, žaluzije in rolete
skupaj z mehanizmi za upravljanje kot tudi solarne naprave.
1.1.5 Varnostno zavarovanje za objekte
		

Varnostno zavarovanje je namenjeno zagotavljanju zadostnih
zavarovalnih vsot v primeru povečanja vrednosti objektov, novogradenj,
prizidkov in adaptacij, prenizke ocenitve vrednosti objektov in v primeru,
ko objekti in deli objektov pomotoma niso bili zajeti v zavarovanje.
Namenjeno je tudi izravnavi podzavarovanja, pri čemer se ob nastopu
škodnega dogodka varnostno zavarovanje razdeli na zavarovalne
vsote tistih postavk v zavarovalni polici, za katere je bilo dogovorjeno
in pri katerih je prišlo do podzavarovanja. Razdelitev se izvrši v skladu
z višino podzavarovanja posameznih postavk.

1.3

Varnostno zavarovanje je namenjeno zagotavljanju zadostnih
zavarovalnih vsot v primeru povečanja vrednosti opreme, popravila,
nove nabave, menjave, prenizke ocenitve vrednosti opreme in v
primeru, ko oprema pomotoma ni bila zajeta v zavarovanje. Namenjeno
je tudi izravnavi podzavarovanja, pri čemer se ob nastopu škodnega
dogodka varnostno zavarovanje razdeli na zavarovalne vsote tistih
postavk v zavarovalni polici, za katere je bilo dogovorjeno in pri katerih
je prišlo do podzavarovanja. Razdelitev se izvrši v skladu z višino
podzavarovanja posameznih postavk.

Blago in zaloge
V to skupino spada vse blago in zaloge, ki se nahaja/jo na zavarovalnem kraju
znotraj zgradb. To so surovine, v obdelavi nahajajoči se izdelki in polizdelki,
gotovi izdelki, trgovsko blago vseh vrst, uporabni odpadki, reklamni napisi in
prospekti, pogonska in pomožna sredstva vseh vrst, topila, maziva, goriva,
kuriva, tehnični plini, gradbeni material, živila, embalaža za enkratno uporabo
vseh vrst kakor tudi žlahtne kovine in dragi kamni, oboje v proizvodne
namene.
Samo na podlagi posebnega dogovora je zavarovano:

		

Blago in zaloge na prostem ali v transportu.
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1.4

Ostale stvari

1.4.4 Denar in vse, kar ima denarno vrednost

V to skupino spadajo vse ostale stvari, ki se nahajajo na zavarovalnem kraju
znotraj zgradb in služijo podjetju za izvajanje njegove dejavnosti:

V to skupino spadajo vse vrste denarja in vsega, kar ima denarno
vrednost, hranilne knjižice ter vrednostni papirji.

1.4.1 Vozila

1.4.5 Predmeti zaposlenih v podjetju

To so naslednja vozila, za katera je potrebno prometno dovoljenje:
cestna vozila, vodna in zračna plovila (razen gasilskih vozil v skladu s
točko 1.2.1 teh pogojev).

To so predmeti, ki so last zaposlenih v podjetju in so namenjeni
uporabi/porabi. Sem ne spadajo denar in vse, kar ima denarno
vrednost, nakit, motorna vozila ter oprema/inventar gospodinjstva, ki
se nahaja v stanovanjih.

1.4.2 Nosilci podatkov vseh vrst vključno z na njih nahajajočimi se programi
in podatki. To so npr. poslovne knjige, akti, načrti, elektronski nosilci
podatkov, mikrofilmi ipd.

1.4.6 Samo na podlagi posebnega dogovora so zavarovane:

1.4.3 Pomožna reprodukcijska sredstva

		

V to skupino spadajo stvari, ki služijo podjetju za izvajanje njegove
dejavnosti in ustrezajo naslednji definiciji:
Pomožno reprodukcijsko sredstvo nosi obliko, vzorec, design, napis
ali drugo informacijo za določen proizvod in ta oblika (vzorec, design,
napis ali druga informacija) je prenesena na proizvod, pri čemer v
primeru spremembe ali izteka proizvoda pomožno reprodukcijsko
sredstvo ni več uporabno ali pa mora biti vsaj spremenjeno.
To so npr. kokile, modeli za litje, šablone vseh vrst, kalupi, matrice,
klišeji, tiskarske plošče in valji ipd.

Ostale stvari na prostem ali v transportu.

2. Ostale določbe
2.1

Temelji strojev
V kolikor temelji strojev iz zavarovanja niso izključeni, velja naslednje:
Temelj, ki pripada zaradi škodnega dogodka poškodovanemu stroju, je
zavarovan za primer škode, ki nastane, ker se temelj – vseeno, ali je uničen
oz. poškodovan ali ne – iz tehničnih razlogov pokaže v primeru popravila ali
obnove stroja kot deloma ali popolnoma neuporaben.

Uprava Grawe Zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji z dne 18.12.2008 in pričnejo veljati dne 01.01.2009.
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