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1. člen 
Zavarovane nevarnosti in škode 

1. Zavarovane so škode na stvareh, ki nastanejo zaradi izvršene vlomne tatvine ali 
zaradi poskusa vlomne tatvine. 

2. Vlomna tatvina je, če storilec z namenom tatvine 

2.1 vdre v zavarovane prostore tako, da s silo odpre ali vlomi vrata, okna ali druge 
dele zgradbe; 

2.2 vstopi v zavarovane prostore skozi odprtine, ki niso namenjene vstopu, ter pri 
tem premaga ovire, ki onemogočajo vstop brez napora; 

2.3 skrivaj pride v zavarovane prostore in opravi tatvino v času, ko so prostori 
zaklenjeni; 

2.4 odklene ključavnico zavarovanih prostorov z orodjem ali s ponarejenimi in/ali 
nezakonito izdelanimi ključi; 

2.5 odklene ključavnico zavarovanih prostorov s pravim ključi, če pride do njih z 
vlomom v neke druge prostore (ne v zavarovane) ali z ropom. 

  Rop je odvzem ali prisilna izročitev stvari, pri čemer storilec osebam grozi z 
uporabo sile oziroma silo dejansko uporabi. 

2.6 v času prisotnosti drugih oseb vdre v zaklenjene prostore na katerega od 
načinov, opisanih v točkah od 2.1 do 2.5 tega člena. 

3. Vlomna tatvina v zaklenjeno hranišče je, če storilec 

3.1 vlomi v skladu z 2. točko tega člena in odpre hranišče s silo ali s pomočjo 
orodja ali ponarejenih in/ali nezakonito izdelanih ključev; 

3.2 odpre hranišče s pravimi ključi, če pride do njih z vlomom v neko drugo enako 
varno hranišče. 

  Samo na podlagi posebnega dogovora velja zavarovanje za primer odpiranja 
zaklenjenega hranišča s pravimi ključi, če pride storilec do njih z vlomom v 
neke druge prostore (ne v zavarovane) v skladu z 2. točko tega člena ali z 
ropom. 

3.3 v času prisotnosti drugih oseb pride v zavarovane prostore in vdre v tam 
nahajajoča se hranišča ali jih odpre s pomočjo orodja ali ponarejenih in/ali 
nezakonito izdelanih ključev. 

2. člen 
Nezavarovane škode 

Zavarovane niso niti kot neizbežna posledica škodnega dogodka: 

1. tatvina ali izginotje stvari, če škoda ni posledica vlomne tatvine v skladu s 1. členom 
teh pogojev; 

2. škode, ki nastanejo zaradi odvzema blaga ali gotovine iz raznih avtomatov z 
uporabo nepravih/ponarejenih ali neustreznih kovancev, kartic ali podobnega; 

3. škode zaradi namernih dejanj oseb, ki z zavarovalcem živijo v skupnem 
gospodinjstvu; 

4. škode zaradi namernih dejanj oseb, ki delajo za zavarovalca in imajo dostop do 
zavarovanih prostorov, razen če pride do vlomne tatvine v času, ko so zavarovani 
prostori za njih zaklenjeni in te osebe niso uporabile niti pravih niti ponarejenih in/ali 
nezakonito izdelanih ključev; 

5. škode zaradi ropa na zavarovalnem kraju; 

6. škode zaradi ropa pri transportu (rop kurirja); 

7. škode zaradi požara, eksplozije ali izlitja vode. 

 Škode, ki nastanejo zaradi uporabe eksplozivnih sredstev pri vlomni tatvini, so 
zavarovane, razen če zavarovalnine ni mogoče zahtevati iz kakšne druge 
zavarovalne pogodbe. 

8. škode zaradi izgubljenega dobička in druge posredne škode; 

9. škode, do katerih pride, če storilec vstopi v zavarovane prostore skozi odprto okno 
ali okno, odprto na ventus. 

10. škode, ki so neposredna ali posredna posledica: 

10.1 vojnih dogodkov katerekoli vrste z objavo vojne napovedi ali brez nje, vključno 
z nasilnimi dejanji državnih organov ter političnih ali terorističnih organizacij, 

10.2 notranjih nemirov, državljanske vojne, revolucije, upora, vstaje, 

10.3 vseh vojaških ukrepov ali ukrepov oblasti, ki so v povezavi z omenjenimi 
dogodki iz točk 10.1 in 10.2 tega člena, 

10.4 potresa ali drugih izrednih/nenavadnih naravnih dogodkov, 

10.5 jedrske energije, radioaktivnih izotopov ali ionizirajočega sevanja. 

 V dvomu mora zavarovalec dokazati, da škoda ni v neposredni ali posredni vzročni 
zvezi z dogodki ali s posledicami dogodkov, ki so opisani v točkah 10.1 do 10.5 tega 
člena. 

3. člen 
Posebne določbe 

1. Zavarovano je tudi zlonamerno uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari 
(vandalizem), če je storilec vlomil v zavarovane prostore na enega od načinov, 
opisanih v 1. členu teh pogojev. 

2. Stroški potrebne menjave ključavnic zavarovanih prostorov so zavarovani z 
zavarovalno vsoto 1.500 EUR na prvi riziko, če so bili ključi odtujeni ob vlomni tatvini 
ali ropu. 

3. Stroški premikanja in zaščite, stroški rušenja in pospravljanja kakor tudi stroški 
odstranjevanja so zavarovani z dodatno zavarovalno vsoto na prvi riziko v višini 3 % 
od v zavarovalni polici navedene skupne zavarovalne vsote za zgradbo, opremo, 
blago in zaloge. 

4. Stroški gradbenih izboljšav na podlagi dokazljivih zakonskih ali upravnih predpisov, 
ki nastanejo po kritem škodnem dogodku, so zavarovani z naslednjo dodatno 
zavarovalno vsoto: 

4.1 za zgradbe v višini 3 % od v polici navedene zavarovalne vsote za 
posamezno zgradbo; 

4.2 za opremo v višini 3 % od v polici navedene zavarovalne vsote za opremo. 

 Zavarovalnina za te stroške je v vsakem primeru omejena s 30 % zavarovalnine za 
škodo na zgradbi oz. s 30 % zavarovalnine za škodo na opremi. 

5. Varnostno zavarovanje za opremo, blago in zaloge 

 Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne zavarovalne 
vsote, velja 3 % za opremo, blago in zaloge (za vsako postavko posebej) 
dogovorjenih zavarovalnih vsot kot zavarovalna vsota varnostnega zavarovanja za 
ustrezno postavko. 
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