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1. člen 
Zavarovane nevarnosti 

1. Vihar 

 Vihar je veter, ki piha s hitrostjo najmanj 62 km/h. 

 Če je hitrost vetra dvomljiva, jo mora zavarovalec dokazati s podatki Agencije 
Republike Slovenije za okolje. 

2. Toča 

 Toča je vremenska padavina v obliki ledenih zrn. 

3. Pritisk snega 

 Pritisk snega je delovanje sile naravno nakopičene mirujoče snežne ali ledene 
gmote. 

4. Utrganje zemljišča 

 Utrganje zemljišča je naravno pogojeno odtrganje ali odstopanje kamnin s pobočja. 

5. Zemeljski plaz 

 Zemeljski plaz je naravno pogojeno drsenje zemeljskih ali kamnitih mas na 
nagnjenem zemljišču po neki, pod površino ležeči drči, z jasno vidnimi razpokami 
tal in gubanjem zemljišča. 

2. člen 
Nezavarovane škode 

Zavarovane niso niti kot neizbežna posledica škodnega dogodka: 

1. škode, ki nastanejo zaradi požara, udara strele, eksplozije ali padca zračnih plovil; 

2. škode, ki nastanejo zaradi snežnih plazov, zračnega pritiska zaradi snežnih plazov, 
viharne plime ali poplave, nadalje zaradi pomikanja zemlje, blata, kamenja, skalovja 
in drobirja, ki je posledica naravno pogojenega delovanja vode; 

3. škode, ki nastanejo zaradi sesalnega ali tlačnega učinka zračnih ali vesoljskih plovil; 

4. škode, ki nastanejo zaradi vremenskih padavin in s tem povzročenega zastoja vode; 

 Škode zaradi vremenskih padavin so krite, če voda prodre v zavarovane prostore 
zaradi tega, ker so bili trdni deli zgradbe oziroma pravilno zaprta okna ali zunanja 
vrata poškodovani ali uničeni zaradi škodnega dogodka. 

5. škode, ki nastanejo zaradi premikanja tal, ki je posledica gradbene ali rudarske 
dejavnosti; 

6. škode, ki nastanejo zaradi posedanja tal; 

7. škode, ki nastanejo zaradi trajnega delovanja vremenskih ali okoljskih vplivov; 

8. škode, ki nastanejo: 

8.1 ker se zavarovana zgradba ali njeni deli nahajajo v slabem stanju, 

8.2 ker deli zgradbe pri novogradnji ali obnovi zavarovane zgradbe še niso 
popolnoma ali dovolj trdno povezani z zavarovano zgradbo ali pa so se od 
zgradbe ločili; 

9. V nobenem primeru niso zavarovane škode, ki so posledica: 

9.1 zavarovalnih primerov, ki so nastali pred začetkom zavarovanja, tudi če so 
posledice vidne šele po začetku zavarovanja, 

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

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

9.4 vseh vojaških ukrepov ali ukrepov oblasti, ki so v povezavi z omenjenimi 
dogodki iz točk 9.2 in 9.3 tega člena, 

9.5 potresa ali drugih izrednih/nenavadnih naravnih dogodkov, 

9.6 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 9.2 do 9.6 tega 
člena. 

3. člen 
Posebne določbe 

1. Samo na podlagi posebnega dogovora so zavarovane: 

1.1 zasteklitve vseh vrst – tudi tiste iz umetnih mas, svetlobne kupole, 

1.2 zunanje naprave katerekoli vrste (npr. table z imenom podjetja, reklamne 
table, ograje, zunanja svetlobna telesa, markize), 

1.3 premične stvari na prostem ali v transportu. 

2. Solarne naprave na zgradbi ali zavarovanem zemljišču so zavarovane v okviru 
skupne zavarovalne vsote. 

3. Zunanje antene na zgradbi ali zavarovanem zemljišču so zavarovanev okviru 
skupne zavarovalne vsote, v kolikor za te stvari ne obstaja kakšno drugo 
zavarovanje. 

4. V okviru za opremo dogovorjene zavarovalne vsote je zavarovana tudi adaptacija 
naprav in zgradb, v kolikor je zavarovalec nosil stroške njihove prvotne gradnje ali 
izdelave. To velja samo v primeru, če je zavarovalec zakonsko ali pogodbeno 
obvezan prevzeti stroške njihove obnove ali ponovne izgradnje/nabave oziroma če 
je adaptacija potrebna za nadaljevanje poslovanja podjetja na dosedanjem 
zavarovalnem kraju. 

5. 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. 

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

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

6.2 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. 

7. Varnostno zavarovanje za zgradbe 

 Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne zavarovalne 
vsote, velja 3 % za zgradbe dogovorjenih zavarovalnih vsot kot zavarovalna vsota 
varnostnega zavarovanja. To velja za vse zgradbe, ki so navedene v zavarovalni 
polici, kakor tudi za zgradbe, ki pomotoma niso bile zajete v zavarovanje. Varnostno 
zavarovanje ne velja za steklenjake in rastlinjake. 

8. 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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