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1. člen 
Zavarovane nevarnosti 

1. Zavarovanje krije škode na zavarovanih stvareh zaradi neposrednega delovanja 
vode iz cevovodne napeljave, ki se zaradi loma ali poka dovodnih ali odvodnih cevi, 
sanitarnih armatur ali naprav, priključenih na cevovodno omrežje, iz njih izlije. 

2. Samo pri zavarovanju zgradb krije zavarovanje dodatno: 

2.1 škode zaradi zmrzali, ki nastanejo na cevovodni napeljavi, sanitarnih 
armaturah ali napravah, priključenih na cevovodno omrežje, 

2.2 škode na cevovodni napeljavi zaradi loma ali poka cevi. 

2. člen 
Nezavarovane škode 

Zavarovane niso niti kot neizbežna posledica škodnega dogodka: 

1. škode, ki so nastale pred začetkom zavarovanja, tudi če so posledice vidne šele po 
začetku zavarovanja; 

2. škode zaradi loma dovodnih in odvodnih cevi, če do njih pride zaradi korozije, 
obrabe ali dotrajanosti, 

3. škode zaradi loma dovodnih in odvodnih cevi izven zavarovanih zgradb; 

4. škode na sanitarnih armaturah ali napravah, priključenih na cevovodno omrežje, 
zaradi loma le-teh; 

5. škode na ceveh/napravah, ki odvajajo izključno atmosfersko vodo; 

6. škode zaradi izlitja vode iz odprtih sanitarnih armatur; 

7. škode zaradi izlitja vode iz sistema za talno oziroma stensko ogrevanje ali na 
samem sistemu; 

8. škode zaradi izlitja vode iz solarnih naprav ali na samih solarnih napravah; 

9. škode zaradi izlitja vode iz klimatskih naprav ali na samih klimatskih napravah; 

10. škode zaradi izlitja vode iz naprav za vodno gašenje (sprinkler) ali na samih 
napravah za vodno gašenje; 

11. škode zaradi izlitja vode iz bazenov; 

12. škode na blagu, ki se nahaja pod zemeljskim nivojem in ni skladiščeno vsaj 12 cm 
nad tlemi; 

13. odpravljanje zamašitev katerekoli vrste (stroški odmaševanja); 

14. izguba vode, najemnine ali druge posredne škode; 

15. škode zaradi podtalnice, visokih voda, poplave, vremenskih padavin in s tem 
povzročenega zastoja vode; 

16. škode zaradi hišne gobe, plesni, trohnenja ali gnitje lesa; 

17. škode zaradi požara, udara strele, eksplozije ali padca zračnih plovil; 

18. škode zaradi posedanja tal kot posledice izlitja vode; 

19. škode, ki so neposredna ali posredna posledica: 

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

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

19.3 vseh vojaških ukrepov ali ukrepov oblasti, ki so v povezavi z omenjenimi 
dogodki iz točk 19.1 in 19.2 tega člena, 

19.4 potresa ali drugih izrednih/nenavadnih naravnih dogodkov, 

19.5 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 19.1 do 19.5 tega 
člena; 

20. škode na cevovodih, ki služijo izključno oskrbi zgradb, ki po tej pogodbi niso 
zavarovane. 

3. člen 
Posebne določbe 

1. Samo pri zavarovanju zgradb so zavarovani: 

1.1 stroški odtaljevanja, 

1.2 razumni stroški iskanja napake pri kritem škodnem dogodku, in sicer z 
zavarovalno vsoto 500 EUR na prvi riziko. 

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

3. 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. 

4. 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. 

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

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

5.2 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. 

6. Ob vsakem zavarovalnem primeru so zavarovani stroški zamenjave cevi največ do 
dolžine 2 metrov. V kolikor je za odpravo škode potrebno zamenjati daljšo cev, se ti 
stroški znižajo v razmerju med dolžino 2 metrov in dejansko dolžino zamenjane cevi. 

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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