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1. člen 
Zavarovano podjetje 

1. Zavarovano je v zavarovalni polici navedeno podjetje, ki se nahaja na 
zavarovalnem kraju, prav tako opredeljenem v zavarovalni polici. 

2. člen 
Zavarovane nevarnosti 

Vsaka od naslednjih nevarnosti (od točke 1.1 do točke 1.9) je zavarovana le, če je to 
posebej dogovorjeno in dokumentirano v zavarovalni polici. 

1. Notranji nemiri, vandalizem, stavka, začasen razpust 
1.1 Notranji nemiri 

  Za notranje nemire velja gibanje večjega števila prebivalstva, ki moti javni red 
in mir in povzroča nasilje nad osebami ali stvarmi.  

1.1 Vandalizem 

  Vandalizem je vsako zlonamerno uničenje ali poškodovanje zavarovanih 
stvari. 

  Z izjemo škod na zavarovanih objektih zavarovanje ne zajema škode zaradi 
ropa, vlomne tatvine ali vandalizma ob vlomni tatvini. 

  Poleg tega zavarovanje ne velja za škode, ki jih povzroči 

- zavarovalec sam ali 

- njegov zaposleni ali 

- tuja oseba, ki opravlja neko delo znotraj podjetja ali 

- stanovalci oziroma najemniki zavarovanega objekta. 

1.1 Stavka, začasen razpust 

  Stavka je namerna kolektivna prekinitev dela, ki naj bi dosegla določen cilj in 
se je udeleži večje število delavcev. 

  Začasen razpust je namerna izločitev večjega števila delavcev, ki naj bi 
dosegla določen cilj. 

  Zavarovane so škode, povzročene z dejanji stavkajočih ali razpuščenih 
delavcev v povezavi s stavko ali pri upiranju razpustu. 

  Škode na stvareh, ki so last zaposlenih v podjetju, niso zavarovane. 

2. Nalet vozil, dim, nadzvočni udarni val 
2.1 Nalet vozil 

  Za škodo zaradi naleta vozil velja vsako neposredno uničenje ali 
poškodovanje zavarovanih stvari zaradi naleta tirnih ali cestnih vozil. 

  Zavarovane niso: 

- škode, ki jih povzročijo vozila, ki jih upravlja zavarovalec, uporabnik 
zavarovanih objektov ali njuni zaposleni; 

- škode na vozilih, 

- škode na poteh, cestah ali mostovih. 

2.2 Dim 

  Za škodo zaradi dima velja vsako neposredno uničenje ali poškodovanje 
zavarovanih stvari zaradi dima, ki nenadno in nenačrtovano izstopi iz kurišč, 
ogrevalnih, kuhalnih, sušilnih ali drugih podobnih toplotnih naprav, ki se 
nahajajo na zavarovanem območju. 

  Zavarovane niso: 

- škode, ki nastanejo zaradi trajnega vpliva dima. 

2.3 Nadzvočni udarni val 

  Škoda zaradi nadzvočnega udarnega vala je tista škoda, ki nastane, ko 
zračno plovilo prebije zvočni zid pri tem pa tako nastali nadzvočni udarni val 
deluje neposredno na zavarovane stvari. 

3. Izlitje iz škropilnih naprav za vodno gašenje (Sprinkler) 

 Zavarovane so škode zaradi napačnega delovanja škropilne naprave in s tem 
povezanega izlitja vode ali tekočine na vodni osnovi iz gasilnih naprav, ki so 
nameščene na zavarovalnem kraju (škropilne naprave ali naprave za gašenje s 
peno). 

 H gasilnim napravam spadajo izključno gašenju namenjene:  

 naprave vodovodne napeljave, naprave za oskrbo z vodo, alarmni ventili, mreža 
brizgalk in šob, vse skupaj z vsemi pripadajočimi armaturami. 

 Zavarovane niso: 

- škode na samih gasilnih napravah; 

- škode, ki so posledica kontrole tlaka, izvajanja revizijskih, kontrolnih in 
vzdrževalnih del; 

- škode, ki so posledica rekonstrukcij ali popravil na objektu ali gasilni napravi. 

- škode zaradi hišne gobe, plesni, trohnenja ali gnitja lesa. 

4. Poplava 

 Poplava je poplavljanje terena na zavarovalnem kraju zaradi: 

- obilnih atmosferskih padavin, 

- zastoja vode v kanalu kot posledice obilnih atmosferskih padavin, 

- prestopa bregov nadzemnih stoječih ali tekočih voda. 

 Zavarovane niso: 

- škode zaradi predvidljivih poplav (poplava je predvidljiva, če v dolgoletnem 
povprečju nastopi več kot enkrat v desetih letih), 

- škode, ki nastanejo izključno zaradi dviga podtalnice. 

5. Pomikanje zemlje, blata, kamenja, skalovja in drobirja 

 Zavarovane so škode zaradi pomikanja zemlje, blata, kamenja, skalovja in 
drobirja, ki je posledica naravno pogojenega delovanja vode, 

6. Potres 

 Potres je naravno tresenje tal, ki ga povzročijo geofizikalni procesi v notranjosti 
zemlje. 

 Nastala škoda se pripiše potresu takrat, ko moč potresnega sunka na kraju 
nastanka škode doseže vsaj stopnjo 6 na evropski potresni lestvici (EMS-92) po 
Mercalli-Siebergu. Ta stopnja je dosežena, ko je v okolici kraja zavarovanja na 
stavbah, ki so bile v brezhibnem stanju, nastala škoda zaradi potresa. 

7. Snežni plaz in zračni pritisk zaradi snežnega plazu 

Snežni plaz je drsenje snežnih ali ledenih gmot s pobočij. 

Zračni pritisk zaradi snežnega plazu je udarni val, ki ga povzroči snežni plaz. 

8. Posedanje tal 

 Posedanje tal je naravno pogojeno posedanje zemeljskega površja nad naravnimi 
votlinami. 

 Škode zaradi posedanja tal, ki je posledica rudarske dejavnosti, niso zavarovane. 

9.  Neimenovane nevarnosti 

9.1 Neimenovane nevarnosti so tiste nepredvidene nevarnosti, ki nenadno 
delujejo na zavarovane stvari. 

  Kot neimenovane nevarnosti nikakor ne veljajo nevarnosti ali škode, ki: 

- so opisane v točkah od 1. do 8. tega člena ali 

- so lahko drugače zavarovane v skladu s splošnimi pogoji za posamezne 
zavarovalne vrste, za katere veljajo splošni pogoji za premoženjsko 
zavarovanje (ABV). 

9.2 Zavarovane niso: 

SPLOŠNI POGOJI ZAVAROVANJA OBRATOVALNEGA ZASTOJA ZARADI DODATNIH NEVARNOSTI 
(AECBUB 2009 / Stopnja 2) 

Za to zavarovanje veljajo Splošni pogoji premoženjskega zavarovanja Grawe Zavarovalnice d.d. (ABV). 

1. člen Zavarovano podjetje 

2. člen Zavarovane nevarnosti 

3. člen Materialne škode 

4. člen Obratovalni zastoj 

5. člen Prispevek za kritje 

6. člen Zavarovalna vrednost, čas jamstva, jamstvena vsota 

7. člen Obveznosti zavarovalca pred nastankom zavarovalnega primera

 8. člen Obveznosti zavarovalca po nastanku zavarovalnega primera 

 9. člen Škoda zaradi obratovalnega zastoja, zavarovalnina 

10. člen Stroški zmanjševanja škode 

11. člen Podzavarovanje 

12. člen Omejitev zavarovalnine; samopridržaj 

13. člen Izplačilo zavarovalnine 

14. člen Izvedenski postopek 
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9.2.1 škode zaradi poneverb, prikrivanja, prevare, izsiljevanja ali navadne 
tatvine (tudi tatvine v trgovini); 

9.2.2 škode zaradi izgub, ki so bile ugotovljene šele ob kontroli stanja, 
inventurne razlike ali druge nepojasnjene izgube; 

9.2.3 škode na premičnih stvareh, ki se nahajajo na prostem ali v odprtih 
stavbah 

9.2.3.1 zaradi padavin ali drugih vremenskih vplivov; 

9.2.3.2 zaradi tatvine; 

9.2.4 škode na stvareh, ki nastanejo zaradi kakršnekoli obdelave ali 
predelave teh stvari; sem spadajo tudi npr. vzdrževanje, popravila, 
rekonstrukcije, remont, gradbena dela ali montaža; 

9.2.5 škode na objektih ali na delih objektov, vključno z dvorišči, cestami in 
pločniki zaradi posedanja, trganja, krčenja ali raztezanja; 

9.2.6 škode zaradi kontaminacije (npr. zastrupitve, sajavosti, kopičenja ali 
podobnega); 

9.2.7 škode zaradi okužbe, kvarjenja, razpadanja, živali, rastlin, gob ali 
mikroorganizmov vseh vrst; 

9.2.8 škode zaradi klimatskih nihanj temperature, suše ali vlage; 

9.2.9 škode zaradi izgube teže, izgube snovi, razbarvanja, spremembe 
okusa, barve, strukture ali izgleda; 

9.2.10 škode zaradi trajnih vplivov ali delovanja kemične, termične, 
mehanske, električne ali elektromagnetne vrste, zaradi staranja, 
obrabe ali dotrajanosti ali zaradi korozije, oksidacije, rje, erozije, oblog 
vseh vrst; 

9.2.11 škode zaradi izpada oskrbe z vodo, plinom, elektriko, energijo ali 
gorivom; 

9.2.12 škode zaradi izpada ali nezadostnega delovanja klimatskih, hladilnih 
ali ogrevalnih sistemov kot tudi merilnih, regulirnih, varnostnih in 
krmilnih naprav; 

9.2.13 škode zaradi izpada naprav za elektronsko obdelavo podatkov ter 
zaradi izpada, izgube, manipulacije ali spremembe shranjenih 
podatkov in informacij (tudi zaradi računalniških virusov), brez 
istočasnega uničenja ali poškodbe nosilca podatkov; 

Za točke od 9.2.5. do 9.2.13. velja: Te škode so zavarovane le, če so neizogibna 
posledica zavarovanega škodnega dogodka v skladu s točko 9.1. 

9.2.14 škode zaradi zasega, odtujitve ali odvzema; 

9.2.15 škode zaradi genskih manipulacij, mutacij ali drugih genskih 
sprememb. 

9.3. Stvari, ki niso zavarovane za primer neimenovanih nevarnosti: 

9.3.1 vozila, plovila in zračna plovila, samohodni stroji; 

9.3.2 rastline in živali; 

9.3.3 ceste, poti, predori, mostovi, jezovi, pomoli, pristaniški bazeni, 
nabrežni zidovi, cevovodi, vodnjaki, korita, kanali, deponije, vrtine; 

9.3.4 plavajoči objekti (objekti na morju) in stvari na njih; 

9.3.5 denar in vse kar ima denarno vrednost, vrednostni papirji, predmeti 
zgodovinske ali umetniške vrednosti; 

9.3.6 nosilci podatkov vseh vrst z na njih nahajajočimi se programi in 
podatki, pomožna reprodukcijska sredstva, listine, vzorci, prototipi in 
podobno; 

9.3.7 stvari v transportu; 

9.3.8 stvari, ki se nahajajo v gradnji (gradbene storitve) ali v montaži 
(montažni objekti); 

9.3.9. avtomati na kovance, menjalni avtomati in bančni avtomati za izdajo 
denarja skupaj z njihovo vsebino. 

3. člen 
Materialne škode 

1. Kot materialne škode veljajo škode na stvareh, ki služijo poslovnemu namenu 
podjetja, ter nastanejo: 

1.1 zaradi neposrednega delovanja zavarovane nevarnosti (kritega škodnega 
dogodka), 

1.2 kot neizbežna posledica škodnega dogodka, razen škodnih dogodkov v 
skladu z 9. točko 2. člena, 

1.3 pri izgubi/izginotju stvari zaradi škodnega dogodka, razen škodnih dogodkov 
v skladu s točko 1.2 in z 9. točko 2. člena, 

1.4 Zavarovane niso materialne škode, za katere zavarovalno kritje v skladu z 2. 
členom ne obstaja, in sicer tudi v primeru, če te stvari služijo poslovnemu 
namenu podjetja. 

2. Škodni dogodek mora nastopiti na zavarovalnem kraju, ki je naveden v zavarovalni 
polici. 

3. Kot materialne škode ne veljajo škode, ki so posledica: 

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

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

3.3 državljanske vojne, revolucije, upora, vstaje, 

3.4 vseh vojaških ukrepov ali ukrepov oblasti, ki so v povezavi z omenjenimi 
dogodki iz točk 3.2 in 3.3 tega člena, 

3.5 jedrske energije, radioaktivnih izotopov ali ionizirajočega sevanja. 

3.6. požara, eksplozije in padca letala, razen v povezavi z notranjimi nemiri (v 
skladu z 2. členom, točko 1.1), ter potresa (v skladu z 2. členom, točko 6), v 
kolikor je zavarovanje teh dveh nevarnosti izrecno dogovorjeno. 

2. 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 3.2 do 3.6 tega 
člena. 

4. člen 
Obratovalni zastoj 

1. Za obratovalni zastoj velja popolna ali delna prekinitev obratovanja zavarovanega 
podjetja zaradi materialne škode. 

2. Obratovalni zastoj se prične v trenutku nastopa materialne škode in se konča v 
trenutku, ko je materialna škoda v tolikšni meri odpravljena, da je poslovanje 
podjetja ekvivalentno poslovanju v času pred obratovalnim zastojem. 

3. Zastoji, katerih posledice se lahko odpravijo brez znatnih stroškov, ne veljajo kot 
obratovalni zastoji. 

5. člen 
Prispevek za kritje 

1. Prispevek za kritje v smislu zavarovanja obratovalnega zastoja zaradi požara je 
razlika med poslovnimi prihodki in variabilnimi stroški zavarovanega podjetja. 

2. Poslovni prihodki zavarovanega podjetja so 

- prihodki iz prodaje, 

- sprememba stanja zalog lastnih gotovih izdelkov in polizdelkov, 

- aktivirane lastne storitve, 

- drugi poslovni prihodki 

 po odbitku popustov in drugih znižanj prihodkov. 

3. Variabilni (nezavarovani) stroški so tisti stroški, ki se zaradi obratovalnega zastoja 
zmanjšajo ali v celoti odpadejo. 

 Kriterij za presojo variabilnosti je vzdrževanje pripravljenosti za poslovanje. 

 K variabilnim stroškom spadajo tudi amortizacije delov, ki so podvrženi obrabi in ki 
se v času obratovalnega zastoja ne uporabljajo. 

 Stroški dela načeloma ne veljajo za variabilne stroške. 

4. Pri določanju prispevka za kritje se ne upoštevajo tisti prihodki in stroški, ki z 
zavarovanim podjetjem niso neposredno povezani (npr. finančni prihodki, izredni 
prihodki ipd.). 

6. člen 
Zavarovalna vrednost, čas jamstva, jamstvena vsota 

1. Zavarovalna vrednost je prispevek za kritje (5. člen teh pogojev), ki bi ga 
zavarovano podjetje doseglo v 12 mesecih od trenutka nastopa materialne škode, 
če do obratovalnega zastoja ne bi prišlo. 

2. Jamstvo prične v trenutku nastopa materialne škode in traja 12 mesecev. 

 Razen pri podjetjih, ki se ukvarjajo s sezonskim poslovanjem, je možno dogovoriti 
tudi drugačen čas jamstva. 

3. Jamstvena vsota je napram zavarovalni vsoti v enakem razmerju kot čas jamstva 
napram obdobju 12 mesecev. 

7. člen 
Obveznosti zavarovalca pred nastankom zavarovalnega primera 

1. Zavarovalec je dolžan v skladu s predpisi voditi poslovne knjige in evidence, 
izvajati inventure in izdelovati bilance ter za tekoče poslovno leto in tri predhodna 
leta vse našteto varno hraniti. 

2. Zavarovalec je dolžan varno hraniti nosilce podatkov, poslovne knjige, akte, načrte 
in podobno, da ne bi prišlo do njihovega poškodovanja, uničenja ali izginotja. 

 V primeru elektronskega shranjevanja podatkov je potrebno v primernih časovnih 
intervalih izdelovati varnostne kopije programov in podatkov ter te kopije 
shranjevati na varnem mestu. 
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3. Zavarovalec se zavezuje, da bo dobro skrbel za zavarovane stvari. 

4. Pri škropilnih napravah za vodno gašenje je treba uvesti ukrepe za preprečitev 
škod zaradi zmrzali. 

5. Odtočne cevi na zavarovalnem kraju morajo biti proste, v prostorih, kjer je 
nevarnost poplav je treba namestiti protipoplavne lopute. 

6. Stvari, ki se nahajajo pod zemeljskim površjem je treba shranjevati vsaj 12 cm nad 
tlemi. 

Navedene obveznosti veljajo kot dogovorjeni varnostni predpisi v skladu s 6. členom 
Splošnih pogojev premoženjskega zavarovanja (ABV). Če zavarovalec katere od 
dogovorjenih ali predpisanih obveznosti ne izpolni, se obveznost zavarovalnice 
zmanjša za toliko, za kolikor je zaradi tega nastala večja škoda. 

8. člen 
Obveznosti zavarovalca po nastanku zavarovalnega primera 

1. Obveznost zmanjševanja škode 

 Zavarovalec je v primeru nastanka materialne škode, ki bi lahko imela za 
posledico obratovalni zastoj, ali v primeru že nastalega obratovalnega zastoja 
dolžan v skladu s svojimi zmožnostmi storiti vse za preprečitev oz. zmanjšanje 
škode zaradi obratovalnega zastoja. 

Pri tem mora pridobiti navodila zavarovalnice in se le-teh držati. 

2. Obveznost prijave škode 

 Zavarovalec mora vsako škodo, ki bi lahko imela za posledico obratovalni zastoj, 
nemudoma prijaviti zavarovalnici. Pri škodah zaradi vandalizma in naleta vozil, kot 
tudi pri izginotju stvari, je potrebno škodo prijaviti tudi pristojnemu organu za 
notranje zadeve in pri tem še zlasti navesti vse izginule stvari. 

3. Obveznost pojasnjevanja škode 

3.1 Zavarovalec mora zavarovalnici in njenim pooblaščenim strokovnjakom 
omogočiti vse preiskave, ki so potrebne za določanje vzroka in obsega 
škode, trajanja obratovalnega zastoja kot tudi višine škode zaradi 
obratovalnega zastoja ter obsega njenih obveznosti. 

3.2 Zavarovalec mora z zavarovalnico sodelovati in ji na njeno zahtevo po resnici 
in v celoti na lastne stroške posredovati vsa potrebna pojasnila. Prav tako na 
lastne stroške ji mora dati na razpolago vso dokumentacijo, navedeno v 
7. členu teh pogojev. 

  Zavarovalnica in njeni pooblaščeni strokovnjaki so dolžni varovati tajnost 
tako dobljenih podatkov. 

4. Posledice neizpolnitve obveznosti 

 Če zavarovalec katere od dogovorjenih ali predpisanih obveznosti ne izpolni, se 
obveznost zavarovalnice zmanjša za toliko, za kolikor je zaradi tega nastala večja 
škoda. 

9. člen 
Škoda zaradi obratovalnega zastoja, zavarovalnina 

1. Škoda zaradi obratovalnega zastoja 

1.1 Za škodo zaradi obratovalnega zastoja velja zaradi obratovalnega zastoja 
dejansko izgubljen (nedosežen) prispevek za kritje, zmanjšan za prihranjene 
zavarovane stroške in povečan za stroške zmanjševanja škode v skladu z 
10. členom teh pogojev. 

1.2 Pri določanju izgubljenega (nedoseženega) prispevka za kritje je potrebno 
upoštevati vse okoliščine, ki bi vplivale nanj tudi, če ne bi prišlo do 
obratovalnega zastoja, npr. tehnične in gospodarske razmere zavarovanega 
podjetja, predvidene spremembe v zavarovanem podjetju, položaj na tržišču, 
vpliv višje sile, stavka, bojkot, stečaj ali prisilna poravnava zavarovalca. 

1.3 Amortizacija za naprave, ki so uničene zaradi materialne škode in ki bi jih bilo 
možno izvesti v času trajanja obratovalnega zastoja, predstavlja prihranjene 
zavarovane stroške. 

1.4 Za škodo zaradi obratovalnega zastoja ne veljajo pogodbene kazni ali 
odškodnine, ki jih mora zavarovalec plačati zaradi neupoštevanja rokov 
dobave, izdelave ali drugih prevzetih obveznosti. 

2. Zavarovalnina 

2.1 Zavarovalnica nadomesti škodo zaradi obratovalnega zastoja najdlje za čas 
jamstva, vendar največ do višine jamstvene vsote. 

  Ti omejitvi ne veljata, če je njuna prekoračitev posledica navodil 
zavarovalnice. 

2.2 Zavarovalnica ne izplača zavarovalnine, če se škoda zaradi obratovalnega 
zastoja poveča 

2.2.1 zaradi izrednih, v času obratovalnega zastoja nastalih dogodkov ali 
trajnih razmer, kamor spadajo tudi dogodki, navedeni v 3. členu teh 
pogojev v točkah od 3.2 do 3.6; 

2.2.2 zaradi sprememb ali novosti v podjetju, ki so opravljene v sklopu 
odprave materialne škode; 

2.2.3 zaradi omejitev uradnih organov v zvezi z obnovo ali obratovanjem; 

2.2.4 zaradi izrednih zamud pri odpravi materialne škode, npr. zaradi 
razjasnitve lastniških, posestvenih ali zakupnih razmerij, postopkov 
dedovanja, sodnih postopkov ipd.; 

2.2.5 ker zavarovalec ni pravočasno poskrbel za odpravo materialne škode 
ali za to ni imel na voljo dovolj sredstev; 

2.2.6 ker se posamezne stvari, ki spadajo skupaj in so ostale nepoško-
dovane, v zavarovanem podjetju ne morejo več uporabiti. 

10. člen 
Stroški zmanjševanja škode 

1. Stroški zmanjševanja škode so stroški ukrepov, ki jih je zavarovalec izvedel zaradi 
preprečevanja ali zmanjšanja škode zaradi obratovalnega zastoja, 

1.1 če se zaradi teh ukrepov škoda zaradi obratovalnega zastoja dejansko 
zmanjša ali 

1.2 če so bili ti ukrepi po mnenju zavarovalca potrebni, zaradi njihove nujnosti pa 
ni mogel pridobiti predhodnega soglasja zavarovalnice. V takšnem primeru 
mora zavarovalec zavarovalnico nemudoma obvestiti o izvedenih ukrepih. 

2. Kot ukrepi za preprečevanje ali zmanjšanje škode pridejo npr. v poštev: ureditev 
nadomestnega ali zasilnega poslovanja, nadoknadenje izgubljenega 
(nedoseženega) prispevka za kritje v primernem roku s povečano storilnostjo po 
koncu obratovalnega zastoja. 

3. Za stroške zmanjševanja škode ne veljajo stroški ukrepov, če zaradi teh 
zavarovalec 

3.1 po koncu trajanja obratovalnega zastoja pridobi premoženjsko korist, 

3.2 prigospodari prispevek za kritje, ki ni zavarovan. 

11. člen 
Podzavarovanje 

1. Zavarovalnina, določena po določilih 9. člena teh pogojev, se v primeru 
podzavarovanja zmanjša v skladu z določili Splošnih pogojev premoženjskega 
zavarovanja (ABV). 

12. člen 
Omejitev zavarovalnine; samopridržaj 

1. Če je za posamezne stvari/škode dogovorjena najvišja zavarovalnina, predstavlja 
ta najvišja zavarovalnina mejo za izplačilo zavarovalnine vključno z vsemi stroški. 

2. Zavarovalnina, določena v skladu z 9. členom teh pogojev, se ob škodnem 
dogodku zmanjša za dogovorjen samopridržaj (po upoštevanju podzavarovanja). 

3. Vsi škodni dogodki, ki imajo isti vzrok in so časovno nastopili v roku 72 ur, veljajo v 
skladu z določili točk 1. in 2. kot en škodni dogodek. 

13. člen 
Izplačilo zavarovalnine 

1. Po možnosti je potrebno zavarovalnino za celotno predvideno trajanje 
obratovalnega zastoja določiti vnaprej, in sicer ločeno za vsak mesec 
obratovalnega zastoja. Če se končna zavarovalnina razlikuje od tiste, ki je bila 
določena vnaprej, je potrebno vnaprej določeno zavarovalnino popraviti. 

 Zavarovalnina, določena vnaprej, zapade v izplačilo mesečno v tistem obsegu, ki 
zneskovno odpade na posamezne mesece obratovalnega zastoja. 

2. Če zavarovalnine vnaprej ni možno določiti, je pa možno po preteku enega 
meseca od pričetka obratovalnega zastoja in po preteku vsakega naslednjega 
meseca za pretekli čas obratovalnega zastoja določiti minimalni znesek, ki ga 
mora zavarovalnica izplačati, lahko zavarovalec zahteva, da se mu ta znesek 
izplača in vračuna v končno zavarovalnino. 

3. Dokler zavarovalnina ni določena sporazumno ali z izvedenskim postopkom, 
odstop (cesija) le-te ni možen. 

14. člen 
Izvedenski postopek 

1. V primeru izvedenskega postopka v skladu s 17. členom Splošnih pogojev 
premoženjskega zavarovanja (ABV) je dogovorjeno še naslednje: 

1.1 Izvedensko mnenje obeh izvedencev mora vsebovati vsaj: 

1.1.1 zavarovalno vrednost, 

1.1.2 obseg in čas trajanja obratovalnega zastoja, 

1.1.3 znesek škode zaradi obratovalnega zastoja, ki je nastopila v času 
jamstva. 

1.2 Udeleženci izvedenskega postopka so v enaki meri kot zavarovalnica dolžni 
varovati tajnost tako dobljenih podatkov. 

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


