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1. člen 
Zavarovane nevarnosti in škode 

1. Zavarovane so škode, ki nastanejo na zavarovanem steklu (3. člen teh pogojev) 
zaradi loma. 

2. člen 
Nezavarovane škode 

Zavarovane niso: 

1. škode, ki nastanejo zaradi prask, izjed ali luščenja robov, zgornjega sloja steklenih 
površin ali ogledal ter na njih nameščenih folij, poslikav, napisov ali oblog; 

2. škode na okovju in okvirjih; 

3. posledične škode; 

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

5. škode, ki nastanejo pri vstavljanju, odstranjevanju ali transportu stekla; 

6. škode, ki nastanejo zaradi dejavnosti na samih zasteklitvah, njihovem okovju ali 
okvirjih; škode zaradi čiščenja so zavarovane; 

7. škode, ki so neposredna ali posredna posledica: 

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

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

7.3 vseh vojaških ukrepov ali ukrepov oblasti, ki so v povezavi z omenjenimi 
dogodki iz točk 7.1 in 7.2 tega člena, 

7.4 potresa ali drugih izrednih/nenavadnih naravnih dogodkov, 

7.5 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, opisanih v točkah 7.1 do 7.5 tega člena. 

8. posredne škode kot so npr. tatvina, zamakanje, škode na drugih stvareh ipd. 

3. člen 
Posebne določbe 

1. Zavarovane so vse zasteklitve zgradbe, ki je navedena v zavarovalni polici. Sem 
spadajo tudi steklene strehe, svetlobne kupole, zasteklitve solarnih naprav in table 
z napisi podjetja. Prav tako so zavarovana ukrivljena ali prevrtana stekla. 

2. Steklene strehe, zasteklitve poslovnih prostorov ali notranje zasteklitve (notranje 
šipe, stenska ogledala, vitrine, zasteklitve hladilnih vitrin, ceranske plošče ipd.) so 
zavarovane samo v primeru, če je zavarovalec lastnik teh zasteklitev ali če je 
zakonsko ali pogodbeno obvezan prevzeti stroške njihove zamenjave. 

3. Zavarovane niso zasteklitve, katerih površina presega 3 m2, stekleni gradbeni 
elementi, stekleni stropovi, stekleni zidaki, steklene obloge, stekla svetil, pohodne 
steklene plošče, votla stekla, zasteklitve strojev in naprav, poslikave stekel, neonske 
naprave, zasteklitve s svincem ali z medenino ter siceršnje umetniške zasteklitve. 

4. Zavarovani so stroški odstranjevanja in ponovne namestitve zaprek, ki ovirajo 
zamenjavo stekla (kot so zaščitne rešetke, zaščitne palice, notranja zaščita izložb 
ipd.). 

5. Zavarovani so stroški začasno potrebne zasilne zasteklitve, potrebnega zasilnega 
zapiranja ali zagraditve, stroški potrebne postavitve odrov ter dodatki za nadurno 
delo. 

6. Z zavarovalno vsoto 250 EUR na prvi riziko so zavarovani stroški kratkotrajno 
potrebnega varovanja zavarovanih prostorov po nastanku škode zaradi loma stekla, 
za katero zavarovalno kritje obstaja. 

7. Zavarovalnina za posamezno stekleno površino znaša največ 750 EUR. 

8. v primeru škode izplača zavarovalnica krajevno običajne stroške zamenjave stekla 
kakor tudi stroške odstranjevanja in pospravljanja ostankov zlomljenega stekla 
(stroški zamenjave). 
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