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1. člen 
Predmet zavarovanja

1. Zavarovano je izključno blago v lasti zavarovalca, skladiščeno v zamrzovalnikih, ki 
se nahajajo na zavarovalnem kraju, opredeljenem v zavarovalni polici. Blago mora 
biti zavedeno v poslovnih knjigah zavarovalca.

2. člen 
Zavarovane nevarnosti in škode

1. Zavarovanje krije škode, ki nastanejo na blagu v zamrzovalnikih zaradi:

1.1 odpovedi strojnih ali električnih hladilnih naprav (npr. zaradi napake v materialu 
ali napake proizvajalca, kratkega stika, napake v izolaciji, prenapetosti, 
zlonamernega dejanja tretje osebe, nespretnosti ali malomarnosti);

1.2 izteka slanice, amonijaka ali druge hladilne tekočine;

1.3 izpada električne energije, do katerega pride zaradi motenj v javnem 
elektroenergetskem sistemu;

1.4 izpada oskrbe z vodo, do katerega pride zaradi motenj v javnem vodovodnem 
sistemu.

2. Zavarovanje ne krije škod, ki nastanejo:

2.1 pred začetkom zavarovanja, tudi če so posledice vidne šele po začetku 
zavarovanja. To velja tudi za napake ali pomanjkljivosti, ki so obstajale že 
pred oziroma ob sklenitvi pogodbe in so bile zavarovancu, zavarovalcu 
oziroma odgovornemu poslovodnemu osebju znane ali bi jim morale biti 
znane;

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

2.3 zaradi notranjih nemirov, plenjenja, državljanske vojne, revolucije, upora, 
vstaje;

2.4 zaradi vojaških ukrepov ali ukrepov oblasti, ki so v povezavi z omenjenimi 
dogodki iz točk 2.2 in 2.3 tega člena;

2.5 zaradi potresa ali drugih izrednih oziroma nenavadnih naravnih dogodkov;

2.6 zaradi jedrske energije, radioaktivnih izotopov ali ionizirajočega sevanja;

2.7 zaradi namernih dejanj, opustitve dejanj ali dejanj, ki so posledica 
hude malomarnosti zavarovanca, zavarovalca oziroma odgovornega 
poslovodnega osebja.

  Kot dejanje ali opustitev dejanja iz prejšnjega odstavka velja, če je 
temperatura ali vlažnost zraka v zamrzovalniku nepravilno določena oziroma 
nastavljena. Enako velja, če namerno ni bilo storjeno vse potrebno za zaščito 
zavarovanega blaga pred najavljenim izpadom električne energije ali oskrbe 
z vodo;

2.8 zaradi dokazljive neposredne posledice običajne obrabe zamrzovalnikov, 
njihove dotrajanosti ter zaradi korozije ali drugih usedlin;

2.9 zaradi krčenja ali drugih naravnih sprememb blaga;

2.10 zaradi nepravilne ali pomanjkljive predhodne obdelave ali embalaže blaga, 
oporečne kvalitete blaga pri uskladiščenju, nepravilnega zamrzovanja ali 
skladiščenja;

2.11 zaradi predčasne uporabe zamrzovalnika, ki je bil poškodovan ali pokvarjen, 
če potrebna dela (popravilo) še niso bila zaključena in zato brezhibno 
delovanje zamrzovalnika ni bilo zagotovljeno.

3. člen 
Področje veljavnosti zavarovanja

1. Zavarovanje velja izključno v Republiki Sloveniji, in sicer za blago, ki je skladiščeno 
v zamrzovalnikih na zavarovalnem kraju, opredeljenem v zavarovalni polici. Če je 
blago preneseno drugam, zavarovalno varstvo zanj preneha veljati, razen če ni s 
posebnim dogovorom sklenjeno drugače.

4. člen 
Zavarovalna vrednost, zavarovalna premija

1. Zavarovalna vrednost je nabavna vrednost vsega blaga, ki se nahaja v 
posameznem zamrzovalniku.

2. Zavarovalna vsota predstavlja osnovo za izračun zavarovalne premije.

5. člen 
Obveznosti zavarovalca pred nastankom zavarovalnega primera

1. Zavarovalec je dolžan skrbeti, da so zamrzovalniki, v katerih se nahaja zavarovano 
blago, tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani ter da niso trajno ali namenoma 
obremenjeni preko dovoljene mere.

2. Zavarovalec mora zavarovalnici ob vsakem času omogočiti vpogled v strojno 
opremo.

3. Če zavarovalec ne izpolni navedenih obveznosti, se obveznost zavarovalnice 
zmanjša za toliko, za kolikor je zaradi tega nastala večja škoda.

6. člen 
Obveznosti zavarovalca po nastanku zavarovalnega primera

1. Zavarovalec je v primeru nevarnosti nastanka škode ali že nastale škode dolžan v 
skladu s svojimi zmožnostmi poskrbeti, da se uresniči naslednje:

1.1 poskrbeti mora za reševanje zavarovanih stvari in zmanjšanje nastale škode. 
Ob tem mora pridobiti navodila zavarovalnice in se le-teh držati;

1.2 vsako škodo mora nemudoma prijaviti zavarovalnici;

1.3 zavarovalnici in njenim pooblaščenim strokovnjakom mora omogočiti vse 
preiskave, ki so potrebne za določanje vzroka in obsega škode ter obsega 
njenih obveznosti;

1.4 z zavarovalnico mora sodelovati in ji na njeno zahtevo po resnici in v celoti na 
lastne stroške posredovati vsa potrebna pojasnila. Prav tako ji mora dati na 
lastne stroške na razpolago vso ustrezno dokumentacijo;

1.5 zavarovalec ne sme spreminjati stanja poškodovanih ali uničenih stvari do 
prihoda predstavnika zavarovalnice na sam kraj škode in ugotovitve vzroka 
ter obsega nastale škode, razen če je sprememba potrebna zaradi javnega 
interesa ali zato, da bi zmanjšal ali preprečil povečanje škode.

2. V primeru škode, ki nastane zaradi izpada električne energije oziroma oskrbe z 
vodo, mora zavarovalec zavarovalnice predložiti ustrezno potrdilo pristojnega 
podjetja za električno ali vodno omrežje, iz katerega sta razvidna vzrok in trajanje 
izpada.

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

7. člen 
Zavarovalnina

1. Zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini dejansko nastale škode, zmanjšane 
za samopridržaj, ki je določen v zavarovalni polici, vendar največ do višine 
zavarovalne vsote.

2. Za določitev višine zavarovalnine je merodajna zavarovalna vrednost blaga 
neposredno pred nastankom zavarovalnega primera.

3. Višina zavarovalnine

3.1 V primeru škode na blagu, ki ga izdeluje zavarovalec (polizdelki in končni 
izdelki), izplača zavarovalnica zavarovalnino v višini stroškov ponovne 
izdelave, zmanjšanih za morebitne prihranjene stroške.

3.2 V primeru škode na zalogah trgovskega blaga ali surovin izplača 
zavarovalnica zavarovalnino v višini stroškov ponovne nabave, znižane za 
morebitne prihranjene stroške.

 Od zavarovalnine se odbije vrednost ostankov.
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4. Zavarovalno kritje ne velja za:

4.1 zmanjšanje vrednosti, če je po nastanku zavarovalnega primera vrednost 
ostankov dodatno zmanjšana zaradi dogodkov, opisanih v 2. členu teh 
pogojev v točkah 2.9 in 2.10;

4.2 morebitno zmanjšanje vrednosti nepoškodovanih stvari, ki nastane zaradi 
poškodbe, uničenja ali izginotja drugih stvari (pri stvareh, ki spadajo skupaj - 
zbirke, kompleti);

4.3 škodo, ki nastane zaradi uničenega ali pokvarjenega sladoleda, in sicer za 
tisti del, ki presega polovico pogodbeno dogovorjene zavarovalne vsote;

4.4 blago, kateremu je potekel rok trajanja.

8. 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 tudi zavarovalno 

vrednost ob škodnem dogodku uničenih, poškodovanih ali izginulih stvari 

neposredno pred nastankom zavarovalnega primera kakor tudi vrednost 

ostankov le-teh;

1.2 na zahtevo ene od pogodbenih strank se mora ugotoviti tudi zavarovalna 

vrednost zavarovanih stvari, ki ob škodnem dogodku niso uničene, 

poškodovane ali izginule.

9. člen 

Višina zavarovalne vsote po zavarovalnem primeru

1. Od datuma nastanka zavarovalnega primera do konca tekoče zavarovalne dobe 

bo zavarovalna vsota znižana za višino izplačane zavarovalnine. Za naslednjo 

tekočo zavarovalno dobo velja zavarovanje spet s polno zavarovalno vsoto.

Uprava Grawe Zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji z dne 13.12.2011 in pričnejo veljati dne 01.01.2012.


