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1. člen 
Zavarovane nevarnosti in škode 

1. Zavarovane so škode na stvareh, ki nastanejo zaradi izvršene vlomne tatvine ali 
zaradi poskusa vlomne tatvine. 

2. Vlomna tatvina je, če storilec z namenom tatvine 

2.1 vdre v zavarovane prostore tako, da s silo odpre ali vlomi vrata, okna ali druge 
dele zgradbe; 

2.2 vstopi v zavarovane prostore skozi odprtine, ki niso namenjene vstopu, ter pri 
tem premaga ovire, ki onemogočajo vstop brez napora; 

2.3 skrivaj pride v zavarovane prostore in opravi tatvino v času, ko so prostori 
zaklenjeni; 

2.4 odklene ključavnico zavarovanih prostorov z orodjem ali s ponarejenimi in/ali 
nezakonito izdelanimi ključi; 

2.5 odklene ključavnico zavarovanih prostorov s pravim ključi, če pride do njih z 
vlomom v neke druge prostore (ne v zavarovane) ali z ropom. 

  Rop je odvzem ali prisilna izročitev stvari, pri čemer storilec osebam grozi z 
uporabo sile oziroma silo dejansko uporabi. 

2.6 v času prisotnosti drugih oseb vdre v zaklenjene prostore na katerega od 
načinov, opisanih v točkah od 2.1 do 2.5 tega člena. 

3. Vlomna tatvina v zaklenjeno hranišče je, če storilec 

3.1 vlomi v skladu z 2. točko tega člena in odpre hranišče s silo ali s pomočjo 
orodja ali ponarejenih in/ali nezakonito izdelanih ključev; 

3.2 odpre hranišče s pravimi ključi, če pride do njih z vlomom v neko drugo enako 
varno hranišče. 

  Samo na podlagi posebnega dogovora velja zavarovanje za primer odpiranja 
zaklenjenega hranišča s pravimi ključi, če pride storilec do njih z vlomom v 
neke druge prostore (ne v zavarovane) v skladu z 2. točko tega člena ali z 
ropom. 

3.3 v času prisotnosti drugih oseb pride v zavarovane prostore in vdre v tam 
nahajajoča se hranišča ali jih odpre s pomočjo orodja ali ponarejenih in/ali 
nezakonito izdelanih ključev. 

2. člen 
Nezavarovane škode 

Zavarovane niso niti kot neizbežna posledica škodnega dogodka: 

1. tatvina ali izginotje stvari, če škoda ni posledica vlomne tatvine v skladu s 1. členom 
teh pogojev; 

2. škode, ki nastanejo zaradi odvzema blaga ali gotovine iz raznih avtomatov z 
uporabo nepravih/ponarejenih ali neustreznih kovancev, kartic ali podobnega; 

3. škode zaradi namernih dejanj oseb, ki z zavarovalcem živijo v skupnem 
gospodinjstvu; 

4. škode zaradi namernih dejanj oseb, ki delajo za zavarovalca in imajo dostop do 
zavarovanih prostorov, razen če pride do vlomne tatvine v času, ko so zavarovani 
prostori za njih zaklenjeni in te osebe niso uporabile niti pravih niti ponarejenih in/ali 
nezakonito izdelanih ključev; 

5. škode zaradi požara, eksplozije ali izlitja vode. 

 Škode, ki nastanejo zaradi uporabe eksplozivnih sredstev pri vlomni tatvini, so 
zavarovane, razen če zavarovalnine ni mogoče zahtevati iz kakšne druge 
zavarovalne pogodbe. 

6. škode zaradi izgubljenega dobička in druge posredne škode; 

7. škode, do katerih pride, če storilec vstopi v zavarovane prostore skozi odprto okno 
ali okno, odprto na ventus. 

8. škode, ki so neposredna ali posredna posledica: 

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

8.2 notranjih nemirov, državljanske vojne, revolucije, upora, vstaje, 
8.3 vseh vojaških ukrepov ali ukrepov oblasti, ki so v povezavi z omenjenimi 

dogodki iz točk 8.1 in 8.2 tega člena, 
8.4 potresa ali drugih izrednih/nenavadnih naravnih dogodkov, 

8.5 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 8.1 do 8.5 tega 
člena. 

3. člen 
Posebne določbe 

1. Zavarovano je tudi zlonamerno uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari 
(vandalizem), če je storilec vlomil v zavarovane prostore na enega od načinov, 
opisanih v 1. členu teh pogojev. 

2. Stroški potrebne menjave ključavnic zavarovanih prostorov so zavarovani z 
zavarovalno vsoto 1.500 EUR na prvi riziko, če so bili ključi odtujeni ob vlomni tatvini 
ali ropu. 

3. Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne zavarovalne 
vsote, so škode zaradi ropa zavarovane z zavarovalno vsoto 1.500 EUR na prvi 
riziko. 

 Škode zaradi ropa so škode, ki nastanejo z uporabo ali grožnjo uporabe sile znotraj 
zavarovanih prostorov ali na zavarovalnem kraju napram zavarovalcu, njegovim 
zaposlenim (razen kurirju in njegovemu spremstvu) ali tretjim osebam z namenom, 
da bi se storilec polastil stvari, ki se nahajajo v zavarovanih prostorih ali na 
zavarovalnem kraju, ali da bi izsilil njihovo predajo. 

 V okviru za rop dogovorjene zavarovalne vsote so krite tudi škode, nastale z ropom 
tretjih oseb, ki so se v trenutku roparskega napada nahajale v zavarovanih prostorih, 
kakor tudi škode, ki so nastale v povezavi z ropom na zavarovanih prostorih 
(vključno s stroški pospravljanja), na stvareh zavarovalca ali na zemljišču 
zavarovalca, če zavarovalnine za te stvari ni možno zahtevati iz kakšnega drugega 
zavarovanja. 

4. Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne zavarovalne 
vsote, so škode zaradi ropa kurirja in škode v času kurirskega transporta 
zavarovane znotraj Republike Slovenije z zavarovalno vsoto 1.500 EUR na prvi 
riziko. 

4.1 Škode zaradi ropa kurirja so škode, ki nastanejo z uporabo ali grožnjo 
uporabe sile napram kurirju zavarovalca ali njegovemu spremstvu. 

4.2 Škode v času kurirskega transporta so: 
- odvzem denarja in vsega, kar ima denarno vrednost, s strani tretjih oseb, 

potem ko sta kurir in – če je le-to pogodbeno dogovorjeno – njegovo 
spremstvo zaradi telesne poškodbe onesposobljena, tretje osebe pa to 
njuno stanje izkoristijo. 

- odvzem denarja in vsega, kar ima denarno vrednost, med transportom s 
strani tretjih oseb, ki izkoristijo okoliščino, da kurir izpolnjuje obveznost 
nudenja nujne pomoči. 

- uničenje ali poškodovanje zavarovanih vrednosti, ki so v hrambi kurirja ali 
se z njim nahajajo v vozilu, zaradi požara, strele ali eksplozije. 

- poškodovanje stvari oropanih oseb, če zavarovalnine za te stvari ni možno 
zahtevati iz kakšnega drugega zavarovanja. 

4.3 Za kurirja ali njegovo spremstvo veljajo samo primerne osebe, ki so starejše 
od 18 let. Duševno ali telesno prizadete osebe za to delo niso primerne. 

5. Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne zavarovalne 
vsote, so stvari lastnika podjetja, zaposlenih v podjetju in gostov podjetja 
zavarovane z zavarovalno vsoto 3.000 EUR na prvi riziko, v kolikor za te stvari ne 
obstaja kakšno drugo zavarovanje. 

 To ne velja za gotovino, zlatnino, srebrnino, nakit, vrednostne papirje, motorna 
vozila ter opremo/inventar gospodinjstva, ki se nahaja v stanovanjih. 

6. Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne zavarovalne 
vsote, so stroški obnove ali ponovne nabave nosilcev podatkov, poslovnih knjig, 
aktov, načrtov, magnetnih trakov ipd. ter na njih nahajajočih se podatkov zavarovani 
z zavarovalno vsoto 3.000 EUR na prvi riziko. To velja tudi za pomožna 
reprodukcijska sredstva (modele, kalupe ipd.). 

7. Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne zavarovalne 
vsote, so gotovina, devize, vrednostni papirji vseh vrst, menice, čeki, srečke, 
hranilne knjižice, poštne znamke, kovanci, vozne karte, kuponi, vinjete za avtoceste, 
telefonske kartice in podobno zavarovani z zavarovalno vsoto 500 EUR na prvi 
riziko, v kolikor so shranjeni v najmanj zaklenjenem hranišču (to je v zaklenjenem 
pohištvu). 
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 Od te zavarovalne vsote znaša zavarovalna vsota za vsebino nezaklenjenih 
registrskih blagajn, ročnih blagajn ali nezaklenjenega pohištva največ do 150 EUR 
po naštetem hranišču. 

8. Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne zavarovalne 
vsote, so gotovina, devize, vrednostni papirji vseh vrst, menice, čeki, srečke, 
hranilne knjižice, poštne znamke, kovanci, vozne karte, kuponi, vinjete za avtoceste, 
telefonske kartice in podobno zavarovani z zavarovalno vsoto 1.500 EUR na prvi 
riziko, v kolikor so shranjeni v hraniščih z najmanj srednjo varnostno stopnjo. 

 Za hranišča s srednjo varnostno stopnjo veljajo tista hranišča, ki imajo zaščitni oklep 
ključavnice in težo najmanj 250 kg, ter tista hranišča, katerih stopnja varnosti ustreza 
najmanj standardu EN 1. Za hranišča s srednjo varnostno stopnjo veljajo tudi zidni 
trezorji, ki so vgrajeni v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi (trenutno 100 mm be-
tonskega sloja, tlačne trdnosti vsaj kot beton C30/37, XC1, PV-II po normi SIST EN 206-1). 

9. Stroški preklica vrednostnih papirjev in dolžniških potrdil vključno s stroški ponovne 
izdelave in z morebitno izgubo obresti so zavarovani z zavarovalno vsoto 500 EUR 
na prvi riziko. 

10. V okviru dogovorjene zavarovalne vsote so zavarovane tudi tuje stvari, ki so bile 
zavarovalcu predane v uporabo ali hrambo, v kolikor za te stvari ne obstaja kakšno 
drugo zavarovanje in je zavarovalec škodo na teh stvareh zakonsko ali pogodbeno 
obvezan nadomestiti. 

 To ne velja za gotovino, zlatnino, srebrnino, nakit, vrednostne papirje, motorna 
vozila ter opremo/inventar gospodinjstva, ki se nahaja v stanovanjih. 

11. Stroški premikanja in zaščite, stroški rušenja in pospravljanja kakor tudi stroški 
odstranjevanja so zavarovani z dodatno zavarovalno vsoto na prvi riziko v višini 7 % 

od v zavarovalni polici navedene skupne zavarovalne vsote za zgradbo, opremo, 
blago in zaloge. 

12. Stroški kratkoročno potrebnih varnostnih ukrepov po kritem škodnem dogodku so 
zavarovani z zavarovalno vsoto 500 EUR na prvi riziko. 

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

13.1 za zgradbe v višini 7 % od v polici navedene zavarovalne vsote za 
posamezno zgradbo; 

13.2 za opremo v višini 7 % od v polici navedene zavarovalne vsote za opremo. 

 Zavarovalnina za te stroške je v vsakem primeru omejena s 30 % zavarovalnine za 
škodo na opremi. 

14. Pristojbine inženirjev in arhitektov kakor tudi stroški načrtovanja in konstruiranja, ki 
so potrebni za ponovno izgradnjo in/ali ponovno nabavo ali izdelavo in so dejansko 
nastali, so zavarovani z zavarovalno vsoto 3.000 EUR na prvi riziko. 

15. Varnostno zavarovanje za opremo, blago in zaloge 

 Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne zavarovalne 
vsote, velja 7 % za opremo, blago in zaloge (za vsako postavko posebej) 
dogovorjenih zavarovalnih vsot kot zavarovalna vsota varnostnega zavarovanja za 
ustrezno postavko. 

16. Zavarovalnica se odpoveduje uveljavljanju določil o podzavarovanju, v kolikor 
zavarovalna vrednost ob nastopu škodnega dogodka zavarovalne vsote ne presega 
za več kot 10 %. 

Uprava GRAWE zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji dne 1. 6. 2020 in pričnejo veljati dne 1. 7. 2020. 
Organ, pristojen za zavarovalni nadzor: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana. 
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor. Družba je vpisana pri Okr. sodišču v Mariboru, št. reg. vl. 1/3385-00, matična št.: 5450900, ID za DDV: SI59896469. 
Osnovni kapital: 7.400.000 €. 


