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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

1. Požar

 Požar je ogenj, ki nastane izven določenega ognjišča ali le-to zapusti, in se je 
sposoben širiti s svojo lastno močjo.

2. Udar strele

 Udar strele je neposredno rušilno ali toplotno delovanje strele na stvari (direktni 
udar strele).

3. Eksplozija

 Eksplozija je nenadna sprostitev sile, ki nastane zaradi težnje plinov in pare po 
raztezanju.

 Pri posodah pod pritiskom (kotli, cevi ipd.) se šteje, da je prišlo do eksplozije, če 
stena posode popusti v tolikšni meri, da pride do trenutnega izenačenja notranjega 
in zunanjega pritiska.

 Eksplozija, povzročena zaradi kemijske reakcije znotraj posode, se šteje za 
eksplozijo tudi tedaj, če stena posode ni popustila.

4. Padec zračnih plovil

 Zavarovanje krije škodo, ki nastane na zavarovanem objektu ali stvareh zaradi 
padca ali udarca zračnih oziroma vesoljskih plovil, njihovih delov ali tovora.

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 (škodnega 

dogodka),
1.2 kot neizbežna posledica škodnega dogodka,
1.3 ob škodnem dogodku zaradi gašenja, rušenja ali odstranjevanja,
1.4 pri izgubi/izginotju stvari zaradi škodnega dogodka.

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

3. Kot materialne škode ne veljajo:
3.1 škode na stvareh, ki so bile izpostavljene koristnemu ognju, toploti ali dimu;
3.2 škode na stvareh,ki so padle ali jih je nekdo vrgel v koristen ogenj;
3.3 škode na stvareh,ki so nastale zaradi tlenja ali osmoditve;
3.4 škode na električnih napravah zaradi električne energije (npr. povečanje 

jakosti toka, prenapetost, napaka v izolaciji, kratek stik, ozemljitev, napaka 
v kontaktih, odpoved merilnih, regulacijskih in varnostnih naprav, preskok 
napetosti, preobremenitev);

  Takšne škode ne veljajo kot materialne škode niti v primeru, če nastanejo ob 
tem svetlobni, toplotni ali eksplozivni pojavi.

3.5 škode na električnih napravah zaradi prenapetosti ali indukcije, ki sta 
posledici udara strele ali atmosferske razelektritve (indirektni udar strele);

3.6 škode zaradi mehanskega delovanja in škode na strojih z notranjim 
izgorevanjem, ki nastanejo zaradi eksplozije v zgorevalni komori;

3.7 škode zaradi projektilov iz strelnega orožja;
3.8 škode zaradi delovanja podtlaka (implozije);

3.9 škode, ki so posledica:

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

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

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

dogodki iz točk 3.9.2 in 3.9.3 tega člena,
3.9.5 potresa ali drugih izrednih/nenavadnih naravnih dogodkov,
3.9.6 jedrske energije, radioaktivnih izotopov ali ionizirajočega sevanja.

Za točke od 3.1 do 3.8 velja:

  Če pride zaradi takšnih škod do požara ali eksplozije, velja škoda, nastala na 
tak način, kot materialna škoda.

Za točke 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, in 3.8 velja:

  Takšne škode veljajo kot materialne škode, če nastanejo kot neizbežna 
posledica škodnega dogodka.

Za točko 3.9 velja:

  V dvomu mora zavarovalec dokazati, da materialna škoda ni v neposredni ali 
posredni vzročni zvezi z dogodki ali s posledicami dogodkov, ki so opisani v 
točkah 3.9.2 do 3.9.6 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.).

SPLOŠNI POGOJI ZAVAROVANJA OBRATOVALNEGA ZASTOJA ZARADI POŽARA 
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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.

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.

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	 in	 pristojnemu	 organu	 za	 notranje	 zadeve.	 V	
prijavi	se	morajo	še	zlasti	navesti	vse	izginule	stvari,	ki	služijo	podjetju	v	poslovne	
namene.

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	3.9.2	do	3.9.6;

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	nepoškodovane,	
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 
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.

13. 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.

14. člen 
Odtujitev zavarovanega podjetja

1.	 V	 primeru	 odtujitve	 zavarovanega	 podjetja	 se	 smiselno	 uporabljajo	 določbe	
Splošnih	pogojev	premoženjskega	zavarovanja	Grawe	Zavarovalnice	d.d.	(ABV).

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


