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1. 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 zavarovani zgradbi ali stvareh zaradi padca 
ali udarca zračnih oziroma vesoljskih plovil, njihovih delov ali tovora. 

2. člen 
Nezavarovane škode 

Zavarovane niso niti kot neizbežna posledica škodnega dogodka: 

1. škode na stvareh, ki so bile izpostavljene koristnemu ognju, toploti ali dimu; 

2. škode na stvareh,ki so padle ali jih je nekdo vrgel v koristen ogenj; 

3. škode na stvareh,ki so nastale zaradi tlenja ali osmoditve; 

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 niso zavarovane niti v primeru, če nastanejo ob tem svetlobni, toplotni 
ali eksplozivni pojavi. 

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

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

7. škode zaradi projektilov iz strelnega orožja; 

8. škode zaradi delovanja podtlaka (implozije); 

9. škode, ki so posledica: 

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

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

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

9.4 vseh vojaških ukrepov ali ukrepov oblasti, ki so v povezavi z omenjenimi 
dogodki iz točk 9.2 in 9.3 tega člena, 

9.5 potresa ali drugih izrednih/nenavadnih naravnih dogodkov, 

9.6 jedrske energije, radioaktivnih izotopov ali ionizirajočega sevanja. 

Za točke od 1. do 8. velja: 

Če pride zaradi takšnih škod do požara ali eksplozije, je škoda, nastala na tak način, 
krita. 

Za točke 2., 3., 4., 6, 7, in 8. velja: 

Takšne škode so krite, če nastanejo kot neizbežna posledica škodnega dogodka. 

Za točko 9. velja: 

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 9.2 do 9.6 tega člena. 

3. člen 
Posebne določbe 

1. Škode zaradi požara na napravah za sušenje in ostalih napravah za segrevanje ter 
na njihovi vsebini so zavarovane tudi v primeru, če požar nastane v samih napravah. 

2. V okviru za opremo dogovorjene zavarovalne vsote je zavarovana tudi adaptacija 
naprav in zgradb, v kolikor je zavarovalec nosil stroške njihove prvotne gradnje ali 
izdelave. To velja samo v primeru, če je zavarovalec zakonsko ali pogodbeno 
obvezan prevzeti stroške njihove obnove ali ponovne izgradnje/nabave oziroma če 
je adaptacija potrebna za nadaljevanje poslovanja podjetja na dosedanjem 
zavarovalnem kraju. 

3. Stroški gašenja, premikanja in zaščite, stroški rušenja in pospravljanja kakor tudi 
stroški odstranjevanja so zavarovani z dodatno zavarovalno vsoto na prvi riziko v 
višini 3 % od v zavarovalni polici navedene skupne zavarovalne vsote za zgradbo, 
opremo, blago in zaloge. 

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

4.1 za zgradbe v višini 3 % od v polici navedene zavarovalne vsote za 
posamezno zgradbo; 

4.2 za opremo v višini 3 % od v polici navedene zavarovalne vsote za opremo. 

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

5. Varnostno zavarovanje za zgradbe 

 Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne zavarovalne 
vsote, velja 3 % za zgradbe dogovorjenih zavarovalnih vsot kot zavarovalna vsota 
varnostnega zavarovanja. To velja za vse zgradbe, ki so navedene v zavarovalni 
polici, kakor tudi za zgradbe, ki pomotoma niso bile zajete v zavarovanje. Varnostno 
zavarovanje ne velja za steklenjake in rastlinjake. 

6. Varnostno zavarovanje za opremo, blago in zaloge 

 Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne zavarovalne 
vsote, velja 3 % za opremo, blago in zaloge (za vsako postavko posebej) 
dogovorjenih zavarovalnih vsot kot zavarovalna vsota varnostnega zavarovanja za 
ustrezno postavko. 
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