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1. Dogovor o prilagajanju vrednosti

 V kolikor ni drugače dogovorjeno, veljajo naslednji indeksi kot osnova prilagajanja 
vrednosti za posamezne zavarovalne vrste:

1.1 za zavarovalne pogodbe (zavarovalne vrste), s katerimi so zavarovani 
pretežno objekti, indeks gradbenih stroškov, ki ga objavlja Statistični urad 
Republike Slovenije;

1.2 za zavarovalne pogodbe (zavarovalne vrste), s katerimi so zavarovani 
pretežno oprema, blago in zaloge podjetij, indeks cen življenjskih potrebščin, 
ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.

1.3 V kolikor kateri od navedenih indeksov ni več v veljavi (ni več objavljen), se 
uporabi indeks, ki ga je nadomestil, če pa ni tudi tega, pa tisti indeks, ki 
najbolj ustreza dosedanjemu.

2. Prilagajanje vrednosti

2.1 Zavarovalna vsota oziroma osnova za izračun zavarovalne premije za vsako 
posamezno postavko zavarovanih stvari se ob zapadlosti zavarovalne 
premije letno zviša ali zniža za odstotek, ki ustreza spremembi v točki 1. 
navedenih indeksov od zadnje zapadlosti zavarovalne premije oziroma 
zadnje prilagoditve vrednosti. V enaki meri se zviša ali zniža tudi zavarovalna 
premija.

2.2 O procentualnem zvišanju ali znižanju zavarovalne vsote je zavarovalec 
obveščen pisno. Izhodiščni indeks je naveden v polici.

2.3 Za izračun odstotka sprememb se vsakokrat uporabi tisti indeks, ki ga 
objavlja Statistični urad Republike Slovenije in je v veljavi tri mesece pred 
zapadlostjo zavarovalne premije. Zaradi tega se za prilagajanje vrednosti 
uporablja indeks, ki je vsakokrat veljaven tri mesece pred zapadlostjo 
zavarovalne premije.

2.4 Prilagajanje vrednosti se ne uporablja za zavarovalne vsote na prvi riziko, ki 
so dogovorjene s posebnimi pogoji.

3. Podzavarovanje
 Določila o podzavarovanju v splošnih pogojih zavarovanja se ob nastanku 

zavarovalnega primera uporabljajo samo, če:
3.1 ob začetku veljavnosti zavarovalne pogodbe zavarovalna vsota oziroma 

osnova za izračun zavarovalne premije ni ustrezala dejanski vrednosti 
zavarovanih stvari ali

3.2 po začetku veljavnosti zavarovalne pogodbe zavarovalna vsota oziroma 
osnova za izračun zavarovalne premije, ki je bila spremenjena na zahtevo 
zavarovalca, ni ustrezala dejanski vrednosti zavarovanih stvari ali

3.3 pride zaradi sprememb na zavarovanih stvareh (dozidave, prenove, nove 
nabave itd.) do zvišanja vrednosti le-teh, ni pa bilo narejeno ustrezno zvišanje 
zavarovalne vsote oziroma osnove za izračun zavarovalne premije.
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Uprava Grawe Zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji z dne 18.12.2008 in pričnejo veljati dne 01.01.2009.


