
Zavarovalnica na Vaši strani

SPLOŠNI POGOJI ZAVAROVANJA ELEKTRIČNIH GOSPODINJSKIH APARATOV 
(ABEG 2012 / Stopnja 2)

Za to zavarovanje veljajo Splošni pogoji premoženjskega zavarovanja Grawe Zavarovalnice d.d. (ABV).

1. člen Zavarovane stvari

2. člen Zavarovane nevarnosti in škode

3. člen Zavarovalna vrednost, premija

4. člen Zavarovalni kraj

5. člen Obveznosti zavarovalca pred nastankom zavarovalnega 
primera

6. člen Obveznosti zavarovalca po nastanku zavarovalnega 
primera

7. člen Zavarovalnina
8. člen Izvedenski postopek

1. člen 
Zavarovane stvari

1. Zavarovanje zajema naslednje električne gospodinjske aparate, ki se uporabljajo 
izključno v privatnem gospodinjstvu in so v lasti zavarovanca, njegovega 
zakonskega ali izvenzakonskega partnerja, njegovih otrok in drugih sorodnikov, ki 
živijo z njim v skupnem gospodinjstvu:

 • antenske naprave vključno z dekoderji in sprejemniki,

 • televizijske naprave (razen projekcijskih in brez opreme),

 • video, CD/DVD predvajalniki in snemalniki,

 • HI-FI naprave,

 • pralni, sušilni stroji,

 • električni štedilniki, pečice, nape in mikrovalovne pečice,

 • hladilniki, zamrzovalniki in hladilne skrinje,

 • pomivalni stroji in grelniki vode (razen tistih v napravah za ogrevanje).

2. člen 
Zavarovane nevarnosti in škode

1. Zavarovanje velja za nepredvidene in nenadoma nastale poškodbe ali uničenja 
zavarovanih stvari zaradi:

1.1 napačnega upravljanja/rokovanja, nerodnosti, malomarnosti ali zlonamer-
nega ravnanja tretjih oseb,

1.2 neposrednega delovanja električne energije kot posledice kratkega stika, 
prekomernega povečanja jakosti toka, preskoka elektrike, nastajanja oblokov 
in podobnega, tudi če do tega pride zaradi napake v izolaciji, prenapetosti, 
posrednega delovanja atmosferske elektrike (indukcija, influenca),

1.3 napake v materialu ali proizvodnji,

1.4 mehansko delujoče sile,

1.5 implozije ali drugih učinkov podtlaka,

1.6 vseh vrst škod, ki jih povzroči voda,

1.7 zemeljskega plazu, posedanja tal, utrganja zemljišča, zmrzali, toče, snežne-
ga plazu, pritiska snega, viharja, poplave,

1.8 požara (vključno s škodo, ki nastane pri gašenju in reševanju),

1.9 udara strele,

1.10 eksplozije katerekoli vrste,

1.11 vlomne tatvine, tatvine, ropa,

1.12 loma stekla.

2. Ne glede na vzrok nastanka niso zavarovane škode, ki nastanejo:

2.1 zaradi naravne obrabe (tudi predčasne), zaradi trajnih kemičnih, toplotnih ali 
mehanskih vplivov kot tudi zaradi korozije, nabiranja kamna ali drugih snovi,

2.2 pri transportu,

2.3 zaradi trajnih vremenskih vplivov,

2.4 zaradi prask, odrgnin ali drugih površinskih poškodb, ki predstavljajo samo 
lepotno poškodbo (lak, emajl in podobno),

2.5 zaradi napak in pomanjkljivosti, ki so obstajale že v času sklepanja 
zavarovanja in so bile zavarovalcu znane oziroma bi mu morale biti znane,

2.6 v času veljavnosti zakonske ali pogodbene garancije proizvajalca ali 
prodajalca, ki je dolžan nadomestiti škodo,

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

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

2.9 vseh vojaških ukrepov ali ukrepov oblasti, ki so v povezavi z omenjenimi 
dogodki iz točk 2.7 in 2.8 tega člena,

2.10 potresa ali drugih izrednih/nenavadnih naravnih dogodkov,

2.11 jedrske energije, radioaktivnih izotopov ali ionizirajočega sevanja.

3. V kolikor obstaja za posamezne nevarnosti neko drugo zavarovanje (npr. požarno, 
stanovanjsko, zavarovanje izlitja vode, vlomne tatvine), se zavarovalnina izplača iz 
tega drugega zavarovanja.

3. člen 
Zavarovalna vrednost, premija

1. Zavarovalna vrednost je novonabavna vrednost zavarovanih stvari na dan škode; 
to so stroški ponovne nabave vključno s stroški transporta (razen letalskega), 
carine in montaže (brez popusta na ceno, količinskega popusta ipd).

2. Podlaga za izračun premije je nova vrednost zavarovanih stvari.

4. člen 
Zavarovalni kraj

1. Zavarovanje velja znotraj Republike Slovenije v zavarovalčevem stanovanju na 
naslovu, ki je v zavarovalni polici opredeljen kot zavarovalni kraj. Spremembo 
zavarovalnega kraja je zavarovalec dolžan nemudoma pisno sporočiti zavarovalnici.

5. člen 
Obveznosti zavarovalca pred nastankom zavarovalnega primera

1. Zavarovalec je dolžan skrbeti, da so zavarovane stvari tehnično brezhibne in 
ustrezno vzdrževane ter da niso trajno ali namenoma obremenjene preko dovoljene 
mere.

2. 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 ima v primeru nevarnosti nastanka škode ali že nastale škode 
naslednje obveznosti:

1.1 poskrbeti mora za preprečitev oziroma zmanjšanje škode ter pri tem 
upoštevati morebitna navodila zavarovalnice;

1.2. škode zaradi požara, eksplozije, vlomne tatvine, navadne tatvine in ropa 
mora takoj prijaviti tudi pristojnemu organu za notranje zadeve. V prijavi se 
morajo navesti še zlasti vse izginule stvari;

1.3 Zavarovalnici mora omogočiti vse preiskave, ki so potrebne za določanje 
vzroka in višine škode ter obsega njenih obveznosti. Z zavarovalnico mora 
sodelovati in ji na njeno zahtevo posredovati potrebne podatke ter ji na lastne 
stroške dostaviti ustrezno dokumentacijo (npr. račune, zapisnike, potrdila in 
podobno).

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

3. V kolikor zavarovalec ne izpolni katere od predpisanih ali dogovorjenih obveznosti, 
je dolžan zavarovalnici povrniti morebitno škodo, ki jo je le-ta zaradi tega utrpela.
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7. člen 
Zavarovalnina

1. Zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini največ amortizirane vrednosti 
zavarovane stvari. Za določanje amortizirane vrednosti se uporablja naslednja 
tabela:

LU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 od 10

AV [%]* 100 100 90 80 70 60 50 40 30 20

 LU – leto uporabe 
AV – amortizirana vrednost 
*Amortizirana vrednost je izražena v % od novonabavne vrednosti.

2. V primeru delnega uničenja/poškodovanja zavarovane stvari izplača zavarovalnica 
zavarovalnino, ki ustreza stroškom popravila zavarovane stvari v času nastanka 
zavarovalnega primera vključno s stroški demontaže, montaže, transporta (razen 
letalskega), dovoza, odvoza in morebitne carine, če se popravilo dejansko izvede. 
Če se popravilo ne izvede, izplača zavarovalnica zavarovalnino v višini amorti-
zirane vrednosti škode.

 Amortizirana vrednost škode je napram novi vrednosti škode v enakem razmerju 
kot amortizirana vrednost stvari napram novi vrednosti stvari.

 Zavarovalnica nadomesti stroške reševanja ter letalskega transporta samo na 
podlagi posebnega dogovora. Dodatni stroški, ki nastanejo, ker je pri popravilu 
prišlo do sprememb ali izboljšav zavarovane stvari, bremenijo zavarovalca. Enako 
velja za primer začasnega popravila zavarovane stvari.

3. Pri popolnem uničenju ali izginotju zavarovane stvari zaradi katerega od dogodkov, 
opisanih v 2. členu teh pogojev, izplača zavarovalnica zavarovalnino, ki ustreza 
amortizirani vrednosti stvari neposredno pred nastankom zavarovalnega primera. 
Vrednost ostankov se od zavarovalnine odbije.

 Stvar velja za popolnoma uničeno, če stroški popravila dosežejo ali presežejo 
amortizirano vrednost stvari na dan škode.

8. člen 
Izvedenski postopek

1. V primeru izvedenskega postopka v skladu s 17. členom Splošnih pogojev 
premoženjskega zavarovanja (ABV) mora izvedensko mnenje poleg podrobne 
cenitve nastale škode vsebovati še vsaj naslednje:

1.1 ugotovljen ali domnevan vzrok nastanka škode in obseg škode,

1.2 vrednost poškodovane stvari neposredno pred nastankom zavarovalnega 
primera,

1.3 novonabavno vrednost poškodovane stvari v času nastanka zavarovalnega 
primera,

1.4 v primeru popravila zavarovane stvari vrednost delov, ki jih je potrebno 
zamenjati, neposredno pred nastankom zavarovalnega primera, vse v skladu 
s 1. točko 7. člena teh pogojev,

1.5 morebitno povečano vrednost zavarovane stvari po popravilu,

1.6 vrednost preostalih delov ob upoštevanju njihove uporabe za popravilo ali 
druge namene.

Uprava Grawe Zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji z dne 29.05.2012 in pričnejo veljati dne 01.06.2012.


