
 



Posebni pogoji KK 54 
Zavarovanje stanovanjskih hiš v gradnji

V         12        

 1

 r  i z ih hiš 

                  
                  

                

                  



Posebni pogoji KK 55 

V nasprotju z  1.   1.2.2     (HH STANDARD  HH POLNO) 
       stalno      za      

.



Posebni pogoji KK 56 

a) 

  so lahko   lesa,   posebna   del  mora   s  

b) 

 Okna    morajo   z   (v  z   SIST EN 949)  s 

V  z       pogojev  zavarovanja (HH) v  v  zavarovano 
   naseljeno, zavarovalno  ne velja za denar  vse, kar  denarno    
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Posebni pogoji L/29 (Stopnja 5) 
Zavarovanje izlitja vode

1. Zavarovanje krije škodo na zavarovani zgradbi:
 • zaradi neposrednega delovanja vode iz cevovodne napeljave, ki se izlije iz dovodnih ali odvodnih cevi, sanitarnih armatur 

 • na cevovodni napeljavi zaradi loma ali poka cevi. Ob vsakem zavarovalnem primeru so zavarovani stroški zamenjave cevi 

 •

 • škode zaradi loma dovodnih in odvodnih cevi, sistemov za toplo in hladno vodo ter mešane kanalizacije izven zavarovane 

 • stroški odtaljevanja,
 • stroški iskanja napake pri kritem škodnem dogodku.

 •
 •
 •
naprav,
 • škode zaradi pomanjkljivosti tesnil na zavarovanem cevovodu,
 • škode zaradi izlitja vode iz odprtih sanitarnih armatur,
 • škode zaradi izlitja vode iz sistema za talno oziroma stensko ogrevanje,
 • škode zaradi izlitja vode iz solarnih ali klimatskih naprav ali na samih solarnih ali klimatskih napravah,
 • škode zaradi izlitja vode iz naprav za vodno gašenje (sprinkler) ali na samih napravah za vodno gašenje,
 • škode zaradi izlitja vode iz bazenov ter škode na samih bazenih in njihovih napeljavah,
 • odpravljanje zamašitev katerekoli vrste (stroški odmaševanja),
 • izguba vode, najemnine ali druge posredne škode,
 • škode zaradi hišne gobe, plesni, trohnenja ali gnitje lesa,
 •
 •
 • škode zaradi posedanja tal kot posledice izlitja vode,
 • škode na greznicah in jaških.

4. Škode na odvodnih ceveh in kanalizaciji izven zavarovane zgradbe so vedno zavarovane na amortizirano vrednost. Enako 
velja za vsa dela, ki so potrebna za odpravo teh škod.

zavarovalnine amortizirana vrednost teh stvari.
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Posebni pogoji LE/1/1 (Stopnja 5) 

 •

 •
 •
 •
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1. len 
Zavarovane nevarnosti 

Vsaka od naslednjih nevarnosti (od to ke 1. do to ke 9.) je zavarovana le, e je to 
posebej dogovorjeno in dokumentirano v zavarovalni polici. 

1. Notranji nemiri, vandalizem, stavka, za asen razpust 
1.1 Notranji nemiri 
  Za notranje nemire velja gibanje ve jega števila prebivalstva, ki moti javni red 

in mir in povzro a nasilje nad osebami ali stvarmi.  
1.2 Vandalizem 
  Vandalizem je vsako zlonamerno uni enje ali poškodovanje zavarovanih 

stvari. 
  Z izjemo škod na zavarovanih objektih zavarovanje ne zajema škode zaradi 

ropa, vlomne tatvine ali vandalizma ob vlomni tatvini. 
  Poleg tega zavarovanje ne velja za škode, ki jih povzro i 

- zavarovalec sam ali 
- njegov zaposleni ali 
- tuja oseba, ki opravlja neko delo znotraj podjetja ali 
- stanovalci oziroma najemniki zavarovanega objekta. 

1.3 Stavka, za asen razpust 
  Stavka je namerna kolektivna prekinitev dela, ki naj bi dosegla dolo en cilj in 

se je udeleži ve je število delavcev. 
  Za asen razpust je namerna izlo itev ve jega števila delavcev, ki naj bi 

dosegla dolo en cilj. 
  Zavarovane so škode, povzro ene z dejanji stavkajo ih ali razpuš enih 

delavcev v povezavi s stavko ali pri upiranju razpustu. 
  Škode na stvareh, ki so last zaposlenih v podjetju, niso zavarovane. 

2. Nalet vozil, dim, nadzvo ni udarni val 
2.1 Nalet vozil 
  Za škodo zaradi naleta vozil velja vsako neposredno uni enje ali 

poškodovanje zavarovanih stvari zaradi naleta tirnih ali cestnih vozil. 
Zavarovane niso: 
- škode, ki jih povzro ijo vozila, ki jih upravlja zavarovalec, uporabnik 

zavarovanih objektov ali njuni zaposleni, 
- škode na vozilih, 
- škode na poteh, cestah ali mostovih. 

2.2 Dim 
  Za škodo zaradi dima velja vsako neposredno uni enje ali poškodovanje 

zavarovanih stvari zaradi dima, ki nenadno in nena rtovano izstopi iz kuriš , 
ogrevalnih, kuhalnih, sušilnih ali drugih podobnih toplotnih naprav, ki se 
nahajajo na zavarovanem obmo ju. 

  Zavarovane niso: 
- škode, ki nastanejo zaradi trajnega vpliva dima. 

2.3 Nadzvo ni udarni val 
  Škoda zaradi nadzvo nega udarnega vala je tista škoda, ki nastane, ko 

zra no plovilo prebije zvo ni zid pri tem pa tako nastali nadzvo ni udarni val 
deluje neposredno na zavarovane stvari. 

3. Izlitje iz škropilnih naprav za vodno gašenje (Sprinkler) 
 Zavarovane so škode zaradi napa nega delovanja škropilne naprave in s tem po-

vezanega izlitja vode ali teko ine na vodni osnovi iz gasilnih naprav, ki so nameš ene 
na zavarovalnem kraju (škropilne naprave ali naprave za gašenje s peno). 

 H gasilnim napravam spadajo izklju no gašenju namenjene: 

 naprave vodovodne napeljave, naprave za oskrbo z vodo, alarmni ventili, mreža 
brizgalk in šob, vse skupaj z vsemi pripadajo imi armaturami. 

 Zavarovane niso: 

- škode na samih gasilnih napravah; 
- škode, ki so posledica kontrole tlaka, izvajanja revizijskih, kontrolnih in 

vzdrževalnih del; 
- škode, ki so posledica rekonstrukcij ali popravil na objektu ali gasilni napravi. 
- škode zaradi hišne gobe, plesni, trohnenja ali gnitja lesa. 

4. Poplava 
 Poplava je poplavljanje terena na zavarovalnem kraju zaradi: 

- obilnih atmosferskih padavin, 
- zastoja vode v kanalu kot posledice obilnih atmosferskih padavin, 
- prestopa bregov nadzemnih stoje ih ali teko ih voda. 

 Zavarovane niso: 

- škode zaradi predvidljivih poplav (poplava je predvidljiva, e v dolgoletnem 
povpre ju nastopi ve  kot enkrat v desetih letih), 

- škode, ki nastanejo izklju no zaradi dviga podtalnice. 

5. Pomikanje zemlje, blata, kamenja, skalovja in drobirja 
 Zavarovane so škode zaradi pomikanja zemlje, blata, kamenja, skalovja in 

drobirja, ki je posledica naravno pogojenega delovanja vode, 

6. Potres 
 Potres je naravno tresenje tal, ki ga povzro ijo geofizikalni procesi v notranjosti 

zemlje. 

 Nastala škoda se pripiše potresu takrat, ko mo  potresnega sunka na kraju 
nastanka škode doseže vsaj stopnjo 6 na evropski potresni lestvici (EMS-92) po 
Mercalli-Siebergu. Ta stopnja je dosežena, ko je v okolici kraja zavarovanja na 
stavbah, ki so bile v brezhibnem stanju, nastala škoda zaradi potresa. 

7. Snežni plaz in zra ni pritisk zaradi snežnega plazu 
 Snežni plaz je drsenje snežnih ali ledenih gmot s pobo ij. 

 Zra ni pritisk zaradi snežnega plazu je udarni val, ki ga povzro i snežni plaz. 

8. Posedanje tal 
 Posedanje tal je naravno pogojeno posedanje zemeljskega površja nad naravnimi 

votlinami. 

 Škode zaradi posedanja tal, ki je posledica rudarske dejavnosti, niso zavarovane. 

9. Neimenovane nevarnosti 
9.1 Neimenovane nevarnosti so tiste nepredvidene nevarnosti, ki nenadno 

delujejo na zavarovane stvari. 
  Kot neimenovane nevarnosti nikakor ne veljajo nevarnosti ali škode, ki: 

- so opisane v to kah od 1. do 8. tega lena ali 
- so lahko druga e zavarovane v skladu s splošnimi pogoji za posamezne 

zavarovalne vrste, za katere veljajo splošni pogoji za premoženjsko 
zavarovanje (ABV). 

9.2 Zavarovane niso: 
9.2.1 škode zaradi poneverb, prikrivanja, prevare, izsiljevanja ali navadne 

tatvine (tudi tatvine v trgovini); 
9.2.2 škode zaradi izgub, ki so bile ugotovljene šele ob kontroli stanja, 

inventurne razlike ali druge nepojasnjene izgube; 

SPLOŠNI POGOJI ZAVAROVANJA DODATNIH NEVARNOSTI PREMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJA 
(AECB 2009 / Stopnja 2) 

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

1. len Zavarovane nevarnosti 
2. len Zavarovane škode 
3. len Nezavarovane škode 
4. len Zavarovane stvari in stroški 
5. len Nezavarovane stvari 
6. len Podro je veljavnosti zavarovanja 
7. len Obveznosti zavarovalca pred nastankom zavarovalnega primera

 8. len Obveznosti zavarovalca po nastanku zavarovalnega primera 
 9. len Zavarovalna vrednost 
10. len Zavarovalnina 
11. len Podzavarovanje 
12. len Omejitev zavarovalnine; samopridržaj 
13. len Izpla ilo zavarovalnine 
14. len Izvedenski postopek 
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9.2.3 škode na premi nih stvareh, ki se nahajajo na prostem ali v odprtih 
stavbah 
9.2.3.1 zaradi padavin ali drugih vremenskih vplivov; 
9.2.3.2 zaradi tatvine;

9.2.4 škode na stvareh, ki nastanejo zaradi kakršnekoli obdelave ali 
predelave teh stvari; sem spadajo tudi npr. vzdrževanje, popravila, 
rekonstrukcije, remont, gradbena dela ali montaža; 

9.2.5 škode na objektih ali na delih objektov, vklju no z dvoriš i, cestami in 
plo niki zaradi posedanja, trganja, kr enja ali raztezanja; 

9.2.6 škode zaradi kontaminacije (npr. zastrupitve, sajavosti, kopi enja ali 
podobnega); 

9.2.7 škode zaradi okužbe, kvarjenja, razpadanja, živali, rastlin, gob ali 
mikroorganizmov vseh vrst; 

9.2.8 škode zaradi klimatskih nihanj temperature, suše ali vlage; 
9.2.9 škode zaradi izgube teže, izgube snovi, razbarvanja, spremembe 

okusa, barve, strukture ali izgleda; 
9.2.10 škode zaradi trajnih vplivov ali delovanja kemi ne, termi ne, 

mehanske, elektri ne ali elektromagnetne vrste, zaradi staranja, 
obrabe ali dotrajanosti ali zaradi korozije, oksidacije, rje, erozije, oblog 
vseh vrst; 

9.2.11 škode zaradi izpada oskrbe z vodo, plinom, elektriko, energijo ali 
gorivom; 

9.2.12 škode zaradi izpada ali nezadostnega delovanja klimatskih, hladilnih 
ali ogrevalnih sistemov kot tudi merilnih, regulirnih, varnostnih in 
krmilnih naprav; 

9.2.13 škode zaradi izpada naprav za elektronsko obdelavo podatkov ter 
zaradi izpada, izgube, manipulacije ali spremembe shranjenih 
podatkov in informacij (tudi zaradi ra unalniških virusov), brez 
isto asnega uni enja ali poškodbe nosilca podatkov;

  Za to ke od 9.2.5. do 9.2.13. velja: Te škode so zavarovane le, e so 
neizogibna posledica zavarovanega škodnega dogodka v skladu s to ko 9.1. 
9.2.14 škode zaradi zasega, odtujitve ali odvzema; 
9.2.15 škode zaradi genskih manipulacij, mutacij ali drugih genskih 

sprememb. 
9.3 Stvari, ki niso zavarovane za primer neimenovanih nevarnosti: 

9.3.1 vozila, plovila in zra na plovila, samohodni stroji; 
9.3.2 rastline in živali; 
9.3.3 ceste, poti, predori, mostovi, jezovi, pomoli, pristaniški bazeni, 

nabrežni zidovi, cevovodi, vodnjaki, korita, kanali, deponije, vrtine; 
9.3.4 plavajo i objekti (objekti na morju) in stvari na njih; 
9.3.5 denar in vse kar ima denarno vrednost, vrednostni papirji, predmeti 

zgodovinske ali umetniške vrednosti; 
9.3.6 nosilci podatkov vseh vrst z na njih nahajajo imi se programi in 

podatki, pomožna reprodukcijska sredstva, listine, vzorci, prototipi in 
podobno; 

9.3.7 stvari v transportu; 
9.3.8 stvari, ki se nahajajo v gradnji (gradbene storitve) ali v montaži 

(montažni objekti); 
9.3.9 avtomati na kovance, menjalni avtomati in ban ni avtomati za izdajo 

denarja skupaj z njihovo vsebino. 

2. len 
Zavarovane škode 

Zavarovane so škode na stvareh, ki nastanejo 

1. zaradi neposrednega delovanja zavarovane nevarnosti na zavarovalnem kraju 
(škodnega dogodka); 

2. kot neizbežna posledica škodnega dogodka (razen škodnih dogodkov navedenih 
v to ki 9., gl. tudi opombo iz to ke 9.2.13); 

3. pri izgubi/izginotju zavarovanih stvari zaradi škodnega dogodka (razen pri to ki 
1.2, vandalizem). 

3. len 
Nezavarovane škode 

1. Zavarovane niso škode, ki so posledica 

1.1 primerov, ki so nastali pred za etkom zavarovanja, tudi e so posledice vidne 
šele po za etku zavarovanja, 

1.2 vojnih dogodkov katerekoli vrste z objavo vojne napovedi ali brez nje, 
vklju no z nasilnimi dejanji državnih organov ter politi nih ali teroristi nih 
organizacij, 

1.3 državljanske vojne, revolucije, upora, vstaje, 
1.4 vseh vojaških ukrepov ali ukrepov oblasti, ki so v povezavi z omenjenimi 

dogodki iz to k 1.2 in 1.3 tega lena, 
1.5 jedrske energije, radioaktivnih izotopov ali ionizirajo ega sevanja. 
1.6. požara, eksplozije in padca letala, razen v povezavi z notranjimi nemiri (v 

skladu s 1. lenom, to ko 1.1), ter potresa (v skladu s 1. lenom, to ko 6), v 
kolikor je zavarovanje teh dveh nevarnosti izrecno dogovorjeno. 

2. V dvomu mora zavarovalec dokazati, da škoda ni v neposredni ali posredni vzro ni 
zvezi z dogodki ali s posledicami dogodkov, ki so opisani v to kah 1.2 do 1.6 tega 
lena. 

4. len 
Zavarovane stvari in stroški 

1. Zavarovane stvari 
1.1 Zavarovane so izklju no v polici navedene stvari, ki so v lasti zavarovalca, ki 

so mu bile s pridržkom lastninske pravice prodane in predane ali zastavljene. 
Vse te stvari morajo biti zavedene v poslovnih knjigah zavarovalca. 

1.2 Tuje stvari so zavarovane samo na podlagi posebnega dogovora in to samo 
v primeru, ko zavarovalnine ni mogo e zahtevati iz kakšne druge 
zavarovalne pogodbe. Za te stvari mora obstajati dokument (pogodba, 
reverz, prevzemnica). 

  e ni druga e dogovorjeno, je pri zavarovanju tujih stvari za dolo anje 
zavarovalne vrednosti merodajen interes lastnika teh stvari. 

2. Zavarovani stroški 
2.1 Zavarovani so stroški, ki nastanejo z razumnim poskusom zavarovalca, da 

prepre i nastanek škodnega dogodka oziroma omeji ali zmanjša njegove 
posledice, in sicer tudi tedaj, e so bili ti poskusi brezuspešni. 

2.2 Samo na podlagi posebnega dogovora so zavarovani: 
2.2.1 Stroški gašenja požara, razen stroškov opredeljenih v to ki 2.3. tega 

lena 

2.2.2 Stroški premikanja in zaš ite. To so stroški, ki nastanejo, kadar je 
potrebno pri obnovi ali ponovni nabavi zavarovanih stvari premakniti, 
spremeniti ali zaš ititi druge stvari. To so predvsem stroški demontaže 
in ponovne montaže naprav, kakor tudi prebijanje, rušenje in ponovna 
izgradnja delov objekta. 

2.2.3 Stroški rušenja in pospravljanja, To so stroški v zvezi z zavarovanimi 
stvarmi, ki nastanejo pri dejavnostih na zavarovalnem kraju pri nujno 
potrebnem rušenju delov objekta, ki so bili poškodovani zaradi 
škodnega dogodka, ter pri pospravljanju ostankov in odpadkov, 
vklju no z razvrš anjem le-teh. 

  Pod te stroške ne spadajo stroški odvoza v skladu s to ko 2.2.4 tega 
lena. 

2.2.4 Stroški odstranjevanja. To so stroški pregleda, odvoza, obdelave ter 
deponiranja zavarovanih stvari, ki so bile poškodovane zaradi 
škodnega dogodka. 

2.3 Zavarovani niso: 
2.3.1 stroški, ki nastanejo zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja pri 

izpolnjevanju dolžnosti reševanja, 
2.3.2 stroški delovanja služb, ki delujejo v okviru Uprave Republike Slovenije 

za zaš ito in reševanje. 

5. len 
Nezavarovane stvari 

Zavarovane niso: 

1. objekti, ki niso vseljivi, in premi ne stvari v teh objektih; 

2. gradbene storitve in pomožne gradnje; 

3. stvari, ki se nahajajo v gradnji ali v montaži; 

4. stvari v transportu; 

5. uradno registrirana vozila, plovila in zra na plovila; 

6. premi ne stvari na prostem za nevarnosti poplave, pomikanje zemlje, blata, 
kamenja, skalovja in drobirja, snežnih plazu in zra nega pritiska zaradi snežnega 
plazu. 
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6. len 
Podro je veljavnosti zavarovanja 

Premi ne stvari so zavarovane samo na zavarovalnem kraju, ki je naveden v 
zavarovalni polici. e so od tam za asno odstranjene, zavarovalno varstvo za ta as 
miruje. e pa so odstranjene trajno, za njih zavarovalna pogodba preneha veljati. 

7. len 
Obveznosti zavarovalca pred nastankom zavarovalnega primera 

1. Zavarovalec je dolžan zavarovane stvari redno in ustrezno vzdrževati. 

2. Škropilne naprave za vodno gašenje ter naprave za gašenje s peno je potrebno 
ustrezno zaš ititi pred zmrzaljo. 

3. Zavarovalec je dolžan zagotoviti, da so odvodne cevi na zavarovanem objektu in 
zemljiš u vedno prehodne. V kolikor obstaja nevarnost poplavljanja prostorov, je 
potrebno vgraditi protipovratne lopute in jih redno vzdrževati. 

4. Stvari, ki se nahajajo pod zemeljskim nivojem morajo biti skladiš ene vsaj 12 cm 
nad tlemi. 

Navedene obveznosti veljajo kot dogovorjeni varnostni predpisi v skladu s 6. lenom 
Splošnih pogojev premoženjskega zavarovanja (ABV). e zavarovalec katere od 
dogovorjenih ali predpisanih obveznosti ne izpolni, se obveznost zavarovalnice 
zmanjša za toliko, za kolikor je zaradi tega nastala ve ja škoda. 

5. Zaprtje obrata, dela obrata in trajna neuporaba stavbe pomeni pove anje 
nevarnosti v skladu s 5. lenom Splošnih pogojev premoženjskega zavarovanja 
(ABV), ki ga je potrebno javiti zavarovalnici. 

8. len 
Obveznosti zavarovalca po nastanku zavarovalnega primera 

1. Obveznost zmanjšanja škode 
1.1 Zavarovalec je v primeru nevarnosti nastanka škode ali že nastale škode 

dolžan v skladu s svojimi zmožnostmi: 
- poskrbeti za ohranitev, reševanje in ponovno pridobitev zavarovanih 

stvari, 
- pridobiti navodila zavarovalnice in se le-teh držati. 

1.2 Pri izgubi hranilnih knjižic in vrednostnih papirjev je potrebno nemudoma 
zahtevati prepoved izpla il in, e je mogo e, za eti postopek razveljavitve. 

2. Obveznost prijave škode 
 Zavarovalec mora vsako škodo nemudoma prijaviti zavarovalnici. Pri škodah 

zaradi vandalizma in naleta vozil, kot tudi pri izginotju stvari, je potrebno škodo 
prijaviti tudi pristojnemu organu za notranje zadeve in pri tem še zlasti navesti vse 
izginule stvari. 

3. Obveznost pojasnjevanja škode 
3.1 Zavarovalec mora zavarovalnici in njenim pooblaš enim strokovnjakom 

omogo iti vse preiskave, ki so potrebne za dolo anje vzroka in obsega škode 
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 ji 
mora dati na lastne stroške na razpolago vso ustrezno dokumentacijo. 

3.3 V primeru škode na objektu mora zavarovalec zavarovalnici na njeno 
zahtevo na lastne stroške dostaviti izpisek iz zemljiške knjige, ki je bil 
aktualen na dan škodnega dogodka. 

3.4 Do prihoda predstavnika zavarovalnice na sam kraj škode in ugotovitve 
vzroka ter obsega nastale škode zavarovalec ne sme spreminjati stanja 
poškodovanih ali uni enih stvari, razen e je sprememba potrebna zaradi 
javnega interesa ali zato, da bi zmanjšal ali prepre il pove anje škode. 

4. Posledice neizpolnitve obveznosti 
 e zavarovalec katere od dogovorjenih ali predpisanih obveznosti ne izpolni, se 

obveznost zavarovalnice zmanjša za toliko, za kolikor je zaradi tega nastala ve ja 
škoda. 

9. len 
Zavarovalna vrednost 

1. Posebne dolo be o zavarovalni vrednosti 
1.1 Zavarovalna vrednost objektov je lahko: 

1.1.1 Nova vrednost 
  Novo vrednost objektov predstavljajo krajevno obi ajni stroški ponovne 

izgradnje, vklju no s stroški na rtovanja in konstruiranja. 
1.1.2 Amortizirana vrednost 
  Amortizirana vrednost objekta je nova vrednost objekta, ki je zaradi 

starosti, obrabe ter ekonomske in tehni ne zastarelosti zmanjšana za 
dolo en znesek. 

1.1.3 Tržna vrednost 
  Tržna vrednost objekta je njegova prodajna vrednost, ki jo lahko 

doseže na tržiš u. Vrednost zemljiš a se pri dolo anju tržne vrednosti 
objekta ne upošteva. 

1.2 Zavarovalna vrednost opreme in predmetov, namenjenih uporabi/porabi, je 
lahko: 
1.2.1 Nova vrednost 
  Novo vrednost predstavljajo stroški ponovne nabave novih stvari 

enake vrste in kvalitete. 
1.2.2 Amortizirana vrednost 
  Amortizirana vrednost je nova vrednost, ki je zaradi starosti, obrabe ter 

ekonomske in tehni ne zastarelosti zmanjšana za dolo en znesek. 
1.2.3 Tržna vrednost 
  Tržna vrednost predmeta je njegova prodajna vrednost, ki jo lahko 

doseže na tržiš u. 
1.3 Zavarovalno vrednost blaga in zalog predstavljajo stroški obnove ali ponovne 

nabave blaga in zalog enake vrste in kvalitete. 
  V kolikor je prodajna cena blaga in zalog, ki jo je mogo e dose i na tržiš u, 

nižja od stroškov obnove ali ponovne nabave, predstavlja zavarovalno 
vrednost prodajna cena. 

1.4 Zavarovalna vrednost pri 
- denarju in vsem, kar ima denarno vrednost, je nominalna vrednost, 
- hranilnih knjižicah so stroški postopka razveljavitve, 
- vrednostnih papirjih, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, je zadnji 

uradni te aj vrednostnih papirjev, 
- ostalih vrednostnih papirjih je tržna cena. 

1.5 Zavarovalno vrednost nosilcev podatkov in na njih nahajajo ih se programov, 
podatkov, pomožnih reprodukcijskih sredstev, listin, vzorcev, prototipov ipd. 
predstavljajo stroški obnove ali ponovne nabave le-teh. 

1.6 Zavarovalna vrednost kopenskih, vodnih in zra nih vozil je njihova tržna 
vrednost. 

1.7 Zavarovalna vrednost ostalih, v to kah od 1.2 do 1.6 tega lena nenavedenih 
premi nih stvari je njihova tržna vrednost. 

2. Splošne dolo be o zavarovalni vrednosti 

2.1 Ne glede na dolo ila to k od 1.1 do 1.7 tega lena je zavarovalna vrednost v 
vsakem primeru tržna vrednost: 
2.1.1 pri stvareh z zgodovinsko ali umetniško vrednostjo, ki s asom 

(staranjem) ne izgubljajo vrednosti, 
2.1.2 pri premi nih stvareh, ki se v okviru poslovanja posojajo, npr. knjige, 

videotrakovi, stroji in naprave namenjene izposoji. 
2.2 Pri dolo anju zavarovalne vrednosti se ne upošteva subjektivna vrednost 

(afekcijska cena). 

10. len 
Zavarovalnina 

1. Za objekte, predmete, namenjene uporabi/porabi ter opremo ( len 9, to ki 1.1 in 1.2) 

1.1 e je dogovorjeno zavarovanje na novo vrednost v skladu z 9. lenom teh 
pogojev, 
1.1.1 izpla a zavarovalnica pri popolnem uni enju ali izginotju zavarovanih 

stvari zavarovalnino v višini zavarovalne vrednosti neposredno pred 
nastankom zavarovalnega primera. 

1.1.2 izpla a zavarovalnica pri delnem uni enju/poškodovanju zavarovanih 
stvari zavarovalnino v višini krajevno obi ajnih stroškov popravila v 
asu nastanka zavarovalnega primera, vendar najve  do višine 

zavarovalne vrednosti neposredno pred nastankom zavarovalnega 
primera. 

1.1.3 e je amortizirana vrednost zavarovanih stvari neposredno pred 
nastankom zavarovalnega primera nižja od 40 % nove vrednosti, 
izpla a zavarovalnica zavarovalnino najve  v višini amortizirane 
vrednosti. 

1.1.4 e je zavarovana stvar pred nastankom zavarovalnega primera trajno 
izgubila vrednost, izpla a zavarovalnica v primeru škode za to stvar 
najve  tržno vrednost. 

  Še posebej se šteje, da je objekt trajno izgubil vrednost, e je 
predviden za rušenje ali na splošno ne služi ve  svojemu poslovnemu 
namenu. 

  Še posebej se šteje, da so oprema ter predmeti, namenjeni 
uporabi/porabi trajno izgubili vrednost, e so trajno izlo eni iz 
obratovanja ali na splošno ne služijo ve  svojemu poslovnemu namenu. 
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1.2 e je dogovorjeno zavarovanje na amortizirano vrednost v skladu z 9. 
lenom teh pogojev, 

1.2.1 izpla a zavarovalnica pri popolnem uni enju ali izginotju zavarovanih 
stvari zavarovalnino v višini zavarovalne vrednosti neposredno pred 
nastankom zavarovalnega primera. 

1.2.2 izpla a zavarovalnica pri delnem uni enju/poškodovanju zavarovanih 
stvari zavarovalnino v višini krajevno obi ajnih stroškov popravila v 
asu nastanka zavarovalnega primera, zmanjšanih v razmerju med 

amortizirano in novo vrednostjo, vendar najve  do višine zavarovalne 
vrednosti neposredno pred nastankom zavarovalnega primera. 

1.2.3 e je zavarovana stvar pred nastankom zavarovalnega primera trajno 
izgubila vrednost (to ka 1.1.4), izpla a zavarovalnica v primeru škode 
za to stvar najve  tržno vrednost. 

1.3 e je dogovorjeno zavarovanje na tržno vrednost v skladu z 9. lenom teh 
pogojev, 
1.3.1 izpla a zavarovalnica pri popolnem uni enju ali izginotju zavarovanih 

stvari zavarovalnino v višini zavarovalne vrednosti neposredno pred 
nastankom zavarovalnega primera. 

1.3.2 izpla a zavarovalnica pri delnem uni enju/poškodovanju zavarovanih 
stvari zavarovalnino v višini krajevno obi ajnih stroškov popravila v 
asu nastanka zavarovalnega primera, zmanjšanih v razmerju med 

tržno in novo vrednostjo, vendar najve  do višine zavarovalne 
vrednosti neposredno pred nastankom zavarovalnega primera. 

2. Za blago in zaloge ( len 9, to ka 1.3) 

2.1 Zavarovalnica izpla a pri popolnem uni enju ali izginotju zavarovanih stvari 
zavarovalnino v višini zavarovalne vrednosti neposredno pred nastankom 
zavarovalnega primera. 

2.2 Zavarovalnica izpla a pri delnem uni enju/poškodovanju zavarovanih stvari 
zavarovalnino v višini krajevno obi ajnih stroškov popravila v asu nastanka 
zavarovalnega primera, vendar najve  do višine zavarovalne vrednosti 
neposredno pred nastankom zavarovalnega primera. 

2.3 V kolikor je prodajna cena blaga in zalog, ki jo je mogo e dose i na tržiš u 
(zmanjšana za prihranjene stroške), nižja od stroškov obnove ali ponovne 
nabave, izpla a zavarovalnica zavarovalnino najve  v višini te nižje 
vrednosti. 

3. Za denar in vse, kar ima denarno vrednost, hranilne knjižice in vrednostne papirje 
( len 9, to ka 1.4) izpla a zavarovalnica zavarovalnino v višini stroškov ponovne 
nabave, vendar najve  do višine zavarovalne vrednosti neposredno pred 
nastankom zavarovalnega primera. 

4. Za nosilce podatkov in podobno ( len 9, to ka 1.5) izpla a zavarovalnica 
zavarovalnino v višini stroškov obnove ali ponovne nabave, v kolikor je obnova ali 
ponovna nabava potrebna in se le-ta izvrši v roku dveh let po nastanku 
zavarovalnega primera; v nasprotnem primeru se izpla a le vrednost materiala. V 
primeru izgube/uni enja komercialnih ra unalniških programov nadomesti 
zavarovalnica le stroške ponovne namestitve teh programov, ne pa tudi stroške 
ponovne nabave le-teh. 

5. Za vozila in ostale premi ne stvari ( len 9, to ke 1.6, 1.7 in 2.1) 
5.1 izpla a zavarovalnica pri popolnem uni enju ali izginotju zavarovanih stvari 

zavarovalnino v višini zavarovalne vrednosti neposredno pred nastankom 
zavarovalnega primera. 

5.2 izpla a zavarovalnica pri delnem uni enju/poškodovanju zavarovanih stvari 
zavarovalnino v višini krajevno obi ajnih stroškov popravila v asu nastanka 
zavarovalnega primera, vendar najve  do višine zavarovalne vrednosti 
neposredno pred nastankom zavarovalnega primera. 

6. Zavarovalnina za zavarovane stroške (4. len, to ka 2) se izpla a na podlagi 
dejansko nastalih dokazljivih stroškov. 

7. Splošne dolo be o zavarovalnini 
7.1 e se zaradi popravila zavarovanih stvari pove a njihova zavarovalna 

vrednost glede na njihovo zavarovalno vrednost pred nastankom 
zavarovalnega primera, se zavarovalnina zmanjša za znesek pove anja 
vrednosti. 

7.2 Vrednost ostankov se od zavarovalnine odbije; uradne omejitve pri obnovi ali 
ponovni nabavi se ne upoštevajo. 

7.3 Za izginule in pozneje zopet najdene stvari velja naslednje: 
7.3.1 Zavarovalec je dolžan te stvari vzeti nazaj, v kolikor se to lahko od 

njega zahteva. 
7.3.2 e so stvari najdene po izpla ilu zavarovalnine, je zavarovalec dolžan 

vrniti prejeto zavarovalnino z odbitkom morebitnega zmanjšanja 
vrednosti najdenih stvari. Stvari, za katere od zavarovalca ni mogo e 
zahtevati, da jih vzame nazaj, preidejo v last zavarovalnice. 

7.4 Pri posameznih stvareh, ki spadajo skupaj, se ne upošteva morebitno 
zmanjšanje vrednosti nepoškodovanih stvari, ki nastane zaradi poškodbe, 
uni enja ali izginotja drugih stvari. 

7.5 Zavarovalnica ne izpla a zavarovalnine za nebistvene spremembe 
zavarovanih stvari, ki ne vplivajo na njihovo uporabno vrednost. 

11. len 
Podzavarovanje 

1. Zavarovalnina, dolo ena po dolo ilih 10. lena teh pogojev, se v primeru 
podzavarovanja zmanjša v skladu z dolo ili Splošnih pogojev premoženjskega 
zavarovanja (ABV); to ne velja, e je zavarovanje sklenjeno na prvi riziko. 

12. len 
Omejitev zavarovalnine; samopridržaj 

1. e je za posamezne stvari/škode dogovorjena najvišja zavarovalnina, predstavlja 
ta najvišja zavarovalnina mejo za izpla ilo zavarovalnine vklju no z vsemi stroški. 

2. Zavarovalnina, dolo ena v skladu z 10. lenom teh pogojev, se ob škodnem 
dogodku zmanjša za dogovorjen samopridržaj (po upoštevanju podzavarovanja). 

3. Vsi škodni dogodki, ki imajo isti vzrok in so asovno nastopili v roku 72 ur, veljajo v 
skladu z dolo ili to k 1. in 2. kot en škodni dogodek. 

13. len 
Izpla ilo zavarovalnine 

1. Zavarovalec ima najprej pravico: 

1.1 pri objektih 
1.1.1 pri uni enju – do zavarovalnine v višini amortizirane vrednosti, vendar 

najve  do višine tržne vrednosti; 
1.1.2 v primeru poškodb – do zavarovalnine v višini amortizirane vrednosti 

škode, vendar najve  do višine tržne vrednosti škode. 
1.2 pri predmetih, namenjenih uporabi/porabi ter opremi 

1.2.1 pri uni enju ali izginotju – do zavarovalnine v višini amortizirane 
vrednosti; 

1.2.2 v primeru poškodb – do zavarovalnine v višini amortizirane vrednosti 
škode. 

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

  Tržna vrednost škode je napram novi vrednosti škode v enakem razmerju kot 
tržna vrednost napram novi vrednosti. 

2. Zavarovalec pridobi pravico do dela zavarovalnine, ki presega zavarovalnino, 
opredeljeno v 1. to ki tega lena šele takrat, ko so izpolnjeni naslednji pogoji: 

2.1 Zagotovljeno je, da se bo zavarovalnina v celoti uporabila za popravilo, 
ponovno nabavo ali izgradnjo. 

  Stvari, ki so bile pred nastankom zavarovalnega primera že izdelane, 
nabavljene, naro ene ali so se nahajale v procesu proizvodnje, ne štejejo za 
popravljene oziroma ponovno nabavljene. 

2.2 Popravilo oziroma ponovna nabava ali izgradnja se bo izvršila na istem 
mestu. 

  e je ponovna izgradnja na istem mestu uradno prepovedana, se lahko le-ta 
izvrši na drugem mestu v Republiki Sloveniji. 

2.3 Popravljene oziroma ponovno nabavljene ali izgrajene stvari bodo imele 
enako funkcijo kot pred nastankom zavarovalnega primera. 

2.4 Popravilo oziroma ponovna nabava ali izgradnja se bo izvršila najpozneje v 
roku treh let od nastanka zavarovalnega primera. 

14. len 
Izvedenski postopek 

1. V primeru izvedenskega postopka v skladu s 17. lenom Splošnih pogojev 
premoženjskega zavarovanja (ABV) je dogovorjeno še naslednje: 

1.1 Izvedensko mnenje obeh izvedencev mora vsebovati tudi zavarovalno 
vrednost ob škodnem dogodku uni enih, poškodovanih ali izginulih stvari 
neposredno pred nastankom zavarovalnega primera kakor tudi vrednost 
ostankov le-teh. 

1.2 Na zahtevo ene od pogodbenih strank se mora ugotoviti tudi zavarovalna 
vrednost zavarovanih stvari, ki ob škodnem dogodku niso uni ene, 
poškodovane ali izginule. 

Uprava Grawe Zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji z dne 18.12.2008 in pri nejo veljati dne 01.01.2009. 
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Posebni pogoji A/4 (Stopnja 5) 
Subsidiarnost zavarovanja
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