
Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/500 (Stopnja 5) 
Dejavnosti na nepremičnih stvareh

1.	V	 nasprotju	 z	 določili	 6.	 člena,	 točke	 8.3	 Splošnih	 pogojev	 za	 zavarovanje	 odgovornosti	 (ABHP)	 krije	 zavarovanje	 tudi	
odškodninske	obveznosti	zavarovalca	za	škode,	ki	nastanejo	na	tistih	delih	nepremičnih	stvari,	ki	so	neposredno	predmet	
obdelave,	uporabe	ali	kakšne	druge	dejavnosti.

	 Ostale	določbe	6.	člena	ABHP	ostajajo	v	veljavi.

2.	Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	50.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).

3.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	z	250	EUR	
in	največ	z	2.000	EUR.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/501 (Stopnja 5) 
Dejavnosti na premičnih stvareh

1.	V	 nasprotju	 z	 določili	 6.	 člena,	 točke	 8.2	 Splošnih	 pogojev	 za	 zavarovanje	 odgovornosti	 (ABHP)	 krije	 zavarovanje	 tudi	
odškodninske	obveznosti	zavarovalca	za	škode,	ki	nastanejo	na	tujih	premičnih	stvareh	zaradi	poklicne	ali	obrtne	dejavnosti	
zavarovalca	na	teh	stvareh	ali	s	temi	stvarmi.

	 Ostale	določbe	6.	člena	ABHP	ostajajo	v	veljavi.

2.	Zavarovalno	kritje	ne	velja	za	odškodninske	obveznosti	za	škode	na
 • katerihkoli	motornih	vozilih	ali	vozilih	na	motorni	pogon	ter	zračnih,	vesoljskih	in	vodnih	plovilih,
 • stvareh,	 ki	 se	 zaradi	 namena	 izvajanja	 zavarovalčeve	 poklicne	 ali	 obrtne	 dejavnosti	 nahajajo	 v	 vplivnem	 območju	
zavarovalca	(npr.	zaradi	obdelave,	predelave,	izgradnje,	montaže,	popravila,	vzdrževanja	ipd.),
 • tujih	vozilih,	ki	nastanejo	pri	nakladanju	in	razkladanju	teh	vozil.

3.	Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	20.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).

4.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	z	250	EUR	
in	največ	z	2.000	EUR.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/502 (Stopnja 5) 
Delodajalčeva odgovornost

1. V skladu z obsegom kritja, opredeljenim v Splošnih pogojih za zavarovanje odgovornosti (ABHP), krije zavarovanje v 
nasprotju z določili 6. člena, točke 3.2 istih pogojev tudi odškodninske obveznosti zavarovalca za škode, ki zaradi nezgod 
pri delu nastanejo njegovim delavcem, vajencem ter študentom, ki zanj delajo.

2. Iz zavarovalnega kritja so izključeni odškodninski zahtevki zaradi:
2.1 poškodovanja oseb, ki so za zavarovalca opravljale delo brez ustrezne delovnopravne podlage (delo na črno),
2.2 škode, ki je nastala, ker je zavarovalec delavcu dal nalog za opravljanje dela v nasprotju z notranjimi akti ali veljavnimi 

delovnimi postopki,
2.3 kakršnihkoli poklicnih obolenj,
2.4 delovnih nezgod, do katerih je prišlo zaradi opustitve  uporabe zaščitnih in varnostnih sredstev ter opreme, ki bi se glede 

na naravo in potek delovnega procesa morala uporabiti.

3. Zavarovalna vsota za takšne škode znaša 50.000 EUR v okviru skupne zavarovalne vsote (podlimit).

4. Zavarovalec je pri vsakem zavarovalnem primeru udeležen s samopridržajem v višini 10 % škode, vendar najmanj z zneskom 
250 EUR.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/503 (Stopnja 5) 
Dogovor o prilagajanju vrednosti

1. Prilagajanje vrednosti

	 Osnova	za	izračun	premije	se	ob	zapadlosti	premije	letno	zviša	ali	zniža	za	odstotek,	ki	ustreza	spremembi	indeksa	gradbenih	
stroškov	od	zadnje	zapadlosti	premije	oziroma	zadnje	prilagoditve	vrednosti.	V	enaki	meri	se	zviša	ali	zniža	tudi	zavarovalna	
premija.

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

2.	Za	izračun	odstotka	sprememb	se	vsakokrat	uporabi	tisti	indeks	gradbenih	stroškov,	ki	ga	objavlja	Statistični	urad	Republike	
Slovenije	in	je	v	veljavi	tri	mesece	pred	zapadlostjo	premije.

	 V	kolikor	naveden	indeks	ni	več	v	veljavi,	se	uporabi	indeks,	ki	ga	je	nadomestil,	če	pa	ni	tudi	tega,	pa	tisti	indeks,	ki	najbolj	
ustreza	dosedanjemu.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/504 (Stopnja 5) 
Hramba premičnih stvari

1.	Določila	2.	točke	teh	pogojev	veljajo	izključno	za	tiste	premične	stvari,	ki	jih	je	zavarovalec	prevzel	v	obdelavo,	predelavo	ali	
popravilo.

	 Zavarovalno	kritje	ne	velja	za	škode	na	motorni	vozilih	ali	vozilih	na	motorni	pogon,	zračnih,	vesoljskih	in	vodnih	plovilih	ter	
napravah	za	obdelavo	podatkov.

2.	V	 nasprotju	 z	 določili	 6.	 člena,	 točke	 8.1	 Splošnih	 pogojev	 za	 zavarovanje	 odgovornosti	 (ABHP)	 krije	 zavarovanje	 tudi	
odškodninske	obveznosti	zavarovalca	za	škode,	ki	nastanejo	na	tujih	premičnih	stvareh	zaradi	njihove	hrambe.	To	velja	tudi	
v	primeru,	ko	je	hramba	teh	stvari	zavarovalčeva	postranska	obveznost.

	 Škode,	ki	so	nastale	na	teh	stvareh	zaradi	njihove	uporabe,	premikanja,	obdelave	ali	drugih	dejavnosti	na	njih	ali	z	njimi,	
so	v	skladu	z	določili	6.	člena,	 točke	8.2,	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	 (ABHP)	 iz	zavarovalnega	kritja	
izključene.

3.	Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	20.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).

4.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	z	250	EUR	
in	največ	z	2.000	EUR.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/505 (Stopnja 5) 
Izposoja

1.	Sklenjen	 je	 poseben	dogovor	 v	 skladu	 s	 1.	 členom,	 točka	 1.1,	 členom	Dodatnih	pogojev	 za	 zavarovanje	 odgovornosti	
(BRHP).	Zavarovanje	krije	tudi	odškodninske	obveznosti	zavarovalca	za	škode,	ki	nastanejo	zaradi	opravljanja	dejavnosti	
izposoje	ali	oddaje	delovnih	strojev	in	naprav	v	najem,	tudi	če	gre	pri	tem	za	podjetniško	dejavnost.

2.	Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	20.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).

3.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	z	250	EUR	
in	največ	z	2.000	EUR.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/506 (Stopnja 5) 
Zavarovanje odgovornosti kopališč

1.	V	nasprotju	z	določili	6.	člena,	točk	8.1	in	8.2	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	(ABHP)	krije	zavarovanje	tudi	
odškodninske	obveznosti	zavarovalca	kot	hranitelja	za	škode	zaradi	poškodovanja	stvari,	ki	so	jih	gosti	kopališča	prinesli	s	
seboj.

2.	Samo	na	podlagi	posebnega	dogovora	 in	dodatnega	obračuna	premije	krije	zavarovanje	 tudi	odškodninske	obveznosti	
zavarovalca	za	škode	zaradi	 izgube	ali	 izginitve	stvari,	ki	so	 jih	gosti	kopališča	zaklenili	v	kabine	ali	garderobe,	dane	na	
razpolago	s	strani	kopališča,	ali	pa	so	bile	te	stvari	s	strani	kopališča	vzete	v	hrambo.

	 V	primeru	takšnega	dogovora	mora	zavarovalec:
2.1	ob	siceršnji	izključitvi	zavarovalnega	kritja	na	vidnem	mestu	naznaniti,	da	je	potrebno	denar,	plačilne	kartice,	vrednostne	

papirje,	dokumente	ter	druge	listine	in	dragocenosti	izročiti	zavarovalcu	na	blagajni	kopališča	v	hrambo	(proti	potrdilu),
2.2	ob	izgubi	ali	izginitvi	stvari	nemudoma	obvestiti	pristojni	organ	za	notranje	zadeve

	 Zavarovalna	vsota	v	primeru	takšnega	dogovora	znaša	za	izgubo	ali	 izginitev	prinešenih	stvari	gostov	znaša	2.000	EUR,	
vendar	največ	1.000	EUR	za	dragocenosti,	nakit,	denar,	čeke	in	vrednostne	papirje.

	 Izplačilo	zavarovalnine	za	vse	zavarovalne	primere	v	enem	dnevu	je	omejeno	z	zneskom	20.000	EUR	(dnevni	maksimum).

	 Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	z	250		EUR.

3.	Izključitve	zavarovalnega	kritja

	 Razširitev	zavarovalnega	kritja	iz	točk	1	in	2	ne	zajema	odgovornosti	zavarovalca	za	škode	na	motornih	in	vodnih	vozilih	
gostov,	njihovi	opremi	ali	sestavnih	delih	ter	na	predmetih,	ki	so	bili	na	ali	v	teh	vozilih.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/507 (Stopnja 5) 
Kritje za cel svet z izjemo ZDA, Kanade in Avstralije

1.	V	nasprotju	z	določili	2.	člena	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	(ABHP)	krije	zavarovanje	tudi	odškodninske	
obveznosti	zavarovalca	za	škode,	ki	nastanejo	v	državah	celega	sveta	z	izjemo	ZDA,	Kanade	in	Avstralije.	Določbe	2.	in	11.	
člena	ABHP	ostajajo	v	veljavi.

2.	Zavarovalno	kritje	iz	točke	1.	se	nanaša	izključno	na	zavarovalne	primere,	nastale	zaradi:
2.1	poslovnih	potovanj	ali	sodelovanja	na	sejmih	in	razstavah,
2.2	 izdelkov	zavarovalca,	ki	so	prišli	v	tujino,	brez	da	jih	je	zavarovalec	tja	dobavil	ali	naročil	njihovo	dobavo,
2.3	 izdelkov	zavarovalca,	ki	jih	je	dobavil	zavarovalec	ali	naročil	njihovo	dobavo,
2.4	montaže,	 vzdrževanja	 in	 popravil	 dobavljenih	 izdelkov	 zavarovanca,	 kakor	 tudi	 zaradi	 posesti	 in	 uporabe	 premične	

opreme	za	opravljanje	teh	del.
Zavarovalno	kritje	ne	velja	za	podjetniške	obrate,	ki	se	nahajajo	v	tujini.

3.	Zavarovanje	ne	krije	odškodninskih	obveznosti	zavarovalca:
3.1	za	škode,	ki	v	nasprotju	z	določili	1.	člena	Dodatnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	(BRHP)	nastanejo	zaradi:

 • posesti	zemljišč,	zgradb	in	prostorov,
 • posesti	službenih	stanovanj	in	hiš	vključno	s	stranskimi	zgradbami,
 • reklamnih	naprav,
 • gasilske	službe	podjetniškega	obrata,
 • medicinske	oskrbe	delojemalcev,
 • socialnih	ustanov	za	delojemalce,	kot	so	npr.	gostinski	obrati	v	podjetju	(menze),	kopališča,	letovišča,	otroški	vrtci	ipd,	
tudi	če	jih	uporabljajo	osebe,	ki	v	podjetju	niso	zaposlene.

3.2	zaradi	odškodninskih	zahtevkov	s	kazensko	naravo	(npr.	punitive	ali	exemplary	damages),
3.3	zaradi	 odškodninskih	 zahtevkov	 na	 podlagi	 kakršnihkoli	 delovnopravnih	 določil	 in	 ureditev	 (npr.	 employer's	 liability,	

worker's	compensation)	kot	tudi	zaradi	kršitve	osebnostnih	pravic,
3.4	za	škode	zaradi	onesnaženja	okolja	(pollution).	V	delnem	nasprotju	z	določili	1.	člena,	točka	2.1.1	ABHP	zavarovanje	

tako	ne	krije	odškodninskih	zahtevkov	zaradi	povzročene	osebne	škode	kot	posledice	onesnaženja	okolja.	Zavarovanje	
prav	tako	ne	krije	poškodovanja	stvari	zaradi	onesnaženja	okolja,	in	sicer	tudi	v	primeru,	če	je	bil	za	takšno	kritje	sklenjen	
poseben	dogovor	v	skladu	s	5.	členom	ABHP.

4.	Zavarovalno	kritje	iz	točke	1.	ni	podano,	če	ugotavljanje	škode,	obravnavanje	odškodninskih	zahtevkov	ali	izpolnjevanje	drugih	
obveznosti	zavarovalnice	preprečijo	državne	oblasti,	tretje	osebe	ali	zavarovalec	sam.	Vendar	pa	obveznost	zavarovalnice	
ostane	 v	 veljavi,	 če	 je	obravnavanje	odškodninskega	 zahtevka	po	 temelju	 in	 višini	možno	na	podlagi	dokumentacije	 in	
dokazil,	ki	jo	predloži	zavarovalec.

5.	Posebna	določila	za	zavarovalno	kritje	za	škode,	ki	nastanejo	izven	Evrope

	 Pojem	Evropa	je	potrebno	razumeti	iz	geografskega	vidika,	vanj	pa	ne	spadajo	Islandija,	Grenlandija,	Spitsbergen,	Kanarski	
otoki,	Madeira,	Ciper,	Azori	ter	azijska	področja	Turčije	in	bivše	Skupnosti	neodvisnih	držav.
5.1	Zavarovanje	ne	krije	odškodninskih	obveznosti	zavarovalca	za	škode:

 • zaradi	izdelkov,	ki	so	bili	dobavljeni	pred	vzpostavitvijo	zavarovalnega	kritja	za	tujino,
 • ki	jih	je	zavarovalec	zavarovalnici	prijavil	po	več	kot	letu	dni	od	izteka	zavarovalne	pogodbe.

5.2	V	nasprotju	z	določili	3.	člena,	točka	2	ABHP	izplača	zavarovalnica	za	vse	zavarovalne	primere,	ki	so	nastali	v	enem	
zavarovalnem	letu,	odškodnino	v	višini	največ	ene	(1)	ustrezne	zavarovalne	vsote.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/508 (Stopnja 5) 
Kritje za Evropo

1.	V	nasprotju	z	določili	2.	člena	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	(ABHP)	krije	zavarovanje	tudi	odškodninske	
obveznosti	zavarovalca	za	škode,	ki	nastanejo	v	državah	Evrope.	Določbe	2.	in	11.	člena	ABHP	ostajajo	v	veljavi.

	 Pojem	Evropa	je	potrebno	razumeti	iz	geografskega	vidika,	vanj	pa	ne	spadajo	Islandija,	Grenlandija,	Spitsbergen,	Kanarski	
otoki,	Madeira,	Ciper,	Azori	ter	azijska	področja	Turčije	in	bivše	Skupnosti	neodvisnih	držav.

2.	Zavarovalno	kritje	iz	točke	1.	se	nanaša	izključno	na	zavarovalne	primere,	nastale	zaradi:
2.1	poslovnih	potovanj	ali	sodelovanja	na	sejmih	in	razstavah,
2.2	 izdelkov	zavarovalca,	ki	so	prišli	v	tujino,	brez	da	jih	je	zavarovalec	tja	dobavil	ali	naročil	njihovo	dobavo,
2.3	 izdelkov	zavarovalca,	ki	jih	je	dobavil	zavarovalec	ali	naročil	njihovo	dobavo,
2.4	montaže,	 vzdrževanja	 in	 popravil	 dobavljenih	 izdelkov	 zavarovanca,	 kakor	 tudi	 zaradi	 posesti	 in	 uporabe	 premične	

opreme	za	opravljanje	teh	del.
Zavarovalno	kritje	ne	velja	za	podjetniške	obrate,	ki	se	nahajajo	v	tujini.

3.	Zavarovanje	ne	krije	odškodninskih	obveznosti	zavarovalca:
3.1	za	škode,	ki	v	nasprotju	z	določili	1.	člena	Dodatnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	(BRHP)	nastanejo	zaradi:

 • posesti	zemljišč,	zgradb	in	prostorov,
 • posesti	službenih	stanovanj	in	hiš	vključno	s	stranskimi	zgradbami,
 • reklamnih	naprav,
 • gasilske	službe	podjetniškega	obrata,
 • medicinske	oskrbe	delojemalcev,
 • socialnih	ustanov	za	delojemalce,	kot	so	npr.	gostinski	obrati	v	podjetju	(menze),	kopališča,	letovišča,	otroški	vrtci	ipd,	
tudi	če	jih	uporabljajo	osebe,	ki	v	podjetju	niso	zaposlene.

3.2	zaradi	odškodninskih	zahtevkov	s	kazensko	naravo	(npr.	punitive	ali	exemplary	damages),
3.3	zaradi	 odškodninskih	 zahtevkov	 na	 podlagi	 kakršnihkoli	 delovnopravnih	 določil	 in	 ureditev	 (npr.	 employer's	 liability,	

worker's	compensation)	kot	tudi	zaradi	kršitve	osebnostnih	pravic,
3.4	za	škode	zaradi	onesnaženja	okolja	(pollution).	V	delnem	nasprotju	z	določili	1.	člena,	točka	2.1.1	ABHP	zavarovanje	

tako	ne	krije	odškodninskih	zahtevkov	zaradi	povzročene	osebne	škode	kot	posledice	onesnaženja	okolja.	Zavarovanje	
prav	tako	ne	krije	poškodovanja	stvari	zaradi	onesnaženja	okolja,	in	sicer	tudi	v	primeru,	če	je	bil	za	takšno	kritje	sklenjen	
poseben	dogovor	v	skladu	s	5.	členom	ABHP.

4.	Zavarovalno	kritje	iz	točke	1.	ni	podano,	če	ugotavljanje	škode,	obravnavanje	odškodninskih	zahtevkov	ali	izpolnjevanje	drugih	
obveznosti	zavarovalnice	preprečijo	državne	oblasti,	tretje	osebe	ali	zavarovalec	sam.	Vendar	pa	obveznost	zavarovalnice	
ostane	 v	 veljavi,	 če	 je	obravnavanje	odškodninskega	 zahtevka	po	 temelju	 in	 višini	možno	na	podlagi	dokumentacije	 in	
dokazil,	ki	jo	predloži	zavarovalec.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/509 (Stopnja 5) 
Lov

1. V skladu z obsegom kritja, opredeljenim v Splošnih pogojih za zavarovanje odgovornosti (ABHP), krije zavarovanje 
odškodninske obveznosti zavarovalca za škode, ki nastanejo pri izvajanju lovske dejavnosti. Pojem lovske dejavnosti in 
pravice udejstvovanja v lovu se razlagata v smislu Zakona o divjadi in lovstvu v vsakokrat veljavnem besedilu.

	 Zavarovanje	velja	samo	v	primeru,	ko	odškodnine	ni	mogoče	zahtevati	iz	kakšnega	drugega	zavarovanja	–	subsidiarno	kritje	
(npr. preko Lovske zveze Slovenije ipd.).

2.	V	okviru	zavarovalnega	kritja,	opredeljenega	v	točki	1.,	krije	zavarovanje	tudi	odškodninske	obveznosti	zavarovalca	zaradi:
2.1	dovoljene	posesti	in	uporabe	bodal	in	strelnega	orožja	skupaj	z	naboji	v	lovske	in	športne	namene;
2.2	posesti	lovskih	živali	–	psov	in	ptic	ujed.	Odgovornost	iz	posesti	drugih	živali	se	mora	zavarovati	posebej;
2.3	posesti	in	uporabe	lovskih	koč,	visokih	prež,	krmišč,	pasti	in	lovskih	ograj	–	vse	izključno	v	namene	lova.

3.	Iz	zavarovalnega	kritja	so	izključene	škode,	ki	jih	povzroči:
3.1	divjad	na	kmetijskih	pridelkih,	kmetijskih	in	gozdnih	kulturah	ter	na	kmetijskih	in	gozdnih	zemljiščih,
3.2 divjad v prometu,
3.3 zavarovalec, ki nima pravice udejstvovanja v lovu. 
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Posebni pogoji AH/510 (Stopnja 5) 
Nakladanje in razkladanje tujih vozil

1.	 Zavarovalno	kritje	velja	le	za	škode	na	tujih	vozilih,	ki	se	pri	zavarovalcu	ne	nahajajo	zaradi	zavarovalčeve	poklicne	ali	
obrtne	dejavnosti	(npr.	zaradi	popravila,	vzdrževanja	ipd.).

2.	 V	nasprotju	z	določili	6.	člena,	točke	8.2,	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	(ABHP)	krije	zavarovanje	tudi	
odškodninske obveznosti zavarovalca za, ki nastanejo na tujih kopenskih, vodnih in tirnih vozilih, kesonih in kontejnerjih 
pri	nakladanju	in	razkladanju	s	stroji	ali	napravami,	ki	tovora	ne	pustijo	pasti	(npr.	viličarji,	žerjavi	vseh	vrst,	škripčevje	
ipd.)

3.	 Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	20.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).
4.	 Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	z	250	

EUR	in	največ	z	2.000	EUR.
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Posebni pogoji AH/511 (Stopnja 5) 
Nega živali – striženje dlake, krempljev ipd.

1.	V	 nasprotju	 z	 določili	 6.	 člena,	 točke	 8.2	 Splošnih	 pogojev	 za	 zavarovanje	 odgovornosti	 (ABHP)	 krije	 zavarovanje	 tudi	
odškodninske	obveznosti	zavarovalca	za	škode	na	živalih,	ki	nastanejo	pri	opravljanju	poklicne	dejavnosti	zavarovalca	ali	
kot	posledica	opravljanja	te	dejavnosti.

2.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	s	100	EUR	
in	največ	z	2.000	EUR.
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Posebni pogoji AH/512 (Stopnja 5) 
Organizacija prireditev

1. Zavarovana je odgovornost zavarovanca zaradi organizacije prireditve, ki je navedena na polici.

2.	Odstopajoče	od	določila	1.4	točke	1.	člena	Dodatnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	BRHP	je	podano	zavarovalno	
kritje	tudi,	če	se	zemljišča,	zgradbe	in	prostori	uporabljajo	delno	za	tuje	namene.

3.	Za	postavitev	 in	odstranjevanje	stojnic,	 tribun,	šotorov	 ipd.	se	smiselno	uporabi	1.2	 točka	9.	člena	Dodatnih	pogojev	za	
zavarovanje	odgovornosti	BRHP.	

4.	Iz	zavarovalnega	kritja	so	izključeni	odškodninski	zahtevki:
4.1.	zaradi	škode	na	razstavljenih	stvareh;
4.2.	zaradi	škode,	ki	si	jo	povzročijo	tekmovalci,	nastopajoči,	razstavljalci	ipd.	med	seboj;
4.3.	zaradi	škode	na	cestišču,	opremi	cestišča,	posevkih	in	travnikih;
4.4.	zaradi	škode	na	zgradbah,	zemljiščih,	prostorih	in	opremi,	ki	jih	ima	zavarovanec	v	najemu	in	jih	uporablja	za	izvedbo	

dogodka
4.5.	v	zvezi	z	izvajanjem	nadzora	oz.	usmerjanja	v	cestnem	prometu.

5.	Samo	na	podlagi	posebnega	dogovora	se	zavarovalno	kritje	razširi	na	odgovornost	zavarovanca	za	škodo:
5.1.	nastalo	zaradi	izvajanja	ognjemeta;
5.2.	zaradi	poškodovanja	ali	smrti	oseb,	ki	sodelujejo	pri	organizaciji	ali	poškodovanja	njihovih	stvari;
5.3.	iz	posesti	ali	uporabe	živali.

6.	Pri	prireditvah	z	motornimi	vozili,	 vodnimi	 in	zračnimi	plovili	 se	nanaša	zavarovalno	kritje	 izključno	na	 riziko	organizacije	
prireditve.	Odškodninske	obveznosti	iz	posesti	in	uporabe	vozil	ostanejo	izključene	iz	zavarovalnega	kritja.
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Posebni pogoji AH/513 (Stopnja 5) 
Parkirana vozila delavcev in obiskovalcev

1.	Naslednja	določila	veljajo	le	za	tista	vozila,	ki
1.1	so	last	delavcev	ali	obiskovalcev	zavarovalca	in
1.2	so	z	dovoljenjem	zavarovalca	ali	njegovih	delavcev	izključno	z	namenom	parkiranja	ali	ustavljanja	puščena	na	predvidenih	

mestih	znotraj	zemljišča	obrata	zavarovalca,

	 vendar	pod	pogojem,	da	so	ta	mesta	ali	vsaj	vhodi	v	zemljišča	obrata	varovani.	Določila	teh	pogojev	se	ne	nanašajo	na	
zračna	plovila.

2.	V	nasprotju	z	določili	1.	člena,	točke	2.2,	in	6.	člena,	točk	5.3	in	8.1	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	(ABHP)	
krije	zavarovanje	tudi	odškodninske	obveznosti	zavarovalca	za	škode	zaradi	poškodovanja,	uničenja,	izgube	ali	 izginotja	
vozil.

	 Zavarovalno	kritje	velja	za	odškodninske	obveznosti	za	škode,	ki	nastanejo	zaradi:
2.1	zagona,	vožnje	ali	premikanja	ter
2.2	nepooblaščene	rabe	motornega	vozila	s	strani	delavcev	zavarovalca	ali	drugih	oseb	(vožnja	na	črno).
Za	takšne	škode	določila	6.	člena,	točka	8.2,	ABHP	ne	veljajo.

3.	Iz	zavarovalnega	kritja	so	izključene:
3.1	škode	zaradi	okvare	vozil,
3.2	škode	zaradi	tatvine	ali	ropa	sestavnih	delov	in	opreme	vozil,
3.3	vsebina	in	tovor	motornih	vozil.	Vodna	plovila	na	prikolicah	ne	veljajo	kot	tovor	motornih	vozil.

4.	Zavarovalnica	 je	 prosta	 obveznosti	 iz	 zavarovalne	 pogodbe,	 če	 zavarovalec	 škode	 zaradi	 izgube	 ali	 izginotja	 vozila	
nemudoma	ne	prijavi	tudi	pristojnemu	organu	za	notranje	zadeve.

5.	Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	20.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).

6.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	z	250	EUR	
in	največ	z	2.000	EUR.
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Posebni pogoji AH/514 (Stopnja 5) 
Izguba ali izginitev prinešenih stvari gostov (brez kritja za motorna vozila, prikolice in vodna 
plovila)

1.  Sklenjen je poseben dogovor v skladu s 3. točko Dodatnih pogojev za zavarovanje odgovornosti gostincev (GAHP).

2. Zavarovalna vsota za izgubo ali izginitev prinešenih stvari gostov znaša 2.000 EUR, vendar največ 1.000 EUR za dragocenosti, 
nakit, denar, čeke in vrednostne papirje.

 Izplačilo zavarovalnine za vse zavarovalne primere v enem dnevu je omejeno z zneskom 20.000 EUR (dnevni maksimum).

3. Zavarovalec je pri vsakem zavarovalnem primeru udeležen s samopridržajem v višini 10 % škode, vendar najmanj z 250 EUR 
in največ z 2.000 EUR.

4. Iz zavarovalnega kritja so izrecno izključene:
4.1 škode zaradi okvare vozil,
4.2 škode zaradi tatvine ali ropa sestavnih delov in opreme vozil,
4.3 vsebina in tovor motornih vozil. Vodna plovila na prikolicah ne veljajo kot tovor motornih vozil.
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Posebni pogoji AH/515 (Stopnja 5) 
Prenočevanje gostov; motorna vozila, prikolice in vodna plovila

1.	Naslednja	določila	veljajo	le	za	tista	motorna	vozila,	prikolice	in	vodna	plovila,	ki	so	jih	pripeljali	gostje	na	prenočevanju	in	
katera	se	nahajajo
 • v	garažah	v	lasti	zavarovanega	obrata,
 • na	lastnih	parkiriščih	zavarovanega	obrata,
 • na	drugih,	za	parkiranje	določenih	prostorih.

2.	Sklenjen	 je	 poseben	 dogovor	 v	 skladu	 s	 točko	 3.	 člena	 8.	 Dodatnih	 pogojev	 za	 zavarovanje	 odgovornosti	 (BRHP).	 V	
nasprotju	z	določili	1.	člena,	točke	2.2,	in	6.	člena,	točk	5.3	in	8.1		Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	(ABHP)	
krije	zavarovanje	tudi	odškodninske	obveznosti	zavarovalca	za	škode	zaradi	poškodovanja,	uničenja,	izgube	ali	 izginotja	
vozil.
Zavarovalno	kritje	velja	za	odškodninske	obveznosti	za	škode,	ki	nastanejo	zaradi:
 • zagona,	vožnje	ali	premikanja	ter
 • nepooblaščene	rabe	motornega	vozila	s	strani	delavcev	zavarovalca	ali	drugih	oseb	(vožnja	na	črno),
 • tatvine	ali	ropa.

3.	Iz	zavarovalnega	kritja	so	izključene:
 • škode	zaradi	okvare	vozil;
 • škode	zaradi	tatvine	ali	ropa	sestavnih	delov	in	opreme	vozil;
 • vsebina	in	tovor	motornih	vozil.	Vodna	plovila	na	prikolicah	ne	veljajo	kot	tovor	motornih	vozil;
 • škode	zaradi	storitev	vlečne	službe.

4.	Zavarovalnica	je	prosta	obveznosti	iz	zavarovalne	pogodbe,	če
 • zavarovana	oseba	kot	voznik	vozila	nima	ustreznega	veljavnega	vozniškega	dovoljenja	za	vožnjo	tovrstnega	vozila.	To	velja	
tudi	v	primeru,	če	voznik	vozila	ne	vozi	v	cestnem	prometu;
 • zavarovalec	škode	zaradi	izgube	ali	izginotja	vozila	nemudoma	ne	prijavi	tudi	pristojnemu	organu	za	notranje	zadeve.

5.	Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	20.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit);

6.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	z	250	EUR	
in	največ	z	2.000	EUR.

7.	Zavarovanje	velja	samo	v	primeru,	ko	odškodnine	ni	mogoče	zahtevati	iz	kakšnega	drugega	zavarovanja	(subsidiarno	kritje).
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Posebni pogoji AH/516 (Stopnja 5) 
Poškodovanje stvari, nastalo zaradi onesnaženja okolja

1.	Sklenjen	 je	poseben	dogovor	v	skladu	s	5.	členom	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	 (ABHP).	Zavarovalna	
vsota	za	takšne	škode	znaša	50.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).

2.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	s	500	EUR	
in	največ	s	25.000	EUR.
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Posebni pogoji AH/517 (Stopnja 5) 
Škode na poljih, travnikih

V nasprotju z določili 3. odstavka točke 1.1. člena 7 Posebnih pogojev za zavarovanje odgovornosti (BRHP) krije zavarovanje 
tudi odškodninske obveznosti zavarovalca za škode, ki jih povzroči pašna živina na poljih, travnikih oz. na rastlinskih kulturah.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/518 (Stopnja 5) 
Tatvina ali rop vozil v hrambi

1.	V	nasprotju	z	določili	1.	člena,	točke	2.2	in	6.	člena,	točke	8.1	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	(ABHP)	krije	
zavarovanje	tudi	odškodninske	obveznosti	zavarovalca	za	škode	zaradi	tatvine	ali	ropa	motornih	vozil,	ki	jih	je	zavarovalec	
prevzel	v	hrambo.	To	velja	tudi	v	primeru,	ko	je	hramba	teh	stvari	zavarovalčeva	postranska	obveznost.

2.	Zavarovalno	kritje	ne	velja	za	odškodninske	obveznosti	za	škode	zaradi	tatvine	ali	ropa	sestavnih	delov,	opreme,	vsebina	ali	
tovora	teh	vozil.

3.	Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	20.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).

4.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	z	250	EUR	
in	največ	z	2.000	EUR.

5.	Zavarovanje	velja	samo	v	primeru,	ko	odškodnine	ni	mogoče	zahtevati	iz	kakšnega	drugega	zavarovanja	(subsidiarno	kritje).
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Posebni pogoji AH/519 (Stopnja 5) 
Varovane garderobe

1.	Določila	 teh	pogojev	 veljajo	 samo	za	 stvari,	 ki	 jih	 je	 zavarovalec	ali	 njegovi	 zaposleni	 prevzel	 izključno	 v	hrambo	 (proti	
potrdilu)	in	se	nahajajo	v	stalno	varovanih	garderobah.	Zavarovanje	ne	velja	za	denar,	čeke,	vrednostne	papirje,	dragocenosti	
in	tehnične	predmete	(kot	so	GSM	aparati,	fotoaparati,	kamere,	računalniki,	orodja	ipd.)

2.	V	nasprotju	z	določili	6.	člena,	točk	8.1	in	8.2	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	(ABHP)	krije	zavarovanje	tudi	
odškodninske	obveznosti	zavarovalca	kot	hranitelja	za	škode	zaradi	uničenja,	poškodovanja,	izgube,	izginitve	ali	zamenjave	
stvari,	opredeljenih	v	točki	1.

3.	Zavarovalnica	je	prosta	obveznosti	iz	zavarovalne	pogodbe,	če	zavarovalec:
 • ni	zagotovil	stalnega	varovanja	garderobe	ali	če	je	dopustil	dostop	do	garderobe	osebam,	ki	niso	garderobno	osebje;
 • škode	zaradi	izgube,	izginitve	ali	zamenjave	stvari	nemudoma	ne	prijavi	tudi	pristojnemu	organu	za	notranje	zadeve.

4.	Zavarovalna	vsota	za	uničenje,	poškodovanje,	izgubo,	izginitev	ali	zamenjavo	stvari	znaša	1.000	EUR	po	garderobnem	listku	
oziroma	garderobni	kljuki	ali	obešalniku.

	 Izplačilo	zavarovalnine	za	vse	zavarovalne	primere	v	enem	dnevu	je	omejeno	z	zneskom	10.000	EUR	(dnevni	maksimum).
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Posebni pogoji AH/520 (Stopnja 5) 
Vožnja s kočijo oz. snežnimi sanmi

V nasprotju z določili točke 1.1 člena 7 Dodatnih pogojev za zavarovanje odgovornosti BRHP krije zavarovanje tudi odškodninske 
obveznosti zavarovalca za škode pri vožnjah s kočijo oz. snežnimi sanmi, če takšne vožnje niso zavarovalčeva poklicna ali 
obrtna dejavnost in če letni strošek plač in prejemkov (vključno z morebitnimi neobračunanimi lastnimi deli) ne presega zneska 
10.000 EUR.

Zavarovanje velja za zavarovalne primere, nastale na območju Republike Slovenije, in sicer samo v primeru, ko odškodnine ni 
mogoče zahtevati iz kakšnega drugega zavarovanja (subsidiarno kritje).
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Posebni pogoji AH/521 (Stopnja 5) 
Zemljišča, zgradbe in prostori, ki so dani v najem ali v zakup

1.	V	nasprotju	 z	določili	 1.	 člena,	 točke	1.4.	Dodatnih	pogojev	 za	 zavarovanje	odgovornosti	 (BRHP)	 krije	 zavarovanje	 tudi	
odškodninske	obveznosti	zavarovalca	kot	za	škode	zaradi	posesti	zemljišč,	zgradb	in	prostorov,	ki	so	v	celoti	ali	deloma	dani	
v	najem	ali	v	zakup,	oziroma	služijo	drugi	rabi	tretjih	oseb.

2.	Obveznost	zavarovalnice	za	škode,	ki	 izvirajo	 iz	skupnih	delov	nepremičnine,	 je	omejena	z	odstotkom	zavarovalčevega	
pripadajočega	deleža	na	skupnih	delih	nepremičnine.
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Posebni pogoji AH/522 (Stopnja 5) 
Avtomatske avtopralnice

1.	V	nasprotju	z	določili	6.	člena,	točk	8.1	in	8.2	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	(ABHP)	krije	zavarovanje	tudi	
odškodninske	obveznosti	zavarovalca	v	primeru	poškodovanje	avtomobilov	zaradi	delovanja	avtomatske	avtopralnice.

2.	Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	20.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).

3.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	z	250	EUR	
in	največ	z	2.000	EUR.
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Posebni pogoji AH/523 (Stopnja 5) 
Dvigala za vozila

1. Predmet zavarovanja so vozila, ki jih je potrebno dvigniti z dvigalom zaradi popravila ali servisiranja.

2.	Zavarovalno	kritje	prične	veljati	v	trenutku	dviga	vozila	s	tal	in	preneha	veljati,	ko	je	vozilo	spet	na	tleh.

3.	Zavarovalno	kritje	zajema	škode	na	vozilih,	ki	nastanejo	zaradi	tehnične	pomanjkljivosti	ali	odpovedi	dvigala.

4.	V	času,	 ko	se	vozilo	nahaja	na	dvigalu,	 se	v	njem	ne	smejo	nahajati	 ljudje,	 živali	 ali	 kakršnekoli	 stvari,	 ki	bi	 vplivale	na	
ravnotežje	vozila.

5.	Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	20.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).

6.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	z	250	EUR	
in	največ	z	2.000	EUR.

7.	V	okviru	tega	zavarovanja	povrne	zavarovalnica	stroške,	ki
7.1	so	 potrebni	 za	 odpravo	 škode	 na	 vozilu,	 vključno	 z	 zato	 potrebnimi	 transportnimi	 stroški.	 Zavarovani	 niso	 stroški	

morebitnih izboljšav ali sprememb poškodovanega vozila;
7.2	nastanejo,	ker	mora	imetnik	poškodovanega	vozila	za	čas	popravila	najeti	nadomestno	vozilo.	Ti	stroški	so	omejeni	z	

zavarovalno	vsoto	500	EUR	po	zavarovalnem	primeru.

8.	Iz	 zavarovalnega	kritja	so	 izključene	škode,	ki	nastanejo	zaradi	 večje	obremenitve	dvigala,	 kot	 je	 to	dovoljeno,	oziroma	
zaradi	prekoračene	nosilnosti	dvigala.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/524 (Stopnja 5) 
Hramba koles motornih vozil

1.	V	nasprotju	z	določili	1.	člena,	točke	2.2,	in	6.	člena,	točk	8.1	in	8.2,	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	(ABHP)	
krije	 zavarovanje	 tudi	 odškodninske	obveznosti	 zavarovalca	 za	 škode	na	pnevmatikah	 in	 platiščih,	 ki	 jih	 je	 zavarovalec	
prevzel	v	hrambo.

2.	Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	20.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).

3.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	z	250	EUR	
in	največ	z	2.000	EUR.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/525 (Stopnja 5) 
Škode na vozilih strank izven delavnic

1.	V	 nasprotju	 z	 določili	 6.	 člena,	 točke	 8.2	 Splošnih	 pogojev	 za	 zavarovanje	 odgovornosti	 (ABHP)	 krije	 zavarovanje	 tudi	
odškodninske	obveznosti	zavarovalca	za	škode,	ki	nastanejo	na	motornih	vozilih	zaradi	poškodovanja	ali	uničenja,	če	do	
škode	pride	po	tem,	ko	stranka	vozilo	prevzame	in	z	njim	zapusti	delavnico.

2.	Ostale	določbe	6.	člena	ABHP	ostajajo	v	veljavi.	Zavarovalno	kritje	je	izključeno	še	zlasti	za	tiste	dele	vozila,	ki	so	bili	pred	
tem	s	strani	zavarovalca	pregledani,	zamenjani	ali	popravljani.

3.	Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	20.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).

4.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	z	250	EUR	
in	največ	z	2.000	EUR.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/526 (Stopnja 5) 
Škode na vozilih strank v delavnicah

1.	Naslednja	določila	veljajo	izključno	za	tista	kopenska	motorna	vozila,	ki	jih	je	zavarovalec	prevzel	z	namenom	vzdrževanja	
ali	popravila.

2.	V	nasprotju	z	določili	1.	člena,	točke	2.2	in	6.	člena,	točk	5.3	in	8.1	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	(ABHP)	
krije	zavarovanje	tudi	odškodninske	obveznosti	zavarovalca	za	škode,	ki	nastanejo	na	motornih	vozilih	zaradi	poškodovanja,	
uničenja,	izgube	ali	izginotja	pri	opravljanju	v	1.	točki	navedenih	dejavnosti.

	 Zavarovalno	kritje	velja	za	odškodninske	obveznosti	za	škode,	ki	nastanejo	zaradi:
 • vzdrževanja	ali	popravila,
 • vožnje	ali	premikanja	motornega	vozila	na	območju	delavnice,
 • premikanja	motornega	vozila	s	pomožnimi	sredstvi	(npr.	z	vlečnim	drogom),
 • nepooblaščene	rabe	motornega	vozila	s	strani	delavcev	zavarovalca	ali	drugih	oseb	(vožnja	na	črno),
 • preizkusne	vožnje	z	namenom	kontrole	pritiska	pri	menjavi	pnevmatik,	če	je	le-ta	predpisana	s	strani	proizvajalca	vozila.

3.	Zavarovalno	 kritje	 za	 škode	pri	 vožnji	 tujih	 vozil	 od	 stranke	do	 zavarovalca	 (ali	 obratno)	 in	 za	 škode	 v	 avtopralnicah	 je	
potrebno	dogovoriti	posebej.

4.	Zavarovalnica	je	prosta	obveznosti	iz	zavarovalne	pogodbe,	če:
 • zavarovana	oseba	kot	voznik	vozila	nima	ustreznega	veljavnega	vozniškega	dovoljenja	za	vožnjo	tovrstnega	vozila.	To	velja	
tudi	v	primeru,	če	voznik	vozila	ne	vozi	v	cestnem	prometu;
 • zavarovalec	škode	zaradi	izgube	ali	izginotja	vozila	nemudoma	ne	prijavi	tudi	pristojnemu	organu	za	notranje	zadeve.

5.	Zavarovalno	kritje	ne	velja	za	odškodninske	obveznosti	za	škode:
 • zaradi	okvare	vozil,
 • zaradi	tatvine	ali	ropa	sestavnih	delov,	opreme,	vsebina	ali	tovora	vozila,
 • zaradi	predelave	vozila	(npr.	Chip	tuning),
 • na	tistih	delih	vozila,	na	katerih	se	dejavnost,	opredeljena	v	1.	točki	teh	pogojev,	neposredno	izvaja.

6.	Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	20.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).

7.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	s	500	EUR	
in	največ	z	2.000	EUR.

8.	Če	 zavarovalnica	 pripozna	 odškodninsko	 obveznost	 zavarovalca,	mora	 zavarovalec	 škodo	 odpraviti	 sam,	 seveda	 pod	
pogojem,	da	je	za	tovrstna	dela	ustrezno	pooblaščen.

	 Zavarovalnica	izplača	v	takšnem	primeru	odškodnino	v	višini	neto	nabavne	cene	za	material	 in	70	%	običajne	neto	urne	
postavke	za	delo.	Odškodnine	za	stroške,	ki	so	predmet	vzdrževanja	ali	popravila,	zaradi	katerega	je	bilo	vozilo	v	delavnico	
v	osnovi	pripeljano,	zavarovalnica	ne	izplača.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/527 (Stopnja 5) 
Škode na vozilih zaradi požara, strele ali eksplozije

1.	V	 nasprotju	 z	 določili	 6.	 člena,	 točke	 8.1	 Splošnih	 pogojev	 za	 zavarovanje	 odgovornosti	 (ABHP)	 krije	 zavarovanje	 tudi	
odškodninske	 obveznosti	 zavarovalca	 za	 škode,	 ki	 nastanejo	 pri	 hrambi	 tujih	 kopenskih	 vozil	 zaradi	 požara,	 strele	 ali	
eksplozije.	To	velja	tudi	v	primeru,	ko	je	hramba	teh	vozil	zavarovalčeva	postranska	obveznost.

2.	Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	20.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).

3.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	z	250	EUR	
in	največ	z	2.000	EUR.

4.	Pogoj	za	izplačilo	odškodnine	je	odškodninska	obveznost	zavarovalca	v	skladu	s	1.	členom	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	
odgovornosti	(ABHP).

5.	Zavarovanje	velja	samo	v	primeru,	ko	odškodnine	ni	mogoče	zahtevati	iz	kakšnega	drugega	zavarovanja	(subsidiarno	kritje).



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/528 (Stopnja 5) 
Vožnja tujih vozil

1.	V	nasprotju	z	določili	1.	člena,	 točke	2.2,	 in	6.	člena,	 točk	5.3,	8.1	 in	8.2	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	
(ABHP)	krije	zavarovanje	 tudi	odškodninske	obveznosti	 zavarovalca	za	škode,	ki	nastanejo	na	 tujih	kopenskih	vozilih	 in	
njihovi	opremi	zaradi	poškodovanja,	uničenja,	 izgube	ali	 izginotja.	To	velja	 le	 v	primeru,	ko	do	škode	pride	med	vožnjo	
od	stranke	do	zavarovalca	(ali	obratno),	če	so	bila	vozila	do	zavarovalca	pripeljana	z	namenom	vzdrževanja,	popravila	ali	
hrambe.

	 Iz	zavarovanja	so	 izključene	odškodninske	obveznosti	zavarovalca	za	škodo,	ki	nastane	zaradi	poškodovanja,	uničenja,	
izgube	ali	izginotja	tovora	ali	vsebine	motornega	vozila.

2.	Zavarovalnica	je	prosta	obveznosti	iz	zavarovalne	pogodbe,	če:
 • zavarovana	oseba	kot	voznik	vozila	nima	ustreznega	veljavnega	vozniškega	dovoljenja	za	vožnjo	tovrstnega	vozila.	To	velja	
tudi	v	primeru,	če	voznik	vozila	ne	vozi	v	cestnem	prometu;
 • zavarovalec	škode	zaradi	izgube	ali	izginotja	vozila	nemudoma	ne	prijavi	tudi	pristojnemu	organu	za	notranje	zadeve.

3.	Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	20.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).

4.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	z	250	EUR	
in	največ	z	2.000	EUR.

5.	Pogoj	za	izplačilo	odškodnine	je	odškodninska	obveznost	zavarovalca	v	skladu	s	1.	členom	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	
odgovornosti	(ABHP).



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/529 (Stopnja 5) 
Razširjena proizvajalčeva odgovornost

1.	Sklenjen	je	poseben	dogovor	v	skladu	z	2.	členom,	točko	4,	Dodatnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	(BRHP).

2.	Zavarovalna	vsota	za	takšne	škode	znaša	50.000	EUR	v	okviru	skupne	zavarovalne	vsote	(podlimit).

3.	Zavarovalec	je	pri	vsakem	zavarovalnem	primeru	udeležen	s	samopridržajem	v	višini	10	%	škode,	vendar	najmanj	s	750	EUR.
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