
Zavarovalnica na Vaši strani

SPLOŠNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 
(ABHP 2019/Stopnja 2)

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

1. člen: Zavarovalni primer in obseg kritja
2. člen: Zavarovalni kraj
3. člen: Zavarovalna vsota
4. člen: Časovna omejitev zavarovalnega kritja
5. člen: Poškodovanje stvari, nastalo zaradi onesnaženja okolja
6. člen: Izključitve

 7. člen: Obveznosti zavarovalca

 8. člen: Prilagajanje premije

 9. člen: Zvišanje zavarovalne premije glede na slab škodni rezultat

10. člen: Prenehanje nevarnostnega vira

11. člen: Uporaba prava

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
zavarovalec: oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo;

zavarovanec: oseba, katere interes je zavarovan. Zavarovalec in zavarovanec je ista 
oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun;

polica:  listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi;

premija:  znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici;

odškodnina: znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi;

zavarovalnica:  GRAWE zavarovalnica d.d.;

nevarnostni vir: vir nastanka zavarovane odgovornosti

1. člen 
Zavarovalni primer in obseg kritja

1. Zavarovalni primer

1.1 Zavarovalni primer je nenaden in presenetljiv škodni dogodek (nesreča), 
ki izhaja iz nevarnostnega vira, navedenega na polici, in zaradi katerega 
bi lahko tretje osebe uveljavljale civilnopravni odškodninski zahtevek proti 
zavarovalcu. Za en zavarovalni primer šteje tudi, če ima en škodni dogodek 
za posledico več odškodninskih zahtevkov.

1.2 Serijska škoda

  Več škodnih dogodkov, ki so nastali iz istovrstnih vzrokov, se obravnava 
kot en zavarovalni primer. Prav tako veljajo za en zavarovalni primer škodni 
dogodki, ki temeljijo na podobnih vzrokih, če so le ti medsebojno povezani na 
pravni, gospodarski ali tehnični osnovi.

2. Obseg kritja

2.1 Ob nastanku zavarovalnega primera prevzame zavarovalnica:

2.1.1 odškodninske obveznosti zavarovalca, ki jih ima ta na podlagi 
civilnopravnih zakonskih določb o odškodninski odgovornosti zaradi 
poškodovanja oseb ali stvari kot posledice škodnega dogodka;

2.1.2 stroške ugotavljanja obveznosti in obrambe pred odškodninskimi 
zahtevki tretjih oseb v okviru 5. točke 3. člena teh pogojev.

2.2 Odškodninske obveznosti zavarovalca zaradi izgube ali izginitve stvari so 
zavarovane le tedaj, če je bilo takšno kritje posebej dogovorjeno v skladu z 
dodatnimi in s posebnimi zavarovalnimi pogoji. V teh primerih se uporabljajo 
določila o poškodovanju stvari;

2.3 Poškodovanje oseb zajema smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja ljudi. 
Poškodovanje stvari je poškodovanje ali uničenje stvari. Izguba, sprememba 
ali nerazpoložljivost podatkov na elektronskih pomnilnih medijih se ne 
upošteva kot poškodovanje stvari.

3. Samopridržaj

3.1 Zavarovalec je pri vsakem zavarovalnem primeru udeležen z dogovorjenim 
samopridržajem. V kolikor ni dogovorjeno drugače, se pri izplačilu odškodnine 
in drugih zneskov upošteva samopridržaj, ki znaša 10 % odškodnine, vendar 
najmanj 250 EUR.

2. člen 
Zavarovalni kraj

1. Zavarovalno kritje velja za škodne dogodke, ki so nastali v Sloveniji.

3. člen 
Zavarovalna vsota

1. Zavarovalna vsota predstavlja zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice za en 
zavarovalni primer v smislu 1. člena, točke 1. teh pogojev To velja tudi tedaj, če se 
zavarovalno kritje nanaša na več oseb, ki so odškodninsko odgovorne.

 V zavarovalni polici opredeljena zavarovalna vsota velja za poškodovanje oseb in 
stvari skupaj.

2. Za vse zavarovalne primere, ki so nastali v eni tekoči zavarovalni dobi, izplača 
zavarovalnica največ večkratnik zavarovalne vsote, ki je naveden na polici (letni 

agregat). Če le-ta ni naveden na polici, velja letni agregat v višini trikratnika 
zavarovalne vsote.

3. Če dodatni in posebni pogoji vsebujejo določbe glede zavarovalnih vsot, 
predstavljajo slednje omejitev zavarovalne vsote, navedene na polici, in ne njenega 
povišanja.

4. Če mora zavarovalnica plačati rento in osnova za izračun kapitala rente presega 
zavarovalno vsoto ali njen del, ki ostane po plačilu morebitnih obveznosti iz istega 
zavarovalnega primera, se renta izplačuje le v razmerju zavarovalne vsote ali 
njenega ostanka do osnove za izračun kapitala rente. Osnova za izračun kapitala 
rente, ki jo mora zavarovalnica plačevati oškodovancu, se obračuna na osnovi 
2,0 % skupne letne obrestne mere ter rentnih tablic (glej rentno tabelo).

5. V okviru zavarovalne vsote krije zavarovanje:

5.1 cenovno primerne stroške izvensodnega ugotavljanja zavarovalčeve 
odškodninske odgovornosti;

5.2 pravdne stroške, v kolikor se je zavarovalec pravdal s soglasjem zavarovalnice 
ali če je zavarovalca zastopala oseba, ki jo je določila zavarovalnica;

5.3 stroške obrambe v kazenskem postopku, vendar samo v primeru, če je 
branilca naročila zavarovalnica in se zavezala poravnati te stroške.

 Stroški, navedeni v točkah od 5.1 do 5.3, in obresti se z odškodnino prištevajo v 
zavarovalno vsoto.

4. člen 
Časovna omejitev zavarovalnega kritja

1. Zavarovanje velja za škodne dogodke, ki so nastali v času veljavnosti zavarovalnega 
kritja. Škodni dogodki, ki so sicer nastali v času veljavnosti zavarovalnega kritja, 
vzrok zanje pa izvira iz časa pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, so kriti le, če 
zavarovalec in zavarovanec do sklenitve zavarovalne pogodbe nista vedela in tudi 
nista mogla poznati vzroka za nastanek škodnega dogodka.

2. Serijska škoda nastane takrat, ko pride do prvega škodnega dogodka določene 
serije. Vsi škodni dogodki te serije se obravnavajo v tistem obsegu zavarovalnega 
kritja, ki je bil veljavno v času nastanka prvega škodnega dogodka. Po prenehanju 
nevarnostnega vira velja zavarovalno kritje tako za škodne dogodke serije, ki so 
nastali med trajanjem zavarovalnega kritja, kakor tudi za škodne dogodke iste 
serije, ki so nastali po prenehanju zavarovalne pogodbe.

 Če je prvi škodni dogodek serije nastal še pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe 
in zavarovalec niti zavarovanec tega nista vedela in tudi nista mogla vedeti, velja 
za začetek serijske škode prvi škodni dogodek, ki je nastal v času veljavnosti 
zavarovalnega kritja, če zanj ne obstaja zavarovalno kritje pri drugi zavarovalnici.

 Če je prvi škodni dogodek neke serije nastal med prekinitvijo zavarovalnega kritja 
in zavarovalec niti zavarovanec nista vedela in tudi nista mogla vedeti za nastanek 
serijske škode, velja za začetek serijske škode tisti škodni dogodek, ki nastopi po 
ponovnem začetku veljavnosti zavarovalnega kritja.

3. Pri poškodovanju oseb velja v dvomu za začetek zavarovalnega primera prva 
zdravnikova ugotovitev poslabšanja zdravstvenega stanja.

5. člen 
Poškodovanje stvari, ki nastane zaradi onesnaženja okolja

Samo če je to posebej dogovorjeno in plačana dodatna premija, krije zavarovanje 
odškodninske obveznosti zavarovalca zaradi poškodovanja stvari, ki je posledica 
onesnaženja okolja, vključno s škodami na zemlji in v vodah (brez morja), in sicer v 
skladu z naslednjimi določili:

1. Onesnaženje okolja pomeni onesnaženje zraka, zemlje ali vode zaradi emisij.

2. Zavarovanje krije poškodovanje stvari zaradi onesnaženja, če je do onesnaženja 
okolja prišlo zaradi posamičnega, nenadnega in nepredvidljivega dogodka, ki 
odstopa od nemotenega in pravilnega obratovanja.

 Zavarovanje ne krije odškodninskih obveznosti zavarovalca, ki jih ima ta na podlagi 
civilnopravnih zakonskih določb o odškodninski odgovornosti zaradi poškodovanja 
oseb.
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 Zavarovalno kritje ne obstaja, če onesnaženje okolja nastane zaradi večih, po 
učinku enakih dogodkov (kot sta npr. izhlapevanje in kapljanje), ki onesnaženja 
okolja posamično ne bi povzročili.

3. Posebna določila za zavarovalno kritje po 2. točki tega člena

3.1 Zavarovalni primer

3.1.1 V nasprotju z določili 1. člena, točke 1. teh pogojev velja kot zavarovalni 
primer prva dokazana ugotovitev onesnaženja okolja, zaradi katere 
bi se lahko uveljavljal civilnopravni odškodninski zahtevek proti 
zavarovalcu.

3.1.2 Serijska škoda

  V nasprotju z določili 1. člena, točke 1.2 teh pogojev predstavljajo 
ugotovitve večih onesnaženj okolja, nastalih zaradi istega vzroka, 
en zavarovalni primer. Prav tako predstavljajo en zavarovalni primer 
ugotovitve onesnaženj okolja, povzročenih zaradi enakih dogodkov, ki 
so medsebojno povezani na pravni, gospodarski ali tehnični osnovi.

3.2 Zavarovalni kraj

  Zavarovalno kritje velja, če škodljivi učinki onesnaženja okolja nastanejo v 
Sloveniji.

3.3 Časovna omejitev zavarovalnega kritja

  V nasprotju z določili 4. člena teh pogojev velja zavarovalno kritje za 
onesnaženja okolja, ugotovljena med trajanjem zavarovalnega kritja ali 
najkasneje dve leti po poteku zavarovalnega kritja (točka 3.1.1). Dogodek, 
ki je povzročil onesnaženje okolja, mora nastati v času obstoječega 
zavarovalnega kritja.

  Onesnaženje okolja, ki je bilo ugotovljeno v času veljavnosti zavarovalnega 
kritja, nastalo pa je zaradi dogodka pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, 
je krito le, če se je dogodek zgodil v roku dveh let pred sklenitvijo pogodbe, 
zavarovalec niti zavarovanec pa do sklenitve zavarovalne pogodbe nista 
vedela in ali nista mogla vedeti za dogodek oz. onesnaženje okolja.

  Določila 2. točke 4. člena teh pogojev se uporabljajo smiselno.

3.4 Obveznosti zavarovalca

3.4.1 Zavarovalec je dolžan spoštovati zakone in druge predpise ter akte 
upravnih organov, še posebej pa okoljske predpise ter predpise, 
navodila in smernice ustanov za vodno gospodarstvo;

3.4.2 Zavarovalec mora strokovno vzdrževati ali naročiti vzdrževanje 
objektov, strojev in drugih naprav, ki predstavljajo potencialno 
nevarnost za onesnaženje okolja. Potrebna popravila in vzdrževalna 
dela se morajo opraviti nemudoma;

  Vsaj vsakih pet let – če ni predpisan krajši rok – morajo ustrezni 
strokovnjaki pregledati objekte, stroje in naprave. Ne glede na začetek 
zavarovalnega kritja prične ta rok teči z začetkom obratovanja ali z 
zadnjim pregledom.

3.5 Samopridržaj

  Zavarovalec je pri vsakem zavarovalnem primeru udeležen s samopridržajem 
v višini 10 % škode, vendar najmanj s 500 EUR in največ s 25.000 EUR.

3.6 Zavarovalno kritje ne obstaja:

3.6.1 za čistilne naprave za odpadne vode, druge čistilne naprave in obrate 
ter naprave za ravnanje z odpadki;

3.6.2 za končno skladiščenje (deponiranje) odpadkov vseh vrst, kakor tudi 
za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov;

3.6.3 za škode v zvezi z odgovornostjo zavarovalca v skladu z evropsko 
direktivo 2004/35/ES o okoljski odgovornosti oziroma v skladu z 
določbami njene nacionalne implementacije;

3.6.4 ker zavarovalec ni upošteval navodil in predpisov proizvajalca ali 
tehnologije same ali ker ni opravljal predpisanih pregledov, servisiranja 
ali potrebnega popravila naprav, ki so povzročile onesnaženje.

6. člen 
Izključitve

1. Ne glede na določbe 1. člena teh pogojev so iz zavarovanja izrecno izključeni:

1.1 zahtevki zaradi jamstva za stvarne ali pravne napake izdelka ali storitve (npr. 
pomanjkljivosti pri stvareh, delu, materialu, itd.);

1.2  zahtevki iz naslova garancij;

1.3 zahtevki, ki na osnovi neke pogodbe ali posebnega dogovora presegajo 
zakonsko določeno odškodninsko obveznost;

1.4 zahtevki in nadomestni zahtevki za izpolnitev pogodb;

1.5 zahtevki za škode na stvareh ali delih, ki jih je izdelal ali dobavil zavarovalec 
(ali druge osebe na njegov nalog ali na njegov račun);

1.6 zahtevki za škode, ki izvirajo iz napak v projektu, ki ga je sprojektiral 
zavarovalec ter iz strokovnih napak pri tehničnem svetovanju in nadziranju.

2. Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov, če zavarovalec škodo povzroči 
namenoma, kot tudi odškodninskih zahtevkov za škodo, ki nastane:

2.1 zaradi dejanja ali opustitve dejanja, pri katerem je bila škoda pričakovana, 
vendar je bila le-ta vzeta v zakup (npr. odločitev za način dela, pri katerem se 
varčuje s stroški ali časom);

2.2 zaradi vednosti o pomanjkljivosti ali škodljivosti izdelanega ali dobavljenega 
blaga oz. opravljenih storitev ali del;

2.3 zaradi zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom ali navodilom, ki jih je 
izdal naročnik ali organ oblasti;

2.4 zaradi izrečene globe, denarne kazni ali kaznovalne odškodnine;

2.5 pri izvajanju dejavnosti brez ustreznih dovoljenj ali če škodo povzroči 
delavec, ki je pri zavarovalcu delo opravljal brez ustrezne delovnopravne 
podlage (delo na črno).

3. Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov za škodo, ki jo utrpijo:

3.1 zavarovalec;

3.2 delavci zavarovalca in druge osebe, ki po naročilu zavarovalca zanj opravljajo 
poklicne ali podjetniške naloge;

3.3 družbeniki in delničarji zavarovalca ter njihovi svojci (točka 3.5);

3.4 svojci zavarovalca (svojci so zakonski in izvenzakonski partnerji, sorodniki 
v ravni črti, sorodniki v stranski črti do četrtega kolena, osebe v svaštvu, 
mačeha in očim, tast in tašča);

3.5 družbe, pri katerih so udeleženi zavarovalec ali njegovi svojci (točka 3.5), in 
sicer v odstotkih razmerja udeležbe zavarovalca in njegovih svojcev pri tej 
družbi. 

  Pri pravnih osebah, poslovno nesposobnih ali omejeno poslovno sposobnih 
osebah so njihovi zastopniki in svojci izenačeni z zavarovalcem in njegovimi 
svojci.

4. Zavarovanje ne krije odškodninskih obveznosti za škode, ki je bila neposredno ali 
posredno povzročena v zvezi z delovanjem atomske energije, zlasti:

4.1 z reakcijami pri cepitvi ali spajanju atomskih goriv;

4.2 s sevanjem radioaktivnih snovi in z vplivom žarkov, ki nastanejo ob 
pospeševanju delcev z nabojem;

4.3 s kontaminacijo z radioaktivnimi snovmi.

5. Zavarovanje ne krije odškodninskih obveznosti za škode, ki nastanejo v zvezi z 
uporabo ali posestjo:

5.1 zračnih plovil in naprav za letenje,

5.2 vodnih plovil vseh vrst;

5.3 motornih vozil, prikolic in drugih vozil na lastni pogon (samovoznih delovnih 
strojev, avtodvigal, viličarjev, traktorjev, motokultivatorjev ipd.);

5.4 industrijskih prog, vlečnic, vzpenjač ali žičnic.

 Pojma motornega vozila in prikolice se razlagata v smislu Zakona o motornih 
vozilih, pojma zračnega plovila in naprave za letenje pa v smislu Zakona o letalstvu, 
oba v vsakokrat veljavnem besedilu.

6. Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov za škode, ki nastanejo zaradi 
sprememb dedne zasnove človeških celic ali embriov, ne glede na to, ali so 
spremembe posledica prenosa ali posrednega učinka transgene dedne zasnove 
ali neposrednega gensko-tehničnega ali razmnoževalno-tehničnega posega. 

 Zavarovanje prav tako ne krije odškodninske odgovornosti za škode v zvezi z 
gensko-tehnično spremenjenimi organizmi.

7. Zavarovanje ne krije škode, ki je nastala neposredno ali posredno zaradi nasilnih 
dejanj držav ali nasilnih dejanj proti državam in njihovim organom, nasilnih dejanj 
ob priložnosti združevanj, javnih razglasov, zborovanj, stavk in izključitev množic 
(ob sprevodih, športnih prireditvah ipd.), Prav tako ne krije škode, ki je posledica 
nasilnih ali nenasilnih dejanj političnih in terorističnih organizacij ter drugih 
subjektov, ki izvajajo teroristična dejanja. Izključitev zavarovalnega kritja velja tudi 
za škode v zvezi z dogodki in ravnanji, ki so na kakršenkoli način povezana z 
dejanji, opisanimi zgoraj, tudi če služijo preprečevanju, zatiranju ali kontroli takšnih 
aktivnosti.

 Teroristično dejanje je vsako dejanje oseb ali skupine oseb (z ali brez uporabe 
nasilja oziroma grožnje z nasiljem), ki delujejo samostojno ali v povezavi z 
organizacijami ali vladami iz političnih, religioznih, ideoloških oz. podobnih vzgibov 
in namenov s ciljem vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost oziroma 
njen del.

8. Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov za škodo, ki je nastala na:

8.1 predmetih, ki si jih je zavarovalec (ali osebe, ki delajo v njegovem imenu) 
izposodil, najel, vzel na leasing, vzel v zakup ali shranil, četudi je hramba 
predmetov zavarovalčeva postranska obveznost, ali pa zanje skrbi kakorkoli 
drugače;

8.2 premičnih stvareh, če škoda nastane zaradi ali kot posledica njihove uporabe, 
prevoza, obdelave, čiščenja ali izvajanja drugih del na njih ali z njimi;

8.3 tistih delih nepremičnin, ki so neposredno predmet obdelave, uporabe ali 
kakšne druge dejavnosti.

9. Zavarovalnica ne odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi postopne emisije ali 
počasnega vpliva temperature, plinov, izparin, tekočin, vlage, neatmosferskih 
padavin (kot so npr. dim, saje, prah itd.), tresenja in ropota.

10. Zavarovalnica ne odgovarja za škodo, ki jo je na predmetih povzročila povodenj 
stoječih ali tekočih voda, če je nastala zaradi naprav ali ukrepov ter postopkov 
zavarovalca. Zavarovanje prav tako ne velja za škodo, ki je nastala, ker je bil 
zavarovalec neposredno udeležen pri izdelavi, dobavi, vzdrževanju ali popravilu 
takšnih naprav.

11. Iz zavarovalnega kritja so izključeni odškodninski (regresni) zahtevki zavodov za 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovalnic iz zdravstvenega 
zavarovanja ter ostalih posrednih oškodovancev.

12. Zavarovanje ne krije odškodninskih obveznosti zavarovalca zaradi škod, ki so 
nastale neposredno ali posredno zaradi azbesta ali materialov, ki vsebujejo azbest 
ali so z njimi povezani.

13. Zavarovanje ne krije odškodninskih obveznosti zavarovalca zaradi škod, ki so v 
neposredni ali posredni povezavi z učinkovanjem elektromagnetnih polj.

14. Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki zaradi škod, nastalih kot 
posledica:

14.1 zdravstvenih postopkov in posegov na ljudeh;

14.2 opravljanja storitev na živalih (zdravljenje, osemenjevanje, dresiranje ipd.).
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15. Zavarovanje se ne nanaša na odgovornost za škodo, ki je posledica sovražnosti, 
šikaniranja, nadlegovanja, neenakega obravnavanja ali druge diskriminacije.

16. Zavarovanje ne zajema odgovornosti za škodo, ki je posledica kršitve osebnostnih 
pravic.

17. Zavarovanje se ne nanaša na škodo nastalo zaradi kršitev pravic intelektualne 
lastnine, kršitve konkurenčnega prava, predpisov o oglaševanju in podobno.

18. Zavarovalno kritje ni podano za škode povzročene s strani zavarovančevih 
pogodbenih partnerjev oz. podizvajalcev.

19. Zavarovanje ne krije odškodninskih obveznosti zavarovalca zaradi škod, katerih 
povračilo se uveljavlja s tožbo po ameriškem (ZDA), kanadskem ali avstralskem 
pravu, ne glede na sodno pristojnost.

20. Zavarovanje ne zajema odgovornosti za škodo na mobilnih telefonih, prenosnih, 
tabličnih ali namiznih računalnikih, fotoaparatih, kamerah, televizijskih sprejemnikih 
in drugih elektronskih napravah.

7. člen 
Obveznosti zavarovalca

1. Zavarovalec je dolžan ob sklenitvi in med trajanjem zavarovalne pogodbe 
prijaviti zavarovalnici vse okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti in 
so mu znane ali mu niso mogle ostati neznane. Za okoliščine, ki so pomembne 
za ocenitev nevarnosti, se štejejo zlasti okoliščine, ki so zavarovalcu znane in na 
podlagi katerih je določena in obračunana zavarovalna premija, kakor tudi tiste, 
ki so navedene v zavarovalni pogodbi. Spremembo okoliščin, pomembnih za 
ocenitev nevarnosti, mora zavarovalec nemudoma sporočiti zavarovalnici.

2. Zavarovalec mora posebno nevarne okoliščine v primernem roku odstraniti, če 
zavarovalnica to zahteva ali bi okoliščinam primerno to zahtevala glede na lastnosti 
in položaj zavarovalca. V dvomu veljajo okoliščine, ki so povzročile škodo, kot 
posebno nevarne.

3. Zavarovalec mora zavarovalnici pisno, najpozneje tri dni po tem, ko je za škodni 
dogodek izvedel, sporočiti zlasti naslednje:

3.1 nastop zavarovalnega primera ter njegov opis;

3.2 uveljavljanje odškodninskega zahtevka (oz. vložitev odškodninske tožbe) ter 
ji dostaviti izvirnike vseh listin, ki se nanašajo na zahtevek;

3.3 da je proti njemu ali osebi, za katero on odgovarja, uveden postopek zaradi 
suma storitve kaznivega dejanja ali je vložena obtožnica ali izdana odločba v 
prekrškovnem postopku.

4. Zavarovalec mora ukreniti vse, kar je v njegovi moči, da ugotovi vzroke, potek in 
posledice zavarovalnega primera ter poskrbeti, da zmanjša škodo, v kolikor je to 
mogoče.

5. Zavarovalec mora obravnavanje odškodninskih zahtevkov prepustiti zavarovalnici, 
zaradi česar brez predhodnega soglasja zavarovalnice ne sme zavrniti ali pripoznati 
odškodninskega zahtevka, izvesti poravnave ali poplačila.

6. Zavarovalec mora zavarovalnici pomagati pri obdelavi zavarovalnega primera ter 
pri preprečevanju, ugotavljanju in zmanjšanju škode.

6.1 Zavarovalec mora odvetniku ali drugi osebi, ki jo določi zavarovalnica, 
dati pooblastilo in vse druge potrebne podatke ter mu prepustiti vodenje 
postopka;

6.2 Če zavarovalec nima možnosti pravočasno dobiti navodil od zavarovalnice, 
mora sam v predpisanem roku opraviti vsa potrebna dejanja v sodnem 
postopku (tudi vložiti pritožbo zoper odločbo sodišča).

7. Če zavarovalec na osnovi svojega priznanja, poplačila ali poravnave zavarovalnici 
onemogoči rešitev odškodninskega zahtevka, zavarovalnica ni dolžna plačati 
presežka odškodnine, obresti in stroškov, ki zaradi tega nastanejo.

8. Če zavarovalec zavarovalnici onemogoči, da reši odškodninske zahtevke ali z njo 
ob reševanju zavarovalnega primera ne sodeluje ali kako drugače krši določbe 
zavarovalne pogodbe, je dolžan zavarovalnici povrniti morebitno nastalo škodo.

9. Če je v zavarovalni pogodbi določeno, da zavarovanje poleg odškodninskih 
obveznosti zavarovalca krije tudi odškodninske obveznosti drugih oseb, veljajo za 
te osebe smiselno vsa pogodbena določila, ki veljajo za zavarovalca; te osebe so 
poleg zavarovalca v enakem obsegu kot on odgovorne za izpolnitev obveznosti. 
Pravice iz zavarovalne pogodbe lahko uveljavlja le zavarovalec.

10. Če zavarovalec navedenih obveznosti ne izpolni, je zavarovalnica prosta obveznosti 
iz zavarovalne pogodbe.

8. člen 
Prilagajanje premije

1. Če se zavarovalna premija izračuna na osnovi števila delavcev, vsote plač, letnega 
prometa ali drugih numeričnih podatkov, se bo prva premija obračunala na podlagi 
pričakovanih razmerij in ustrezne vrednostne podlage.

2. Po poteku vsake zavarovalne dobe mora zavarovalec zavarovalnici sporočiti 
podatke, ki ustrezajo dejanskim razmeram v pretekli zavarovalni dobi in jih na 
zahtevo zavarovalnice tudi dokazati. Zavarovalec mora te podatke posredovati 
zavarovalnici v roku enega meseca po prejemu pisne zahteve zavarovalnice.

3. Po prejemu podatkov od zavarovalca mora zavarovalnica opraviti poračun premije. 
Višji ali nižji znesek zavarovalne premije zapade v plačilo 1 mesec po prejemu 
poračuna.

4. Če zavarovalec podatkov ni posredoval pravočasno, ima zavarovalnica pravico 
zahtevati plačilo pogodbene kazni. Če gre za poračun prve premije ali obdobja, 
ki je krajše od enega leta, se kot pogodbena kazen določi znesek, ki ustreza prvi 
predpisani zavarovalni premiji, sicer pa v višini premije za tekočo zavarovalno 
dobo, neposredno pred tekočo zavarovalno dobo, za katero se zahtevajo podatki. 
Če zavarovalec dostavi zavarovalnici zahtevane podatke v roku dveh mesecev 
od prejema zahtevka za plačilo pogodbene kazni, mora zavarovalnica morebitni 
presežni del premije vrniti.

 Pogodbena kazen velja kot premija. Če se pogodbena kazen ne plača, veljajo vsa 
določila o neplačani zavarovalni premiji.

5. Zavarovalnica ima pravico preveriti podatke, ki jih je dal zavarovalec. V ta namen ji 
mora zavarovalec omogočiti vpogled v vso potrebno dokumentacijo.

6. Če je zavarovalec dal napačne podatke, se obveznost zavarovalnice pri izplačilu 
odškodnine in vseh drugih dajatvah zmanjša v sorazmerju med višino plačane 
premije in višino premije, ki bi jo moral plačevati glede na resnično nevarnost 
oziroma rizik.

7. Vsota plač in letni promet

7.1 Vsota plač predstavlja vsoto vseh plač, provizij in drugih plačil, ne glede 
na njihov naziv (npr. dodatki za nevarnost, umazanijo, cestnine itd.), ki jih 
prejemajo vse v podjetju zaposlene osebe (tudi delavci, ki opravljajo delo na 
domu, izposojeni delavci itd.), honorarni delavci, vajenci, študentje ipd.

  Delovno razmerje pri tem ni bistveno.

  Kot plača se upošteva bruto plača, ki so ji odšteti prispevki za socialno 
varnost in akontacija davka od osebnih prejemkov;

7.2 Letni promet predstavlja vsoto vseh plačil za vse dobave in druge storitve, 
ki jih opravi zavarovalec v državah, na katere se nanaša krajevna veljavnost 
zavarovanja.

9. člen 
Zvišanje zavarovalne premije glede na slab škodni rezultat

1. Zavarovalnica lahko v primeru slabega škodnega rezultata premijo za naslednjo 
tekočo zavarovalno dobo zviša v skladu s tabelo iz 2. točke tega člena. O 
slabem škodnem rezultatu govorimo, če v zavarovalnem obdobju zadnjih treh 
let odškodnine iz sklenjene zavarovalne pogodbe presežejo 70 % fakturirane 
neto premije. Pri zavarovalcih, ki so zavarovani manj kot tri leta, se pri izračunu 
škodnega rezultata upošteva enoletno oziroma dvoletno obdobje.

 Škodni rezultat se ugotavlja po poteku vsakega zavarovalnega leta.

2. Povišanje premije se opravi po naslednji tabeli:

ŠKODNI REZULTAT DOPLAČILO

od 70 % do 89,9 %   30 %

od 90 % do 109,9 %   50 %

od 110 % do 149,9 %   70 %

od 150 % do 199,9 % 100 %

nad 200 % določi strokovna služba

10. člen 
Prenehanje nevarnostnega vira

1. Če nevarnostni vir preneha obstajati pred začetkom zavarovalnega kritja, 
zavarovalec ni dolžan plačati premije. Zavarovalnica sme zahtevati le ustrezno 
nadomestilo administrativnih stroškov.

2. Če je nevarnostni vir prenehal obstajati po sklenitvi zavarovalne pogodbe, lahko 
zavarovalnica zahteva premijo, ki ustreza premiji za dobo od začetka zavarovanja 
do trenutka, ko je zavarovalnica dobila izjavo o prenehanju obstoja nevarnostnega 
vira.

3. Če pristojni organi izrečejo omejitve dovoljenj za obratovanje, velja zavarovalna 
pogodba le še v odobrenem obsegu.

11. člen 
Uporaba prava

Za razmerja iz zavarovalne pogodbe, ki niso urejena s temi pogoji, se uporablja 
slovensko pravo.
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Rentna tabela
Rentna tabela je izračunana na osnovi univerzalnih nemških rentnih tablic (DAV 1994R) ter skupne obrestne mere v višini 2,0 %.

Višina letnega izplačila doživljenjske rente, ki se plačuje vnaprej mesečno za osnovo za izračun kapitala v višini 1.000 €. Če mora zavarovalnica izplačevati časovno omejeno rento, 
se višina letnega izplačila za osnovo za izračun kapitala rente v višini 1.000 € izračuna z uporabo enakih zavarovalnotehničnih osnov kot pri doživljenjski renti. Pri izračunu rente se 
kot starost prejemnika rente upošteva njegov naslednji rojstni dan glede na datum pričetka izplačevanja rente.

Starost Letna renta Starost Letna renta Starost Letna renta Starost Letna renta Starost Letna renta

1 22,68 21 24,84 41 28,56 61 36,12 81 56,64

2 22,80 22 24,84 42 28,80 62 36,72 82 58,44

3 22,80 23 24,96 43 28,92 63 37,32 83 60,48

4 22,92 24 25,20 44 28,92 64 37,92 84 62,52

5 23,04 25 25,32 45 29,52 65 38,64 85 64,80

6 23,16 26 25,44 46 29,88 66 39,36 86 67,20

7 23,28 27 25,68 47 30,24 67 40,08 87 69,96

8 23,28 28 25,68 48 30,48 68 40,92 88 72,72

9 23,40 29 25,92 49 30,84 69 41,76 89 75,72

10 23,52 30 26,16 50 31,08 70 42,60 90 79,08

11 23,52 31 26,28 51 31,56 71 43,56 91 82,56

12 23,64 32 26,52 52 31,92 72 44,40 92 86,16

13 23,88 33 26,76 53 32,28 73 45,60 93 90,24

14 24,00 34 26,76 54 32,76 74 46,56 94 94,44

15 24,00 35 27,00 55 33,12 75 47,76 95 98,88

16 24,12 36 27,24 56 33,60 76 48,96 96 103,68

17 24,24 37 27,48 57 34,08 77 50,28 97 108,60

18 24,36 38 27,72 58 34,44 78 51,84 98 113,88

19 24,48 39 27,96 59 35,16 79 53,40 99 119,40

20 24,48 40 28,20 60 35,52 80 54,96 100 125,16

Uprava GRAWE zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji dne 8. 4. 2019 in pričnejo veljati dne 1. 5. 2019.
Organ, pristojen za zavarovalni nadzor: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor. Družba je vpisana pri Okr. sodišču v Mariboru, št. reg. vl. 1/3385-00, matična št.: 5450900, ID za DDV: SI59896469.
Osnovni kapital: 7.400.000 €.


