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1. člen 
Razširitev zavarovalnega kritja

1.	 V	 okviru	 zavarovane	 nevarnosti	 in	 določil	 ABHP	 2010	 krije	 zavarovanje	
odškodninske obveznosti zavarovanca zaradi škod iz naslova posesti in uporabe 
celotne obratovalne opreme.

	 V	 istem	 okviru	 so	 krite	 odškodninske	 obveznosti	 zavarovanca	 zaradi	 oddaje	 v	
najem	 ali	 izposoje	 delovnih	 strojev	 in	 naprav,	 če	 pri	 tem	 ne	 gre	 za	 podjetniško	
dejavnost.	S	posebnim	dogovorom	velja	zavarovalno	kritje	 tudi	za	 takšno	obliko	
podjetniške	dejavnosti.

	 Zavarovanje	 krije	 odškodninske	 obveznosti	 zavarovanca	 tudi	 tedaj,	 če	 nastane	
škoda zaradi:

1.1	 predstavitve	proizvodov	izven	prostorov	podjetja	ter	iz	organiziranih	ogledov	
zavarovanega	podjetja;

1.2	 udeležbe	in	razstavljanja	blaga	na	sejmih	in	razstavah;	

1.3	 posesti	zemljišč,	zgradb	in	prostorov,	ki	se	uporabljajo	izključno	za	izvajanje	
zavarovane	 dejavnosti	 ali	 poklica	 in/ali	 izključno	 kot	 stanovanjski	 prostori	
zavarovanca;

1.4	 posesti	 službenih	 stanovanj	 in	 stanovanjskih	 hiš	 vključno	 z	 dodatnimi	
zgradbami	za	vodilne	in	ostale	delavce	zavarovanega	podjetja;

1.5	 reklamnih	 naprav,	 četudi	 se	 te	 ne	 nahajajo	 na	 zemljišču	 zavarovanega	
podjetja;

1.6	 posesti	 in	službene	uporabe	bodal,	pripomočkov	za	udarjanje	 in	strelnega	
orožja,	 če	 so	 zavarovanec	 in	 osebe,	 ki	 delajo	 po	 njegovem	 naročilu,	
upoštevale	vse	ustrezne	zakonske	in	javne	predpise	(uporaba	orožja	za	lov	
je	izključena);

1.7	 posesti	menz	za	zaposlene,	četudi	se	le-te	lahko	uporabljajo	s	strani	oseb,	ki	
niso	zaposlene	v	zavarovanem	podjetju;

1.8	 prireditev	 v	 podjetju.	 Zavarovana	 je	 osebna	 odškodninska	 odgovornost	
delavcev	zavarovanca	v	okviru	tovrstnih	prireditev	(smiselno	se	uporabljajo	
določila	2.	točke);

1.9	 reje	živali	za	namene	zavarovanega	podjetja;

1.10	 posedovanja	in	uporabe	motornih	vozil	in	priklopnikov,	ki	glede	na	svoj	način	
konstrukcije	in	opreme	ne	rabijo	nositi	uradno	predpisane	registrske	oznake.	
Pojem	motornega	vozila,	priklopnika	in	registrske	oznake	se	razlaga	v	smislu	
Zakona	o	varnosti	cestnega	prometa	v	vsakokrat	veljavnem	besedilu.

2.	 V	okviru	zavarovalnega	kritja,	opredeljenega	v	točki	1	tega	člena,	krije	zavarovanje	
odškodninske obveznosti:

2.1	 zakonitih	 zastopnikov	 zavarovanca	 ter	 tistih	 oseb,	 ki	 jih	 je	 pooblastil	 za	
vodenje	 ali	 nadzorovanje	 zavarovanega	 podjetja	 ali	 posameznih	 delov	
le-tega;

2.2	 vseh	ostalih	 delavcev	 zavarovanca	 za	 škodo,	 ki	 jo	 povzročijo	pri	 izvajanju	
svojih	službenih	obveznosti,	vendar	brez	kritja	škod,	povzročenih	delavcem	
zavarovanca;

	 	 Družinski	člani	zavarovanca,	ki	delajo	v	zavarovanem	podjetju,	so	zavarovani	
v	skladu	s	točko	2.1	in	2.2,	tudi	brez	sklenjenega	delovnega	razmerja.	

3.	 V	 primeru	 zemljišč,	 zgradb	 in	 prostorov	 iz	 točk	 1.3	 in	 1.4	 so	 zavarovane	 tudi	
odškodninske	obveznosti	zavarovanca	kot	naročnika	ali	izvajalca	gradbenih	del	in	
popravil	na	teh	nepremičninah,	če	stroški	del	predračunsko	ne	presegajo	15.000	
EUR.

4.	 V	primeru	posebnega	dogovora	in	dodatnega	obračuna	premije	krije	zavarovanje	
odškodninske obveznosti zavarovanca:

4.1	 zaradi	škod	na	tujih	vozilih,	ki	nastanejo	pri	nakladanju	in	razkladanju	z	dvigali	
in	drugimi	napravami	(škripci,	viličarji	ipd.);

4.2	 zaradi	škod	iz	naslova	posesti	in	uporabe	industrijske	proge	(gozdne,	poljske	
in	priključne),	vzpenjače	ali	žičnice.

2. člen 
Odgovornost proizvajalca za izdelek

Odgovornost	proizvajalca	za	 izdelek	 je	v	okviru	določil	ABHP	2010,	predvsem	pa	v	
skladu	s	spodaj	navedenimi	pogoji,	zavarovana	na	naslednji	način:

1.	 Opredelitev	pojmov

	 Proizvajalčeva	 odgovornost	 za	 izdelek	 predstavlja	 zakonsko	 opredeljeno	
odgovornost	proizvajalca	za	škode,	ki	nastanejo	po	dobavi	izdelka	oziroma	predaji	
opravljenega	dela,	zaradi	pomanjkljivosti	na	izdelku	oziroma	opravljenem	delu.

	 Pomanjkljivost	 je	 lahko	 zlasti	 posledica	 koncepcije,	 načrtovanja,	 izdelave,	
obdelave,	 popravila,	 skladiščenja,	 dobave	 (tudi	 napačne	 dobave),	 navodil	 za	
uporabo,	reklame	ali	svetovanja.

	 Izdelek	predstavljajo	vse	predmetne	stvari	ali	dele	 le-teh,	ki	so	 lahko	v	blagovno	
tržnem	prometu,	skupaj	z	dodatno	opremo	in	embalažo.

	 Dobavo	predstavlja	 zavarovančevo	dejansko	predajo	 izdelka	 tretjemu,	ne	glede	
na	pravno	podlago.	Dobava	je	izvršena	v	trenutku,	ko	zavarovanec	izgubi	možnost	
dejanskega	 razpolaganja	 z	 izdelkom.	 Slednje	 pomeni,	 da	 nima	 več	 možnosti	
vplivati	na	izdelek	ali	na	njegovo	uporabo.

	 Predajo	 opravljenega	 dela	 predstavlja	 dokončanje	 dela	 in	 dejanski	 prevzem	 s	
strani	naročnika	ali	njegovega	upravičenca.

2.	 Zavarovalno	kritje	za	proizvodne	in	delovne	programe
2.1	 Zavarovanec	 mora	 na	 zahtevo	 zavarovalnice	 le-to	 ob	 sklenitvi	 pogodbe	

podrobneje	 obvestiti	 o	 trenutno	 razpoložljivih	 proizvodnih	 in	 delovnih	
programih.	 Za	 te	 proizvodne	 in	 delovne	 programe	 je	 podano	 zavarovalno	
kritje	(kvalitativna	opredelitev	kritja).

2.2	 Ne	 glede	 na	 določila	 prejšnje	 točke	 velja	 zavarovalno	 kritje	 tudi	 ob	
kvantitativnem	povečanju	obsega	proizvodnje	in	sicer	v	okviru	proizvodnih	in	
delovnih	programov,	o	katerih	je	zavarovatelj	obveščen.	V	kolikor	bo	iz	letnih	
računovodskih	izkazov	zavarovanca	izhajalo,	da	se	je	letni	promet	podjetja	
povečal	za	30%	ali	več	glede	na	letni	promet,	prijavljen	ob	sklenitvi	pogodbe	
oziroma	zadnjem	prilagajanju	premije,	mora	zavarovanec	o	tem	nemudoma	
obvestiti	zavarovalnico.	Če	zavarovanec	opusti	dolžnost	iz	prejšnjega	stavka,	
se	 obveznost	 zavarovalnice	 ob	 izplačilu	 odškodnine	 zmanjša	 glede	 na	
razmerje	premije,	ki	 jo	plačuje,	 in	premije,	ki	bi	 jo	moral	plačevati	glede	na	
dejanski	kvantitativni	obseg	proizvodnje.

3. Izvoz izdelkov brez vednosti zavarovanca
3.1	 Odstopajoče	od	določil	2.	člena	ABHP	2010	velja	zavarovalno	kritje	tudi	za	

škodne	 dogodke	 nastale	 v	 Evropi,	 če	 zavarovancu	 ali	 za	 njega	 delujočim	
ljudem	v	trenutku	dobave	izdelkov	ali	predaje	del	o	izvozu	izdelkov	oziroma	
del	(tudi	po	obdelavi	ali	predelavi)	ni	bilo	nič	znano	in	tudi	ni	moglo	biti	nič	
znano.

3.2	 Zavarovalno	 kritje	 iz	 točke	 3.1	 ne	 obstaja,	 v	 kolikor	 je	 ugotavljanje	
odgovornosti	 zavarovanca	 in	 povzročene	 škode	 ali	 izpolnitev	 drugih	
obveznosti	 zavarovalnice	onemogočeno	s	strani	državnih	oblasti,	 tretjih	ali	
ravnanjem	zavarovanca	samega.

4.	 Zavarovalno	 kritje	 na	 podlagi	 posebnega	 dogovora	 (razširjena	 proizvajalčeva	
odgovornost	za	izdelek)
4.1	 Samo	 na	 podlagi	 posebnega	 dogovora	 in	 dodatnega	 obračuna	 premije	 -	

četudi	je	nastala	stvarna	škoda	v	skladu	točko	2.3	1.	člena	ABHP	2010	-	se	
poda	zavarovalno	kritje	za	proizvajalčevo	odgovornost	za	izdelek,	če	gre	za:

4.1.1	 škodo,	 nastalo	 tretjim	 zaradi	 pomanjkljivosti	 stvari,	 ki	 so	 nastale	
s	 pove	zavo,	 z	 mešanjem	 ali	 s	 predelavo	 izdelkov,	 ki	 jih	 je	 dobavil	
zavarovanec,	z	drugimi	izdelki,	in	sicer:

4.1.1.1	 zaradi	zaman	uporabljenih	drugih	izdelkov;
4.1.1.2	 zaradi	stroškov	izdelave	končnega	proizvoda,	zmanjšanih	za	

nadomestilo	za	pomanjkljiv	zavarovančev	izdelek;
4.1.1.3	 zaradi	nadaljnje,	iz	naslova	nemožnosti	odsvojitve	končnega	

proizvoda	nastale	premoženjske	škode.	Če	se	 lahko	končni	
proizvod	proda	le	s	popustom,	potem	zavarovalnica,	namesto	
stroškov	 in	 izdatkov	 iz	 točk	 4.1.1.1	 in	 4.1.1.2,	 nadomesti	
zmanjšan	izkupiček.

	 	 Nadomestilo	 zavarovalnice	 se	 zmanjša	 za	 odstotek,	 ki	
predstavlja	 delež	 nadomestila	 za	 zavarovančev	 izdelek	
v	 pričakovani	 prodajni	 ceni	 končnega	 proizvoda,	 če	 bi	
zavarovanec	dobavil	izdelek	brez	pomanjkljivosti;

4.1.1.4	 zaradi	izdatkov,	nastalih	zaradi	pravno	nujnega	in	ekonomsko	
smotrnega	 popravila	 končnega	 proizvoda	 ali	 drugačne	
odprave	 škode.	 Nadomestilo	 zavarovalnice	 za	 izdatke	 se	
zmanjša	 za	 odstotek,	 ki	 je	 enak	 deležu	 nadomestila	 za	
zavarovančev	izdelek	v	prodajni	ceni	končnega	proizvoda;

4.1.1.5	 zaradi	 stroškov	 čiščenja	 in	 priprave	 strojev	 ter	 naprav	
zavarovančevega	odjemalca.

DODATNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA OBRATOVALNE RIZIKE 
(BRHP 2010 / Stopnja 2)

Za	to	zavarovanje	veljajo	določila	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti,	v	nadaljnjem	tekstu	kratko	ABHP	2010.

1.	člen	 Razširitev	zavarovalnega	kritja

2.	člen	 Odgovornost	proizvajalca	za	izdelek

3.	člen	 Zavestna	kršitev	predpisov

4.	člen	 Časovna	omejitev	zavarovalnega	kritja
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4.1.2	 škodo,	nastalo	tretjim	zaradi	nadaljnje	obdelave	ali	predelave	s	strani	
zavarovanca	dobavljenih	pomanjkljivih	 izdelkov,	brez	da	 je	prišlo	do	
povezave,	mešanja	 ali	 predelave	 zavarovančevih	 izdelkov	 z	drugimi	
izdelki,	in	sicer:

4.1.2.1	 zaradi	stroškov	izdelave	končnega	proizvoda,	zmanjšanih	za	
nadomestilo	za	pomanjkljiv	zavarovančev	izdelek;

4.1.2.2	 zaradi	nadaljnje,	iz	naslova	nemožnosti	odsvojitve	končnega	
proizvoda	nastale	premoženjske	škode.	Če	se	 lahko	končni	
proizvod	proda	le	s	popustom,	potem	zavarovalnica,	namesto	
stroškov	 in	 izdatkov	 iz	 točke	 4.1.2.1,	 nadomesti	 zmanjšan	
izkupiček.	 Nadomestilo	 zavarovalnice	 se	 zmanjša	 za	
odstotek,	 ki	 predstavlja	delež	nadomestila	 za	 zavarovančev	
izdelek	v	pričakovani	prodajni	ceni	končnega	proizvoda,	če	bi	
zavarovanec	dobavil	izdelek	brez	pomanjkljivosti;

4.1.2.3	 zaradi	izdatkov,	nastalih	zaradi	pravno	nujnega	in	ekonomsko	
smotrnega	 popravila	 končnega	 proizvoda	 ali	 drugačne	
odprave	 škode.	 Nadomestilo	 zavarovalnice	 za	 izdatke	 se	
zmanjša	 za	 odstotek,	 ki	 je	 enak	 deležu	 nadomestila	 za	
zavarovančev	izdelek	v	prodajni	ceni	končnega	proizvoda;

4.1.2.4	 zaradi	 stroškov	 čiščenja	 in	 priprave	 strojev	 ter	 naprav	
zavarovančevega	odjemalca.

4.1.3	 stroške	 tretjih	 za	 demontažo,	 odstranitev	 in	 odkritje	 pomanjkljivih	
izdelkov	 in	 montažo,	 namestitev	 ali	 položitev	 nadomestnih	 izdelkov	
brez	 pomanjkljivosti.	 Izključeni	 so	 stroški	 za	 dobavo	 nadomestnih	
izdelkov,	vključno	s	transportnimi	stroški.

	 	 Zavarovalno	kritje	ne	obstaja,

4.1.3.1	 če	 so	 zavarovanec	ali	 za	 njega	delujoče	osebe	pomanjkljiv	
izdelek	 same	 vgradile,	 namestile	 ali	 položile	 ali	 pa	 je	 to	 po	
njihovem	nalogu	ali	za	njihov	račun	storil	kdo	drug;

4.1.3.2	 če	gre	za	dele	ali	opremo	letal,	vseh	vrst	plovil	ter	kopenskih	
ali	vodnih	vozil.

4.1.4	 škodo,	nastalo	tretjim	zaradi	napak	na	stvareh	izdelanih	ali	predelanih	
s	stroji,	katere	je	dobavil	 	(tudi	popravljal	ali	vzdrževal)	zavarovanec,	
brez	da	nastane	stvarna	škoda	v	skladu	točko	2.3	1.	člena	ABHP	2010,	
in sicer:

4.1.4.1	 zaradi	zaman	porabljenih	izdelkov,	ki	so	bili	vstavljeni	v	stroj;

4.1.4.2	 zaradi	stroškov	izdelave	ali	predelave	stvari;

4.1.4.3	 zaradi	nadaljnje,	iz	naslova	nemožnosti	odsvojitve	končnega	
proizvoda	nastale	premoženjske	škode.	Če	se	 lahko	končni	
proizvod	proda	le	s	popustom,	potem	zavarovalnica,	namesto	
stroškov	 in	 izdatkov	 iz	 točk	 4.1.4.1	 in	 4.1.4.2,	 nadomesti	
zmanjšan	izkupiček;

4.1.4.4	 zaradi	izdatkov,	nastalih	zaradi	pravno	nujnega	in	ekonomsko	
smotrnega	 popravila	 končnega	 proizvoda	 ali	 drugačne	
odprave	škode;

4.1.4.5	 zaradi	 stroškov	 čiščenja	 in	 priprave	 strojev	 ter	 naprav	
zavarovančevega	odjemalca.

4.2	 Posebna	določila	za	primere	iz	točke	4.1

4.2.1	 Odstopajoče	 od	 določil	 1.	 člena	 ABHP	 2010,	 je	 zavarovalni	 primer	
dobava	 pomanjkljivega	 izdelka	 oziroma	 predaja	 pomanjkljivo	
opravljenega	dela	(v	nadaljevanju	na	kratko	»dobava«).

4.2.2	 Zavarovalni	kraj

	 	 Odstopajoče	 od	 določil	 2.	 člena	 ABHP	 2010	 obstaja	 zavarovalno	
kritje	 za	 dobave,	 opravljene	 v	 Sloveniji,	 pod	 pogojem,	 da	 se	 tudi	
dejanska	stanja	iz	točk	4.1.1	do	4.1.4	udejanjijo	v	Sloveniji.	Smiselno	
se	uporabljajo	tudi	določila	3.	točke	tega	člena.

4.2.3	 Časovna	omejitev	zavarovalnega	kritja

	 	 Odstopajoče	od	4.	člena	ABHP	2010	obstaja	zavarovalno	kritje,	če	je	
dobava	opravljena	v	času	veljavnega	zavarovalnega	kritja	in	če	prijava	

škode	prispe	na	zavarovalnico	najkasneje	2	leti	po	izteku	zavarovalne	
pogodbe.

4.2.4	 Serijska	škoda

	 	 Odstopajoče	od	določil	točke	1.2	1.	člena	ABHP	2010	predstavlja	več	
dobav	en	zavarovalni	primer,	če	povzročijo	škodo	iz	istega	vzroka.	Kot	
en	zavarovalni	primer	se	šteje	tudi,	če	več	dobav	povzroči	škodo	zaradi	
enakih	vzrokov	in	če	obstaja	med	temi	vzroki	pravna,	ekonomska	ali	
tehnična	povezava.

4.2.5	 Samopridržaj

	 	 V	vsakem	zavarovalnem	primeru	nosi	zavarovanec	10	%	škode	sam,	
vendar	ne	manj	kot	750	EUR.

5.	 Izključitve	iz	zavarovalnega	kritja

5.1	 Iz	zavarovalnega	kritja	so	izključeni	–	tudi	v	primeru	posebnega	dogovora	iz	
točke	4:

5.1.1	 zahtevki	 iz	 jamčevanja	 za	 pomanjkljivosti	 pri	 izdelkih	 in	 storitvah,	 v	
kolikor	 ne	gre	 za	 izrecno	dogovorjena	dejanska	 stanja	 iz	 točke	4.1.	
Posebej	 se	 opozarja	 na	 veljavnost	 določil	 7.	 člena	 ABHP	 2010,	 še	
zlasti	točk	1.1.	in	1.3	ter	9.	točke;

5.1.2	 zahtevki	zaradi	škode,	ki	je	nastala	zaradi	izdelkov	ali	opravljenih	del,	
če	uporaba	ali	delovanje	 le-teh,	glede	na	konkretni	namen	uporabe	
po	 ustreznih	 spoznanjih	 tehnike	 in	 znanosti,	 še	 ni	 bila	 zadostno	
preizkušena.	 To	 velja	 zlasti	 tedaj,	 če	 nek	 izdelek	 nima	 zakonsko	 ali	
uradno	predpisanega	uporabnega	dovoljenja;

5.1.3	 zahtevki	 zaradi	 škode,	 ki	 jo	 povzroči	 izdelek	 ali	 storitev,	 če	 je	
zavarovanec	v	okviru	licence	predal	izdelavo	tega	izdelka	ali	izvedbo	
te	storitve	tretji	osebi;

5.1.4	 zahtevki	zaradi	stroškov	odpoklica	proizvodov	oz.	izdelkov;

5.1.5	 zahtevki	zaradi:

5.1.5.1	 načrtovanja,	izdelave	ali	dobave	letal,	plovil,	motornih	in	tirnih	
vozil;

5.1.5.2	 načrtovanja	ali	izdelave	delov	za	motorna	vozila	in	načrtovanja,	
izdelave	ali	dobave	delov	za	letala,	plovila	in	tirna	vozila;

5.1.5.3	 opravljanja	 del	 na	 letalih	 ali	 njihovih	 delih,	 in	 sicer	 zaradi	
škode	na	samih	letalih		ali	na	predmetih	in	osebah,	ki	so	jih	
prevažala,	ali	zaradi	škode,	ki	so	jo	ta	letala	povzročila.

5.2	 V	zavarovalnih	primerih	iz	naslova	razširjene	proizvajalčeve	odgovornosti	za	
izdelek	–	poseben	dogovor	iz	točke	4	–	zavarovanje	ne	krije	odškodninskih	
obveznosti	zaradi	posledičnih	škod,	kot	na	primer	obratovalni	zastoj,	 izpad	
proizvodnje	ipd.

3. člen 
Zavestna kršitev predpisov

Zavarovalnica	ne	bo	plačala	odškodnine	za	škodo,	ki	je	nastala,	ker	so	zavarovanec,	
njegovi	zakoniti	zastopniki,	vodilni	delavci	ali	druge	osebe	z	odobritvijo	ene	od	teh	oseb	
iz	grobe	malomarnosti	ali	zavestno	kršili	zakon,	javne	odredbe	ali	druge	predpise,	ki	
se	nanašajo	na	delovanje	 zavarovanega	podjetja	 ali	 opravljanje	dejavnosti	 oziroma	
poklica,	zlasti	kar	zadeva	način	dela,	pri	katerem	se	varčuje	s	časom	ali		stroški.

4. člen 
Prevzem obrata

Če	 je	 podjetje	 prodano	 tretji	 osebi	 ali	 ga	 le-ta	 prevzame	 na	 osnovi	 pravice	 užitka,	
zakupne	pogodbe	ali	 podobnega	pravnega	 razmerja,	 preidejo	 na	prevzemnika	 vse	
pravice	in	obveznosti,	ki	izhajajo	iz	zavarovalne	pogodbe.

Uprava	Grawe	Zavarovalnice	d.d.	je	te	pogoje	sprejela	na	seji	z	dne	19.01.2010	in	pričnejo	veljati	dne	01.02.2010.


