
Zavarovalnica na Vaši strani

DODATNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 
(BRHP 2019/Stopnja 3)

Za to zavarovanje veljajo Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti, v nadaljnjem besedilu kratko poimenovani ABHP.

Odsek A – Splošne določbe za vse obratovalne rizike
1. člen:  Odgovornost iz opravljanja dejavnosti

2. člen:  Odgovornost proizvajalca za izdelek

3. člen:  Zavestna kršitev predpisov

4. člen:  Časovna omejitev zavarovalnega kritja

5. člen: Čiste premoženjske škode

1. člen 
Odgovornost iz opravljanja dejavnosti

1. Zavarovanje krije odškodninske obveznosti zavarovalca, če škoda nastane zaradi:

1.1 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 dejavnost;

1.2 predstavitve izdelkov izven prostorov podjetja ter zaradi organiziranih 
ogledov znotraj zavarovanega podjetja;

1.3 udeležbe in razstavljanja na sejmih in razstavah;

1.4 posesti zemljišč, zgradb in prostorov, ki se uporabljajo izključno za izvajanje 
zavarovane dejavnosti, navedene na polici (uporabi se odsek B, 9. člen 
BRHP);

1.5 posesti službenih stanovanj in stanovanjskih hiš, vključno z dodatnimi 
zgradbami za delavce zavarovanega podjetja (uporabi se odsek B, 9. člen 
BRHP);

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

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

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

1.9 internih prireditev za zaposlene v podjetju. Zavarovana je odškodninska 
odgovornost delavcev zavarovalca v okviru tovrstnih prireditev (smiselno se 
uporabljajo določila 2. točke);

1.10 posesti psa čuvaja za namene zavarovanega podjetja (uporabi se odsek B, 
10. člen BRHP).

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

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

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

 Družinski člani zavarovalca so zavarovani tudi pri opravljanju kratkotrajnega 
dela v smislu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v vsakokrat 
veljavnem besedilu) v skladu s točkama 2.1 in 2.2.

3. Samo če je to posebej dogovorjeno in plačana dodatna premija, krije zavarovanje 
odškodninske obveznosti zavarovalca:

3.1 zaradi škod na tujih vozilih, ki nastanejo pri nakladanju in razkladanju s stroji 
ali z napravami (npr. viličarji, žerjavi vseh vrst, škripčevje ipd.);

3.2 zaradi škod na tujih vozilih, ki nastanejo pri dvigovanju z dvigalom zaradi 
popravila ali servisiranja.

2. člen 
Odgovornost proizvajalca za izdelek

1. Opredelitev pojmov

 Zavarovanje krije zakonsko opredeljeno odgovornost zavarovalca za škodo zaradi 
poškodovanja oseb ali stvari, do katere je prišlo po dobavi pomanjkljivega izdelka 
oziroma po predaji pomanjkljivo opravljene storitve.

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

 Izdelek predstavljajo vse telesne stvari ali deli le teh, ki so tržno blago, skupaj z 
dodatno opremo in embalažo.

 Dobava je zavarovalčeva dejanska predaja izdelka tretjemu, ne glede na pravno 
podlago. Dobava je izvršena v trenutku, ko zavarovalec izgubi možnost dejanskega 
razpolaganja z izdelkom. Slednje pomeni, da nima več možnosti vplivati na izdelek 
ali na njegovo uporabo.

 Predaja opravljene storitve je dokončanje dela in dejanski prevzem s strani 
naročnika ali njegovega upravičenca.

2. Zavarovalno kritje za proizvodno in storitveno dejavnost

2.1 Zavarovalec mora na zahtevo zavarovalnice le to ob sklenitvi pogodbe 
podrobno obvestiti o trenutnih proizvodnih in storitvenih programih. 
Zavarovalno kritje velja samo za te programe;

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

3. Izvoz izdelkov brez vednosti zavarovalca

3.1 V nasprotju z določili 2. člena ABHP velja zavarovalno kritje tudi za škodne 
dogodke, nastale v Evropi, če zavarovalec v trenutku dobave izdelkov ali 
predaje del o tem ni vedel ničesar ali o tem ni mogel vedeti ničesar;

3.2 Zavarovalno kritje iz točke 3.1 ne obstaja, v kolikor sta ugotavljanje 
odgovornosti zavarovalca in/ali izpolnitev siceršnjih obveznosti zavarovalnice 
onemogočena s strani državnih oblasti, tretjih oseb ali zavarovalca samega.

4. Razširjena proizvajalčeva odgovornost za izdelek

 Samo če je to posebej dogovorjeno in plačana dodatna premija, krije zavarovanje 
proizvajalčevo odgovornost za izdelek, če gre za:

4.1 škodo, nastalo tretjim zaradi pomanjkljivosti stvari, ki je posledica povezave, 
mešanja ali predelave izdelkov, ki jih je dobavil zavarovalec, z drugimi izdelki, 
in sicer:

4.1.1 zaradi drugih, zaman uporabljenih izdelkov;

4.1.2 zaradi stroškov izdelave pomanjkljivega končnega izdelka, zmanjšanih 
za stroške pomanjkljivega zavarovalčevega izdelka;

4.1.3 zaradi tega, ker se lahko končni proizvod proda le s popustom. V tem 
primeru zavarovalnica namesto stroškov in izdatkov iz točk 4.1.1 in 
4.1.2 nadomesti le zmanjšan izkupiček.

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

4.1.4 zaradi izdatkov, nastalih zaradi nujnega ekonomsko smotrnega 
popravila končnega izdelka ali drugačne odprave škode. Nadomestilo 
zavarovalnice za izdatke se zmanjša za odstotek, ki je enak deležu 
nadomestila za zavarovalčev izdelek v prodajni ceni končnega izdelka;

4.1.5 zaradi stroškov čiščenja in priprave strojev ter naprav zavarovalčevega 
direktnega odjemalca.

4.2 škodo, nastalo tretjim zaradi nadaljnje obdelave ali predelave pomanjkljivih 
izdelkov, ki jih je dobavil zavarovalec, brez da je prišlo do povezave, mešanja 
ali predelave zavarovalčevih izdelkov z drugimi izdelki, in sicer:

4.2.1 zaradi stroškov izdelave pomanjkljivega končnega izdelka, zmanjšanih 
za stroške pomanjkljivega zavarovalčevega izdelka;

4.2.2 zaradi tega, ker se lahko končni proizvod proda le s popustom. V tem 
primeru zavarovalnica namesto stroškov in izdatkov iz točke 4.2.1 
nadomesti le zmanjšan izkupiček.

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

4.2.3 zaradi izdatkov, nastalih zaradi nujnega ekonomsko smotrnega 
popravila končnega izdelka ali drugačne odprave škode. Nadomestilo 
zavarovalnice za izdatke se zmanjša za odstotek, ki je enak deležu 
nadomestila za zavarovalčev izdelek v prodajni ceni končnega izdelka;

4.2.4 zaradi stroškov čiščenja in priprave strojev ter naprav zavarovalčevega 
direktnega odjemalca.
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4.3 stroške tretjih za odkritje, odstranitev in demontažo pomanjkljivih izdelkov ter 
vgradnjo, montažo in namestitev nadomestnih izdelkov brez pomanjkljivosti. 
Nadomestilo zavarovalnice se zmanjša za stroške dobave nadomestnih 
izdelkov, vključno s transportnimi stroški.

  Če se lahko pomanjkljivost izdelkov odpravi z različnimi ukrepi, izplača 
zavarovalnica nadomestilo za tiste stroške, ki so cenovno najugodnejši.

  Zavarovalno kritje ne obstaja,

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

4.3.2 če gre za dele ali opremo motornih vozil ali vozil na motorni pogon, 
zračnih, vesoljskih in vodnih plovil.

4.4 škodo, nastalo tretjim, zaradi pomanjkljivosti stvari, izdelanih ali predelanih s 
stroji, ki jih je dobavil (tudi popravljal ali vzdrževal) zavarovalec, brez da pride 
do poškodovanja stvari v skladu z določili 1. člena, točko 2.3, ABHP, in sicer:

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

4.4.2 zaradi stroškov izdelave ali predelave stvari;

4.4.3 zaradi tega, ker se lahko končni proizvod proda le s popustom. V tem 
primeru zavarovalnica namesto stroškov in izdatkov iz točk 4.4.1 in 
4.4.2 nadomesti le zmanjšan izkupiček;

4.4.4 zaradi izdatkov, nastalih zaradi nujnega ekonomsko smotrnega 
popravila končnega izdelka ali drugačne odprave škode;

4.4.5 zaradi stroškov čiščenja in priprave strojev ter naprav zavarovalčevega 
direktnega odjemalca.

5. Posebna določila za primere iz točke 4

5.1 V nasprotju z določili 1. člena, točka 1, ABHP je zavarovalni primer dobava 
pomanjkljivega izdelka oziroma predaja pomanjkljivo opravljene storitve (v 
nadaljevanju na kratko »dobava«).

5.2 Zavarovalni kraj

  V nasprotju z določili 2. člena ABHP obstaja zavarovalno kritje za dobave, 
opravljene v Sloveniji, le pod pogojem, da se tudi dogodki iz točk 4.1 do 
4.4 udejanjijo v Sloveniji. Smiselno se uporabljajo tudi določila 3. točke tega 
člena.

5.3 Časovna omejitev zavarovalnega kritja

  V nasprotju z določili 4. člena ABHP 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.

5.4 Serijska škoda

  V nasprotju z določili 1. člena, točka 1.2, ABHP predstavlja več dobav en 
zavarovalni primer, če povzročijo škodo iz istovrstnih vzrokov. Prav tako 
veljajo za en zavarovalni primer dobave, ki temeljijo na podobnih vzrokih, če 
so le ti medsebojno povezani na pravni, gospodarski ali tehnični osnovi.

5.5 Samopridržaj

  Zavarovalec je pri vsakem zavarovalnem primeru udeležen s samopridržajem, 
ki znaša 10 % odškodnine, vendar najmanj 750 EUR.

6. Izključitve iz zavarovalnega kritja

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

6.1.1 glede odgovornosti za pomanjkljivosti izdelkov in storitev, v kolikor ne 
gre za izrecno zavarovane dogodke iz točk 4.1 do 4.4. Posebej se 
opozarja na veljavnost določil 6. člena ABHP, še zlasti točk 1.1 do 1.6;

6.1.2 za škodo, ki je nastala zaradi izdelkov ali opravljenih storitev, če 
uporaba ali delovanje le teh glede na konkretni namen uporabe 
po ustreznih dognanjih tehnike in znanosti še nista bila zadostno 
preizkušena. To velja zlasti tedaj, če nek izdelek nima zakonsko ali 
uradno predpisanega uporabnega dovoljenja;

6.1.3 za škodo, ki jo povzroči izdelek ali opravljena storitev, če je zavarovalec 
v okviru licence predal izdelavo tega izdelka ali izvedbo te storitve tretji 
osebi;

6.1.4 zaradi stroškov odpoklica izdelkov;

6.1.5 zaradi načrtovanja, izdelave ali dobave letal, plovil, motornih in tirnih 
vozil ali delov vsega naštetega v tej točki;

6.1.6 zaradi opravljanja kakršnihkoli dejavnosti 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;

6.1.7 iz naslova garancijskih obveznosti;

6.1.8 zaradi obrabe izdelkov, ki jo je moč pričakovati zaradi njihove narave 
ali značilnosti.

6.2 Zavarovanje ne krije odškodninskih obveznosti zaradi posledičnih škod, kot 
sta na primer obratovalni zastoj in izpad proizvodnje.

3. člen 
Zavestna kršitev predpisov

Zavarovalnica ne bo plačala odškodnine za škodo, ki je nastala, ker so zavarovalec, 
njegovi zakoniti zastopniki, vodilni delavci ali druge osebe z odobritvijo ene od teh oseb 
zaradi hude 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 stroški ali časom.

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.

5. člen 
Čiste premoženjske škode

V kolikor je v nadaljevanju navedenih določbah ali v posebnih pogojih predvideno kritje 
čistih premoženjskih škod, velja sledeče:

1. Čista premoženjska škoda je škoda, ki ni niti poškodovanje oseb niti poškodovanje 
stvari niti ni njuna posledica.

2. Ne glede na določila 1. točke 1. člena ABHP je zavarovalni primer kršitev (dejanje ali 
opustitev), ki izhaja iz zavarovane dejavnosti in zaradi katere bi se lahko uveljavljal 
civilnopravni odškodninski zahtevek proti zavarovalcu. 

2.1 Serijska škoda: za en zavarovalni primer veljajo tudi posledice:

2.1.1 ene kršitve;

2.1.2 večih kršitev, ki so nastale iz istovrstnih vzrokov; 

2.1.3 večih kršitev, ki temeljijo na podobnih vzrokih, če so le-ti medsebojno 
povezani na pravni, gospodarski ali tehnični osnovi.

  Smiselno se uporabi 2. točka 4. člena ABHP.

3. Zavarovalno kritje obstaja le v primerih, če je bila kršitev storjena:

3.1 v Sloveniji in so škodljive gospodarske posledice nastale na njenem območju;

3.2 med trajanjem zavarovalnega kritja in je prijava zavarovalnega primera 
prispela na zavarovalnico najpozneje dve leti po prenehanju zavarovalne 
pogodbe. Če je škoda nastala zaradi opustitve, velja v dvomu, da je bila 
kršitev storjena najpozneje tisti dan, ko bi bilo nujno potrebno izvesti 
opuščeno dejanje, da bi se preprečil nastanek škode.

4. Zavarovalna vsota za čisto premoženjsko škodo znaša 2.000 EUR v okviru skupne 
zavarovalne vsote (podlimit).

5. Iz zavarovalnega kritja so izključeni:

5.1 zahtevki za plačilo nadomestila, ki se uveljavlja pred tujim sodiščem, zahtevki 
zaradi kršitev tujih predpisov ter zahtevki, ki so nastali zaradi izvajanja del v 
tujini;

5.2 zahtevki zaradi prekoračitve predračunov ali kreditov;

5.3 zahtevki zaradi škode, ki je nastala zaradi napak v načrtovanju, opravljanja 
svetovalne, nadzorne ali izvedeniške dejavnosti, vodenja gradbenih ali 
montažnih del;

5.4 zahtevki zaradi neizpolnjevanja ali prekoračitve roka za izpolnitev pogodb;

5.5 zahtevki zaradi nespoštovanja rokov ali avtorskih pravic oz. pravic industrijske 
lastnine;

5.6 zahtevki zaradi škode, ki je nastala zaradi denarnih, kreditnih ali zavarovalnih 
poslov, poslov z zemljišči, z leasingom ter s podobnimi gospodarskimi posli, 
zaradi vseh vrst plačilnega prometa ter zaradi vodenja blagajn;

5.7 zahtevki zaradi škode, ki je nastala zaradi računskih napak, prezrtih napak v 
predračunih ali zaradi napak pri izmerah načrtov;

5.8 zahtevki zaradi škode, ki je nastala zaradi poneverbe delavcev zavarovalca 
ali drugih oseb, ki delajo zanj, izgube ali izginitve stvari (npr. denarja, čekov, 
vrednostnih papirjev in dragocenosti) ter zaradi dejavnosti, ki so povezane z 
obdelavo podatkov, racionalizacijo ali avtomatizacijo.
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6. člen 
Gradbene, montažne in podobne dejavnosti

1. Določbe tega člena se uporabljajo pri zavarovanju odgovornosti iz dejavnosti 
splošnih gradbenih in montažnih podjetij in dejavnosti kot so parketarstvo, 
pleskarstvo, steklarstvo in vsa ostala zaključna dela v gradbeništvu, izvajanje 
vseh vrst instalacij, gradnja vodnjakov, globinsko vrtanje, razstreljevanje, 
posojanje gradbenih in montažnih odrov, posojanje gradbenih strojev, krovstvo, 
štukaturstvo in gradbeno mavčenje, vgradnja stavbnega pohištva, proizvodnja 
betonskih izdelkov, izdelovanje umetnega kamna, pridobivanje peska in gramoza, 
izkoriščanje kamnolomov, tesarstvo.

2. Zavarovanje krije tudi odškodninske obveznosti zavarovalca za škodo:

2.1 zaradi miniranja, pri čemer pa je izključena škoda na stvareh:

 • ki so bile ob miniranju oddaljene manj kot 100 m od točke miniranja;

 • če je po naravi dela treba računati na poškodovanje stvari kljub izpolnjevanju 
varnostnih predpisov.

2.2 na podzemnih napravah (plinski, vodni, električni vodi, kanali, ipd.). Določilo 
6. člena, točke 8.3, ABHP se ne uporabi;

2.3 na sosednjih gradbenih objektih, kjer je bila opuščena ustrezna zaščita 
(ojačitve, podpiranje, opiranje itd.).

3. Zavarovanje ne krije odškodninskih obveznosti zavarovalca za škode, ki nastanejo:

3.1 na stvareh in njihovih sestavnih delih, ki se vgrajujejo, montirajo, popravljajo, 
predelujejo in podobno;

3.2 na delih, ki jih je opravil oz. bi jih moral opraviti zavarovalec,

3.3 na stvareh, če je po naravi dela treba računati na poškodovanje stvari kljub 
izpolnjevanju varnostnih predpisov;

3.4 zaradi zavestne kršitve tehničnih predpisov ali predpisov pristojnega 
tehničnega organa,

3.5 zaradi napak v projektu, ki ga je sprojektiral zavarovalec;

3.6 neupoštevanja splošnih pravil tehnike, tehničnih predpisov, navodil, 
normativov, standardov ali odločb tehnične inšpekcije ali nadzornega organa;

3.7 uporabe nepreizkušenih statičnih, računskih in drugih metod ter 
nepreizkušenih konstrukcij in materialov;

3.8 lepotnih napak, nefunkcionalnosti in nerentabilnosti,

3.9 zaradi strokovne napake v tehničnem svetovanju ali nadziranju.

4. V kolikor ni drugače dogovorjeno je zavarovalec pri vsakem zavarovalnem primeru 
udeležen

4.1 pri škodah na podzemnih objektih, napravah in inštalacijah s samopridržajem 
v višini 20 % škode, vendar najmanj z 250 EUR in največ z 2.000 EUR;

4.2 pri drugem poškodovanju stvari s samopridržajem v višini 10 % škode, 
vendar najmanj z 250 EUR in največ z 2.000 EUR.

7. člen 
Kmetijska dejavnost

1. Zavarovanje krije tudi odškodninske obveznosti zavarovalca za:

1.1 škode, ki nastanejo zaradi posesti živali ne glede na namen uporabe (veljajo 
določila 10. člena teh pogojev).

  Samo s posebnim dogovorom krije zavarovanje odškodninske obveznosti 
za škode, ki nastanejo na živalih, privedenih na osemenjevanje, za škode, ki 
nastanejo, če zavarovalec prepusti jezdne živali tretji osebi, ter za škode pri 
vožnjah s kočijo oz. snežnimi sanmi.

  Škode, ki jih povzroči pašna živina ali divjad na poljih, travnikih oz. na 
rastlinskih kulturah, so iz zavarovalnega kritja izključene;

1.2 škode, ki nastanejo zaradi sečnje lesa v lastnem ali tujem gozdu (v tujem 
gozdu samo za svoje potrebe);

1.3 škode, ki nastanejo pri zatiranju rastlinskih škodljivcev in uporabi sredstev 
za uničevanje plevela na zavarovanih kmetijskih in gozdarskih površinah. 
Zavarovalec je pri vsakem zavarovalnem primeru udeležen s samopridržajem 
v višini 20 % od škode, vendar najmanj s 250 EUR in največ z 2.000 EUR;

1.4 poškodovanje stvari zaradi onesnaženja okolja, povzročeno z gnojnico, 
gnojili ali odplakami (5. člen ABHP).

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

  V nasprotju z določili 5. člena, točke 3.5, ABHP je zavarovalec pri vsakem 
zavarovalnem primeru udeležen s samopridržajem v višini 350 EUR;

1.5 škode, ki nastanejo pri razstreljevanju za potrebe zavarovane kmetijske in 
gozdarske dejavnosti. Zavarovalno kritje velja v primeru, če razstrelitev 
opravi pooblaščena oseba v skladu z zakonskimi predpisi, s splošnimi pravili 
tehnike, tehničnimi predpisi, z navodili, normativi, s standardi ali z odločbami 

pristojnih organov. Zavarovanje ne krije poškodovanja stvari, s katerim bi 
izvajalec kljub uporabi predpisanih varnostnih ukrepov moral računati;

1.6 škode, ki nastanejo pri gradnji transportnih poti za lastni promet, 
če predračunski stroški celotne investicije (vključno z morebitnimi 
neobračunanimi lastnimi deli) ne presegajo zneska 15.000 EUR (veljajo 
določila 6. člena teh pogojev). V takšnem primeru so krite tudi odškodninske 
obveznosti zavarovalca kot investitorja;

1.7 škode, ki nastanejo pri opravljanju  dopolnilnih dejavnosti v skladu z Uredbo 
o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, v vsakokrat veljavnem besedilu, če letni 
strošek plač in prejemkov (vključno z morebitnimi neobračunanimi lastnimi 
deli) ne presega zneska 10.000 EUR.

8. člen 
Hoteli, gostinski obrati in podobno

1. Zavarovanje krije tudi odškodninske obveznosti zavarovalca iz posesti:

1.1. pomožnih obratov, ki pripadajo zavarovalcu, kot so pralnice, pekarne, 
mesarije in podobno, ki se uporabljajo izključno za lastne potrebe;

1.2. predmetov za šport in razvedrilo gostov, kot so otroška igrišča z igrali, 
savne in wellness. V nasprotju z navedenim pa se lahko zavarovalno kritje 
za odgovornost iz posesti športnih igrišč in športnih objektov, smučišč, 
kampov, igrišč za golf, bazenov in kopališč vzpostavi samo, če je to posebej 
dogovorjeno in plačana dodatna premija.

2. V nasprotju z določili 6. člena, točk 8.1 in 8.2 ABHP krije zavarovanje odškodninske 
obveznosti zavarovalca kot hranitelja zaradi poškodovanja prinešenih stvari 
gostov, ki pri zavarovalcu prenočujejo. Za prinešene se štejejo stvari, ki so bile 
predane zavarovalcu ali njegovim zaposlenim v hrambo (proti potrdilu) ali z 
namenom izvajanja določene dejavnosti z njimi ali na njih (npr. pranje, likanje ipd.). 
Zavarovalno kritje se nanaša samo na odškodninske obveznosti zavarovalca za 
škode, ki nastanejo na teh stvareh pri prenašanju oziroma prevažanju.

3. Samo če je to posebej dogovorjeno in plačana dodatna premija se lahko 
zavarovalno kritje razširi na odškodninske obveznosti zavarovalca zaradi izgube 
in izginitve prinešenih stvari gostov, ki jih je zavarovalec sprejel v hrambo (proti 
potrdilu) ali z namenom izvajanja določene dejavnosti z njimi ali na njih (npr. 
pranje, likanje ipd.). To ne velja, če so se predmeti izgubili ali pa so izginili iz javno 
dostopnih prostorov (restavracij, kavarn, točilnic in podobno).

 V primeru takšnega dogovora mora zavarovalec:

3.1 na vidnem mestu naznaniti, da je potrebno denar, plačilne kartice, vrednostne 
papirje, dokumente ter druge listine in dragocenosti izročiti zavarovalcu v 
hrambo;

3.2 ob izgubi ali izginitvi stvari nemudoma obvestiti pristojni organ za notranje 
zadeve.

4. Izključitve zavarovalnega kritja

 Razširitev zavarovalnega kritja iz točk 2. in 3. 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.

5. Samo če je to posebej dogovorjeno in je plačana dodatna premija velja zavarovanje 
za odškodninske obveznosti zavarovalca za škode, ki nastanejo med kulturnimi in 
zabavnimi prireditvami ter ostalimi dogodki.

9. člen 
Hišna in zemljiška posest

Za hišno posest velja posest zgradbe oz. posamezne etažne lastnine, navedene v 
zavarovalni polici, za zemljiško posest pa posest zemljišča, na katerem zavarovana 
zgradba stoji.

1. Zavarovanje krije odškodninske obveznosti zavarovalca:

1.1 za škode, ki nastanejo zaradi posesti, upravljanja, nadzorovanja, oskrbovanja, 
čiščenja, osvetljevanja in vzdrževanja zavarovane nepremičnine, vključno 
z napravami in opremo, ki se na nepremičnini nahaja, kot so npr. dvigala, 
naprave za ogrevanje, klimatske naprave, plavalni bazeni, otroška igrišča in 
vrtne ureditve;

1.2 za škode, ki nastanejo zaradi rušitvenih ali gradbenih del na zavarovani 
nepremičnini oz. zaradi popravil in izkopov na zavarovani nepremičnini v 
skladu z 6. člen teh pogojev. Ta določba velja samo v primeru, če skupni 
stroški investicije (vključno z morebitnimi neobračunanimi lastnimi deli) ne 
presegajo zneska 15.000 EUR Zavarovanje krije v takšnem primeru tudi 
odškodninske obveznosti zavarovalca kot investitorja;

1.3 za poškodovanje stvari, ki nastane pri skladiščenju produktov iz mineralnih olj 
zaradi onesnaženja okolja v skladu z določili 5. člena ABHP. Ta določba velja 
samo v primeru, če skupna prostornina skladiščenih produktov ne presega 
100 litrov.

  Zavarovalna vsota za takšne škode znaša 75.000 EUR v okviru skupne 
zavarovalne vsote (podlimit).

Odsek B – Dodatne določbe za posamezne nevarnostne vire
Za določitev obsega kritja se uporabljajo določila posameznih ne-
varnostnih virov (navedenih v odseku B) samo, če po svoji naravi 
ustrezajo nevarnostnemu viru, ki je naveden na polici.
 6. člen: Gradbene, montažne in podobne dejavnosti
 7. člen: Kmetijska in gozdarska dejavnost
 8. člen: Hoteli, gostinski obrati in podobno
 9. člen: Hišna in zemljiška posest
10. člen: Posest živali

11. člen: Društva

12. člen: Nega telesa

13. člen: Odgovornost zasebnika

14. člen: Razširjeno zavarovanje odgovornosti zasebnika

15. člen: Cerkve in verske skupnosti

16. člen: Šole in vzgojnovarstvene ustanove

17. člen: Druge šole

18. člen: Posamezni učitelji
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2. V skladu z obsegom zavarovalnega kritja, opredeljenim v 1. točki teh pogojev, krije 
zavarovanje odškodninske obveznosti:

2.1 hišnega lastnika in posestnika;

2.2 tistih oseb, ki po nalogu zavarovalca zanj opravljajo določena dela in tega ne 
počnejo v okviru svojega poklica ali obrti;

2.3 tistih oseb, ki so stopile na mesto zavarovanca na podlagi pravice uživanja ali 
so to pravico pridobile zaradi stečaja ali prisilne poravnave.

3. Obveznost zavarovalnice za škode, ki izvirajo iz skupnih delov nepremičnine, je 
omejena z odstotkom zavarovalčevega pripadajočega deleža na skupnih delih 
nepremičnine.

4. Samo na podlagi posebnega dogovora in dodatnega obračuna premije krije 
zavarovanje odškodninske obveznosti zavarovalca za škode, ki nastanejo 
najemnikom zavarovane nepremičnine ali njenega dela.

10. člen 
Posest živali

1. Zavarovanje krije odškodninske obveznosti vsakokratnega imetnika (lastnika, 
čuvaja, oskrbnika, jahača) za škodo, povzročeno iz posesti živali, ki jo ima na skrbi, 
čuvanju ali dresuri.

2. Zavarovanj ne krije odškodninskih zahtevkov zaradi poškodb, ki jih konj povzroči 
jezdecu med ježo in pripravo nanjo.

3. Samo na podlagi posebnega dogovora in dodatnega obračuna premije krije 
zavarovanje odškodninske obveznosti zavarovalca za škode na živalih, ki so 
privedene zaradi osemenjevanja.

4. V nasprotju z določili 2. člena ABHP velja zavarovalno kritje tudi za škodne 
dogodke, ki so nastali v Evropi ali v izvenevropskih sredozemskih državah.

11. člen 
Društva

1. V skladu z obsegom kritja, opredeljenim v Splošnih pogojih za zavarovanje 
odgovornosti (ABHP), krije zavarovanje tudi odškodninske obveznosti zavarovalca 
za škode, ki nastanejo:

1.1 zaradi posesti in uporabe zemljišč, zgradb, prostorov, opreme in naprav, ki 
služijo izključno za namene društva v skladu z društvenim statutom (smiselno 
se uporabi 9. člen teh pogojev);

1.2 pri izvajanju običajnih, s statutom predvidenih manjših prireditev s strani 
zavarovalca, kot so na primer občni zbor članov, društvene svečanosti ipd.

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

2.1 zakonitih in pooblaščenih zastopnikov zavarovalca in oseb, ki jih je zaposlil 
za vodenje in nadzorovanje društva,

2.2 delavcev zavarovalca za škode, ki jih povzročijo pri opravljanju službenih 
opravil,

2.3 članov društva zaradi izvajanja v statutu opredeljenih dejavnosti društva.

3. Samo na podlagi posebnega dogovora in dodatnega obračuna premije krije 
zavarovanje odškodninske obveznosti zavarovalca za škode, ki nastanejo zaradi 
posesti in uporabe:

3.1 tribun in objektov za gledalce,

3.2 prog za bob, sankanje, skakalnic, smučišč in smučarskih tekaških prog,

3.3 vodnih plovil oz. vozil,

3.4 živali (tudi lovskih psov).

ter zaradi organiziranja in izvajanja:

3.5 športnih tekmovanj,

3.6 prireditev, ki presegajo okvir točke 1.2.

4. Samo na podlagi posebnega dogovora in dodatnega obračuna premije krije 
zavarovanje tudi:

4.1 odškodninske zahtevke delavcev in članov društva,

4.2 osebno odgovornost članov društva.

5. Pri zavarovanju lovskih društev oziroma lovskih družin so iz zavarovanja izključene 
odškodninske obveznosti zavarovalca za škode, ki jo povzroči divjad:

5.1 v prometu,

5.2 na kmetijskih pridelkih, kmetijskih in gozdnih kulturah ter na kmetijskih in 
gozdnih zemljiščih.

6. Pri zavarovanju odgovornosti gasilskih društev so iz zavarovanja izključene 
odškodninske obveznosti zavarovalca za škode na stvareh, pri reševanju ali zaščiti 
katerih je bilo potrebno posredovanje gasilcev.

12. člen 
Nega telesa

1. V okviru zavarovalnega kritja, opredeljenega v ABHP, je zavarovana odgovornost 
zaradi poškodovanja oseb in njihovih stvari pri opravljanju dejavnosti nege telesa 
in drugih postopkov na osebah kot npr. frizerstvo, kozmetika, manikura, pedikura, 
masaža.

2. Zavarovanje ne krije odškodninskih zahtevkov zaradi lepotnih napak in posledičnih 
škod (npr. zaradi neustrezne pričeske).

13. člen 
Odgovornost zasebnika

1. V skladu z obsegom kritja, opredeljenim v ABHP, krije zavarovanje odškodninske 
obveznosti zavarovalca za škode, ki nastanejo jih povzroči kot zasebnik v 
vsakdanjem življenju, vendar ne pri opravljanju poklicne, obrtne, poslovne ali 
kakšne druge dejavnosti (tudi kmetijske) ter posebno nevarnih opravil. Zavarovanje 
krije predvsem odškodninske obveznosti zavarovalca:

1.1 za škode zaradi posesti stanovanjskih premičnin (vendar ne iz posesti hiše in 
zemljišča);

1.2 kot delodajalca hišnemu osebju, zaposlenemu v gospodinjstvu;

1.3 za škode zaradi posesti in uporabe koles brez motorja ali električnih koles;

1.4 za škode, povzročene pri ljubiteljski športni dejavnosti, ki ne služi v pridobitne 
namene, vendar ne na lovu;

1.5 za škode zaradi posesti hladnega in strelnega orožja z ustreznim dovoljenjem 
in uporabe le tega kot športne opreme;

1.6 kot imetnika malih hišnih živali, z izjemo psov;

1.7 za škode zaradi posesti in uporabe vodnih plovil brez motorja in ladijskih 
modelov, z izjemo jadrnic;

1.8 za škode zaradi posesti in uporabe letalskih modelov do teže 5 kg, ki niso na 
motorni pogon. Zavarovanje ne krije odškodninskih obveznosti zavarovalca 
za škode, zaradi posesti in uporabe dronov, kvadrokopterjev in podobnih 
naprav.

2. V okviru zavarovalnega kritja, opredeljenega v točki 1., krije zavarovanje tudi 
odškodninske obveznosti

2.1 v skupnem gospodinjstvu živečega zakonca ali izvenzakonskega partnerja 
zavarovalca;

2.2 mladoletnih otrok (tudi vnukov, posvojencev, rejencev in pastorkov) 
zavarovalca. Ti otroci so zavarovani do svojega 25. leta starosti, če do takrat 
nimajo lastnega gospodinjstva ali rednega lastnega dohodka;

2.3 zavarovalčevih gospodinjskih delavcev ob opravljanju hišnih opravil, ki 
so jim zaupana. Osebne škode teh delavcev zaradi nezgod pri delu so iz 
zavarovalnega kritja izključene.

3. V nasprotju z določili 2. člena ABHP velja zavarovalno kritje tudi za škodne 
dogodke, ki so nastali v Evropi ali v izvenevropskih sredozemskih državah.

14. člen 
Razširjena odgovornost zasebnika

1. V skladu z obsegom kritja, opredeljenim v ABHP, krije zavarovanje odškodninske 
obveznosti zavarovalca za škode, ki jih povzroči kot zasebnik v vsakdanjem 
življenju, vendar ne pri opravljanju poklicne, obrtne, poslovne ali kakšne druge 
dejavnosti (tudi kmetijske) ter posebno nevarnih opravil. Zavarovanje krije 
predvsem odškodninske obveznosti zavarovalca:

1.1 za škode zaradi posesti stanovanjskih premičnin (vendar ne iz posesti hiše in 
zemljišča);

1.2 kot delodajalca hišnemu osebju, zaposlenemu v gospodinjstvu;

1.3 za škode zaradi posesti in uporabe koles brez motorja ali električnih koles;

1.4 za škode, povzročene pri ljubiteljski športni dejavnosti, ki ne služi v pridobitne 
namene, vendar ne na lovu;

1.5 za škode zaradi posesti hladnega in strelnega orožja z ustreznim dovoljenjem 
in uporabe le tega kot športne opreme;

1.6 kot imetnika malih hišnih živali, z izjemo psov;

1.7 za škode zaradi posesti in uporabe vodnih plovil brez motorja in ladijskih 
modelov, z izjemo jadrnic;

1.8 za škode zaradi posesti in uporabe letalskih modelov do teže 5 kg, ki niso na 
motorni pogon. Zavarovanje ne krije odškodninskih obveznosti zavarovalca 
za škode, zaradi posesti in uporabe dronov, kvadrokopterjev in podobnih 
naprav.

2. V okviru zavarovalnega kritja, opredeljenega v točki 1., krije zavarovanje tudi 
odškodninske obveznosti

2.1 v skupnem gospodinjstvu živečega zakonca ali izvenzakonskega partnerja 
zavarovalca;

2.2 mladoletnih otrok (tudi vnukov, posvojencev, rejencev in pastorkov) 
zavarovalca. Ti otroci so zavarovani do svojega 25. leta starosti, če do takrat 
nimajo lastnega gospodinjstva ali rednega lastnega dohodka;

2.3 zavarovalčevih gospodinjskih delavcev ob opravljanju hišnih opravil, ki 
so jim zaupana. Osebne škode teh delavcev zaradi nezgod pri delu so iz 
zavarovalnega kritja izključene.

3. V nasprotju z določili 6. člena, točka 8.1, ABHP krije zavarovanje odškodninske 
obveznosti zavarovalca za poškodovanje najetih prostorov in njihove opreme. To 
velja samo za najemna razmerja, ki so krajša od enega meseca.

4. V nasprotju z določili 2. člena ABHP velja zavarovalno kritje tudi za škodne 
dogodke, ki so nastali v državah celega sveta.

15. člen 
Cerkve in verske skupnosti

1. Zavarovanje krije odškodninske obveznosti zavarovalca za škode:

1.1 ki nastanejo pri opravljanju nalog cerkev oz. verskih skupnosti;
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1.2 ki nastanejo pri izvajanju prireditev s strani zavarovalca, in sicer ne glede na 
kraj prireditve;

1.3 zaradi posesti in uporabe zemljišč, stavb, prostorov, naprav in opreme, ki ne 
služijo za namene kmetijstva, gozdarstva, obrti ali industrije in niso dane v 
najem oziroma zakup;

1.4 zaradi posesti in upravljanja pokopališč in krematorijev.

2. V okviru zavarovalnega kritja, opredeljenega v točki 1, krije zavarovanje tudi 
odškodninske obveznosti zakonitih zastopnikov zavarovalca in tistih oseb, ki po 
nalogu zavarovalca zanj opravljajo določena dela.

16. člen 
Šole in vzgojnovarstvene ustanove

1. Zavarovanje krije odškodninske obveznosti zavarovalca za škode pri izvajanju 
dejavnosti poučevanja in nadzora.

2. V nasprotju z določili 6. člena, točk 8.1 in 8.2 ABHP krije zavarovanje tudi 
odškodninske obveznosti zavarovalca za poškodovanje stvari šolarjev in gojencev 
(ne pa za izgubo ali izginotje teh stvari).

3. Zavarovalno kritje velja za izvajanje šolskih dejavnosti (tudi maturantskih izletov), 
tudi če le-te niso opredeljene v učnem načrtu, so pa izvedene z dovoljenjem 
vodstva šole.

 V nasprotju z določili 2. člena ABHP velja zavarovalno kritje za zavarovalne primere 
pri izvajanju dejavnosti v Evropi ali v kateri od izvenevropskih sredozemskih držav.

17. člen 
Druge šole

1. V to kategorijo spadajo npr. šole vožnje motornih vozil in plovil, letalske in padalske 
šole, šole surfanja, smučanja na vodi, jahalne in smučarske šole.

2. V okviru zavarovanega rizika krije zavarovanje odškodninske obveznosti 
zavarovalca za škode pri izvajanju dejavnosti poučevanja in nadzora kakor tudi 

praktičnega poučevanja uporabe motornih plovil, jadrnic in naprav za surfanje ter 
jahalnih konjev.

3. V skladu z določili 6. člena, točke 5, ABHP zavarovalno kritje ne velja za 
odškodninske obveznosti zaradi vzdrževanja ali uporabe motornih vozil, prikolic, 
letal in drugih vodnih in zračnih plovil (tudi brezpilotnih zrakoplovov) kot tudi ne za 
škode na teh predmetih.

4. V nasprotju z določili 2. člena ABHP velja zavarovalno kritje za zavarovalne primere 
pri izvajanju dejavnosti v Evropi ali v kateri od izvenevropskih sredozemskih držav.

5.  Samo na podlagi posebnega dogovora in dodatnega obračuna premije krije 
zavarovanje odškodninske obveznosti zavarovalca za škode, ki nastanejo zaradi 
organiziranja in izvajanja športnih tekmovanj in prireditev.

18. člen 
Posamezni učitelji

1. Zavarovalno kritje velja za vse dejavnosti, ki jih lahko zavarovalec opravlja in za 
katere ima vsa potrebna pooblastila v skladu z zakonom ali drugimi uradnimi 
uredbami ali predpisi.

2. V okviru zavarovanega rizika krije zavarovanje odškodninske obveznosti 
zavarovalca za škode pri izvajanju dejavnosti poučevanja in nadzora kakor tudi 
praktičnega poučevanja uporabe motornih plovil, jadrnic in naprav za surfanje ter 
jahalnih konjev.

3. V skladu z določili 6. člena, točke 5, ABHP zavarovalno kritje ne velja za 
odškodninske obveznosti zaradi vzdrževanja ali uporabe motornih vozil, prikolic, 
letal in drugih zračnih in vodnih plovil (tudi brezpilotnih zrakoplovov) kot tudi ne za 
škode na teh predmetih.

4. V nasprotju z določili 2. člena ABHP velja zavarovalno kritje za zavarovalne primere 
pri izvajanju dejavnosti v Evropi ali v kateri od izvenevropskih sredozemskih držav.

5. Samo na podlagi posebnega dogovora in dodatnega obračuna premije krije 
zavarovanje odškodninske obveznosti zavarovalca za škode, ki nastanejo zaradi 
organiziranja in izvajanja športnih tekmovanj in prireditev.


