
Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/2/1 (Stopnja 5) 
Zavarovanje odgovornosti iz posesti gospodarskih zgradb

Za to zavarovanje veljajo določila Splošnih pogojev za zavarovanje odgovornosti (ABHP), v nadaljevanju kratko ABHP.

1. Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca zaradi posesti, upravljanja, nadzorovanja, oskrbovanja, čiščenja, osvetljevanja 
in vzdrževanja zavarovanih gospodarskih zgradb. Gospodarske zgradbe so vse zgradbe, ki so namenjene kmetijski 
dejavnosti, niso pa namenjene pridobitni dejavnosti oz. niso primerne za stanovanjske namene (bivanje);

 Zavarovalna vsota znaša 25.000 EUR po zavarovalnem primeru.

 Zavarovanec je pri vsaki škodi udeležen s samopridržajem v višini 150 EUR.

2. V obsegu zavarovalnega kritja iz točke 1. krije zavarovanje tudi odgovornost tistih oseb, ki 
2.1 po nalogu zavarovanca zanj opravljajo določena dela in tega ne počnejo v okviru svojega poklica, obrti ali profesionalne 

dejavnosti,
2.2 so stopile na mesto zavarovanca na podlagi pravice užitka ali zakupa.

3. Obveznost zavarovalnice za posameznega zavarovanega solastnika je omejena z odstotkom njegovega pripadajočega 
deleža na skupnih delih nepremičnine.

4. Zavarovanje ne krije škod, ki:
4.1 so izključene po ABHP,
4.2 nastanejo najemnikom zavarovanih gospodarskih zgradb ali njihovih delov,
4.3 nastanejo v zvezi z opravljanjem poklica, obrti, profesionalne dejavnosti ali nudenja prenočišča gostom.

5. Za vse zavarovalne primere, ki nastopijo v eni tekoči zavarovalni dobi, izplača zavarovalnica največ enkratno zavarovalno 
vsoto.
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Posebni pogoji AH/400 
Kritje v tujini za Evropo

1.	Odstopajoče	od	določil	2.	člena	ABHP	2010	se	zavarovalno	kritje	razširi	na	območje	držav	članic	Evropske	unije,	Švico	in	
Liechtenstein.	Še	naprej	veljata	2.	stavek	2.	člena	in	20.	člen	ABHP	2010.

2.	Zavarovalno	kritje	iz	točke	1	se	nanaša	izključno	na	zavarovalne	primere,	nastale	zaradi:
	• izdelkov	zavarovanca,	ki	so	prišli	v	tujino,	brez	da	jih	je	zavarovanec	tja	dobavil	ali	naročil	njihovo	dobavo;
	• izdelkovzavarovanca,	ki	jih	je	dobavil	zavarovanec	ali	naročil	njihovo	dobavo;
	• montaže,	 vzdrževanja	 in	 popravil	 dobavljenih	 izdelkov	 zavarovanca,	 kakor	 tudi	 zaradi	 posesti	 in	 uporabe	 premične	
obratovalne	opreme	za	opravljanje	teh	del.

	 Zavarovalno	kritje	ne	velja	za	podjetniške	obrate,	ki	se	nahajajo	v	tujini.

3.	Izključitve
3.1	Posebej	se	opozarja,	da	so	odstopajoče	od	določil	1.	člena	BRHP	2010	iz	zavarovalnega	kritja	izključeni	odškodninski	

zahtevki	zaradi	posesti	kakršnih	koli	zemljišč,	zgradb	in	prostorov,	reklamnih	naprav	in	menz	za	zaposlene.
3.2	 Iz	zavarovalnega	kritja	so	izključeni	zahtevki	za	odškodnine	s	kazensko	naravo	(npr.	punitive	ali	exemplary	damages),	in	

zahtevki	na	podlagi	kakršnihkoli	delovnopravnih	določil	in	ureditev	(npr.	Employer's	liability,	worker's	compensation).
3.3	Zavarovanje	ne	 krije	odgovornosti	 iz	 naslova	onesnaženja	okolja	 (pollution);	Odstopajoče	od	določil	 točke	2.1.1,	 1.	

člena	ABHP	2010,	zavarovanje	tako	ne	krije	odškodninskih	zahtevkov	zaradi	povzročene	osebne	škode	kot	posledice	
onesnaženja	okolja.	Prav	tako	niso	krite	stvarne	škode	zaradi	onesnaženja	okolja	in	sicer	tudi	v	primeru,	če	bi	bil	sklenjen	
poseben	dogovor	v	skladu	s	6.	členom	ABHP	2010.

4.	Zavarovalno	 kritje	 v	 smislu	 točke	 1	 ni	 podano,	 če	 je	 ugotavljanje	 škode,	 obravnavanje	 odškodninskih	 zahtevkov	 ali	
izpolnjevanje	drugih	obveznosti	zavarovalnice	preprečeno	od	državnih	oblasti,	tretjih	oseb	ali	zavarovanca	samega.	Vendar	
pa	obveznost	zavarovalnice	ostane	v	veljavi,	če	je	obravnavanje	odškodninskega	zahtevka	po	temelju	in	višini	možno	na	
podlagi	dokumentacije,	ki	jo	priskrbi	zavarovanec.
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Posebni pogoji AH/401 
Kritje za cel svet, razen ZDA, Kanade in Avstralije

1.	Odstopajoče	od	določil	2.	člena	ABHP	2010	se	zavarovalno	kritje	razširi	na	območje	držav	celotnega	sveta	z	izjemo	ZDA,	
Kanade	in	Avstralije.	Še	naprej	veljata	2.	stavek	2.	člena	in	20.	člen	ABHP	2010.

2.	Zavarovalno	kritje	iz	točke	1	se	nanaša	izključno	na	zavarovalne	primere,	nastale	zaradi:
	• izdelkov	zavarovanca,	ki	so	prišli	v	tujino,	brez	da	jih	je	zavarovanec	tja	dobavil	ali	naročil	njihovo	dobavo;
	• izdelkov	zavarovanca,	ki	jih	je	dobavil	zavarovanec	ali	naročil	njihovo	dobavo;
	• montaže,	 vzdrževanja	 in	 popravil	 dobavljenih	 izdelkov	 zavarovanca,	 kakor	 tudi	 zaradi	 posesti	 in	 uporabe	 premične	
obratovalne	opreme	za	opravljanje	teh	del.

	 Zavarovalno	kritje	ne	velja	za	podjetniške	obrate,	ki	se	nahajajo	v	tujini.

3.	Izključitve
3.1	 Posebej	se	opozarja,	da	so	odstopajoče	od	določil	1.	člena	BRHP	2010	iz	zavarovalnega	kritja	izključeni	odškodninski	

zahtevki	zaradi	posesti	kakršnih	koli	zemljišč,	zgradb	in	prostorov,	reklamnih	naprav	in	menz	za	zaposlene.
3.2	 Iz	 zavarovalnega	 kritja	 so	 izključeni	 zahtevki	 za	 odškodnine	 s	 kazensko	 naravo	 (npr.	 punitive	 ali	 exemplary	

damages),	in	zahtevki	na	podlagi	kakršnihkoli	delovnopravnih	določil	in	ureditev	(npr.	Employer's	liability,	worker's	
compensation).

3.3	 Zavarovanje	ne	krije	odgovornosti	iz	naslova	onesnaženja	okolja	(pollution);	Odstopajoče	od	določil	točke	2.1.1,	
1.	 člena	ABHP	2010,	 zavarovanje	 tako	 ne	 krije	 odškodninskih	 zahtevkov	 zaradi	 povzročene	osebne	 škode	 kot	
posledice	onesnaženja	okolja.	Prav	tako	niso	krite	stvarne	škode	zaradi	onesnaženja	okolja	in	sicer	tudi	v	primeru,	
če	bi	bil	sklenjen	poseben	dogovor	v	skladu	s	6.	členom	ABHP	2010.

4.	Zavarovalno	 kritje	 v	 smislu	 točke	 1	 ni	 podano,	 če	 je	 ugotavljanje	 škode,	 obravnavanje	 odškodninskih	 zahtevkov	 ali	
izpolnjevanje	drugih	obveznosti	zavarovalnice	preprečeno	od	državnih	oblasti,	tretjih	oseb	ali	zavarovanca	samega.	Vendar	
pa	obveznost	zavarovalnice	ostane	v	veljavi,	če	je	obravnavanje	odškodninskega	zahtevka	po	temelju	in	višini	možno	na	
podlagi	dokumentacije,	ki	jo	priskrbi	zavarovanec.

5.	Posebna	določila	za	zavarovalno	kritje	za	škodne	dogodke	izven	državah	Evropske	unije,	Švice	in	Liechtensteina

	 Zavarovanje	ne	krije	odškodninskih	zahtevkov:
	• zaradi	izdelkov,	ki	so	bili	dobavljeni	pred	vzpostavitvijo	zavarovalnega	kritja	za	tujino,
	• katerih	prijava	prispe	na	zavarovalnico	kasneje	kot	______	let	po	izteku	zavarovalne	pogodbe,	v	kolikor	so	bile	dobave	
izvršene	v	času	veljavnega	zavarovalnega	kritja.

	 Odstopajoče	od	določil	2.	točke	3.	člena	ABHP	2010	izplača	zavarovalnica	za	vse	zavarovalne	primere,	ki	so	nastopili	v	
enem	zavarovalnem	letu,	največ	_______	ustrezno	zavarovalno	vsoto.
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Posebni pogoji AH/410 
Nega živali - striženje dlake, krempljev ipd.

1.	Odstopajoče	od	določil	točke	10	7.	člena	ABHP	2010,	je	zavarovana	odgovornost	zavarovanca	zaradi	škod	na	živalih,	ki	
nastanejo	pri	opravljanju	zavarovane	dejavnosti	ali	kot	posledica	opravljanja	te	dejavnosti.	

2.	Odbitna	franšiza	znaša	v	vsakem	zavarovalnem	primeru	10%	škode,	vendar	ne	manj	kot	70	EUR.
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Posebni pogoji AH/411 
Nakladanje in razkladanje tujih vozil

1.	Odstopajoče	od	določil	 točke	10.2.	7.	člena	ABHP	2010,	krije	zavarovanje	odškodninske	obveznosti	zavarovanca	zaradi	
škod	na	tujih	vozilih,	ki	nastanejo	pri	nakladanju	ali	razkladanju	s	pomočjo	dvigal	ali	drugih	naprav,	vendar	ne	pri	nakladanju	
z	napravami,	ki	spustijo	tovor	pasti	na	vozilo.

2.	Zavarovalna	vsota	znaša,	v	okviru	enotne	zavarovalne	vsote	navedene	v	polici,	10.000	EUR.

3.	Samopridržaj	znaša	v	vsakem	zavarovalnem	primeru	20%	škode,	vendar	ne	manj	kot	70	EUR.
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Posebni pogoji AH/412 
Zemljišča, zgradbe in prostori, ki so dani v najem ali v zakup

1.	Odstopajoče	od	določil	 točke	1.3	1.	 člena	Dodatnih	pogojev	 za	 zavarovanje	odgovornosti	 za	obratovalne	 rizike	 (BRHP	
2010),	je	zavarovana	odgovornost	iz	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	 posameznega	 zavarovanega	 solastnika,	 za	 škode,	 ki	 izvirajo	 iz	 skupnih	 delov	 zgradbe,	 je	
omejena	z	odstotkom	njegovega	pripadajočega	deleža	na	skupnih	delih	zgradbe.
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Posebni pogoji AH/413 
Izposoja

Sklenjen je poseben dogovor v skladu z 2. odstavkom točke 1 1. člena Dodatnih pogojev za zavarovanje odgovornosti za 
obratovalne rizike (BRHP 2010). Zavarovalno kritje se tako razširi na odgovornost zavarovanca za škode iz naslova opravljanja 
dejavnosti izposoje ali oddaje v najem delovnih strojev in naprav.
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Posebni  pogoji AH/415 
Delovanje na nepremične stvari

1.	Odstopajoče	od	določil	točke	10.3.7.	člena	ABHP	2010,	krije	zavarovanje	odškodninske	obveznosti	zaradi	škod	na	tistih	
delih	nepremičnih	stvari,	ki	so	neposredno	predmet	obdelave,	uporabe	ali	kakšne	druge	dejavnosti.

2.	Zavarovalna	vsota	znaša	v	okviru	enotne	zavarovalne	vsote	navedene	v	polici	____________	EUR.

3.	Samopridržaj	znaša	v	vsakem	zavarovalnem	primeru	10%	škode,	najmanj	70	EUR.
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Posebni pogoji AH/419 
Parkirana vozila delavcev in obiskovalcev

1.	Naslednja	določila	veljajo	le	za	takšna	vozila,
	• ki	so	last	delavcev	ali	obiskovalcev	zavarovanca	in
	• so	z	dovoljenjem	zavarovanca	ali	 za	njega	delujočih	 ljudi	puščena	na	zato	predvidenih	mestih	v	okviru	podjetniškega	
kompleksa	zavarovanca	izključno	z	namenom	parkiranja	ali	ustavljanja,

	 vendar	pod	pogojem,	da	so	ta	mesta	ali	vsaj	vhodi	v	podjetniški	kompleks	varovani.	Določila	tega	pogoja	se	ne	nanašajo	
na		letala.

2.	Zavarovalno	kritje	za	vozila	iz	točke	1:

	 Odstopajoče	od	določil	1.	člena	točke	2.2.	in	točk	5.3.	in	10.1.	7.	člena	ABHP	2010,	je	zavarovana	odgovornost	zavarovanca	
zaradi	uničenja,	poškodovanja,	izgube	in	izginitve	vozil,	kakor	tudi	za	škode,	ki	izhajajo	iz
	• zagona,	vožnje	ali	premikanja	ter
	• nepooblaščene	uporabe	vozil	s	strani	delavcev	zavarovanca	ali	drugih	oseb	(vožnja	na	črno)	–	v	tem	obsegu	se	točka	
10.2.7.	člena	ne	uporabi.

3.	Iz	zavarovalnega	kritja	so	izključene:
	• notranje	obratovalne	škode	in	lomi,
	• tatvina	ali	rop	sestavnih	delov	in	dodatne	opreme	vozil	ter
	• vsebine	in	tovora	motornih	vozil.	Vodna	plovila	na	prikolicah	ne	veljajo	kot	tovor	motornih	vozil.

4.	Zavarovanec	mora	izgubo	ali	izginitev	motornih	vozil	nemudoma	prijaviti	pristojni	policijski	postaji.

5.	Zavarovalna	vsota	znaša,	v	okviru	enotne	zavarovalne	vsote	navedene	v	polici,	____________	EUR.

6.	Samopridržaj	zavarovanca	znaša	v	vsakem	zavarovalnem	primeru	10	%	škode,	najmanj	70	EUR.
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Posebni pogoji AH/425 
Avtomatske avtopralnice

1.	Odstopajoče	od	določil	točke	10.1.	in	10.2.	7.	člena	ABHP	2010,	je	zavarovana	odgovornost	zavarovanca	za	poškodovanje	
avtomobilov	zaradi	delovanja	avtomatske	avtopralnice.

2.	Zavarovalna	vsota	znaša,	v	okviru	enotne	zavarovalne	vsote	v	polici,	_______	EUR.	

3.	Odbitna	franšiza	znaša	v	vsakem	zavarovalnem	primeru	10%	škode,	vendar	ne	manj	kot	70	EUR.	



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/429 
Razširjena proizvajalčeva odgovornost

1.	Sklenjen	je	poseben	dogovor	v	skladu	s	4.	točko	2.	člena	Dodatnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	za	obratovalne	
rizike	(BRHP	2010).

2.	Zavarovalna	vsota	znaša	v	okviru	enotne	zavarovalne	vsote	v	polici	_______	EUR.

3.	Odbitna	franšiza	znaša	v	vsakem	zavarovalnem	primeru	10%	škode,	vendar	ne	manj	kot	750	EUR.
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Posebni pogoji AH/430 
Stvarne škode, nastale zaradi onesnaženja okolja

1.	Sklenjen	je	poseben	dogovor	v	skladu	s	6.	členom	ABHP	2010.	Zavarovalna	vsota	znaša	v	okviru	enotne	zavarovalne	vsote	
v	polici	__________	EUR.

2.	Zavarovanje	velja	za	naslednje	nevarnostne	vire:

	 _________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

3.	Odbitna	franšiza	znaša	v	vsakem	zavarovalnem	primeru	10%	škode,	vendar	ne	manj	kot	_______	EUR.
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Posebni pogoji AH/435

1.	Sklenjen	je	posebni	dogovor	v	skladu	s	točko	2	Dodatnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	gostincev	(GAHP	2010).

2.	Zavarovalna	vsota	za	izgubo	ali	izginitev	prinešenih	stvari	gostov	je	________	EUR,	od	te	vsota	pa	največ	________	EUR	za	
dragocenosti,	nakit,	denar,	čeke	in	vrednostne	papirje,	vendar	ne	več	kot	________	EUR	za	vse	zavarovalne	primere	v	enem	
dnevu.
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Posebni pogoji AH/435/01

1.	Sklenjen	je	posebni	dogovor	v	skladu	s	točko	2	Dodatnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	kopališč	(OK-10).

2.	Zavarovalna	vsota	za	izgubo	ali	izginitev	prinešenih	stvari	gostov	je	________	EUR,	od	te	vsota	pa	največ	________	EUR	
za	dragocenosti,	nakit,	denar,	čeke,	vrednostne	papirje	 in	 tehnične	predmete	 (kot	so	GSM	aparati,	 fotoaparati,	 kamere,	
računalniki,	orodja	in	podobno),	vendar	ne	več	kot	________	EUR	za	vse	zavarovalne	primere	v	enem	dnevu.
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Posebni pogoji AH/436 
Prenočevanje gostov; motorna vozila, prikolice in vodna plovila

1.	Naslednja	določila	veljajo	samo	za	tista	motorna	vozila,	prikolice	in	vodna	plovila,	ki	so	bila	pripeljana	s	strani	nastanjenih	
gostov	in	se	nahajajo:
	• v	garažah,	ki	so	v	lasti	zavarovanega	podjetja,
	• na	lastnih	parkiriščih	zavarovanega	podjetja,
	• na	drugih,	za	parkiranje	določenih	prostorih.

2.	Zavarovalno	kritje	za	motorna	vozila	v	skladu	s	točko	1	teh	pogojev

	 Zavarovanje	krije	odgovornost	zavarovanca	za	poškodovanje,	uničenje,	izgubo	ali	izginitev	zaradi:
	• zagona,	vožnje	ali	premikanja	vozil,
	• nepooblaščene	rabe	vozil	s	strani	delavcev	ali	drugih	oseb	(vožnja	na	črno),
	• tatvine	ali	ropa.

3.	Za	zavarovanje	odgovornosti	iz	dostave	vozil	je	potreben	poseben	dogovor.	

4.	Izključene	iz	zavarovalnega	kritja	so:
4.1	notranje	obratovalne	škode	in	lomi,
4.2	 tatvina	ali	rop	delov	motornih	vozil,	opreme	in	orodja,
4.3	vsebina	motornih	vozil	in	njihov	tovor.	Vodna	plovila	na	prikolici	se	ne	štejejo	za	tovor.

5.	Zavarovalna	vsota	znaša	v	okviru	enotne	zavarovalne	vsote	__________	EUR.

6.	Samopridržaj	zavarovanca	znaša	v	vsakem	zavarovalnem	primeru	10	%	škode,	najmanj	75	EUR.
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Posebni pogoji AH/445/01 
Prilagajanje vrednosti po indeksu gradbenih stroškov

Velja za dogovorjeno, da se osnova za izračun premije letno ob zapadlosti premije zviša ali zniža za odstotek, ki ustreza 
spremembi indeksa gradbenih stroškov od zadnje zapadlosti premije. V enaki meri se zviša ali zniža tudi zavarovalna premija.

Odstotno zvišanje ali znižanje napram v polici navedeni osnovi za izračun premije se izkaže v predpisani premiji. Izhodiščni 
indeks je naveden v polici.

Za izračun odstotka spremembe 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 navedeni indeks ni več v veljavi, se uporabi indeks, ki ga je nadomestil.
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Posebni pogoji AH/454 
Lov

1.	Zavarovana	je,	v	skladu	z	določili	ABHP	2010,	odgovornost	zavarovanca	za	škode	povzročene	z	izvrševanjem	lova.	

2.	V	obsegu	zavarovalnega	kritja	iz	točke	1	je	zavarovana	odgovornost	
2.1	zaradi	dovoljene	posesti	 in	uporabe	bodal,	pripomočkov	za	udarjanje	in	strelnega	orožja	skupaj	z	naboji	za	namene	

lova;
2.2	 iz	posesti	za	lov	primernih	psov	in	ptic,	ki	služijo	sokolarjenju.	Odgovornost	iz	posesti	drugih	živali	se	mora	zavarovati	

posebej;
2.3	 iz	posesti	in	uporabe	lovskih	koč,	visokih	prež,	krmišč	in	lovk,	izključno	v	namene	lova.

3.	Zavarovanje	ne	krije	škode,	ki	jo	povzroči:
	• divjad	na	kmetijskih	in	gozdnih	kulturah	oz.	zemljiščih	ter	na	kmetijskih	pridelkih,
	• zavarovanec,	ki	nima	pravice	udejstvovanja	v	lovu.	

Pojem	lova	in	pravica	udejstvovanja	v	lovu	se	razlagata	v	smislu	Zakona	o	divjadi	in	lovstvu	v	vsakokrat	veljavnem	besedilu.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji AH/463 
Varovane garderobe

1.	Določila	teh	pogojev	veljajo	samo	za	stvari,	ki	jih	zavarovanec	ali	za	njega	delujoči	ljudje	prevzamejo	izključno	z	namenom	
hrambe	in	se	nahajajo	v	stalno	varovanih	garderobah,	zanje	pa	je	bilo	ob	prevzemu	izdano	ustrezno	potrdilo.	Zavarovanje	
ne	velja	za	denar,	čeke,	vrednostne	papirje,	dragocenosti	in	tehnične	predmete	(kot	so	GSM	aparati,	fotoaparati,	kamere,	
računalniki,	orodja	ipd.).

2.	Odstopajoče	od	določil	točk	10.1	in	10.2,	7.	člena	ABHP	2010,	je	zavarovana	odgovornost	zaradi	uničenja,	poškodovanja,	
izgube,	izginitve	ali	zamenjave	stvari	opredeljenih	v	točki	1.

3.	Zavarovalnica	ne	jamči	za	škodo,	v	kolikor	zavarovanec	ni	zagotovil	stalnega	varovanja	garderobe	ali	v	kolikor	je	dopustil	
dostop	do	garderobe	osebam,	ki	niso	garderobno	osebje.	Zavarovanec	mora	uničenje,	poškodovanje,	izgubo,	izginitev	ali	
zamenjavo	stvari	nemudoma	prijaviti	pristojni	policijski	postaji.

4.	Zavarovalna	 vsota	 za	 uničenje,	 poškodovanje,	 izgubo,	 izginitev	 ali	 zamenjavo	 stvari	 znaša	 _______	 EUR	 in	 sicer	 po	
garderobnem	listku	oziroma	garderobni	kljuki	ali	obešalniku	in	_______	EUR	za	vse	zavarovalne	primere	v		enem	dnevu.



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 posebni dogovor v skladu s 3. točko 8. člena Dodatnih pogojev za zavarovanje odgovornosti (BRHP).

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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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).
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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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POSEBNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZAVAROVALNEGA POSREDOVANJA 
(BBV 2018/Stopnja 2)

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

1. člen Zavarovana nevarnost
2. člen Izključitve
3. člen Dodatno kritje za zahtevke po poteku zavarovanja
4. člen Sklenitev zavarovalne pogodbe
5. člen Nevarnostne okoliščine
6. člen Plačilo premije
7. člen Krajevna opredelitev zavarovanja
8. člen Zavarovalni primer
9. člen Serijske škode

10. člen Zavarovančeve dolžnosti po zavarovalnem primeru

11. člen Dolžnosti zavarovalnice po zavarovalnem primeru

12. člen Dajatev zavarovalnice

13. člen Izvedenski postopek

14. člen Sprememba naslova

15. člen Način obveščanja

16. člen Uporaba zakona

17. člen Reševanje sporov

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
zavarovalec osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo;
zavarovanec osebo, katere premoženjski interes je zavarovan. Zavarovalec in 

zavarovanec je ista oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun. 
Zavarovanec je lahko zavarovalni posrednik ali zavarovalna 
posredniška družba;

naročnik osebo, s katero ima zavarovanec sklenjeno pogodbo o opravljanju 
storitev posredovanja zavarovanj;

polica listino o zavarovalni pogodbi;
premija znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici.

1. člen 
Zavarovana nevarnost

(1) Zavarovalnica krije odškodninsko obveznost zavarovanca za čisto premoženjsko 
škodo, ki nastane zaradi napačnega ravnanja ali opustitve potrebnega ravnanja 
pri opravljanju dejavnosti zavarovalnega posredovanja in jo proti zavarovancu 
uveljavlja naročnik.

 Čista premoženjska škoda predstavlja razliko v premoženju naročnika, ki 
nastane kot posledica kršitve dolžnega ravnanja zavarovanca in ni posledica niti 
poškodovanja oseb (smrt, telesne poškodbe ali obolenje oseb), niti poškodovanja 
stvari (poškodbo, okvaro, uničenje ali izginitev stvari).

(2) Zavarovanje vključuje tudi morebitne pravdne stroške zavarovanca.

(3) Z zavarovanjem je krita odgovornost zavarovanca za škodo zaradi napak pri 
opravljanju registrirane dejavnosti zavarovalnega posredovanja in pri njem 
stalno zaposlenih oseb, oziroma za škodo zaradi napak pri opravljanju poslov 
zavarovalnega posredovanja.

(4) Kritje velja le za tiste primere iz registrirane dejavnosti zavarovanca oziroma iz 
opravljanja poslov zavarovalnega posredovanja, za katere je bil zavarovanec pisno 
pooblaščen s strani naročnika pred nastankom zavarovalnega primera.

2. člen 
Izključitve

(1) Zavarovalnica ne krije in ne povrne škode, če zavarovanec povzroči škodo z 
namenom. Za namen se šteje tudi:

1) ravnanje, ki ga zavarovanec ne opusti, čeprav bi moral pričakovati njegovo 
škodljivo posledico;

2) vednost o pomanjkljivosti in netočnosti podatkov in dokumentov.
(2) Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki:

1) za škodo, ki nastane z zavestno kršitvijo zakonitih predpisov ali drugih navodil 
in pogojev naročnika ali s katerokoli drugo zavestno kršitvijo obveznosti;

2) zaradi poneverb in drugih kaznivih dejanj;
3) za povračilo kazni, ki jih je dolžan plačati zavarovalec, prav tako pa zavarovanje 

ne krije zahtevkov za povračilo kazni, ki jih je dolžan plačati naročnik.
4) zaradi posredovanja ali svetovanja v drugih finančnih, zemljiških ali drugih 

gospodarskih poslih, ne glede na to, če se to opravlja za plačilo ali brezplačno; 
5) za škodo zaradi izginitve denarja in vrednostnih papirjev;
6) zaradi žalitve ali obrekovanja.

3. člen 
Dodatno kritje za zahtevke po poteku zavarovanja

(1) Če zavarovalnica po izteku zavarovalne pogodbe ne sklene nove pogodbe ali je ne 
sklene pod enakimi pogoji, ima zavarovalec pravico, da v roku enega meseca po 
poteku zavarovanja in ob plačilu dodatne premije zahteva dodatno kritje za dobo 
treh let. Če ni v polici drugače dogovorjeno, je doplačilo enako znesku zadnje letne 
premije. 

(2) Dodatno kritje velja za zavarovalne primere, ki so zavarovalnici sporočeni med 
dogovorjeno dobo dodatnega kritja, če izhajajo iz kršitev dolžnosti, storjene 
med trajanjem zavarovanja ali med dobo retroaktivnega zavarovanja, če je bila 
dogovorjena.

(3) Pravica do dodatnega kritja preneha, če zavarovalec v roku enega meseca po 
poteku zavarovanja ne vloži pisnega zahtevka za dodatno kritje in v tem roku ne 
plača premije.

4. člen 
Sklenitev zavarovalne pogodbe

(1) Zavarovalna pogodba se lahko sklene samo na podlagi zavarovalčevih odgovorov 
v vprašalniku, ki ga zavarovalcu posreduje zavarovalnica.

(2) Zavarovalnica lahko po prejemu vprašalnika zahteva dopolnitve ali pojasnila.

(3) Določbe o sklenitvi zavarovalne pogodbe se uporabljajo tudi, ko se spremeni 
obstoječa zavarovalna pogodba, razen v primeru spremembe zavarovalnih 
pogojev ali premijskega sistema.

5. člen 
Nevarnostne okoliščine

(1) Pri sklenitvi zavarovalne pogodbe mora zavarovalec prijaviti zavarovalnici vse 
okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti in za katere je vedel, oziroma 
bi moral vedeti. Za okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti, se štejejo 
zlasti okoliščine, ki so zavarovalcu znane in na podlagi katerih je določena in 
obračunana premija, kakor tudi one, ki so navedene v zavarovalni pogodbi. Te 
okoliščine lahko zavarovalec in zavarovalnica določita tudi skupaj.

(2) Zavarovalec mora zavarovalnici na njeno zahtevo omogočiti pregled in revizijo 
okoliščin, potrebnih za oceno nevarnosti.

(3) V kolikor se ob škodnem dogodku izkaže, da zavarovalec ni podal verodostojnih 
podatkov o nevarnostnih okoliščinah, zlasti tistih, na podlagi katerih je obračunana 
in določena premija, se zavarovalnina zmanjša v sorazmerju med plačanimi 
premijami in premijami, ki bi morale biti plačane glede na povečano nevarnost.

6. člen 
Plačilo premije

(1) Prvo ali enkratno premijo mora zavarovalec plačati ob prejemu zavarovalne listine, 
naslednje premije pa prvi dan vsakega zavarovalnega leta.

 Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih, zapadejo ob nastanku 
zavarovalnega primera v plačilo vsi obroki tekočega zavarovalnega leta.

(2) Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih ali za nazaj, se lahko 
obračunajo redne obresti od zneska premije, za katero je dogovorjena odložitev 
plačila. Če obročna premija ni plačana do dneva zapadlosti, se lahko obračunajo 
zamudne obresti.

(3) Če je premija plačana po pošti, velja za čas plačila dan, ko je bil znesek premije 
pravilno izročen pošti. Če pa je premija plačana z virmanom, velja za čas plačila 
dan, ko pride nalog k banki zavarovalnice.

(4) Če je bila glede na dogovorjeni čas zavarovanja v zavarovalni pogodbi določena 
nižja premija, zavarovanje pa je iz kateregakoli razloga prenehalo pred potekom 
tega časa, ima zavarovalnica pravico terjati razliko do tiste premije, ki bi jo moral 
zavarovalec plačati, če bi bila pogodba sklenjena le za toliko časa, kolikor je 
resnično trajala.

(5) V primeru prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe zaradi neplačane zapadle 
premije mora zavarovalec plačati premijo za neplačan čas do dneva prenehanja 
veljavnosti pogodbe. Če je do dneva prenehanja veljavnosti pogodbe nastal 
zavarovalni primer, za katerega mora zavarovalnica plačati odškodnino, pa mora 
plačati celotno premijo za tekoče zavarovalno leto.
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7. člen 
Krajevna opredelitev zavarovanja

(1) Kritje je podano za kršitve dolžnih ravnanj zavarovanca na območju držav članic 
Evropske unije.

(2) Zavarovalnica ne krije tistega škodnega primera, kadar naročnik uveljavlja 
povračilo škode pred sodiščem izven Republike Slovenije.

8. člen 
Zavarovalni primer

(1) Šteje se, da zavarovalni primer nastane v trenutku, ko pride do prvega uveljavljanja 
odškodninskega zahtevka s strani naročnika.

(2) Zavarovalno kritje velja za zavarovalne primere, ki so se zgodili med trajanjem 
zavarovanja zaradi napačnega ravnanja ali opustitve, pod pogojem, da je do tega 
ravnanja ali opustitve prišlo v času trajanja zavarovanja.

(3) Če obstaja v primeru opustitve dvom, kdaj je bila storjena, velja, da je bila storjena 
na zadnji dan, ko bi bilo treba opuščeno dejanje storiti, da ne bi prišlo do škode.

(4) Šteje se, da je odškodninski zahtevek uveljavljen, če ga zavarovanec ali 
zavarovalnica prejme v pisni obliki ali če naročnik zavarovalcu, zavarovancu ali 
zavarovalnici pisno sporoči, da ima zahtevek proti zavarovancu.

9. člen 
Serijske škode

(1) Ne glede na zavarovalna leta, v katerih so bili odškodninski zahtevki uveljavljeni, 
velja, da gre za en sam zavarovalni primer, ki zajema večje število odškodninskih 
zahtevkov, vloženih med trajanjem zavarovanja od poljubnega števila vlagateljev 
odškodninskih zahtevkov, če so odškodninski zahtevki nastali: 

1) na podlagi enkratnega zavarovančevega napačnega ravnanja ali opustitve;

2) na podlagi večjega števila zavarovančevih napačnih ravnanj ali opustitev, če je 
ta ravnanja možno pripisati istim okoliščinam in jih je moč povezati s pravnega, 
gospodarskega ali časovnega vidika.

(2) Ne glede na dejanski datum uveljavljanja posameznih zahtevkov se šteje, da se je 
zavarovalni primer zgodil ob uveljavitvi prvega odškodninskega zahtevka.

10. člen 
Zavarovančeve dolžnosti po zavarovalnem primeru

(1) Zavarovanec mora zavarovalnico o nastanku škodnega dogodka obvestiti brez 
odlašanja.

(2) Zavarovanec mora skupaj s prijavo zavarovalnega primera predložiti dovoljenje 
zavarovalca, da zavarovalnica lahko uporablja vse potrebne podatke, tudi tiste, ki 
se štejejo za poslovno tajnost, kot tudi tiste, ki so zaščiteni z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov.

(3) Če je proti zavarovancu ali osebi, za katero on odgovarja, uveden postopek zaradi 
suma storitve kaznivega dejanja ali je vložena obtožnica, ali izdana odločba v 
upravnokazenskem postopku, mora zavarovanec o tem nemudoma obvestiti 
zavarovalnico, četudi je že prijavil nastanek škodnega dogodka po prvem odstavku 
tega člena.

(4) Če naročnik uveljavlja proti zavarovancu povračilo škode ali je bila proti njemu 
vložena odškodninska tožba, mora zavarovanec o tem brez odlašanja obvestiti 
zavarovalnico in ji dostaviti originale vseh listin, ki vsebujejo ta zahtevek.

(5) Zavarovanec mora vodstvo pravde zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo 
tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica. 

(6) Zavarovanec mora obravnavanje odškodninskih zahtevkov prepustiti zavarovalnici, 
zaradi česar ni upravičen odškodninskih zahtevkov zavrniti, zlasti pa jih ne sme 
pripoznati.

(7) Če zavarovanec onemogoči zavarovalnici, da reši odškodninske zahtevke s 
poravnavo, zavarovalnica ni dolžna plačati presežka odškodnine, obresti in 
stroškov, ki zaradi tega nastanejo.

11. člen 
Dolžnosti zavarovalnice po zavarovalnem primeru

(1) Zavarovalnica mora proučiti odškodninske zahtevke tako po temelju kot po višini 
in ugoditi upravičenim zahtevkom ter poskrbeti za obrambo zavarovanca pred 
neutemeljenimi ali pretiranimi odškodninskimi zahtevki.

(2) Zavarovalnica krije pravdne stroške zavarovanca in škodo zaradi pravdnih stroškov, 
ki so prisojeni naročniku, le tedaj, če po 5. odstavku 10. člena teh pogojev pravdo 
usmerja od vsega začetka sama ali pa oseba, ki jo ona določi.

(3) Stroške obrambe zavarovanca v kazenskem postopku krije zavarovalnica samo v 
primeru, če izrecno pristane na obrambo in na branilca in se zaveže poravnati te 
stroške.

12. člen 
Dajatev zavarovalnice

(1) Zavarovalna vsota predstavlja zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice po enem 
škodnem dogodku ne glede na število naročnikov. V zavarovalno vsoto so vključeni 
tudi stroški naročnika in zavarovanca. Več časovno povezanih škod predstavlja en 
škodni dogodek, če nastanejo iz istega vzroka. 

(2) Če ni drugače dogovorjeno, izplača zavarovalnica za vse zavarovalne primere, 
ki so nastali zaradi kršitev dolžnega ravnanja zavarovanca v enem zavarovalnem 
letu, največ v pogodbi opredeljen znesek. V primeru, ko je ta znesek izčrpan, se 
zavarovanje lahko nadaljuje le, če je to posebej dogovorjeno in je plačana dodatna 
premija.

(3) Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna premija, lahko izplača 
zavarovalnica za vse zavarovalne primere, nastale v enem zavarovalnem letu, 
skupne odškodnine do višine dvojne zavarovalne vsote (letni agregat). V primeru, 
ko je letni agregat izčrpan, se zavarovanje lahko nadaljuje le, če je to posebej 
dogovorjeno in plačana dodatna premija.

(4) Če se ob zavarovalnem primeru ugotovi, da je imel zavarovanec ob nastanku 
zavarovalnega primera zaposlenih več posrednikov kot je navedeno v polici 
oziroma da za njih ni bila plačana premija, se priznana odškodnina izplača v 
razmerju med plačano premijo in premijo, ki bi morala biti plačana. 

(5) Ne glede na določila iz prvih dveh odstavkov tega člena je udeležba zavarovanca 
(franšiza) pri vsaki škodi 10 % od priznane odškodnine, vendar najmanj 500 EUR. 
Če je zavarovalnica dolžna na podlagi zakona neposredno plačati oškodovancu 
odškodnino brez upoštevanja dogovorjenega zneska franšize, potem ima 
zavarovalnica pravico zahtevati od zavarovalca oziroma zavarovanca povračilo 
zneska v višini dogovorjene franšize.

13. člen 
Izvedenski postopek

(1) Škodo ugotavljata skupaj zavarovalec in zavarovalnica oz. njuna pooblaščena 
predstavnika.

(2) Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva, naj določena sporna dejstva ugotovijo 
izvedenci. Katera sporna dejstva bodo predmet izvedenčevega dela in postopek 
podajanja izvedenskega mnenja, določata v vsakem posameznem primeru 
zavarovalec in zavarovalnica s pisnim dogovorom.

(3) Vsaka stranka imenuje enega izvedenca med osebami, ki s strankama niso v 
delovnem razmerju. Imenovana izvedenca pred začetkom dela imenujeta tretjega 
izvedenca, ki da svoje mnenje le, kadar so ugotovitve prvih dveh izvedencev 
različne in le v mejah njunih ugotovitev.

(4) Vsaka stranka nosi stroške za izvedenca, ki ga je imenovala, za tretjega izvedenca 
nosi vsaka stranka polovico stroškov.

(5) Ugotovitve izvedencev so obvezne za obe stranki.

14. člen 
Sprememba naslova

(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega imena ali naslova 
oz. firme ali sedeža v 15 dneh od dneva dejanske spremembe. 

(2) Če je zavarovalec spremenil naslov sedeža ali svoje ime, pa tega ni sporočil 
zavarovalnici, zadošča, da zavarovalnica obvestilo, ki ga mora sporočiti 
zavarovalcu, pošlje na njegov zadnji znani naslov ali ga naslovi na zadnje znano 
ime.

15. člen 
Način obveščanja

(1) Dogovori o vsebini zavarovalne pogodbe so veljavni le, če so sklenjeni v pisni 
obliki.

(2) Vsa obvestila in izjave, ki jih je treba dati po določbah zavarovalne pogodbe, 
morajo biti pisne.

(3) Obvestilo ali izjava je dana pravočasno, če se pred koncem roka pošlje s 
priporočenim pismom.

(4) Izjava, ki jo je treba dati drugemu, velja šele tedaj, ko jo ta prejme.

16. člen 
Uporaba zakona

(1) Za razmerja, ki niso urejena s temi pogoji, veljajo določbe Obligacijskega zakonika.

17. člen 
Reševanje sporov

(1) Spore iz te pogodbe bosta stranki skušali rešiti mirno. Zoper odločitev zavarovalnice 
je mogoče vložiti pritožbo. Ta se lahko vloži po navadni ali elektronski pošti, 
obravnava pa jo pristojna pritožbena komisija zavarovalnice v internem postopku v 
skladu s pravilnikom zavarovalnice.

(2) V primeru nestrinjanja z odločitvijo pritožbene komisije se lahko po posebnem 
dogovoru nadaljuje postopek za izvensodno reševanje sporov pri mediacijskem 
centru, ki deluje v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja. 

(3) Če mirna rešitev spora ne bo mogoča, je za rešitev spora pristojno sodišče po 
kraju sklenitve pogodbe.



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.



Zavarovalnica na Vaši strani

Dodatni pogoji (GAHP 2010) 
Zavarovanje odgovornosti gostincev

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

1. Odstopajoče od točk 10.1. in 10.2., 7. člena ABHP 2010, krije zavarovanje odgovornost zavarovanca kot hranitelja zaradi 
poškodovanja prinešenih stvari gostov, ki pri zavarovancu prenočujejo. Kot prinešene se štejejo stvari, ki so bile predane 
zavarovancu ali njegovim zaposlenim ali prinešene na mesto, določeno s strani zavarovanca oz. njegovih zaposlenih.

2. Samo na podlagi posebnega dogovora se zavarovalno kritje razširi na odgovornost zavarovanca za izgubo in izginitev stvari 
gostov, opredeljenih v točki 1. 

 V primeru takšnega dogovora mora zavarovanec:
2.1 ob siceršnji izključitvi zavarovalnega kritja, na vidnem mestu naznaniti, da je potrebno denar, vrednostne papirje (plačilna 

sredstva za potovanje) in dragocenosti izročiti zavarovancu v hrambo ter zanje izdati potrdilo o hrambi; 
2.2 ob izgubi ali izginitvi stvari nemudoma obvestiti pristojno policijsko postajo.

3. Izključitve zavarovalnega kritja

 Razširitev zavarovalnega kritja iz točk 1 in 2, ne zajema odgovornosti zavarovanca za škode:
3.1 na prinešenih stvareh gostov zaradi izvajanja dejavnosti na njih ali z njimi, v kolikor ne gre za prenašanje oziroma 

prevažanje teh stvari s strani zavarovanca ali njegovih zaposlenih;
3.2 na motornih in vodnih vozilih gostov, njihovi opremi ali sestavnih delih ter na predmetih, ki so bili na ali v takšnih vozilih;
3.3 ker so se predmeti izgubili ali pa so izginili iz javno dostopnih prostorov, zlasti tistih v katerih strežejo hrano in pijačo.



Zavarovalnica na Vaši strani

Dodatni pogoji HGHP 1-10 
Zavarovanje odgovornosti iz posesti hiše in zemljišča

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

1. Zavarovanje krije, v obsegu zavarovalnega kritja ABHP 2010, odgovornost zavarovanca 
1.1 iz posesti, upravljanja, nadzorovanja, oskrbovanja, čiščenja, osvetljevanja in vzdrževanja skupnih delov zavarovane 

nepremičnine;
1.2 iz rušenja, gradbenih del, popravil in izkopov na skupnih delih zavarovane nepremičnine, če skupni stroški del, vključno 

z delom lastnika, predračunsko ne presegajo 12.000 EUR;
1.3 za stvarne škode zaradi onesnaženja okolja z uskladiščenim mineralnim oljem do skupne količine največ 100 litrov, v 

skladu z določili 6. člena ABHP 2010.

 Zavarovalna vsota, v okviru enotne zavarovalne vsote navedene v polici, znaša 25.000 EUR.

 Pri izplačilu odškodnine se upošteva odbitna franšiza v višini 350 EUR.

2. V obsegu zavarovalnega kritja iz točke 1, krije zavarovanje odgovornost
2.1 hišnih lastnikov in posestnikov;
2.2 hišnega upravnika in hišnika;
2.3 tistih oseb, ki po nalogu zavarovanca zanj opravljajo določena dela in to ne počnejo v okviru svojega poklica ali obrti;
2.4 tistih oseb, ki so stopile na mesto zavarovanca na podlagi pravice uživanja, ali so to pravico pridobile zaradi stečaja ali 

prisilne uprave.

3. Zavarovanje krije odškodninske zahtevke etažnih lastnikov in njihovih v skupnem gospodinjstvu živečih svojcev zaradi 
škode, ki nastane pri uporabi skupnih delov večstanovanjske zgradbe. Krit pa ni del škode, ki ustreza solastniškemu deležu 
oškodovanega etažnega lastnika na skupnih delih zgradbe. Iz zavarovalnega kritja so nadalje izključeni odškodninski 
zahtevki za škode na etažni lastnini.

 Obveznost zavarovalnice za posameznega zavarovanega etažnega lastnika je omejena z odstotkom njegovega 
pripadajočega deleža na skupnih delih zgradbe.



Zavarovalnica na Vaši strani

Dodatni pogoji HGHP 2-10 
Zavarovanje odgovornosti iz posesti hiše in zemljišča

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

1. Zavarovanje krije, v obsegu zavarovalnega kritja ABHP 2010, odgovornost zavarovanca 
1.1 iz posesti, upravljanja, nadzorovanja, oskrbovanja, čiščenja, osvetljevanja in vzdrževanja zavarovane nepremičnine, 

vključno z na njej nahajajočimi se zgradbami in opremo kot npr. dvigala, naprave za ogrevanje, klimatske naprave, 
plavalni bazeni, otroška igrišča in vrtovi;

1.2 iz rušenja, gradbenih del, popravil in izkopov na zavarovani nepremičnini, če skupni stroški del, vključno z delom lastnika, 
predračunsko ne presegajo 12.000 EUR;

1.3 za stvarne škode zaradi onesnaženja okolja z uskladiščenim mineralnim oljem do skupne količine največ 100 litrov, v 
skladu z določili 6. člena ABHP 2010.

 Zavarovalna vsota, v okviru enotne zavarovalne vsote navedene v polici, znaša 25.000 EUR.

 Pri izplačilu odškodnine se upošteva odbitna franšiza v višini 350 EUR.

2. V obsegu zavarovalnega kritja iz točke 1, krije zavarovanje tudi odgovornost
2.1 hišnega upravnika in hišnika;
2.2 tistih oseb, ki po nalogu zavarovanca zanj opravljajo določena dela in to 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 uprave.e

3. Obveznost zavarovalnice za posameznega zavarovanega solastnika, za škode, ki izvirajo iz skupnih delov nepremičnine, je 
omejena z odstotkom njegovega pripadajočega deleža na skupnih delih nepremičnine (zgradbe).

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



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji KG/01 
Samopridržaj

Zavarovalec je pri vsaki škodi udeležen s samopridržajem, ki znaša 10 % škode, vendar ne manj kot 50 EUR.



Zavarovalnica na Vaši strani

Posebni pogoji KK 47 
Izključitev regresnih zahtevkov 

Zavarovalno kritje ne zajema odškodninskih zahtevkov zavodov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zavarovalnic iz zdravstvenega zavarovanja ter ostalih posrednih oškodovancev.
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Posebni pogoji KK 48 
Delodajalčeva odgovornost

1.	V	obsegu	zavarovalnega	kritja	Splošnih	pogojev	za	zavarovanje	odgovornosti	(ABHP	2010)	se	zavarovalno	kritje	razširi	na	
odškodninske	zahtevke	lastnih	delavcev,	vajencev	ter	študentov,	ki	delajo	za	zavarovanca,	zaradi	nezgod	pri	delu.	1.	alineja	
3.	točke	7.	člena	ABHP	2010	se	v	tem	obsegu	ne	uporabi.

2.	Iz	zavarovalnega	kritja	so	izključeni	odškodninski	zahtevki	zaradi:
	• kakršnihkoli	poklicnih	obolenj,
	• 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,	v	okviru	enotne	zavarovalne	vsote	navedene	v	polici,	znaša	50.000	EUR.
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Posebni pogoji KK 51 
Zavarovanje odgovornosti iz posesti hiše in zemljišča

Za to zavarovanje veljajo Splošni pogoji za zavarovanje pred odgovornostjo (ABHP) Grawe Zavarovalnice d.d., če niso v 
nasprotju s temi pogoji.

1. Zavarovanje krije odškodninske zahtevke v obsegu, ki ga predvidevajo določbe Splošnih pogojev za zavarovanje pred 
odgovornostjo, v zvezi s škodo, ki jo zavarovanec povzroči tretji osebi kot lastnik stanovanjske hiše (vendar ne kot lastnik 
stanovanja v hiši), dvorišča in vrta na zavarovani nepremičnini, če je škoda nastala zaradi:
1.1 posesti, upravljanja, nadzorovanja, oskrbe, čiščenja, osvetljevanja in vzdrževanja zavarovane nepremičnine;
1.2 zaradi gradbenih del in popravil na zavarovani nepremičnini, ki jih izvaja zavarovanec sam ali nastopa kot njihov naročnik, 

če skupni stroški gradbenih del in popravil vključno z zneskovno ovrednotenim delom lastnika ne presegajo 7.500 €.

2. Zavarovanje ne krije škode:
 • ki so izključene po Splošnih pogojih za zavarovanje pred odgovornostjo,
 • ki jih povzroči posestnik nepremičnine kot imetnik domačih živali,
 • ki nastane najemnikom in drugim stanovalcem zavarovane nepremičnine,
 • ki nastanejo v zvezi z opravljanja poklica, obrti ali nudenja prenočišča gostom.

3. Zavarovalna vsota za en zavarovalni primer znaša 75.000 €. Za vse zavarovalne primere, ki nastopijo v enem zavarovalnem 
letu, izplača zavarovalnica največ dvakratno ustrezno zavarovalno vsoto. Zavarovalna vsota predstavlja zgornjo mejo 
obveznosti zavarovalnice za posamezen zavarovalni primer.
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Posebni pogoji KK 52 
Zavarovanje odgovornosti iz posesti etažne lastnine in zemljišča

Za to zavarovanje veljajo Splošni pogoji za zavarovanje pred odgovornostjo (ABHP) Grawe Zavarovalnice d.d., če niso v 
nasprotju s temi pogoji.

1. Zavarovanje krije odškodninske zahtevke v obsegu, ki ga predvidevajo določbe Splošnih pogojev za zavarovanje pred 
odgovornostjo, če je škoda nastala zaradi: 
1.1 posesti, nadzorovanja, oskrbe, čiščenja, osvetljevanja in vzdrževanja skupnih delov (stopnišča, dvorišča, strehe, dvigala 

ipd.) dvo ali večstanovanjske stavbe (v nadaljevanju skupnih delov stavbe) v kateri se nahaja zavarovana etažna lastnina;
1.2 popravil ali izvedbe gradbenih del na skupnih delih stavbe v kateri se nahaja zavarovana etažna lastnina. Zavarovalno 

kritje je izključeno, v kolikor stroški popravil in gradbenih del presegajo 7.500 €.

2. Obveznost zavarovalnice za posameznega zavarovanega solastnika (lastnika etažne lastnine) je omejena z odstotkom 
njegovega pripadajočega deleža na skupnih delih oz. prostorih.

3. Zavarovanje ne krije škod:
 • ki so izključene po Splošnih pogojih za zavarovanje pred odgovornostjo,
 • zaradi delovanja višje sile,
 • ki nastanejo etažnim lastnikom, najemnikom in drugim stanovalcem stavbe,
 • ki nastanejo v zvezi z opravljanjem poklica, obrti in druge pridobitne dejavnosti v/na skupnih deli stavbe,
 • ki nastanejo na skupnih delih stavbe, 
 • ki nastanejo v/na posameznih delih (stanovanjih) etažnih lastnikov.

4. Zavarovalna vsota za en zavarovalni primer znaša 75.000 €. Za vse zavarovalne primere, ki nastopijo v enem zavarovalnem 
letu, izplača zavarovalnica največ dvakratno ustrezno zavarovalno vsoto. Zavarovalna vsota predstavlja zgornjo mejo 
obveznosti zavarovalnice za posamezen zavarovalni primer. Slednja omejitev (zavarovalna vsota) velja tudi, če za nastanek 
škode odgovarja več zavarovanih oseb, ali je sklenjenih več zavarovanj za isto škodo pri eni ali več zavarovalnicah.
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Dodatni pogoji OC-10 
Zavarovanje odgovornosti cerkev

Za to zavarovanje veljajo določila Splošnih pogojev za zavarovanje odgovornosti, v nadaljevanju kratko ABHP 2010

1. V okviru zavarovalnega kritja, opredeljenega v ABHP 2010, je zavarovana odgovornost iz
1.1 opravljanja nalog cerkve;
1.2 izvajanja prireditev s strani zavarovanca, ne glede na kraj prireditve;
1.3 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, kakor tudi iz posesti in upravljanja cerkvi pripadajočega pokopališča.

2. V okviru zavarovalnega kritja, opredeljenega v točki 1, krije zavarovanje odgovornost zakonitih zastopnikov zavarovanca in 
oseb, ki po njegovem naročilu delajo zanj.
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Dodatni pogoji OD-10 
Zavarovanje odgovornosti društev

Za to zavarovanje veljajo določila Splošnih pogojev za zavarovanje odgovornosti, v nadaljevanju kratko ABHP 2010

1. V okviru zavarovalnega kritja, opredeljenega v ABHP 2010, je zavarovana odgovornost zavarovanca zaradi
1.1 posesti in uporabe zemljišč, zgradb, prostorov, opreme in naprav, ki služijo izključno za namene društva v skladu z 

društvenim statutom;
1.2 izvajanja običajnih, s statutom predvidenih prireditev s strani zavarovanca kot so na primer občni zbor članov, društvene 

svečanosti ipd..

2. V okviru zavarovalnega kritja, opredeljenega v točki 1, krije zavarovanje odgovornost
2.1 zakonitih in pooblaščenih zastopnikov zavarovanca in oseb, ki jih je zaposlil za vodenje in nadzorovanje društva;
2.2 delavcev zavarovanca za škode, ki jih povzročijo pri opravljanju službenih opravil;
2.3 članov društva, zaradi izvajanja v statutu opredeljenih dejavnosti društva, in sicer

 • v društvu,
 • ob prireditvah društva ter
 • izven društva po nalogu društva.

3. Samo na podlagi posebnega dogovora krije zavarovanje: 
3.1 odgovornost zavarovanca iz posesti in uporabe

3.1.1 tribun in objektov za gledalce;
3.1.2 prog za bob, sankanje, skakalnic in smučišč;
3.1.3 vodnih plovil oz. vozil;
3.1.4 živali.

3.2 odgovornost zaradi organiziranja in izvajanja
3.2.1 športnih tekmovanj;
3.2.2 prireditev, ki presegajo okvir iz točke 1.2.

3.3 odškodninske zahtevke delavcev in članov društva.
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Dodatni pogoji OK-10 
Zavarovanje odgovornosti kopališč

Za to zavarovanje veljajo določila Splošnih pogojev za zavarovanje odgovornosti, v nadaljevanju kratko ABHP 2010

1. Odstopajoče od točk 10.1. in 10.2., 7. člena ABHP 2010, krije zavarovanje odgovornost zavarovanca kot hranitelja zaradi 
poškodovanja stvari, ki so jih gosti kopališča prinesli s seboj.

2. Samo na podlagi posebnega dogovora se zavarovalno kritje razširi na odgovornost zavarovanca za izgubo ali izginitev 
stvari, ki so jih gosti kopališča zaklenili v kabine ali garderobe, dane na razpolago s strani kopališča ali so bile vzete v hrambo 
s strani kopališča.

 V primeru takšnega dogovora mora zavarovanec:
2.1 ob siceršnji izključitvi zavarovalnega kritja, na vidnem mestu naznaniti, da je potrebno denar, vrednostne papirje (plačilna 

sredstva za potovanje) in dragocenosti izročiti zavarovancu na blagajni kopališča v hrambo ter zanje izdati potrdilo o 
hrambi; 

2.2 ob izgubi, izginitvi oziroma tatvini stvari nemudoma obvestiti pristojno policijsko postajo.

3. Razširitve zavarovalnega kritja iz točk 1 in 2, ne zajemajo odgovornosti zavarovanca zaradi škode na motornih in vodnih 
vozilih, ki so jih gosti kopališča pripeljali s seboj, njihovi opremi ali sestavnih delih ter na predmetih, ki so bili na ali v takšnih 
vozilih.
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Dodatni pogoji OU1-10 
Zavarovanje odgovornosti učiteljev in vzgojiteljev

Za to zavarovanje veljajo določila Splošnih pogojev za zavarovanje odgovornosti, v nadaljevanju kratko ABHP 2010

1. Zavarovanje krije, v skladu z določili ABHP 2010, odgovornost zavarovancev za škode, ki izhajajo iz dejavnosti poučevanja 
in nadzorovanja.

2. Zavarovalno kritje velja tudi ob izvajanju šolskih prireditev in izletov, ki se izvajajo z dovoljenjem vodstva šole.

 Odstopajoče od določil 2. člena ABHP 2010, se zavarovalno kritje ob izvajanju prireditev in izletov iz točke 2, razširi na 
škodne dogodke, nastale na območju Evrope ali izvenevropske sredozemske države.
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Dodatni pogoji OU2-10 
Zavarovanje odgovornosti šol, vrtcev ipd.

Za to zavarovanje veljajo določila Splošnih pogojev za zavarovanje odgovornosti, v nadaljevanju kratko ABHP 2010

1. Odstopajoče od določil točk 10.1. in 10.2. 7. člena ABHP 2010, krije zavarovanje odgovornost zavarovanca za poškodovanje 
(vendar ne za izgubo in izginitev) stvari učencev oz. gojencev.

2. Učitelji in vzgojitelji 

 Zavarovana je, v obsegu določil ABHP 2010, odgovornost zavarovanca za škode, ki izhajajo iz dejavnosti poučevanja in 
nadzorovanja.

3. Zavarovalno kritje velja tudi ob izvajanju šolskih prireditev in izletov, ki se izvajajo z dovoljenjem vodstva šole.

 Odstopajoče od določil 2. člena ABHP 2010, se zavarovalno kritje ob izvajanju prireditev in izletov iz točke 3, razširi na 
škodne dogodke nastale na območju Evrope ali izvenevropske sredozemske države.

4. Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca iz posesti zgradb, zemljišč in prostorov, ki so uporabljajo izključno za izvajanje 
zavarovane dejavnosti.
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Dodatni pogoji PHP 1-10 
Zavarovanje odgovornosti zasebnika

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

1. V okviru zavarovalnega kritja, opredeljenega v ABHP 2010, je zavarovana odgovornost zavarovanca za škode, ki jih povzroči 
kot zasebnik v vsakdanjem življenju, vendar ne pri opravljanju poklicne, obrtne ali poslovne dejavnosti ter posebno nevarnih 
opravil, predvsem pa odgovornost za škode:
1.1 iz posesti stanovanja (vendar ne iz posesti hiše in zemljišča) in kot delodajalca hišnemu osebju;
1.2 zaradi posesti in uporabe radijskega in televizijskega sprejemnika;
1.3 zaradi posesti in uporabe koles;
1.4 povzročene pri ljubiteljski športni dejavnosti, vendar ne na lovu;
1.5 zaradi posesti hladnega in strelnega orožja z ustreznim dovoljenjem in uporabo le-tega kot športno opremo ali v namene 

samoobrambe;
1.6 kot imetnika malih živali, z izjemo psov;
1.7 zaradi posesti in uporabe vodnih plovil brez motorja in ladijskih modelov, z izjemo jadrnic;
1.8 zaradi posesti in uporabe letalskih modelov do teže 5 kg, ki niso na motorni pogon.

2. V obsegu kritja iz točke 1 je zavarovana tudi odgovornost
2.1 v skupnem gospodinjstvu živečega zakonca zavarovanca;
2.2 mladoletnih otrok (vnukov, posvojencev, rejencev in pastorkov) zavarovanca; ti otroci so zavarovani do svojega 25. leta 

starosti, če do takrat nimajo lastnega gospodinjstva ali rednega lastnega dohodka;
2.3 oseb, ki za zavarovanca, na podlagi delovne pogodbe ali občasno, opravljajo hišna opravila, za škode, ki jih povzročijo 

v tej funkciji. Iz zavarovalnega kritja so izključene osebne škode delavcev zavarovanca zaradi nezgod pri delu.

3. V obsegu zavarovalnega kritja, opredeljenega v točki 1, je zavarovana odgovornost zavarovanca iz naslova stvarnih škod 
zaradi onesnaženja okolja v skladu s 6. členom ABHP 2010. 

 Zavarovalna vsota za stvarne škode zaradi onesnaženja okolja znaša 15.000 EUR.
Odstopajoče od določil točke 3.5, 6. člena ABHP 2010, znaša samopridržaj v vsakem zavarovalnem primeru 350 EUR.

4. Odstopajoče od določil 2. člena ABHP 2010, je podano zavarovalno kritje za škodne dogodke, ki so nastali v Evropi ali v 
izvenevropski sredozemski državi.
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Dodatni pogoji PHP 2-10 
Zavarovanje odgovornosti zasebnika

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

1. V okviru zavarovalnega kritja, opredeljenega v ABHP 2010, je zavarovana odgovornost zavarovanca za škode, ki jih povzroči 
kot zasebnik v vsakdanjem življenju, vendar ne pri opravljanju poklicne, obrtne ali poslovne dejavnosti ter posebno nevarnih 
opravil, predvsem pa odgovornost za škode:
1.1 iz posesti stanovanja (vendar ne iz posesti hiše in zemljišča) in kot delodajalca hišnemu osebju;
1.2 zaradi posesti in uporabe radijskega in televizijskega sprejemnika;
1.3 zaradi posesti in uporabe koles;
1.4 povzročene pri ljubiteljski športni dejavnosti, vendar ne na lovu;
1.5 zaradi posesti hladnega in strelnega orožja z ustreznim dovoljenjem in uporabo le-tega kot športno opremo ali v namene 

samoobrambe;
1.6 kot imetnika malih živali, z izjemo psov;
1.7 zaradi posesti in uporabe vodnih plovil brez motorja in ladijskih modelov, z izjemo jadrnic;
1.8 zaradi posesti in uporabe letalskih modelov do teže 5 kg, ki niso na motorni pogon.

2. V obsegu kritja iz točke 1 je zavarovana tudi odgovornost
2.1 v skupnem gospodinjstvu živečega zakonca zavarovanca;
2.2 mladoletnih otrok (vnukov, posvojencev, rejencev in pastorkov) zavarovanca; ti otroci so zavarovani do svojega 25. leta 

starosti, če do takrat nimajo lastnega gospodinjstva ali rednega lastnega dohodka;
2.3 oseb, ki za zavarovanca, na podlagi delovne pogodbe ali občasno, opravljajo hišna opravila, za škode, ki jih povzročijo 

v tej funkciji. Iz zavarovalnega kritja so izključene osebne škode delavcev zavarovanca zaradi nezgod pri delu.

3. V obsegu zavarovalnega kritja opredeljenega v točki 1, je zavarovana odgovornost zavarovanca iz naslova stvarnih škod 
zaradi onesnaženja okolja v skladu s 6. členom ABHP 2010. 

 Zavarovalna vsota za stvarne škode zaradi onesnaženja okolja znaša 15.000 EUR.

 Odstopajoče od določil točke 3.5, 6. člena ABHP 2010, znaša samopridržaj v vsakem zavarovalnem primeru 350 EUR.

4. Odstopajoče od določil 2. člena ABHP 2010, je podano zavarovalno kritje za škodne dogodke, ki so nastali v državah celega 
sveta, razen v ZDA, Kanadi in Avstraliji.
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Posebni pogoji PK/01 
Protikorupcijska klavzula

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz 
javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi 
pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim 
je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku, je nična.
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Dodatni pogoji THHP 2010 
Zavarovanje odgovornosti iz posesti in reje živali

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

1. Zavarovanje krije tudi odškodninsko odgovornost oseb, ki varujejo in negujejo živali na katere se nanaša zavarovanje ter 
oseb, ki so pooblaščene, da razpolagajo s temi živalmi.

 Samo na podlagi posebnega dogovora krije zavarovanje odgovornost za škode na živalih, ki so privedene zaradi 
osemenjevanja.

2. Odstopajoče od določil 2. člena ABHP 2010, je podano zavarovalno kritje za škodne dogodke, ki so nastali v Evropi ali v 
izvenevropski sredozemski državi.
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