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Splošni pogoji za strojno in kasko zavarovanje prevoznih 
alipremičnihnaprav(ABMG2011) 

OddelekA
1. člen:   Zavarovane in nezavarovane stvari
2. člen:   Zavarovane in nezavarovane nevarnosti ter škode
3. člen:   Zavarovani interesi
4 člen:   Zavarovalni kraj
5. člen:   Zavarovalna vrednost; zavarovalna vsota; 
 podzavarovanje
6. člen:   Zavarovani in nezavarovani stroški
7. člen:   Obseg odškodnine
8. člen:   Izplačilo odškodnine in obresti
9. člen:   Izvedenski postopek
10. člen:  Ponovno pridobljene stvari
11. člen:  Zamenjava zavarovanih stvari

OddelekB
1. člen:  Dolžnost prijave s strani zavarovanca ali njegovega 

 zastopnika v času do sklenitve pogodbe
2. člen:  Začetek zavarovalnega kritja; trajanje in konec pogodbe
3. člen:  Premije; zavarovalna doba

4. člen:  Zapadlost prve ali enkratne premije; posledice zapoz-
nelega plačila ali neplačila

5. člen:  Prva naslednja premija
6. člen:  Trajnik
7. člen:  Premije pri predčasni prekinitvi pogodbe
8. člen:  Obveznosti nosilca zavarovalne pogodbe
9. člen:  Povečanje nevarnosti
10. člen:  Nadzavarovanje
11. člen: Več zavarovateljev
12. člen:  Zavarovanje v korist tretjega
13. člen:  Prenos pravice do odškodnine
14. člen:  Odpoved pogodbe po zavarovalnem primeru
15. člen:  Brez obveznosti izplačila iz posebnih razlogov
16. člen:  Prijave; izjave volje; spremembe naslova
17. člen:  Pooblastilo zastopnika zavarovalnice
18. člen:  Zastaranje
19. člen:  Pristojno sodišče
20. člen:  Uporabno pravo

OddelekA

1.člen:Zavarovaneinnezavarovanestvari

1.Zavarovanestvari:
Zavarovane so, v zavarovalni pogodbi opredeljene, samovozne ali 
premične naprave, ko so pripravljene za delovanje.

Naprava je pripravljena za delovanje, ko je, po končanem presku-
su in po končanem poskusnem obratovanju, bodisi pripravljena 
za začetek dela ali je v stanju delovanja. S poznejšo prekinitvijo 
pripravljenosti za delovanje ne pride do prekinitve zavarovalnega 
kritja. To velja tudi med demontažo ali montažo in med prevozom 
stvari znotraj zavarovalnega kraja.

2.Dodatnozavarovanestvari
Če ni dogovorjeno drugače, so dodatno zavarovani priključki/ 
dodatne potrebne naprave in nadomestni deli.

3.Posledičnaškoda
Samo kot posledica v osnovi zavarovane stvarne škode na drugih 
delih zavarovane stvari je zavarovana škoda na:

a) transportnih trakovih, gosenicah, kablih, kamnitih in betonskih 
koritih, verigah, vrveh, pasovih, jermenih, krtačah, mikalnih oblo-
gah in pnevmatikah;

b) orodjih vseh vrst.

4.Nezavarovanestvari
Nezavarovani so:

a) prenosni/zunanji nosilci podatkov;

b) pomožna in obratovalna sredstva, potrošni materiali in delovna 
sredstva;

c) drugi deli, ki jih je v času življenjske dobe zavarovane stvari, po 
izkušnjah, treba večkrat zamenjati;

d) vozila, ki služijo izključno prevozu blaga v okviru zadevne obrti/
dejavnosti; ali oseb;

e) plovila in zračna plovila ter plavajoče naprave;

 

f) oprema gradbiščnih pisarn, gradbiščnih kontejnerjev, gradbišč-
nih barak, delavnic, skladišč, laboratorijev in vozov za premešča-
nje naprav.

2. člen: Zavarovane in nezavarovane nevarnosti ter
škode

1.Zavarovanenevarnostiinškode
Zavarovatelj izplača odškodnino za nepričakovano nastale 
 poškodbe ali uničenje zavarovanih stvari (stvarna škoda).

Nepričakovana je škoda, ki je nosilec zavarovalne pogodbe ali nje-
govi predstavniki niso niti pravočasno predvideli niti je na osnovi 
strokovnega znanja, potrebnega za izvajanje dejavnosti v obratu, 
ne bi mogli predvideti. Le v primeru hude malomarnosti je zava-
rovatelj upravičen do zmanjšanja svojega izplačila v ustreznem 
razmerju s težo krivdnega ravnanja.

Odškodnina se izplača posebej za stvarno škodo zaradi:

a) upravljalne napake, nespretnosti ali naklepa tretjih oseb;

b) napak v konstrukciji, materialu ali izvedbi;

c) kratkega stika, prevelikega toka ali prenapetosti;

d) odpovedi merilnih, regulacijskih ali varnostnih naprav;

e) pomanjkanja vode, olja ali maziv;

f) požara, udara strele, eksplozije, naleta ali strmoglavljenja leta-
la, njegovih delov ali tovora. To ne velja za gradbiščne pisarne, 
gradbiščne kontejnerje, gradbiščne barake, delavnice, skladišča, 
laboratorije in vozove za premeščanje naprav;

g) viharja, zmrzali, premikanja ledu oz. potresa ali poplave.

2.Elektronskekomponente
Odškodnina za elektronske komponente (podsklope)  zavarovane 
stvari se izplača samo, če je zavarovana zunanja nevarnost 
 dokazljivo vplivala na zamenljivo enoto (v primeru popravila obi-
čajno zamenjana enota) ali na zavarovano stvar v celoti. Če tega 
ni treba dokazovati, zadostuje pretežna verjetnost, da je škodo 
povzročil zunanji vpliv zavarovane nevarnosti.

Vendar pa se odškodnina izplača za posledično škodo na nadalj-
njih zamenljivih enotah.
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3.Nevarnostiinškoda,kijihjemogočedodatnozavarovati
Če je tako dogovorjeno, se odškodnina izplača za škodo:

a) pri izgubi zavarovane stvari zaradi tatvine, vlomne tatvine ali 
ropa; št. 4 ostane nespremenjena. Opredelitve pojmov so razvidne 
iz št. 5;

b) v primeru del v tunelih in pod zemljo;

c) zaradi zapolnjenja z vodo ali blatom (zblatenja) vsled posebnih 
nevarnosti uporabe v primeru vodogradnje.

4.Nezavarovanenevarnostiinškode
Ne glede na vzroke, zavarovatelj ne izplača odškodnine za škodo

a) zaradi naklepa nosilca zavarovalne pogodbe ali njegovega 
predstavnika;

b) zaradi vojne, vojni podobnih dogodkov, državljanske vojne, 
 revolucije, upora ali vstaje;

c) zaradi internih nemirov;

d) zaradi jedrske energije, jedrskega sevanja ali radioaktivnih 
 snovi;

e) v času trajanja čezmorskih prevozov;

f) zaradi napak, ki so ob sklenitvi zavarovanja že obstajale in je 
moral zavarovanec oz. njegov predstavnik zanje vedeti; pri čemer 
je zavarovatelj upravičen do zmanjšanja izplačila sorazmerno s 
težo krivdnega ravnanja samo v primeru težke malomarnosti;

g) zaradi samodejnih, ponavljajočih se zunanjih vplivov pri namen-
ski uporabi, če ne gre za posledično škodo;

h) zaradi

aa) normalne obrabe, pogojene z obratovanjem;

bb) predčasne obrabe, pogojene z obratovanjem;

cc) korozije ali posnetja;

dd) prekomernega nalaganja kotlovca, blata ali drugih oblog.

Te izključitve ne veljajo za posledično poškodovane povezane 
dele zavarovane stvari, ki jih iz vzrokov po aa) do dd) samih po 
sebi ne bi bilo treba zamenjati.

Izključitve glede na bb) do dd) nadalje ne veljajo v primerih št. 1 
a) in b), d) in e); obstoj konstrukcijskih napak se ugotavlja glede 
na stanje tehničnega razvoja v času konstrukcije, obstoj napak 
v materialu ali izvedbi se ugotavlja glede na stanje tehničnega 
 razvoja v času proizvodnje naprave, obstoj napak pri upravljanju 
se ugotavlja glede na stanje veljavnih predpisov za upravljanje ali 
vzdrževanje;

i) zaradi uporabe stvari, za katero je nosilec zavarovalne pogodbe 
oz. njegov predstavnik vedel, da je potrebna popravila; pri čemer je 
zavarovatelj le v primeru hude malomarnosti upravičen do zmanjša-
nja svojega izplačila v ustreznem razmerju s težo krivdnega ravna-
nja. Vendar pa zavarovatelj odškodnino izplača, če škoda ni povzro-
čena zaradi napake na napravi ali je bila naprava v času nastanka 
škode s soglasjem zavarovatelja vsaj zasilno popravljena;

j) če mora za vas odgovarjati tretja oseba kot dobavitelj (proizvaja-
lec ali trgovec), prevoznik tovora, špediter, pogodbenik ali serviser 
(naročilo popravila).

Če zadevna tretja oseba zanika odgovornost, zavarovatelj najprej 
izplača odškodnino. Če se po plačilu odškodnine izkaže, da mora 
za škodo odgovarjati tretja oseba, ki odgovornost zanika, zavaro-
vanec najprej obdrži že izplačano odškodnino.

86. čl. nemškega Zakona o zavarovalnih pogodbah ( v nadalje-
vanju: VVG) – Prenos pravic do odškodnine – za te primere ne 
velja. Nosilec zavarovalne pogodbe mora svoje pravice uveljavljati 
na stroške in po navodilih zavarovatelja, izvensodno in po potrebi 
sodno.

Odškodnino je treba povrniti, če nosilec zavarovalne pogodbe ne 
upošteva določenega navodila zavarovatelja ali če nosilcu pogod-
be škodo nadomesti tretja oseba.

5.Opredelitevnevarnosti
V smislu teh pogojev velja:

a) Rop

Rop je tatvina pri kateri kriminalec uporabi silo ali grožnjo, da bi 
preprečil upiranje nosilca zavarovanja odvzemu zavarovanih stvari.

Nosilcu zavarovanja enako se obravnavajo osebe, ki imajo/izvajajo 
prehodni nadzor nad zavarovanimi stvarmi.

b) Vlomna tatvina

Vlomna tatvina v smislu te pogodbe obstaja takrat, če nekdo vlomi 
v prostor stavbe, vstopi ali s pomočjo

aa) pravih ključev, ki jih je pridobil z vlomno tatvino ali ropom;

bb) napačnih ključev oz.

cc) drugih orodij vdre v prostor stavbe.

3.člen:Zavarovaniinteresi

1. Zavarovan je interes nosilca zavarovalne pogodbe.

Če nosilec pogodbe ni lastnik stvari, je zavarovan tudi interes 
lastnika. Določila glede zavarovane škode in nevarnosti ostajajo 
nespremenjena.

2. Pri prelastninjenju premičnih stvari za namene zavarovanja 
 dolga to velja tudi, če nosilec zavarovanja prenese lastnino po 
sklenitvi zavarovalne pogodbe.

V primeru odsvojitve je pridobitelj upravičen do odpovedi zava-
rovalnega razmerja v pisni obliki s takojšnjo veljavo ali kadarkoli 
pozneje, v času trajanja tekoče zavarovalne dobe.

V preostalem veljajo zakonske določbe 95. čl. et seq. VVG glede 
odsvojitve zavarovane stvari.

3. Če je zavarovanec stvar prodal z lastninskim pridržkom, je 
zavarovan tudi interes kupca. Vendar pa zavarovatelj ne izplača 
odškodnine za škodo, za katero bi moral odgovarjati nosilec zava-
rovanja kot dobavitelj (proizvajalec ali trgovec) nasproti kupcu ali 
bi moral odgovarjati zanjo brez posebnih dogovorov, vezanih na 
posamični primer.

4. Če je tako dogovorjeno, je zavarovan tudi interes tretjih oseb kot 
najemnikov, zakupnikov, izposojevalcev ali hraniteljev, katerim je 
zavarovanec stvar predal.

5. Če je nosilec zavarovanja zavarovano stvar, ki jo uporablja v 
svojem obratu ali jo prenese na tretje osebe (št. 4), proizvedel 
sam, zavarovatelj ne izplača odškodnine za škodo, za katero bi, v 
primeru prevzema s strani tretjih oseb moral odgovarjati dobavitelj 
(proizvajalec ali trgovec).

6. V preostalem veljajo določila glede zavarovanja za tuj račun.

4.člen:Zavarovalnikraj

Zavarovalno kritje obstaja samo znotraj zavarovalnega kraja. 
 Zavarovalni kraj so, v zavarovalni pogodbi navedena zemljišča 
obrata ali območja uporabe.

5.člen:Zavarovalnavrednost;zavarovalnavsota;pod-
zavarovanje

1.Zavarovalnavrednost
Zavarovalna vrednost je vrednost novega predmeta.

a) Vrednost novega predmeta je vsakokratna veljavna cena po 
ceniku za zavarovano stvar v novem stanju, skupaj z odvisnimi 
stroški nabave ( npr. stroški embalaž, tovornin, carin, montaže).

b) Če zavarovana stvar ni več vodena v cenikih, je merodajna 
zadnja cena po ceniku v novem stanju, skupaj z odvisnimi stroški 
nabave. Ta znesek se zniža ali zviša glede na razvoj cen primer-
ljivih stvari.

b) Če zavarovana stvar ni imela cene po ceniku, je merodajna 
 nakupna ali dobavna cena stvari v novem stanju, skupaj z odvis-
nimi stroški nabave. Ta znesek se zniža ali zviša glede na razvoj 
cen primerljivih stvari.

V primeru, da ni mogoče ugotoviti niti cene po ceniku niti nakupne 
ali dobavne cene, je merodajna vsakokratna vsota stroškov, pot-
rebnih za ponovno vzpostavitev stvari iste vrste in kakovosti (npr. 
konstrukcija, dimenzije, zmogljivost), skupaj s trgovsko maržo in 
odvisnimi stroški nabave. Ta znesek se zniža ali zviša glede na 
razvoj cen primerljivih stvari.
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Rabati in cenovne ugodnosti ne vplivajo na zavarovalno vrednost.

c) Če nosilec zavarovalne pogodbe ni upravičen do odbitka vstop-
nega davka, se upošteva davek na promet družbe.

2.Zavarovalnavsota
Zavarovalna vsota, ki je v zavarovalni pogodbi navedena za vsako 
zavarovano stvar, mora ustrezati zavarovalni vrednosti. Nosilec 
zavarovanja mora zavarovalno vsoto za zavarovano stvar, v času 
trajanja zavarovalnega razmerja, prilagajati vsakokratni veljavni 
zavarovalni vrednosti. To velja tudi pri izvedbi sprememb, s kateri-
mi se poveča vrednost zavarovane stvari.

3.Podzavarovanje
Če je zavarovalna vsota nižja od zavarovalne vrednosti v času 
nastopa zavarovalnega primera, nastopi podzavarovanje.

6.člen:Zavarovaniinnezavarovanistroški

1.Stroškizapreprečevanjeinzmanjševanješkode
a) Zavarovani so izdatki (tudi neuspešni), ki jih je nosilec zava-
rovanja ob nastopu zavarovalnega primera, glede na okoliščine, 
upravičeno smatral za potrebne za preprečevanje ali zmanjšanje 
škode ali so nastali zaradi navodila zavarovatelja.

b) Nadomestilo teh izdatkov in odškodnina za zavarovane stvari 
skupaj znašata največ toliko, kolikor znaša zavarovalna vsota po 
dogovorjeni postavki. Vendar pa to ne velja, če so izdatki nastali 
vsled navodil zavarovatelja.

c) Nezavarovani so izdatki za storitve gasilcev ali drugih ustanov, 
ki so v javnem interesu zadolžene za nudenje pomoči, če so bile 
te storitve opravljene v javnem interesu.

d) Zavarovatelj mora znesek, potreben za navedene izdatke, na 
zahtevo nosilca zavarovanja plačati v naprej.

2.Stroškiponovnevzpostavitvepodatkov
a) Zavarovani so stroški za ponovno vzpostavitev podatkov opera-
cijskega sistema, ki so potrebni za osnovno delovanje zavarovane 
stvari, če izguba, sprememba ali nerazpoložljivost podatkov nasta-
ne vsled v osnovi zavarovane škode na podatkovnem nosilcu, kjer 
so bili ti podatki shranjeni.

b) Če je tako dogovorjeno, so zavarovani tudi drugi podatki.

c) Nadomestilo teh izdatkov in odškodnina za zavarovane stvari 
znašata skupaj največ toliko, koliko znaša zavarovalna vsota po 
dogovorjenih postavkah.

3.Dodatnistroški
Če je tako dogovorjeno, so, poleg stroškov ponovne vzpostavi-
tve, na prvi riziko zavarovani v nadaljevanju navedeni stroški do 
višine vsakokratne dogovorjene zavarovalne vsote. Vsakokratna 
dogovorjena zavarovalna vsota se zaradi izplačila odškodnine ne 
zmanjša.

a) Stroški pospravljanja, dekontaminacije in odstranjevanja

aa) To so stroški, ki jih mora nosilec zavarovanja, zaradi v  osnovi 
zavarovane škode plačati, da so zavarovane in nezavarovane 
stvari, njihovih deli ali ostanki, ki se nahajajo na mestu nastanka 
škode,

pospravljeni in po potrebi dekontaminirani;

uničeni ali odpeljani na najbližjo deponijo in ustrezno odstranjeni.

bb) Nezavarovani pa so stroški dekontaminacije in odstranjevanja 
zemljine ali voda, stroški za odstranjevanje ovir ali čiščenje podtal-
nice ter stroški zaradi emisij v zrak.

Nezavarovani so nadalje stroški nosilca zavarovanja iz naslova 
odgovornosti za strokovno ustrezno odstranjevanje odpadkov.

cc) Odškodnina se ne izplača, če lahko nosilec zavarovalne pogod-
be zahteva nadomestilo iz naslova druge zavarovalne pogodbe.

b) Stroški dekontaminacije in odstranjevanja zemljine

aa) To so stroški, ki na osnovi uradnih predpisov nastanejo nosil-
cu zavarovanja vsled kontaminacije zaradi v osnovi zavarovane 
škode –

za preiskavo zemljine na mestu nastanka škode in po potrebi 
 dekontaminacijo ter zamenjavo;

za uničenje izkopa ali odvoz na najbližjo deponijo;

za ponovno vzpostavitev stanja na mestu nastanka škode pred 
nastopom škode.

bb) Izdatki iz aa) so zavarovani samo, če so bili uradni predpisi

izdani na osnovi zakonov in uredb, izdanih pred nastopom škode;

zadevajo kontaminacijo, ki je dokazljivo posledica zadevne škode;

izdani v devetih mesecih od nastopa škode in, ne glede na roke za 
vložitev pravnih sredstev, posredovani zavarovatelju najpozneje v 
roku treh mesecev od trenutka, ko je zavarovanec za škodo izvedel.

cc) Če zaradi nastale škode pride do povečane kontaminacije 
 zemljine, so zavarovani samo izdatki, ki presegajo znesek, potre-
ben za odstranitev obstoječe kontaminacije, in sicer ne glede na 
to, ali in kdaj bi bil ta znesek uporabljen brez nastale škode.

Stroške za nadomestilo glede na zgoraj navedeno, po potrebi ugo-
tovi/potrdi strokovnjak.

dd) Izdatki zaradi drugih uradnih predpisov ali zaradi drugih obve-
znosti nosilca zavarovanja, vključno z odgovornostjo za strokovno 
ustrezno odstranjevanje odpadkov, niso zavarovani.

ee) Odškodnina se ne izplača, če zavarovanec lahko zahteva 
 nadomestilo iz naslova druge zavarovalne pogodbe.

c) Stroški premeščanja in zaščite

To so stroški, ki jih mora plačati nosilec zavarovanja zaradi v osno-
vi zavarovane škode, če je treba za namen ponovne vzpostavitve 
ali nabave zavarovane stvari, druge stvari premeščati, spreminjati 
ali zaščititi; posebej so to stroški demontaže in montaže, preboja, 
rušenja ali ponovne gradnje delov stavb ali širitve odprtin.

d) Stroški letalskega tovora

To so dodatni stroški za letalski tovor, ki nastanejo nosilcu zavaro-
vanja vsled v osnovi zavarovane škode za namen ponovne vzpo-
stavitve ali nabave zavarovane stvari.

7.člen:Obsegodškodnine

1.Stroškiponovnevzpostavitve
V škodnem primeru razlikujemo med delno in totalno škodo.

Delna škoda obstaja, če stroški ponovne vzpostavitve, skupaj z 
vrednostjo odpadnega materiala ne presegajo trenutne vrednos-
ti zavarovane stvari neposredno pred nastopom zavarovalnega 
primera. Če so stroški ponovne vzpostavitve višji, obstaja totalna 
škoda.

Trenutno vrednost dobimo iz vrednosti nove stvari, zmanjšane za 
vrednost glede na starost, obrabo in tehnično stanje.

Zavarovane stvari, opisane v različnih postavkah, ne veljajo kot 
enotna stvar tudi v primeru, če v gospodarskem smislu spadajo 
skupaj.

Če so zavarovane stvari navedene v eni, zbirni postavki, ne veljajo 
kot enotna stvar, če jih je mogoče samostojno uporabljati.

2.Delnaškoda
Nadomestijo se vsi izdatki, potrebni za ponovno vzpostavitev prej-
šnjega stanja pripravljenosti za delovanje, pri čemer se odšteje 
vrednost odpadnega materiala.

a) Izdatki za ponovno vzpostavitev stanja so posebej

aa) stroški za nadomestne dele in reparaturna sredstva;

bb) stroški plač, posredni stroški plač, tudi dodatki nad tarifo, 
 nadalje dodatni stroški zaradi tarifnih dodatkov za nadure in delo 
ob nedeljah, praznikih ter ponoči;

cc) stroški demontaže in montaže;

dd) transportni stroški, vklj. z doplačili za ekspresne pošiljke;

ee) stroški za ponovno vzpostavitev operacijskega sistema, pot-
rebnega za osnovno delovanje zavarovane stvari;

ff) stroški za pospravljanje in dekontaminiranje zavarovane stvari 
ali njenih delov in stroški za uničenje delov stvari, nadalje stroški 
za odvoz delov do najbližje ustrezne deponije; ne pa tudi stroški 
iz naslova odgovornosti za strokovno ustrezno odstranjevanje 
 odpadkov (Einliefererhaftung).
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b) Odbitek od stroškov ponovne vzpostavitve v višini povečanja 
vrednosti se izvede za

aa) pomožna in obratovalna sredstva, potrošni material in delovna 
sredstva ter druge dele, ki jih je v času življenjske dobe zavarovane 
stvari (glede na izkušnje) treba večkrat zamenjati; če so bili ti deli 
za ponovno vzpostavitev zavarovane stvari uničeni ali  poškodovani;

bb) transportne trakove, gosenice, kable, kamnita in betonska 
 korita, verige, vrvi, pasove, jermene, krtače, mikalne obloge in 
pnevmatike, motorje z notranjim izgorevanjem, akumulatorje, cevi 
in orodja vseh vrst;

cc) glave motorja, puše valjev, enodelne bate, dna batov in  batne 
obročke batnih strojev. Odbitek znaša 10 % na leto, največ pa 50 %.

c) Zavarovatelj ne izplača odškodnine za

aa) stroške remonta ali drugih ukrepov, katerih izvedba bi bila pot-
rebna neodvisno od zavarovalnega primera;

bb) dodatne stroške zaradi sprememb ali izboljšav, ki presegajo 
ponovno vzpostavitev.

Pri zamenjavi konstrukcijske enote, npr. motorja, menjalnika ali 
sestavnih delov kljub temu, da poleg poškodovanih delov vsebuje 
tudi nepoškodovane dele, se odškodnina ustrezno zmanjša. Ven-
dar pa to ne velja, če bi stroški, potrebni za popravilo poškodova-
nih delov, presegali stroške zamenjave konstrukcijske enote.

V primeru obnove poškodovanih delov, čeprav je popravilo mogo-
če izvesti brez ogrožanja varnosti pri delu, zavarovatelj nadomesti 
stroške, ki bi bili potrebni za popravilo poškodovane stvari, vendar 
niso višji od stroškov obnove.

cc) stroške ponovne vzpostavitve v lastni režiji, če stroški niso nas-
tali zaradi del v tuji režiji;

dd) izgubljeni dobiček zaradi del v lastni režiji;

ee) dodatne stroške zaradi zasilne oz. začasne ponovne vzposta-
vitve;

ff) stroške del, ki so za ponovno vzpostavitev sicer potrebna, ven-
dar se ne izvajajo na sami zavarovani stvari;

gg) premoženjsko škodo.

3.Totalnaškoda
Izplača se odškodnina v višini trenutne vrednosti, zmanjšane za 
vrednost odpadnega materiala.

4.Dodatnistroški
Dodatne stroške vsled škode z obveznostjo nadomestila, ki jih je 
treba kriti poleg stroškov ponovne vzpostavitve, nadomesti zava-
rovatelj v okviru dogovorjenih zavarovalnih vsot.

5.Omejitevodškodnine
Odškodnina je omejena na delež zavarovalne vsote za poškodo-
vano stvar.

6.Izračunodškodninevprimerupodzavarovanja
V primeru podzavarovanja, se nadomesti samo tisti del zneska, 
ugotovljenega skladno s točkami 1 do 5, ki je v takem razmerju do 
celote kot zavarovalna vsota do zavarovalne vrednosti. To ne velja 
za zavarovalne vsote zavarovanja na prvo tveganje.

7.Izračunodškodninevprimerutežkemalomarnosti
Če je škoda nastala zaradi težke malomarnosti nosilca zavaro-
vanja ali njegovih predstavnikov, se odškodnina zmanjša v ustre-
znem razmerju s težo krivdnega ravnanja.

8.Lastnaudeležba
Znesek, ugotovljen po točkah od 1 do 7, se v posamičnem zavaro-
valnem primeru zmanjša za dogovorjen lastni delež.

Če pride do več škod, se odšteje lastni delež za posamično škodo.

Če pride do več škod na eni stvari in so vzroki zanje povezani, se 
lastni delež odšteje samo enkrat.

8.člen:Izplačiloodškodnineinobresti

1.Zapadlostodškodnine
Odškodnina zapade v izplačilo, ko zavarovatelj zaključi z ugotav-
ljanjem vzrokov škode in višine upravičenega izplačila odškodnine.

Nosilec zavarovanja lahko en mesec po prijavi škode terja znesek, 
ki ga je najmanj treba plačati glede na ugotovljeno stanje – kot 
obrok izplačila.

2.Zaračunavanjeobresti
Za zaračunavanje obresti velja, če ne obstaja iz drugega pravnega 
razloga obsežnejša obrestna obveznost:

a) Obresti na odškodnino se – če ta ni izplačana v roku enega 
meseca po prijavi škode – obračunajo od zapadlosti;

b) Obrestna mera znaša 4 odstotke letno;

c) Obresti zapadejo v plačilo skupaj z odškodnino.

3.Izvzetje
Pri izračunu rokov skladno s št. 1 in 2 a) se ne upošteva obdobje, 
v katerem po krivdi zavarovanca odškodnine ni mogoče ugotoviti 
ali izplačati.

4.Odlogizplačila
Zavarovatelj lahko odloži izplačilo, dokler

a) obstaja dvom o upravičenosti nosilca zavarovanja do prejetja 
odškodnine;

b) poteka uradni ali kazenski postopek proti nosilcu zavarovanja 
ali njegovemu predstavniku iz razloga, ki izhaja iz tega zavaroval-
nega primera.

5.Odstoppravicedoodškodnine
Pravico do odškodnine je mogoče odstopiti pred zapadlostjo in 
samo s soglasjem zavarovatelja. Soglasje mora biti podano, če ga 
zavarovatelj zahteva iz utemeljenega razloga.

9. člen: Izvedenski postopek

1.Ugotavljanjevišineškode
Nosilec zavarovanja lahko po nastopu zavarovalnega primera 
zahteva, da se škoda oceni v okviru izvedenskega postopka.

O izvedenskem postopku se lahko zavarovatelj in nosilec zavaro-
vanja dogovorita tudi skupaj.

2.Nadaljnjeugotovitve
Izvedenski postopek se lahko z dogovorom razširi na nadaljnje 
ugotovitve v zavarovalnem primeru.

3.Postopekpredpodajoizvedenskegamnenja
Za izvedensko mnenje velja:

a) Vsaka pogodbena stranka mora v pisni obliki imenovati izve-
denca. Stranka, ki je imenovala izvedenca po svoji izbiri, lahko 
drugo stranko, ob navedbi svojega imenovanega izvedenca, pisno 
pozove k imenovanju drugega izvedenca. Če drugi izvedenec ni 
imenovan v dveh tednih po prejetju poziva, tega lahko imenuje 
pogodbena stranka, ki je podala poziv, prek pristojnega lokalnega 
sodišča. V svojem pozivu mora zavarovatelj nosilca zavarovanja 
opozoriti na to posledico.

b) Zavarovatelj ne sme za izvedenca imenovati nobene osebe, ki 
je konkurent nosilca zavarovanja ali je z njim v stalnem poslovnem 
razmerju, nadalje osebe, zaposlene pri konkurentih ali poslovnih 
partnerjih ali osebe, s katero je nosilec zavarovanja v podobnem 
razmerju.

c) Oba izvedenca pred začetkom ugotavljanja v pisni obliki ime-
nujeta tretjega izvedenca kot glavnega izvedenca. Predpis pod b) 
ustrezno velja za postopek imenovanja glavnega izvedenca s stra-
ni obeh, predhodno imenovanih izvedencev. Če izvedenca nista 
sporazumna, je glavni izvedenec imenovan na poziv ene pogod-
bene stranke prek pristojnega lokalnega sodišča.

4.Izvedenskomnenje
Izvedenska mnenja morajo vsebovati naslednje ugotovitve:

a) ugotovljene ali domnevne vzroke in čas, od katerega naprej je 
bilo stvarno škodo, glede na priznana tehnična pravila, (najhitreje) 
mogoče prepoznati;

b) obseg poškodb in uničenja, posebej

aa) seznam izgubljenih, uničenih in poškodovanih zavarovanih 
stvari z njihovimi vrednostmi neposredno pred nastankom škode 
in vrednostmi novih takih stvari v času nastanka škode;
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bb) stroške, potrebne za ponovno nabavo ali vzpostavitev stanja 
pred nastankom škode;

cc) vrednost odpadnih stvari, ki jih je prizadela škoda;

c) stroške, zavarovane po zavarovalni pogodbi.

5.Postopekpopodajiizvedenskegamnenja
Izvedenec posreduje svoje ugotovitve obema strankama hkrati. 
Če mnenji obeh, primarno imenovanih izvedencev odstopata, ju 
zavarovatelj takoj preda glavnemu izvedencu. Ta odloči o spornih 
točkah znotraj meja, zastavljenih z ugotovitvami obeh izveden-
cev in posreduje svojo odločitev obema pogodbenima strankama 
hkrati.

Ugotovitve obeh izvedencev ali glavnega izvedenca so za obe 
stranki zavezujoče, če ni dokazano, da očitno odstopajo od 
 dejanskega položaja. Na osnovi teh zavezujočih ugotovitev zava-
rovatelj izračuna odškodnino.

V primeru nezavezujočih ugotovitev, le-te sledijo po odločitvi 
 sodišča. To velja tudi, če izvedenci ugotovitev ne morejo ali nočejo 
izvesti oz. z ugotovitvami zavlačujejo.

6.Stroški
Če ni dogovorjeno drugače, vsaka stranka krije stroške svojega 
izvedenca. Stroške glavnega izvedenca si obe stranki delita na 
polovico.

7.Obveznostiizpogodbe
Izvedenski postopek ne vpliva na obveznosti nosilca zavarovanja 
iz pogodbe.

10.člen:Ponovnopridobljenestvari

1.Dolžnostprijave
Če se ugotavlja nahajališče izgubljenih stvari, mora nosilec zava-
rovanja takoj, ko je nahajališče ugotovljeno, o tem pisno obvestiti 
zavarovatelja.

2.Ponovnapridobitevstvaripredizplačilomodškodnine
Če je nosilec zavarovanja ponovno pridobil posest nad izgubljeno  
stvarjo pred izplačilom polne odškodnine, obdrži pravico do 
 odškodnine, če stvar v roku dveh tednov da na voljo zavarovatelju. 
V nasprotnem primeru mora za zadevno stvar izplačano odško-
dnino povrniti.

3.Ponovnapridobitevstvaripoizplačiluodškodnine
a) Če je nosilec zavarovanja ponovno pridobil posest nad izgub-
ljeno stvarjo pred izplačilom odškodnine v polnem znesku njene 
 zavarovalne vrednosti, mora nosilec zavarovanja povrniti odško-
dnino ali stvar dati na voljo zavarovatelju. Nosilec zavarovanja 
mora med obema navedenima možnostma izbrati v roku dveh 
 tednov po prejemu pisnega poziva s strani zavarovatelja. Po 
 poteku tega roka brez uspešne izbire, navedena pravica do izbire 
preide na zavarovatelja.

b) Če je nosilec zavarovanja ponovno pridobil posest nad izgublje-
no stvarjo po izplačilu odškodnine, ki je pogojno nižja od zavaro-
valne vrednosti, lahko nosilec zavarovanja zadevno stvar obdrži,  
vendar mora izplačano odškodnino povrniti. Če v roku dveh  tednov 
po prejemu pisnega poziva s strani zavarovatelja ne izrazi prip-
ravljenosti za navedeno, mora nosilec zavarovanja, v soglasju z 
zavarovateljem, zadevno stvar prodati na javni dražbi. Od prihod-
ka, zmanjšanega za stroške prodaje, prejme zavarovatelj delež, ki 
ustreza glede na pogoje izplačani odškodnini.

4.Poškodovanestvari
V primeru poškodbe ponovno pridobljenih stvari lahko zavarovatelj 
glede na pogoje izplačano odškodnino v višini stroškov ponovne 
vzpostavitve zahteva ali obdrži tudi, če stvari iz točk št. 2 ali št. 3 
ostanejo pri njem.

5.Enakovrednost
Posesti ponovno pridobljene stvari enakovredne okoliščine obsta-
jajo, če ima nosilec zavarovanja možnost za ponovno pridobitev 
stvari.

6.Prenospravic
Če mora nosilec zavarovanja ponovno pridobljene stvari dati 
na voljo zavarovatelju, mora na zavarovatelja prenesti posest, 

lastništvo in vse druge pravice, ki mu v zvezi z zadevno stvarjo 
pripadajo.

11.člen:Zamenjavazavarovanihstvari

Če nosilec zavarovanja, namesto v zavarovalni pogodbi opisane 
stvari ponovno pridobi drugo stvar, ki je tehnično primerljiva, obsta-
ja, po ustrezni prijavi s strani zavarovanca, za to začasno kritje.

Začasno kritje se konča

a) s sklenitvijo nove zavarovalne pogodbe ali

b) z začetkom veljave nadaljnje pogodbe o začasnem kritju z 
 zavarovalnim kritjem enake vrste ali 

c) z zaključkom pogodbenih pogajanj,

vendar najpozneje po 3 mesecih.
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OddelekB

1.člen:Dolžnostprijavesstraninosilcazavarovanja
alinjegovegazastopnikavčasudosklenitvepogodbe

Nosilec zavarovanja mora do oddaje svoje pogodbene izjave 
 zavarovatelju prijaviti vse, njemu znane nevarne okoliščine, po 
katerih je zavarovatelj povprašal v pisni obliki in ki so pomembne 
za njegovo odločitev o sklenitvi pogodbe z dogovorjeno vsebino. 
Nosilec zavarovanja ima prav tako dolžnost prijave, če po njegovi 
pogodbeni izjavi, vendar pred sprejemom pogodbe zavarovatelj 
postavi vprašanje v smislu stavka 1, v pisni obliki.

Če nosilec zavarovanja krši svojo dolžnost prijave po 1. odst., 
 lahko zavarovatelj, skladno s čl. 19 – 21 VVG, odstopi od pogodbe, 
pogodbo prekine ali jo spremeni. Zavarovatelj je lahko,  skladno z 
2. odst. 21. čl. VVG tudi prost obveznosti izplačila.

Če pogodbo sklene zastopnik nosilca zavarovanja, je treba, skla-
dno z 20. čl. VVG, upoštevati vednost in naklep zastopnika ter 
vednost in naklep nosilca zavarovanja.

Pravica zavarovatelja do izpodbijanja pogodbe zaradi naklepne 
prevare, skladno z 22. čl. VVG, ostaja nedotaknjena.

2.člen:Začetekzavarovalnegakritja;trajanjeinkonec
pogodbe

1.Začetekzavarovalnegakritja
Zavarovalno kritje se začne s pridržkom pravil o posledicah 
 zamude s plačilom ali neplačila prve ali enkratne premije v času, 
navedenem v zavarovalni polici.

2.Trajanje
Pogodba se sklene za obdobje, navedeno v zavarovalni polici.

3.Samodejnosporazumnopodaljšanjepogodbe
V primeru trajanja pogodbe najmanj eno leto se pogodba podaljša 
za eno nadaljnje leto, če ena od pogodbenih strank, najmanj tri 
mesece pred iztekom zadevnega zavarovalnega leta, ne prejme 
obvestila o odpovedi pogodbe s strani druge pogodbene stranke.

4.Odpovedpogodbevprimeruvečletnihpogodb
V primeru trajanja pogodbe nad tri leta, lahko nosilec zavarovanja, 
pred pretekom tretjega ali vsakega naslednjega leta odstopi od 
pogodbe, upoštevaje odpovedni rok treh mesecev.

Odpoved mora zavarovatelj prejeti najpozneje tri mesece pred 
 potekom vsakokratnega zavarovalnega leta.

5.Trajanjepogodbemanjkotenoleto
V primeru trajanja pogodbe manj kot eno leto, pogodba poteče v 
predvidenem času, brez potrebe po odpovedi.

6.Prenehanjezavarovanegainteresa
Če zavarovani interes po začetku zavarovanja preneha, pogodba 
poteče v trenutku, ko je zavarovatelj izvedel za prenehanje zava-
rovanega interesa.

3.člen:Premije;zavarovalnadoba

Glede na dogovor, se premije plačujejo s sprotnimi plačili na 
 mesečni, četrtletni, polletni, letni ravni ali kot enkratna premija, 
plačana v naprej.

Ustrezno dogovoru o sprotnih plačilih obsega zavarovalna doba 
en mesec. eno četrtletje, polletje ali leto. V primeru enkratne pre-
mije je zavarovalna doba enaka dogovorjenemu trajanju pogodbe, 
vendar največ eno leto.

4.člen:Zapadlostprvealienkratnepremije;posledice
zapoznelegaplačilaalineplačila

1.Zapadlostprvealienkratnepremije
Prva ali enkratna premija – ne glede na obstoj pravice do prekli-
ca – zapade v plačilo takoj po začetku dogovorjenega in v polici 
navedenega zavarovalnega kritja.

Če je dogovorjeni čas začetka zavarovanja pred sklenitvijo pogod-
be, zapade prva ali enkratna premija v plačilo takoj po sklenitvi 
pogodbe.

Če nosilec zavarovanja premije ne plača takoj po, v stavku 1 ali 2 
določenem času, se zavarovalno kritje začne šele po izvedenem 
plačilu.

Če zavarovalna polica odstopa od zahtevka s strani nosilca 
zavarovanja ali sprejetih dogovorov, zapade prva ali enkratna 
premija v plačilo najhitreje en mesec po prejetju zavarovalne 
police.

2.Posledicezamudesplačilomalineplačilaprvealienkratne
premije
Če prva ali enkratna premija ni plačana v dogovorjenem roku, 
merodajnem glede na s št. 1, je zavarovatelj, skladno s 37. čl. 
VVG, upravičen odstopiti od pogodbe oz. je tudi prost obveznosti 
izplačila.

5.člen:Prvanaslednjapremija

1.Zapadlost
a) Prva naslednja premija zapade v plačilo v dogovorjenem roku 
vsakokratne zavarovalne dobe.

b) Plačilo velja kot pravočasno, če je izvedeno znotraj obdobja, 
navedenega v zavarovalni polici ali v vsakokratnem računu za 
premijo.

2.Poslediceneplačila
Posledice nepravočasnega plačila sledijo iz 38. čl. VVG.

Če nosilec zavarovanja zamuja s plačilom prve naslednje premije, 
je zavarovatelj upravičen zahtevati nadomestilo za njemu nastalo 
škodo iz tega naslova. 

6.člen:Trajnik

1.Dolžnostinosilcazavarovanja
Če obstaja dogovor o plačilu premij prek trajnika, mora nosilec 
zavarovanja poskrbeti za ustrezno kritje svojega bančnega računa 
v času zapadlosti vsakokratne premije.

2.Spremembanačinaplačila
Če zavarovatelj, kljub ponavljajočim poskusom, prek trajnika ne 
more odtegniti premije z računa nosilca zavarovanja, je zavarova-
telj upravičen pisno prekiniti dogovor o plačilu prek trajnika.

Zavarovatelj mora v odpovedi dogovora opozoriti na dejstvo, da 
je nosilec zavarovanja dolžan zapoznelo premijo in vse nadaljnje 
premije posredovati sam.

Bančni stroški obdelave neuspelih poskusov odtegnitve premije 
z računa nosilca zavarovanja se lahko zaračunajo nosilcu zava-
rovanja.

7.člen:Premijepripredčasniprekinitvipogodbe

Če se zavarovalno razmerje zaključi pred potekom zavarovalne 
dobe ali če se po njenem začetku razveljavi ali če je zavarovalno  
razmerje zaradi naklepne prevare od samega začetka nično, 
 zavarovatelju pripada premija ali plačilo za poslovno storitev, skla-
dno z 39. in 80. čl. VVG.

8.člen:Obveznostinosilcazavarovalnepogodbe

1.Obveznostiprednastankomzavarovalnegaprimera
a) Nosilec zavarovanja mora pred nastankom zavarovalnega pri-
mera upoštevati vse dogovorjene obveznosti iz pogodbe.

b) Če nosilec zavarovanja krši eno od navedenih obveznosti iz 
pogodbe, je zavarovatelj, skladno z 28. čl. VVG, upravičen do 
 odpovedi pogodbe. Odpoved s strani zavarovatelja je pravnomočna 
s prejetjem.

2.Obveznostiobnastankuzavarovalnegaprimera
a) Nosilec zavarovanja mora ob nastanku zavarovalnega primera

aa) po možnosti poskrbeti za preprečevanje in zmanjšanje škode;

bb) zavarovatelju prijaviti nastanek škode, takoj, ko je zanjo izve-
del – po potrebi tudi ustno ali prek telefona;

cc) pridobiti navodila zavarovatelja glede preprečevanja/zmanjša-
nja škode – po potrebi tudi ustno ali prek telefona, če to dovoljujejo 
okoliščine;
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dd) upoštevati navodila zavarovatelja glede preprečevanja/zmanj-
šanja škode, če je to zanj izvedljivo; v primeru, da navodila podaja 
več, v zavarovalni pogodbi udeleženih zavarovateljev, mora nosi-
lec zavarovanja ravnati po svoji presoji, kot zahteva dolžnost;

ee) škodo na lastnini vsled kaznivih dejanj nemudoma prijaviti 
 policiji;

ff) zavarovatelju in policiji takoj predati seznam izgubljenih stvari;

gg) vidno/merljivo škodo pustiti nespremenjeno, dokler zavarova-
telj ne sprosti mesta nastanka škode ali poškodovanih stvari; če 
so spremembe neobhodne, je treba vidno/merljivo škodo sledljivo 
dokumentirati ( npr. s fotografiranjem) in hraniti poškodovane stva-
ri do ogleda s strani zavarovatelja.

hh) po možnosti zavarovatelju – na pisni poziv – takoj podati vsako 
informacijo, ki je potrebna za ugotovitev zavarovalnega primera 
ali obsega obveznega izplačila s strani zavarovatelja ter dovoliti 
vsako preiskavo vzrokov in ugotavljanje višine škode ter obsega 
obveznega izplačila s strani zavarovatelja;

ii) predložiti s strani zavarovatelja zahtevana dokazila, katerih 
 pridobitev se lahko od njega pričakuje;

b) Če pravica do pogodbenega izplačila s strani zavarovatelja pri-
pada tretji osebi, mora tudi ta tretja oseba izpolnjevati obveznosti 
iz št. 2 a), če je to zanjo mogoče, glede na dejanske in pravne 
okoliščine.

3.Odsotnostobveznostiizplačilavprimerukršitveobvezno-
stiizpogodbe
Če nosilec zavarovanja krši eno od obveznosti iz št. 1 ali 2, 
 obveznost zavarovatelja do izplačila, skladno z 28. in 82. čl VVG 
ne obstaja.

Razen v primeru naklepne kršitve obveznosti iz pogodbe, je 
 zavarovatelj zavezan k izplačilu, če kršitev obveznosti iz pogodbe 
ne predstavlja vzroka za nastanek ali ugotovitev zavarovalnega 
primera niti za ugotovitev ali obseg obveznega izplačila s strani 
zavarovatelja.

9.člen:Povečanjenevarnosti

Po oddaji pogodbene izjave nosilec zavarovanja, brez predhod-
nega soglasja s strani zavarovatelja, ne sme izvajati ukrepov, s 
katerimi bi se povečala nevarnost oz. dopustiti, da take ukrepe 
izvaja tretja oseba.

Nosilec zavarovanja mora vsako povečanje nevarnosti prijaviti 
 zavarovatelju takoj, ko zanj izve, in sicer tudi v primeru, če nastane 
brez njegove volje. V preostalem veljajo čl. 23 – 25 VVG. Po prijavi 
povečanja nevarnosti je lahko zavarovatelj upravičen do odstopa 
od pogodbe, sprememb pogodbe ali neizplačila odškodnine.

10.člen:Nadzavarovanje

1. Če zavarovalna vsota znatno presega vrednost zavarovanega 
interesa, lahko zavarovatelj ali nosilec zavarovanja, skladno s 74. 
čl. VVG, zahteva znižanje zavarovalne vsote in premije.

2. Če je nosilec zavarovanja sklenil nadzavarovanje z namenom 
protipravne pridobitve premoženjske prednosti, je pogodba nična.

Zavarovatelju v takem primeru pripada premija do trenutka, ko je 
izvedel za okoliščine, ki utemeljujejo ničnost pogodbe.«

11.člen:Večzavarovateljev

1.Dolžnostprijave
Kdor zavaruje interes proti isti nevarnosti pri več zavarovateljih, je 
dolžan zavarovatelja nemudoma obvestiti o drugih zavarovanjih. V 
obvestilu zavarovatelja morajo biti navedeni drugi zavarovatelji in 
zadevne zavarovalne vsote.

2.Pravneposledicekršitvedolžnostiprijave
Če nosilec zavarovanja krši dolžnost prijave (glej št.

1), je zavarovatelj, skladno z 28. čl. VVG, upravičen do odstopa 
od pogodbe ali je lahko tudi prost obveznosti izplačila. Odpoved s 
strani zavarovatelja je pravnomočna s prejetjem.«

Zavarovatelj ni dolžan izplačati zavarovalnine, če je zavarovatelj pred 
nastankom zavarovalnega primera izvedel za drugo zavarovanje.

Razen v primeru naklepne kršitve obveznosti iz pogodbe, je 
 zavarovatelj zavezan k izplačilu, če kršitev obveznosti iz pogodbe 
ne predstavlja vzroka za nastanek ali ugotovitev zavarovalnega 
primera niti za ugotovitev ali obseg obveznega izplačila s strani 
zavarovatelja.

3.Odgovornost inodškodninavprimeruvečkratnegazava-
rovanja
a) Če je pri več zavarovateljih zavarovan interes proti isti  nevarnosti 
in če zavarovalne vsote skupaj presegajo zavarovalno vrednost 
ali, če iz drugih razlogov vsota odškodnin, ki bi jo moral izplačati 
vsak zavarovatelj v primeru neobstoja drugih zavarovanj, presega 
skupno škodo, obstaja večkratno zavarovanje.

b) Zavarovatelji so v takem primeru kot skupni dolžnik, posamično 
dolžni izplačati znesek, naveden v vsakokratni zadevni pogodbi. 
Nosilec zavarovanja pa v skupnem ne sme zahtevati več, kot zne-
sek njemu nastale škode. Stavek 1 ustrezno velja, če so pogodbe 
sklenjene z istim zavarovateljem.

Če nosilec zavarovanja iz te ali iz drugih zavarovalnih pogodb 
prejme odškodnino za isto škodo, se pravica iz pričujoče pogodbe 
zniža na način, da odškodnina iz vseh pogodb skupaj ni večja, kot 
če bi skupni znesek zavarovalnih vsot, na osnovi katerih so izraču-
nane premije, krila samo pričujoča pogodba. V primeru dogovora o 
omejitvah odškodnine se pravica zmanjša na način, da izplačilo iz 
vseh pogodb skupaj ni višje, kot če bi skupni znesek zavarovalnih 
vsot, na osnovi katerih so izračunane premije, krila samo pričujoča 
pogodba.

c) Če je nosilec zavarovanja sklenil večkratno zavarovanje z 
 namenom protipravne pridobitve premoženjske prednosti, je vsa-
ka, s tem namenom sklenjena pogodba nična. Zavarovatelju v 
takem primeru pripada premija do trenutka, ko je izvedel za okoliš-
čine, ki utemeljujejo ničnost pogodbe.

4.Odpravavečkratnegazavarovanja
Na zahtevo nosilca zavarovanja je, skladno z 79. čl. VVG, večkra-
tno zavarovanje mogoče odpraviti s preklicem ali znižanjem zava-
rovalne vsote v pozneje sklenjeni pogodbi.

Preklic pogodbe ali znižanje zavarovalne vsote ter prilagoditev 
premije postanejo pravnomočni v trenutku prejetja izjave s strani 
zavarovatelja.

12.člen:Zavarovanjevkoristtretjega

1.Praviceizpogodbe
Nosilec zavarovanja lahko sklene zavarovalno pogodbo v svojem 
imenu v korist tretje osebe (zavarovanca). Pravice iz te pogodbe 
lahko uveljavlja samo nosilec zavarovalne pogodbe, ne pa tudi 
zavarovanec. To velja tudi v primeru, če zavarovanec poseduje 
zavarovalno polico.

2.Plačiloodškodnine
Zavarovatelj lahko pred izplačilom odškodnine nosilcu zavarova-
nja zahteva dokazilo, da je zavarovanec k temu podal svoje so-
glasje. Zavarovanec lahko zahteva izplačilo odškodnine samo s 
soglasjem nosilca zavarovalne pogodbe.

3.Vednostinravnanje
V kolikor sta vednost in ravnanje nosilca zavarovalne pogodbe 
pravno pomembna, je treba, v primeru zavarovanja v korist tretje-
ga, upoštevati tudi vednost in ravnanje zavarovanca. Če pogodba 
obsega interese nosilca pogodbe in zavarovanca, si mora nosilec 
zavarovalne pogodbe v svojem interesu pustiti pripisati ravnanje in 
vednost zavarovanca samo v primeru, če je zavarovanec predstav-
nik nosilca zavarovalne pogodbe. V preostalem velja 47. čl. VVG.

13.člen:Prenospravicedoodškodnine

1.Prenospravicedoodškodnine
Če nosilcu zavarovalne pogodbe pripada pravica do odškodnine s 
strani tretje osebe, se ta pravica prenese na zavarovatelja, če za-
varovatelj nadomesti škodo. Prenesena pravica do odškodnine se 
ne more uveljavljati v škodo nosilca zavarovalne pogodbe. Če se 
pravica do odškodnine uveljavlja nasproti osebi, s katero  nosilec 
pogodbe ob nastanku škode živi v skupnem gospodinjstvu, pre-
nosa pravice do odškodnine ni mogoče uveljavljati, razen, če je ta 
oseba naklepno povzročila zadevno škodo.
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2.Pogodbeneobveznostizazagotavljanjepravicedoodško-
dnine
Nosilec zavarovalne pogodbe mora, upoštevaje veljavna pravila 
glede oblike in rokov, obdržati pravico do odškodnine ali pravico, 
ki zagotavlja pravico do odškodnine ter po prenosu pravice do od-
škodnine na zavarovatelja, v primeru uveljavljanja s strani zavaro-
vatelja, po potrebi pri tem sodelovati.

Če nosilec zavarovalne pogodbe krši to obveznost, je zavarova-
telj, skladno z 2. odst. 86. čl. VVG, prost obveznosti plačila.

14.člen:Odpovedpogodbepozavarovalnemprimeru

1.Pravicadoodpovedipogodbe
Po nastanku zavarovalnega primera lahko obe pogodbeni stranki 
odstopita od pogodbe. Odpoved pogodbe mora biti v pisni obliki. 
Dopustna je samo odpoved pogodbe v roku enega meseca po 
zaključku pogajanj glede odškodnine.

2.Odpovedpogodbesstraninosilcazavarovalnepogodbe
Nosilec zavarovalne pogodbe je upravičen odpovedati pogodbo v 
pisni obliki s takojšnjo veljavo ali v poznejšem trenutku, do preteka 
zavarovalnega leta.

3.Odpovedpogodbesstranizavarovatelja
Odpoved pogodbe s strani zavarovatelja je pravnomočna v roku 
enega meseca po prejetju s strani nosilca zavarovalne pogodbe.

15. člen: Neobstoj obveznosti plačila iz posebnih
 razlogov

Zavarovatelj ni dolžan izplačati odškodnine, če nosilec zavaroval-
ne pogodbe naklepno prevara ali poskuša prevarati zavarovatelja 
glede dejstev, pomembnih za ugotavljanje vzroka škode ali višine 
odškodnine.

Če sta prevara ali poskus prevare ugotovljena s pravnomočno 
 kazensko sodbo proti nosilcu zavarovalne pogodbe, zaradi pre-
vare ali poskusa prevare, veljajo pogoji iz stavka 1 kot dokazani.

16.člen:Prijave;izjavevolje;spremembenaslova

1.Oblika
Če zakon ne zahteva pisne oblike in če s to pogodbo ni določeno 
drugače, je treba izjave in prijave, ki zadevajo zavarovalno raz-
merje in so podane neposredno nasproti zavarovatelju, podati v 
pisni obliki.

Izjave in prijave morajo biti naslovljene na glavno upravo zavaro-
vatelja oz. morajo biti zadevni dodatki naslovljeni na urad/funkcijo, 
označeno kot pristojno. Zakonske določbe glede prejema izjav in 
prijav ostanejo nespremenjene.

2.Pomanjkanjeprijavespremembenaslovaoz. spremembe
imena
Če nosilec pogodbe zavarovatelja ni obvestil o spremembi naslo-
va ali imena, se uporabi 13. čl. VVG.

17.člen:Pooblastilozastopnikazavarovalnice

1.Izjavenosilcazavarovalnepogodbe
Zastopnik zavarovalnice je pooblaščen za prevzem izjav s strani 
nosilca pogodbe, ki zadevajo

a) sklenitev oz. preklic zavarovalne pogodbe;

b) obstoječe zavarovalno razmerje, vključno z njegovim zaključ-
kom/iztekom;

c) dolžnost prijave in informiranja pred sklenitvijo pogodbe in v 
času trajanja zavarovalnega razmerja.

2.Izjavezavarovatelja
Zastopnik zavarovalnice je pooblaščen za posredovanje, s stra-
ni zavarovatelja izdelanih zavarovalnih polic ali njihovih dodatkov 
 nosilcu zavarovalne pogodbe.

3.Plačilazastopnikuzavarovalnice
Zastopnik zavarovalnice je pooblaščen za prejetje plačil, ki mu jih 
preda nosilec zavarovalne pogodbe v povezavi s posredovanjem 
pri sklenitvi ali s sklenitvijo zavarovalne pogodbe. Omejitev tega 

pooblastila mora nosilec pogodbe pustiti obveljati proti sebi, če je 
ob izvedbi plačila za to omejitev vedel ali zaradi težke malomar-
nosti ni vedel.

18.člen:Zastaranje

Pravice iz zavarovalne pogodbe zastarajo v roku treh let. Zasta-
ranje se začne s koncem leta, v katerem je pravica nastala in je 
upnik pridobil vednost o okoliščinah, ki pravico utemeljujejo ter 
dolžniku oz. bi o njej moral pridobiti vednost brez obstajanja težke 
malomarnosti.

V primeru prijave zahtevka iz zavarovalne pogodbe zavarovate-
lju, se pri izračunu roka izplačila ne šteje obdobje med prijavo in 
prejetjem, v pisni obliki sporočene odločitve zavarovatelja, s strani 
vlagatelja zahtevka.

19.člen:Pristojnosodišče

Sodno pristojnost za pritožbe, izhajajoče iz zavarovalnega razmer-
ja, imajo domača (nemška) sodišča, skladno s členi 13, 17, 21, 
29 ZPO (nemški Zakon o pravdnem postopku) in z 215. čl. VVG.

20.člen:Uporabnopravo

Za to pogodbo velja nemško pravo.


