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Posebni pogoji za zavarovanje
izpada proizvodnje mleka

1. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI
Zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji, delni izpad v proizvodnji
mleka kot posledico nastanka škodnega primera zaradi temeljnih nevarnosti po
Posebnih pogoji za zavarovanje govedi (PG-ziv-gov) ali PG-ziv-nzgov v času
laktacije (305 dni) ali v obdobju po 275. dnevu brejosti.

2. člen - PREDMET ZAVAROVANJA
Predmet zavarovanja po teh posebnih pogojih so goveje živali ženskega spola
v starosti od 1 leta do izpolnjenega 12. leta.

3. člen - POGOJI ZA SKLENITEV ZAVAROVANJA
(1) To zavarovanje je možno skleniti le, če je istočasno sklenjeno zavarovanje
temeljnih nevarnosti po Posebnih pogoji za zavarovanje govedi (PG-ziv-gov)
ali PG-ziv-nzgov z enako dobo trajanja zavarovanja.
(2) Zavarovanec je dolžan zavarovati vse živali, ki so sposobne za to
zavarovanje.

4. člen - ZAVAROVALNA VSOTA
Zavarovalna vsota je povprečna vrednost proizvedenega mleka v obdobju
enega meseca, določena na osnovi intenzivnosti reje. Zavarovalna vsota
predstavlja najvišjo možno dajatev zavarovalnice.

5. člen - ZAVAROVALNI PRIMER
Šteje se, da je zavarovalni primer nastal v trenutku, ko je zaradi ene od
zavarovanih nevarnosti po teh pogojih na zavarovani živali nastala škoda.

6. člen - UGOTOVITEV IN OCENITEV ŠKODE
(1) Nastalo škodo ugotavlja zavarovalnica na podlagi prijave zavarovalnega
primera.
(2) V primeru nastanka zavarovalnega primera je zavarovanec dolžan na lastne
stroške zavarovalnici priskrbeti potrebno dokumentacijo za likvidacijo škod
(prijava škode, veterinarsko poročilo, potrdilo o odvozu kadavra, potrdilo
o zakolu živali, potrdilo o datumu poroda, potrdilo o osemenitvi itd.).
(3) Nastala škoda se obračuna tako, da se zavarovalna vsota pomnoži z
ustreznim faktorjem iz tabel na hrbtni strani teh pogojev.

7. člen - DAJATEV ZAVAROVALNICE
(ZAVAROVALNINA)
(1) Najvišjo možno dajatev zavarovalnice predstavlja zavarovalna vsota.
(2) Če je zavarovalni primer nastal zaradi pogina, zakola ali usmrtitve živali
v sili oziroma zaradi zakola ali usmrtitve živali iz ekonomskih razlogov,
zavarovalnica povrne škodo v višini obračunane škode.
(3) Če se ob škodi ugotovi, da ima zavarovanec več živali iste vrste z istim
namenom reje kakor zavarovanih živali, zavarovalnica obračuna škodo v
razmerju med številom zavarovanih in številom za zavarovanje sposobnih
živali (proporc).

8. člen - DOLŽNOSTI ZAVAROVANCA
(1) Zavarovanec je dolžan voditi evidenco o osemenitvi, telitvi, rojstvu živali,
številčenju živali, prihodih in odhodih živali iz gospodarstva ter veterinarskih
posegih. Zavarovalnica ima pravico zahtevati vpogled v to evidenco.
(2) Ob prijavi škodnega primera je zavarovanec dolžan predložiti vso
potrebno dokumentacijo za ugotovitev lastništva živali (ušesna številka,
datumu rojstva, datum prihoda, odhoda z gospodarstva, potrdilo o datumu
osemenitve in datumu poroda) in vzroka nastanka ter poteka škodnega
primera

9. člen - ZAČETEK IN KONEC JAMČENJA
(1) Jamčenje zavarovalnice za nastalo škodo kot posledico nezgode se
začne ob 24. uri 3. dne (karenca) dne, ki je v zavarovalni listini naveden
kot začetek zavarovanja, če je do takrat plačana prva premija, sicer pa ob
24. uri 3. dne (karenca), ko je premija plačana.
(2) Jamčenje zavarovalnice za nastalo škodo kot posledico bolezni se začne
ob 24. uri 14. dne (karenca) od dneva, ki je v zavarovalni listini naveden
kot začetek zavarovanja, če je do takrat plačana prva premija, sicer pa ob
24. uri 14. dne, ko je premija plačana.
(3) Jamčenje zavarovalnice se konča ob 24. uri dneva izteka zavarovanja.

10. člen - VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV ZA
ZAVAROVANJE ŽIVALI
Če niso v nasprotju s temi pogoji, veljajo za to zavarovanje tudi Splošni pogoji
za zavarovanje živali.
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FAKTORJI ZA OCENITEV ŠKODE

Srednje intenzivna reja

Visoko intenzivna reja

		
Število dni brejosti
faktor
			
nad 275
0,75

			

število dni brejosti

faktor

nad 275

0,67

Število dni po porodu
faktor
Število dni po porodu
					
0 - 30
0,75
0 - 30

faktor
0,67

31 - 60

0,90

31 - 60

0,83

61 - 90

1,00

61 - 90

1,00

91 - 120

0,90

91 - 120

0,83

121 - 150

0,75

121 - 150

0,67

151 - 180

0,75

151 - 180

0,60

181 - 210

0,60

181 - 210

0,50

211 - 240

0,60

211 - 240

0,40

241 - 270

0,50

241 - 270

0,33

271 - 305

0,50

271 - 305

0,33

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti posebni pogoji z oznako PG-ziv-izml/15-5 se uporabljajo od 31. maja 2015.

