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ZAVAROVALNICA TRIGLAV,d.d.
mikloièeva cesta 19, ljubljana

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
zavarovalec
osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo;
♦
zavarovanec
osebo, katere premoenje in/ali premoenjski interes je zavarovan.
Zavarovalec in zavarovanec je ista oseba, razen pri zavarovanju na
tuj raèun;
♦
polica
listino o zavarovalni pogodbi;
♦
premija
znesek, ki ga mora zavarovalec plaèati zavarovalnici;
♦
zavarovalnina
znesek, ki ga zavarovalnica plaèa po zavarovalni pogodbi.
♦

1. èlen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Zavarovanje ivali krije v obsegu, ki je doloèen s temi splonimi pogoji,
temeljne nevarnosti:
1. pogina;
2. zakola ali usmrtitve v sili in
3. zakola ali usmrtitve iz ekonomskih razlogov.
(2) Zavarovanje pred nevarnostjo:
1. pogina krije kodo, èe je ival poginila zaradi nezgode ali bolezni;
2. zakola ali usmrtitve v sili krije kodo, ki nastane zaradi zakola ali
usmrtitve ivali, kateri preti neposredna nevarnost pogina zaradi
nezgode ali bolezni in
3. zakola ali usmrtitve iz ekonomskih razlogov krije kodo zaradi
zakola ali usmrtitve ivali, èe postane ta zaradi nezgode ali
bolezni neuporabna za kakrno koli pridobitno dejavnost in ni
upanja, da bi se z zdravljenjem popravila. Zavarovanec lahko
zakol iz ekonomskih razlogov opravi ele potem, ko je zavarovalnica na osnovi pisnega veterinarskega mnenja, ki ga mora
zavarovanec prej predloiti zavarovalnici, tak zakol odobrila.
(3) Pri zavarovanju èebel krije zavarovanje tudi kodo zaradi unièenja
panja, satja in medu v medièu.
(4) Èe je posebej dogovorjeno, krije zavarovanje ivali tudi:
1. stroke zdravljenja;
2. izginitev in tatvino ivali;
3. odgovornost lastnika ivali;
4. izgubo plemenske sposobnosti in
5. izgubo namenske sposobnosti.
(5) Obseg zavarovalnega kritja za posebej dogovorjene nevarnosti je
doloèen s posebnimi zavarovalnimi pogoji. Poleg tega je lahko tako
opredeljeno tudi zavarovalno kritje za zavarovanje posameznih vrst
ivali glede na posebnosti tehnolokih postopkov reje ali vzreje.

2. èlen - OPREDELITEV POJMA NEZGODA IN BOLEZEN
Po teh pogojih se teje:
(1) Nezgoda je vsak nenaden, od zavarovanèeve volje neodvisen
dogodek, ki deluje v glavnem od zunaj in nenadoma na ival ter
ima za posledico njen pogin, zakol ali usmrtitev v sili ali iz ekonomskih
razlogov oziroma zdravljenje.
Za nezgodo se tejejo tile dogodki:
1. poar, strela, eksplozija, vihar, poplava, sneni in zemeljski plaz,
visoke ali nizke temperature ozraèja;
2. povozitev ali trèenje z vozili vseh vrst, udarec s kakim predmetom
ali ob kak predmet, pokodba z orojem, medsebojno ruvanje
ivali, padec ali zdrs ivali, napad divjih zveri in kaèji pik;
3. delovanje elektriènega toka;
4. zastrupitev s kemikalijami;
5. drugi dogodki, ki imajo za posledico pogin ali pokodbo
zavarovane ivali.
(2) Bolezen je organska sprememba normalnih funkcij organizma kot
reakcija na notranje in zunanje draljaje. Za bolezen se tejejo tudi:
porod, kap, alimentarna intoksikacija, napenjanje, kolika, kila in
podobni primeri.
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Sploni pogoji
za zavarovanje ivali

3. èlen - IZKLJUÈITVE IN IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC
(1) Zavarovanje ne krije kode, ki nastane zaradi:
1. potresa, jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije;
2. kunih bolezni, ki so navedene v Pravilniku o boleznih ivali
Priloga 1: Lista bolezni v skladu s kodeksom o zdravju ivali OIE;
3. naduhe ali kroniènega obolenja sklepov, kit in kosti, ki je posledica
dolgotrajne, pretirane ali nerazumne uporabe ivali ali nepravoèasnega zdravljenja;
4. delne slepote, zmanjanja oziroma izgube namenske sposobnosti ali mleènosti in ker ivali ni veè mogoèe uporabljati kot
prej, pri pitanih ivalih pa tudi zaradi slabega prirastka, in sicer
ne glede na to, iz kaknih razlogov je do teh sprememb prilo;
5. izpada maternice ali nonice, èe ni povzroèen s tekim porodom;
6. nezadostnega ali nepravilnega krmljenja ivali, ne glede na to,
iz kaknih razlogov je do tega prilo;
7. bolezni, ki je obstajala e pred sklenitvijo zavarovanja, ne glede
na to, ali so bili znaki obolenja opazni ali ne;
8. dedne bolezni in napake;
9. jalovosti ivali - ne glede na vzrok;
10. prevoza, nakladanja ali razkladanja ivali.
(2) Zavarovanje ne krije strokov:
1. usmrtitve oziroma neboleèe usmrtitve ivali;
2. odvoza poginule ali usmrèene ivali in njenega nekodljivega
unièenja.
(3) Zavarovanec izgubi svoje pravice:
1. zaradi nepravoèasnega zdravljenja prizadete ivali, èe je to
zakrivil zavarovanec;
2. èe zakolje ali usmrti ival na svojo roko brez dejanske potrebe
glede na doloèila teh pogojev;
3. èe zakolje ali usmrti ival iz ekonomskih razlogov brez odobritve
zavarovalnice;
4. èe ne izvaja varnostnih ukrepov, ki so doloèeni v zavarovalnih
pogojih.

4. èlen - PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja so lahko naslednje domaèe ivali:
1. kopitarji v starosti od 10 dni do izpolnjenega 18. leta, visoko vredni
plemenski rebci do izpolnjenega 25. leta starosti;
2. govedo po kategorijah od 10. dne starosti, in sicer:
- teleta in mlado pitano govedo do konca pitanja;
- plemenske telice v starosti od 3. meseca do izpolnjenega 17.
meseca starosti;
- breje telice in plemenske krave v starosti od 18 mesecev do
izpolnjenega 12. leta ter bikovske matere do izpolnjenega
14. leta starosti in
- plemenski biki do izpolnjenega 15. leta starosti;
3. praièi v starosti od 21 dni in z najmanjo teo 5 kg do izpolnjenega 7. leta starosti;
4. drobnica v starosti od 10 dni do izpolnjenega 8. leta starosti.
(2) Po posebnih zavarovalnih pogojih ali po posebnem dogovoru se
lahko zavaruje tudi ivali pod vstopnimi in nad izstopnimi starostmi,
navedenimi v prejnjem odstavku.
(3) Zavarovanec mora zavarovati vse svoje ivali iste vrste z istim
namenom reje. Ob sklenitvi zavarovanja mora prijaviti in v
zavarovalno listino vpisati tudi vse tiste ivali te vrste, ki ne ustrezajo
pogojem za zavarovanje ivali. Èe postanejo med trajanjem
zavarovanja te ivali sposobne za zavarovanje (mlade ivali doseejo
vstopno starost, bolne ivali ozdravijo ipd.), jih mora zavarovanec
zavarovati najpozneje v 14 dneh od dneva, ko so postale sposobne
za zavarovanje.
(4) Zavarovalnica lahko zahteva, da se na stroke zavarovanca ivali
oznaèijo tako, da jih je mogoèe nedvoumno razpoznati. Nedvoumno
razpoznavno pa morajo biti oznaèene ivali razliènih lastnikov, ki so
na istem kraju.
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(5) Ni mogoèe zavarovati:
1. bolnih ivali in ivali, pri katerih so prepoznavne posledice
nezgod ali prebolelih bolezni;
2. izèrpanih ali slepih ivali, ter ivali, zaostalih v rasti in v slabi
kondiciji;
3. ivali, ki ivijo v slabih rejskih pogojih;
4. neotevilèenih ivali, ki morajo biti otevilèene v skladu z doloèili
Zakona o veterinarstvu oziroma Odredbi o oznaèevanju in registraciji govedi.
(6) Druge vrste ivali se zavarujejo po posebnih pogojih.

5. èlen - ZAVAROVALNA VREDNOST
(1) Èe ni drugaèe dogovorjeno, je zavarovalna vrednost zavarovanih
ivali njihova trna vrednost.
(2) Zavarovalna vrednost se doloèa po cenah v kraju, kjer so ivali
zavarovane.

6. èlen - ZAVAROVALNI KRAJ
(1) Zavarovanje velja, dokler so ivali v kraju, ki je naveden na polici
oziroma kjerkoli na posestvu zavarovanca.
(2) Èe se ivali zaradi prehrane ali dela premeèajo iz kraja v kraj, morajo
biti ti kraji v polici navedeni. Èe teh krajev ni mogoèe navesti, je
zavarovanje v vsakem primeru omejeno na obmoèje Slovenije.
(3) Èe je posebej dogovorjeno in je plaèana dodatna premija,
zavarovanje velja tudi izven Slovenije vendar le za:
1) nevarnost pogina, usmrtitve in zakola v sili zaradi nezgode in
2) kritje strokov nujne veterinarske pomoèi zaradi nezgode v
najbliji veterinarski ustanovi.
(4) Èe ni drugaèe dogovorjeno, zavarovanje ne velja, ko so ivali na
razstavi, portnih in drugih prireditvah ter treningih za te prireditve.

7. èlen - ZAVAROVALNI PRIMER
(1) teje se, da je zavarovalni primer nastal v trenutku, ko je zaradi ene
od zavarovanih nevarnosti na zavarovani ivali ali v zvezi z njo nastala
koda.
(2) Izjemoma se s poprejnjim soglasjem zavarovalnice teje, da je
zavarovalni primer nastal v trenutku, ko je bila zavarovana ival zaradi
zavarovane nevarnosti oddana v zakol ali usmrtitev.

8. èlen - DOLNOSTI ZAVAROVANCA
(1) Zavarovanec je dolan voditi evidenco o tevilènem stanju ivali in
identifikacijske podatke o posameznih ivalih (uesna tev., t.
mikroèipa, datum rojstva, ). Zavarovalnica si pridruje pravico
vpogleda v to evidenco kadarkoli med trajanjem zavarovanja.
(2) Èe zavarovana ival zboli ali se ob nezgodi pokoduje, mora
zavarovanec takoj poklicati veterinarja, ravnati po njegovih navodilih
in ukreniti vse potrebno, da se prepreèi oziroma zmanja koda.
(3) Zavarovanec mora voditi evidenco o zdravljenju zavarovanih ivali.
Ob prijavi zavarovalnega primera zaradi bolezni mora predloiti tudi
potrdila o zdravljenju (ambulantni dnevniki, raèuni). V nasprotnem
primeru se po teh pogojih teje, da ival ni bila oziroma ni bila
pravoèasno zdravljena.
(4) V primeru nastanka zavarovalnega primera je zavarovanec dolan
na lastne stroke zavarovalnici priskrbeti vso potrebno dokumentacijo
za likvidacijo zahtevka (prijava kode, veterinarsko poroèilo, potrdilo
o odvozu kadavra, potrdilo o zakolu ivali, potrdilo o prodaji ivali,
potrdilo o osemenitvi, datum poroda itd.).
(5) V primeru neznanega vzroka pogina ali usmrtitve ivali je
zavarovanec na lastne stroke dolan zavarovalnici priskrbeti izvid
razteleenja ivali.
(6) Zavarovanec je dolan v primeru zakola zavarovane ivali priskrbeti
specifikacijo nastalih strokov ob zakolu. Èe specifikacije ne priskrbi,
lahko zavarovalnica pri obraèunu kode upoteva povpreèno viino
strokov, nastalih ob klanju ivali v klavnicah po Sloveniji.
(7) Zavarovanec mora o zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi
poara, eksplozije, trèenja ivali z vozilom, pokodbe z orojem ali
zastrupitve s kemikalijami, takoj obvestiti pristojni organ za notranje
zadeve (policija) ter navesti, katere ivali so bile prizadete.
(8) Èe zavarovanec sam zakolje ali usmrti zavarovano ival, mora zakol
ali usmrtitev opraviti v skladu z veterinarsko-sanitarnimi predpisi.
(9) Zavarovanec mora prijaviti zavarovalnici nastanek zavarovalnega
primera najkasneje v 3 dneh.
(10) Èe ima zavarovanec pravico do povrnitve kode tudi iz drugega
naslova, mora storiti vse potrebno, da dobi kodo povrnjeno iz tega
drugega naslova.

9. èlen - POOBLASTILO
Zavarovalnica ima v imenu zavarovanca za potrebe izvajanja zavarovanja
pravico do dostopa do registra kmetijskih gospodarstev, registrov ivali in
drugih potrebnih registrov.

10. èlen - UGOTOVITEV IN OCENITEV KODE
(1) Nastalo kodo je treba ugotoviti takoj na kraju nastanka zavarovalnega primera na truplu ali ostankih poginule, zaklane ali
usmrèene ivali.
(2) Nastalo kodo ugotavljajo predstavnik zavarovalnice, zavarovanec
in leèeèi veterinar. Èe predstavnik zavarovalnice ali leèeèi veterinar
ne moreta sodelovati pri ugotavljanju kode, ugotovi kodo
zavarovanec sam s prièami in z zapisnikom.
(3) Ob ugotavljanju kode je treba ugotoviti okolièine, v katerih je koda
nastala, zavarovalno vrednost prizadete ivali, vrednost ostankov in
stroke v zvezi z nastalim zavarovalnim primerom.
(4) Ob poginu, zakolu ali usmrtitvi zavarovane ivali se nastala koda
obraèuna po zavarovalni vrednosti prizadete ivali tik pred nezgodo
ali obolenjem, ki je neposredni vzrok nastanka kode, zmanjani za
vrednost uporabnih delov poginule, zaklane ali usmrèene ivali.
(5) Uporabni deli poginule, zaklane ali usmrèene ivali se obraèunajo
po trni ceni ob nastanku zavarovalnega primera in po stanju, v
kakrnem so bili takoj po zavarovalnem primeru. Zavarovanec mora
poskrbeti za zmanjanje kode s èimboljim izkoristkom uporabnih
ostankov, upotevajoè pri tem veterinarsko-sanitarne predpise.
Zavarovanec mora dele ali proizvode poginule, zaklane ali usmrèene
ivali èimbolj ugodno prodati, lahko pa jih ob predhodnem soglasju
zavarovalnice uporabi tudi za lastne potrebe. V obeh primerih se
vrednost uporabnih ostankov obraèuna po veljavnih dnevnih cenah
na dan zavarovalnega primera. Zavarovalnica zmanja obraèunano
kodo za znesek, ki bi ga zavarovanec lahko s tem dobil. Èe
zavarovanec zaradi prepoznega ali neopravljenega zakola ali
nesmotrnega izkoristka uporabnih delov zmanja njihovo vrednost,
lahko zavarovalnica zmanja zavarovalnino za toliko, kolikor je
zavarovanec s svojim ravnanjem prispeval k zmanjanju vrednosti
uporabnih ostankov.

11. èlen - STROKI PO ZAVAROVALNEM PRIMERU
(1) Ob zakolu v sili se k kodi, ugotovljeni po 9. èlenu teh pogojev,
pritevajo stroki za opravljeni zakol in stroki za pregled mesa le v
primeru, ko je ivali pred zakolom pretila neposredna nevarnost
pogina.
Po teh pogojih se teje, da zavarovani ivali preti neposredna
nevarnost pogina v primeru nezgode, tekega poroda, izpada ali
raztrganja maternice, akutnega napenjanja, kolike, zastrupitve,
moène krvavitve in takrat, ko veterinar zavarovalnice glede na opis
poteka bolezni in diagnozo presodi, da je ivali pretil pogin v èasu
do 24 ur po izdaji veterinarske napotnice za zakol v sili.
(2) Stroke razteleenja poginule ali usmrèene ivali zavarovalnica
povrne le, èe je to posebej dogovorjeno.
Ravno tako se k kodi ne pritejejo stroki prevoza odpadkov zaklanih
ivali, stroki unièenja trupov poginulih ivali in odpadkov zaklanih
ivali ter stroki laboratorijskih preiskav ob in po zakolu oziroma
usmrtitvi ivali.
(3) K kodi se ne pritevajo stroki izdaje veterinarskega poroèila, zakopa
in prevoza poginule ali usmrèene ivali ter prevoza ivali v zakol in
stroki pravne pomoèi.
(4) Zavarovalnica ne krije strokov za posredovanje gasilskih in drugih
organizacij, ki morajo po namenu svojega poslovanja ob zavarovalnem primeru nuditi brezplaèno pomoè.

12. èlen - ZAVAROVALNA VSOTA
ivali po teh pogojih so zavarovane na trno vrednost, vendar najveè do
zavarovalne vsote, ki jo je doloèil in se zanjo dogovoril zavarovalec
zavarovanja.

13. èlen - DAJATEV ZAVAROVALNICE
(1) Zavarovalnica plaèa obraèunano kodo:
1. ob poginu in zakolu ali usmrtitvi v sili v polnem znesku, vendar
najveè do viine dogovorjene zavarovalne vsote;
2. ob zakolu ali usmrtitvi iz ekonomskih razlogov v polnem znesku,
vendar najveè do 50 % dogovorjene zavarovalne vsote.
(2) Ob poginu ali usmrtitvi govedi oziroma ob popolni zaplembi govejih
klavnih polovic se pri obraèunu zavarovalnine upoteva odbitna
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(3)

(4)

(5)

(6)

franiza v viini 15 % od zavarovalne vsote.
Odbitna franiza se ne upoteva v primeru, ko je vzrok kode nezgoda
ali nenadni pogin govedi zaradi: izpada ali raztrganja maternice,
tekega poroda, akutnega napenjanja, kolike, zastrupitve, izkrvavitve
ali travmatskega oka.
V primeru pogina, usmrtitve ali zakola v sili kot posledice nepravoèasne oddaje govedi v zakol ali ekonomsko neupravièenega
dolgotrajnega zdravljenja se pri obraèunu zavarovalnine upoteva
odbitna franiza v viini 20 % od zavarovalne vsote.
Èe se ob kodi ugotovi, da ima zavarovanec veè ivali iste vrste z
istim namenom reje, kakor je zavarovanih ali kakor je prijavljenih,
plaèa zavarovalnica obraèunano kodo ter reevalne stroke,
upotevajoè razmerje med tevilom zavarovanih in tevilom za
zavarovanje sposobnih ivali.
Zavarovalnica plaèa v polnem znesku in ne glede na viino zavarovalne vsote tudi stroke, ki so po nastanku zavarovalnega primera
storjeni po njenem nalogu, z namenom, da bi se zmanjala ali
prepreèila nadaljnja koda.
Soudeleba zavarovanca pri kodi (franiza).
Èe je v zavarovalni pogodbi dogovorjena soudeleba zavarovanca
pri kodi (franiza), zavarovalnica ne povrne kode, ki je manja od
dogovorjene franize. Èe pa je koda vija, se od nje odbije dogovorjena franiza.

14. èlen - NEVARNOSTNE OKOLIÈINE
(1) Pri sklenitvi zavarovalne pogodbe mora zavarovalec prijaviti
zavarovalnici vse okolièine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti
(tee rizika) in za katere je vedel, oziroma bi moral vedeti. Za
okolièine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti, se tejejo zlasti
okolièine, ki so zavarovalcu znane in na podlagi katerih je doloèena
in obraèunana zavarovalna premija, kakor tudi one, ki so navedene
v zavarovalni pogodbi. Te okolièine lahko zavarovalec in
zavarovalnica doloèita skupaj.
(2) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o vsaki spremembi
okolièin, ki utegne biti pomembna za ocenitev nevarnosti
(premestitev v slabe vzrejne in/ali teje delovne razmere,
premestitev iz kraja, ki je naveden v zavarovalni pogodbi, namestitev
drugih ivali med zavarovane ivali itd.).
(3) Zavarovalec mora omogoèiti zavarovalnici pregled rizika.

15. èlen - VARNOSTNI UKREPI
(1) Èe je v kraju nevarnost kunih bolezni, zavarovalnica lahko zahteva
cepljenje ivali proti tem boleznim e pred sklenitvijo zavarovanja,
kakor tudi med njegovim trajanjem, èe se ta nevarnost pojavi kasneje.
Zavarovanec je dolan cepiti ivali na svoje stroke in zavarovalnici
predloiti veterinarsko potrdilo o cepljenju. Za zavarovanje praièev
je pogoj, da so cepljeni proti svinjski rdeèici.
(2) Zavarovanec je dolan izvajati zaèitne ukrepe proti invazijskim,
parazitarnim in vzrejnim boleznim, katerim je zavarovana ival
izpostavljena v kraju, kjer ivi.
(3) Zavarovanec je dolan zagotoviti ustrezno rejo in razumno uporabo
ivali.

16. èlen - ZAÈETEK IN KONEC JAMÈENJA
(1) Èe ni drugaèe dogovorjeno, se jamèenje zavarovalnice za nevarnost
pogina, zakola ali usmrtitve ivali zaradi nezgode zaène ob 24. uri
tistega dne, ki je v zavarovalni polici naveden kot zaèetek
zavarovanja, èe je do takrat plaèana prva premija, sicer pa ob 24.
uri tistega dne, ko je premija plaèana.
(2) Èe ni drugaèe dogovorjeno, se jamèenje zavarovalnice za nevarnost
pogina, zakola ali usmrtitve ivali zaradi bolezni zaène ob 24. uri
14. dne (karenca) od dneva, ki je v zavarovalni listini naveden kot
zaèetek zavarovanja, èe je do takrat plaèana prva premija, sicer pa
ob 24. uri 14. dne od tistega dne, ko je premija plaèana.
(3) Jamèenje zavarovalnice za nevarnosti:
1. krvomoèenja (hematuria vesicalis bovis) se zaène ob 24. uri 180.
dne od dneva, ki je v zavarovalni listini naveden kot zaèetek
zavarovanja, èe je do takrat plaèana prva premija, sicer pa ob
24. uri 180. dne od takrat, ko je premija plaèana;
2. nekune bolezni, za katero zavarovana ival zboli v karenci in do
konca karence ne ozdravi, se zaène ob 24. uri tistega dne, ko ta
ival ozdravi, o èemer mora zavarovalec predloiti zavarovalnici
veterinarsko potrdilo;
3. katerekoli kune bolezni, za katero zavarovana ival zboli v
karenci, se zaène ob 24. uri tistega dne, ko se ugotovi, da je ta
kuna bolezen zatrta, s tem da to velja tudi za vse druge ivali

(4)
(5)
(6)
(7)

iste vrste v istem zavarovalnem kraju. Zatrtje kune bolezni mora
zavarovalec dokazati z veterinarskim potrdilom.
Èe je pogoj za zavarovanje zaèitno cepljenje ivali, pa cepljenje
ni bilo opravljeno pred zaèetkom zavarovanja, se karenca za to
bolezen zaène na dan cepljenja.
Pogodbeni stranki se lahko dogovorita, da se ob plaèilu ustrezne
dodatne premije doloèila o karenci ne uporabljajo.
Jamèenje zavarovalnice se konèa ob 24. uri dneva poteka
zavarovanja.
Pri zavarovanjih, sklenjenih za dobo enega leta, se jamstvo podalja
za 30 dni od poteka zavarovanja v primeru, èe je v roku 30 dni od
poteka zavarovanja ponovno sklenjeno zavarovanje enakega
predmeta zavarovanja za iste nevarnosti, in sicer najmanj za dobo
enega leta.

17. èlen - PREUREDITEV IN OBNOVA ZAVAROVANJA
(1) Veèletna zavarovanja in zavarovanja z nedoloèenim iztekom trajanja
pogodbeni stranki preuredita vsako leto ob zapadlosti letne premije
v plaèilo, zato da se zavarovalna vsota prilagodi spremenjeni
zavarovalni vrednosti zavarovanih ivali. Ob tem zavarovalnica
ponovno presodi nevarnostne okolièine in glede na njihove
spremembe odloèi o viini zavarovalne premije za naslednje
zavarovalno leto. Prav tako zavarovalnica ob tem iz zavarovanja
izloèi ivali, ki so do preureditve dosegle s temi zavarovalnimi pogoji
doloèeno najvijo mogoèo starost, èe se s zavarovalcem o tem ne
dogovori drugaèe.
(2) Preureditev zavarovanja je potrebno opraviti tudi kadarkoli med
zavarovalnim letom, èe se spremenijo nevarnostne okolièine,
vkljuèijo v zavarovanje ivali, ki so dosegle s temi pogoji predpisano
starost, pride do prodaje zavarovane ivali ali nakupa nove ivali
iste vrste z istim namenom reje itd.
(3) Zavarovanje z doloèenim rokom trajanja je ob poteku mogoèe
obnoviti. Pri tem pogodbeni stranki praviloma ravnata enako kot ob
preureditvi zavarovanja po (1) odstavku tega èlena.
(4) Èe je po poteku zavarovanja, sklenjenega za dobo enega leta, v
roku 30 dni od poteka sklenjeno novo zavarovanje za enak predmet
zavarovanja in iste nevarnosti za dobo najmanj enega leta, se za to
zavarovanje uporabljajo doloèila o karenci kakor pri preureditvi
veèletnih zavarovanj in zavarovanj z nedoloèenim potekom
zavarovanja.
(5) Ob preureditvi ali obnovi zavarovanja zavarovalnica obolelih ivali
ne more izloèiti, vendar pa njihovih zavarovalnih vsot ni mogoèe
poviati, dokler ne ozdravijo. Zavarovalnica lahko odkloni obnovo
zavarovanja, èe ugotovi, da so ivali v slabi kondiciji ali da ivijo v
slabih higienskih vzrejnih razmerah.
(6) Doloèila o karenci se uporabljajo tudi pri preureditvah in obnovi
zavarovanja, in sicer:
1. pri povianjih zavarovalnih vsot za razliko med prejnjo in novo
zavarovalno vsoto;
2. pri vkljuèitvi nove ivali v zavarovanje;
3. za bolezni, ki so obstajale e pred povianjem zavarovalne vsote,
ne glede na to, ali so bili znaki bolezni opazni ali ne, zaène
veljati jamstvo v viini poviane zavarovalne vsote ob 24. uri 90.
dne od dneva preureditve zavarovanja.

18. èlen ODPOVED ZAVAROVALNE POGODBE
(1) Èe je sklenjeno zavarovanje na potek ima vsaka od strank pravico
zavarovanje odpovedati z odpovednim rokom 30 dni, s tem da to
pisno sporoèi drugi stranki.
(2) Èe je v polici naveden samo zaèetek zavarovanja, se zavarovanje
nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od pogodbenih strank ne
odpove. Odpovedati ga mora vsaj 3 mesece pred koncem tekoèega
zavarovalnega leta.
(3) Èe je zavarovanje sklenjeno za veè kot 3 leta, sme po preteku tega
èasa vsaka stranka z odpovednim rokom estih mesecev odstopiti od
pogodbe, s tem da to pisno sporoèi drugi stranki.

19. èlen - PLAÈILO PREMIJE
(1) Prvo ali enkratno premijo mora zavarovalec plaèati ob prejemu
zavarovalne listine, naslednje premije pa prvi dan vsakega
zavarovalnega leta.
Plaèilo premije na podlagi raèuna ali drugega dokumenta, kjer se
obièajno doloèi rok plaèila, se pri plaèilu prve premije teje za
dogovor o tem, da je treba premijo plaèati ob sklenitvi zavarovalne
pogodbe.
Èe je dogovorjeno, da se premija plaèuje v obrokih, zapadejo ob
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(3)
(4)

(5)

nastanku zavarovalnega primera v plaèilo vsi premijski obroki
tekoèega zavarovalnega leta.
Èe je dogovorjeno, da se premija plaèuje v obrokih ali za nazaj, se
lahko obraèunajo redne obresti od zneska premije, za katero je
dogovorjena odloitev plaèila. Èe obroèna premija ni plaèana do
dneva zapadlosti, se lahko obraèunajo zamudne obresti.
Èe je premija plaèana po poti, velja za èas plaèila dan, ko je bil
premijski znesek pravilno izroèen poti. Èe pa je premija plaèana z
virmanom, velja za èas plaèila dan, ko pride nalog k banki zavarovalnice.
Èe je bila glede na dogovorjeni èas zavarovanja v zavarovalni
pogodbi doloèena nija premija, zavarovanje pa je iz kateregakoli
razloga prenehalo pred potekom tega èasa, ima zavarovalnica
pravico terjati razliko do tiste premije, ki bi jo moral zavarovalec
plaèati, èe bi bila pogodba sklenjena le za toliko èasa, kolikor je
resnièno trajala.
V primeru prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe zaradi
neplaèane zapadle premije mora zavarovalec plaèati premijo za
neplaèani èas do dneva prenehanja veljavnosti pogodbe ali celotno
premijo za tekoèe zavarovalno leto, èe je do dneva prenehanja
veljavnosti pogodbe nastal zavarovalni primer, za katerega mora
zavarovalnica plaèati zavarovalnino.

20. èlen - POSLEDICE, ÈE PREMIJA NI PLAÈANA
(1) Obveznost zavarovalnice, da izplaèa zavarovalnino, preneha v
primeru, èe zavarovalec do zapadlosti ne plaèa zavarovalne premije,
ki je zapadla po sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori kdo drug, ki
je za to zainteresiran, po tridesetih dneh od dneva, ko je bilo
zavarovalcu vroèeno priporoèeno pismo zavarovalnice z obvestilom
o zapadlosti premije, pri èemer pa ta rok ne more izteèi prej, preden
ne preteèe trideset dni od zapadlosti premije.
(2) Zavarovalnica lahko po izteku roka iz prvega odstavka tega èlena,
èe je zavarovalec v zamudi s plaèilom premije, ki jo je treba plaèati
po sklenitvi pogodbe, oziroma druge in naslednjih premij, razdre
zavarovalno pogodbo brez odpovednega roka, s tem da razdrtje
zavarovalne pogodbe nastopi z iztekom roka iz prvega odstavka tega
èlena in s prenehanjem zavarovalnega kritja, èe je bil zavarovalec
na to opozorjen v priporoèenem pismu z obvestilom o zapadlosti
premije in o prenehanju zavarovalnega kritja.
(3) Èe zavarovalec plaèa premijo po izteku roka iz prvega odstavka tega
èlena, vendar v enem letu od zapadlosti premije, je zavarovalnica
dolna, èe nastane zavarovalni primer od 24. ure po plaèilu premije
in zamudnih obresti, plaèati zavarovalnino. Èe zavarovalec premije
v tem roku ne plaèa, zavarovalna pogodba preneha veljati s potekom
zavarovalnega leta.

21. èlen - POVRAÈILO PREMIJE
(1) Zavarovalnici pripada premija za tekoèe zavarovalno leto v celoti, èe:
1. je nastal zavarovalni primer zaradi katerekoli temeljne ali posebej
dogovorjene nevarnosti;
2. zavarovanje preneha zato, ker je zavarovalnica na podlagi
nekega zavarovanèevega dejanja ali opustitve zavarovalno
pogodbo razdrla.
(2) Zavarovalnica vrne del zavarovalne premije za neuporabljeni èas
zavarovanja, èe je zavarovana ival poginila, bila zaklana ali
usmrèena zaradi nezavarovane nevarnosti ali bila prodana, in sicer
od dne, ko je zavarovanec to pisno zahteval od zavarovalnice.
Zavarovalnica vrne navedeni del zavarovalne premije le v primeru
ko iz sklenjene zavarovalne pogodbe (police) ni nastal noben
zavarovalni primer zaradi katerekoli temeljne ali posebej dogovorjene
nevarnosti.
(3) Èe je zavarovana ival poginila, bila zaklana ali usmrèena pred
zaèetkom jamèenja, vrne zavarovalnica vso plaèano zavarovalno
premijo.
(4) V drugih primerih prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe pred
koncem dobe, za katero je plaèana premija, pripada zavarovalnici
premija do tistega dne, do katerega traja njeno jamstvo, èe ni
drugaèe dogovorjeno.

22. èlen - IZVEDENSKI IN PRITOBENI POSTOPEK

(3) Vsaka stranka nosi stroke za izvedenca, ki ga je imenovala, za
tretjega izvedenca nosi vsaka stranka polovico strokov.
(4) Ugotovitve izvedencev so obvezne za obe strani.
(5) Zoper poravnalno ponudbo zavarovalnice ali odklonitev zahtevka
je dovoljena pisna pritoba na pritobeno komisijo zavarovalnice.
Pritoba se vloi pri tisti organizacijski enoti zavarovalnice, ki je
zahtevek obravnavala.
(6) Zavarovalnica obravnava tudi pritobe, v katerih se zatrjuje kritev
poslovne morale. Pritoba se vloi pri tisti organizacijski enoti
zavarovalnice, pri kateri naj bi kritev nastala.

23. èlen - ZAVAROVANJE PO
ZAVAROVALNEM PRIMERU
Za ivali, ki so ob zavarovalnem primeru poginile, bile zaklane ali
usmrèene oziroma oddane v zakol iz ekonomskih razlogov, zavarovanje
po zavarovalnem primeru preneha.

24. èlen - ODSVOJITEV ZAVAROVANE IVALI
Èe zavarovanec odsvoji zavarovano ival, zavarovalno razmerje preneha
v trenutku, ko pridobitelj prevzame ival.

25. èlen - SPREMEMBA ZAVAROVALNIH POGOJEV
ALI PREMIJSKEGA CENIKA
(1) Èe zavarovalnica spremeni zavarovalne pogoje ali premijski cenik,
mora o spremembi obvestiti zavarovalca vsaj 60 dni pred potekom
tekoèega zavarovalnega leta.
(2) Zavarovalec ima pravico, da v 60 dneh po prejemu obvestila zavarovalno pogodbo odpove. Pogodba preneha veljati s potekom tekoèega
zavarovalnega leta.
(3) Èe zavarovalec ne odpove zavarovalne pogodbe, se ta z zaèetkom
prihodnjega leta spremeni v skladu z novimi zavarovalnimi pogoji
ali premijskim cenikom.

26. èlen - SPREMEMBA NASLOVA
(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega
osebnega imena ali bivalièa oziroma svoje firme ali sedea v
petnajstih dneh od dneva spremembe.
(2) Èe je zavarovalec spremenil svoje osebno ime ali bivalièe, oziroma
svojo firmo ali sede, pa tega ni sporoèil zavarovalnici, zadoèa, da
zavarovalnica obvestilo, ki ga mora sporoèiti zavarovalcu, polje na
naslov njegovega zadnjega znanega stanovanja ali sedea, ali ga
naslovi na zadnje znano ime oziroma firmo.

27. èlen - NAÈIN OBVEÈANJA
(1) Dogovori o vsebini zavarovalne pogodbe so veljavni le, èe so sklenjeni
v pisni obliki.
(2) Vsa obvestila in izjave, ki jih je treba dati po doloèbah zavarovalne
pogodbe, morajo biti pisne.
(3) Obvestilo ali izjava je dana pravoèasno, èe se pred koncem roka
polje s priporoèenim pismom.
(4) Izjava, ki jo je treba dati drugemu, velja ele tedaj, ko jo ta prejme.

28. èlen - UPORABA ZAKONA
Za razmerje med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in
zavarovalnico na drugi strani se uporabljajo tudi doloèila Obligacijskega
zakonika.

29. èlen - PRISTOJNOSTI V PRIMERU SPORA
Spore med zavarovalcem ter zavarovancem na eni in zavarovalnico na
drugi strani reuje sodièe, pristojno po kraju sklenitve zavarovalne
pogodbe, ali po posebnem dogovoru arbitraa pri Zavarovalnici Triglav,
d.d., ali pa po posebnem dogovoru Mediacijski center pri Slovenskem
zavarovalnem zdruenju.

(1) Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva, naj doloèena sporna dejstva
ugotavljajo izvedenci.
(2) Vsaka stranka imenuje enega izvedenca izmed oseb, ki s strankami
niso v delovnem razmerju. Imenovana izvedenca pred zaèetkom
dela imenujeta tretjega izvedenca, ki da svoje mnenje le, kadar so
ugotovitve prvih dveh izvedencev razliène in le v mejah njunih
ugotovitev.
Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti sploni pogoji z oznako PG-ziv/11-7 se uporabljajo od 23. julija 2011.

