
Posebni pogoji za zavarovanje razširjene  
proizvajalčeve odgovornosti za izdelke

1. člen - UVODNA  DOLOČBA

(1)	 Zavarovanje	razširjene	proizvajalčeve	odgovornosti	za	izdelke	se	lahko	
sklene	le	v	kombinaciji	z	zavarovanjem	proizvajalčeve	odgovornosti	za	
izdelke.

(2)	 Za	 to	 zavarovanje	 se	 uporabljajo	Splošni	 pogoji	 za	 zavarovanje	
proizvajalčeve	odgovornosti	za	izdelke,	razen	v	delu,	ki	je	s	temi	pogoji	
drugače	urejen.

(3)	 Če	preneha	veljati	zavarovanje	proizvajalčeve	odgovornosti	za	izdelke,	
preneha	veljati,	če	ni	dogovorjeno	drugače,	tudi	zavarovanje	razširjene	
proizvajalčeve	odgovornosti	za	izdelke.

2. člen - ZAVAROVANA  NEVARNOST

(1)	 Zavarovalnica	krije	zakonsko	odgovornost	zavarovanca	za	škodo,	ki	
jo	oškodovanci	uveljavljajo	zaradi	napake	 izdelka,	 in	sicer	v	obsegu,	
določenem	s	temi	pogoji,	in	v	primeru,	če	je	škoda	nastala:
1)	 pri	mešanju,	sestavljanju	ali	predelavi	izdelka	z	napako	z	drugimi	izdelki	

(3.	člen);
2)	 pri	nadaljnji	obdelavi	in	predelavi	izdelka	z	napako	(4.	člen);
3)	 zaradi	demontaže	izdelka	z	napako	in	montaže	nadomestnega	izdelka	

(5.	člen);
4)	 zaradi	mehanične	naprave	z	napako	(6.	člen).

(2)	 V	primerih	iz	prejšnjega	odstavka	je	krita	tudi	škoda	na	stvari,	kamor	se	je	
vgradil	izdelek	z	napako,	ter	škoda	na	stvari,	ki	je	bila	izdelana	z	mehanično	
napravo	z	napako.

(3)	 Kot	izdelek	z	napako	se	šteje	izdelek,	pri	katerem	napaka	izvira	iz	zasnove,	
materiala,	 izdelave	ali	dobave,	izdelek	z	neprimernimi	ali	pomanjkljivimi	
navodili	ter	izdelek,	ki	ne	izpolnjuje	izrecno	določenih	lastnosti.

(4)	 Če	 je	posebej	dogovorjeno,	 je	v	zavarovanje	vključena	tudi	zakonska	
odgovornost	zavarovanca	za	stroške	preizkušanja	in	iskanja	napak	(7.	člen).

3. člen - MEŠANJE,  SESTAVLJANJE  ALI  PREDELAVA  
IZDELKA  Z  NAPAKO  Z DRUGIMI  IZDELKI 

(1)	 Zavarovalnica	krije	v	tem	primeru	škodo	pod	pogojem,	da	ločitev	izdelka	z	
napako	od	drugega	(končnega)	izdelka	ni	mogoča	zaradi	fizične	spojitve	
ob	mešanju,	sestavljanju	oziroma	predelavi	ali	iz	ekonomskih	razlogov.

(2)	 Zavarovalnica	krije	škodo,	ki	je	posledica:
1)	 nezmožnosti	uporabe	drugih	sestavin	končnega	 izdelka,	v	višini	

nabavne	vrednosti	teh	sestavin;
2)	 proizvodnih	stroškov	končnega	izdelka,	razen	stroškov,	ki	odpadejo	na	

zavarovančev	izdelek;
3)	 izgube	dobička,	ker	končnega	izdelka	zaradi	napake	ni	mogoče	prodati	

ali	ga	je	mogoče	prodati	samo	po	znižani	ceni,	pri	čemer	pa	ni	krita	škoda	
v	deležu	vrednosti	zavarovančevega	izdelka	z	napako	v	prodajni	ceni	
končnega	izdelka,	ki	bi	bila	dosežena,	če	izdelek	ne	bi	imel	napake;

4)	 nujnih	in	koristnih	stroškov	za	odpravo	napake	končnega	izdelka,	razen	
stroškov,	ki	odpadejo	na	zavarovančev	izdelek;

5)	 stroškov	čiščenja	in	ponovne	priprave	naprav	za	izdelovanje	končnih	
izdelkov.

(3)	 Če	je	škodo	možno	odpraviti	na	več	načinov,	krije	zavarovanje	le	stroške	
najbolj	ekonomičnega	načina.

4. člen - NADALJNJA  OBDELAVA  IN   
PREDELAVA IZDELKA  Z  NAPAKO

(1)	 Za	nadaljnjo	obdelavo	se	šteje	postopek,	po	katerem	se	spremeni	
dobavljeni	 izdelek	v	drug	 izdelek,	za	nadaljnjo	predelavo	pa	se	šteje	
plemenitenje	ali	površinska	obdelava	izdelka.

(2)	 Zavarovalnica	krije	škodo,	ki	je	posledica:
1)	 proizvodnih	stroškov	končnega	izdelka,	razen	stroškov,	ki	odpadejo	na	

zavarovančev	izdelek;

2)	 izgube	dobička,	ker	končnega	izdelka	zaradi	napake	ni	mogoče	prodati	
ali	ga	je	mogoče	prodati	samo	po	znižani	ceni,	pri	čemer	pa	ni	krita	škoda	
v	deležu	vrednosti	zavarovančevega	izdelka	z	napako	v	prodajni	ceni	
končnega	izdelka,	ki	bi	bila	dosežena,	če	izdelek	ne	bi	imel	napake;

3)	 nujnih	in	koristnih	stroškov	za	odpravo	napake	končnega	izdelka,	ra-
zen	stroškov,	ki	odpadejo	na	zavarovančev	izdelek;

4)	 stroškov	čiščenja	in	ponovne	priprave	naprav	za	izdelovanje	končnih	
izdelkov.

(3)	 Če	je	škodo	možno	odpraviti	na	več	načinov,	krije	zavarovanje	le	stroške	
najbolj	ekonomičnega	načina.

5. člen - DEMONTAŽA  IZDELKA  Z  NAPAKO  IN  
MONTAŽA  NADOMESTNEGA  IZDELKA

(1)	 Zavarovalnica	krije	škodo,	ki	je	posledica:
1)	 stroškov	za	zamenjavo	izdelka	z	napako	(ne	pa	tudi	njegovih	sestavnih	

delov),	torej	neposredne	demontaže	in	montaže,	niso	pa	kriti	stroški	
dobave	novih	ali	nadomestnih	izdelkov;

2)	 transportnih	stroškov	izdelka	brez	napake,	od	mesta	prvotne	dostave	do	
mesta	nadomestitve.	Če	so	transportni	stroški	neposrednega	prevoza	
od	zavarovanca	oziroma	drugih	oseb,	ki	proizvajajo	končni	izdelek,	do	
mesta	nadomestitve,	manjši	od	stroškov	prevoza	iz	prejšnjega	stavka,	
potem	krije	zavarovanje	le	stroške	neposrednega	prevoza.

(2)	 Če	je	škodo	možno	odpraviti	na	več	načinov,	krije	zavarovanje	le	stroške	
najbolj	ekonomičnega	načina.

(3)	 Zavarovalnica	ne	krije	škode,	če	zavarovanec	izdelek	z	napako	montira	ali	
namesti	sam	oziroma	če	je	to	naredil	nekdo	drug	v	njegovem	imenu	in	za	
njegov	račun,	razen	v	primeru,	če	uspe	dokazati,	da	napaka	na	izdelku	ni	
nastala		zaradi	vgradnje,	montaže	ali	nadzora	montaže,	temveč	je	posledica	
proizvodnje	ali	dobave;.	

6. člen - MEHANIČNA  NAPRAVA  Z  NAPAKO

(1)	 Zavarovalnica	krije	škodo,	ki	je	posledica:
1)	 nezmožnosti	uporabe	končnih	izdelkov,	ki	so	bili	izdelani	z	mehanično	

napravo	z	napako,	v	višini	njihove	nabavne	vrednosti;
2)	 proizvodnih	stroškov	za	izdelavo	končnih	izdelkov;
3)	 izgube	dobička,	ker	končnih	izdelkov	zaradi	napake	ni	mogoče	prodati	

ali	jih	je	mogoče	prodati	samo	po	znižani	ceni;
4)	 nujnih	in	koristnih	stroškov	za	odpravo	napake	končnih	izdelkov;
5)	 stroškov	čiščenja	in	ponovne	priprave	naprav	za	izdelovanje	končnih	

izdelkov.
(2)	 Če	je	škodo	možno	odpraviti	na	več	načinov,	krije	zavarovanje	le	stroške	

najbolj	ekonomičnega	načina.
(3)	 Če	je	posebej	dogovorjeno,	krije	zavarovanje	tudi	škodo,	ki	je	posledica	

dejstva,	da	so	bili	izdelki,	ki	so	bili	izdelani	z	mehanično	napravo	z	napako,	
kasneje	mešani,	sestavljeni	ali	predelani	z	drugimi	izdelki,	obdelani	oziroma	
predelani	ali	demontirani	in	nadomeščeni	z	izdelkom	brez	napake.	V	tem	
primeru	je	škoda	krita	v	enakem	obsegu,	kot	je	to	določeno	s	3.,	4.	oziroma	
5.	členom	teh	pogojev.

7. člen - STROŠKI  PREIZKUŠANJA  IN  ISKANJA  NAPAK

(1)	 Zavarovalnica	jamči	za	stroške	preizkušanja	in	iskanja	napak	pod	pogojem,	
da	se	je	predhodno	ugotovila	napaka	posameznega	izdelka	in	da	rezultati	
naključnega	preizkušanja	oziroma	drugi	utemeljeni	dokazi	nakazujejo,	da	
je	enaka	napaka	prisotna	tudi	pri	ostalih	izdelkih.

(2)	 Za	preizkušanje	in	iskanje	napak	se	šteje	tudi	razvrščanje,	ločevanje	in	
ponovno	pakiranje	izdelkov.
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Izrazi	v	teh	pogojih	pomenijo:
 ♦ zavarovalec

osebo,	ki	sklene	zavarovalno	pogodbo;
 ♦ zavarovanec

osebo,	katere	interes	je	zavarovan;	zavarovalec	in	zavarovanec	je	 ista	
oseba,	razen	pri	zavarovanjih	na	tuj	račun;

 ♦ zavarovalna polica
listina	o	sklenjeni	zavarovalni	pogodbi	in	sestavni	del	zavarovalne	pogodbe;

 ♦ zavarovalna premja
znesek,	ki	ga	plaa	zavarovalec	za	sklenjeno	zavarovanje;

 ♦ odškodnina
	 znesek,	ki	ga	zavarovalnica	plača	po	zavarovalni	pogodbi	 iz	naslova	

zavarovanja	odgovornosti;
 ♦ zavarovalna vsota

znesek,	 ki	 predstavlja	 zgornjo	mejo	 zavarovalnice	 ob	 nastanku	
zavarovalnega	primera.

A. ZA  VSE  NEVARNOSTNE  VIRE

1. člen - ZAVAROVANA  NEVARNOST

(1)	 Zavarovalnica	 jamči	 za	škodo,	 ki	 jo	 tretje	osebe	uveljavljajo	proti	
zavarovancu	s	civilnopravnimi	odškodninskimi	zahtevki	zaradi	nenadnega	
in	presenetljivega	dogodka	(nesreče),	ki	 izvira	 iz	dejavnosti,	 lastnosti	
ali	pravnega	 razmerja,	navedenega	v	polici,	za	katerega	odgovarja	
zavarovanec	in	ki	ima	za	posledico:	
1)	 telesne	poškodbe,	obolenje	ali	smrt	osebe	(poškodovanje	oseb);
2)	 uničenje	ali	poškodbo	stvari	(poškodovanje	stvari).

(2)	 Za	tretje	osebe	iz	1.	odstavka	se	ne	štejejo	delavci	zavarovanca,	če ni 
drugače	dogovorjeno.	

(3) Zavarovanje	vključuje	 tudi	zavarovančevo	odgovornost,	 ki	 izvira	 iz	
dejavnosti,	zaradi:
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(3)	 Če	obstaja	sum,	da	imajo	vsi	 izdelki	napako	in	da	je	velika	verjetnost,	
da	bodo	stroški	preizkušanja	in	iskanja	napak	presegli	škodo,	ki	bi	bila	
povrnjena	v	skladu	s	3.,	4.,	5.	 in	6.	členom	teh	pogojev,	potem	je	kritje	
omejeno	na	znesek,	ki	bi	bil	povrnjen	v	skladu	z	omenjenimi	členi.	V	tem	
primeru	ni	potrebno	dokazovati,	da	so	sumljivi	izdelki	dejansko	imeli	napako.

(4)	 Če	je	napako	na	izdelku	mogoče	ugotoviti	le	z	uničenjem	izdelka,	potem	
napake	izdelka	ni	potrebno	dokazovati.	Kritje	je	v	tem	primeru	omejeno	
na	znesek,	ki	bi	bil	povrnjen	v	skladu	s	3.,	4.,	5.	in	6.	členom	teh	pogojev.

(5)	 Če	je	škodo	možno	odpraviti	na	več	načinov,	krije	zavarovanje	le	stroške	
najbolj	ekonomičnega	načina.

8. člen - NEZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1)	 Zavarovalnica	poleg	omejitev	in	izključitev	iz	Splošnih	pogojev	proizvajalčeve	
odgovornosti	za	izdelke	ne	jamči	in	ne	povrne	škode:
1)	 če	ni	izrecno	krita	v	členih	3	do	6	teh	pogojev:

-	 ki	 je	posledica	neizpolnitve	pogodbe,	nadomestne	 izpolnitve,	
odstopa	od	pogodbe,	znižanja	kupnine	ali	škode	namesto	izpolnitve,

-	 zaradi	izboljšav,
-	 zaradi	nezmožnosti	uporabe	predmeta	pogodbe	ali	nedoseganja	

uspeha	iz	pogodbe,
-	 zaradi	stroškov,	ki	so	nastali	kot	neuspešen	poizkus	za	pravilno	

izpolnitev	pogodbe,
-	 zaradi	zamude	pri	izpolnitvi,
-	 zaradi	drugih	nadomestil	namesto	izpolnitve;

2)	 ki	nastane	kot	posledična	škoda	(kot	na	primer	obratovalni	zastoj,	izpad	
proizvodnje,	izguba	dobička	ipd.),	razen	če	je	le-ta	izrecno	krita	v	členih	
3	do	6	teh	pogojev;

3)	 ki	je	posledica	kršitev	pravic	tretjih	oseb	(kot	na	primer	kršitve	patentnih	
in	avtorskih	pravic,	pravic	 industrijske	 lastnine,	pravic	do	tajnosti	 in	
zasebnosti,	kršitve	na	področju	konkurence	in	oglaševanja,…);

4)	 ki	se	nanaša	na	 izdelke	v	 lasti	ali	pod	nadzorom	zavarovanca	ali	
katerekoli	po	tej	polici	zavarovane	osebe,	čeprav	so	bile	pošiljke	enakih	
izdelkov	že	dane	v	prodajo;

5)	 ki	je	posledica	izdelkov,	katerih	lastnosti,	delovanje	ali	uporaba	niso	bili	
ustrezno	preizkušeni	ali	pojasnjeni;

6)	 ki	je	povezana	z	izdelki	za	zračna	in	vodna	plovila	ter	motorna	in	tirna	
vozila,	če	ni	drugače	dogovorjeno.	Zavarovalnica	pa	v	nobenem	primeru	
ne	jamči	in	ne	povrne	škode	opredeljene	v	1.	odstavku	5.	člena	teh	
pogojev	,	ki	je	povezana	z	izdelki		za	zračna	in	vodna	plovila	ter	motorna	
in	tirna	vozila.

9. člen - ZAVAROVALNA  VSOTA

(1)	 Jamstvo	zavarovalnice	za	posamezni	zavarovalni	primer	 je	določeno	z	
višino	dogovorjene	zavarovalne	vsote.

(2)	 Zavarovalna	 vsota	 za	 zavarovanje	 razšir jene	 proizvajalčeve	 
odgovornosti	za	 izdelke	ne	sme	biti	višja	od	 	zavarovalne	vsote	za	 
zavarovanje	proizvajalčeve	odgovornosti	za	izdelke.

(3)	 Zgornji	limit	zavarovalnega	jamstva	po	posameznem	škodnem	dogodku,	ki	
hkrati	izvira	iz	naslova	zavarovanja	proizvajalčeve	odgovornosti	za	izdelke	
in	zavarovanja	razširjene	proizvajalčeve	odgovornosti	za	izdelke	ne	sme	
biti	višji	od	zavarovalne	vsote	za	zavarovanje	proizvajalčeve	odgovornosti	
za	izdelke.

(4)	 Zavarovalnica	 izplača	 iz	vseh	škodnih	dogodkov	v	enem	letu	skupne	
odškodnine,	ki	znašajo	največ	dogovorjeno	zavarovalno	vso	(letni	agregat),	
če	ni	z	zavarovalno	polico	drugače	dogovorjeno.

(5)	 V	primeru	izplačila	letnega	agregata	se	zavarovanje	lahko	nadaljuje	le,	če	
je	to	posebej	dogovorjeno.	V	tem	primeru	se	premija	določi	posebej.

10. člen - ZAVAROVALNI  PRIMER

(1)	 Šteje	se,	da	 je	nastal	škodni	dogodek	v	trenutku,	ko	 je	s	strani	drugih	
oseb	prišlo	do	mešanja,	sestavljanja	ali	predelave	zavarovančevega	
izdelka	z	napako	z	drugimi	 izdelki,	ob	nadaljnji	predelavi	 in	dodelavi		
zavarovančevega	izdelka	z	napako	s	strani	drugih	oseb,	ob	demontaži	
zavarovančevega	izdelka	z	napako	in	montaži	nadomestnega	izdelka	pri	
drugih	osebah,	ob	izdelavi	izdelkov	s	strani	drugih	oseb	z	zavarovančevo	
mehanično	napravo	z	napako	ali	v	 trenutku	ugoto-vljene	potrebe	po	
preizkušanju	izdelkov.	

(2)	 Več	škodnih	dogodkov,	ki	izvirajo	iz	istega	vzroka	oziroma	so	posledica	
dobave	izdelkov	z	isto	napako,	se	šteje	kot	en	zavarovalni	primer,	ki	se	je	
zgodil	v	trenutku,	ko	se	je	zgodil	prvi	škodni	dogodek	te	vrste,	ne	glede	na	
to,	kdaj	so	posamezni	škodni	dogodki	dejansko	nastali.

11. člen -  ČASOVNA  OMEJITEV   
VELJAVNOSTI  ZAVAROVANJA

Zavarovalnica	ima	obveznost	samo	tedaj,	če	je	škodni	dogodek	nastal	v	času	
trajanja	zavarovanja	in	pod	pogojem,	da	izdelek	z	napako	ni	bil	dan	v	promet	
pred	dnevom	sklenitve	zavarovanja.	Če	je	posebej	dogovorjeno	in	je	plačana	
dodatna	premija,	ima	zavarovalnica	obveznost	tudi	za	izdelke	z	napako,	ki	so	
bili	dani	v	promet	pred	dnevom	sklenitve	zavarovanja.

12. člen - ZAVAROVALNI  KRAJ

Zavarovalnica	ima	obveznost	samo	tedaj,	če	je	do	škodnega	dogodka	prišlo	v	
Evropi,	razen	če	ni	z	zavarovalno	polico	drugače	dogovorjeno.

13. člen - DAJATEV  ZAVAROVALNICE

(1)	 Dajatev	zavarovalnice	je	škoda,	ugotovljena	po	določilih	teh	zavarovalnih	
pogojev,	in	je	omejena	z	višino	dogovorjene	zavarovalne	vsote.

(2) Obveznost	zavarovalnice	se	pri	vsaki	škodi	zmanjša	za	soudeležbo	 
zavarovanca	(odbitna	franšiza)	v	višini,	kot	je	navedena	v	zavarovalni	polici.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti splošni pogoji z oznako PG-oiz-rpo/22-12 se uporabljajo od 1. decembra 2022.


