Posebni pogoji za zavarovanje razirjene
proizvajalèeve odgovornosti za izdelke
1. èlen - UVODNA DOLOÈBA
(1) Zavarovanje razirjene proizvajalèeve odgovornosti za izdelke se
lahko sklene le v kombinaciji z zavarovanjem proizvajalèeve
odgovornosti za izdelke.
(2) Za to zavarovanje se uporabljajo Sploni pogoji za zavarovanje
proizvajalèeve odgovornosti za izdelke, razen v delu, ki je s temi
pogoji drugaèe urejen.
(3) Èe preneha veljati zavarovanje proizvajalèeve odgovornosti za
izdelke, preneha veljati, èe ni dogovorjeno drugaèe, tudi
zavarovanje razirjene proizvajalèeve odgovornosti za izdelke.

2. èlen - ZAVAROVANA NEVARNOST
(1) Zavarovalnica krije zakonsko odgovornost zavarovanca za kodo, ki
jo okodovanci uveljavljajo zaradi napake izdelka, in sicer v obsegu,
doloèenem s temi pogoji, in v primeru, èe je koda nastala:
1) pri meanju, sestavljanju ali predelavi izdelka z napako z drugimi
izdelki (3. èlen);
2) pri nadaljnji obdelavi in predelavi izdelka z napako (4. èlen);
3) zaradi demontae izdelka z napako in montae nadomestnega
izdelka (5. èlen);
4) zaradi mehaniène naprave z napako (6. èlen).
(2) V primerih iz prejnjega odstavka je krita tudi koda na stvari, kamor
se je vgradil izdelek z napako, ter koda na stvari, ki je bila izdelana
z mehanièno napravo z napako.
(3) Kot izdelek z napako se teje izdelek, pri katerem napaka izvira iz
zasnove, materiala, izdelave ali dobave, izdelek z neprimernimi ali
pomanjkljivimi navodili ter izdelek, ki ne izpolnjuje izrecno doloèenih
lastnosti.
(4) Èe je posebej dogovorjeno, je v zavarovanje vkljuèena tudi zakonska
odgovornost zavarovanca za stroke preizkuanja in iskanja napak
(7. èlen).

3. èlen - MEANJE, SESTAVLJANJE ALI PREDELAVA
IZDELKA Z NAPAKO Z DRUGIMI IZDELKI
(1) Zavarovalnica krije v tem primeru kodo pod pogojem, da loèitev
izdelka z napako od drugega (konènega) izdelka ni mogoèa zaradi
fiziène spojitve ob meanju, sestavljanju oziroma predelavi ali iz
ekonomskih razlogov.
(2) Zavarovalnica krije kodo, ki je posledica:
1) nezmonosti uporabe drugih sestavin konènega izdelka, v viini
nabavne vrednosti teh sestavin;
2) proizvodnih strokov konènega izdelka, razen strokov, ki odpadejo
na zavarovanèev izdelek;
3) izgube dobièka, ker konènega izdelka zaradi napake ni mogoèe
prodati ali ga je mogoèe prodati samo po zniani ceni, pri èemer
pa ni krita koda v deleu vrednosti zavarovanèevega izdelka z
napako v prodajni ceni konènega izdelka, ki bi bila doseena, èe
izdelek ne bi imel napake;
4) nujnih in koristnih strokov za odpravo napake konènega izdelka,
razen strokov, ki odpadejo na zavarovanèev izdelek;
5) strokov èièenja in ponovne priprave naprav za izdelovanje
konènih izdelkov.
(3) Èe je kodo mono odpraviti na veè naèinov, krije zavarovanje le
stroke najbolj ekonomiènega naèina.

4. èlen - NADALJNJA OBDELAVA IN
PREDELAVA IZDELKA Z NAPAKO
(1) Za nadaljnjo obdelavo se teje postopek, po katerem se spremeni
dobavljeni izdelek v drug izdelek, za nadaljnjo predelavo pa se teje
plemenitenje ali povrinska obdelava izdelka.

(2) Zavarovalnica krije kodo, ki je posledica:
1) proizvodnih strokov konènega izdelka, razen strokov, ki odpadejo
na zavarovanèev izdelek;
2) izgube dobièka, ker konènega izdelka zaradi napake ni mogoèe
prodati ali ga je mogoèe prodati samo po zniani ceni, pri èemer
pa ni krita koda v deleu vrednosti zavarovanèevega izdelka z
napako v prodajni ceni konènega izdelka, ki bi bila doseena, èe
izdelek ne bi imel napake;
3) nujnih in koristnih strokov za odpravo napake konènega izdelka,
razen strokov, ki odpadejo na zavarovanèev izdelek;
4) strokov èièenja in ponovne priprave naprav za izdelovanje
konènih izdelkov.
(3) Èe je kodo mono odpraviti na veè naèinov, krije zavarovanje le
stroke najbolj ekonomiènega naèina.

5. èlen - DEMONTAA IZDELKA Z NAPAKO IN
MONTAA NADOMESTNEGA IZDELKA
(1) Zavarovalnica krije kodo, ki je posledica:
1) strokov za zamenjavo izdelka z napako (ne pa tudi njegovih
sestavnih delov), torej neposredne demontae in montae, niso
pa kriti stroki dobave novih ali nadomestnih izdelkov;
2) transportnih strokov izdelka brez napake, od mesta prvotne
dostave do mesta nadomestitve. Èe so transportni stroki
neposrednega prevoza od zavarovanca oziroma drugih oseb, ki
proizvajajo konèni izdelek, do mesta nadomestitve, manji od
strokov prevoza iz prejnjega stavka, potem krije zavarovanje le
stroke neposrednega prevoza.
(2) Èe je kodo mono odpraviti na veè naèinov, krije zavarovanje le
stroke najbolj ekonomiènega naèina.
(3) Zavarovalnica ne krije kode, èe zavarovanec izdelek z napako
montira ali namesti sam oziroma èe je to naredil nekdo drug v
njegovem imenu in za njegov raèun, razen v primeru, èe uspe
dokazati, da napaka na izdelku ni nastala zaradi vgradnje, montae
ali nadzora montae, temveè je posledica proizvodnje ali dobave;.

6. èlen - MEHANIÈNA NAPRAVA Z NAPAKO
(1) Zavarovalnica krije kodo, ki je posledica:
1) nezmonosti uporabe konènih izdelkov, ki so bili izdelani z
mehanièno napravo z napako, v viini njihove nabavne vrednosti;
2) proizvodnih strokov za izdelavo konènih izdelkov;
3) izgube dobièka, ker konènih izdelkov zaradi napake ni mogoèe
prodati ali jih je mogoèe prodati samo po zniani ceni;
4) nujnih in koristnih strokov za odpravo napake konènih izdelkov;
5) strokov èièenja in ponovne priprave naprav za izdelovanje
konènih izdelkov.
(2) Èe je kodo mono odpraviti na veè naèinov, krije zavarovanje le
stroke najbolj ekonomiènega naèina.
(3) Èe je posebej dogovorjeno, krije zavarovanje tudi kodo, ki je
posledica dejstva, da so bili izdelki, ki so bili izdelani z mehanièno
napravo z napako, kasneje meani, sestavljeni ali predelani z drugimi
izdelki, obdelani oziroma predelani ali demontirani in nadomeèeni
z izdelkom brez napake. V tem primeru je koda krita v enakem
obsegu, kot je to doloèeno s 3., 4. oziroma 5. èlenom teh pogojev.

7. èlen - STROKI PREIZKUANJA
IN ISKANJA NAPAK
(1) Zavarovalnica jamèi za stroke preizkuanja in iskanja napak pod
pogojem, da se je predhodno ugotovila napaka posameznega izdelka
in da rezultati nakljuènega preizkuanja oziroma drugi utemeljeni
dokazi nakazujejo, da je enaka napaka prisotna tudi pri ostalih
izdelkih.
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(2) Za preizkuanje in iskanje napak se teje tudi razvrèanje, loèevanje
in ponovno pakiranje izdelkov.
(3) Èe obstaja sum, da imajo vsi izdelki napako in da je velika verjetnost,
da bodo stroki preizkuanja in iskanja napak presegli kodo, ki bi
bila povrnjena v skladu s 3., 4., 5. in 6. èlenom teh pogojev, potem
je kritje omejeno na znesek, ki bi bil povrnjen v skladu z omenjenimi
èleni. V tem primeru ni potrebno dokazovati, da so sumljivi izdelki
dejansko imeli napako.
(4) Èe je napako na izdelku mogoèe ugotoviti le z unièenjem 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. èlenom
teh pogojev.
(5) Èe je kodo mono odpraviti na veè naèinov, krije zavarovanje le
stroke najbolj ekonomiènega naèina.

8. èlen - NEZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Zavarovalnica poleg omejitev in izkljuèitev iz Splonih pogojev
proizvajalèeve odgovornosti za izdelke ne jamèi in ne povrne kode:
1) èe ni izrecno krita v èlenih 3 do 6 teh pogojev:
- ki je posledica neizpolnitve pogodbe, nadomestne izpolnitve,
odstopa od pogodbe, znianja kupnine ali kode namesto
izpolnitve,
- zaradi izboljav,
- zaradi nezmonosti uporabe predmeta pogodbe ali nedoseganja
uspeha iz pogodbe,
- zaradi strokov, ki so nastali kot neuspeen poizkus za pravilno
izpolnitev pogodbe,
- zaradi zamude pri izpolnitvi,
- zaradi drugih nadomestil namesto izpolnitve;
2) ki nastane kot posledièna koda (kot na primer obratovalni zastoj,
izpad proizvodnje, izguba dobièka ipd.), razen èe je le-ta izrecno
krita v èlenih 3 do 6 teh pogojev;
3) ki je posledica kritev pravic tretjih oseb (kot na primer kritve
patentnih in avtorskih pravic, pravic industrijske lastnine, pravic
do tajnosti in zasebnosti, kritve na podroèju konkurence in
oglaevanja, );
4) ki se nanaa na izdelke v lasti ali pod nadzorom zavarovanca ali
katerekoli po tej polici zavarovane osebe, èeprav so bile poiljke
enakih izdelkov e dane v prodajo;
5) ki je posledica izdelkov, katerih lastnosti, delovanje ali uporaba
niso bili ustrezno preizkueni ali pojasnjeni;
6) ki je povezana z izdelki za zraèna in vodna plovila ter motorna in
tirna vozila, èe ni drugaèe dogovorjeno. Zavarovalnica pa v
nobenem primeru ne jamèi in ne povrne kode opredeljene v 1.
odstavku 5. èlena teh pogojev , ki je povezana z izdelki za zraèna
in vodna plovila ter motorna in tirna vozila.

9. èlen - ZAVAROVALNA VSOTA
(1) Jamstvo zavarovalnice za posamezni zavarovalni primer je doloèeno
z viino dogovorjene zavarovalne vsote.
(2) Zavarovalna vsota za zavarovanje razirjene proizvajalèeve
odgovornosti za izdelke ne sme biti vija od zavarovalne vsote za
zavarovanje proizvajalèeve odgovornosti za izdelke.

(3) Zgornji limit zavarovalnega jamstva po posameznem kodnem
dogodku, ki hkrati izvira iz naslova zavarovanja proizvajalèeve
odgovornosti za izdelke in zavarovanja razirjene proizvajalèeve
odgovornosti za izdelke ne sme biti viji od zavarovalne vsote za
zavarovanje proizvajalèeve odgovornosti za izdelke.
(4) Zavarovalnica izplaèa iz vseh kodnih dogodkov v enem letu skupne
odkodnine, ki znaajo najveè dogovorjeno zavarovalno vso (letni
agregat), èe ni z zavarovalno polico drugaèe dogovorjeno.
(5) V primeru izplaèila letnega agregata se zavarovanje lahko nadaljuje
le, èe je to posebej dogovorjeno. V tem primeru se premija doloèi
posebej.

10. èlen - ZAVAROVALNI PRIMER
(1) teje se, da je nastal kodni dogodek v trenutku, ko je s strani drugih
oseb prilo do meanja, sestavljanja ali predelave zavarovanèevega
izdelka z napako z drugimi izdelki, ob nadaljnji predelavi in dodelavi
zavarovanèevega izdelka z napako s strani drugih oseb, ob demontai
zavarovanèevega izdelka z napako in montai nadomestnega
izdelka pri drugih osebah, ob izdelavi izdelkov s strani drugih oseb z
zavarovanèevo mehanièno napravo z napako ali v trenutku ugotovljene potrebe po preizkuanju izdelkov.
(2) Veè kodnih dogodkov, ki izvirajo iz istega vzroka oziroma so posledica
dobave izdelkov z isto napako, se teje kot en zavarovalni primer, ki
se je zgodil v trenutku, ko se je zgodil prvi kodni dogodek te vrste,
ne glede na to, kdaj so posamezni kodni dogodki dejansko nastali.

11. èlen - ÈASOVNA OMEJITEV
VELJAVNOSTI ZAVAROVANJA
Zavarovalnica ima obveznost samo tedaj, èe je kodni dogodek nastal
v èasu trajanja zavarovanja in pod pogojem, da izdelek z napako ni bil
dan v promet pred dnevom sklenitve zavarovanja. Èe je posebej
dogovorjeno in je plaèana dodatna premija, ima zavarovalnica obveznost
tudi za izdelke z napako, ki so bili dani v promet pred dnevom sklenitve
zavarovanja.

12. èlen - ZAVAROVALNI KRAJ
Zavarovalnica ima obveznost samo tedaj, èe je do kodnega dogodka
prilo v Evropi, razen èe ni z zavarovalno polico drugaèe dogovorjeno.

13. èlen - DAJATEV ZAVAROVALNICE
(1) Dajatev zavarovalnice je koda, ugotovljena po doloèilih teh
zavarovalnih pogojev, in je omejena z viino dogovorjene zavarovalne
vsote.
(2) Zavarovanec je pri vsakem zavarovalnem primeru soudeleen z
odbitno franizo v viini 10 % od kode, vendar ne manj kot 1.000 EUR,
razen èe ni z zavarovalno polico drugaèe dogovorjeno.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti pogoji z oznako PG-oiz-rpo/12-1 se uporabljajo od 1. januarja 2012.

