Sploni pogoji za zavarovanje glasbenih instrumentov,
elektroakustiènih aparatov in podobnih stvari
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 zavarovalec plaèa zavarovalnici in
zavarovalnina - znesek, ki ga zavarovalnica plaèa po zavarovalni
pogodbi.

1. èlen - OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA
(1) Zavarovanje krije v obsegu, ki je doloèen s temi pogoji, unièenje ali
pokodbo zavarovanih stvari zaradi katerekoli nevarnosti, razen:
1) zaradi pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja in so bile ali bi morale biti zavarovancu znane;
2) èe nastane v jamèevalnem roku in jo je dolan povrniti prodajalec
ali proizvajalec, èe njuno jamstvo ni sporno;
3) zaradi izrabljenosti, starosti, slabega vzdrevanja ali dotrajanosti;
4) zaradi korozije, oksidacije, vlage in podobnih pojavov, ki delujejo
na zavarovane stvari dalj èasa;
5) osmoditve in onesnaevanja;
6) zaradi popravil in obnove, ki niso posledica kodnega dogodka;
7) èe je posledica nestrokovnih popravil.
(2) Zavarovanje krije tudi izginitev zavarovanih stvari, èe ni izginitev
posledica navadne tatvine, pozabitve ali zamenjave.
(3) Zavarovanje krije samo gmotno kodo, ki je nastala na zavarovanih
stvareh, ne pa posredne kode (izguba zasluka, zmanjanje
vrednosti, kazni, vrednosti posnetkov na trakovih, ploèah ipd).

2. èlen - PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja so glasbeni instrumenti, njihovi kovèki, elektroakustièni aparati s pripadajoèo opremo in druge podobne stvari.
(2) Zavarovane so samo v polici navedene stvari.
(3) Predmet zavarovanja niso strune, opne in podobni obrabljivi deli
glasbenih instrumentov, èe pride do pokodbe ali unièenja med
njihovo namensko uporabo.

3. èlen - ZAVAROVALNA VREDNOST
(1) Zavarovalna vrednost stvari je nabavna cena nove stvari, zmanjana
za znesek vrednosti, izgubljene zaradi obrabe, starosti in ekonomske
zastarelosti.
(2) Za redke glasbene instrumente, ki so jih izdelali svetovno priznani
mojstri, se zavarovalna vrednost lahko doloèi tudi z zneskom, ki ga
sporazumno doloèita zavarovanec in zavarovalnica (taksirana vrednost).

4. èlen - ZAVAROVALNI KRAJ
(1) Zavarovanje velja, èe ni drugaèe dogovorjeno, v kateremkoli kraju
na obmoèju Evrope, kakor tudi med prevozom, èe so zavarovane
stvari v notranjosti vozila.
(2) Stvari niso zavarovane proti nevarnosti izginitve, èe so v nezaklenjenem prostoru ali nezaklenjenem vozilu, kar pa ne velja, èe je
prilo do izginitve zaradi ropa ali èe je prilo do prometne nezgode.
(3) Èe ni dogovorjeno drugaèe, stvari niso zavarovane v kraju popravila
in tam, kamor so dane na posodo ali v najem.

5. èlen - OBRAÈUN KODE
(1) koda, ki jo krije zavarovanje, se obraèuna v primeru:
1) unièenja ali izginitve zavarovane stvari - po zavarovalni vrednosti
stvari ob nastanku zavarovalnega primera;
2) pokodbe zavarovane stvari - po strokih popravila in materiala,
kolikor bi znaali na dan zavarovalnega primera, zmanjanih za
izgubljeno vrednost stvari zaradi obrabe, starosti, ekonomske in
tehniène zastarelosti, èe ni dogovorjeno drugaèe, ter za vrednost

ostankov. V kodo se ne raèunajo stroki, ki so nastali ob popravilu
zaradi izboljave, izpopolnitve ali drugih sprememb na
zavarovani stvari.
(2) teje se, da je stvar unièena in se zato koda obraèuna po 1) toèki
prejnjega odstavka, èe bi stroki popravila dosegli vrednost stvari
na dan zavarovalnega primera, zmanjano za vrednost ostankov.
(3) Ostanki unièenih ali pokodovanih stvari ostanejo zavarovancu in
se obraèunajo po trni ceni ob nastanku zavarovalnega primera ter
po stanju, v kakrnem so bili takoj po zavarovalnem primeru.
(4) Med stroke popravila se tejejo tudi nujni prevozni stroki, vendar
najveè do 1 % od zavarovalne vsote posamezne stvari, ki je pokodovana.

6. èlen - ZAVAROVALNA VSOTA
(1) Èe ni dogovorjeno drugaèe, jamèi zavarovalnica le do viine dogovorjene zavarovalne vsote.
(2) Zavarovalnica ali zavarovanec lahko zahtevata, da se za naslednja
zavarovalna leta zniata zavarovalna vsota in premija, èe zavarovalna vsota precej presega zavarovalno vrednost.
(3) Èe je zavarovalna pogodba sklenjena brez zavarovalne vsote ali na
neomejeno vrednost, velja, da je zavarovanje sklenjeno na dejansko
vrednost.

7. èlen - DAJATEV ZAVAROVALNICE (ZAVAROVALNINA)
(1) Èe je zavarovalna vsota enaka zavarovalni vrednosti ali vija od nje,
zavarovalnica ob zakljuèku likvidacije zavarovalnega primera plaèa
obraèunano kodo v polnem znesku, vendar najveè do viine
zavarovalne vrednosti.
(2) Èe je zavarovalna vsota ob zakljuèku likvidacije zavarovalnega
primera nija od zavarovalne vrednosti (podzavarovanje), plaèa
zavarovalnica obraèunano kodo le v razmerju med zavarovalno
vsoto in zavarovalno vrednostjo, vendar najveè do viine zavarovalne vsote.
(3) V primeru, ko je sklenjeno zavarovanje na prvi riziko, plaèa zavarovalnica obraèunano kodo v polnem znesku, vendar najveè do
dogovorjene zavarovalne vsote. Doloèila o podzavarovanju iz drugega odstavka tega èlena se v tem primeru ne uporabljajo.
(4) Soudeleba zavarovanca pri kodi znaa 10 % od navedenih sestavin
dajatve zavarovalnice, vendar ne manj kot 1 % od zavarovalne vsote.
Èe je z isto zavarovalno pogodbo zavarovanih veè stvari, velja ena
soudeleba za vse stvari, ki so pokodovane ob istem zavarovalnem
primeru.
(5) Nujne stroke za ukrepe, ki naj bi odvrnili in zmanjali kodo in ki so
po nastanku zavarovalnega primera storjeni po nalogu zavarovalnice,
mora ta povrniti v celoti, ne glede na zavarovalno vsoto.
(6) Ob zakljuèku likvidacije zavarovalnega primera se izplaèa zavarovalnina, zmanjana za morebitno e izplaèano akontacijo, revalorizirano za stopnjo rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji od
izplaèila akontacije do zakljuèka likvidacije zavarovalnega primera.

8. 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 tudi skupaj.
(2) Zavarovalec mora omogoèiti zavarovalnici pregled rizika.

9. èlen - SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE
(1) Zavarovalna pogodba je sklenjena na podlagi pisne ali ustne
ponudbe.
(2) Zavarovalnica lahko po prejemu ponudbe zahteva dopolnitve ali
pojasnila. teje se, da je ponudba prispela k zavarovalnici, ko le-ta
prejme zahtevane dopolnitve ali pojasnila.
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(3) Doloèbe o sklenitvi zavarovalne pogodbe se uporabljajo tudi, ko se
spremeni obstojeèa zavarovalna pogodba, razen v primeru
spremembe zavarovalnih pogojev ali premijskega cenika.

dobe, za katero je plaèana premija, gre zavarovalnici premija do
tistega dne, do katerega traja njeno jamstvo, èe ni dogovorjeno
drugaèe.

10. èlen - ZAÈETEK IN KONEC ZAVAROVALNEGA KRITJA

14. èlen - ZAVAROVALNI PRIMER

(1) Obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe se priène po izteku
24. ur dneva, ki je v polici naveden kot zaèetek zavarovanja, èe je
do tega dne plaèana prva premija oziroma po izteku 24. ure dneva,
ko je premija plaèana, èe ni drugaèe dogovorjeno.
(2) Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure dneva, ki je v
polici naveden kot dan poteka zavarovanja. 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.

Pri zavarovanju stvari se teje, da je nastal zavarovalni primer v trenutku,
ko so zaradi ene izmed zavarovanih nevarnosti zaèele nastajati pokodbe
na zavarovani stvari.

11. èlen - PLAÈILO PREMIJE
(1) Prvo ali enkratno premijo mora zavarovalec plaèati ob prejemu police,
naslednje premije pa prvi dan vsakega zavarovalnega leta. Èe je v
zavarovalni pogodbi dogovorjeno, da se premija plaèuje v obrokih,
zapadejo v plaèilo ob nastanku zavarovalnega primera vsi premijski
obroki tekoèega zavarovalnega leta.
(2) 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.
(3) 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.
(4) 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 doplaèilo zneska, za katerega bi se bila premija odmerila
vie, èe bi se bila pogodba sklenila le za toliko èasa, kolikor je
resnièno trajala.
(5) V primeru prenehanja zavarovalne pogodbe zaradi zapadle premije
mora zavarovalec plaèati premijo za èas od dneva prenehanja
pogodbe ali celotno premijo za tekoèe zavarovalno leto, èe je do
dneva prenehanja veljavnosti pogodbe nastal zavarovalni primer,
za katerega mora zavarovalnica plaèati zavarovalnino.

12. 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.

13. èlen - POVRAÈILO PREMIJE
(1) Zavarovalnici pripada premija za tekoèe zavarovalno leto v celoti,
èe je zavarovana stvar unièena zaradi zavarovane nevarnosti.
(2) Zavarovalnica vrne del zavarovalne premije za neuporabljeni èas
zavarovanja, èe je zavarovana stvar unièena zaradi nezavarovane
nevarnosti.
(3) Èe je zavarovana stvar unièena pred zaèektom jamstva, vrne zavarovalnica vso plaèano zavarovalno premijo.
(4) V drugih primerih prenehanja zavarovalne pogodbe pred koncem

15. èlen - ZAVAROVANÈEVE DOLNOSTI PO
ZAVAROVALNEM PRIMERU
(1) Zavarovanec mora prijaviti zavarovalnici nastanek zavarovalnega
primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj zve.
(2) Zavarovanec mora o zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi
poara, eksplozije, vloma, ropa in prometne nezgode, takoj obvestiti
pristojni organ za notranje zadeve (policijo) ter navesti, katere stvari
so bile unièene ali pokodovane.
(3) Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse podatke in druge dokaze,
ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in viine kode.

16. èlen - IZVEDENSKI POSTOPEK
(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.
(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 stranki.

17. èlen - IZSLEDITEV IZGINULIH STVARI
(1) Èe zavarovanec kakorkoli zve, kje so izginule stvari, mora nemudoma
s sodelovanjem pristojnih organov za notranje zadeve (policije)
ukreniti vse potrebno, da ugotovi istovetnost teh stvari in da jih dobi
èimprej nazaj ter o tem takoj obvestiti zavarovalnico.
(2) Èe zavarovanec e ni prejel zavarovalnine za najdene stvari, jih
mora prevzeti. Èe so stvari pokodovane, se koda obraèuna po
doloèilih 5. èlena teh pogojev.
(3) Èe je zavarovanec e prejel zavarovalnino, preden je zvedel, kje so
izginule stvari, jih lahko, èe so najdene, zahteva zase; pri tem pa
mora zavarovalnici vrniti zavarovalnino, prejeto za stvari, ki so bile
najdene nepokodovane. Èe pa so najdene stvari pokodovane, jih
zavarovanec lahko zahteva za sebe po sporazumno doloèeni
vrednosti in mora vrniti zavarovalnici samo ustrezajoèi del zavarovalnine. Èe zavarovanec noèe sprejeti teh stvari, preidejo v last
zavarovalnice. Èe zavarovalnica s prodajo dosee izkupièek, ki
presega znesek izplaèane zavarovalnine in prodajnih strokov, se ta
preseek prizna zavarovancu.

18. èlen - ZAVAROVANJE PO ZAVAROVALNEM PRIMERU
(1) Po zavarovalnem primeru, pri katerem so bile zavarovane stvari
pokodovane, se zavarovalno razmerje nadaljuje brez spremembe.
(2) Za stvari, ki po zavarovalni pogodbi veljajo za unièene, zavarovanje
po zavarovalnem primeru preneha.

19. 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 zavarovalne pogodbe ne odpove, se ta z zaèetkom
prihodnjega leta spremeni v skladu z novimi zavarovalnimi pogoji
ali premijskim cenikom.

20. 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.
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(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 bivalièa oziroma njegove firme ali
sedea.

21. 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.

22. èlen - UPORABA ZAKONA
Za razmerje med zavarovalcem in zavarovalnico se uporabljajo tudi
doloèila Obligacijskega zakonika.

23. èlen - PRISTOJNOST V PRIMERU SPORA
Spore med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in zavarovalnico
na drugi strani reuje sodièe, pristojno po kraju sklenitve zavarovalne
pogodbe.

Ti sploni pogoji z oznako PG-gls/97 se uporabljajo od 16. junija 1999. Nova, 2. izdaja pogojev z oznako PG-gls/97, se uporablja od 10. maja 2003.
Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.

