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Splošni pogoji
za zavarovanje živali

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
 ♦ zavarovalec

 osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo;
 ♦ zavarovanec
	 osebo,	katere	premoženje	 in/ali	premoženjski	 interes	 je	zavarovan.	

Zavarovanec in zavarovalec je ista oseba, razen pri zavarovanju na tuj 
račun;

 ♦ polica
 listino o zavarovalni pogodbi;

 ♦ premija
	 znesek,	ki	ga	mora	zavarovalec	plačati	zavarovalnici;

 ♦ zavarovalnina
	 znesek,	ki	ga	zavarovalnica	plača	po	zavarovalni	pogodbi.

1. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI
(1)	 Zavarovanje	živali	krije	v	obsegu,	ki	 je	določen	s	temi	splošnimi	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	škodo,	če	je	žival	poginila	zaradi	nezgode	ali	bolezni;
2)	 zakola	ali	usmrtitve	v	sili	krije	škodo,	ki	nastane	zaradi	zakola	ali	

usmrtitve	živali,	kateri	preti	neposredna	nevarnost	pogina	zaradi	
nezgode ali bolezni in

3)	 zakola	ali	usmrtitve	iz	ekonomskih	razlogov	krije	škodo	zaradi	zakola	ali	
usmrtitve	živali,	če	postane	ta	zaradi	nezgode	ali	bolezni	neuporabna	za	
kakršno	koli	pridobitno	dejavnost	in	ni	upanja,	da	bi	se	z	zdravljenjem	
popravila.	Zavarovanec	lahko	zakol	iz	ekonomskih	razlogov	opravi	šele	
potem, ko je zavarovalnica na osnovi pisnega veterinarskega mnenja, 
ki	ga	mora	zavarovanec	prej	predložiti	zavarovalnici,	tak	zakol	odobrila;

4)	 izginitve	ali	tatvine	oz.	drugi	protipravni	odvzem	kopitarjev	ali	govedi	
na	planinski	paši.

(3)	 Pri	zavarovanju	čebel	krije	zavarovanje	tudi	škodo	zaradi	uničenja	panja,	
satja	in	medu	v	medišču.

(4)	 Če	je	posebej	dogovorjeno,	krije	zavarovanje	živali	tudi:
1)	 stroške	zdravljenja;
2)	 odgovornost	lastnika	živali;
3) izgubo plemenske sposobnosti in
4)	 izgubo	namenske	sposobnosti.

(5)	 Obseg	zavarovalnega	kritja	za	posebej	dogovorjene	nevarnosti	je	določen	
s	posebnimi	zavarovalnimi	pogoji.	Poleg	tega	je	lahko	tako	opredeljeno	
tudi	zavarovalno	kritje	za	zavarovanje	posameznih	vrst	živali	glede	na	
posebnosti	tehnoloških	postopkov	reje	ali	vzreje.

2. člen - OPREDELITEV  POJMA  NEZGODA  IN  BOLEZEN
Po	teh	pogojih	se	šteje:
(1)	 Nezgoda	je	vsak	nenaden,	od	zavarovančeve	volje	neodvisen	dogodek,	

ki	deluje	v	glavnem	od	zunaj	in	nenadoma	na	žival	ter	ima	za	posledico	
njen pogin, zakol ali usmrtitev v sili ali iz ekonomskih razlogov oziroma 
zdravljenje.

	 Za	nezgodo	se	štejejo	tile	dogodki:
1)	 požar,	strela,	eksplozija,	vihar,	poplava,	snežni	in	zemeljski	plaz,	visoke	

ali	nizke	temperature	ozračja;
2)	 povozitev	ali	trčenje	z	vozili	vseh	vrst,	udarec	s	kakim	predmetom	ali	ob	

kak	predmet,	poškodba	z	orožjem,	medsebojno	ruvanje	živali,	padec	
ali	zdrs	živali,	napad	divjih	zveri	in	kačji	pik;

3)	 delovanje	električnega	toka;
4) zastrupitev s kemikalijami;
5)	 drugi	dogodki,	ki	imajo	za	posledico	pogin	ali	poškodbo	zavarovane	živali.

(2) Bolezen je organska sprememba normalnih funkcij organizma kot reakcija 
na	notranje	in	zunanje	dražljaje.	Za	bolezen	se	štejejo	tudi:	porod,	kap,	
alimentarna	intoksikacija,	napenjanje,	kolika,	kila	in	podobni	primeri.

3. člen - IZKLJUČITVE  IN  IZGUBA  ZAVAROVALNIH  
PRAVIC

(1)	 Zavarovanje	ne	krije	škode,	ki	nastane	zaradi:
1) potresa, jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne konta minacije;
2)	 kužnih	bolezni,	ki	so	navedene	v	Pravilniku	o	boleznih	živali	Priloga	1:	

Lista	bolezni	v	skladu	s	kodeksom	o	zdravju	živali	OIE;
3)	 naduhe	ali	kroničnega	obolenja	sklepov,	kit	 in	kosti,	ki	 je	posledica	

dolgotrajne,	pretirane	ali	nerazumne	uporabe	živali	ali	nepravočasnega	
zdravljenja;

4)	 delne	slepote,	zmanjšanja oziroma izgube namenske sposobnosti ali 
mlečnosti	 in	ker	živali	ni	več	mogoče	uporabljati	kot	prej,	pri	pitanih	
živalih	pa	tudi	zaradi	slabega	prirastka, in	sicer	ne	glede	na	to,	iz	kakšnih	
razlogov	je	do	teh	sprememb	prišlo;

5)	 izpada	maternice	ali	nožnice,	če	ni	povzročen	s	težkim	porodom;
6)	 nezadostnega	ali	nepravilnega	krmljenja	živali,	ne	glede	na	to,	iz	kakšnih	

razlogov	je	do	tega	prišlo;
7)	 bolezni,	ki	je	obstajala	že	pred	sklenitvijo	zavarovanja,	ne	glede	na	to,	

ali so bili znaki obolenja opazni ali ne;
8) dedne bolezni in napake;
9)	 jalovosti	živali	-	ne	glede	na	vzrok;
10)	 prevoza,	nakladanja	ali	razkladanja	živali;
11) Strokovne napake predstavnika veterinarske ustanove, ki je opravil 

storitev	na	živalih.
(2)	 Zavarovanje	ne	krije	stroškov:

1)	 usmrtitve	oziroma	neboleče	usmrtitve	živali;	
2)	 odvoza	poginule	ali	usmrčene	živali	in	njenega	neškodljivega	uničenja.

(3) Zavarovanec izgubi svoje pravice:
1)	 zaradi	nepravočasnega	zdravljenja	prizadete	živali,	če	je	to	zakrivil	

zavarovanec;
2)	 če	zakolje	ali	usmrti	žival	na	svojo	roko	brez	dejanske	potrebe	glede	

na	določila	teh	pogojev;
3)	 če	zakolje	ali	usmrti	žival	 iz	ekonomskih	 razlogov	brez	odobritve	

zavarovalnice;
4)	 če	ne	izvaja	varnostnih	ukrepov,	ki	so	določeni	v	zavarovalnih	pogojih.

4. člen - PREDMET  ZAVAROVANJA
(1)	 Predmet	zavarovanja	so	lahko	naslednje	domače	živali:

1)	 kopitarji	v	starosti	od	10	dni	do	izpolnjenega	18.	 leta,	visoko	vredni	
plemenski	žrebci	do	izpolnjenega	25.	leta	starosti;

2)	 govedo	v	starosti	od	10.	dne	do	izpolnjenega	12.	leta	starosti,	bikovske	
matere,	delovno	govedo	in	plemenski	biki	do	izpolnjenega	14.	leta	starosti;

3)	 prašiči	v	starosti	od	21	dni	in	z	najmanjšo	težo	5	kg	do	izpol	njenega 
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	živali	pod	vstopnimi	in	nad	izstopnimi	starostmi,	navedenimi	
v	prejšnjem	odstavku.

(3)	 Zavarovanec	mora	zavarovati	vse	svoje	živali	iste	vrste	z	istim	namenom	
reje.	Ob	sklenitvi	zavarovanja	mora	prijaviti	in	v	zavarovalno	listino	vpisati	
tudi	vse	tiste	živali	te	vrste,	ki	ne	ustrezajo	pogojem	za	zavarovanje	živali.	
Če	postanejo	med	trajanjem	zavarovanja	te	živali	sposobne	za	zavarovanje	
(mlade	živali	dosežejo	vstopno	starost,	bolne	živali	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	stroške	zavarovanca	živali	označijo	
tako,	da	jih	je	mogoče	nedvoumno	razpoznati.	Nedvoumno	razpoznavno	
pa	morajo	biti	označene	živali	različnih	lastnikov,	ki	so	na	istem	kraju.

(5)	 Ni	mogoče	zavarovati:
1)	 bolnih	živali	in	živali,	pri	katerih	so	prepoznavne	posledice	nezgod	ali	

prebolelih bolezni;
2)	 izčrpanih	ali	slepih	živali,	ter	živali,	zaostalih	v	rasti	in	v	slabi	kondiciji;
3)	 živali,	ki	živijo	v	slabih	rejskih	pogojih;
4)	 neoštevilčenih	živali,	ki	morajo	biti	oštevilčene	v	skladu	z	določili	Zakona	

o	veterinarstvu	oziroma	Odredbi	o	označevanju	in	registraciji	govedi.
(6)	 Druge	vrste	živali	se	zavarujejo	po	posebnih	pogojih.
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5. člen - ZAVAROVALNA  VREDNOST
(1)	 Če	ni	drugače	dogovorjeno,	 je	zavarovalna	vrednost	zavarovanih	živali	

njihova	tržna	vrednost.
(2)	 Zavarovalna	vrednost	se	določa	po	cenah	v	kraju,	kjer	so	živali	zavarovane.

6. člen - ZAVAROVALNI  KRAJ
(1)	 Zavarovanje	velja,	dokler	so	živali	v	kraju,	ki	je	naveden	na	polici	oziroma	

kjerkoli	na	posestvu	zavarovanca.
(2)	 Če	se	živali	zaradi	prehrane	ali	dela	premeščajo	iz	kraja	v	kraj	morajo	biti	

ti	kraji	v	polici	navedeni.	Če	teh	krajev	ni	mogoče	navesti,	je	zavarovanje	
v	vsakem	primeru	omejeno	na	območje	Slovenije.

(3)	 Če	je	posebej	dogovorjeno	in	je	plačana	dodatna	premija,	zavarovanje	
velja tudi izven Slovenije vendar le za:
1) nevarnost pogina, usmrtitve in zakola v sili zaradi nezgode in
2)	 kritje	stroškov	nujne	veterinarske	pomoči	zaradi	nezgode	v	najbližji	

veterinarski	ustanovi.
(4)	 Če	ni	drugače	dogovorjeno,	zavarovanje	ne	velja,	ko	so	živali	na	razstavi,	

športnih	in	drugih	prireditvah	ter	treningih	za	te	prireditve.

7. člen - ZAVAROVALNI  PRIMER
(1) Šteje se, da je zavarovalni primer nastal v trenutku, ko je zaradi ene od 

zavarovanih	nevarnosti	na	zavarovani	živali	ali	v	zvezi	z	njo	nastala	škoda.
(2)	 Izjemoma	se	s	poprejšnjim	soglasjem	zavarovalnice	šteje,	da	je	zavarovalni	

primer	nastal	v	trenutku,	ko	je	bila	zavarovana	žival	zaradi	zavarovane	
nevarnosti	oddana	v	zakol	ali	usmrtitev.

8. člen - DOLŽNOSTI  ZAVAROVANCA 
(1)	 Zavarovanec	 je	dolžan	voditi	evidenco	o	številčnem	stanju	živali	 in	

identifikacijske	podatke	o	posameznih	živalih	(ušesna	štev.,	št.	mikročipa,	
datum	rojstva,	datum	prihod,	odhoda	in	premikov	živali	iz	gospodarstva	…).	
Zavarovalnica	si	pridržuje	pravico	vpogleda	v	to	evidenco	kadarkoli	med	
trajanjem	zavarovanja.

(2)	 Če	zavarovana	žival	zboli	ali	se	ob	nezgodi	poškoduje,	mora	zavarovanec	
takoj poklicati veterinarja, ravnati po njegovih navodilih in ukreniti vse 
potrebno,	da	se	prepreči	oziroma	zmanjša	škoda.

(3)	 Zavarovanec	mora	voditi	evidenco	o	zdravljenju	zavarovanih	živali.	Ob	
prijavi	zavarovalnega	primera	zaradi	bolezni	mora	predložiti	tudi	potrdila	
o	zdravljenju	(ambulantni	dnevniki,	računi).	V	nasprotnem	primeru	se	po	
teh	pogojih	šteje,	da	žival	ni	bila	oziroma	ni	bila	pravočasno	zdravljena.

(4)	 V	primeru	nastanka	zavarovalnega	primera	je	zavarovanec	dolžan	na	lastne	
stroške	zavarovalnici	priskrbeti	vso	potrebno	dokumentacijo	za	likvidacijo	
zahtevka	(prijava	škode,	veterinarsko	poročilo,	potrdilo	o	odvozu	kadavra,	
potrdilo	o	zakolu	živali,	potrdilo	o	prodaji	živali,	potrdilo	o	osemenitvi,	datum	
poroda	itd.).

(5)	 V	primeru	neznanega	vzroka	pogina	ali	usmrtitve	živali	je	zavarovanec	na	
lastne	stroške	dolžan	zavarovalnici	priskrbeti	izvid	raztelešenja	živali.

(6)	 Zavarovanec	 je	dolžan	v	primeru	zakola	zavarovane	živali	priskrbeti	
specifikacijo	nastalih	stroškov	ob	zakolu.	Če	specifikacije	ne	priskrbi,	lahko	
zavarovalnica	pri	obračunu	škode	upošteva	povprečno	višino	stroškov,	
nastalih	ob	klanju	živali	v	klavnicah	po	Sloveniji.

(7)	 Zavarovanec	mora	o	zavarovalnem	primeru,	ki	 je	nastal	zaradi	požara,	
eksplozije,	 trčenja	živali	z	vozilom,	poškodbe	z	orožjem	,zastrupitve	s	
kemikalijami	ali	izginitve	oz.	tatvine	živali	na	planinski	paši,	takoj	obvestiti	
pristojni	organ	za	notranje	zadeve	(policija)	ter	navesti,	katere	živali	so	bile	
prizadete.

(8)	 Če	zavarovanec	sam	zakolje	ali	usmrti	zavarovano	žival,	mora	zakol	ali	
usmrtitev	opraviti	v	skladu	z	veterinarsko-sanitarnimi	predpisi.

(9) Zavarovanec mora prijaviti zavarovalnici nastanek zavarovalnega primera 
najkasneje	v	3	dneh.

(10)	Če	ima	zavarovanec	pravico	do	povrnitve	škode	tudi	iz	drugega	naslova,	
mora	storiti	vse	potrebno,	da	dobi	škodo	povrnjeno	iz	tega	drugega	naslova.

(11)	V	primeru	prometne	nesreče	mora	zavarovanec	na	lastne	stroške	priskrbeti	
policijski	zapisnik.

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

10. člen - UGOTOVITEV  IN  OCENITEV  ŠKODE
(1)	 Nastalo	škodo	je	treba	ugotoviti	 takoj	na	kraju	nastanka	zavaro	valnega	

primera	na	truplu	ali	ostankih	poginule,	zaklane	ali	usmrčene	živali.
(2)	 Nastalo	škodo	ugotavljajo	predstavnik	zavarovalnice,	zavarovanec	in	lečeči	

veterinar.	Če	predstavnik	zavarovalnice	ali	 lečeči	veterinar	ne	moreta	

sodelovati	pri	ugotavljanju	škode,	ugotovi	škodo	zavarovanec	sam	s	pričami	
in	z	zapisnikom.

(3)	 Ob	ugotavljanju	škode	je	treba	ugotoviti	okoliščine,	v	katerih	 je	škoda	
nastala,	zavarovalno	vrednost	prizadete	živali,	vrednost	ostankov	in	stroške	
v	zvezi	z	nastalim	zavarovalnim	primerom.

(4)	 Ob	poginu,	zakolu	ali	usmrtitvi	zavarovane	živali	se	nastala	škoda	obračuna	
po	zavarovalni	vrednosti	prizadete	živali	tik	pred	nezgodo	ali	obolenjem,	
ki	je	neposredni	vzrok	nastanka	škode,	zmanjšani	za	vrednost	uporabnih	
delov	poginule,	zaklane	ali	usmrčene	živali.

(5)	 Uporabni	deli	poginule,	zaklane	ali	usmrčene	živali	se	obračunajo	po	tržni	
ceni	ob	nastanku	zavarovalnega	primera	in	po	stanju,	v	kakršnem	so	bili	
takoj	po	zavarovalnem	primeru.	Zavarovanec	mora	poskrbeti	za	zmanjšanje	
škode	s	čim	boljšim	izkoristkom	uporabnih	ostankov,	upoštevajoč	pri	tem	
veterinarsko-sanitarne	predpise.	Zavarovanec	mora	dele	ali	proizvode	
poginule,	zaklane	ali	usmrčene	živali	čimbolj	ugodno	prodati,	lahko	pa	jih	
ob predhodnem soglasju zavarovalnice uporabi tudi za lastne potrebe. 
V	obeh	primerih	se	vrednost	uporabnih	ostankov	obračuna	po	veljavnih	
dnevnih	cenah	na	dan	zavarovalnega	primera.	Zavarovalnica	zmanjša	
obračunano	škodo	za	znesek,	ki	bi	ga	zavarovanec	lahko	s	tem	dobil.	Če	
zavarovanec zaradi prepoznega ali neopravljenega zakola ali nesmotrnega 
izkoristka	uporabnih	delov	zmanjša	njihovo	vrednost,	lahko	zavarovalnica	
zmanjša	zavarovalnino	za	toliko,	kolikor	je	zavarovanec	s	svojim	ravnanjem	
prispeval	k	zmanjšanju	vrednosti	uporabnih	ostankov.

11. člen - STROŠKI  PO  ZAVAROVALNEM  PRIMERU
(1)	 Ob	zakolu	v	sili	se	k	škodi,	ugotovljeni	po	9.	členu	teh	pogojev,	prištevajo	

stroški	za	opravljeni	zakol	in	stroški	za	pregled	mesa	le	v	primeru,	ko	je	
živali	pred	zakolom	pretila	neposredna	nevarnost	pogina.	

	 Po	teh	pogojih	se	šteje,	da	zavarovani	živali	preti	neposredna	nevarnost	
pogina	v	primeru	nezgode,	težkega	poroda,	izpada	ali	raztrganja	maternice,	
akutnega	napenjanja,	kolike,	zastrupitve,	močne	krvavitve	in	takrat,	ko	
veterinar zavarovalnice glede na opis poteka bolezni in diagnozo presodi, 
da	je	živali	pretil	pogin	v	času	do	24	ur	po	izdaji	veterinarske	napotnice	za	
zakol	v	sili.	

(2)	 Stroške	raztelešenja	poginule	ali	usmrčene	živali	zavarovalnica	povrne	le,	
če	je	to	posebej	dogovorjeno.	

	 Ravno	tako	se	k	škodi	ne	prištejejo	stroški	prevoza	odpadkov	zaklanih	
živali,	stroški	uničenja	trupov	poginulih	živali	in	odpadkov	zaklanih	živali	
ter	stroški	laboratorijskih	preiskav	ob	in	po	zakolu	oziroma	usmrtitvi	živali.

(3)	 K	škodi	se	ne	prištevajo	stroški	izdaje	veterinarskega	poročila,	zakopa	in	
prevoza	poginule	ali	usmrčene živali	ter	prevoza	živali	v	zakol	in	stroški	
pravne	pomoči.

(4)	 Zavarovalnica	ne	krije	stroškov	za	posredovanje	gasilskih	 in	drugih	
organizacij, ki morajo po namenu svojega poslovanja ob zavaro valnem 
primeru	nuditi	brezplačno	pomoč.

12. člen - ZAVAROVALNA  VSOTA
Živali	po	 teh	pogojih	so	zavarovane	na	tržno	vrednost,	vendar	največ	do	
zavarovalne	vsote,	ki	jo	je	določil	in	se	zanjo	dogovoril	zavarovalec	zavarovanja.

13. člen - DAJATEV  ZAVAROVALNICE
(1)	 Zavarovalnica	plača	obračunano	škodo:

1)	 ob	poginu	in	zakolu	ali	usmrtitvi	v	sili	v	polnem	znesku,	vendar	največ	
do	višine	dogovorjene	zavarovalne	vsote;

2) ob zakolu ali usmrtitvi iz ekonomskih razlogov v polnem znesku, vendar 
največ	do	50	%	dogovorjene	zavarovalne	vsote;	

3)	 ob	izginitvi	oz.	tatvini	na	planinski	paši	80	%	dogovorjene	zavarovalne	
vsote	oz.	pri	govedu	80	%	zavarovalne	vrednosti	po	poteku	30	dni	
od dneva, ko je zavarovanec zavarovalni primer prijavil pristojnemu 
organu	za	notranje	zadeve.	Če	je	izgubljena	oz.	odvzeta	žival	najdena	
po	izplačilu	zavarovalnine,	jo	je	zavarovanec	dolžen	prevzeti,	prejeto	
zavarovalnino	pa	mora	vrniti.

(2)	 Ob	poginu	ali	usmrtitvi	živali	oziroma	ob	popolni	zaplembi	klavnih	polovic	
ima	zavarovalnica	pri	obračunu	zavarovalnine	pravico	,	da	upošteva	odbitna	
franšiza	v	višini	20	%	od	zavarovalne	vsote.	

	 Odbitna	franšiza	se	ne	upošteva	v	primeru,	ko	je	vzrok	škode	nezgoda	ali	
nenadni	pogin	živali		zaradi:	izpada	ali	raztrganja	maternice,	težkega	poroda,	
akutnega	napenjanja,	kolike,	zastrupitve,	izkrvavitve	ali	travmatskega	šoka. 

(3)	 V	primeru	pogina,	usmrtitve	ali	zakola	v	sili	kot	posledice	nepravo-časne	
oddaje	živali	 v	zakol	ali	ekonomsko	neupravičenega	dolgotrajnega	
zdravljenja	se	pri	obračunu	zavarovalnine	upošteva	odbitna	franšiza	v	
višini	20	%	od	zavarovalne	vsote.

(4)	 Če	se	ob	škodi	ugotovi,	da	ima	zavarovanec	več	živali	iste	vrste	z	istim	
namenom	reje,	kakor	 je	zavarovanih	ali	kakor	 je	prijavljenih,	plača	
zavarovalnica	obračunano	škodo	ter	reševalne	stroške,	upoštevajoč	razmerje	
med	številom	zavarovanih	in	številom	za	zavarovanje	sposobnih	živali.
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(5)	 Zavarovalnica	plača	v	polnem	znesku	in	ne	glede	na	višino	zavaro	valne	vsote	
tudi	stroške,	ki	so	po	nastanku	zavarovalnega	primera	storjeni	po	njenem	
nalogu,	z	namenom,	da	bi	se	zmanjšala	ali	preprečila	nadaljnja	škoda.

(6)	 Soudeležba	zavarovanca	pri	škodi	(franšiza).
	 Če	je	v	zavarovalni	pogodbi	dogovorjena	soudeležba	zavarovanca	pri	škodi	

(franšiza),	zavarovalnica	ne	povrne	škode,	ki	je	manjša	od	dogovorjene	
franšize.	Če	pa	je	škoda	višja,	se	od	nje	odbije	dogovorjena	franšiza.

14. člen - NEVARNOSTNE  OKOLIŠČINE
(1) Pri sklenitvi zavarovalne pogodbe mora zavarovalec prijaviti zavarovalnici 

vse	okoliščine,	ki	so	pomembne	za	ocenitev	nevarnosti	(teže	rizika)	in	za	
katere	je	vedel,	oziroma	bi	moral	vedeti.	Za	okoliščine,	ki	so	pomembne	za	
ocenitev	nevarnosti,	se	štejejo	zlasti	okoliščine,	ki	so	zavarovalcu	znane	
in	na	podlagi	katerih	 je	določena	in	obračunana	zavarovalna	premija,	
kakor	tudi	one,	ki	so	navedene	v	zavarovalni	pogodbi.	Te	okoliščine	lahko	
zavarovalec	in	zavarovalnica	določita	skupaj.

(2)	 Zavarovalec	mora	obvestiti	zavarovalnico	o	vsaki	spremembi	okoliščin,	
ki	utegne	biti	pomembna	za	ocenitev	nevarnosti	(premestitev	v	slabše	
vzrejne	in/ali	težje	delovne	razmere,	premestitev	iz	kraja,	ki	je	naveden	v	
zavarovalni	pogodbi,	namestitev	drugih	živali	med	zavarovane	živali,	nakup	
novih	živali	itd.).

(3)	 Zavarovalec	mora	omogočiti	zavarovalnici	ogled	in	revizijo	rizika	(ogled	
reje	in	vpogled	v	evidence).

15. člen - VARNOSTNI  UKREPI
(1)	 Če	 je	v	kraju	nevarnost	kužnih	bolezni,	zavarovalnica	 lahko	zahteva	

cepljenje	živali	proti	tem	boleznim	že	pred	sklenitvijo	zavarovanja,	kakor	tudi	
med	njegovim	trajanjem,	če	se	ta	nevarnost	pojavi	kasneje.	Zavarovanec	je	
dolžan	cepiti	živali	na	svoje	stroške	in	zavarovalnici	predložiti	veterinarsko	
potrdilo	o	cepljenju.	Za	zavarovanje	prašičev	je	pogoj,	da	so	cepljeni	proti	
svinjski	rdečici.

(2)	 Zavarovanec	 je	dolžan	 izvajati	 zaščitne	ukrepe	proti	 invazijskim,	
parazitarnim	in	vzrejnim	boleznim,	katerim	je	zavarovana	žival	izpostavljena	
v	kraju,	kjer	živi.

(3)	 Zavarovanec	je	dolžan	zagotoviti	ustrezno	rejo	in	razumno	uporabo	živali.
(4)	Zavarovanec	mora	zagotoviti	nadzor	nad	številčnim	in	zdravstvenem	stanjem	

živali	na	planinski	paši.	Živali	morajo	biti	pod	stalnim	nadzorom	pastirja,	
nevarni	kraji,	prepadi	in	previsi	pa	morajo	biti	ustrezno	zavarovani.

16. člen - ZAČETEK  IN  KONEC  JAMČENJA
(1)	 Če	ni	drugače	dogovorjeno,	se	 jamčenje	zavarovalnice	za	nevarnost	

pogina,	zakola	ali	usmrtitve	živali	zaradi	nezgode	začne	ob	24.	uri	3.	dne	
(karenca)	od	tistega	dne,	ki	 je	v	zavarovalni	polici	naveden	kot	začetek	
zavarovanja,	če	je	do	takrat	plačana	prva	premija,	sicer	pa	ob	24.	uri		3.	
dne	od	tistega	dne,	ko	je	premija	plačana.

(2)	 Če	ni	drugače	dogovorjeno,	se	jamčenje	zavarovalnice	za	nevarnost	pogina,	
zakola	ali	usmrtitve	živali	zaradi	bolezni	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	od	tistega	
dne,	ko	je	premija	plačana.

(3)	 Jamčenje	zavarovalnice	za	nevarnosti:
1)	 krvomočenja	(hematuria	vesicalis	bovis)	se	začne	ob	24.	uri	180.	dne	

od	dneva,	ki	je	v	zavarovalni	listini	naveden	kot	začetek	zavarovanja,	
če	je	do	takrat	plačana	prva	premija,	sicer	pa	ob	24.	uri	180.	dne	od	
takrat,	ko	je	premija	plačana;

2)	 nekužne	bolezni,	za	katero	zavarovana	žival	zboli	v	karenci	in	do	konca	
karence	ne	ozdravi,	se	začne	ob	24.	uri	tistega	dne,	ko	ta	žival	ozdravi,	
o	čemer	mora	zavarovalec	predložiti	zavarovalnici	veterinarsko	potrdilo;

3)	 katerekoli	kužne	bolezni,	za	katero	zavarovana	žival	zboli	v	karenci,	se	
začne	ob	24.	uri	tistega	dne,	ko	se	ugotovi,	da	je	ta	kužna	bolezen	zatrta,	
s	tem	da	to	velja	tudi	za	vse	druge	živali	iste	vrste	v	istem	zavarovalnem	
kraju.	Zatrtje	kužne	bolezni	mora	zavarovalec	dokazati	z	veterinarskim	
potrdilom;

4)	 jamčenje	zavarovalnice	za	izginitev	oz.	tatvino	na	planinski	paši	se	
začne	ko	je	plačana	premija,	vendar	ne	pred	prihodom	živali	na	planinski	
pašnik.	Jamčenje	zavarovalnice	se	konča	v	trenutku,	ko	žival	zapusti	
planinski	pašnik.

(4)	 Če	je	pogoj	za	zavarovanje	zaščitno	cepljenje	živali,	pa	cepljenje	ni	bilo	
opravljeno	pred	začetkom	zavarovanja,	se	karenca	za	to	bolezen	začne	
na	dan	cepljenja.

(5)	 Pogodbeni	stranki	se	lahko	dogovorita,	da	se	ob	plačilu	ustrezne	dodatne	
premije	določila	o	karenci	ne	uporabljajo.

(6)	 Jamčenje	zavarovalnice	se	konča	ob	24.	uri	dneva	poteka	zavarovanja.
(7)	 Pri	zavarovanjih,	sklenjenih	za	dobo	enega	 leta,	se	 jamstvo	podaljša	

za	30	dni	od	poteka	zavarovanja	v	primeru,	če	 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. člen - PREUREDITEV  IN  OBNOVA  ZAVAROVANJA
(1)	 Večletna	zavarovanja	 in	zavarovanja	z	nedoločenim	 iztekom	trajanja	

pogodbeni	stranki	preuredita	vsako	leto	ob	zapadlosti	letne	premije	v	plačilo,	
zato da se zavarovalna vsota prilagodi spremenjeni zavarovalni vrednosti 
zavarovanih	živali.	Ob	tem	zavarovalnica	ponovno	presodi	nevarnostne	
okoliščine	 in	glede	na	njihove	spremembe	odloči	o	višini	zavarovalne	
premije	za	naslednje	zavarovalno	leto.	Prav	tako	zavarovalnica	ob	tem	iz	
zavarovanja	izloči	živali,	ki	so	do	preureditve	dosegle	s	temi	zavarovalnimi	
pogoji	določeno	najvišjo	mogočo	starost,	če	se	s	zavarovalcem	o	tem	ne	
dogovori	drugače.

(2) Preureditev zavarovanja je potrebno opraviti tudi kadarkoli med zavarovalnim 
letom,	če	se	spremenijo	nevarnostne	okoliščine,	vključijo	v	zavarovanje	
živali,	ki	so	dosegle	s	temi	pogoji	predpisano	starost,	pride	do	prodaje	
zavarovane	živali	ali	nakupa	nove	živali	iste	vrste	z	istim	namenom	reje	itd.	

(3)	 Zavarovanje	z	določenim	rokom	trajanja	je	ob	poteku	mogoče	obnoviti.	
Pri tem pogodbeni stranki praviloma ravnata enako kot ob preureditvi 
zavarovanja	po	(1)	odstavku	tega	člena.

(4)	 Če	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 
določila	o	karenci	kakor	pri	preureditvi	večletnih	zavarovanj	in	zavarovanj	
z	nedoločenim	potekom	zavarovanja.

(5)	 Ob	preureditvi	ali	obnovi	zavarovanja	zavarovalnica	obolelih	živali	ne	more	
izločiti,	vendar	pa	njihovih	zavarovalnih	vsot	ni	mogoče	povišati,	dokler	ne	
ozdravijo.	Zavarovalnica	lahko	odkloni	obnovo	zavarovanja,	če	ugotovi,	da	
so	živali	v	slabi	kondiciji	ali	da	živijo	v	slabih	higienskih	vzrejnih	razmerah.

(6)	 Določila	o	karenci	se	uporabljajo	tudi	pri	preureditvah	in	obnovi	zavarovanja,	
in sicer:
1)	 pri	povišanjih	zavarovalnih	vsot	za	 razliko	med	prejšnjo	 in	novo	

zavarovalno vsoto;
2)	 pri	vključitvi	nove	živali	v	zavarovanje;
3)	 za	bolezni,	ki	so	obstajale	že	pred	povišanjem	zavarovalne	vsote,	ne	

glede	na	to,	ali	so	bili	znaki	bolezni	opazni	ali	ne,	začne	veljati	jamstvo	
v	višini	povišane	zavarovalne	vsote	ob	24.	uri	90.	dne	od	dneva	
preureditve	zavarovanja.

18. člen  ODPOVED ZAVAROVALNE POGODBE
(1)	 Če	 je	sklenjeno	zavarovanje	na	potek	 ima	vsaka	od	strank	pravico	

zavarovanje odpovedati z odpovednim rokom 30 dni, s tem da to pisno 
sporoči	drugi	stranki.

(2)	 Če	je	v	polici	naveden	samo	začetek	zavarovanja,	se	zavarovanje	nadaljuje	
iz	leta	v	leto,	dokler	ga	katera	od	pogodbenih	strank	ne	odpove.	Odpovedati	
ga	mora	vsaj	3	mesece	pred	koncem	tekočega	zavarovalnega	leta.

(3)	 Če	je	zavarovanje	sklenjeno	za	več	kot	3	leta,	sme	po	preteku	tega	časa	
vsaka	stranka	z	odpovednim	rokom	šestih	mesecev	odstopiti	od	pogodbe,	
s	tem	da	to	pisno	sporoči	drugi	stranki.

19. člen - PLAČILO  PREMIJE
(1)	 Prvo	ali	enkratno	premijo	mora	zavarovalec	plačati	ob	prejemu	zavarovalne	

listine,	naslednje	premije	pa	prvi	dan	vsakega	zavarovalnega	leta.	
	 Plačilo	premije	na	podlagi	računa	ali	drugega	dokumenta,	kjer	se	običajno	

določi	rok	plačila,	se	pri	plačilu	prve	premije	šteje	za	dogovor	o	tem,	da	je	
treba	premijo	plačati	ob	sklenitvi	zavarovalne	pogodbe.	

(2)	 Če	je	dogovorjeno,	da	se	premija	plačuje	v	obrokih	ali	za	nazaj,	se	lahko	
obračunajo	redne	obresti	od	zneska	premije,	za	katero	 je	dogovorjena	
odložitev	plačila.	Če	obročna	premija	ni	plačana	do	dneva	zapadlosti,	se	
lahko	obračunajo	zamudne	obresti.

(3)	 Če	je	premija	plačana	po	pošti,	velja	za	čas	plačila	dan,	ko	je	bil	premijski	
znesek	pravilno	izročen	pošti.	Če	pa	je	premija	plačana	z	virmanom,	velja	
za	čas	plačila	dan,	ko	pride	nalog	k	banki	zavarovalnice.

(4)	 Če	je	bila	glede	na	dogovorjeni	čas	zavarovanja	v	zavarovalni	pogodbi	
določena	nižja	premija,	zavarovanje	pa	je	iz	kateregakoli	razloga	prenehalo	
pred	potekom	tega	časa,	ima	zavarovalnica	pravico	terjati	razliko	do	tiste	
premije,	ki	bi	jo	moral	zavarovalec	plačati,	če	bi	bila	pogodba	sklenjena	le	
za	toliko	časa,	kolikor	je	resnično	trajala.

(5)	 V	primeru	prenehanja	veljavnosti	zavarovalne	pogodbe	zaradi	neplačane	
zapadle	premije	mora	zavarovalec	plačati	premijo	za	neplačani	čas	do	
dneva	prenehanja	veljavnosti	pogodbe	ali	celotno	premijo	za	 tekoče	
zavarovalno	leto,	če	je	do	dneva	pre	nehanja	veljavnosti	pogodbe	nastal	
zavarovalni	primer,	za	katerega	mora	zavarovalnica	plačati	zavarovalnino.

20. člen - POSLEDICE, ČE PREMIJA NI PLAČANA
(1)	 Obveznost	zavarovalnice,	da	izplača	zavarovalnino,	preneha	v	primeru,	če	

zavarovalec	do	zapadlosti	ne	plača	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	vročeno	priporočeno	
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pismo	zavarovalnice	z	obvestilom	o	zapadlosti	premije,	pri	čemer	pa	ta	rok	
ne	more	izteči	prej,	preden	ne	preteče	trideset	dni	od	zapadlosti	premije.

(2)	 Zavarovalnica	lahko	po	izteku	roka	iz	prvega	odstavka	tega	člena,	če	je	
zavarovalec	v	zamudi	s	plačilom	premije,	ki	jo	je	treba	plačati	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	člena	in	s	prenehanjem	zavarovalnega	
kritja,	če	 je	bil	zavarovalec	na	 to	opozorjen	v	priporočenem	pismu	z	
obvestilom	o	zapadlosti	premije	 in	o	prenehanju	zavarovalnega	kritja.

(3)	 Če	zavarovalec	plača	premijo	po	 izteku	roka	 iz	prvega	odstavka	tega	
člena,	vendar	v	enem	letu	od	zapadlosti	premije,	je	zavarovalnica	dolžna,	
če	nastane	zavarovalni	primer	od	24.	ure	po	plačilu	premije	in	zamudnih	
obresti,	plačati	zavarovalnino.	Če	zavarovalec	premije	v	tem	roku	ne	plača,	
zavarovalna	pogodba	preneha	veljati	s	potekom	zavarovalnega	leta.

21. člen - POVRAČILO  PREMIJE
(1)	 Zavarovalnici	pripada	premija	za	tekoče	zavarovalno	leto	po	posamezni	

živali	v	celoti,	če:
1) je nastal zavarovalni primer zaradi katerekoli temeljne ali posebej 

dogovorjene nevarnosti;
2) zavarovanje preneha zato, ker je zavarovalnica na podlagi nekega 

zavarovančevega	dejanja	ali	opustitve	zavarovalno	pogodbo	razdrla.
(2)	 Zavarovalnica	vrne	del	zavarovalne	premije	po	posamezni	živali	za	

neuporabljeni	čas	zavarovanja,	če	je	zavarovana	žival	poginila,	bila	zaklana	
ali	usmrčena	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	za	navedeno	žival	
iz sklenjene zavarovalne pogodbe (police) ni nastal noben zavarovalni 
primer	zaradi	katerekoli	temeljne	ali	posebej	dogovorjene	nevarnosti.

(3)	 Če	je	zavarovana	žival	poginila,	bila	zaklana	ali	usmrčena	pred	začetkom	
jamčenja,	vrne	zavarovalnica	vso	plačano	zavarovalno	premijo	za	to	žival.

(4)	 V	drugih	primerih	prenehanja	veljavnosti	zavarovalne	pogodbe	pred	
koncem	dobe,	za	katero	je	plačana	premija,	pripada	zavarovalnici	premija	
do	tistega	dne,	do	katerega	traja	njeno	jamstvo,	če	ni	drugače	dogovorjeno.

22. člen - IZVEDENSKI  IN  PRITOŽBENI  POSTOPEK 
(1)	 Vsaka	pogodbena	stranka	lahko	zahteva,	naj	določena	sporna	dejstva	

ugotavljajo	izvedenci.
(2)	 Vsaka	stranka	imenuje	enega	izvedenca	izmed	oseb,	ki	s	strankami	niso	v	

delovnem	razmerju.	Imenovana	izvedenca	pred	začetkom	dela	imenujeta	
tretjega izvedenca, ki da svoje mnenje le, kadar so ugotovitve prvih dveh 
izvedencev	različne	in	le	v	mejah	njunih	ugotovitev.

(3)	 Vsaka	stranka	nosi	stroške	za	izvedenca,	ki	ga	je	imenovala,	za	tretjega	
izvedenca	nosi	vsaka	stranka	polovico	stroškov.

(4)	 Ugotovitve	izvedencev	so	obvezne	za	obe	strani.	
(5) Zoper poravnalno ponudbo zavarovalnice ali odklonitev zahtevka je 

dovoljena	pisna	pritožba	na	pritožbeno	komisijo	zavarovalnice.	Pritožba	se	
vloži	pri	tisti	organizacijski	enoti	zavarovalnice,	ki	je	zahtevek	obravnavala. 

(6)	 Zavarovalnica	obravnava	tudi	pritožbe,	v	katerih	se	zatrjuje	kršitev	poslovne	
morale.	Pritožba	se	vloži	pri	tisti	organizacijski	enoti	zavarovalnice,	pri	kateri	
naj	bi	kršitev	nastala.

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

24. člen - ODSVOJITEV  ZAVAROVANE  ŽIVALI
Če	zavarovanec	odsvoji	zavarovano	žival,	zavarovalno	razmerje	preneha	v	
trenutku,	ko	pridobitelj	prevzame	žival.

25. člen - SPREMEMBA  ZAVAROVALNIH  POGOJEV   
ALI  PREMIJSKEGA  CENIKA 

(1)	 Če	zavarovalnica	spremeni	zavarovalne	pogoje	ali	premijski	cenik,	mora	
o	spremembi	obvestiti	zavarovalca	vsaj	60	dni	pred	potekom	tekočega	
zavarovalnega	leta.

(2) Zavarovalec ima pravico, da v 60 dneh po prejemu obvestila zavarovalno 
pogodbo	 odpove.	Pogodba	 preneha	 veljati	 s	 potekom	 tekočega	
zavarovalnega	leta.

(3)	 Če	zavarovalec	ne	odpove	zavarovalne	pogodbe,	se	 ta	z	začetkom	
prihodnjega leta spremeni v skladu z novimi zavarovalnimi pogoji ali 
premijskim	cenikom.

26. člen - SPREMEMBA  NASLOVA
(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega osebnega 

imena	ali	bivališča	oziroma	svoje	firme	ali	sedeža	v	petnajstih	dneh	od	
dneva	spremembe.

(2)	 Če	je	zavarovalec	spremenil	svoje	osebno	ime	ali	bivališče,	oziroma	svojo	
firmo	ali	sedež,	pa	tega	ni	sporočil	zavarovalnici,	zadošča,	da	zavarovalnica	
obvestilo,	ki	ga	mora	sporočiti	zavarovalcu,	pošlje	na	naslov	njegovega	
zadnjega	znanega	stano	vanja	ali	sedeža,	ali	ga	naslovi	na	zadnje	znano	
ime	oziroma	firmo.

27. člen - NAČIN OBVEŠČANJA
(1)	 Dogovori	o	vsebini	zavarovalne	pogodbe	so	veljavni	le,	če	so	sklenjeni	v	

pisni	obliki.
(2)	 Vsa	obvestila	in	izjave,	ki	jih	je	treba	dati	po	določbah	zavarovalne	pogodbe,	

morajo	biti	pisne.
(3)	 Obvestilo	ali	izjava	je	dana	pravočasno,	če	se	pred	koncem	roka	pošlje	s	

priporočenim	pismom.
(4)	 Izjava,	ki	jo	je	treba	dati	drugemu,	velja	šele	tedaj,	ko	jo	ta	prejme.

28. člen - VARSTVO  OSEBNIH  PODATKOV
(1) Zavarovalec dovoljuje, da se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 

podatkov, osebni podatki iz zavarovanja obdelujejo v zbirki podatkov, ki jo 
vzpostavi,	vodi	in	vzdržuje	zavarovalnica.

(2) Zavarovalec dovoljuje zavarovalnici, da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov, obdeluje osebne podatke iz zavarovalne pogodbe in iz 
dokumentov	nastalih	ob	izvajanju	zavarovalne	pogodbe,	razen	občutljivih	
osebnih	podatkov,	za	namene	neposrednega	trženja,	profiliranja	strank	
in	 izvajanja	bonitetnih	programov,	zase	 in	za	družbe	skupine	Triglav	
v	Sloveniji	 ter	 jih	posreduje	v	obdelavo	za	enake	namene	družbam	
skupine	Triglav,	ki	se	ukvarjajo	z	zavarovalniško	dejavnostjo,	dejavnostjo	
zavarovalnega zastopanja ali posredovanja ali dejavnostjo upravljanja 
finančnih	skladov.	Družbe	Skupine	Triglav	so	navedene	na	vsakokratnem	
seznamu,	dostopnem	na	www.triglav.eu.	

(3)	 Osebne	podatke	iz	prejšnjih	odstavkov,	razen	občutljivih	osebnih	podatkov,	
lahko	za	namene	 iz	prejšnjih	odstavkov	obdelujejo	 tudi	pooblaščene	
družbe,	s	katerimi	 ima	zavarovalnica	sklenjene	pogodbe	o	opravljanju	
storitev zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja 
in	pogodbe	o	obdelovanju	osebnih	podatkov.	Informacija	o	pooblaščenih	
družbah	je	dostopna	na	www.triglav.si.

(4) Zavarovalec lahko dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov za namene 
iz	2.	odstavka	kadarkoli	prekliče	s	pisno	zahtevo	poslano	na	naslov:	
Zavarovalnica	Triglav,	d.d.,	Miklošičeva	19,	1000	Ljubljana.	

29. člen - UPORABA  ZAKONA
Za razmerje med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in zavarovalnico 
na	drugi	strani	se	uporabljajo	tudi	določila	Obligacijskega	zakonika.

30. člen - PRISTOJNOSTI  V  PRIMERU  SPORA
Spore med zavarovalcem ter zavarovancem na eni in zavarovalnico na drugi 
strani	rešuje	sodišče,	pristojno	po	kraju	sklenitve	zavarovalne	pogodbe,	ali	po	
posebnem	dogovoru	arbitraža	pri	Zavarovalnici	Triglav,	d.d.,	ali	pa	po	posebnem	
dogovoru	Mediacijski	center	pri	Slovenskem	zavarovalnem	združenju.


