
Posebni pogoji za zavarovanje 
odgovornosti zaradi odpoklica izdelkov s trga

1. člen - UVODNA  DOLOČBA

(1) Zavarovanje odgovornosti zaradi odpoklica izdelkov s trga 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, če ni dogovorjeno drugače, veljati tudi zavarovanje odgovornosti 
zaradi odpoklica izdelkov s trga.

2. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1) Zavarovanje krije v obsegu, ki ga določa 4. člen teh pogojev, odškodninske 
zahtevke za škodo zaradi odpoklica izdelkov s trga, ki ga je bilo potrebno 
izvesti z namenom preprečitve poškodovanja oseb zaradi:
1) dejanskih ali zelo verjetnih napak na izdelkih oziroma
2) ukaza pristojnih državnih organov.

(2) Zavarovanje krije v enakem obsegu tudi škodo, ki zaradi odpoklica izdelkov 
s trga nastane neposredno zavarovancu.

(3) Odpoklic izdelkov s trga je opredeljen kot poziv vsem imetnikom spornega 
izdelka (končnim potrošnikom, trgovcem na drobno in trgovcem na debelo), 
naj ga ne uporabljajo ali uživajo ter naj ga vrnejo, uničijo ali zavržejo. Kot 
odpoklic izdelka se šteje tudi poziv potencialnim kupcem, naj spornega 
izdelka ne kupujejo.

 Pri tem lahko odpoklic opravi:
1) zavarovanec sam,
2) pristojni državni organ ali
3) zavarovančev poslovni partner oziroma kaka druga oseba, ki v svoje 

izdelke vgrajuje zavarovančeve izdelke.
(4) Za potrebe odpoklica izdelkov se kot izdelki z napako štejejo tako izdelki, 

ki jih je proizvedel, dobavil ali prodal zavarovanec, kakor tudi izdelki drugih 
subjektov, ki vsebujejo zavarovančeve izdelke.

3. člen - NEZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1) Zavarovalnica poleg omejitev in izključitev iz Splošnih pogojev proizvajalčeve 
odgovornosti za izdelke ne krije odškodninskih zahtevkov:
1) ki so povezani z izdelki, ki se v času škodnega dogodka še ne nahajajo 

pri končnih kupcih ali pri trgovcih na drobno oziroma trgovcih na debelo;
2) ki niso nujni za preprečitev poškodovanja oseb;
3) za stroške, ki niso opredeljeni v 4. členu teh pogojev, še posebej pa ne 

posledične škode, kot na primer škode zaradi obratovalnega zastoja, 
izpada proizvodnje ali izgube dobička oziroma škode zaradi kazni in 
glob ter vseh vrst kaznovalnih odškodnin;

4) ki se nanašajo 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 nastanejo pri odpoklicu izdelkov, katerih lastnosti, delovanje ali 
uporaba niso bili ustrezno preizkušeni in pojasnjeni glede na zadnje 
stanje tehničnega razvoja;

6) ki so posledica odpoklica motornih vozil, plovil in letal ali sestavnih 
delov in dodatkov, namenjenih za uporabo v motornih vozilih, plovilih 
in letalih. 

(2) Zavarovanje prav tako ne krije:
1) same škode na izdelku, ki ga je izdelal in dal v promet zavarovanec, 

oziroma stroškov dobave izdelka ali komponente brez napake, vključno 
s transportnimi stroški od zavarovanca do originalnega mesta dostave, 
razen v primeru in v obsegu, ki sta opredeljena v 4. členu;

2) škode na drugih izdelkih, kamor se je zavarovančev izdelek vgradil, 
razen v primeru in obsegu, ki sta opredeljena v 4. členu.

4. člen - PREDMET  ZAVAROVANJA

(1) Predmet zavarovanja so stroški, ki so nujno potrebni za odpoklic izdelkov 
s trga z namenom preprečevanja nevarnosti. V primeru, če je nevarnost 
možno preprečiti na več različnih načinov, krije zavarovanje le stroške 
najbolj ekonomične rešitve. 

(2) Predmet zavarovanja so naslednji stroški:
1) stroški obveščanja končnih uporabnikov ter trgovcev na debelo in 

trgovcev na drobno, vključno s stroški obveščanja preko javnih medijev; 
2) stroški sortiranja izdelkov, ki so bili odpoklicani s trga;
3) transportni stroški, ki so potrebni za vračilo izdelkov;
4) stroški pregledovanja odpoklicanih izdelkov z namenom ugotovitve, 

kateri izdelki dejansko imajo napako in za katere izdelke je potrebno 
izvesti ukrepe za preprečitev nevarnosti. Pregledovanje vključuje tudi 
nujno sortiranje, izločanje in ponovno pakiranje izdelkov.

 Če se ugotovi, da obstaja velika verjetnost, da stroški pregledovanja 
odpoklicanih izdelkov skupaj s stroški, kritimi po točkah 5) do 9) tega 
člena, presegajo stroške, krite po točkah 5) do 9) z upoštevanjem, da 
bi imeli napako vsi odpoklicani izdelki, krije zavarovanje le stroške po 
točkah 5) do 9) tega člena.

 Če je napako na izdelku mogoče ugotoviti le z uničenjem izdelka, potem 
napake ni potrebno dokazovati;

5) stroški začasnega skladiščenja odpoklicanih izdelkov, vendar največ 
za čas do 3 mesecev;

6) stroški zamenjave celotnega izdelka z napako, ki je sestavni del drugih 
stvari ali komponente z napako, ki je vgrajena v zavarovančev izdelek, tj. 
stroški odstranjevanja in razstavljanja izdelkov ali komponent z napako 
ter sestavljanja, instaliranja in montiranja izdelkov ali komponent brez 
napake.

 Zavarovanje ne krije stroškov dobave novega izdelka ali komponente 
brez napake.

 Stroški zamenjave komponente z napako so kriti le, če preprečitve 
nevarnosti ni možno doseči na bolj ekonomičen način, z dobavo novega 
izdelka ali z zamenjavo izdelka brez napake;

7) stroški popravila izdelka z napako, vendar le v primeru, ko preprečitve 
nevarnosti ni možno doseči bolj ekonomično, z dobavo novega izdelka 
ali z zamenjavo  izdelka brez napake.

8) transportni stroški izdelkov ali komponente brez napake, kot so definirani 
v 6) točki ali izdelkov drugih oseb, ki vsebujejo zavarovančeve izdelke, 
vendar brez transportnih stroškov od proizvajalca do končnega prodajalca. 
V primeru, če so transportni stroški direktnega prevoza od zavarovanca 
oziroma drugih oseb, ki proizvajajo končni izdelek, v katerega je vgrajen 
zavarovančev izdelek, do mesta preprečitve nevarnosti manjši od 
transportnih stroškov od končnega prodajalca do mesta preprečitve 
nevarnosti, zavarovalnica plača le stroške direktnega prevoza;

9) stroški odvoza na odpad oziroma nadzorovanega uničenja.

5. člen - ZAVAROVALNA  VSOTA

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

(2)  Zavarovalna vsota za zavarovanje odgovornosti zaradi odpoklica izdelkov s 
trga ne sme biti višja od  zavarovalne vsote za zavarovanje proizvajalčeve 
odgovornosti za izdelke.

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

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

6. člen - ZAVAROVALNI  PRIMER

(1) Šteje se, da je nastal zavarovalni primer v trenutku, ko je zavarovanec, 
njegov zakoniti zastopnik ali zavarovančev poslovni partner oziroma kaka 
druga oseba, ki v svoje izdelke vgrajuje zavarovančeve izdelke, zaradi 

PG
-o

iz
-o

it 22
-1

2



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:
1) uporabe, rabe ali posesti, zakupa ali užitka zemljišč, zgradb in 

prostorov, ki se uporabljajo izključno za namene zavarovanca (ne velja 
za odgovornost proti najemodajalcem, zakupodajalcem in morebitnim 
drugim lastnikom);

2) uporabe, rabe ali posesti, zakupa ali užitka objektov za odmor in 
sprostitev, namenjenih izključno delavcem, kot na primer menze, 
kopališča, počitniški domovi, športna igrišča in podobno;

3) uporabe osebnih in tovornih dvigal, razen za poškodbe tujih stvari pri 
nakladanju in razkladanju;

4) uporabe samovoznih delovnih strojev, ki funkcijsko obratujejo, se pa 
ne premikajo;

5) uskladiščenja kuriva in pogonskega goriva;
6) poškodovanja, tatvine ali izginitve stvari delavcev zavarovanca, razen 

denarja, dragocenosti, ur, tehničnih predmetov (kot so fotoaparati, 
kamere, mobilni telefoni, tablični in prenosni računalniki in televizorji, 
zunanje baterije in zunanji diski, orodja in podobno), vrednostnih 
papirjev in vseh listin, vse navedeno pod pogojem, da se stvari hranijo 
v zaklenjenih prostorih;

7) škod zaradi nevarnosti,ki ne izvirajo iz zavarovane dejavnosti, so pa z njo 
neposredno povezane in namenjene izvajanju zavarovane dejavnosti.

(4) Če gre za objekte iz 1) in 2) točke (3) odstavka tega člena, zavarovanje 
vključuje tudi odgovornost:
1) zavarovanca kot naročnika ali izvajalca gradbenih del (nova gradnja, 

preurejanje, popravljanje, vzdrževanje), če stroški del predračunsko ne 
presegajo zneska 12.500 EUR;

2) oseb, ki jim je zaupano čiščenje in osvetljevanje zemljišč, za zahtevke, 
ki so proti njim postavljeni v zvezi z opravljanjem teh njihovih dolžnosti;

3) oseb, ki zaradi pravice užitka ali stečaja pridejo na mesto zavarovanca, 
dokler imajo to vlogo;

4) zaradi obstoja garaže, ki je na zemljišču ali v objektih iz 1) in 2) točke (3) 
odstavka tega člena, če ne gre za garažo, dano v zakup, ali za garažo, 
ki se uporablja pri opravljanju dejavnosti ali za hotelsko garažo.

(5) Zavarovanje vključuje odgovornost za škodo zaradi izgube ali izginitve 
stvari le tedaj, če je to posebej navedeno v polici ali v teh pogojih. V tem 
primeru veljajo določbe, ki jih ti pogoji predpisujejo za poškodovanje stvari.
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preprečitve nevarnosti poškodovanja oseb izvedel odpoklic izdelkov s 
trga, oziroma ko je zaradi istega vzroka odpoklic izdelkov s trga ukazal 
pristojni državni organ. O tem je zavarovanec dolžan nemudoma obvestiti 
zavarovalnico.

7. člen - ČASOVNA  OMEJITEV   
VELJAVNOSTI  ZAVAROVANJA

(1) Zavarovalnica ima obveznost samo tedaj, če je do odpoklica izdelkov prišlo 
v času trajanja zavarovanja vendar največ  v času treh let od dneva, ko je 
bil izdelek z napako oziroma nezadostno varnostjo dan v promet končnemu 
uporabniku in zavarovanec zanjo ni vedel, ter hkrati škoda ni krita po kateri 
drugi zavarovalni polici, ki jo ima, oziroma jo je imel zavarovanec sklenjeno.

(2) Če je posebej dogovorjeno in plačana dodatna premija ima zavarovalnica 
v skladu z določili iz prvega odstavka tega člena obveznost tudi tedaj, če 
je do odpoklica prišlo v času več kot tri leta od dneva, ko je bil izdelek dan 
v promet   vendar mora biti odpoklic opravljen  v času največ  pet let od 
dneva ko je bil izdelek dan v promet .

8. člen - ZAVAROVALNI  KRAJ

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

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


