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ZAVAROVALNICA TRIGLAV,d.d.
mikloièeva cesta 19, ljubljana

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;
♦
zavarovalnina
znesek, ki ga zavarovalnica plaèa po zavarovalni pogodbi.
♦

1. èlen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Zavarovanje krije kodo v obsegu, ki je doloèen s temi pogoji, èe je
prireditev odpovedana zaradi:
1) atmosferskih padavin (deja, snega, toèe, sodre);
2) nevarnosti naravne vije sile (kot so potres, poplava, vihar,
zemeljski in sneni plaz), poara, eksplozije, ki prizadene
prireditveni prostor;
3) telesnih pokodb in bolezni glavnih nastopajoèih oseb na
prireditvi;
4) nezadostne kolièine snega in drugih vremenskih neprilik, ki
onemogoèajo izvedbo prireditve, ki je neposredno odvisna od
vremenskih pogojev.
(2) V polico se vpiejo tiste nevarnosti iz (1) odstavka tega èlena, ki so
vkljuèene v zavarovanje.
(3) teje se, da je nastal zavarovalni primer, èe je prireditev odpovedana:
1) pri zavarovanih nevarnostih iz 1) toèke (1) odstavka tega èlena
najprej 1 uro pred napovedanim prièetkom prireditve, navedenim
v polici, in najkasneje 1 uro po napovedanem prièetku prireditve.
2) pri zavarovanih nevarnostih iz 2), 3) in 4) toèke (1) odstavka tega
èlena v roku od datuma sklenitve zavarovanja do datuma in ure,
ki sta navedena v polici kot prièetek prireditve.

2. èlen - PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja so v polici navedeni stroki, ki jih ima prireditelj
s pripravo in organiziranjem prireditve. V te stroke sodijo stroki za
pripravo in najem prireditvenega prostora ali tekmovalièa, stroki
za nabavo hrane in pijaèe in drugih stvari, ki se prodajajo na
prireditvi, stroki za nastopajoèe, stroki za najeto osebje, ki je
potrebno za nemoteno odvijanje prireditve, stroki za najem razne
opreme, stroki prireditelja, ki jih ima ta z oglaevanjem in
reklamiranjem prireditve, stroki za tiskanje in razpeèevanje vstopnic
ter programov ipd.
(2) Po teh pogojih niso predmet zavarovanja:
1) dobièek, èetudi je vkalkuliran v stroke prireditve;
2) stroki, ki jih ima prireditelj - zavarovanec s tem, da pred prireditvijo
ali med njo izvede kakne ukrepe z namenom, da bi prireditev
uspela;
3) stroki, ki jih ima prireditelj z urejanjem zemljiè, s poseki drevja,
gradnjo poti, napeljavo raznih vodov in drugimi investicijskimi
deli, ki imajo vrednost tudi po konèani prireditvi;
4) stroki sporoèanja o odpovedi ali prestavitvi prireditve na kak drug
datum.
(3) Na podlagi doloèil iz (1) in (2) odstavka tega èlena se doloèi skupna
zavarovalna vsota.

3. èlen - ZAVAROVALNI KRAJ
(1) Zavarovanje velja za kraj prireditve, ki je naveden v polici. Èe je
prireditev zavarovana proti atmosferskim padavinam, morajo te pasti
v kraju, kjer je prireditev.
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Sploni pogoji
za zavarovanje prireditev

Pri zavarovanju avtomobilskih, motociklistiènih, kolesarskih in drugih
dirk krije zavarovanje kodo le, èe pride do padavin v kraju, kjer je
konèni cilj dirke, ki je naveden v polici.
(2) Èe je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno in je obraèunana dodatna
premija, se zavarovalni kraj lahko raziri tudi na kraje, kjer ni prireditve,
èe se od tam prièakujejo obiskovalci.
V tem primeru mora biti v polici poimensko naveden vsak kraj.

4. èlen - OBRAÈUN KODE
(1) koda, ki jo krije zavarovanje, so stroki (v smislu 2. èlena teh pogojev),
ki jih zavarovanec ni mogel pokriti zaradi odpovedi prireditve.
(2) Pri obraèunu kode je treba upotevati vse okolièine, ki bi pozitivno
ali negativno vplivale na viino strokov, èe bi prireditev uspela.
(3) Èe je prireditev zavarovana proti atmosferskim padavinam in se v
èasu trajanja zavarovanja prestavi v zaprte prostore, krije zavarovanje v okviru zavarovalne vsote le dodatne stroke, ki jih ima
zavarovanec s prestavitvijo prireditve v zaprte prostore.
(4) Èe je prireditev zavarovana proti atmosferskim padavinam in je
prireditev odpovedana zaradi deja, je koda krita, èe je padlo v
razdobju med 1 uro pred napovedanim prièetkom prireditve in 1 uro
po napovedanem prièetku prireditve najmanj 2 mm padavin, kar
mora zavarovanec dokazati s podatki hidrometeoroloke postaje, ki
je najblija kraju prireditve, oziroma kraju, od koder se prièakujejo
obiskovalci prireditve (glej tudi (4) odstavek 5. èlena teh pogojev).
Èe v bliini prireditve ni hidrometeoroloke postaje, lahko merjenje
viine padavin opravita skupaj zavarovalnica in zavarovanec.
(5) Èe je prireditev zavarovana proti nevarnosti viharja, je koda krita,
èe je v kraju prireditve pihal veter s hitrostjo najmanj 8. stopnje po
Beaufortovi lestvici (17,2 m v sekundi ali 62 km na uro), kar mora
zavarovanec dokazati s podatki hidrometeoroloke postaje, ki je
najblija kraju prireditve, oziroma kraju, od koder se prièakujejo
obiskovalci prireditve.
(6) Èe je prireditev zavarovana proti potresu, je koda krita, èe je imel
potres v kraju prireditve najmanj 5. stopnjo po Mercallijevi lestvici.
(7) Èe je prireditev zavarovana za primer odpovedi zaradi telesnih
pokodb in bolezni glavnih nastopajoèih, mora zavarovanec v primeru
odpovedi prireditve telesne pokodbe ali bolezen nastopajoèih
dokazati z ustreznimi zdravnikimi potrdili.

5. èlen - DAJATEV ZAVAROVALNICE
(ZAVAROVALNINA)
(1) Zavarovanje je sklenjeno na prvi riziko, kar pomeni, da mora
zavarovalnica plaèati obraèunano kodo v polnem znesku, vendar
najveè do dogovorjene zavarovalne vsote.
(2) Èe so med zavarovanimi stroki tudi stroki za nabavo hrane, pijaèe
in drugih stvari, ki se prodajajo na prireditvi, zavarovalnica ob
zavarovalnem primeru pri izraèunu zavarovalnine upoteva preostalo
trno vrednost teh stvari.
(3) Èe zavarovanec prireditev odpove pred datumom prièetka prireditve,
mu zavarovalnica povrne stroke, ki jih je imel do dneva odpovedi
prireditve.
(4) Kadar je v zavarovanje vkljuèena nevarnost deja, prireditev pa je
bila odpovedana, ker je padlo v razdobju med 1 uro pred
napovedanim prièetkom prireditve in 1 uro po napovedanem prièetku
prireditve najmanj 1 mm ali veè deja, zavarovalnica povrne polovico
nastalih strokov. Zavarovanec mora tudi v tem primeru dokazati viino
padavin s podatki najblije hidrometeoroloke postaje, oziroma èe
te ni, s podatki merjenja, ki ga opravita skupaj zavarovalnica in
zavarovanec.
(5) Zavarovanec je ob kodi udeleen z 10 % franizo, ki se odraèuna
od priznane zavarovalnine.
(6) Nujne stroke za ukrepe, ki naj bi odvrnili in zmanjali kodo in ki so
ob nastanku zavarovalnega primera storjeni po nalogu zavarovalnice,
mora ta povrniti v celoti, ne glede na zavarovalno vsoto.
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6. èlen - NEVARNOSTNE OKOLIÈINE
Pri sklenitvi zavarovalne pogodbe mora zavarovalec zavarovalnici prijaviti
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 premija, kakor
tudi one, ki so navedene v zavarovalni pogodbi. Te okolièine lahko
zavarovalec in zavarovalnica doloèita tudi skupaj.

7. èlen - SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE IN
POGOJI ZA NJENO SKLENITEV
(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.
(3) Zavarovalec mora v prijavi za sklenitev zavarovalne pogodbe navesti:
naziv prireditve, kraj prireditve, datum in èas napovedanega prièetka
prireditve, izbrane zavarovane nevarnosti (iz 1. èlena teh pogojev),
predvideno tevilo obiskovalcev in stroke, ki so predmet zavarovanja
po 2. èlenu teh pogojev.

8. èlen - ZAÈETEK IN KONEC JAMSTVA
(1) Jamstvo zavarovalnice se zaène ob 24 uri tistega dne, ko je bila
sklenjena zavarovalna pogodba.
(2) Med sklenitvijo zavarovalne pogodbe in prièetkom prireditve mora
preteèi vsaj deset dni. Èe pa je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno
in je obraèunana dodatna premija, lahko znaa razlika med sklenitvijo
zavarovalne pogodbe in prièetkom prireditve tudi manj kot deset
dni, vendar najmanj pet dni.
(3) Jamstvo zavarovalnice preneha ob uri in dnevu prièetka prireditve,
ki sta navedena v polici, oziroma eno uro kasneje, èe so zavarovane
nevarnosti iz 1) toèke (1) odstavka 1. èlena.

(2) Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse podatke in druge dokaze,
ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in viine kode. Stroki
dokazov, da je nastal zavarovalni primer, gredo v breme zavarovanca.
(3) Èe nastane zavarovalni primer, mora zavarovanec poskrbeti, da se
èimprej proda hitro pokvarljivo blago (hrano), namenjeno obiskovalcem prireditve in s tem zmanjati kodo.

12. èlen - IZVEDENSKI IN PRITOBENI 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 strani.
(5) Zoper poravnalno ponudbo zavarovalnice ali odklonitev zahtevka
je dovoljena pisna pritoba na pritobeno komisijo zavarovalnice.
Pritoba se vloi pri tisti organizacijski enoti zavarovalnice, ki je
zahtevek obravnavala.
(6) Zavarovalnica obravnava tudi pritobe, v katerih se zatrjuje kritev
poslovne morale. Pritoba se vloi pri tisti organizacijski enoti
zavarovalnice, pri kateri naj bi kritev nastala.

13. èlen - SPREMEMBA NASLOVA
(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi naslova
svojega bivalièa ali svojega imena v petnajstih dneh od dneva
spremembe.
(2) Èe je zavarovalec spremenil naslov bivalièa ali svoje ime, pa tega
ni sporoèil zavarovalnici, zadoèa, da zavarovalnica obvestilo, ki
ga mora sporoèiti zavarovalcu, polje na naslov njegovega zadnjega
znanega bivalièa ali ga naslovi na zadnje znano ime.

9. èlen - PLAÈILO PREMIJE

14. èlen - NAÈIN OBVEÈANJA

(1) Premija mora biti plaèana vsaj v 24 urah od datuma sklenitve
zavarovanja, sicer jamstvo ugasne. Èe je zavarovanje sklenjeno tako,
da je èas med sklenitvijo zavarovanja in prièetkom prireditve 5 dni,
mora biti premija plaèana istega dne kot je bilo sklenjeno
zavarovanje, sicer jamstvo ugasne.
(2) 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 je dan nalog zavarovalèevi
banki.

(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.

10. èlen - POVRAÈILO PREMIJE

Za razmerje med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in
zavarovalnico na drugi strani se uporabljajo tudi doloèila Obligacijskega
zakonika.

Zavarovalnica plaèano premijo vrne, èe je prireditev odpovedana zaradi
nezavarovane nevarnosti, zadri pa si del premije za jamèenje v èasu
do nastanka nezavarovane nevarnosti in za kritje strokov, nastalih s
sklenitvijo zavarovanja.

11. èlen - ZAVAROVANÈEVE DOLNOSTI PO
ZAVAROVALNEM PRIMERU
(1) Zavarovanec mora prijaviti zavarovalnici odpoved prireditve oziroma
nastanek zavarovalnega primera takoj, vendar najkasneje v treh dneh
od dneva njegovega nastanka.

15. èlen - UPORABA ZAKONA

16. 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, ali po posebnem dogovoru Arbitraa pri Zavarovalnici Triglav,
d.d., ali pa po posebnem dogovoru Mediacijski center pri Slovenskem
zavarovalnem zdruenju.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti splonii pogoji z oznako PG-pri/09-10 se uporabljajo od 1. oktobra 2009.

