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Splošni pogoji 
za strojelomno zavarovanje

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
♦  zavarovalec
 oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo;
♦  zavarovanec
	 oseba,	katere	premoženje	 in/ali	premoženjski	 interes	 je	zavarovan;	

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

♦ zavarovalna polica
 listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi in sestavni del zavarovalne pogodbe;
♦  zavarovalna premija
	 znesek,	ki	ga	plača	zavarovalec	za	sklenjeno	zavarovanje;
♦  zavarovalnina
	 znesek,	ki	ga	zavarovalnica	plača	po	zavarovalni	pogodbi.

1. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI

(1)	 Zavarovanje	krije	v	obsegu,	ki	je	določen	s	temi	pogoji,	vsako	uničenje	ali	
poškodovanje zavarovane stvari, razen zaradi:
1)	 požara.	Požar	 je	ogenj,	ki	nastane	zunaj	določenega	ognjišča	ali	 to	

zapusti	in	je	sposoben,	da	se	širi	s	svojo	lastno	močjo;
2)	 toplotne	 in	 rušilne	moči	direktnega	udara	strele	ali	zaradi	udarca	

predmetov,	ki	jih	strela	podre	ali	vrže	na	zavarovano	stvar;
3)	 eksplozije.	Eksplozija	 je	nenadna	sprostitev	sile,	ki	nastane	zaradi	

težnje	pare	in	plinov	po	raztezanju.	Pri	posodah	(kotlih,	ceveh	ipd.)	se	
šteje	za	eksplozijo,	če	stena	posode	popusti	v	tolikšni	meri,	da	se	tlak	
v	posodi	v	trenutku	izenači	z	zunanjim	tlakom;

4)	 viharja	ali	udarca	predmetov,	ki	jih	na	zavarovano	stvar	podre	ali	vrže	
vihar.	Vihar	je	veter	s	hitrostjo	najmanj	17,2	m/s	ali	62	km/h	(8.	stopnja	
po Beaufortovi lestvici);

5)	 udarca	ali	učinkovanja	padavin	(dežja,	snega,	 toče	ali	drugih	oblik	
padavin) in meteornih vod iz streh zgradb;

6)	 udarca	zračnega	plovila,	njegovih	delov	ali	predmetov	iz	njega;
7)	 manifestacij	ali	demonstracij.	Manifestacija	oziroma	demonstracija	je	

organizirano	ali	spontano	javno	izražanje	razpoloženja	skupine	ljudi;
8)	 poplave.	Poplava	je,	če	stalne	vode	(reke,	jezera,	morja)	po	naključju	

poplavijo	zemljišče,	na	katerem	so	zavarovane	stvari,	ker	so	prestopile	
bregove, predrle nasipe, porušile jezove ali se razlile zaradi izredno 
visoke	plime,	valov	ali	zaradi	izrednega	pritoka	vode	iz	umetnih	jezer.	
Poplava	je	tudi	poplavljanje	voda	zaradi	utrganega	oblaka,	kakor	tudi	
naključno	poplavljanje	voda,	ki	zaradi	izredno	močnih	padavin	derejo	
po	pobočjih,	cestah	in	poteh	(hudourniki);

9) talne vode ali visoke vode;
10) izliva vode ali izbruha pare iz vodovodnih ali odvodnih (kanalizacijskih) 

cevi ali iz naprav za toplovodno in parno gretje, sprinklerskih gasilnih 
naprav	ali	drugih	naprav,	priključenih	na	cevovodno	omrežje;

11)	 zemeljskega	plazu.	Zemeljski	plaz	 je	drsenje	zemeljske	površine	
na	nagnjenem	zemljišču	z	 jasno	vidnimi	razpokami	tal	 in	gubanjem	
zemljišča.	Za	zemeljski	plaz	se	šteje	tudi	utrganje	zemljišča	ali	tal	kot	
geološko odstopanje in kotaljenje trdnih kosov zemlje ali tal;

12) posedanja tal zaradi geoloških vplivov;
13)	 pritiska	ali	udarca	snežnih	gmot,	ki	drsijo	s	planinskih	pobočij	(snežnega	

plazu);
14)	 izliva	žareče	mase;
15)	 naklepnih	dejanj	ali	hude	malomarnosti	zavarovanca	ali	zavarovančevih	

pripadnikov	(za	zavarovančeve	pripadnike	se	štejejo	zavarovančevi	
delavci	in	osebe,	ki	živijo	z	zavarovancem);

16)	 izrednih	dogodkov,	kot	npr.	vojne,	vojni	podobnih	dogodkov	in	sovraštev,	
državljanske	vojne	in	podobnih	nemirov;

17)	 terorističnih	dejanj,	tudi	če	je	na	nesrečo	skupaj	s	terorističnim	dejanjem	
vplival	še	kak	drug	vzrok	ali	dejanje.	Za	teroristično	dejanje	se	šteje	
vsako	nasilno	dejanje,	ki	ogroža	človeško	življenje,	premično	oziroma	
nepremično	premoženje	ali	 infrastrukturo,	in	sicer	s	silo,	nasiljem	ali	
grožnjo	in	je	izvedeno	zaradi	političnih,	verskih,	ideoloških	ali	podobnih	
namenov	ter	ima	namen	vplivati	na	vlado	kakšne	države	ali	ustrahovati	
javnost	ali	katerikoli	njen	del	ali	pa	ima	tak	učinek.	Za	teroristično	dejanje	
se šteje tako dejanje, ki je izvedeno samostojno, kakor tudi tisto, ki je 

izvedeno	v	povezavi	s	katerokoli	organizacijo	ali	oblastjo.	Zavarovanje	
prav	tako	ne	krije	škode	in	stroškov,	nastalih	zaradi	preprečevanja	
oziroma	zatiranja	terorističnih	dejanj;

18)	 jedrske	reakcije,	jedrske	radiacije	ali	radioaktivne	kontaminacije;
19)	 potresa	in	drugih	škod	v	vzročni	zvezi	s	potresom.	Potres	je	naravni	

pojav	tresenja	tal,	ki	ga	povzročijo	geofizikalni	procesi	v	notranjosti	
zemlje;

20)	 gašenja,	rušenja	ali	izginitve	v	zvezi	z	nevarnostmi	iz	predhodnih	točk	
tega odstavka;

21) pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja 
in so bile ali bi morale biti znane zavarovancu ali osebi, odgovorni za 
obratovanje;

22)	 kršitve	 zakonskih	 in	 tehničnih	predpisov	 ter	 pravil	 tehničnega	
izkoriščanja	zavarovane	stvari	in	zaščitnih	ukrepov,	navodil	proizvajalca	
ter nepoznavanja ravnanja z zavarovano stvarjo (preobremenitve 
strojev,	strojnih	 in	električnih	naprav	ter	 instalacij	nad	mejo	njihove	
predpisane	zmogljivosti,	nezadostnega	tekočega	 in	 investicijskega	
vzdrževanja	ipd.);

23)	 neposredne	posledice	 trajnega	vplivanja	kemičnih,	 toplotnih	ali	
mehaničnih	pogojev	namestitve	 in	delovanja	(korozije,	oksidacije,	
sevanja, staranja, prekomernih vibracij, prekomerne vlage, rje, kotlovca, 
usedlin,	mulja,	obrabe,	abrazije,	erozije	ali	kavitacije	ipd.);

24)	 montaže,	demontaže,	poskusnega	pogona,	poskusnega	obratovanja	
ali	obratovanja	pred	končanim	popravilom;

25)	 erupcije	ali	zagozditve	pri	globinskem	vrtanju	zemlje,	če	ni	drugače	
dogovorjeno	in	je	obra	čunana	dodatna	premija;

26)	 posledice	ekscentričnosti	ali	dinamičnega	neuravnoteženja	vrtečih	se	
delov	strojev	(turbinskih	rotorjev	ipd.),	če	ni	drugače	dogovorjeno	in	je	
obra	čunana	dodatna	premija.

(2) Zavarovanje prav tako ne krije:
1)	 škode,	 ki	 nastane	v	garancijskem	 roku	 in	 jo	 je	dolžan	povrniti	

proizvajalec	ali	prodajalec,	če	njuno	jamstvo	ni	sporno;
2)	 stroškov	demontaže	in	ponovne	montaže,	ki	so	nastali	zaradi	rednega	

pregleda	ali	vzdrževanja	zavarovane	stvari	(period	ična	popravila	ali	
zamenjava	obrabljenih	delov),	in	sicer	tudi	tedaj,	če	se	ob	tej	priložnosti	
ugotovi	poškodovanje	zaradi	zavarovane	nevarnosti.

 Zavarovanje v tem primeru krije le stroške popravila ali zamen jave 
uničenih	ali	poškodovanih	delov,	ki	niso	bili	predvideni	za	periodično	
popravilo oziroma zamenjavo;

3)	 stroškov	vzdrževanja,	sprememb,	izboljšav,	pregledov	in	revizij;
4)	 posredne	škode,	ki	nastane	ob	zavarovalnem	primeru	(izguba	zas	lužka,	

obratovalni	zastoj,	kazni	ipd.);
5)	 škode	zaradi	izginitve	zavarovane	stvari.

(3)	 Če	je	v	polici	posebej	navedeno	in	 je	obračunana	dodatna	premija	so	
stvari,	ki	se	po	svoji	naravi	uporabe	prenašajo	ali	prevažajo	iz	kraja	v	kraj,	
zavarovane tudi za škodo zaradi naslednjih nevarnosti:
1)	 požara,	strele,	eksplozije,	viharja,	toče,	manifestacije	in	demonstracije,	

poplave,	izliva	vode,	zemeljskega	plazu	in	snežnega	plazu;
2)	 vlomske	tatvine	in	ropa.

2. člen - PREDMET ZAVAROVANJA

(1)	 Predmet	zavarovanja	so	stroji,	strojne	naprave,	električne	naprave	ter	
instalacije.	Predmet	zavarovanja	so	tudi	podstavki,	ležišča	in	temelji	strojev	
ter	polnjenje	električnih	naprav	(olje),	če	so	zajeti	v	vrednosti	strojev.

(2)	 Če	je	posebej	dogovorjeno,	so	lahko	predmet	zavarovanja	tudi:
1) plinovodi, naftovodi, toplovodi, parovodi, vodovodno in odvodno 

omrežje,	nadzemni	in	podzemni	električni	vodi	visoke	ali	nizke	napetosti	
s	pripadajočimi	kovinskimi	konstrukcijami,	kovinski	silosi,	antenski	stolpi	
in	podobne	kovinske	konstrukcije.	Navedenih	stvari,	ki	se	sicer	štejejo	
za	gradbene	objekte,	ni	potrebno	s	posebnim	dogovorom	vključevati	v	
zavarovanje,	če	so	sestavni	del	zgradb	ali	so	na	ožjem	območju,	kjer	
so ostale zavarovane stvari (obrat);

2) trakovi, verige in vrvi transportnih naprav;
3)	 temelji,	podstavki	in	ležišča,	če	niso	zajeti	v	vrednosti	strojev,	naprav	

in instalacij;
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4)	 polnjenje	(olje),	če	ni	zajeto	v	vrednosti	strojev	in	naprav;
5) velika orodja;
6)	 termične	obloge	peči;
7)	 vrtalno	drogovje	in	pripadajoča	oprema	za	globinsko	vrtanje	(težko	in	

delovno	drogovje,	reducirni	deli,	stabilizatorji	in	visokotlačne	armirane	
cevi za izplako);

8)	 prenosna	gasilska	oprema;
9)	 zunanji	pomnilniški	mediji.

(3)	 Če	je	posebej	dogovorjeno	in	je	obračunana	dodatna	premija,	so	lahko	
predmet	zavarovanja	sledeči	stroški:
1) stroški ponovne namestitve in nastavitve programske opreme;
2) stroški ponovnega vnosa izgubljenih podatkov na notranje in zunanje 

pomnilniške medije;
3)	 stroški	popravila,	ki	so	višji	od	stroškov,	ki	bi	jih	zaračunal	usposobljeni	

popravljalec	v	Sloveniji,	v	primeru	če	stroja	ali	naprave	ni	mogoče	
popraviti v Sloveniji oziroma je potrebno, da popravilo opravijo v Sloveniji 
tuji strokovnjaki;

4) stroški iskanja kraja škode na daljnovodih, kablih in cevovodih;
5) stroški zemeljskih in gradbenih del pri iskanju kraja škode na kablih in 

cevovodih ter vzpostavitvi okolice kraja škode v stanje pred nastankom 
zavarovalnega primera;

6)	 višji	stroški	popravila	za	nadurno,	nočno	 in	praznično	delo	ter	hitri	
prevoz;

7)	 stroški	čiščenja	in	rušenja,	ki	je	potrebno	zaradi	uničenja	ali	poškodbe	
zavarovanih stvari, nad 3% od zavarovalne vsote;

8)	 stroški	praznjenja	in	čiščenja	cevovodov,	cistern,	rezervoarjev,	silosov,	
kotlov,	kadi,	vodnjakov	ipd.,	ki	je	potrebno	zaradi	uničenja	ali	poškodbe	
zavarovanih	stvari	in	brez	katerega	ni	možno	ugotoviti	vzroka,	obsega	
in	višine	škode.

(4)	 Po	teh	pogojih	niso	predmet	zavarovanja,	 in	sicer	tudi	 takrat	ne,	ko	 je	
njihova vrednost zajeta v vrednosti zavarovanih strojev ali naprav:
1) vse vrste malega orodja in deli strojev, ki se neposredno uporabljajo za 

lomljenje,	drobljenje	in	oblikovanje,	kot	na	primer	svedri,	noži,	škarje,	
brusi,	rezkala,	stope,	mlinski	kamni,	čeljust	ne	plošče,	delovne	plošče	
drobilnic, kokile, modeli, matrice, patrice, delovni deli kmetijskih strojev, 
krone	vrtalne	opreme	za	globin	sko	vrtanje	ipd.

	 Če	gre	za	 tako	 imenovano	veliko	orodje,	so	v	smislu	5)	 točke	(2)	
odstavka	 tega	člena	nekatere	od	navedenih	stvari	 lahko	predmet	
zavarovanja;

2)	 deli	strojev	ali	naprav,	ki	so	neposredno	izpostavljeni	toplotnim	učinkom,	
kot	na	primer	obloge	posod	in	naprav	za	zgorevanje,	rešetke	kurišč,	
gorilniki,	grelci,	elektrode	pri	industrijskih	pečeh,	posode	za	topljenje	
in	vlivanje	ipd.;

				V	tej	točki	našteti	deli	strojev	ali	naprav	so	predmet	zavarovanja,	če	
se poškodujejo zaradi zunanjih vplivov, kot so nenor malno delo vanje 
strojev	ali	naprav,	nepričakovani	padci,	udarci	ter	pojavi	tujih	predmetov,	
ki	niso	namenjeni	tehnološkemu	procesu	ipd.;

3)	 deli	strojev	ali	naprav,	ki	se	večkrat	zamenjujejo,	kot	na	primer	sita,	
vzorci, obloge na valjih, obloge mikalnikov, upogljive cevi, jermenje, 
krtačke,	gumijasti,	 tekstilni	 in	sintetični	obročki,	 tesnila,	platneni	 in	
podobni	filtri,	sredstva	za	izolacijo,	hitro	obrabljivi	deli	spojnic	(gumijasti	
deli,	vložki,	lamele	ipd.),	prenosni	kabli,	verige	in	vrvi,	če	ne	pripadajo	
transportnim	napravam.

	 V	tej	točki	našteti	deli	strojev	ali	naprav	pa	so	predmet	zavarovanja,	če	
se poškodujejo zaradi zunanjih vplivov, kot so nenor malno delo vanje 
strojev,	nepričakovani	padci,	udarci	ter	pojavi	tujih	predmetov,	ki	niso	
namenjeni	tehnološkemu	procesu	ipd.;

4)	 katalitični	pretvorniki	(katalizatorji),	baterije	in	akumulatorji.
	 V	tej	točki	našteti	deli	strojev	ali	naprav	pa	so	predmet	zavarovanja,	

če	se	poškodujejo	zaradi	nepričakovanih	padcev	in	udarcev	drugih	
predmetov;

5)	 varnostni	elementi	enkratnega	učinka,	razen	katodnih	odvod	nikov;
6)	 potrošni	material,	kot	na	primer	gorivo,	mazivo,	sredstva	za	hla	jenje,	

čistilna	sredstva	ipd.
(5)	 Po	teh	pogojih	prav	tako	niso	predmet	zavarovanja	kopenska	mo	torna	

vozila,	prikolice,	samovozni	delovni	stroji,	vodna	plovila	in	zračna	plovila.

3. člen - VELJAVNOST ZAVAROVANJA IN KRAJ 
ZAVAROVANJA

(1) Zavarovane so samo v polici navedene stvari, v zavarovalnem kraju 
navedenem	v	polici,	v	času	ko	so	montirane	in	pripravljene	za	obratovanje	
ter	ko	obratujejo.

(2)	 Zavarovanje	ne	velja	za	čas,	dokler	so	zavarovane	stvari	na	sejmu	ali	
razstavi.

(3)	 Če	je	v	polici	posebej	navedeno	in	 je	obračunana	dodatna	premija	so	
stvari,	ki	se	po	svoji	naravi	uporabe	prenašajo	ali	prevažajo	iz	kraja	v	kraj,	
zavarovane	na	celotnem	območju	Republike	Slovenije.

4. člen - ZAVAROVALNA VREDNOST

Zavarovalna	vrednost	stvari	je	nabavna	cena	nove	stvari,	povečana	za	stroške	
montaže	in	druge	odvisne	stroške	ter	zmanjšana	za	znesek	izgubljene	vrednosti	
zaradi	obrabe,	starosti	ter	ekonomske	in	tehnične	zastarelosti	(amortizacije).

5. člen - OBRAČUN ŠKODE

(1)	 Škoda,	ki	jo	krije	zavarovanje,	se	obračuna	v	primeru:
1)	 uničenja	zavarovane	stvari	-	po	zavarovalni	vrednosti	stvari	ob	zaključku	

likvidacije zavarovalnega primera, zmanjšani za vrednost ostankov;
2)	 poškodbe	zavarovane	stvari	 (delna	škoda)	-	po	stroških	popravila,	

kolikor	bi	znašali	ob	zaključku	 likvidacije	zavaroval	nega	primera,	
zmanjšanih za izgubljeno vrednost stvari zaradi obra be, starosti in 
ekonomske	ter	tehnične	zastarelosti	(amorti	za	cije),	če	ni	v	zavarovalni	
pogodbi	drugače	dogovorjeno,	ter	za	vrednost	ostankov.

	 Ne	glede	na	to,	če	je	amortizacija	zavarovana,	se	le-ta	upošteva	pri	
delih,	ki	 imajo	znatno	krajšo	življenjsko	dobo	od	celotnega	stroja	ali	
naprave, kar še zlasti velja za dele strojev ali naprav, naštete v 2), 3) 
in	4)	točki	(4)	odstavka	2.	člena	teh	pogojev.	Amortizacija	se	vselej	
upošteva	tudi	na	polnjenjih	(npr.	olju).

	 Med	stroške	popravila	se	štejejo	tudi	odvisni	stroški,	kot	so	stroški	
demontaže,	ponovne	montaže,	prevoza,	preizkusa	ipd.	V	škodo	se	ne	
računajo	stroški,	ki	so	nastali	ob	popravilu	zaradi	izboljšave,	izpopolnitve	
in	drugih	sprememb	na	zavarovani	stvari.

(2)	 Ostanki	uničenih	ali	poškodovanih	stvari	ostanejo	zavarovancu	 in	se	
obračunajo	po	tržni	ceni	ob	zaključku	likvidacije	zavarovalnega	primera	
ter	po	stanju,	v	kakršnem	so	bili	takoj	po	zavarovalnem	primeru.

(3)	 Šteje	se,	da	je	stvar	uničena	in	se	zato	škoda	obračuna	po	1)	točki	(1)	
odstavka	tega	člena,	če	bi	stroški	popravila	dosegli	zavarovalno	vrednost	
stvari	ob	zaključku	 likvidacije	zavarovalnega	primera,	zmanjšano	za	
vrednost	ostankov,	kar	velja	tudi,	če	je	amortizacija	zavarovana.

(4)	 Zavarovalnica	ni	dolžna	povrniti	celotne	vrednosti	stroja	ali	naprave,	če	
poškodo	vanega	dela	ni	možno	popraviti	ali	nadomestiti	(ker	je	na	primer	
izdelan	v	tujini	ali	pa	ga	ne	izdelujejo	več).	Zavarovalnica	v	tem	primeru	
povrne le vrednost poškodovanega dela v sorazmerju funkcionalne 
udeležbe	tega	dela	proti	celemu	stroju	ali	napravi,	ali	ustrezno	vrednost	
primerljivega	dela.

(5)	 Če	zavarovanec	sam	popravi	poškodovano	stvar	in	je	strošek	popravila	višji	
od	stroška,	ki	bi	ga	zaračunal	drugi	usposobljeni	popravljalec,	zavarovalnica	
prizna	pri	obračunu	zavarovalnine	stroške	popravila	drugega	popravljalca.	
Pri	tem	obračunu	se	v	stroške	popra	vila	drugega	popravljalca	upoštevajo	
tudi	nujni	prevo	zni	stroški.

(6)	 Stroški	začasnega	popravila,	za	katerega	zavarovalnica	ni	dala	svojega	
soglasja,	bremenijo	zavarovanca.

6. člen - STROŠKI PO ZAVAROVALNEM PRIMERU

(1)	 K	škodi	se	prištevajo	tudi	stroški	čiščenja	in	rušenja,	ki	je	potrebno	zaradi	
uničenja	ali	poškodbe	zavarovanih	stvari,	vendar	največ	3%	od	zavarovalne	
vsote,	če	ni	drugače	dogovorjeno.	Med	te	stroške	spadajo	nujni	 izdatki	
za	čiščenje	kraja	škode,	za	rušenje	poško	dovanih	in	neuporabnih	delov,	
kakor	tudi	izdatki	za	odvoz	neupo	rabnih	delov	do	najbližjega	kraja,	kjer	je	
dovoljeno	odlaganje.

	 Če	ni	posebej	dogovorjeno,	zavarovanje	ne	krije	posebnega	uni	čenja	in	
odvoza	poškodovanih	strojev	ali	naprav,	če	je	to	potrebno	zaradi	varstva	
okolja	ipd.

(2) Zavarovanje ne krije stroškov za odstranitev ali zmanjšanje ne varnosti 
(preventivni ukrepi), in tudi ne stroškov za posredovanje organizacij, ki 
morajo	po	namenu	poslovanja	nuditi	brezplačno	pomoč	ob	zavarovalnem	
primeru.

7. člen - ZAVAROVALNA VSOTA

Zavarovalna vsota je zgornja meja obveznosti zavarovalnice po zavarovalnem 
primeru.

8. člen - DAJATEV ZAVAROVALNICE (ZAVAROVALNINA)

(1)	 Če	v	smislu	2)	 točke	(1)	odstavka	5.	člena	teh	pogojev	ni	zavarovana	
amortizirana	vrednost	pri	delnih	škodah,	se	uporabljajo	naslednja	določila:
1)	 Če	 je	zavarovalna	vsota	ob	zaključku	 likvidacije	zavarovalnega	

primera enaka ali višja od zavarovalne vrednosti, je osnova za dajatev 
zavarovalnice	enaka	znesku	obračunane	škode,	vendar	največ	do	
višine	zavarovalne	vrednosti.

2)	 Če	je	zavarovalna	vsota	ob	zaključku	likvidacije	zavarovalnega	primera	
nižja	od	zavarovalne	vrednosti	(podzavarovanje),	je	osnova	za	dajatev	
zavarovalnice	enaka	znesku	obračunane	škode	v	 razmerju	med	
zavarovalno	vsoto	in	zavarovalno	vrednostjo,	vendar	največ	do	višine	
zavaro	valne	vsote.
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(2)	 Če	je	v	smislu	2)	točke	(1)	odstavka	5.	člena	teh	pogojev	dogovorjeno,	
da je amortizirana vrednost pri delnih škodah zavarovana, se uporabljajo 
naslednja	določila:
1)	 Če	je	zavarovalna	vsota	ob	zaključku	likvidacije	zavarovalnega	primera	

enaka	ali	višja	od	nabavne	cene	novih	zavarovanih	stvari,	povečane	
za	stroške	montaže	in	druge	odvisne	stroške,	 je	osnova	za	dajatev	
zavarovalnice	enaka	znesku	obračunane	škode,	vendar	največ	do	
višine	zavarovalne	vrednosti.

2)	 Če	je	zavarovalna	vsota	ob	zaključku	likvidacije	zavarovalnega	primera	
nižja	od	nabavne	cene	novih	zavarovanih	stvari,	povečane	za	stroške	
montaže	 in	druge	odvisne	stroške	(podzavarovanje),	 je	osnova	za	
dajatev	zavarovalnice	enaka	znesku	obračunane	škode	v	razmerju	med	
zavarovalno	vsoto	in	nabavno	ceno	novih	zavarovanih	stvari,	povečano	
za	stroške	montaže	in	druge	odvisne	stroške,	vendar	največ	do	višine	
zavaro	valne	vsote.

(3)	 V	primeru,	ko	je	zavarovanje	sklenjeno	z	zavarovalno	vsoto	na	prvi	riziko,	je	
osnova	za	dajatev	zava	rovalnice	enaka	znesku	obračunane	škode,	vendar	
največ	do	dogovorjene	zavarovalne	vsote.	Določila	o	podza	varovanju	iz	
predhodnih	določil	tega	člena	se	v	tem	primeru	ne	uporabljajo.

(4)	 Dajatev	zavarovalnice	 (zavarovalnina)	 je	enaka	osnovi	 za	dajatev	
zavarovalnice,	zmanjšani	za	dogovorjeni	znesek	soudeležbe	zavarovanca	
pri	škodi.

(5)	 Nujne	stroške	za	ukrepe,	ki	naj	bi	odvrnili	in	zmanjšali	škodo,	in	ki	so	po	
nastanku zavarovalnega primera storjeni po nalogu zava rovalnice, mora 
ta	povrniti	v	celoti,	ne	glede	na	določilo	7.	člena	teh	pogojev.

(6)	 Ob	zaključku	likvidacije	zavarovalnega	primera	se	izplača	zava	rovalnina,	
zmanjšana	za	morebitno	že	izplačano	akontacijo,	revalo	rizirano	za	stopnjo	
rasti	cen	življenjskih	potrebščin	v	Republiki	Sloveniji	od	izplačila	akontacije	
do	zaključka	likvidacije	zavarovalnega	primera.

9. člen - ZNIŽANJE IN POVIŠANJE PREMIJE

(1)	 Zavarovanec	 ima	pravico	do	znižanja	premije	 (bonus)	za	prihodnje	
zavarovalno	leto,	če	je	v	zadnjih	treh	celih	koledarskih	letih	dosegel	ugoden	
škodni	odstotek.

(2) Za prihodnje zavarovalno leto se zavarovancu premija poviša v obliki 
doplačila	(malus),	če	je	zavarovanec	v	zadnjih	treh	celih	koledarskih	letih	
dosegel	neugoden	škodni	odstotek.

(3)	 Znižanje	premije	 (bonus)	 in	povišanje	premije	 (malus)	se	določa	po	
naslednji tabeli:

 
	 če	je	pretekli	 se	prizna	 se	zaračuna
 škodni odstotek  “bonus” v višini  “malus” v višini 

od	 0	%	 do	 8	%	 45	%	 0	%
nad	 8	%	 do	 16	%	 35	%	 0	%
nad	 16	%	 do	 24	%	 27	%	 0	%
nad	 24	%	 do	 33	%	 18	%	 0	%
nad 33 % do 42 % 9 % 0 %
nad 42 % do 52 % 4 % 0 %
nad	 52	%	 do	 74	%	 0	%	 0	%
nad	 74	%	 do	 84	%	 0	%		 4	%
nad	 84	%	 do	 96	%	 0	%	 9	%
nad	 96	%	 do	 110	%	 0	%	 17	%
nad	 110	%	 do	 126	%	 0	%	 30	%
nad	 126	%	 do	 144	%	 0	%	 46	%
nad	 144	%	 do	 	165	%	 0	%	 65	%
nad	 165	%	 do	 	190	%	 0	%	 82	%
nad 190 % do 220 % 0 % 104 %
nad	 220	%	 do	 	260	%	 0	%	 130	%
nad	 260	%	 do	 	300	%	 0	%	 160	%
nad 300 %   0 % 200 %

(4)	 Škodni	odstotek	se	 izračuna	kot	odstotni	delež	 razmerja	med	vsoto	
likvidiranih	zavarovalnin	 in	vsoto	plačanih	neto	premij	 (brez	davka	od	
prometa zavarovalnih poslov) iz vseh zavarovalnih pogodb za strojelomno 
zavarovanje, ki jih je imel zavarovanec sklenjene z Zavarovalnico Triglav, 
d.d.,	v	zadnjih	treh	celih	koledarskih	letih.

(5)	 Pri	 izračunu	škodnega	odstotka	se	plačane	neto	premije	 in	 likvidirane	
zavarovalnine	revalorizirajo	na	podlagi	indeksov	gibanja	cen	življenjskih	
potrebščin	v	Republiki	Sloveniji	v	obdobjih	od	1.	oktobra	vsakega	prejšnjega	
leta	do	1.	oktobra	zadnjega	opazovanega	leta.

(6)	 Bonus	 in	malus	 se	obračunata	na	osnovno	premijo,	 korigirano	 s	
predvidenimi	korekcijskimi	 faktorji,	doplačili	 in	popusti,	brez	preteklega	
bonusa	ali	malusa.

(7)	 Ne	glede	na	določila	(1),	(2)	in	(4)	odstavka	tega	člena	se	zavarovancu,	ki	pri	
Zavarovalnici	Triglav,	d.d.,	ni	imel	sklenjenega	strojelomnega	zavarovanja	
zadnja	tri	cela	koledarska	 leta	ali	več,	za	določitev	doplačila	(malusa)	
upošteva	enoletni	oziroma	dvoletni	škodni	odstotek.

(8)	 Če	 je	zavarovančeva	skupna	neto	 letna	premija	 iz	vseh	zavarovalnih	
pogodb	za	strojelomno	zavarovanje	nižja	od	1.000	EUR,	se	bonus	ne	
obračuna.

10. člen - ZAVAROVALNI PRIMER

Pri	zavarovanju	stvari	se	šteje,	da	je	nastal	zavarovalni	primer	v	trenu	tku,	ko	so	
zaradi	zavarovane	nevarnosti	pričele	nastajati	poškodbe	na	zavarovani	stvari.

11. člen - ZAVAROVANJE PO ZAVAROVALNEM PRIMERU

(1)	 Po	 zavarovalnem	primeru,	 pri	 katerem	so	bile	 zavarovane	stvari	
poškodovane,	se	zavarovalno	razmerje	nadaljuje	brez	spremembe.

(2)	 Za	stvari,	ki	po	zavarovalni	pogodbi	veljajo	za	uničene,	zavarovanje	po	
zavarovalnem	primeru	preneha.

12. člen - SKUPNA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV

Sestavni	del	zavarovalne	pogodbe	so	tudi	veljavna	Skupna	določila	splošnih	
pogojev	PG-ZP-skudo.


