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Splošni pogoji za zavarovanje
psov, mačk in ostalih družnih živali

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
 ♦ škodni primer
	 dogodek,	ki	je	nastal	zaradi	uresničitve	zavarovane	nevarnosti;

 ♦ karenca 
	 obdobje	brez	zavarovalnega	jamstva;

 ♦ letni agregat 
	 maksimalna	dajatev	zavarovalnice	v	obračunskem	obdobju;

 ♦ soudeležba zavarovanca
	 višina	soudeležbe	zavarovanca	pri	kritju	stroškov	zdravljenja,	izražena	v	

odstotkih;
 ♦ odbitna franšiza
	 znesek,	ki	ga	zavarovanec	v	enem	obračunskem	obdobju	v	celoti	poravna;

 ♦ asistenčni center 
 organizacijska enota zavarovalnice, katero lahko zavarovanec oziroma 

upravičenci	v	nujnem	primeru	pokličejo	24	ur	na	dan	na	brezplačno	
telefonsko	številko	080	28	64;

 ♦ nujni asistenčni primer
	 znesek,	nenaden	in	nepričakovan	dogodek,	ki	bi	v	primeru	opustitve	hitrega	

ukrepanja	imel	za	posledico	dodatno	škodo	na	živali,	ogrožanje	zdravja	ali	
varnosti	oziroma	neustrezno	bivanje	živali;

 ♦ svojec
 zakonec, zakoniti zastopnik in osebe, ki jih zavarovanec ob škodnem 

zahtevku	preživlja.

I.odsek - POSEBNE  DOLOČBE

1. člen - PREDMET  ZAVAROVANJA  IN  POGOJI  ZA  
SKLENITEV  ZAVAROVANJA

(1) Po teh pogojih se zavarujejo:
1)	 psi	in	mačke	(v	nadaljnjem	besedilu	živali)	v	starosti	od	2.	meseca	dalje;
2)	 lahko	tudi	ostale	družne	živali	(beli	dihur,	kunci,	…).

(2)	 Z	novim	zavarovanjem	se	lahko	zavarujejo	živali	v	starosti	od	2.	meseca	
do	7.	leta	starosti	(6	let	in	365	dni),	če	ni	drugače	dogovorjeno.	

(3)	 Pogoj	za	sklenitev	zavarovanja	je,	da:
1)	 je	žival	zdrava	in	v	dobri	kondiciji;
2)	 je	žival	mogoče	identificirati	(ID	številka,	mikročip,	opis,	fotografija,	…);
3)	 so	psi	redno	zaščitno	cepljeni	proti	kužnim	boleznim:	pasja	kuga,	virusni	

enteritis	-	parvoviroza,	virusni	hepatitis	in	leptospiroza	ter	steklina;
4)	 so	mačke	redno	zaščitno	cepljene	proti	kužnim	boleznim:	mačji	kugi,	

mačjemu	nahodu	–	rinotraheitisu,	virusni	okužbi	mehkih	tkiv	ustne	
votline (z virusom kalici), predhodno testirane in redno cepljene proti 
mačji	levkozi	(FeLV);

5)	 imajo	visoko	vredne	in	vzrejne	mačke	uspešno	opravljene	zdravstvene	
teste	(obvezne	in	priporočljive),	ki	jih	v	svojem	pravilniku	za	vzrejo	mačk	
za	posamezne	pasme	predpisuje	Zveza	felinoloških	društev	Slovenije;

6)	 so	ostale	družne	živali	redno	zaščitno	cepljene	proti	kužnim	boleznim	in	
imajo	opravljene	zdravstvene	preglede,	teste,	ki	jih	zahteva	zavarovalnica.

(4)	 Zavarujejo	se	 lahko	tudi	živali	pred	zaščitnim	cepljenjem,	vendar	se	v	
tem	primeru	začne	jamstvo	zavarovalnice	za	te	bolezni	petnajsti	dan	po	
cepljenju.	Če	je	potrebna	docepitev	-	revakcinacija,	mora	zavarovanec	to	
storiti,	kar	dokaže	z	veterinarskim	potrdilom	o	cepljenju.	Stroške	zdravljenja	
za	te	bolezni	plača	zavarovalnica	le	v	primeru,	če	je	opravljeno	zaščitno	
cepljenje	proti	tej	bolezni.

(5)	 Po	teh	pogojih	niso	predmet	zavarovanja	izčrpane	in	bolne	živali,	živali	
v	slabi	kondiciji,	živali,	ki	živijo	v	slabih	razmerah	ter	živali,	ki	niso	pod	
nadzorom.

2. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI
(1)	 Zavarovanje	lahko	krije	v	obsegu,	ki	je	določen	po	teh	pogojih,	naslednje	

nevarnosti:
1)	 stroške	zdravljenja	živali	zaradi	nezgode	ali	bolezni	(6.	člen);	
2)	 pogin	živali	zaradi	nezgode	ali	bolezni	(7.	člen);
3)	 stroške	iskanja	izginule	ali	ukradene	živali	(8.	člen);
4)	 odgovornost	lastnika	živali	za	škodo	na	osebah	in	stvareh	(9.	člen);

5)	 zavarovanje	živali	v	tujini	(10.	člen);
6)	 zavarovanje	živali	med	prevozom	(11.	člen);
7)	 stroške	nastanitve	živali	zaradi	hospitalizacije	zavarovanca	(12.	člen);
8)	 izgubo	namenske	sposobnosti	(13.	člen);
9)	 stroške	pokopa	živali	(14.	člen)	in
10)	 asistenco	za	družne	živali	(15.	člen).

(2)	 Obseg	zavarovalnega	kritja	je	lahko	opredeljen	tudi	glede	na	posebnosti	
namena	uporabe	ali	vzreje	živali.

(3)	 Obseg	izbranih	nevarnosti	je	določen	v	zavarovalni	polici.

3. člen - OPREDELITEV  POJMA  NEZGODA  IN  BOLEZEN
Po teh pogojih je:

 ♦ nezgoda
	 vsak	nenaden,	od	zavarovančeve	volje	neodvisen	dogodek,	ki	deluje	od	

zunaj	in	nenadoma	na	žival	ter	ima	za	posledico	njen	pogin	ali	usmrtitev	
oziroma	zdravljenje.

 ♦ bolezen
 nenormalno stanje organizma, kjer je moteno delovanje telesnih funkcij 

in	je	povezano	s	posebnimi	bolezenskimi	težavami	in	znaki,	kot	reakcija	
na	notranje	 in	zunanje	dražljaje.	Za	bolezen	se	štejejo	 tudi:	porod	 in	
komplikacije vezane na porod, kap, zastrupitev s hrano, napenjanje, kolika, 
kila	in	podobni	primeri.

4. člen - IZKLJUČITVE  ZAVAROVALNEGA  KRITJA
(1)	 Zavarovanje	ne	krije	škode,	ki	nastane	zaradi:

1)	 vzroka,	ki	je	obstajal	že	pred	sklenitvijo	zavarovanja,	ne	glede	na	to,	
ali	so	bili	znaki	opazni	ali	ne;

2)	 vzroka,	ki	je	nastal	v	karenci;
3)	 kužnih	bolezni,	ki	so	navedene	v	Pravilniku	o	boleznih	živali	Priloga	1:	

Lista	bolezni	v	skladu	s	kodeksom	o	zdravju	živali	OIE	in	nacionalni	
listi	bolezni;

4)	 izginitve	ali	kraje	živali;
5)	 kroničnega	obolenja	sklepov,	 tetiv,	mišic	 in	kosti,	ki	 je	posledica	

dolgotrajne,	pretirane	ali	nerazumne	uporabe	živali	ali	nepravočasnega	
zdravljenja;

6)	 delne	slepote,	starostne	katarakte;
7) naslednjih motenj, obolenj ali napak:

1.	 kriptorhizem;
2.	 umbilikalna	hernija;
3.	 komolčna	displazija	 (FCP	–	 fragmentiran	medialni	koronoidni	

podaljšek,	UAP	–	nezdružen	ankonealni	podaljšek,	osteohondritis	
komolčnega	sklepa	in	neskladnost	komolčnega	sklepa,	ne	glede	
na	vzrok);

4.	 displazija	kolkov	(nepravilna	oblika	kolčnega	sklepa,	izpah	ali	delni	
izpah	glavice	stegnenice,	ne	glede	na	vzrok);	

5.	 brahicefalični	sindrom	(zoženje	zgornjega	dela	dihal:	zožene	
nosnice,	zožen	nosni	preddvor,	displastične	 in	hiperplastične	
nosne	školjke,	zapora	nosnega	dela	žrela,	zapora	hoan,	predolgo	
in zadebeljeno mehko nebo, kolaps larinksa, izvihanje sluznice grla 
v	obliki	laringealnih	vrečk,	zožen	oz.	hipoplastičen	sapnik);

6.	 Legg	-	Calve	-	Perthes;
7.	 osteohondroza,	OCD	(osteochondritis	dissecans),
	 osteohondrodisplazija;
8.	 hemivertebra;
9.	 Wobblerjev	sindrom;
10.	 PSS	-	portosistemski	šanti	oz.	obvodi;
11.	 Cherry	eye;
12.	 Machroblepharon;	
13.	 Chiari	–	like	malformacija,	siringomielija;
14.	 CEA	–	collie	eye	anomaly;
15.	 distrofija	roženice;
16.	 PRA	–	progresivna	atrofija	mrežnice;
17.	 displazija	mrežnice;
18.	 ektropij;
19.	 entropij;
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20.	 dermoid;
21.	 ektopične	cilije;	
22.	 distihiaza;
23.	 trihiaza;
24.	 HCM	-	hipertrofična	kardiomiopatija	(pri	mačkah	pasme	Main	Coon	

in	Ragdoll);
25.	 PKD	-	bolezen	policističnih	ledvic	(perzijske	in	sorodne	mačke);
26.	 motnje	v	strjevanju	krvi	(von	Willebrandova	bolezen,	pomanjkanje	

faktorjev	II,	VII,	VIII	–	hemofilija	A,	IX	–	hemofilija	B,	X,	XI,	XII);
27.	 hidrocefalus;
28.	 septalni	defekt;
29.	 pulmonalna	stenoza;
30.	 PDA	-	perzistentni	ductus	arteriosus;
31.	 SAS	-	subaortna	stenoza;
32.	 displazija	trikuspidalne	zaklopke;
33.	 displazija	mitralne	zaklopke.

8)	 neplodnosti	živali	-	ne	glede	na	vzrok;
9)	 prekomerne	teže	živali	(debelosti);
10)	 prevoza,	če	ni	drugače	dogovorjeno;
11)	 grobe	malomarnosti	pri	ravnanju	z	živaljo;
12)	 namerne	poškodbe,	mučenja	oziroma	slabega	ravnanja	z	živaljo	s	strani	

zavarovanca, oziroma osebe, ki ji je po volji zavarovanca zaupana skrb 
za	žival;

13)	 uporabe	živali	za	posebne	namene	(lov,	vodenje,	reševanje,	službena	
in	druga	dela),	če	ni	drugače	dogovorjeno;

14)	 uporabe	ali	treniranja	živali	za	borbe;
15)	 strokovne	napake	predstavnika	veterinarske	ustanove,	ki	 je	opravil	

oziroma	opustil	storitev	na	živalih;
16)	 potresa,	terorističnega	napada,	jedrske	reakcije,	jedrske	radiacije	ali	

radioaktivne	kontaminacije;
17)	 nepravočasnega	zdravljenja	prizadete	živali,	če	je	to	zakrivil	zavarovanec;
18)	 neizvajanja	varnostnih	ukrepov,	ki	so	določeni	v	teh	zavarovalnih	pogojih;
19)	 namernega	prikrivanja	dejstev	povezanih	z	vzrejo,	zdravstvenim	

stanjem	in	zavarovanjem	živali.
(2)	 Zavarovanje	ne	krije	stroškov	prijave	in	odjave	iz	registra	živali	ali	kakršnih	

koli	drugih	registrov	oz.	kartotek.

5. člen - ZAČETEK  IN  KONEC  JAMČENJA
(1)	 Ne	glede	na	skupna	določila	splošnih	pogojev,	se	jamčenje	zavarovalnice	

za	škode	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)	 Ne	glede	na	skupna	določila	splošnih	pogojev,	se	jamčenje	zavarovalnice	
za	škode	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.
1)	 Če	žival	zboli	za	katero	koli	nekužno	boleznijo	v	času	karence	in	do	

konca	karence	ne	ozdravi,	se	jamčenje	začne	ob	24.	uri	tistega	dne,	
ko	ta	žival	ozdravi,	o	čemer	mora	zavarovalec	predložiti	zavarovalnici	
veterinarsko	potrdilo.

2)	 Če	žival	zboli	za	katero	koli	kužno	boleznijo	v	času	karence	in	do	konca	
karence	ne	ozdravi,	se	jamčenje	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.	

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

(4)	 Zavarovalno	jamstvo	v	nobenem	primeru	ne	začne	pred	dopolnjenim	3.	
mesecem	starosti	živali.

(5)	 Jamčenje	zavarovalnice	se	konča	ob	24.	uri	dneva	poteka	zavarovanja.

6. člen - KRITJE  STROŠKOV  ZDRAVLJENJA
(1)	 Zavarovanje	za	nevarnost	kritja	stroškov	zdravljenja	krije	v	obsegu,	ki	je	

določen	po	teh	pogojih,	stroške	zdravljenja,	ki	nastanejo	kot	posledica	
nezgode	ali	bolezni.	V	 tem	obsegu	zavarovanja	se	priznajo	stroški	
zdravljenja, ki jih opravi veterinar oziroma druga za to usposobljena oseba 
veterinarske	ustanove	pod	nadzorom	in	skladno	z	navodili	veterinarja.

(2)	 Po	teh	pogojih	so	kriti	tudi	stroški	zdravljenja	živali	izven	Slovenije	in	sicer,	
če	je:
1)	 nezgoda	ali	bolezen	nastala	v	Sloveniji;	
2)	 storitev	opravljena	v	skladu	z	veterinarsko	medicino	in	do	višine	zneska,	

kot	ga	predvideva	cenik	veterinarskih	storitev	zavarovancu	najbližje	
veterinarske ustanove, s katero ima zavarovalnica sklenjeno pogodbo 
o	zdravljenju	živali.	

(3)	 Zavarovalec	 lahko	 izbira	med	naslednjimi	paketi	 za	kritje	stroškov	
zdravljenja:
1) MALI paket
 Zavarovanje	krije	stroške:

1.	 pregleda	živali;
2.	 diagnostike	in	veterinarskih	posegov,	z	izjemo	tistih,	ki	so	zajeti	v	

paketih	»VELIKI«	in	»COMFORT«	teh	pogojev;
3.	 zdravil,	ki	se	uporabijo	za	zdravljenje	v	zvezi	s	postavljeno	diagnozo,	

katera	spada	med	zavarovane	nevarnosti,	ki	so	krite	po	tem	paketu;
4.	 poroda	in	porodnih	komplikacij.	Zavarovanje	krije		stroške	enega		

carskega	reza	v	posameznem	obračunskem	obdobju	 in	skupno	
stroške	največ	dveh	carskih	 rezov	v	celotnem	zavarovalnem	
obdobju;

5.	 kliničnega	diagnosticiranja	poškodb	 in	obolenj	sklepov	(kosti	 in	
obsklepne	strukture)	 ter	hrbtenice	s	hrbtenjačo	 (v	nadaljnjem	
besedilu	ortopedija)	brez	slikovnih	preiskav	kot	so	RTG,	ultrazvok,	
računalniška	tomografija	oz.	CT,	magnetna	resonanca	oz.	MRI	in	
invazivne	diagnostike	kot	so	artroskopske	preiskave;

6.	 izdaje	recepta	in
7.	 kontrolnega	pregleda.

2) VELIKI paket
	 Zavarovanje	krije	stroške	iz	paketa	»MALI«	in	dodatno	še	stroške:

1.	 diagnosticiranja	 in	zdravljenja	poškodb	in	obolenj	sklepov	(kosti	
in	obsklepne	strukture)	 ter	hrbtenice	s	hrbtenjačo	(v	nadaljnjem	
besedilu	ortopedija);

2.	 diagnosticiranja	 in	zdravljenja	malignih	 ter	benignih	 tumorjev	
(novotvorb).

3) Paket COMFORT
	 Zavarovanje	krije	stroške	iz	paketov	»MALI«	in	»VELIKI«	in	dodatno	

še stroške:
1.	 zdravljenja	z	matičnimi	celicami;
2.	 regenerativnega	zdravljenja	gibal	(PRP,	IRAP,	matične	celice,	…);
3.	 pregleda,	diagnostike	ter	zdravljenja	v	okviru	dopolnilnih	zdravljenj	

(fizioterapija	in	rehabilitacija,	manualna	terapija,	hidromasaža,	limfna	
drenaža,	kiropraktika,	osteopatija);

4.	 pregleda,	diagnostike	ter	zdravljenja	v	okviru	alternativnih	zdravljenj	
(akupunktura, akupresura, homeopatska zdravila, biološka zdravila, 
bioresonanca);

5.	 pridobitve	drugega	strokovnega	mnenja.
(4)	 Zavarovanje	za	nevarnost	kritja	stroškov	zdravljenja	ne	krije	stroškov,	ki	

nastanejo zaradi:
1)	 zdravljenja	živali	kot	posledice	nezgod	ali	bolezni,	ki	so	nastale	pred	

sklenitvijo	zavarovanja	in	do	sklenitve	zavarovanja	niso	ozdravljene;
2)	 ortopedije,	zdravljenja	malignih	 in	benignih	 tumorjev	(novotvorb),	

zdravljenja	z	matičnimi	celicami,	regenerativnega	zdravljenja	gibal,	
dopolnilnih zdravljenj in alternativnih zdravljenj, ki nastanejo znotraj 
180	dni	(karenca)	po	sklenitvi	zavarovanja;

3)	 zobozdravstvenih	posegov	in	posegov	na	obzobnih	tkivih,	vključno	z	
zdravljenjem;

4)	 carskega	reza,	če	ta	poseg	ni	bil	medicinsko	indiciran	in	izveden	zaradi	
komplikacij	med	brejostjo	oziroma	pri	porodu;

5)	 hospitalizacije	živali;
6)	 preventivnih	posegov	proti	kužnim,	vzrejnim	in	parazitarnim	boleznim;
7)	 odprave	bolh,	klopov	in	črevesnih	parazitov	(gliste,	trakulje	 ipd.)	ne	

glede	na	namen	izvajanja	le	te;
8)	 testov	na	alergije;
9)	 vzrejnih	pregledov	in	genetskih	testov;
10)	 odprtja	zdravstvene	kartoteke;
11)	 manipulativnih	stroškov;
12)	 priprave,	pakiranja	in	pošiljanja	materiala	za	laboratorijske	preglede;
13)	 nakupa	zdravil	brez	predpisanega	veterinarskega	recepta;
14)	 veterinarskih	intervencij	gospodarskega	in	lepotnega	značaja:	kastracija,	

ovarioektomija, zdravljenje neplodnosti, elektivni carski rez, kupiranje 
ušes,	 rezanje	 repov,	striženje	krempljev,	amputacija	krempljev,	
praznjenje	in	toaleta	paraanalnih	vrečk,	test	za	določanje	optimalnega	
časa	paritve	oz.	umetne	osemenitve	ter	časa	poroda	ali	elektivnega	
carskega	reza,	ultrazvočna	diagnostika	brejosti	ipd.;

15)	 nabave	medicinskih,	ortopedskih	 in	drugih	pripomočkov	(zaščitne	
ovratnice,	opornice,	zaščitni	plašči	ipd.)	ter	nabave	sredstev	za	nego	
(šamponi,	geli,	kožni	polivi,	čistila	za	ušesa,	sredstva	za	ustno	higieno,	
razkužila…)	ne	glede	na	to	ali	so	predpisani	s	strani	veterinarja	ali	ne;

16)	 nakupa	posebne	prehrane	in	prehranskih	dodatkov	za	bolne	in	občutljive	
živali	(dietetska,	shujševalna,	antialergijska	ipd.,	vitamini,	glukozamini,	
probiotiki	ipd.);

17)	 diagnostičnih	in	terapevtskih	metod,	ki	po	mnenju	veterinarja	zavaro-
valnice niso bile nujno potrebne in zaradi opustitve le teh ne bi bilo 
ogroženo	življenje	živali;

18)	 svetovanja;	
19)	 usmrtitve	živali;
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20)	 prevoza	živali	na	veterinarsko	ustanovo	in
21)	 izdaje	veterinarskega	poročila.

(5)	 Če	ni	drugače	dogovorjeno,	zavarovanje	za	nevarnost	kritja	stroškov	
zdravljenja	ne	krije	stroškov	zdravljenja,	če	žival	zdravi	oseba,	ki	nima	
sklenjenega	dogovora	o	plačevanju	stroškov	zdravljenja	zavarovanih	živali	
z	Zavarovalnico	Triglav	d.d.	V	primeru,	da	se	opravi	nujen	veterinarski	
poseg	 (živali	 preti	 neposredna	nevarnost	pogina)	oseba,	 s	katero	
zavarovalnica	nima	sklenjenega	dogovora	in	je	bila	plačana	zavarovalna	
premija za zavarovanje stroškov zdravljenja, zavarovalnica povrne stroške 
za zdravljenje do višine, kot jih predvideva cenik veterinarskih storitev 
zavarovancu	najbližje	veterinarske	ustanove,	s	katero	ima	zavarovalnica	
sklenjeno	pogodbo	o	zdravljenju	živali.

(6)	 Zavarovalnica	nastalo	škodo	za	zavarovanje	kritja	stroškov	zdravljenja	
ugotavlja	na	podlagi	specificiranega	računa,	ki	ga	izda	lečeči	veterinar,	
oziroma	na	podlagi	 računa	 lekarne	za	zdravila,	 izdana	na	recept.	 Iz	
specificiranega	računa	mora	biti	razvidno:
1)	 lastnik	živali	in	njegov	naslov;
2)	 identifikacija	živali;
3)	 datum	storitve;
4)	 diagnoza;
5)	 opravljeno	delo	in	vrednost	za	opravljeno	delo;
6)	 specifikacija	vrste,	količine	in	cene	porabljenih	zdravil	in	materiala;
7)	 skupni	znesek	računa;
8)	 podpis	in	žig	veterinarja,	ki	je	poseg	opravil.

(7)	 Pri	obračunu	dajatve	zavarovalnice	se	upoštevajo	naslednje	omejitve:
1) letni agregat - to je maksimalna skupna dajatev zavarovalnice v enem 

obračunskem	obdobju;	
2)	 odbitna	franšiza	-	to	je	znesek	stroškov	zdravljenja,	ki	ga	zavarovanec	

v	enem	obračunskem	obdobju	v	celoti	poravna		sam;	
3)	 soudeležba	zavarovanca	-	to	je	vsakokratna	udeležba	zavarovanca	pri	

kritju	stroškov	zdravljenja,	izražena	v	odstotkih.

7. člen - POGIN  ŽIVALI
(1)	 Zavarovanje	za	primer	pogina	živali	krije	v	obsegu,	ki	je	določen	po	teh	

pogojih,	nevarnost	pogina	ali	usmrtitve	živali	zaradi	nezgode	ali	bolezni	in	
sicer za:
1)	 pse	-	do	izpolnjenega	10.	leta	starosti	(9	let	in	365	dni);	
2)	 mačke	-	do	izpolnjenega	14.	leta	starosti	(13	let	in	365	dni);	
3)	 druge	družne	živali	-	do	starosti,	ki	je	navedena	na	zavarovalni	polici.

(2)	 Zavarovanje	za	primer	pogina	živali	velja	tudi	 izven	območja	Republike	
Slovenije.

(3)	 Zavarovanje	za	primer	pogina	živali	velja	do	izteka	obračunskega	obdobja,	
v	katerem	zavarovana	žival	dopolni	starost,	ki	je	navedena		v	1.	odstavku	
tega	člena.	

(4)	 Zavarovanje	za	primer	pogina	ne	krije	škode,	ki	nastane	zaradi:
1)	 usmrtitve	živali	po	nalogu	pristojnih	odgovornih	organov	(inšpekcijske	

službe,	policija	…);
2)	 usmrtitve	živali	ob	upravičenem	posredovanju	uradnih	oseb	(policija,	

vojska,	varnostne	službe	…);
3)	 usmrtitve	živali	brez	predhodne	odobritve	zavarovalnice;
4)	 pogina	živali	med	kirurškim	posegom	ali	po	njem	oziroma	zaradi	

posledice splošne anestezije, razen v primerih, ko je bil takšen poseg 
nujen	zaradi	neposredne	ogroženosti	življenja	živali;

5)	 odvoza	poginule	ali	usmrčene	živali	in	njenega	neškodljivega	uničenja;
6)	 stroškov	kremiranja	in	pokopa	živali,	če	ni	drugače	dogovorjeno.

(5)	 Zavarovalno	vsoto	za	primer	pogina	živali	določita	sporazumno	zavarovanec	
in	zavarovalnica	glede	na	vrednost	mladiča,	opravljene	izpite	 in	rejska	
priznanja.	Pri	nepasemskih	živalih	znaša	zavarovalna	vsota	za	primer	
pogina	največ	50	%	vrednosti	mladiča	podobne	pasme.	

(6)	 Dajatev	zavarovalnice
	 V	primeru	pogina	živali	zavarovalnica	plača	škodo	v	celoti,	vendar	največ	

do	dogovorjene	višine	zavarovalne	vsote.

8. člen - STROŠKI  ISKANJA  IZGINULE  ALI 
UKRADENE  ŽIVALI

(1)	 Zavarovanje	za	nevarnost	stroškov	iskanja	izginule	ali	ukradene	živali	krije	
v obsegu teh pogojev stroške iskanja, oglaševanja, nastanitve pri najditelju 
oziroma	v	zavetišču	in	morebitne	nagrade	za	najditelja	živali.	

(2)	 Zavarovanje	se	dogovori	 istočasno	z	zavarovanjem	kritja	stroškov	
zdravljenja	ali	zavarovanjem	za	primer	pogina	živali.	

(3)	 Zavarovanje	stroškov	iskanja	izginule	ali	ukradene	živali	ne	krije	stroškov,	
če:
1)	 se	živali	 izgubi	ali	 je	ukradena	v	180	dneh	(karenca)	po	sklenitvi	

zavarovanja;
2)	 najditelj	živi	na	istem	naslovu	kot	zavarovanec	živali	ali	
3)	 je	najditelj	živali	svojec	zavarovanca.

(4)	 V	primeru	izginitve	ali	kraje	živali	je	zavarovanec	dolžan:
1)	 v	primeru	kraje	živali	-	krajo	prijaviti	policiji;

2)	 v	primeru	 izginitve	žival	-	prijaviti	 izginitev	najbližjemu	zavetišču	za	
izgubljene	živali	ali	veterinarski	ustanovi;

3)	 predložiti	dokumentacijo	o	višini	stroškov	oglaševanja	iskanja	živali	in	
višini	morebitne	nagrade	najditelju	živali	in

4)	 predložiti	policijski	zapisnik	 in/oziroma	prijavo	izginitve	zavetišču	za	
izgubljene	živali	ali	veterinarski	ustanovi.

(5)	 Dajatev	zavarovalnice	v	primeru	izginitve	ali	kraje	živali:
1)	 zavarovalnica	plača	dokazano	škodo	v	polnem	znesku,	vendar	v	

skupnem	znesku	največ	do	zneska,	ki	 je	naveden	v	zavarovalni	
pogodbi,	hkrati	pa	je	to	tudi	znesek,	do	katerega	jamči	zavarovalnica	
v	posameznem	obračunskem	obdobju	(letni	agregat);

2)	 v	času	trajanja	zavarovanja	zavarovalnica	povrne	največ	tri	zahtevke	
za primere	izginitve	živali.

9. člen - ODGOVORNOST  LASTNIKA  ŽIVALI
(1)	 Zavarovanje	odgovornosti	 lastnika	živali	po	teh	pogojih	jamči	za	škodo	

na	osebah	ali	stvareh,	ki	 je	nastala	zaradi	napada	ali	ugriza	živali	ali	
povzročitve	prometne	nesreče,	 in	ki	 jo	 tretje	osebe	z	odškodninskimi	
zahtevki	uveljavljajo	proti	zavarovancu.

(2)	 Zavarovanje	se	 lahko	dogovori	samo	istočasno	z	zavarovanjem	kritja	
stroškov	zdravljenja	ali	z	zavarovanjem	za	primer	pogina	živali.

(3)	 Zavarovanja	odgovornosti	 lastnika	psa	ni	možno	skleniti	za	naslednje	
pasme psov: ameriški pitbull terier, ameriški staffordshirski terier, 
staffordshirski	bullterier,	bullterier,	neapeljski	mastif,	bordojska	doga,	
argentinska	doga,	rottweiler,	doberman,	fila	brasileiro,	bandog,	ameriški	
bulldog,	kavkaški	ovčar,	mastif,	cane	corso,	češkoslovaški	volčjak,	saarslov	
ovčjak	in	tosa	inu.

(4)	 Zavarovanje	za	odgovornosti	 lastnika	živali	ne	 jamči	za	odškodninske	
zahtevke:
1)	 če	se	žival	uporablja	v	pridobitne	namene	(vojaški	psi,	policijski	psi,	psi	

varnostnih	služb,	psi	čuvaji,	snemanje	reklam,	filmov	ipd.);
2)	 če	škoda	nastane	pri	aktivni	udeležbi	na	razstavah	in	športnih	prireditvah;
3)	 ki	izhajajo	iz	onesnaženja	okolja	(ekološke	škode);	
4)	 zavarovanca	ter	družbenikov,	če	imajo	v	gospodarski	družbi	večinski	

poslovni	delež	nad	25	%	in	imajo	na	podlagi	zakona	ali	aktov	družbe	
pravico	oziroma	možnost	vodenja	družbe;	svojcev	zavarovanca	 in	
svojcev	družbenikov,	ki	so	obenem	tudi	delavci	zavarovanca,	če	ni	
drugače	dogovorjeno;	

5)	 za	škode	zaradi	natega	ali	zvina	vratne,	prsne	in	ledvene	hrbtenice,	
razen	v	primerih,	ko	je	medicinsko	ugotovljena	poškodba	hrbteničnega	
skeleta	ali	premik	med	korpusi	vretenc,	večji	od	treh	milimetrov.

6)	 za	odškodninske	 (regresne)	zahtevke	zavodov	za	zdravstveno,	
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovalnic iz zdravstvenega 
zavarovanja	ter	ostalih	posrednih	oškodovancev.	

(5)	 Zavarovalnica	ne	jamči	za	odškodninske	zahtevke	iz	odgovornosti	lastnika	
potencialno	nevarnega	psa.	Po	teh	pogojih	se	za	potencialno	nevarnega	
šteje	pes,	ki	 je	povzročil	telesno	poškodbo	ali	smrt	človeka,	ali	ki	 je	ob	
dveh	različnih	priložnostih	v	obdobju	zadnjih	5	 let	napadel	(vendar	ne	
nujno	ugriznil)	človeka,	povzročil	lažjo	poškodbo	človeku,	ali	ki	je	ob	dveh	
različnih	priložnostih	v	obdobju	zadnjih	5	let	pokončal	ali	kako	drugače	
poškodoval	domačo	žival.

(6)	 Zavarovalno	vsoto	za	zavarovanje	odgovornosti	 lastnika	živali	določita	
sporazumno	zavarovalec	in	zavarovalnica.	
1)	 Zavarovalna	vsota	 je	znesek,	do	katerega	 jamči	zavarovalnica	

po posameznem zavarovalnem primeru, hkrati pa je tudi znesek, 
do	katerega	 jamči	 zavarovalnica	za	vse	zavarovalne	primere	v	
posameznem	obračunskem	obdobju	(letni	agregat).

2)	 Če	je	zavarovalna	vsota	pri	zavarovanju	odgovornosti	med	obračunskim	
obdobjem	 izkoriščena,	 zavarovalnega	 jamstva	do	naslednjega	
obračunskega	obdobja	ni	mogoče	obnoviti.

(7)	 Dajatev	zavarovalnice	pri	zavarovanju	odgovornosti	lastnika	psa:
1)	 Zavarovalnica	plača	obračunano	škodo	v	polnem	znesku,	vendar	največ	

do	višine	dogovorjene	zavarovalne	vsote.
2)	 Zavarovalna	vsota	predstavlja	zgornjo	mejo	obveznosti	zavarovalnice	

(letni	agregat),	ne	glede	na	število	oškodovancev.	Več	časovno	
povezanih	škod	predstavlja	en	škodni	dogodek,	če	nastanejo	iz	istega	
vzroka.

(8)	 Pri	obračunu	dajatve	zavarovalnice	se	upoštevajo	naslednje	omejitve:
1)	 vsakokratna	soudeležba	zavarovanca	pri	škodi	v	višini	10	%,	vendar	

ne	manj	od	zneska,	ki	je	naveden	v	zavarovalni	polici;
2)	 letni	agregat,	ki	pomeni	maksimalno	skupno	dajatev	zavarovalnice	v	

enem	obračunskem	obdobju.

10. člen - ZAVAROVANJE  ŽIVALI  V  TUJINI
(1)	 Če	se	dogovori	in	plača	dodatna	premija,	krije	zavarovanje	živali	v	tujini	

škodo	za	kritje	stroškov	zdravljenja	živali	kot	posledico	nezgode	ali	bolezni,	
nastalih v tujini, in sicer glede na dogovorjene zavarovane nevarnosti v 
zavarovalni	pogodbi.	
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(2)	 Za	 to	zavarovanje	se	smiselno	uporabljajo	vsa	določila	6.	člena	 teh	
zavarovalnih	pogojev.

(3)	 Pogoj	za	 jamstvo	po	 tem	členu	 je,	da	 je	zavarovanje	sklenjeno	pred	
odhodom	v	tujino.	

11. člen - ZAVAROVANJE  ŽIVALI  MED  PREVOZOM
(1)	 Če	se	dogovori	 in	plača	dodatna	premija,	krije	zavarovanje	živali	med	

prevozom	škodo	za	kritje	stroškov	zdravljenja	ali	za	primer	pogina	živali	
kot	posledico	nezgode	ali	bolezni	nastalih	med	prevozom	živali,	in	sicer	
glede	na	dogovorjene	zavarovane	nevarnosti	v	zavarovalni	pogodbi.	

(2)	 Za	to	zavarovanje	se	smiselno	uporabljajo	vsa	določila	6.	ali	7.	člena	teh	
zavarovalnih pogojev.

12. člen - STROŠKI  NASTANITVE  ŽIVALI  ZARADI  
HOSPITALIZACIJE  ZAVAROVANCA

(1)	 Zavarovanje	živali	krije	v	obsegu,	ki	 je	določen	s	 temi	pogoji,	stroške	
nastanitve	živali	 v	ustanovah,	ki	 imajo	dovoljenje	za	opravljanje	 te	
dejavnosti,	zaradi	hospitalizacije	zavarovanca.

(2)	 Zavarovanje	se	 lahko	dogovori	samo	istočasno	z	zavarovanjem	kritja	
stroškov	zdravljenja	ali	zavarovanjem	za	primer	pogina	živali.

(3)	 Zavarovanje	stroškov	nastanitve	živali	zaradi	hospitalizacije	zavarovanca	
ne	krije	škode,	če:
1) se hospitalizacija zavarovanca nanaša na bolezen ali nezgodo, ki je 

obstajala	že	pred	sklenitvijo	zavarovanja;
2)	 se	hospitalizacija	zavarovanca	nanaša	na	bolezen	ali	nezgodo,	ki	je	

nastala	znotraj	14	dni	po	sklenitvi	zavarovanja	(karenca);
3)	 nastanejo	kakršni	koli	stroški	zaradi	oskrbe	živali	s	strani	osebe,	ki	živi	

v	istem	gospodinjstvu	ali	je	član	družine;
4)	 za	žival	lahko	poskrbi	kdo	drug	od	družinskih	članov	ali	svojcev	oziroma	

druga	oseba.
(4)	 Zavarovanje	ne	krije	stroškov	nastanitve	živali	v	ustrezni	ustanovi,	ki	

nastanejo zaradi:
1)	 zdravljenja	zavarovanca,	ki	ni	povezano	s	poškodbo	ali	boleznijo;
2)	 zdravljenja	alkoholizma,	odvisnosti	od	drog,	poskusa	samomora	ali	

samopoškodbe;
3)	 oskrbe	v	domu	za	starejše;
4)	 nege	ali	okrevanja,	ki	 jih	stranka	ne	prejme	v	okviru	bolnišničnega	

zdravljenja.	
(5)	 Zavarovanec	mora	ob	škodnem	dogodku	predložiti	dokumentacijo	iz	katere	

je razvidno:
1)	 datum	začetka	in	konca	hospitalizacije	zavarovanca;
2)	 datum	začetka	in	konca	nastanitve	živali	v	ustrezni	ustanovi;	
3)	 vzrok	hospitalizacije	zavarovanca	in
4)	 dokazilo	o	lastništvu	psa.	

(6)	 Zavarovalnica	krije	stroške	nastanitve	živali	v	ustrezni	ustanovi	v	skupnem	
znesku	največ	do	zavarovalne	vsote,	ki	 je	dogovorjena	v	zavarovalni	
pogodbi.	Zavarovalna	vsota	 je	hkrati	 tudi	znesek,	do	katerega	 jamči	
zavarovalnica	za	vse	zavarovalne	primere	v	posameznem	obračunskem	
obdobju	(letni	agregat).

13. člen - IZGUBA  NAMENSKE  SPOSOBNOSTI  ŽIVALI
(1)	 Zavarovanje	živali	za	nevarnost	 izgube	namenske	sposobnosti	krije	

v	obsegu,	ki	 je	določen	s	 temi	pogoji,	nevarnost	 izgube	namenske	
sposobnosti	živali	zaradi	nezgode	ali	bolezni,	kot	 jih	opredeljujejo	 ti	
zavarovalni	pogoji.

	 Za	izgubo	namenske	sposobnosti	se	po	teh	pogojih	šteje	izguba:
1)	 vrhunske	fizične	sposobnosti;
2)	 izredne	poslušnosti	in	vodljivosti;
3)	 možnosti	uporabe	za	posebne	namene	(službeni	namen,	psi	vodniki	

slepih,…)	in
4)	 vrhunske	plemenske	sposobnosti.	

(2)	 Za	izgubo	namenske	sposobnosti	se	lahko	zavaruje	živali	v	starosti	od	2.	
do	10.	leta	starosti,	po	predložitvi	dokumentacije	o	njihovem	zdravstvenem	
stanju,	vrednosti	in	namenski	sposobnosti.

(3)	 Zavarovanje	se	 lahko	dogovori	samo	istočasno	z	zavarovanjem	kritja	
stroškov	zdravljenja	ali	zavarovanjem	za	primer	pogina	živali.

(4)	 Zavarovanje	izgube	namenske	sposobnosti	ne	krije	škode,	ki	nastane:
1)	 pred	24.	uro	180	dne	(karenca)	po	sklenitvi	novega	zavarovanja;
2)	 zaradi	nezmožnosti	uporabe	kot	posledice	naravnih	ali	privzgojenih	

vedenjskih	značilnosti	živali;
3)	 zaradi	nepravilnega	ravnanja	in	prekomerne	obremenitve	živali.

(5)	 Zavarovalna	vsota	za	 izgubo	namenske	sposobnosti	 je	dogovorjena	
dodatna	vrednost	živali,	ki	 jo	 imajo	te	živali	zaradi	dodatnih	namenskih	
sposobnosti.	Ljubiteljska	vrednost,	ki	 jo	žival	predstavlja	 lastniku,	se	pri	
določanju	višine	zavarovalne	vsote	ne	upošteva.	Če	se	med	trajanjem	
zavarovanja ugotovi, da je dogovorjena zavarovalna vsota za izgubo 
namenske sposobnosti previsoka, lahko zavarovalnica ali zavarovanec 
zahtevata	znižanje	zavarovalne	vsote.	Zavarovalnica	v	tem	primeru	vrne	

neizkoriščeni	del	premije	za	čas	od	dneva	zahtevka	za	znižanje	do	konca	
zavarovalnega	obdobja.	

(6)	 Dolžnosti	zavarovanca	pri	zavarovanju	izgube	namenske	sposobnosti:
1)	 zavarovanec	mora	pred	sklenitvijo	predložiti	ustrezno	dokumentacijo	

(dokazilo)	o	namenski	sposobnosti	in	uporabi	živali;
2)	 zavarovanec	je	dolžan	zavarovalnici	med	trajanjem	zavarovanja	takoj	

javiti	kakršnokoli	spremembo	namenske	sposobnosti	živali.	V	takšnih	
primerih	lahko	zavarovalnica	enostransko	zniža	zavarovalno	vsoto	na	
dogovorjeno	zavarovalno	vrednost	za	pogin	živali	in	vrne	neizkoriščeni	
del	zavarovalne	premije	za	čas	od	dneva	znižanja	zavarovalne	vsote	do	
poteka	zavarovalnega	obdobja.	Če	zavarovanec	spremembo	namenske	
sposobnosti	zamolči,	lahko	zavarovalnica	enostransko	ustrezno	zniža	
zavarovalno	vsoto	 in	hkrati	obdrži	premijo	za	celotno	obračunsko	
obdobje;

3)	 v	primeru	pogina	ali	usmrtitve	živali	ima	zavarovalnica	pravico	zahtevati	
zapisnik	o	raztelesbi	(strošek	raztelesbe	je	strošek	zavarovanca);

4)	 V	primeru	izgube	namenske	sposobnosti	mora	zavarovanec	predložiti	
pisno	dokazilo	o	izgubi	namenske	sposobnosti.

(7)	 Ugotavljanje	in	obračun	škode	ter	določanje	dajatve	iz	zavarovanja	izgube	
namenske sposobnosti:
1)	 izgubo	namenske	sposobnosti	živali	presoja	predstavnik	zavarovalnice.	

Zavarovanec	mora	ob	prijavi	škode	predložiti	veterinarsko	poročilo	in	
mnenje	o	izgubi	namenske	sposobnosti	od	za	to	pooblaščene	institucije;	

2)	 dajatev	zavarovalnice	se	obračuna	v	višini	dogovorjene	zavarovalne	
vsote	po	5.	odstavku	tega	člena,	z	upoštevanjem	odbitne	franšize	v	
višini	10	%	od	zavarovalne	vsote;	

3)	 če	v	času	karenčne	dobe	pride	do	obolenja,	zaradi	katerega	žival	
izgubi namensko sposobnost, zavarovanje preneha, zavarovalnica pa 
na	zahtevo	zavarovanca	povrne	neizkoriščeni	del	zavarovalne	premije	
za	čas	od	dneva	zahteve	do	konca	obračunskega	obdobja;

4)	 v	primeru,	ko	zavarovalnica	po	izplačilu	zavarovalnine	izve,	da	je	žival	
obolela	že	v	času	karenčne	dobe,	mora	zavarovanec	izplačano	škodo	
povrniti	skupaj	z	zamudnimi	obrestmi	od	dneva	izplačila	in	morebitnimi	
stroški;	

5)	 po	zavarovalnem	primeru,	ki	je	nastal	z	izgubo	namenske	sposobnosti,	
prizadeta	žival	ostane	zavarovana	za	ostala	dogovorjena	zavarovanja	
po	teh	pogojih.

14. člen - STROŠKI  POKOPA  ŽIVALI
(1)	 Zavarovanje	krije	stroške	kremiranja	in	pokopa	živali	v	obsegu,	ki	je	določen	

po	teh	pogojih,	v	višini	stroškov,	ki	izhajajo	iz	predložene	dokumentacije,	
vendar	ne	več	kot	je	navedeno	v	zavarovalni	pogodbi.

(2)	 Zavarovanje	se	 lahko	dogovori	samo	istočasno	z	zavarovanjem	kritja	
stroškov	zdravljenja	ali	z	zavarovanjem	za	primer	pogina	živali.

(3)	 Zavarovanje	je	možno	dogovoriti	do	izpolnjenega	7.	leta	starosti	(6	let	in	
365	dni).

(4)	 Zavarovalnica	povrne	stroške	kremiranja	 in	pokopa,	če	 je	od	sklenitve	
novega zavarovanja poteklo najmanj 180 dni (karenca) in je pokop izveden 
na	pokopališču,	ki	ima	uradno	dovoljenje	za	pokop	malih	živali.

(5)	 Zavarovanje	stroškov	pokopa	ne	zajema	kritja	stroškov	najema	groba.

15. člen - ASISTENCA  ZA DRUŽNE  ŽIVALI
(1)	 Zavarovanje	asistence	za	družne	živali	 krije	v	obsegu	 teh	pogojev	

organizacijo	pomoči	ob	nastanku	asistenčnega	primera,	ki	zahteva	izvedbo	
določenih	storitev	oziroma	posredovanje	informacij.	
1)	 Zavarovalno	kritje	vsebuje	naslednje	storitve:

1.	 organiziranje	in	kritje	stroškov	povratnega	prevoza	do	najbližjega	
veterinarja;

2.	 pomoč	pri	iskanju	izginule	živali;
3.	 organiziranje	in	kritje	stroškov	prevoza	najdene	izginule	živali	do	

doma/lastnika;
4.	 organizacijo	oskrbe	živali	v	primeru	hospitalizacije	ali	smrti	lastnika	

živali;
5.	 organizacijo	prevoza	in	oskrbe	živali	v	primeru	hospitalizacije	ali	

smrti	lastnika	živali	v	tujini.	
2)	 Zavarovalno	kritje	vsebuje	posredovanje	informacij	o:

1.	 najbližjih	in	dežurnih	veterinarskih	ustanovah;
2.	 dnevnem	varstvu/varstvu	na	domu	živali;
3.	 sprehajalcih	živali;
4.	 pasjih/mačjih	hotelih;
5.	 zavetiščih	za	živali;
6.	 pasjih	šolah,	vrtcih;
7.	 salonih	za	nego	živali;
8.	 zavarovanju	in	uveljavljanju	škodnih	zahtevkov.

(2)	 Asistenca	-	storitve
1)	 Povratni	prevoz	do	najbližjega	veterinarja	

1.	 Če	zavarovana	žival,	zaradi	nujnega	primera	kot	posledica	bolezni	
ali	nezgode,	potrebuje	veterinarsko	pomoč,	zavarovalnica	organizira	
in	plača	stroške	prevoza	do	najbližjega	veterinarja	in	nazaj	do	doma.
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2.	 Zavarovalnica	plača	dokazano	škodo	v	polnem	znesku,	vendar	v	
skupnem	znesku	največ	do	zneska,	ki	 je	naveden	v	pogodbi,	ki	
hkrati	pomeni	maksimalno	dajatev		v	posameznem	obračunskem	
obdobju	(letni	agregat).	

2)	 Pomoč	pri	iskanju	izginule	živali	–	zavarovalnica	pomaga	pri	oglaševanju		
v	zvezi	z	 iskanjem	 	 izginule	živali,	posreduje	kontakte	najbližjih	
veterinarskih	ustanov,	zavetišč	živali,	..	.

3)	 Prevoz	najdene	izginule	živali	do	doma/lastnika:
1.	 Zavarovalnica	organizira	 in	plača	stroške	prevoza	od	najditelja	

oziroma	ustanove,	kjer	se	nahaja	izgubljena	živali	do	doma.	
2.	 Zavarovalnica	plača	dokazano	škodo	v	polnem	znesku,	vendar	v	

skupnem	znesku	največ	do	zneska,	ki	 je	naveden	v	pogodbi,	ki	
hkrati	pomeni	maksimalno	dajatev	v	posameznem	obračunskem	
obdobju	(letni	agregat).	

4)	 Organizacija	oskrbe	živali	v	primeru	hospitalizacije	ali	smrti	 lastnika	
živali	–	zavarovalnica	organizira	prevoz	in	nastanitev	živali	(sorodnik,	
prijatelj,	najbližji	hotel	oziroma	zavetišče	za	živali,	..).

5)	 Organizacija	prevoza	in	oskrbe	živali	v	primeru	hospitalizacije	ali	smrti	
lastnika	živali	v	tujini	-	zavarovalnica	organizira	prevoz	in	nastanitev	
živali	(sorodnik,	prijatelj,	hotel	oziroma	zavetišče	za	živali,	..).

(3)	 Asistenca	-	posredovanje	informacij	o:
1)	 veterinarjih	-	zavarovalnica	posreduje	podatke	o	najbližjih	veterinarskih	

ustanovah,	delovnem	času;
2)	 dnevnem	varstvu	živali/varstvu	na	domu	-	zavarovalnica	posreduje	

podatke	o	najbližjih	izvajalcih	tovrstnih	uslug;	
3)	 sprehajalcih	živali	 -	zavarovalnica	posreduje	podatke	o	najbližjih	

izvajalcih	tovrstnih	uslug;
4)	 pasjih/mačjih	hotelih	-	zavarovalnica	posreduje	podatke	o	najbližjih	

izvajalcih	tovrstnih	uslug;	
5)	 zavetiščih	za	živali	 -	zavarovalnica	posreduje	podatke	o	najbližjih	

zavetiščih	za	živali;
6)	 pasjih	šolah,	vrtcih	-	zavarovalnica	posreduje	podatke	o	najbližjih	

izvajalcih	tovrstnih	uslug;	
7)	 salonih	za	nego	živali	-	zavarovalnica	posreduje	podatke	o	najbližjih	

izvajalcih	tovrstnih	uslug;	
8)	 zavarovanju	 in	uveljavljanju	škodnih	zahtevkov	–	svetovanje	pri	

sklepanju	zavarovanja	in	uveljavljanju	škodnih	zahtevkov.
(4)	 Zavarovanje	se	 lahko	dogovori	samo	istočasno	z	zavarovanjem	kritja	

stroškov	zdravljenja	ali	z	zavarovanjem	za	primer	pogina	živali.
(5)	 Zavarovanec	lahko	izbira	med	naslednjimi	paketi:

1)	 Asistenca	-	zavarovanje	krije	asistenčne	primere	na	območju	R.	Slovenije;	
2)	 Asistenca	plus	-	zavarovanje	krije	asistenčne	primere	na	območju	Evrope.

(6)	 Zavarovalnica	po	teh	pogojih	ne	zagotavlja	storitev	in	ne	krije	stroškov,	če:
1)	 asistenčni	center	ni	bil	pravočasno	obveščen	o	nujnem	primeru	

oziroma,	če	zavarovanec	ali	član	njegovega	gospodinjstva	ni	poklical	
asistenčnega	centra,	ko	je	ugotovil	nujni	primer;	

2)	 je	posledice	nujnega	primera	odpravil	zavarovanec,	član	njegovega	
gospodinjstva	ali	izvajalec,	ki	ga	ni	napotil	asistenčni	center;

3)	 do	asistenčnega	primera	pride	na	živalih,	ki	niso	predmet	te	zavarovalne	
pogodbe;	

4)	 je	nujni	primer	posledica	očitnega	zanemarjanja	živali;
5)	 zavarovanec	ali	član	njegovega	gospodinjstva	poda	lažne	podatke	o	

okoliščinah	asistenčnega	primera;
6)	 škodo	povzroči	 zavarovanec	ali	 član	njegovega	gospodinjstva	

namenoma.
(7)	 Zavarovalnica	zagotavlja	storitev,	ne	krije	pa	stroškov,	če		primer	nastane	

v	času,	v	katerem	ni	zavarovalnega	jamstva;
(8)	 Zavarovanje	asistence	v	enem	zavarovalnem	letu	zagotavlja	storitve	za	

največ	tri	asistenčne	primere.	
(9)	 Zavarovalnica	zagotavlja	pomoč	ob	asistenčnem	primeru	v	obsegu	in	višini	

dogovorjenega	zavarovalnega	kritja	na	zavarovalni	pogodbi.
(10)	 Zavarovalnica	zagotovi	izvedbo	asistence	v	razumnem	času,	ki	ga	zahteva	

nujnost	ali	obseg	primera.
(11)	Zavarovalnica	poskrbi	za	skrbno	izbiro	izvajalca	storitve,	ne	odgovarja	pa	

za	njegovo	ravnanje.
(12)	Asistenčni	primer	nastane	v	trenutku,	ko	zavarovanec	ob	nastopu	nujnega	

primera	pokliče	asistenčni	center	zavarovalnice.

II. odsek - SPLOŠNE  DOLOČBE

16. člen - SPLOŠNE  DOLŽNOSTI  ZAVAROVALCA  IN 
ZAVAROVANCA

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

(2)	 Zavarovanec	je	dolžan	voditi	evidenco	živali	 in	 identifikacijske	podatke	
o	posameznih	živalih	(ID	št.,	št.	mikročipa,	datum	rojstva,	 lastništvo..).	
Zavarovalnica	si	pridržuje	pravico	vpogleda	v	to	evidenco	kadarkoli	med	
trajanjem	zavarovanja.

(3)	 Če	zavarovana	žival	zboli	ali	se	poškoduje,	mora	zavarovanec	takoj	poiskati	
veterinarsko	pomoč,	ravnati	po	navodilih	veterinarja	in	ukreniti	vse	potrebno,	
da	se	prepreči	oziroma	zmanjša	škoda.

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

(5)	 Zavarovalnica	ima	pravico	vpogleda	v	evidenco	zdravstvenih	storitev	(npr.	
zdravstvena	kartoteka	živali…).

(6)	 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	usmrtitvi	živali,	
specificiran	račun,	itd.).

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

(8)	 Zavarovanec	mora	o	zavarovalnem	primeru,	ki	 je	nastal	zaradi	požara,	
eksplozije,	 trčenja	živali	z	vozilom,	poškodbe	z	orožjem,	zastrupitve	
s	kemikalijami,	 takoj	obvestiti	policijo	 ter	navesti,	katere	živali	so	bile	
prizadete.

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

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

17. člen - ZAVAROVALNI  KRAJ
Če	ni	drugače	dogovorjeno,	je	zavarovanje	omejeno	na	območje	Republike	
Slovenije.

18. člen - ZAVAROVALNI  PRIMER
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.

19. člen - POOBLASTILO
Zavarovanec	dovoli,	da	zavarovalnica	za	potrebe	izvajanja	zavarovanja	dostopa	
do	registrov	zavarovanih	živali	in	drugih	potrebnih	zbirov	podatkov.

20. člen - STROŠKI  PO  ZAVAROVALNEM  PRIMERU 
(1)	 Stroške	raztelesbe	poginule	ali	usmrčene	živali	zavarovalnica	povrne	le,	

če	je	to	posebej	dogovorjeno.	
(2)	 K	škodi	se	ne	prištevajo	stroški	pravne	pomoči.

21. člen - VARNOSTNI  UKREPI
(1)	 Zavarovanec	 je	dolžan	na	 lastne	stroške	 izvajati	zaščitne	ukrepe	proti	

kužnim,	parazitarnim	in	vzrejnim	boleznim.
(2)	 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.	

(3)	 Zavarovanec	je	dolžan	zagotoviti	ustrezno	namestitev	in	oskrbo	ter	razumno	
uporabo 	živali.

22. člen - NAVAJANJE  NERESNIČNIH  PODATKOV
Zavarovalec	 jamči	 in	se	zavezuje,	da	so	vsi	podatki	v	zvezi	s	sklenitvijo	
zavarovalne	pogodbe	oziroma	škodnim	dogodkom	 resnični.	Zavestno	
neresnično	navajanje	podatkov	lahko	pomeni	kaznivo	dejanje	goljufije	v	skladu	
s	Kazenskim	zakonikom	in	ima	lahko	posledico	izgubo	zavarovalnih	pravic.

23. člen - PREUREDITEV,  OBNOVA  IN  PREKINITEV  
ZAVAROVANJA

(1)	 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	razmerah.

(2)	 Določila	o	 karenci	 se	uporabljajo	 tudi	 pri	 preureditvah	ali	 obnovi	
zavarovanja, in sicer:
1)	 pri	spremembi	zavarovanih	nevarnosti	in	/	ali	obsega	kritja;
2)	 pri	povišanjih	zavarovalnih	vsot	za	 razliko	med	prejšnjo	 in	novo	

zavarovalno	vsoto;
3)	 pri	povišanjih	zavarovalnih	vsot	v	primeru	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	180.	dne	od	dneva	preureditve	zavarovanja.
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(3)	 Zavarovalec	lahko	po	preteku	enega	leta	od	sklenitve	zavarovanja	kadarkoli	
odstopi	od	zavarovalne	pogodbe.	V	tem	primeru	zavarovanje	preneha	ob	
izteku meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zavarovalec podal odstopno 
izjavo.

24. člen - DOPLAČILO  NA  PRETEKLO  ŠKODNO  
DOGAJANJE

Če	je	zavarovanec	imel	iz	zavarovane	nevarnosti	kritja	stroškov	zdravljenja	v	
zadnjih	treh	letih	razmerje	med	izplačanimi	škodami	in	obračunanimi	premijami	
v	tem	obdobju	nad	200	%,	se	v	naslednjem	obračunskem	obdobju	obračuna	
doplačilo	25	%	od	zneska	premije	za	kritje	stroškov	zdravljenja.

25. člen - POVRAČILO  PREMIJE
(1)	 Zavarovalnici	pripada	premija	za	tekoče	obračunsko	obdobje	po	posamezni	

živali	v	celoti,	če	 je	nastal	zavarovalni	primer	 in	plačana	škoda	zaradi	
katerekoli	dogovorjene	nevarnosti.

(2)	 Zavarovalnica	v	 tekočem	obračunskem	obdobju	vrne	del	zavarovalne	
premije	po	posamezni	živali	za	neuporabljeni	čas	zavarovanja,	če	 je	
zavarovana	žival	poginila,	bila	usmrčena	zaradi	nezavarovane	nevarnosti,	
bila prodana ali odsvojena, in sicer na podlagi pisnega zahtevka 
zavarovalca.	Zavarovalnica	vrne	navedeni	del	zavarovalne	premije	le	v	

primeru,	ko	za	navedeno	žival	iz	sklenjene	zavarovalne	pogodbe	ni	nastal	
noben zavarovalni primer zaradi katerekoli nevarnosti, in sicer od dne 
prejema	zahtevka	zavarovalca.	

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

26. člen - ODSVOJITEV  ZAVAROVANE  ŽIVALI
Če	zavarovanec	odsvoji	zavarovano	žival,	zavarovalno	razmerje	preneha	v	
trenutku,	ko	je	žival	izročena	pridobitelju.

27. člen - PREHODNA  DOLOČBA 
Za	zavarovanja	sklenjenih	po	teh	splošnih	pogojih	se	uporabljajo	tudi	Skupna	
določila	splošnih	pogojev	z	oznako,	ki	je	navedena	na	zavarovalni	polici,	če	
niso	v	nasprotju	z	določili	teh	splošnih	pogojev.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. 
Ti splošni pogoji z oznako PG-ziv-psim/22-11 se uporabljajo od 1. novembra 2022.


