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

1. èlen - VELJAVNOST KLAVZULE
(1) Ta klavzula velja za zavarovanje gradbenih objektov in premiènin,
ki so zavarovani proti unièenju ali pokodovanju zaradi nevarnosti
potresa.
(2) Èe je dogovorjeno, velja klavzula tudi za zavarovanje obratovalnega
zastoja, ki ga povzroèi potres.
(3) Zavarovanje je ob doplaèilu premije sklenjeno kot sestavni del
osnovnega zavarovanja, h kateremu se sklene potresno zavarovanje.
(4) Za potresno zavarovanje se uporabljajo tudi doloèbe polici priloenih zavarovalnih pogojev za ustrezno osnovno zavarovanje, èe
niso v nasprotju s to klavzulo.

2. èlen - OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA
(1) Potres je naravno tresenje tal, ki ga povzroèijo geofizikalni procesi v
notranjosti zemlje.
(2) teje se, da je prilo do potresa, èe zavarovanec dokae, da:
1) je naravno tresenje tal v bliini zavarovalnega kraja povzroèilo
kodo na gradbenih objektih, ki so bili pred potresom v dobrem
stanju, ali na drugih stvareh, ki so podobno odporne kot gradbeni
objekti;
2) je glede na dobro stanje zavarovanih gradbenih objektov pred
potresom koda nastala izkljuèno zaradi potresa.
(3) Zavarovanje krije unièenje ali pokodovanje zavarovanih stvari, ki
nastane neposredno zaradi potresa ali v vzroèni zvezi z njim zaradi
delovanja zavarovanih nevarnosti, ki so sicer v obsegu kritja po
ustreznem osnovnem zavarovanju.

KL-ZP-ptr

Klavzula
za potresno zavarovanje
(4) Èe je koda, ki jo je povzroèil potres, predmet loèenih zahtevkov,
velja pravilo, da se koda, ki jo povzroèi potres v obdobju 72
zaporednih ur, obravnava kot en zavarovalni primer, pri èemer
zavarovanec sam doloèi, kdaj se to obdobje zaène, in sicer tako, da
se ne prekriva z drugim obdobjem.

3. èlen - IZKLJUÈITVE
Zavarovanje ne krije kod na:
1) freskah in zidnih dekoracijah;
2) vzidanih rezervoarjih, zunanjih dvorièih, zunanjih stopnièih in na
drugih zunanjih objektih (razen, èe je to posebej dogovorjeno);
3) na gradbenih objektih, ki e niso pripravljeni za njihovo namembnost,
ter na premièninah v njih.

4. èlen - OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA
(1) Zavarovanec mora zavarovane gradbene objekte primerno vzdrevati.
(2) Èe pride do nastanka zavarovalnega primera, je zavarovanec pri
vsaki kodi udeleen z odbitno franizo v viini, kot je doloèena v
zavarovalni polici.
Franiza se obraèuna od zavarovalne vsote, ki odpade na vsak
zavarovani gradbeni objekt, oziroma na skup zavarovanih premiènin
v vsakem gradbenem objektu. Pri kodi zaradi obratovalnega zastoja
pa se franiza obraèuna od skupne zavarovalne vsote po polici.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ta klavzula z oznako KL-ZP-ptr/99-1 se uporablja od 1. januarja 1999.

