
Kaj je zavarovano?
 Škoda zaradi odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, zaradi 

nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki ima za 
posledico poškodovanje oseb ali stvari.

Kaj lahko dodatno zavarujem?
Dodatno lahko zavarujem odgovornost za:
• poškodovanje delavcev;
• škodo, ki jo povzročijo udeleženci konjskih, kolesarskih, 

motorističnih ali avtomobilskih dirk;
• škodo na blagu, ki ni last zavarovanca;
• škodo, ki jo manjši samovozni delovni stroji povzročijo med 

premikanjem;
• čisto premoženjsko škodo;
• škodo zaradi okvare zdravja in poškodovanja oseb 

zaradi posegov in postopkov na teh osebah (nega telesa, 
kozmetika…);

• škodo zaradi okvare zdravja in poškodovanja živali, 
do katerega pride zaradi postopkov zdravljenja, 
zdravstvenih in drugih posegov ter postopkov na teh živalih 
(kastriranje,podkovanje);

• škodo zaradi proizvajalčeve odgovornosti za prehrambene 
izdelke in pijače ter za izdelke in zdravila lekarn in podobno;

• ekološke škode;
• širše teritorialno kritje.

Kaj ni zavarovano?
 Škoda zaradi vplivanja temperature, vlage, dima, tresenja…, 

če to vplivanje počasi učinkuje;
 škoda, ki jo povzročijo letala in vodna plovila vseh vrst, 

kakor tudi kopenska motorna vozila, prikolice ter samovozni 
delovni stroji, kadar se premikajo;

 škoda, nastala zato, ker zavarovanec kljub zahtevi 
zavarovalnice ni odstranil posebno nevarnih okoliščin;

 škoda na osebah zaradi poklicne bolezni, azbestoze… in 
zaradi natega ali zvina obhrbteničnih mišic ali hrbtenice;

 škoda, ki je posledica vojnih, terorističnih in podobnih 
dogodkov, vplivanja jedrske energie, kibernetskega napada.

Ali je kritje omejeno?
 Zavarovalne vsote, (pod)limiti kritja, omejitve izplačila 
odškodnin v zavarovalnem letu/obdobju (agregati izplačil) in 
soudeležbe pri škodi se opredelijo v zavarovalni pogodbi;

 zavarovalno kritje je omejeno na dejavnost, lastnost ali 
pravno razmerje navedeno v zavarovalni pogodbi.

Kje je zavarovanje veljavno?
 Zavarovanje velja le za nesreče, ki se zgodijo na območju Republike Slovenije.

Kakšne so moje obveznosti?
• Prijaviti okoliščine, pomembne za zavarovanje in ocenitev nevarnosti pri sklenitvi zavarovalne pogodbe;
• omogočiti pregled in revizijo rizika;
• pravočasno plačati premijo;
• prijaviti nastanek zavarovalnega primera v treh dneh od dneva, ko zanj izvem;
• predložiti vse podatke in dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje datuma nastanka, vzroka, obsega in višine škode;
• pri zahtevku iz odgovornosti tega odstopiti zavarovalnici, zavarovalnico obvestiti o sodnih ukrepih ali ukrepih državnih organov in vloženi tožbi, 

ji prepustiti vodenje pravde in brez njenega dovoljenja nikoli priznati odškodninske odgovornosti ali se poravnati z oškodovancem;
• obvestiti zavarovalnico o spremembi svoje firme ali sedeža v petnajstih dneh od dneva spremembe.

Odgovornostno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija 
Produkt: Zavarovanje splošne odgovornosti

Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o zavarovalnem produktu. Povzetek ni prilagojen vašim individualnim 
potrebam in zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih 
(v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, v ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred sklenitvijo zavarovanja ali po 
njej). Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za zavarovanje splošne odgovornostni za nesreče, ki izvirajo iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja navedenega na 
polici.
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Kdaj in kako plačam?
Prvo ali enkratno premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja z gotovino, plačilno kartico, plačilnim nalogom ali elektronskim nakazilom, nadaljnje 
premije pa prek direktne obremenitve, plačilnega naloga ali obrazca UPN.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Zavarovalna pogodba učinkuje po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, če je do tega dne plačana prva premija, 
oziroma po izteku 24. ure dneva, ko je premija plačana, če ni drugače dogovorjeno. Zavarovanje učinkuje do izteka 24. ure dneva, ki je v polici 
naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je v polici naveden samo začetek zavarovanja, lahko pisno odpovem pogodbo 3 (tri) mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta. Če je 
zavarovanje sklenjeno za več kot 3 (tri) leta, lahko pisno odpovem pogodbo po poteku tega časa, z odpovednim rokom 6 (šest) mesecev.


