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Izrazi v teh pogojih pomenijo:
 ♦ zavarovalec

 osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo;
 ♦ zavarovanec

  osebo, katere premoženje in/ali premoženjski interes je zavarovan. 
Zavarovalec in zavarovanec je ista oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun;

 ♦ polica
 listino o sklenjeni zavarovalni pogodbi;

 ♦ premija
 znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici;

 ♦ zavarovalnina
 znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi.

1. člen - PREDMET  ZAVAROVANJA

Predmet zavarovanja so korekcijska očala (v nadaljevanju tudi stvar).

2. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1) Zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji, vsako uničenje ali 
poškodovanje zavarovane stvari, razen zaradi:
1) pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale ob času sklenitve zavarovanja 

in so bile ali bi morale biti znane zavarovancu;
2) uporabe v nasprotju z navodili proizvajalca;
3) pomanjkljivega vzdrževanja;
4) površinskih poškodb kot so praske, odrgnine in podobno;
5) oblikovnih, proizvodnih, tehničnih, funkcijskih ali drugih napak izdelka, 

ki bi lahko bile vzrok za odpoklic izdelka s trga.
(2) Zavarovanje prav tako ne krije:

1) škod zaradi izginitve, navadne tatvine, vlomske tatvine ali ropa;
2) posrednih škod, ki nastanejo ob zavarovalnem primeru (poslabšanje 

zdravstvenega stanja, izguba zaslužka in podobno);
3) škod, ki nastanejo v garancijskem roku in jih je dolžan povrniti 

proizvajalec ali prodajalec;
4) stroškov vzdrževanja;
5) škod zaradi 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;

6) škod zaradi vojne, vojni podobnih dogodkov in sovraštev, državljanske 
vojne in podobnih nemirov;

7) škod zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne 
kontaminacije;

8) škod zaradi potresa in drugih škod v vzročni zvezi s potresom, četudi 
so nastale zaradi zavarovane nevarnosti.

(3) Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna premija, se lahko 
zavarujejo tudi stroški izdelave novih korekcijskih stekel, če se ugotovi, 
da je prišlo do nagle spremembe dioptrije zavarovanca, in sicer za vsaj 
+/- 0,5 dpt.

3. člen - ZAVAROVALNI  KRAJ

Zavarovana stvar je zavarovana kjerkoli, če jo nosi zavarovanec, ali v istem 
kraju, kot se sicer nahaja zavarovanec.

4. člen - ZAVAROVALNA  VREDNOST

Zavarovalna vrednost stvari je nabavna cena nove stvari.

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;
2) poškodbe zavarovane stvari (delna škoda) - po stroških popravila, 

kolikor bi znašali ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera. V 
škodo se ne računajo stroški, ki so nastali ob popravilu zaradi izboljšave, 
izpopolnitve ali drugih sprememb na zavarovani stvari. Če bi stroški 
popravila dosegli zavarovalno vrednost stvari, zmanjšano za vrednost 
ostankov, se šteje, da je stvar uničena in se zato škoda obračuna po 
1) točki tega odstavka.

(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.

6. člen - ZAVAROVALNA  VSOTA

Zavarovalna vsota je zgornja meja obveznosti zavarovalnice po zavarovalnem 
primeru.

7. člen - ZAVAROVALNO  JAMSTVO

Zavarovalno jamstvo velja dvanajst mesecev od nakupa očal za očala in šest 
mesecev od nakupa stekel za nagle spremembe dioptrije.

8. člen - DAJATEV  ZAVAROVALNICE  (ZAVAROVALNINA)

(1) Če je zavarovalna vsota enaka ali višja od zavarovalne vrednosti, je osnova 
za dajatev zavarovalnice ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera 
enaka obračunani škodi, vendar ne več od višine zavarovalne vrednosti.

(2) Če je zavarovalna vsota ob zaključku likvidacije zavarovalnega primera 
nižja od zavarovalne vrednosti (podzavarovanje), je osnova za dajatev 
zavarovalnice enaka obračunani škodi v razmerju med zavarovalno vsoto 
in zavarovalno vrednostjo, vendar ne več od višine zavarovalne vsote.

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

9. člen - ZAVAROVALNI  PRIMER

Šteje se, da je nastal zavarovalni primer v trenutku, ko so zaradi zavarovane 
nevarnosti pričele nastajati poškodbe na zavarovani stvari oziroma je prišlo do 
nagle spremembe dioptrije.

10. 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.

11. člen - SKUPNA  DOLOČILA  SPLOŠNIH  POGOJEV

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

Splošni pogoji  
za zavarovanje očal

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. 
Ti splošni pogoji z oznako PG-mep-oca/19-4 se uporabljajo od 1. aprila 2019.


