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Posebni pogoji za nezgodno
zavarovanje govedi

1. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI
(1) Ti posebni pogoji se uporabljajo poleg Splošnih pogojev za zavarovanje 

živali in ne glede na določila Splošnih pogojev krijejo nevarnost pogina, 
zakola ali usmrtitve živali v sili in zakola ali usmrtitve živali iz ekonomskih 
razlogov zaradi nezgode.

(2) Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna premija zavarovanje krije 
tudi:
1) škode kot posledica poroda, ki nastanejo med porodom in do 10 dni 

po porodu;
2) pogin teleta od 240. dneva brejosti do 10 dni po porodu;
3) izpad proizvodnje mleka zaradi nevarnosti po teh posebnih pogojih.

2. člen - OPREDELITEV  POJMA  NEZGODA
(1) Nezgoda je nenaden, nepredviden in od zavarovančeve volje neodvisen 

dogodek, ki deluje v glavnem od zunaj in naglo na žival ter ima za posledico 
njen pogin, zakol ali usmrtitev v sili ali iz ekonomskih razlogov.

(2) Nezgodo v smislu prejšnjega odstavka predstavljajo:
1) padec, zdrs, zadavitev, zagozditev živali;
2) zadušitev s predmetom, zagozditev predmeta v požiralniku;
3) poškodbe parklja, nastop na oster predmet, udarec ob kak predmet, 

udarec padajočega predmeta;
4) medsebojno ruvanje živali, pohoditev druge živali, napad divjih zveri, 

čebel, kačji pik;
5) požar, zastrupitev z dimom, zastrupitev s plini, delovanje električnega 

toka, opekline;
6) poplava, strela, vihar, toča, snežni in zemeljski plaz, utopitev,
7) ekstremne temperature ozračja;
8) povozitev ali trčenje z vozili;
9) poškodba z orožjem, eksplozivom.

3. člen - IZKLJUČITVE  IN  IZGUBA  ZAVAROVALNIH  PRAVIC
(1) Zavarovanje ne krije škode, ki nastanejo zaradi:

1) posledic nezgode, ki nastanejo pri veterinarskih posegih - rektalni 
pregled, pregled na brejost, traheotomija ipd.;

2) posledic nezgode, ki nastanejo pri gospodarskih posegih na živali - 
odstranjevanju rogov, korekcija parkljev ipd.;

3) posledic nezgode, ki nastanejo v času fiksiranja živali, splošne narkoze, 
lokalne anestezije ali pomiritve živali in drugih ravnanj z živaljo s strani 
lastnika, oskrbnika ali drugih oseb;

4) posledic nezgode, ki nastanejo zaradi bolezenskega stanja živali;
5) škode zaradi okužbe rane, ki je nastala kot posledica nezgode;
6) kapi, kolapsa živali;
7) napenjanje, kolike, kile, invaginacije črevesja, zasuka prebavil, pretrganja 

vimenskih vezi;
8) posledic tujka v prebavnem traktu, razen v požiralniku;
9) zastrupitve s hrano v katerih so: pesticidi, dušične spojine (nitrati, nitriti, 

urea, amonijak), kuhinjska sol (NaCl);
10) zastrupitve z industrijskimi odpadki, mikotoksini, strupenimi rastlinami, 

kemikalijami;
11) posledic nezgode, ki nastanejo na razstavah, prireditvah, nakladanju, 

razkladanju in transportu živali.
(2) Zavarovanec izgubi svoje pravice zaradi:

1) nepopolne škodne dokumentacije;
2) posledice nezgode, ki nastanejo zaradi malomarnosti oz. namerne 

poškodbe lastnika ali oskrbnika živali;
3) posledice nezgode, ki niso bile znane, ugotovljene in prijavljene v  

6 mesecih po nastanku škode;
4) neizvajanja dolžnosti zavarovanca, ki so določeni v zavarovalnih pogojih.

4. člen - PREDMET  ZAVAROVANJA
Predmet zavarovanja po teh posebnih pogojih so:

1) ženske živali v starosti od 10. dne do 1 leta, t.j. do vključno 365. dne (MPG);
2) ženske živali v starosti od 1 do 2 let  t.j. do vključno 730. dne (plemenske 

telice ali MPG);
3) ženske živali v starosti od 2 let do 12.leta ( plemenske krave, dojilje, rejnice);
4) moške živali v starosti od 10. dne do 1 leta t.j. do vključno 365. dne (MPG);
5) moške živali v starosti od 1 leta do 2 let t.j. do vključno 730. dne.(MPG); 
6) bikovske matere, delovno govedo in plemenski biki v starosti do 14 let.

5. člen - POGOJI  ZA  SKLENITEV  ZAVAROVANJA
Zavarovanec mora po teh posebnih pogojih zavarovati vse goveje živali na 
gospodarstvu, sposobne za zavarovanje za enake zavarovane nevarnosti 
glede na kategorijo živali.

6. člen - ZAVAROVALNA VREDNOST
Zavarovalna vrednost zavarovane živali je določena vrednost živali glede na  
spol živali, starost in intenzivnosti reje. Določi se tako, da se zavarovalna vsota  
za žival pomnoži z ustreznim faktorjem iz tabele teh pogojev.

7. člen - ZAVAROVALNA VSOTA
Zavarovalna vsota je dogovorjena vrednost za žival, ki jo je izbral in se 
zanjo dogovoril zavarovalec. Zavarovalna vsota je zgornja meja jamčenja 
zavarovalnice.

8. člen - OBRAČUN  ZAVAROVALNE  PREMIJE
(1) Višina premije je določena nominalno za vsako posamezno žival.
(2) Število živali za katere se sklene zavarovanje mora biti enako številu za 

zavarovanje sposobnih govedi na gospodarstvu.

9. člen - DOLŽNOSTI  ZAVAROVANCA OB PRIJAVI ŠKODE
(1) Ob prijavi škodnega primera je zavarovanec dolžan na lastne stroške 

predložiti vso potrebno dokumentacijo za ugotovitev vzroka nastanka in 
poteka škodnega primera kot jih navajajo Splošni pogoji za zavarovanje 
živali.

(2) Ob prijavi zavarovalnega primera je zavarovanec dolžan priložiti 
foto dokumentacijo škodnega dogodka. Poškodovana žival mora biti 
fotografirana na kraju nezgode. Iz fotografij mora biti razvidna celotna žival 
na kraju nezgode in ušesna številka živali.

(3) Ob prijavi zavarovalnega primera je zavarovanec dolžan priložiti dokument, 
iz katerega bo razviden datum poroda oz. prihoda ali datum premika oz. 
odhoda in razlog odhoda živali iz gospodarstva.

(4) V primeru, ko je bila žival pred nastankom škode zdravljena, je potrebno 
predložiti dokumentacijo o poteku zdravljenja živali.

10. člen - UGOTOVITEV  IN  OCENITEV  ŠKODE
(1) Nastalo škodo je treba ugotoviti takoj na kraju nastanka zavarovalnega 

primera na truplu poginule, zaklane ali usmrčene živali.
(2) Nastalo škodo ugotavljajo predstavnik zavarovalnice, zavarovanec in 

lečeči veterinar. Če predstavnik zavarovalnice ali lečeči veterinar ne 
moreta sodelovati pri ugotavljanju škode, ugotovi škodo zavarovanec sam 
s pričami, zapisnikom in obvezno foto dokumentacijo.

(3) Ob ugotavljanju škode je potrebno ugotoviti okoliščine, v katerih je škoda 
nastala.
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Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. 
Ti posebni pogoji z oznako PG-ziv-nzgov/15-5 se uporabljajo od 31. maja 2015.

   FAKTORJI ZA DOLOČITEV VREDNOSTI ŽIVALI

  starost živali po dnevih faktorji faktorji  starost živali po mesecih faktorji faktorji

 

 od do M* Ž*  od do Ž-SR* Ž-VIS*

11. člen - DAJATEV  ZAVAROVALNICE
(1) Zavarovalnica plača obračunano škodo v višini zavarovalne vrednosti, razen:

1) v primeru zakola ali usmrtitve živali iz ekonomskih razlogov v višini 
50% zavarovalne vrednosti;

2) pri živalih za pitanje (MPG) zaradi zakola živali v sili v primeru 
zdravstvene ustreznosti mesa v višini  60 %  zavarovalne vrednosti in

3) zavarovanja bikovskih mater, delovnega goveda in plemenskih bikov, 
kjer se dajatev obračuna v skladu s 13. členom Splošnih pogojev za 
zavarovanje živali.

(2) V primeru pogina, usmrtitve, ali zakola v sili kot posledice nepravočasne 
oddaje živali v zakol ali ekonomsko neupravičenega dolgotrajnega 
zdravljenja se pri obračunu zavarovalnine upošteva 20 % odbitna franšiza 
od zavarovalne vrednosti živali.

(3) Če se ob škodi ugotovi, da ima zavarovanec več živali iste kategorije z  
istim namenom reje, kakor je zavarovanih, plača zavarovalnica obračunano 
škodo upoštevajoč razmerje med številom zavarovanih in številom za 
zavarovanje sposobnih živali (proporc).

(4) Zavarovalnica lahko poleg obračunane škode v višini zavarovalne vrednosti 
plača tudi stroške, ki so po nastanku zavarovalnega primera storjeni po 
njenem nalogu, z namenom, da bi se zmanjšala ali preprečila nadaljnja škoda.

12. člen - VELJAVNOST  SPLOŠNIH  POGOJEV  ZA 
ZAVAROVANJE  ŽIVALI

Za zavarovanja, ki so sklenjena po teh pogojih, veljajo tudi Splošni pogoji za 
zavarovanje živali, če niso s temi pogoji v nasprotju.

 10 30 0,18 0,18 
 31 45 0,21 0,21 
 46 60 0,25 0,25 
 61 75 0,28 0,28 
 76 90 0,32 0,32 
 91 105 0,35 0,35 
 106 120 0,38 0,38 
 121 135 0,42 0,42 
 136 150 0,45 0,45 
 151 165 0,49 0,48 
 166 180 0,52 0,52 
 181 195 0,56 0,55 
 196 210 0,57 0,57 
 211 225 0,59 0,58 
 226 240 0,61 0,60 
 241 255 0,62 0,61 
 256 270 0,64 0,63 
 271 285 0,66 0,64 
 286 300 0,67 0,66 
 301 315 0,69 0,68 
 316 330 0,71 0,69 
 331 345 0,72 0,71 
 346 360 0,74 0,73 
 361 375 0,76 0,74 
 376 390 0,77 0,76 
 391 405 0,79 0,78 
 406 420 0,80 0,79 
 421 435 0,82 0,81 
 436 450 0,84 0,83 
 451 465 0,85 0,85 
 466 480 0,87 0,86 
 481 495 0,89 0,88 
 496 510 0,90 0,90 
 511 525 0,92 0,91 
 526 540 0,94 0,93 
 541 555 0,95 0,94 
 556 570 0,97 0,94 
 571 585 0,98 0,95 
 586 730 1,00 0,95

 24 26 0,95 0,95 
 27 29 0,97 0,96 
 30 32 0,98 0,97 
 33 35 0,98 0,99 
 36 38 0,99 0,99 
 39 41 0,99 1 
 42 44 1 1 
 45 47 1 1 
 48 50 1 0,98 
 51 53 1 0,96 
 54 56 1 0,93 
 57 59 0,98 0,89 
 60 62 0,96 0,85 
 63 65 0,93 0,80 
 66 68 0,90 0,76 
 69 71 0,86 0,72 
 72 74 0,82 0,68 
 75 77 0,78 0,65 
 78 80 0,74 0,61 
 81 83 0,70 0,58 
 84 86 0,66 0,55 
 87 89 0,62 0,52 
 90 92 0,59 0,47 
 93 95 0,55 0,42 
 96 98 0,52 0,38 
 99 101 0,49 0,35 
 102 104 0,47 0,33 
 105 107 0,46 0,33 
 108 144 0,45 0,33 

Legenda: M* - moške živali 
 Ž* - ženske živali
 Ž-SR* - ženske živali srednje intenzivna reja
 Ž-VIS* - ženske živali visoko intenzivna reja 


