
Splošni pogoji za zavarovanje 
proizvajalčeve odgovornosti za izdelke

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
 ♦ zavarovalec

osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo;
 ♦ zavarovanec

osebo, katere interes je zavarovan; zavarovalec in zavarovanec je ista 
oseba, razen pri zavarovanjih na tuj račun;

 ♦ zavarovalna polica
listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi;
zavarovalna premija
znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici;

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

1. člen - ZAVAROVANA  NEVARNOST

(1) Zavarovalnica jamči za odškodninske zahtevke zaradi škode, kot posledice 
nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, ki jo tretje osebe 
uveljavljajo proti  zavarovancu 
- zaradi izdelkov z napako ali nezadostno varnostjo, ki jih je zavarovanec 

izdelal ali dal v promet (npr. napake v materialu, iz katerega je stvar 
izdelana, konstrukcijske napake ali pomanjkljivosti proizvajalčevih 
navodil za pravilno rabo stvari) in zanjo odgovarja na podlagi zakona;

- zaradi pomanjkljivo opravljenih del ali storitev, ki jih je opravil 
zavarovanec na izdelku in je škoda zaradi tega nastala, ko so bile 
storitve opravljene in dela zaključena 

oboje pa ima za posledico:
1) telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb);
2) uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari).

(2) V zavarovanje je vključena tudi odgovornost zavarovanca zaradi škode, ki 
so jo povzročili kakršnikoli sestavni deli ali sklopi stvari, ki jih zavarovanec 
vgrajuje v svoje izdelke, naredile in dobavile pa so mu jih druge osebe.

(3) S tem zavarovanjem so kriti tudi potrebni in razumni stroški sporov in pravnih 
dejanj, ter stroški raziskave posameznega škodnega dogodka in obrambe 
zavarovanca, ki jih je zavarovanec izvedel sporazumno z zavarovalnico 
v zvezi s škodo z namenom, da se ubrani neupravičenih ali pretiranih 
zahtevkov tretjih oseb, kot tudi dosojenih obresti, vse v okviru omejitev po 
posamezni zavarovalni polici.

(4) Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke z napako se nanaša na 
izdelke, ki niso bili dani v promet pred začetkom neprekinjene zavarovalne 
dobe pri Zavarovalnici Triglav, d.d. Če je posebej dogovorjeno in je plačana 
dodatna premija, ima zavarovalnica obveznost tudi za izdelke z napako, 
ki so bili dani v promet pred začetkom neprekinjene zavarovalne dobe pri 
Zavarovalnici Triglav d.d.

(5) Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti zaradi pomanjkljivo opravljene 
storitve se nanaša na storitve, ki jih je zavarovanec opravil v okviru 
dejavnosti navedene na zavarovalni polici in v času neprekinjene 
zavarovalne dobe pri Zavarovalnici Triglav, d.d. Če je posebej dogovorjeno 
in je plačana dodatna premija, ima zavarovalnica obveznost tudi za storitve, 
ki so bile opravljene in dela zaključena pred začetkom neprekinjene 
zavarovalne dobe pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

2. člen - NEZAVAROVANE  NEVARNOSTI

(1) Zavarovalnica ne jamči in ne povrne škode:
1) ki po pogodbi ali po posebnem dogovoru presega obseg obveznosti, 

ki izvira iz pravnih predpisov o odgovornosti;
2) če je zavarovanec škodo povzročil z naklepom. Za naklep se 

šteje tudi ravnanje, ki ga zavarovanec ne opusti, čeprav bi moral 
pričakovati njegovo škodljivo posledico ter vednost o pokvarjenosti ali 
pomanjkljivosti blaga, izdelkov ali storitev, kot tudi zavestno ravnanje 
proti veljavnim predpisom;

3) na izdelani ali prodani stvari sami;
4) na stvareh kamor se vgradi zavarovančev izdelek (tovrstna odgovornost 

se zavaruje posebej);
5) na stvareh s katerimi se zavarovančev izdelek zmeša, spoji ali sestavi 

kot tudi škode pri predelavi ali nadaljni obdelavi izdelka z napako z 
drugimi izdelki. Prav tako ni krita škoda zaradi razstavljanja, popravljanja 
ali spreminjanja in ponovnega sestavljanja izdelkov z napako, ki jih 
je dobavil zavarovanec kot tudi škoda, ki je posledica nezmožnosti 
uporabe končnega izdelka, ki je bil izdelan z mehanično napravo z 
napako (tovrstna odgovornost se  zavaruje posebej);

6) zaradi stroškov odpoklica ali umika izdelkov danih v promet (tovrstna 
odgovornost se zavaruje posebej);

7) ki je posledica izdelka z napako, ki se je uporabljal v nasprotju s svojim 
namenom;

8) iz naslova jamstva za stvarne napake izdelka ali storitve ter garancijskih 
obveznosti zavarovanca;

9) ki nastane iz izdelka, ki je bil kasneje predelan;
10) ki izvira iz stvari, ki je bila zavarovancu odtujena brez njegove vednosti;
11) ki izvira iz izdelka ali stvari, ki je zavarovanec ni izdelal za prodajo ali 

kakšno drugo obliko distribucije v ekonomske namene, niti je ni izdelal 
ali dal v promet v okviru svoje dejavnosti;

12) če zavarovanec pri vgradnji sestavnih delov ali sklopov, ki so mu jih 
dobavili ali storitev, ki so jih zanj opravili drugi, ni preveril kvalitete teh 
delov ali sklopov, ki jih je vgradil v svoj izdelek;

13) zaradi kazni in glob;
14) zaradi vseh vrst odškodnin, ki nimajo povračilnega namena (kaznovalne 

odškodnine);
15) družbenikov zavarovanca in gospodarskih družb, v katerih je 

zavarovanec kapitalsko udeležen kot družbenik, in sicer v deležu 
kapitalske udeležbe družbenika v zavarovancu oziroma zavarovanca 
v teh gospodarskih družbah; enako velja za primere, ko je gospodarska 
družba kapitalsko udeležena v zavarovancu kot pravni osebi;

16) zaradi ekološke škode;
17) zaradi delovanja magnetnega ali elektromagnetnega polja, polikloriranih 

bifenilov (PSB) ter jedrske radiacije in kontaminacije;
18) zaradi genetskih sprememb v organizmu, poklicnih bolezni, azbestoze 

in drugih bolezni, ki neposredno ali posredno izvirajo iz azbesta oziroma 
snovi, ki vsebujejo azbest, ter tabakoze in drugih bolezni, ki izvirajo iz 
uživanja tobaka in tobačnih izdelkov;

19) ki je posledica izrednih dogodkov, kot npr. vojne, vojni podobnih 
dogodkov in sovraštev, državljanjske vojne in podobnih nemirov, 
delovanja ali prisotnosti naravnih in elementarnih nesreč, jedrske 
radiacije ali jedrske kontaminacije;

20) ki je v neposredni ali posredni povezavi s terorističnim dejanjem, tudi 
če je na nesrečo skupaj s terorističnim dejanjem vplival še kak drug 
vzrok ali dejanje. Šteje se, da je teroristično dejanje 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 šteje 
tako dejanje, ki je izvedeno samostojno, kakor tudi tisto, ki je izvedeno 
v povezavi s katerokoli organizacijo ali oblastjo;

21) v smislu čiste premoženjske škode, to je škode, ki ni posledica 
poškodovanja oseb ali stvari;

22) ki je posledica kršitve pravic tretjih oseb (kot na primer kršitve patentnih 
in avtorskih pravic, pravic industrijske lastnine, pravic do tajnosti in 
zasebnosti, kršitev na področju konkurence in oglaševanja,…);

23) zaradi izdelkov, ki jih je zavarovanec oblikoval, sestavil, izdelal ali 
dostavil za zračno plovilo, če je bilo nedvoumno, da so deli namenjeni 
za izdelavo zračnega plovila oz. vgradnjo vanj;

24) v zvezi s cepivi in izdelki, ki vsebujejo kri ali krvno plazmo;
25) v zvezi z gradbenim materialom, prodanim v Združene države Amerike 

oziroma Kanado;
26) v zvezi s klimatskimi napravami in prezračevalnimi napravami ali 

njihovimi deli, prodanimi v Združene države Amerike oziroma Kanado;
27) zavarovancev s pravno ali fizično prisotnostjo v Združenih državah 

Amerike oziroma Kanade (ne glede na to, ali je podjetje uradno vpisano 
v register ali ne);

28) v zvezi s farmacevtskimi ali kemičnimi proizvodi, razen če ni drugače 
dogovorjeno.
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Izrazi v teh pogojih pomenijo:
 ♦ zavarovalec

osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo;
 ♦ zavarovanec

osebo, katere interes je zavarovan; zavarovalec in zavarovanec je ista 
oseba, razen pri zavarovanjih na tuj račun;

 ♦ zavarovalna polica
listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi in sestavni del zavarovalne pogodbe;

 ♦ zavarovalna premja
znesek, ki ga plaa zavarovalec za sklenjeno zavarovanje;

 ♦ odškodnina
 znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi iz naslova 

zavarovanja odgovornosti;
 ♦ zavarovalna vsota

znesek, ki predstavlja zgornjo mejo zavarovalnice ob nastanku 
zavarovalnega primera.

A. ZA  VSE  NEVARNOSTNE  VIRE

1. člen - ZAVAROVANA  NEVARNOST

(1) Zavarovalnica jamči za škodo, ki jo tretje osebe uveljavljajo proti 
zavarovancu s civilnopravnimi odškodninskimi zahtevki zaradi nenadnega 
in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira iz dejavnosti, lastnosti 
ali pravnega razmerja, navedenega v polici, za katerega odgovarja 
zavarovanec in ki ima za posledico: 
1) telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb);
2) uničenje ali poškodbo stvari (poškodovanje stvari).

(2) Za tretje osebe iz 1. odstavka se ne štejejo delavci zavarovanca, če ni 
drugače dogovorjeno. 

(3) Zavarovanje vključuje tudi zavarovančevo odgovornost, ki izvira iz 
dejavnosti, zaradi:
1) uporabe, rabe ali posesti, zakupa ali užitka zemljišč, zgradb in 

prostorov, ki se uporabljajo izključno za namene zavarovanca (ne velja 
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3. člen - ZAVAROVALNA  VSOTA

(1) Jamstvo zavarovalnice za posamezni zavarovalni primer je določeno z 
višino dogovorjene zavarovalne vsote.

(2) Zavarovalnica izplača iz vseh škodnih dogodkov v enem letu skupne 
odškodnine, ki znašajo največ dvakratno dogovorjeno zavarovalno vsoto 
(letni agregat), če ni z zavarovalno polico drugače dogovorjeno.

(3) V primeru izplačila letnega agregata se zavarovanje lahko nadaljuje le, če 
je to posebej dogovorjeno. V tem primeru se premija določi posebej.

4. člen - ZAVAROVALNI  PRIMER

(1) Šteje se, da je nastal zavarovalni primer v trenutku, ko je nastal škodni 
dogodek, zaradi katerega bi se lahko uveljavljal odškodninski zahtevek 
proti zavarovancu.

(2) Ne glede na število poškodovanih oseb oziroma poškodovanih stvari se vsi 
škodni dogodki, ki imajo isti vzrok oziroma so posledica dobave izdelkov z 
isto napako oziroma nezadostno varnostjo oziroma pomanjkljivo opravljenih 
del ali storitev, štejejo kot en zavarovalni primer, ki je nastal, ko je nastal 
prvi škodni dogodek te vrste, ne glede na to, kdaj so posamezni škodni 
dogodki dejansko nastali.

5. člen - ČASOVNA  OMEJITEV   
VELJAVNOSTI  ZAVAROVANJA

Zavarovalnica ima obveznost samo tedaj, če je do škodnega dogodka prišlo 
v času trajanja zavarovanja in pod pogoji iz (4) in (5) odstavka 1. člena teh 
pogojev. Če pa izvira vzrok za škodo iz časa pred sklenitvijo zavarovanja ali 
iz časa, ko je bilo zavarovanje prekinjeno, krije zavarovanje škodo le, če je to 
posebej dogovorjeno in je bila plačana dodatna premija in hkrati  zavarovancu/
zavarovalcu do sklenitve zavarovanja oziroma do ponovne vzpostavitve 
zavarovalnega kritja ta vzrok ni bil znan, ter škoda ni krita po kateri drugi 
zavarovalni polici, ki jo ima, oziroma jo je imel zavarovanec sklenjeno.

6. člen - ZAVAROVALNI  KRAJ

Zavarovalnica ima obveznost samo tedaj, če je do škodnega dogodka prišlo v 
Evropi, razen če ni z zavarovalno polico drugače dogovorjeno.

7. člen - DAJATEV  ZAVAROVALNICE

(1) Dajatev zavarovalnice je škoda, ugotovljena po določilih teh zavarovalnih 
pogojev, in je omejena z višino dogovorjene zavarovalne vsote.

(2) Obveznost zavarovalnice se pri vsaki škodi zmanjša za soudeležbo 
zavarovanca (odbitna franšiza) v višini, kot je navedena v zavarovalni polici. 

8. člen - SPLOŠNE DOLŽNOST  ZAVAROVALCA  IN 
ZAVAROVANCA  PO  ZAVAROVALNEM  PRIMERU

(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o nastalem zavarovalnem 
primeru najpozneje v treh dneh, odkar zanj izve. Če te obveznosti ne 
izpolni v tem času, mora povrniti zavarovalnici morebitno škodo, ki jo ima 
ta zaradi tega.

(2) Če je proti zavarovancu ali osebi, za katero on odgovarja, uveden postopek 
zaradi suma storitve kaznivega dejanja ali je vložena obtožnica, ali izdana 
odločba v upravnem postopku, mora zavarovanec o tem nemudoma 
obvestiti zavarovalnico, četudi je že prijavil nastanek škode po prejšnjem 
odstavku.

(3) Če tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu odškodninski zahtevek ali 
je bila proti njemu vložena odškodninska tožba, mora zavarovanec o tem 
brez vsakega odlašanja obvestiti zavarovalnico in ji dostaviti originale vseh 
listin, ki vsebujejo te zahtevke.

(4) Zavarovanec mora vodstvo pravde zaupati zavarovalnici in dati pravdno 
pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica.

(5) Zavarovanec mora obravnavanje odškodninskih zahtevkov prepustiti 
zavarovalnici, zaradi česar ni upravičen odškodninskih zahtevkov zavrniti, 
zlasti pa jih ne sme pripoznati.

(6) Če zavarovanec onemogoči zavarovalnici, da reši odškodninske zahtevke 
s poravnavo, zavarovalnica ni dolžna plačati presežka odškodnine, obresti 
in stroškov, ki zaradi tega nastanejo.

9. člen - OBVEZNOST  ZAVAROVALNICE

(1) Zavarovalnica je dolžna ob sklenitvi zavarovanja zavarovalcu izročiti 
veljavne zavarovalne pogoje, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe.

(2) Zavarovalnica je dolžna proučiti odškodninske zahtevke tako po temelju 
kot po višini in ugoditi upravičenim zahtevkom ter poskrbeti za obrambo 
zavarovanca pred neutemeljenimi ali pretiranimi odškodninskimi zahtevki.

(3) Zavarovalnica jamči za pravdne stroške zavarovanca in za škodo zaradi 
pravdnih stroškov, ki so prisojeni oškodovancu, le tedaj, če pravdo usmerja 
od vsega začetka sama ali pa oseba, ki jo ona določi, vendar skupaj z 
odškodnino le do višine zavarovalne vsote.

(4) Za stroške obrambe zavarovanca v kazenskem postopku jamči 
zavarovalnica samo v primeru, če izrecno pristane na branilca in se zaveže 
poravnati te stroške, vendar skupaj z odškodnino le do višine zavarovalne 
vsote.

10. člen - SKUPNA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV

Sestavni del zavarovalne pogodbe so tudi veljavna Skupna določila splošnih 
pogojev PG-ZP-skudo. V primeru različnih določil v Skupnih določilih splošnih 
pogojev in določil po teh pogojih, veljajo določila teh pogojev.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti splošni pogoji z oznako PG-oiz/22-12 se uporabljajo od 1. decembra 2022.


