
Izrazi v teh pogojih pomenijo:
 ♦ zavarovalnica

 Zavarovalnico Triglav, d.d.;
 ♦ zavarovalec 

 osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo;
 ♦ zavarovanec 

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

 ♦ polica 
 listino o zavarovalni pogodbi;

 ♦ zavarovalna premija 
 znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici (v nadaljevanju: premija)

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

 ♦ strokovna napaka 
 napaka zavarovanca, ki nastane pri opravljanju poklicne dolžnosti iz 
njegove stroke;

 ♦ huda malomarnost 
 skrajna nepazljivost, opustitev pazljivosti in skrbnosti, ki se pričakuje od 
povprečno dobrega strokovnjaka.

1. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI

Zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov 
naročnikov storitve, ki so posledica strokovne napake zavarovanca in pri njem 
zaposlenih pri opravljanju registrirane dejavnosti ter za katere odgovarja na 
podlagi zakona.

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) na osebah ali stvareh, ali škode ki je posledica poškodovanja oseb ali 

poškodovanja stvari;
3) ki nastane zaradi kršitve izpolnitvenih rokov;
4) če zavarovanec strokovno napako povzroči namenoma ali iz hude 

malomarnosti;
5) ki je posledica strokovnih napak, nastalih v času, ko zavarovanec ali 

osebe, ki zanj opravljajo delo, niso imele ustrezne registracije oziroma 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti; 

6) zaradi zavarovančeve namerne kršitve zakonov in drugih predpisov, 
navodil in pogojev naročnika ali namerne kršitve pogodbenih obveznosti;

7) zaradi kaznivih dejanj;
8) zaradi prisile in grožnje;
9) zaradi kazni (globe), ki jo je dolžan plačati naročnik ali zavarovanec;

10) zaradi vseh vrst odškodnin, ki nimajo povračilnega namena (kaznovalne 
odškodnine);

11) zaradi izgube podatkov ali dokumentov (pisnih, tiskanih ali elektronsko 
shranjenih), ki so bili zavarovancu zaupani v varstvo; 

12) ki je nastala zavarovancu ter družbenikom, če imajo v družbi poslovni 
delež nad 25 % ali imajo na podlagi zakona ali aktov družbe pravico 
oziroma možnost vodenja družbe (večinski družbeniki) in svojcem 
zavarovanca, tudi v primeru, če so pri njem zaposleni ter svojcem 
večinskih družbenikov, če so zaposleni pri zavarovancu, katerega 
poklicna odgovornost je zavarovana; 

13) zaradi neizpolnitev obveznosti naročnika, ki so določene v pogodbi;
14) ki izvira iz prekoračitev ocen višine stroškov ali obrestnih mer;
15) ki nastane v zvezi s plačilom storitve;
16) ki nastane poleg razumno predvidljive škode v okviru opravljene storitve 

(posredne škode);
17) nepremoženjske škode (kot na primer zaradi okrnitve ugleda ali dobrega 

imena ipd.);
18) ki je posledica nelikvidnosti ali nesolventnosti zavarovanca;

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

3. člen - ZAVAROVALNI  PRIMER

(1) Pri zavarovanju poklicne odgovornosti se šteje, da je zavarovalni primer 
nastal v trenutku vložitve odškodninskega zahtevka. Zavarovalnica jamči 
za odškodninske zahtevke, ki so jih naročniki storitve prvič pisno uveljavljali 
proti zavarovancu ali zavarovalnici v času trajanja zavarovanja oziroma, 
če je posebej dogovorjeno, tudi v podaljšanem obdobju uveljavljanja 
odškodninskih zahtevkov, in so bili javljeni zavarovalnici takoj, ko je bilo to 
možno, vendar najkasneje v 30-ih dneh po tem, ko je bil proti zavarovancu 
uveljavljen odškodninski zahtevek, ter odškodninski zahtevki izvirajo iz 
strokovne napake zavarovanca, ki je nastala v času trajanja zavarovanja, in 
hkrati škoda ni krita po kakšni drugi zavarovalni polici, ki jo ima, oziroma jo je 
imel zavarovanec sklenjeno. Za čas trajanja zavarovanja se po teh pogojih 
šteje čas neprekinjenega zavarovanja za isto nevarnost pri zavarovalnici 
z isto ali več zaporednimi pogodbami. 

(2) Kot odškodninski zahtevek se šteje:
1) kakršenkoli sodni, izvršilni ali arbitražni postopek, sprožen proti 

zavarovancu ali zavarovalnici, na podlagi katerega bi lahko bil 
zavarovanec spoznan za odgovornega za nastalo škodo;

2) kakršnokoli pisno obvestilo naročnika storitve zavarovancu ali 
zavarovalnici o tem, da meni, da je zaradi strokovne napake pri 
opravljanju registrirane dejavnosti zavarovanec odgovoren za nastalo 
škodo.

(3) Če iz istega dejanja, opustitve ali napake zavarovanca izvira več 
odškodninskih zahtevkov, se šteje, da je nastal en zavarovalni primer ne 
glede na število oškodovancev oziroma odškodninskih zahtevkov. Za čas 
nastanka zavarovalnega primera se upošteva prvi vloženi odškodninski 
zahtevek. Šteje se, da je nastal en zavarovalni primer tudi, če je več 
odškodninskih zahtevkov posledica več strokovnih napak, ki pa jih je 
možno pripisati istim okoliščinam in jih je možno povezati s pravnega, 
gospodarskega ali časovnega vidika.

(4) Zavarovalno kritje ni podano za odškodninske zahtevke, ki izvirajo, izhajajo 
ali so posledica okoliščin, ki so bile zavarovancu znane ali mu niso mogle 
ostati neznane v času sklenitve zavarovalne pogodbe, ali v času sklenitve 
podaljšanega obdobja uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, iz naslova 
zavarovanja zavarovančeve poklicne odgovornosti. 

(5) Podaljšano obdobje uveljavljanja odškodninskih zahtevkov:
1) v primeru prekinitve ali neobnovitve zavarovanja s strani zavarovalca 

ali zavarovalnice lahko zavarovalec ali zavarovanec v roku 30 dni 
pred navedenim prenehanjem zavarovanja s plačilom dodatne premije 
podaljša obdobje, v katerem je možno uveljavljati odškodninske 
zahtevke v skladu z določilom iz (1) in (2) odstavka tega člena; 

2) če prekinitev ali neobnovitev zavarovanja uveljavlja zavarovalnica 
zaradi neplačila premije, zavarovalec in zavarovanec izgubita možnost 
do podaljšanega obdobja uveljavljanja odškodninskih zahtevkov.

(6) Če je strokovna napaka v opustitvi, se šteje, da je zagrešena na zadnji 
dan, ko bi moralo biti dejanje storjeno, da ne bi prišlo do škode.

4. člen - ZAVAROVALNA  VSOTA

Jamstvo zavarovalnice za posamezni zavarovalni primer je omejeno z višino 
dogvorjene zavarovalne vsote.

5. člen - ZAVAROVALNI  KRAJ

Zavarovalnica jamči samo za tiste zavarovalne primere, do katerih je prišlo pri 
opravljanju registrirane dejavnosti zavarovanca v državah članicah Evropske 
unije, če ni drugače dogovorjeno.

Splošni pogoji  
za zavarovanje poklicne odgovornosti
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6. člen - DAJATEV  ZAVAROVALNICE

(1) Dajatev zavarovalnice je enaka višini škode, ugotovljeni po določilih teh 
zavarovalnih pogojev, in je omejena z višino zavarovalne vsote.

(2) Soudeležba zavarovanca pri vsaki škodi znaša 10 % od vseh sestavin 
dajatve zavarovalnice, najmanj pa znesek, naveden na polici, če ni drugače 
dogovorjeno.

(3) Če ima zavarovanec sklenjeno kolektivno zavarovanje poklicne odgovornosti 
preko zbornice oziroma interesnih združenj in dodatno individualno 
zavarovanje poklicne odgovornosti, se ob zavarovalnem primeru izplača 
odškodnina na podlagi kolektivnega zavarovanja poklicne odgovornosti.

 Iz dodatnega individualnega zavarovanja poklicne odgovornosti 
zavarovanca se izplača odškodnina takrat, ko kritje po prvem zavarovanju 
ni bilo zadostno, in sicer v višini zneska nepokritega dela škode, ki ne 
vključuje morebitne odbitne franšize iz naslova kolektivnega zavarovanja 
poklicne odgovornosti preko zbornice oziroma interesnih združenj.

(4) Če zavarovanec izvaja storitev naročniku skupaj z drugimi izvajalci 
(soizvajanje storitve), se dajatev zavarovalnice zmanjša v razmerju med 
zavarovalno vsoto zavarovanca, ki je dogovorjena na polici, in skupno 
zavarovalno vsoto, ki za enako nevarnost izhaja iz zavarovalnih pogodb 
zavarovanca in drugih soizvajalcev.

7. člen - DODATNO  O  PLAČILU  PREMIJE

Brez poseganja v skupna določila splošnih pogojev se zavarovancu, pri katerem 
je razmerje med likvidiranimi škodami in plačano zavarovalno premijo (škodni 
rezultat) v preteklih treh zavarovalnih letih znašalo več kot 97,4 %, zavarovalna 
premija za prihodnje zavarovalno obdobje zviša (malus) v odstotku, ki je enak 
75 % razlike med doseženim razmerjem in 97,4 %, s tem da zvišanje ne more 
znašati več kot 300 %.
Razmerje med likvidiranimi škodami in plačano zavarovalno premijo po 
predhodnem odstavku se ugotavlja tako, da se predhodno opravi revalorizacija 
likvidiranih škod in plačane zavarovalne premije na podlagi gibanja cen 
življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v razdobjih od 1.10. vsakega 
prejšnjega leta do 1.10. zadnjega opazovanega leta.
Ne glede na določila prve alineje tega odstavka se za zavarovance, ki niso 
zavarovani tri leta ali več, pri izračunu razmerja med likvidiranimi škodami in 
plačano premijo lahko upošteva enoletni oziroma dvoletni rezultat.

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

(1) 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.

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

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

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

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


