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SKUPNA DOLOČILA 
 
Predmet javnega naročila:   
 
Predmet javnega naročila je zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov družbe 
SIMBIO d.o.o. ter sredstev, ki jih ima družba SIMBIO d.o.o. v poslovnem najemu od 24 občin. V 
zadevni zavarovalno tehnični dokumentaciji se uporabljata pojma zavarovalec in zavarovanec, ki ju 
pojasnjujemo v nadaljevanju. 
 
Zavarovalec (sklenitelj) 
Oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo.  
 
Zavarovanec 
Oseba, katere premoženje in/ali premoženjski interes je zavarovan. Zavarovalec in zavarovanec je 
ista oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun. 
 

 
Naročnik je pripravil minimalno zavarovalno tehnično dokumentacijo, ki jo ponudniki morajo 
upoštevati pri pripravi ponudbe. 
Splošni in dopolnilni pogoji ter klavzule zavarovalnic, lahko veljajo le, če niso v nasprotju s 
predmetno zavarovalno tehnično dokumentacijo oziroma celotno razpisno dokumentaci jo. 
 

 
Podrobnejša opredelitev predmetov zavarovanja:  
  
Predmet zavarovanja so vsa osnovna sredstva zavarovalca: 
 

1. Objekti, oprema, poslovni inventar, naprave in stroji ter ostali gradbeni objekti. Kot 
gradbeni objekti se smatrajo vsi deli objekta, temelji in kletni zidovi, vse vgrajene 
instalacije, ograje, dvorišča, pločniki, napisne table, drogovi za zastave z zastavami in 
drugo. V objekte je vključena tudi vsa vgrajena oprema (dvigala, centralna kurjava s 
cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave, hidroforji) in dodatne stenske, stropne in 
talne obloge, pregradne montažne stene ter zunanje omrežje (vodovodno, odvodno, 
kanalizacijsko, telefonsko, plinsko, električno ipd.), ki funkcijsko pripada zavarovanemu 
objektu. V primeru solastništva je vključen sorazmeren lastniški del na skupnih delih 
objekta in opreme.  

 
Osnovna sredstva zavarovanca, ki so v njegovi lasti, posesti, poslovnem najemu ali poskusnem 
obratovanju, so zavarovana, največ do višine zavarovanih vsot po podatku zavarovalca razen pri 
kasko zavarovanju, kjer je zavarovalna vsota novo nabavna vrednost vozila na dan ugotavljanja 
višine škode. 
 
Med letom zgrajeni objekti, opravljene adaptacije in izvršene dogradnje, montirana ali nabavljena 
oprema (nove investicije) so zajeti v zavarovanje in za njih velja enaka stopnja podzavarovanja 
oziroma razmerja med zavarovalno vsoto in dejansko vrednostjo, kot je navedena v polici. 
 
Nove investicije, katerih vrednost presega 10 % ostalih zavarovanih stvari na isti lokaciji, mora 
sklenitelj zavarovanja ob dnevu prevzema javiti zavarovalnici. Te stvari so, če ni drugače 
dogovorjeno, zavarovane z zavarovalnimi vsotami, ki so določene na načinu, kot je že v veljavi za 
ostale zavarovane stvari. 
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2. Vse vrste strojev, strojnih naprav, električne in telekomunikacijske  naprave, instalacije, 
energetski in telekomunikacijski vodi, vsa elektronsko računalniška oprema.  
 

3. Gradbeni objekti, oprema in druga osnovna sredstva v času gradnje oziroma rekonstrukcije 
ter montaže; kovinske konstrukcije, trakovi, verige in vrvi transportnih naprav. 

 
4. Zaloge materiala, investicijskega materiala, zaloge rezervnih delov, drobni inventar itd. 

 
Predmeti zavarovanja, ki se nabavijo, zgradijo ali drugače pridobijo med trajanjem zavarovanja, so 
zavarovani takoj, ko je nevarnost tveganja prešla na zavarovanca. Nove investicije v teku, so 
vključene v zavarovanje, vendar največ do 10 % skupne zavarovalne vsote, na posamezni lokaciji.  
 
Predmet zavarovanja so tudi: 

• stroški, ki so nastali zaradi nujnih ukrepov zaradi odvrnitve ali zmanjšanja škode, ne glede 
na to, ali so bili ukrepi uspešni ali ne; 

• škoda zaradi uničenja, poškodbe ali izginitve zavarovanih stvari ob reševanju teh stvari (pri 
gašenju požara, pri odnašanju zavarovanih stvari, pri reševanju poškodovanega vozila, pri 
nudenju pomoči); 

• stroški za demontažo rešenih uporabnih delov ter stroške za njihov prevoz do delavnice ali 
skladišča;  

• sredstva v prometni dejavnosti (vozni park).  
 

Načelo podzavarovanja pri zavarovanju na novo in dogovorjeno vrednost ne velja.  
 
Zavarovalni kraj je Republika Slovenija in države, v katerih se nahajajo zavarovalčeve zgradbe, 
oprema, zaloge in osebe. Premičnine so zavarovane tudi na kraju obdelave, predelave, popravila 
in v času, ko so dane v zakup, najem, na posodo ali hrambo.  
 
Obveznosti zavarovalnice 
Zavarovalnica mora v celoti povrniti stroške za ukrepe, ki naj bi odvrnili ali zmanjšali škodo in so 
po nastanku zavarovalnega primera storjeni po nalogu zavarovalnice. 
Zavarovalnica je dolžna povrniti vsako škodo, ki jo povzročijo osebe, za katerih ravnanje 
zavarovalec kakorkoli odgovarja, ne glede na to, ali je bila škoda povzročena iz malomarnosti ali 
ne. Istočasno to pomeni, da ima zavarovalnica regresno pravico nasproti osebi, ki je povzročila 
škodo, ne glede na to ali jo je povzročila iz malomarnosti ali naklepno, v skladu z določili 
Obligacijskega zakonika. 
 
Obračun zavarovalne premije 
Zavarovalnica  se mora strinjati, da se pri obračunu škode upošteva, da naročnik vodi osnovna 
sredstva na način, da ima pod posamezno inventarno številko zajeto celotno vrednost posamezne 
linije, sklopa oz. strojnega programa. 
 
Pri določanju zavarovalnine se ne glede na tehnično amortizacijo ali stopnjo odpisanosti 
zavarovančevih knjigovodsko evidentiranih osnovnih sredstev, ki so v funkciji (v uporabi), prizna 
vrednost predmetov zavarovanja v višini najmanj 30 % njihove nove nabavne vrednosti. 
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Načini in klavzule zavarovanja pomenijo:  
 

• na novo vrednost - se zavarujejo vsi gradbeni objekti in vsa oprema z drobnim inventarjem ter 
vključno nove investicije, katerih izgubljena vrednost, zaradi obrabe, starosti, ekonomske in  
tehnične zastarelosti (amortizacija) ne presega 40 % od nove vrednosti teh stvari. Pri 
zavarovanju opreme, ki jo sestavlja več posameznih stvari, velja, da je meja amortizacije v 
povprečju 40 % vrednosti novih takih stvari. 

 
Zavarovalna vrednost gradbenega objekta je vrednost novega objekta po cenah v kraju, kjer stoji.  
Zavarovalna vrednost opreme je njena nabavna vrednost, povišana za morebitne odvisne stroške 
(prevoz, montaža). 
 

• na dogovorjeno vrednost - stvari oziroma sredstva so zavarovana na dogovorjeno 
vrednost, vendar največ do zavarovalnih vsot, ki jih je določil zavarovalec. Amortizacija ni 
zavarovana, razen, če je to v posamezni zavarovalni vrsti določeno kako drugače. 

 

• na taksirano vrednost - zavarovalna vsota je sporazumno določena. V primeru nastanka 
škode zavarovalnica likvidira škodo do višine tako  določene zavarovalne vsote. 
 

• na I. riziko - nadomestilo nove vrednosti po vsakokratnem posameznem škodnem 
dogodku, ne glede na lokacijo, največ do zavarovalne vsote za vse lokacije skupaj in brez 
letnega agregata. Pri tem veljajo enaka določila kot pri načinu zavarovanja "na novo 
vrednost", da so na novo vrednost zavarovani predmeti, katerih izgubljena vrednost, 
zaradi obrabe, starosti, ekonomske in tehnične zastarelosti (amortizacija) ne presega 40 % 
od nove vrednosti teh zavarovanih predmetov. 
 

• flotantna vrednost - nihajoča osnova tako za količine in cene različnega blaga. Zavarovalna 
vsota je višina vsakokratne stvarne (dejanske) vrednosti, vendar največ do višine vrednosti 
teh sredstev izkazane v zavarovančevih knjigah na dan škode. 
 

Izvedeniški postopek 
Zavarovalec ali zavarovalnica lahko zahtevata, da se določena sporna dejstva ugotovijo z 
izvedenci. 
 
Vsaka pogodbena stranka izbere enega izvedenca. Izvedenci ne smejo biti v delovnem razmerju ali 
drugačnem poslovnem razmerju s katerokoli od pogodbenih strank. Izbrana izvedenca se še pred 
začetkom dela dogovorita za tretjega izvedenca, ki poda svoje mnenje le, kadar so ugotovitve 
prvih dveh različne. 
 
Vsaka stranka nosi stroške izvedenca, ki ga je izbrala. Stroške tretjega izvedenca nosi 
zavarovalnica. 
 
Zavarovanje po zavarovalnem primeru 
Če nastane v isti zavarovalni dobi zaporedoma več zavarovalnih primerov, se mora za vsakega 
izmed njih iz zavarovanja izplačati popolna zavarovalnina oziroma odškodnina, glede na celotno 
zavarovalno vsoto, brez zmanjšanja za znesek v tej dobi že izplačanih dajatev.  
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DOLOČILA POSAMEZNIH VRST ZAVAROVANJ 
 

1. POŽARNO ZAVAROVANJE  
 
Požarno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih 
temeljnih nevarnosti: požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega 
vozila, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije. Ko nastane zavarovalni primer, 
mora zavarovanje kriti tudi izginitev zavarovanih stvari in stroške čiščenja, rušenja in odvoza 
odpadkov v zvezi z nastalim zavarovalnim primerom. 
 
Požarno zavarovanje mora hkrati kriti tudi naslednje dodatne požarne nevarnosti, ki so 
predstavljene v nadaljevanju v skladu z zahtevami razširitve zavarovalnega kritja kot sledi: 
 
Razširitev zavarovalnega kritja zaradi izliva vode 
 
Zavarovanje mora kriti škodo zaradi: 

• nepričakovanega izliva vode in drugih uskladiščenih tekočin iz dovodnih ali odvodnih 
(kanalizacijskih ipd.) cevi ali iz naprav za toplovodno in parno gretje ali drugih naprav, 
priključenih na cevovodno omrežje ali iz nepremičnih posod (cistern, zbiralnikov ipd.), do 
katerega je prišlo zaradi poškodovanja (loma, počenja ali zatajitve naprave za upravljanje 
in varnost) teh cevi in naprav; 

• nepričakovanega izbruha pare iz naprav za toplovodno in parno gretje. 
 
Razširitev zavarovalnega kritja zaradi zlonamernih objestnih dejanj 
To zavarovanje mora kriti škodo na zunanjih delih gradbenih objektov, ograj in zunanje ureditve 
zaradi objestnih dejanj tretjih oseb. Med poškodbe, zajete s tem zavarovanjem, se vštejejo tudi razni 
napisi, risbe in madeži po fasadah ter drugih del ih zavarovanega gradbenega objekta.  
 
Razširitev zavarovalnega kritja zaradi meteorne vode  
To zavarovanje mora kriti škodo na zunanjih delih gradbenih objektov, opreme  in zalogah zaradi 
meteornih vod. 
 
Udarec neznanega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja  
Zavarovanje mora kriti škodo, ki nastane na zunanjih delih gradbenih objektov, opreme, ograj in 
zunanji ureditvi zaradi udarca neznanega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja.  
 
Poplava 
Zavarovanje mora kriti škodo zaradi: 

• primera če stalne vode (reke, potoki) po naključju poplavijo zemljišče, na katerem so 
zavarovane stvari, ker so prestopile bregove; 

• poplava je tudi poplavljanje voda zaradi utrganja oblaka, kakor tudi naključno  
poplavljane  voda, ki zaradi  izredno močnih padavin derejo po pobočjih, cestah in poteh  
in ostalih površinah. 

 
Indirektni udar strele 
Zavarovanje mora kriti škode, ki jih povzroči indirektni udar strele, in sicer zlasti na predmetih 
zavarovanja kot so občutljivejši aparati s pripadajočo inštalacijo, kot so telefonske centrale, 
telefaksi, fotokopirni stroji, televizorji, medijski prikazovalniki …  
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2. STROJELOMNO ZAVAROVANJE 
 
Strojelomno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodovanje na strojih, strojnih napravah, 
električnih napravah, inštalacijah ter podstavkih, ležiščih, temeljih strojev in polnjenje električnih 
naprav (npr. olje), če so zajeti v vrednosti strojev ter elektronsko računalniško opremo.  
 
Predmet strojelomnega zavarovanja so vsi stroji, aparati, naprave ter strojne in elektro instalacije.  
Prav tako tudi transportni in ostali trakovi, verige in vrvi transportnih naprav, podzemni, nadzemni 
vodi (za namakanje, hidranti).  
 
Zavarovanje mora kriti nevarnosti splošnih pogojev za strojelomno zavarovanje. Zavarovanje prav 
tako mora kriti nočno in praznično delo in hitri prevoz ter stroške iskanja škode, popravila škod in 
sanacijo površin – asfaltiranje.  
 
 

3. VLOMSKO ZAVAROVANJE 
 
Zavarovanje mora kriti škodo, do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnesene, uničene 
ali poškodovane pri vlomu ali ropu oziroma pri poskusu teh dejanj. 
 
Zavarovanje mora kriti tudi škodo, ki pri vlomu ali ropu, oziroma pri poskusu teh dejanj, nastane 
na zgradbi ali na njenih delih (stenah, stropih, vratih, ključavnicah, vgrajeni opremi, instalacijah 
itd.), in sicer v višini stroškov popravila. Krita mora biti tudi škoda na notranjih delih zgradbe, 
oziroma prostora, kjer so zavarovane stvari, če jo je storilec povzročil ob vlomu ali ropu iz 
objestnosti (vandalizma). Zavarovanje mora kriti tudi tatvino stvari pritrjenih na objektih.  
 
 

4. ZAVAROVANJE RAČUNALNIKOV 
 
Zavarovanje mora kriti:  

• izginitev zavarovane stvari iz zaklenjenega vozila ali prostora; 

• stroške popravila ali zamenjave uničenih ali poškodovanih delov ; 

• škode, ki bi nastala zaradi nepooblaščenih posegov v računalniški sistem; 

• stroške vzdrževanja; 

• škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije; 

• izgube podatkov na pomnilniških medijih zaradi delovanja programov,  ki imajo kot glavno 
ali stransko funkcijo povzročanje škode (»virusi« ipd.); 

• neposredne in posredne škode, ki bi nastala, ker programska oprema nepravilno 
obravnava datumske in ostale časovne podatke, če so ti povezani s prelomom tisočletja ali 
pa ne. Ta izključitev velja ne glede na izvor programske opreme, tudi če je ta vgrajena 
neposredno v strojno opremo (firmware). 
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5. ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI IZ DEJAVNOSTI  
 
Zavarovalnica mora jamčiti za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje 
osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki 
izvira iz registrirane in morebitne nove dejavnosti, posesti ali uporabe stvari, lastnosti in pravnega 
razmerja (vključno z delodajalčevo odgovornostjo), in ima za posledico:  

• telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb); 
• uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari) . 

 
Zavarovanje mora kriti tudi: 

• odgovornost za škodo iz nevarnostnih virov, za katere veljavni premijski sistemi in pogoji 
zavarovalnice določajo posebno premijo ali doplačilo k premiji; 

• odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki je posledica dejanja, opustitve ali napake, ni 
pa nastala niti na osebah niti na stvareh; 

• odgovornost za škode, katere bi povzročili delavci podizvajalcev, 
• zavarovanje mora vključevati odgovornost za  škode, katere bi do zavarovanca uveljavljali 

delavci podizvajalcev. 
 

Za delavce zavarovanca se šteje vse tiste subjekte, ki dejansko opravljajo delo v korist 
zavarovanca na kakršnikoli pogodbeni podlagi (podizvajalci, vajenci, dijaki, študentje, opravljanje 
dela pri uporabniku …). 
 
Razširitev zavarovanja za splošno odgovornosti iz dejavnosti 
 
V okviru nevarnostnega vira, zajetega z zavarovanjem odgovornosti, ki izvira iz registrirane 
dejavnosti mora biti vključena tudi odgovornost: 

• zavarovanca: 
- zaradi uporabe ali posesti, zakupa ali užitka kot tudi najema; zemljišč (vključno 

parki in drevesa), objektov (vključno cestišča, parkirišča, pločniki ipd.), prostorov, 
informacijskih oziroma reklamnih tabel, opreme, koles, koles s pomožnim 
motorjem, živali, novih investicij; 

- zaradi uporabe osebnih in tovornih dvigal ter podobnih naprav (mostnih dvigal, 
žičnic ipd.); 

- zaradi uporabe samovoznih delovnih strojev, ki funkcijsko obratujejo, se pa ne 
premikajo; 

- zaradi uskladiščenja kuriva in pogonskega goriva; 
- zaradi uporabe mostovnih in ostalih dvigal; 
- zaradi poškodovanja, tatvine ali izginitve stvari delavcev, učencev, varovancem, 

dijakov na praksi ali oseb, ki delajo preko študentskega servisa, strank 
zavarovanca, razen denarja, dragocenosti, ur, tehničnih predmetov (kot so 
fotoaparati, kamere, prenosni računalniki in televizorji, walkmani, orodja in 
podobno), vrednostnih papirjev in vseh vrst listin pod pogojem, da se stvari 
hranijo v zaklenjenih prostorih; 

- zaradi škode, povzročene zaradi onesnaženja okolja (ekološke škode); 
- zaradi odškodninskih zahtevkov vseh oseb, ki izvira iz dejavnosti na deloviščih 

izven sedeža zavarovanca; 
- zaradi zahtevkov škod na stvareh, ki jih ima zavarovanec kakorkoli na skrbi (zakup, 

hramba, najem, obdelava, predelava ipd.). 
 

• zakonitih zastopnikov zavarovanca ali oseb, ki vodijo zavarovane obrate ali njihove dele, 
dokler imajo to vlogo; 

• vseh ostalih delavcev za škode, ki jih povzročijo pri opravljanju svoje službe. Zavarovalnica 
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je dolžna povrniti vsako škodo, ki jo povzročijo fizične osebe, za katerih ravnanje 
zavarovanec kakorkoli odgovarja, ne glede na to, ali je bila škoda povzročena iz 
malomarnosti razen iz hude malomarnosti; 

• fizičnih oseb, ki jim je zaupano čiščenje, vzdrževanje in osvetljevanje zemlj išč, za zahtevke, 
ki so proti njim postavljeni v zvezi z opravljanjem teh njihovih dolžnosti; 

• hramba motornih vozil last zaposlenih v zaprtem ali ograjenem prostoru 

• zaradi obstoja garaže v uporabi zavarovanca.  
 
Zavarovalnica je zavezana proučiti odškodninske zahtevke tako po temelju kot po višini, 
poravnati, po posvetu z zavarovancem, upravičene zahtevke in poskrbeti za obrambo zavarovanca 
pred neutemeljenimi pretiranimi odškodninskimi zahtevki. Zavarovalnica je pooblaščena, da v 
imenu zavarovanca daje vse izjave, ki so po njegovem mnenju potrebne glede povračila škode ali 
obrambe pred neutemeljenimi ali pretiranimi zahtevki v skladu s pridobljenim stališčem 
zavarovanca. 
 
Če oškodovanec uveljavlja svoj odškodninski zahtevek v celoti ali samo delno po pravni  poti, lahko 
vstopi zavarovalnica v pravdo na strani zavarovanca. Sporazumno z zavarovalnico lahko 
zavarovanec obravnava odškodninski zahtevek sam; pri pravdnem postopku pa mora upoštevati 
navodila in stališče zavarovalnice. Zavarovalnica lahko vodi pravdo  po pooblaščeni osebi, ki jo 
določi sama ali pa vstopi v pravdo pri obravnavi odškodninskih zahtevkov proti zavarovancu na 
njegovi strani kot stranski intervenient. Zavarovalnica je zavezana nadomestiti nastale pravdne 
stroške v celoti. Če je prišlo do pravde po nalogu zavarovalnice, nosi le ta pravdne stroške tudi v 
primeru, ko je bil zahtevek neutemeljen. 
 
Stroške obrambe zavarovanca v kazenskem postopku, ki se vodi zaradi dogodka, ki ima za 
posledico postavitev odškodninskega zahtevka iz odgovornosti, ki je krita s tem zavarovanjem, 
mora povrniti zavarovalnica. 
 
Zavarovalnica mora pri plačilu varščine v primeru odškodninskega zahtevka iz odgovornosti 
plačati varščino, ki jo mora plačati zavarovanec po zakonskih predpisih ali na podlagi sodne 
odločbe za zavarovanje odškodninskega zahtevka do zneskov, ki so navedeni v polici.  
 
Sprožilec zavarovalnega kritja za to zavarovanje mora biti nastanek škodnega dogodka (ne velja 
»claims made način«). 
 
V okviru razširitve kritja ekološke škode (nenadno onesnaženje) mora zavarovanje kriti civilno 
pravno odškodninske zahtevke tretjih oseb, če z ekološko nesrečo povzročena škoda izvira iz 
nenadnega, nepričakovanega in presenetljivega dogodka iz sfere zavarovanca. Zavarovanje mora 
kriti škode, ki imajo za posledico telesne poškodbe, obolenje ali smrt oseb, kot tudi neposredno 
škodo na stvareh. Zavarovanje mora kriti tudi škodo zaradi stroškov testiranja, spremljanja, 
odstranjevanja, preverjanja vsebnosti izničevanja ozirom očiščevanja kontaminantov. 
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6. ZAVAROVANJE STEKEL 
 
Zavarovanje stekel mora vključevati kritje škode, nastale zaradi počenja, loma ali razbitja stekla … 
 
Predmet zavarovanja so vsa stekla v oknih in vratih s pripadajočo opremo za odpiranje in 
zapiranje, svetlobni napisi in reklamni napisi, ogledala in sanitarne opreme.  
 
Zavarovalni kraj so vse lokacije podjetja SIMBIO d.o.o. in stvari v poslovnem najemu. Zavarovalno 
kritje mora biti na 1. riziko, ne glede na lokacijo.  
 
 

7. AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE 
 
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) 
 
Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO) se upoštevajo  vsi veljavni zakoni in predpisi, ki 
urejajo obvezna zavarovanja v prometu. 
 
V zavarovanje se vključijo zgolj zavarovalna kritja, katera so označena v seznamu vozil z znakom X 
(priloge zavarovalno tehnične dokumentacije – seznam vozil SIMBIO d.o.o., seznam vozil 24 občin 
in seznam vozil 4 občin). 
 
V zavarovanje avtomobilske odgovornosti se morajo vključiti kritja iz naslova razširitve zavarovalnega 
kritja zavarovanja avtomobilske odgovornosti, in sicer za škode, ki izvirajo iz dejavnosti, ko vozila 
opravljajo delovno funkcijo izven prometne situacije in se premikajo. V kritje odgovornosti mora biti 
vključena tudi odgovornost za škode, katere bi uveljavljali uporabniki delovnega vozila. 
 
Zelene karte se morajo izdati zavarovancu za posamezno vozilo brezplačno.  
 
AO - PLUS zavarovanje 
 
AO plus zavarovanje mora kriti zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb, in sicer z 
zavarovalno vsoto v višini 100.000,00 EUR za vsak posamezen škodni primer in mora veljati za vse 
vrste motornih vozil, razen za priključna vozila. V primeru smrti zavarovanca zaradi prometne 
nesreče zavarovalnica povrne njegovim svojcem škodo zaradi smrti. 
 
Avtomobilsko kasko zavarovanje (brez franšize)  
 
Zavarovanje mora kriti polno avtomobilsko kasko zavarovanje, sklenjeno brez odbitne franšize, od 
nabavne vrednosti novega vozila in se določi na dan obračuna škode.  
 
Pri posameznih delovnih motornih vozilih mora zavarovalnica upoštevati razširitev zavarovalnega 
kritja na strojelom. Seznam delovnih vozil, ki vključujejo strojelom je sestavni del zavarovalno 
tehnične dokumentacije.  
 
Polno avtomobilsko kasko zavarovanje mora kriti škode zaradi uničenja, poškodovanja ali izginitve 
zavarovanih stvari, ki nastane kot posledica presenetljivih in od zavarovančeve ali voznikove volje 
neodvisnih dogodkov, in sicer: 

• prometne nesreče, kot so na primer prevrnitev, trčenje, udarec, zdrs, zdrknjenje, 
strmoglavljenje in podobno; 

• padca ali udarca kakega predmeta; 

• požara;  
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• nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja;  

• strele; 

• eksplozije, razen jedrske eksplozije; 

• viharja;  

• toče; 

• snežnega plazu; zavarovanje mora kriti tudi škodo, ki nastane zaradi zračnega pritiska, ki 
ga povzroči snežni plaz; 

• padca zračnega vozila; 

• manifestacije in demonstracije; 

• zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb; 

• poškodovanja tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči osebam, poškodovanim v 
prometni nesreči ali na kak drug način; 

• namernega poškodovanja zavarovanih stvari, če gre za preprečitev večje škode na 
zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh; 

• poplave, hudourniških ali visokih voda; 

• zemeljski plaz in potres. 
 
Asistenca 
 
Zavarovanje mora vključevati pri označenih vozilih ASISTENCO.   
 
Asistenca mora kriti škode pomoči pri okvari, poškodbi ali reševanju vozila in potnikov kot 
zavarovanje avtomobilske maksimalne asistence za osebna vozila. 
 
Zavarovanje kraje 
 
Pri označenih vozilih mora zavarovanje kriti KRAJO. Zavarovanje mora pokrivati škode zaradi 
tatvine, vlomilske in roparske tatvine ali protipravnega odvzema motornega vozila ali sestavnih 
delov (delov vozila, orodje, pribora in rezervnih delov), v kolikor so v času tatvine pritrjeni na 
vozilu ali zaklenjeni v vozilu - za vsa osebna vozila. 
 
Krita mora biti tudi škoda, ki je posledica prometne nesreče ali pogonske okvare, nastale po 
kateremkoli izvršenem dejanju iz prejšnjega stavka. Šteje se, da je vozilo izginilo, če ga ne najdejo 
v tridesetih (30) dneh od dneva, ko je bilo izginotje prijavljeno policiji. 
 
Zavarovanje dodatne opreme: 
Vrednost vse dodatne opreme, vključno z nadgradnjo na vozilih, ki je bila nabavljena ob nabavi 
vozila ali, ki jih proizvajalec standardno izroča ob prodaji določenega tipa vozila se prišteje k 
vrednosti vozila in je vključena v zavarovanje vrednosti vozila.  
 
Zavarovalec lahko naknadno prijavi v zavarovanje prenosno opremo in rezervne dele ter vzorce 
blaga na podlagi taksativnega seznama. Navedeno se zavaruje v posameznem vozilu ali vseh 
vozilih, ki jih prijavi v zavarovanje zavarovanec. 
 
Zahteve zavarovalca 
Zavarovanje mora kriti stroške prodaje vozila, uničenega (tehnična ali ekonomska totalna škoda) 
zaradi osnovne ali dodatne zavarovane nevarnosti avtomobilskega kaska. Zavarovancu se izplača 
razlika med tržno vrednostjo vozila pred nesrečo in izplačano zavarovalnino (tehnična al i 
ekonomska totalna škoda). 
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Uničeno vozilo zavarovanec prepusti zavarovalnici in po navodilih zavarovalnice sodeluje pri vseh 
upravnih postopkih, ki so potrebni v posameznem primeru. 
 
O izboru izvajalca, načinu popravila in nadomestnih delov odloča zavarovanec. 
 
Avtomobilsko nezgodno zavarovanje 
 
Avtomobilsko nezgodno zavarovanje mora kriti zavarovanje voznika in sopotnike po številu 
registriranih mest z naslednjimi zavarovalnimi vsotami: 
 

• za nezgodno smrt   50.000 EUR 

• za nezgodno trajno invalidnost 100.000 EUR 

• dnevno nadomestilo zaradi nezgode    10.00 EUR 
 
V avtomobilsko nezgodno zavarovanje so vključeni vozniki, potniki in delavci pri upravljanju in 
vožnji z osebnimi vozili.  
 
V primeru prevzema jamstva mora za nezgodo zavarovalnica izplačati: 

• zavarovalno vsoto za smrt, če je zavarovanec zaradi nezgode umrl, oziroma zavarovalno 
vsoto za invalidnost, če je zaradi nezgode pri zavarovancu nastopila popolna invalidnost; 

• odstotek zavarovalne vsote za invalidnost, ki ustreza odstotku delne invalidnosti, če je 
zavarovanec zaradi nezgode postal delni invalid; 

• dnevno nadomestilo za ves čas trajanja zdravljenja oz. rehabilitacije. 
 
Dokler ni mogoče ugotoviti končne stopnje zavarovančeve invalidnosti, mora zavarovalnica 
izplačati znesek, ki nesporno ustreza odstotku invalidnosti, za katerega se lahko na podlagi 
zdravniške dokumentacije že tedaj brez dvoma ugotovi, da bo za trajno ostal. 
 
Za poslovna razmerja med zavarovalnico in zavarovalcem zavarovanja, ki niso zajeta v skupnih 
določilih se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. 
 
Zavarovalnica mora podatke iz poslanih prijav, kakor tudi podatke, ki jih je izvedela ob pregledu 
zavarovančevih knjigovodskih evidenc, predpisov in pravilnikov, varovati kot poslovno tajnost v 
skladu s predpisi s področja varovanja podatkov. 
 
V primeru spora med zavarovancem in zavarovalnico se ta spor lahko rešu je v izvensodnem 
postopku z vložitvijo pritožbe pri Pritožbeni komisiji zavarovalnice ali z vložitvijo mediacijskega 
predloga pri Mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja ali v sodnem postopku 
pred pristojnim sodiščem v Celju.  
 
Za razmerje med zavarovancem na eni strani in zavarovalnico na drugi strani se uporabljajo 
podredno določila Obligacijskega zakonika. 
 
 
 
 
 
 
 

 


