
ZAVAROVANJE VAØEGA PODJETJA
VPRAØALNIK
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Za pripravo ponudbe potrebujemo vaøe podatke. Za pripravo optimalne ponudbe potrebujemo odgovore na vsa spodnja
vpraøanja, da bolje spoznamo rizike in nevarnosti, ki jim je izpostavljeno vaøe podjetje. Po prejetju vpraøalnika bomo
odgovore analizirali, ter se dogovorili za ogled podjetja in sestanek, kjer vam bomo ponudbo tudi predstavili.

Sploøni podatki o podjetju
Naziv podjetja in oblika druæbe

Naslov druæbe:

Sluæbeni telefon: Privatni/mobilni telefon: Fax:

E-mail: Internetni naslov:

Panoga/dejavnost podjetja (izdelki ali proizvodi)/Obrtno dovoljenje

Ali poleg osnovne dejavnosti opravljate øe kakøno dodatno dejavnost, ki ni v okviru redne dejavnosti (opis)? ❑ DA    ❑ NE

Ali imate nepremiœnine v tujini oziroma imate namen ustanoviti podjetje v tujini in/ali ste kapitalsko udeleæeni v podjetjih v tujini?

❑ DA    ❑ NE Kje?

Druæinsko podjetje?        ❑ DA    ❑ NE Øtevilo sodelavcev / delavcev?

Ste zavezanec za DDV?  Od vse opreme in zgradbe – celotna ZV ❑ DA    ❑ SAMO DELNO %    ❑ NE

Samo za zgradbo ❑ DA    ❑ SAMO DELNO %    ❑ NE

Ali imate kakøne dodatne lokacije oziroma skladiøœe? ❑ DA    ❑ NE
Opis:

Zavarovanje zgradb:
Katere zgradbe se nahajajo na podroœju obrata oz. katere zgradbe æelite zavarovati?

Zgradba 1: Opis zgradbe in njena nova gradbena vrednost?

EUR

Ste lastnik zgradbe?    ❑ DA      ❑ NE Naœin gradnje? ❑ masivno/trdna ❑ meøena/trdna

Naseljenost? ❑ naseljeno ❑ nenaseljeno

Zgradba 2: Opis zgradbe in njena nova gradbena vrednost? 

EUR

Ste lastnik zgradbe?    ❑ DA      ❑ NE Naœin gradnje? ❑ masivno/trdna ❑ meøena/trdna

Naseljenost? ❑ naseljeno ❑ nenaseljeno

Zgradba 3: Opis zgradbe in njena nova gradbena vrednost? 

EUR

Ste lastnik zgradbe?    ❑ DA      ❑ NE Naœin gradnje? ❑ masivno/trdna ❑ meøena/trdna

Naseljenost? ❑ naseljeno ❑ nenaseljeno

Æelite zavarovati naravne nesreœe kot so poplava, visoka voda, podor skal in plaz? ❑ DA      ❑ NE
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Zavarovanje vsebine (oprema, stroji in aparati ter zaloge)

Kakøna je nova nabavna vrednost vaøe komercialne opreme? EUR
Kot na primer: vsa pisarniøka oprema in pohiøtvo, pisarniøki material, trezorji (brez vsebine), vse
stacionarne in prenosne naprave ali aparati za informacijske, komunikacijske, predstavitvene,
pisarniøke kot tudi varnostne naprave in tudi oprema za zveze vkljuœno z kabli in omreæjem.
Zavarovani niso mobilni telefoni, prenosni telefoni, fotoaparati in trgovsko blago vseh vrst. 

Kakøna je nova nabavna vrednost vaøe tehniœne opreme? EUR
Kot na primer: vsi stroji in aparati, temelji strojev, nadomestni in rezervni stroji, vsi nadomestni
deli, orodje, delovne mize, skladiøœne police (regali), itd.

Kakøna je nova nabavna vrednost vaøih inøtalacij (tudi v zgradbi, œe je najeta)? EUR
Kot na primer: vodne, elektro, toplotne, klimatske, prezraœevalne, alarmne, poæarne, øprinkler,
sanitarne in telefonske napeljave

Kakøna je nova nabavna vrednost vaøih investicij v zgradbo, œe je najeta? EUR
Kot na primer: predelne stene, vhodi ali vetrolovi, tende, æaluzije in œe so trdno pritrjeni tudi tla
(dvignjen pod) ter spuøœeni stropovi,…

Kakøna je nova nabavna vrednost stvari delavcev? EUR
Obleka, osebne stvari brez gotovine in vrednostnih stvari 

Zaloge blaga

Surovine EUR

Konœna in nedokonœana zaloga izdelkov EUR

Obratni in pomoæni material vkljuœno z gorivom EUR

Ostale stvari? EUR
Kot na primer: stvari drugih, ki so vzete na popravilo, vsebina avtomatov (kava, hrana, …), dodatna
zavarovalna vsota za tekoœe investicije in nove nabave

SKUPNA ZAVAROVALNA VSOTA EUR 

Zaøœitni ukrepi in ostali riziki:
❑ alarmna naprava (atestirana) ❑ klimatska naprava (vodna) ❑ talno ogrevanje

❑ mreæne kovinske rulete (reøetke) ❑ solarni sistem ❑ øprinkler sistem

❑ protivlomna zasteklitev ❑ bazen ❑ naprave za javljanje poæara 

Ali se vsi izhodi in izloæbena okna zapirajo z varnostno kljuœavnico?     ❑ DA      ❑ NE

Kje se hrani gotovina? ❑ v sefu       ❑ brez sefa     Ali je sef vzidan v steno oz. fiksnen?    ❑ DA    ❑ NE

Proizvajalec in tip sefa:

Viøina gotovine v podjetju: EUR

Zavarovanje dodatnih nevarnosti
Æelite zavarovati nevarnosti vloma in ropa? ❑ DA      ❑ NE

Æelite zavarovati nevarnost izliva vode iz cevi ter naprav prikljuœene na te cevi? ❑ DA      ❑ NE

Æelite zavarovati stvari v zamrzovalnikih? ❑ DA      ❑ NE

Zavarovanje elementarnih nevarnosti
Æelite zavarovati naravne nesreœe kot so poplava, visoka voda, podor skal in plaz? ❑ DA      ❑ NE

Zavarovanje stekla
Vrednost najveœjega posamiœnega stekla: Povrøina najveœjega posamiœnega stekla

EUR m2

Streøno steklo, plexi steklo, zimski vrt: ❑ DA    ❑ NE Vitrine, razstavne steklene omarice:  ❑ DA    ❑ NE
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Zavarovanje obratovalnega zastoja
Kakøna je viøina letne potrebe nadomestila ob prekinitvi dejavnosti EUR letno

Nadomestilo = Neto letni promet brez davka na dodano vrednost zmanjøan za variabilne stroøke, ki nastajajo odvisno od poslovnega procesa. Med
variabilne stroøke spadajo stroøki oz. vrednost vseh zalog, stroøki vzdræevanja, energije, vode, potovanj, transporta, øtudentsko delo, ….). Predmet
zavarovanja so fiksni stroøki, ki nastajajo neodvisno od poslovnega procesa. Podatke prosim povzemite iz vaøih poslovnih knjig za preteklo leto in
vrednost poveœajte tako, da bo vrednost letnega nadomestila ustrezala viøini tudi v naslednjem letu, ko ste zavarovani.

Koliko œasa æelite prejemati nadomestilo za vaø zastoj (œas obnove za ponovni zaœetek obratovanja)?

❑ 3 mesece ❑ 9 mesecev ❑ 12 mesecev

Izberite tisto viøino nadomestila, ki najbolj ustreza vaøim potrebam in je izraæena v odstotku od zavarovalne vsote za vsebino.

❑ 25% ❑ 75% ❑ 100% od skupne zavarovalne vsote.

Zavarovanje odgovornosti
Stroøek plaœ (Vsota plaœ): Skupni letni prihodki: 

EUR EUR

Ali izvaæate? ❑ DA ❑ NE      Evropa %      Ves svet %      ZDA/CAN  % 

Ali uvaæate? ❑ DA ❑ NE ❑ Iz dræav œlanic EU ❑ Iz dræav neœlanic EU 

Æelite zavarovati poleg sploøne odgovornosti tudi odgovornost delodajalca? ❑ DA ❑ NE

Æelite zavarovati poleg sploøne odgovornosti tudi odgovornost iz naslova proizvodov? ❑ DA ❑ NE

Moænost je razøiriti zavarovanje na razøirjeno odgovornost za izdelke, ki se dodatno obdelujejo, 
meøajo ali sestavljajo z drugimi izdelki. Ali æelite zavarovati razøirjeno odgovornost za izdelke? ❑ DA ❑ NE
Æelite zavarovati poleg sploøne odgovornosti tudi odgovornost iz naslova œistih premoæenjskih 
økod in stvari na hrambi oz. za katere ste odgovorni? ❑ DA ❑ NE

Ali se zavedate, da obstaja moænost finanœne obveznosti iz naslova vaøe poslovne dejavnosti? ❑ DA ❑ NE

Ali obstaja moænost, da je takøna økoda v nastajanju? ❑ DA ❑ NE

Økodno dogajanje in obstojeœa zavarovanja
Ali za premoæenje, ki ga æelite zavarovati æe obstajajo druge pogodbe? ❑ DA ❑ NE

Œe obstajajo, navedite pri kateri zavarovalnici?

Ali je druga zavarovalnica æe odklonila ali odpovedala kritje? ❑ DA ❑ NE

Ali ste imeli v zadnji treh letih kakøne økode, ki jih æelite zavarovati? ❑ DA ❑ NE

Navedite skupno viøino nastalih økod  v zadnjih treh letih: EUR

Ali ste imeli v zadnji øestih letih kakøne økode iz naslova visoke vode, poplave, plazov? ❑ DA ❑ NE

Vpraøalnik je izpolnil (izpolnite z velikimi tiskanimi œrkami):

Kraj in datum:
podpis

Pod vsoto plaœ se razume vsota vseh, plaœ, provizij in drugih plaœil –
ne glede na oznako, ki jo imajo (npr. dodatki za nevarnost, montaæo,
umazanijo, cestnine itd.) – vseh v podjetju zaposlenih oseb (tudi tis-
tih, ki delajo na domu, preko øtudentskega dela, itd.). Sklenitev
delovnega razmerja ni bistvena.

Pod letnim prihodkom se razume vsota vseh plaœil za vse dobave in druge
storitve, ki jih podjetje izvrøi v dræavah, ki zajemajo geografsko obmoœje
veljavnosti zavarovalnega kritja, razen prihodka iz licenc, iz odtujitve obrata
ali dela obrata ter iz prodaje gospodarskih dobrin osnovnega premoæenja.
Davek na dodano vrednost se ne upoøteva pri izkazu prometa. 


