
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 
 

Opozorilo: Ta dokument na kratko podaja najpomembnejše informacije o tem produktu. Popolne informacije pred sklenitvijo 

pogodbe in pogodbene informacije so na voljo v ponudbi, na zavarovalni polici in v pogojih zavarovanja. 
 

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?  

Zavarovanje strojeloma 
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ZAVAROVANJE STROJELOMA 
 

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu 
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, vpisana v 
Avstriji v register Gospodarskega sodišča Dunaj pod št. FN33376i 

 

Kaj je zavarovano? 

Premoženjske škode na zavarovanih stvareh zaradi:  
 

 napak pri upravljanju, nerodnosti, malomarnosti 
 neposrednih učinkov delovanja električne 

energije 
 zaradi napak v načrtih, obliki, materialu in 

napake v izdelku 
 zaradi centrifugalne sile 
 pomanjkanje vode 
 implozije ali drugih učinkov negativnega tlaka 
 nadtlaka, razen eksplozije 
 napak pri meritvah, nadzoru ali napak naprav   

za zaščito 
 neurja, zmrzali in škode zaradi ledu 
 zunanjega mehanskega vpliva 
 
Za naprave za elektronsko shranjevanje, 
računalnike, krmilne ali kontrolne naprave oz. 
sisteme in njihove interne nosilce podatkov velja, da 
so krite škode le, če je ena od zgoraj zavarovanih 
nevarnosti dokazano delovala od zunaj. 

 
Zavarovalna vsota je navedena na zavarovalni 
pogodbi. 

 
Zavarovanje omogoča nadomestilo za: 
 
 stroške obnove ali nadomestitve zavarovanih 

stvari 
 stranske stroške (na primer stroške 

pospravljanja, rušenja, odstranjevanja 
 

Škode, ki so v osnovi izključene, a jih je možno 
zavarovati: 
 
 dodatni stroški za nadurno delo izvajalca 
 dodatni stroški za popravila s strani tujih 

strokovnjakov 
 

Kaj ni zavarovano? 

Če ni dogovorjeno drugače, zavarovalno kritje ne 
obsega škode nastale zaradi: 
 

 požara, neposrednega delovanja strele in 
eksplozije 

 nemirov, stavk, demonstracij 

 vlomne tatvine in tatvine 

 napak in pomanjkljivosti, ki bi morale biti znane 
ali so že obstajale ob sklenitvi pogodbe 

 namerne škode in škode zaradi hude 
malomarnosti ter škode zaradi opustitve 
dolžnega ravnanja 

 trajnih učinkov kemičnih, mehanskih ali 
elektromagnetnih procesov in njihove posledice 

 znakov obrabe in staranja 

 zagona po škodi pred dokončnjem obnove 

 vojne, vojnih dogodkov in terorizma 

 zaradi jedrske energije 

 zaradi izrednih naravnih dogodkov (na primer 
potresa, viharne plime, visoke vode, poplave in 
hudournikov ter snežnega plazu in udarnega 
vala zaradi snežnega plazu) 
 

Če je zavarovanec: 

 proizvajalec, prodajalec, dobavitelj, 
najemodajalec zavarovane stvari, zavarovalnica 
ne plača nikakršne zavarovalnine za škode, za 
katere morajo v skladu z zakonom ali pogodbo 
jamčiti navedene osebe (garancija). 
 

Ali je kritje omejeno? 

! Ni kritja za naklepne škodne dogodke ali škodne 
dogodke, povzročene iz hude malomarnosti ali 
če zavarovanec ne odstrani posebno nevarnih 
okoliščin. 

! Ni kritja, če je škoda posledica slabega 
vzdrževanja, dotrajanosti ali izrabljenosti. 

! Omejeno je lahko kritje v primeru prenizke 
zavarovalne vsote zavarovanih stvari.  

! Posamezne nevarnosti so lahko omejene z 
limitom kritja ali je dogovorjena soudeležba 
zavarovanca v škodi. 
 

 

Kje je zavarovanje veljavno? 

 Zavarovanje velja na dogovorjenem zavarovalnem kraju. 
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Kakšne so moje obveznosti? 

- Zavarovalnico je treba pred sklenitvijo pogodbe, prav tako pa tudi med trajanjem zavarovanja v celoti in po resnici 
obvestiti o pomembnih okoliščinah za ocenitev nevarnosti, oziroma o njihovi spremembi. 

- Nevarnosti se po sklenitvi zavarovalne pogodbe ne smejo povečati ali razširiti. V primeru povečanja nevarnosti je 
zavarovanec dolžan o tem takoj obvestiti zavarovalnico. 

- Upoštevati je potrebno varnostne in zaščitne predpise, ki so bili dogovorjeni in ustrezno vzdrževati varnostne 
sisteme ter predmete zavarovanja kot dober gospodar. 

- Sprotno in redno plačevanje zavarovalnih premij. 
- Storiti vse za preprečitev in zmanjšanje škode, ter jo v najkrajšem času prijaviti zavarovatelju in po potrebi tudi 

policiji. 

- Obvezno je sodelovanje pri ugotavljanju vzroka škodnega dogodka in njegovih posledic (ugotavljanje višine škode). 
Med preiskavo škode moram pravilno in popolno sporočiti vse koristne podatke. 
 

Kdaj in kako plačam? 

Zavarovalec mora plačati prvo ali enkratno dogovorjeno premijo ob podpisu ponudbe ali pogodbe. Premijo je načeloma 
treba plačati vsako leto za eno leto vnaprej. Možen je dogovor glede polletnega, četrtletnega ali mesečnega plačevanja 
premije ter glede načina plačevanja premije (na primer: nakazilo preko plačilnega naloga, direktna bremenitev TRR). V 
primeru, da je dogovorjeno obročno plačilo, se naslednje premije za dogovorjeno obdobje plačuje v naprej in v rokih 
določenih v pogodbi. 
 

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 

Začetek: 
Če je dogovorjeno, da je treba premijo plačati ob sklenitvi pogodbe, začne teči obveznost zavarovalnice, da izplača v 
pogodbi določeno zavarovalnino ali odškodnino, naslednji dan po plačilu premije. Če pa je dogovorjeno, da je premijo 
treba plačati po sklenitvi pogodbe, pa začne obveznost zavarovalnice na dan, ki je v pogodbi določen kot dan začetka 
zavarovanja. 

Prenehanje: 
Pogodba velja za čas, kot je določen v polici. Če rok ni določen, ta znaša najmanj eno leto, zavarovalno razmerje pa se 
vsakokrat podaljša za eno leto, če ga kateri od pogodbenih partnerjev pisno ne odpove najpozneje tri mesece pred 
zapadlostjo premije.  
Po preteku dogovorjenega časa trajanja pogodbe, je pogodbo možno podaljšati molče za eno leto pod enakimi pogoji, 
če zavarovalec plača premijo za naslednje zavarovalno obdobje in zavarovalnica ne izjavi, da ne sprejema podaljšanja 
zavarovanja molče. 
Če je dogovorjeno trajanje  pogodbe krajše od enega leta, se zavarovanje konča na dogovorjeni dan brez odpovedi. 
 

Kako lahko odstopim od pogodbe? 

Če zavarovanje traja manj kot eno leto, pogodba preneha brez odpovedi. Če rok ni določen, ta znaša najmanj eno leto, 
zavarovalno razmerje pa se vsakokrat podaljša za eno leto, če ga kateri od pogodbenih partnerjev pisno ne odpove 
najpozneje tri mesece pred letno zapadlostjo premije. 
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, sme po preteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih 
mesecev odstopiti od pogodbe s tem, da to pisno sporoči drugi stranki. V primeru, če je zavarovalnica odobrila znižanje 
premije zaradi večletnega trajanja pogodbe, lahko zahteva vračilo popustov in obračuna premijo za dejanski čas 
trajanja pogodbe brez popustov oz. pripadajočim popustom glede na dejanski čas trajanja. 
 

 


