
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

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 pred požarom 

Verzija, Avgust 2018 

ZAVAROVANJE PRED POŽAROM 
  

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? 

Materialne škode na zavarovanih stvareh zaradi:  
 

 požara 
 neposrednega udara strele 
 eksplozije 
 padca letala 
 
Zavarovalna vsota je navedena na zavarovalni 
pogodbi. 
 
Nevarnosti, ki so v osnovi izključene, a jih je možno 
zavarovati: 
 
 potres 
 indirektni oz. posredni udar strele 
 škoda kot posledica vandalizma ali namernega 

poškodovanja, stavk ali izprtij 
 škode kot posledica dima 
 nalet motornega vozila 

 
Zavarovanje omogoča nadomestilo za: 
 
 stroške obnove ali nadomestitve zavarovanih 

stvari 
 stranske stroške (na primer stroške 

pospravljanja, rušenja, gašenja ognja, 
odstranjevanja) 

Kaj ni zavarovano? 

Če ni dogovorjeno drugače, zavarovalno kritje ne 
obsega škode:  
 

 zaradi izpada dohodka 

 zaradi smojenja 

 zaradi indirektnega udara strele 

 zaradi energije električnega toka na električnih 
napravah (na primer kratek stik) 

 zaradi izrednih naravnih dogodkov (na primer 
potresa, poplave, viharja, toče, plazov ipd.) 

 zaradi vojne, vojnih dogodkov in terorizma 

 zaradi jedrske energije 
 

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. 

! Ni kritih škod na dimnikih ob njihovi uporabi. 
! 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. 
 
 

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. 
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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. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

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 pred viharjem 

Verzija Avgust 2018 

 ZAVAROVANJE PRED VIHARJEM 
 

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:  
 

 viharja 
 toče 
 teže snega 
 podora/padajočega kamenja 
 zemeljskega plazu 

 
Zavarovalna vsota je navedena na zavarovalni 
pogodbi. 

 
Katere nevarnosti lahko dodatno zavarujem? 
 
 snežni plaz ali udar zračnega tlaka zaradi 

snežnega plazu  
 visoke vode, viharne plime, poplave in 

hudournike 
 vode iz staljenega ledu ali padavinske vode 

 
Zavarovanje omogoča nadomestilo za: 
 
 stroške obnove ali nadomestitve zavarovanih 

stvari 
 stranske stroške (na primer stroške 

pospravljanja, rušenja, gašenja ognja, 
odstranjevanja) 
 

Kaj ni zavarovano? 

Če ni dogovorjeno drugače, zavarovalno kritje ne 
obsega škode:  
 

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

 zaradi vode iz staljenega ledu ali padavinske 
vode 

 zaradi pogrezanja tal in premikanja  zemeljskih 
mas 

 zaradi zanašanja dežja, toče, snega ali drugih 
stvari skozi odprta ali slabo zatesnjena okna ali 
druge odprtine 

 na stvareh na prostem in zastekljenih površinah 
vseh vrst 

 zaradi vojne, vojnih dogodkov in terorizma 

 zaradi jedrske energije 
 

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 

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. 
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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. 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

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 pred izlivom vode 

Verzija, Avgust 2018 

ZAVAROVANJE PRED IZLIVOM VODE 
 

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:  
 

 izliva vode iz odvodnih in dovodnih cevi ter nanje 
priključenih naprav 
 

Zavarovalna vsota je navedena na zavarovalni 
pogodbi. 
 
Dodatno za stavbe: 
 
 škode  za odpravo loma cevi, vključno s 

potrebnimi dodatnimi deli na ceveh 
 škode zaradi zmrzali na vodovodnih ceveh, 

armaturah ali priključenih napravah  
 

Kaj lahko dodatno zavarujem? 
 škodo zaradi korozije, obrabe ali izrabe 
 škodo zaradi izgube vode 
 škodo na ceveh izven zgradbe 
 stroške odmašitve cevi 
 škode zaradi izliva vode iz naprav, ki niso 

priključene na vodovodno omrežje 
 

Zavarovanje omogoča nadomestilo za: 
 
 stroške obnove ali nadomestitve zavarovanih 

stvari 
 stranske stroške (na primer stroške 

pospravljanja, rušenja, gašenja ognja, 
odstranjevanja) 

 
Dodatno za stavbe: 
 stroške iskanja mesta loma cevi 

 
 

Kaj ni zavarovano? 

Če ni dogovorjeno drugače, zavarovalno kritje ne 
obsega škode:  
 

 zaradi korozije, obrabe ali izrabe 

 zaradi lesne gnilobe, trohnenja ali pojava gob 

 zaradi izliva iz vodnih zbiralnikov, solarnih 
naprav ter sprinkler sistemov 

 na blagu, ki se nahaja pod nivojem zemlje, če ni 
dvignjeno od tal vsaj 12 cm 

 zaradi izrednih naravnih dogodkov (na primer 
potresa, viharne plime, visoke vode, poplave, 
podtalnice, blata, padavinskih vod in 
posledičnega zastajanja vode) 

 zaradi vojne, vojnih dogodkov in terorizma 

 zaradi jedrske energije 
 

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 vrste škod so lahko omejene z 
limitom kritja ali je dogovorjena soudeležba 
zavarovanca v škodi. 
 
 

Kje zavarovanje veljavno? 

 Zavarovanje velja na dogovorjenem zavarovalnem kraju. 
 

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. 
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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. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

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 za odgovornost 

Verzija Avgust 2018 

ZAVAROVANJE PRED ODGOVORNOSTJO 
 

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? 

Zavarovanje vključuje: 
 

 zakonsko odškodninsko odgovornost 
zavarovalca za škode povzročene tretjim 
osebam, ki jih oškodovanci uveljavljajo proti 
zavarovalcu zaradi nenadnega in 
presenetljivega dogodka (nesreče). 

 
Zavarovanje omogoča nadomestilo za: 
 osebne škode (smrt, telesne poškodbe oz. 

okvare zdravja) 
 materialne škode 
 finančno izgubo, ki izhaja iz osebne ali 

materialne škode 
 stroške obrambe pred neutemeljenimi zahtevki 
do dogovorjene zavarovalne vsote iz 
zavarovanega tveganja. 
 
Zavarovalna vsota je navedena na zavarovalni 
pogodbi. 

 
Kaj lahko dodatno zavarujem? 
 
 okoljske škode  
 škode na nepremičnih stvareh na katerih se 

izvaja dejavnost 
 čiste premoženjske škode 
 škode na stvareh v hrambi 
 škodne dogodke nastale zunaj R. Slovenije 
 odgovornost za izdelke 
 razširjeno odgovornost za izdelke 
 odgovornost iz posesti žival 
 različne vrste profesionalnih ali poklicnih 

odgovornosti 
 

Kaj ni zavarovano? 

Če ni dogovorjeno drugače, zavarovalno kritje ne 
obsega:  
 

 poslovnega tveganja in škod zaradi garancij in 
jamstva za pomanjkljivosti 

 škod, ki jih zavarovalec ali sozavarovane osebe, ali 
osebe, ki delujejo zanj povzročijo same sebi, podjetju 
zavarovalca, ali sozavarovanim osebam ali koncernu 

 škod na stvareh, ki si jih je zavarovanec izposodil, 
najel, vzel v hrambo ali zakup 

 škod na stvareh v hrambi 

 škod na premičnih in nepremičnih stvareh, ki 
nastanejo pri delu z njimi, pri uporabi, prevozu, pri 
obdelavi ali dodelavi ali drugi dejavnosti z in na teh 
stvareh 

 škode povezanih z genskim inženiringom, 
elektromagnetnimi polji, azbestom, jedrsko energijo, 
zakonodajo o vodah, osebnostnimi pravicami ali 
diskriminacijo 

 škode, ki nastane postopoma in zaradi višje sile, 
zaradi vojnih dogodkov in terorizma 

 okoljskih škod oz. onesnaženje okolja 

 zahtevki kazenske narave 

 škode, ki jih krijejo obvezna zavarovanja 
odgovornosti na drugih področjih, na primer za 
motorna vozila, zračni promet ali transport 

 škode zaradi dobave motornih vozil, letal, vesoljskih 
plovil ali plovil, ter žičnic ali njihovih sestavnih delov 

 škodnih dogodkov, ki so nastali izven R Slovenije 

 zahtevkov za škode, ki se iztožljivi po pravu 
združenih držav Amerike, Kanade in Avstralije 

 vseh vrst profesionalnih ali poklicnih odgovornosti 
(odvetniki, notarji, zdravniki ipd.) 

 škod, ki jih opredeljujejo mednarodne sankcije 
 

 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. 

! Omejeno je kritje zaradi prenizke zavarovalne vsote 
oz. limita nadomestila. 

! Posamezne nevarnosti so lahko omejene s 
posameznim limitom kritja ali je dogovorjena 
soudeležba zavarovanca ob škodi. 
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Kje je zavarovanje veljavno? 

 Zavarovanje velja na dogovorjenem zavarovalnem kraju. 
 

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. 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

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 stanovanjske opreme 
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ZAVAROVANJE STANOVANJSKE OPREME 
 

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:  
 
 požara, neposrednega in posrednega udara 

strele, eksplozije 
 strmoglavljenja letala 
 viharja, toče, pritiska snega 
 poskusa ali izvedene vlomne tatvine, ropa in 

vandalizma 
 izliva vode 
 škod na zavarovanem steklu zaradi loma 
 
Zavarovalna vsota je navedena na zavarovalni 
pogodbi. 
 
Zavarovanje odgovornosti zasebnika: 
 
To zavarovanje v okviru limita kritja, oziroma 
zavarovalnih vsot obsega: 
 
 izpolnitev upravičenih odškodninskih zahtevkov 

tretjih oseb zaradi premoženjske in osebne 
škode povzročene tretjim osebam, ki jih 
oškodovanci uveljavljajo proti zavarovalcu 
zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka 
(nesreče) iz vsakodnevnega življenja 

 stroške obrambe pred neupravičenimi zahtevki 
 
Zavarovanje omogoča nadomestilo za: 
 
 stroške obnove ali nadomestitve zavarovanih 

stvari 
 stranske stroške (na primer stroške 

pospravljanja, rušenja, gašenja ognja, 
odstranjevanja) 

 poškodbo oz. odtujitev sestavnih delov stavbe in 
adaptacije vključno s stroški pospravljanja 
zaradi izvršene vlomne tatvine ali poskusa 
vlomne tatvine 

 stroške za kratkoročno potrebne varnostne 
ukrepe po škodnem primeru (na primer 
varovanje, zasilna obloga, zasilna zasteklitev). 

 stroške za obrambo pred neutemeljenimi 
zahtevki 

 
 
 
 
 
 

Kaj ni zavarovano? 

Če ni dogovorjeno drugače, zavarovalno kritje ne 
obsega škod: 
 

 zaradi dima, smojenja ali saj 

 zaradi energije električnega toka na električnih 
napravah (na primer kratek stik) 

 zaradi plazov ali zračnega pritiska plazov, 
poplav, viharja, visoke vode in grušča 

 zaradi vode iz staljenega ledu,i padavinske 
vode ali meteorne vode 

 zaradi gnitja lesa, trohnenja ali napada plesni 

 ki nastanejo pri vstavljanju ali odstranjevanju 
steklenih elementov ali pri transportu steklenih 
elementov 

 na okovju in okvirjih 

 na steklu, pri katerem gre samo za odrgnine, 
odkruške ali razjedo 

 zaradi vojne, vojnih dogodkov in terorizma 
 
Zavarovanje odgovornosti zasebnika: 

 

 odškodninskih obveznosti iz poslovne, poklicne 
ali obrtne dejavnosti 

 za škode, ki jih zavarovalec ali sozavarovane 
osebe povzročijo same sebi 

 za škode zaradi kakršnegakoli ravnanja z 
kakršnimikoli tujimi stvarmi 

 za škode zaradi izgub ali odtujitev 

 za škode, ki jih utrpijo osebe, ki po definiciji niso 
tretje osebe ali so izključene iz zavarovalnega 
kritja 

 za škode, ki nastopijo postopoma 

 za škode, ki jih morajo kriti obvezna 
zavarovanja odgovornosti na drugih področjih, 
na primer avtomobilsko zavarovanje, 
zavarovanje zračnega prometa ali transporta 

 za škode zaradi posedovanja živali 

 za škode iz lovske dejavnosti 

 za škode zaradi namernih dejanj ali dejanj, ki se 
približajo namernemu dejanju 

 za škode zaradi posedovanja čolnov in jadrnic 
 

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. 
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Škode, ki so v osnovi izključene, a jih je možno 
zavarovati: 
 
 potres 
 poplava 
 asistenca 
 strojelom stanovanjskih aparatov in naprav 
 stvari zunaj objekta 
 

! 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 lastna udeležba 
ob škodi. 

! Določeni dragoceni predmeti, gotovina in 
podobno so zavarovani samo, če so shranjeni v 
pogodbeno dogovorjenih zaklenjenih kosih 
pohištva ali trezorjih. 

! Pri zavarovanju stvari v pomožnih prostorih so 
dogovorjeni nižji limiti. 
 

Kje je zavarovanje veljavno? 

 Zavarovanje velja na dogovorjenem zavarovalnem kraju. 
 

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. 
 


