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Posebni pogoji za požarno zavarovanje na novo vrednost
veljajo od 1.3. 2020

1.

člen – UPORABA POSEBNIH POGOJEV

4.

člen – OBRAČUN ŠKODE

(1)

Za to zavarovanje se uporabljajo tudi vsakokrat veljavni Splošni pogoji za
požarno zavarovanje, razen v delu, ki je s temi pogoji drugače urejen.

(1)

2.

člen – PREDMET ZAVAROVANJA

(1)

Predmet zavarovanja na novo vrednost so po teh pogojih gradbeni
objekti, katerih dejanska vrednost je enaka ali višja od 60 % nove
vrednosti.
Predmet zavarovanja na novo vrednosti je po teh pogojih tudi oprema,
katere dejanska vrednost je enaka ali višja od 60 % nove vrednosti. Pri
zavarovanju opreme, ki jo sestavlja več posameznih sklopov oziroma
stvari velja, da mora biti povprečna dejanska vrednost enaka ali večja od
60 % nove vrednosti zavarovanih stvari.
Dejanska vrednost je nova vrednost, zmanjšana za znesek izgubljene
vrednosti zaradi obrabe, starosti, ekonomske in tehnične zastarelosti
(amortizacija).
Za zavarovane stvari, ki ob sklenitvi zavarovanja ne izpolnjujejo teh
pogojev pomeni, da so kljub zavarovanju po teh posebnih pogojih,
zavarovane na dejansko vrednost.

Škoda, ki jo krije zavarovanje, se obračuna v primeru:
1) uničenja ali izginitve predmeta zavarovanja – po zavarovalni
vrednosti predmeta zavarovanja na dan končnega obračuna
zavarovalnega primera, zmanjšani za vrednost ostankov. Šteje
se, da je predmet zavarovanja uničen, če bi stroški popravila
dosegli ali presegli zavarovalno vrednost predmeta zavarovanja,
zmanjšano za vrednost ostankov;
2) poškodovanja predmeta zavarovanja – po stroških popravila in
materiala, kolikor bi znašali na dan končnega obračuna
zavarovalnega primera. Zavarovanje ne krije stroškov, ki so
nastali ob popravilu zaradi izboljšave, izpopolnitve ali drugih
sprememb na predmetu zavarovanja.
Ostanki uničenih ali poškodovanih predmetov zavarovanja ostanejo
zavarovancu in se obračunajo po tržni ceni na dan končnega
obračuna zavarovalnega primera ter po stanju, v kakršnem so bili
takoj po zavarovalnem primeru.

(2)

(3)

(4)

3.

člen – ZAVAROVALNA VREDNOST

(1)

Zavarovalna vrednost gradbenih objektov je gradbena vrednost novih
gradbenih objektov po krajevnih cenah. Gradbena vrednost novih
gradbenih objektov je cena, ki obsega stroške gradbenih, obrtniških,
inštalacijskih del in vgrajene opreme.
Zavarovalna vrednost opreme je nabavna vrednost nove stvari enake
kvalitete in namembnosti, povišana za morebitne odvisne stroške
(prevoz, montaža ipd.).

(2)

(2)

