PR 01/16
Splošni pogoji za zavarovanje prireditev
veljavnost od 2. 11. 2016

zavarovalec – 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;
polica – listina o zavarovalni pogodbi;
premija – znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici;
zavarovalnina – znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi;
zavarovatelj – Zavarovalnica Sava d.d.

(3)

V zavarovalni pogodbi je lahko dogovorjeno, da je prireditev v zaprtem prostoru,
kar se nanaša samo na nevarnosti, navedene v (2) odstavku 2. člena teh pogojev.

4. člen – ZAVAROVALNA VSOTA
Zavarovalna vsota je zgornja meja obveznosti zavarovalnice. Zavarovalnica jamči do
višine dogovorjene zavarovalne vsote, če v zavarovalni pogodbi ni dogovorjeno
drugače.

1. člen – PREDMET ZAVAROVANJA

5. člen – ZAVAROVANČEVE DOLŽNOSTI PO ZAVAROVALNEM PRIMERU

(1)

(1)

(2)

(3)

Predmet zavarovanja so v polici navedeni stroški, ki jih ima prireditelj s
pripravo in organizacijo prireditve, med katere sodijo neizogibni stroški, ki jih
ima z nabavo hrane, stroški za postavitev raznih naprav na prireditvenem
prostoru, stroški nastopajočih, stroški reklamnih oglasov in obvestil, stroški
najema prireditvenega prostora, stroški varovanja, stroški čiščenja
prireditvenega prostora ter samo povišani stroški, ki jih lahko utrpi
zavarovanec s prestavitvijo prireditve iz enega v drug kraj ali če prireditev na
prostem prestavimo v zaprt prostor. Pred sklenitvijo zavarovanja mora
zavarovanec za vsak neizogiben strošek podati podrobno specifikacijo.
Podrobna specifikacija neizogibnih stroškov je obvezni sestavni del police.
Drugi neizogibni stroški, ki jih ima prireditelj s pripravo in organizacijo
prireditve, dogovorjeni med zavarovalcem in zavarovateljem, kateri so
podrobno specificirani in dogovorjeni v polici.
Po teh pogojih niso predmet zavarovanja:
1) dotacije in dohodki od reklam, če ni v pogodbi drugače dogovorjeno;
2) stroški, ki jih ima prireditelj z urejanjem zemljišč, s poseki drevja, gradnjo
poti, napeljavo raznih vodov in drugih investicijskih del, ki imajo vrednost
tudi po končani prireditvi;
3) stroški, ki jih zavarovanec ne navede na podrobni specifikaciji neizogibnih
stroškov ob sklenitvi zavarovanja;
4) stroški pijače.

(2)

(3)
(4)

6. člen – UVELJAVLJANJE ZAVAROVALNINE
(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

Zavarovalni primer nastopi, kadar je prireditev odpovedana ali motena zaradi
zavarovane nevarnosti opredeljene v zavarovalni pogodbi, v času in kraju
zavarovalnega kritja, zavarovancu pa so nastali neizogibni nepokriti stroški.

Zavarovanje krije škodo v obsegu, ki je določena s temi pogoji, ker je bila
prireditev odpovedana ali motena zaradi atmosferskih padavin (dežja, snega,
toče, sodre).
V zavarovalni pogodbi je lahko dogovorjeno, da zavarovanje krije tudi škodo,
če je prireditev odpovedana ali motena zaradi drugih nevarnosti (naravne višje
sile, višje sile administrativne narave, požara, eksplozije).
V zavarovalni pogodbi je lahko z morebitno potrebnimi dodatnimi
zavarovalnimi pogoji dogovorjeno, da zavarovanje krije tudi škodo, če je
prireditev odpovedana ali motena zaradi nevarnosti neprimernih vremenskih
prilik (npr. nezadostne količine snega in drugih vremenskih neprilik, ki
onemogočajo izvedbo prireditve, ki je neposredno odvisna od vremenskih
pogojev).
Zavarovanje ne krije škode:
1) zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije,
vibracij, potresa, ekološke škode, škode zaradi vojnih dogodkov, vstaj,
drugih oboroženih akcij;
2) ki je nastala v neposredni ali posredni povezavi s terorističnim dejanjem,
niti kateri koli stroški, ki so nastali kot posledica škode, in sicer niti v
primeru, če je skupaj s terorističnim dejanjem na nastanek škode vplival
še kak drug vzrok ali dejanje. Šteje se, da je teroristično dejanje vsako
nasilno dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično oziroma
nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali vlado
kakšne države ali grožnjo in je izvedeno zaradi političnih, verskih,
ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na ustrahovanje
javnosti ali katerikoli njen del ali pa ima tak učinek. Za teroristično dejanje
se šteje vsako tako dejanje, ki je izvedeno samostojno, kakor tudi tisto, ki
je izvedeno v povezavi s katero koli organizacijo ali oblastjo. Iz kritja so
izključeni tudi škoda in stroški, nastali zaradi preprečevanja oziroma
zatiranja terorističnih dejanj.

8. člen – OBRAČUN ŠKODE
(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

Škoda, ki jo krije zavarovanje, so neizogibni ob sklenitvi police podrobno
specificirani stroški, katerih zavarovanec ni mogel pokriti zaradi odpovedi
prireditve ali motenja prireditve vsled zavarovane nevarnosti.
Če je prireditev zavarovana proti atmosferskim padavinam in se prireditev v času
trajanja zavarovanja prestavi v drug kraj ali če prireditev na prostem prestavimo
v zaprt prostor, zavarovanje krije le nepokrite povišane neizogibne stroške.
V primeru, da je zavarovana nevarnost pričela delovati med trajanjem
prireditve, se pri obračunu škode upošteva razmerje med časom trajanja
padavin in skupnim zavarovanim časom prireditve. Pri tem se upoštevajo tudi
okoliščine, ki bi pozitivno ali negativno vplivale na višino stroškov prireditve
(pričetek delovanja zavarovane nevarnosti).
Če je prireditev zavarovana proti atmosferskim padavinam, zavarovalnica
povrne škodo le, če atmosferske padavine dosežejo ali presežejo v zavarovalni
pogodbi navedeno višino.

9. člen – POSTOPEK MERITVE
(1)

(2)

3. člen – ZAVAROVALNI KRAJ
(1)

Zavarovanec praviloma sam uveljavlja zavarovalnino. V kolikor uveljavlja
zavarovalnino s pomočjo zakonitega zastopnika, skrbnika, ali pooblaščenca, ga
to ne odvezuje aktivnega sodelovanja v postopku. Zavarovalnica ne krije
stroškov zastopanja.
Če zavarovanec po svoji krivdi zavarovalnici ne prijavi nastanka zavarovalnega
primera v času in na način, ki je določen s temi pogoji, mora zavarovalnici
povrniti morebitno škodo, ki jo ima zaradi tega.

7. člen – ZAVAROVALNI PRIMER

2. člen – ZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1)

Zavarovanec mora takoj oziroma najpozneje v 3 dneh od dneva, ko je zvedel za
zavarovalni primer, o tem obvestiti zavarovalnico.
Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse potrebne podatke in druge dokaze, ki
jih ima na voljo in so nujno potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine
škode.
Stroški dokazov, da je nastal zavarovalni primer, gredo v breme zavarovanca.
Če nastane zavarovalni primer, mora zavarovanec poskrbeti, da se čim prej
proda hitro pokvarljivo blago (hrana) in s tem zmanjša škodo.
Zavarovanec mora takoj storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil
nadaljnje nastajanje škode, upoštevajoč pri tem navodila zavarovalnice.

Zavarovanje velja za kraj prireditve, ki je naveden v polici. Če je prireditev
zavarovana proti atmosferskim padavinam, morajo te pasti v kraju, kjer je
prireditev.
Pri zavarovanju avtomobilskih, motociklističnih ali kolesarskih dirk zavarovanje
krije škodo le, če pride do padavin v kraju, kjer je končni cilj dirke, ki je naveden
v polici.

(3)

1

Meritev atmosferskih padavin opravi oseba ali institucija, ki jo določi
zavarovalnica. Zavarovanec mora omogočiti primeren prostor za opravljanje
meritev ter pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri opravljanju meritev v imenu
zavarovanca.
Poročilo o meritvah atmosferskih padavin morata pisno potrditi oseba ali
institucija, ki je opravila meritev in pooblaščena oseba, ki je sodelovala pri V
kolikor pooblaščena oseba zavarovanca pri meritvah ni prisotna ali pred koncem
postopka meritev zapusti kraj meritev ali ne želi, ne more ali iz kakšnega drugega
razloga ne potrdi poročila o meritvah, zavarovalnica pri presoji nastanka
zavarovalnega primera upošteva poročilo o meritvah, ki ga je opravila za izvedbo
meritev imenovana oseba ali institucija. V primeru nestrinjanja lahko
zavarovanec za ugotavljanje posameznih spornih dejstev ravna skladno z
določilom 16. člena teh pogojev (izvedenski postopek).
Za dokazovanje višine dežja veljajo milimetri, izmerjeni s priznanimi merilnimi
napravami, ki jih uporabljajo hidrometeorološke službe (ombrometer,
ombrograf, pluviometer, pluviograf).

(4)

(5)

Meritev količine dežja se opravi na kraju prireditve tako, da se postavi merilec
količine dežja (ombrometer, ombrograf, pluviometer, pluviograf) na odprt
prostor, minimalno 30 cm od tal. Odprtina zbiralne posode mora biti
vzporedna z nebom. V bližini merilnega mesta ne sme biti naravnih ali drugih
preprek. Oddaljenost od objektov ali preprek naj bo minimalno 10 m. Prostor
mora biti zavarovan od pristopa nepooblaščenih oseb in odmaknjen od
obiskovalcev prireditve.
Meritev višine snega se opravi na kraju prireditve tako, da se postavi merilec
višine snega (količek z milimetrskim trakom) na odprti prostor z ravno podlago.
Pri tem mora biti količek trdno vertikalno postavljen napram ravni podlagi
tako, da se merilni trak na količku z vrednostjo nič dotakne ravne podlage-tal.
V bližini merilnega mesta ne sme biti naravnih ali drugih preprek. Oddaljenost
od objektov ali preprek naj bo minimalno 10 m. Prostor mora biti zavarovan
od pristopa nepooblaščenih oseb in odmaknjen od obiskovalcev prireditve.

(2)
(3)
(4)

16. člen – IZVEDENŠKI POSTOPEK
(1)
(2)

10. člen – DAJATEV ZAVAROVALNICE (ZAVAROVALNINA)
(1)

(2)

(3)

Če je prireditev odpovedana pred začetkom jamstva vrne zavarovalnica vso
plačano premijo.
Zavarovalnica vrne del premije za neuporabljeni čas zavarovanja, če je prireditev
motena ali odpovedana zaradi nezavarovane nevarnosti.
V drugih primerih prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe pred koncem
dobe, za katero je plačana premija, gre zavarovalnici premija do tistega dne, do
katerega traja njeno kritje, če ni drugače dogovorjeno.

(3)

Zavarovanje je sklenjeno z zavarovalno vsoto na prvi riziko, kar pomeni, da
mora zavarovalnica plačati obračunano škodo v polnem znesku, vendar največ
do dogovorjene zavarovalne vsote na prvi riziko.
Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, da zavarovanec sam nosi del škode
(franšizo), se zavarovalnina, ki jo mora zavarovalnica plačati, zmanjša za
dogovorjeni znesek.
Nujne stroške za ukrepe, ki naj bi odvrnili in zmanjšali škodo in ki so ob
nastanku zavarovalnega primera storjeni po nalogu zavarovalnice, mora ta
povrniti v celoti, ne glede na zavarovalno vsoto.

Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva, naj določena sporna dejstva
ugotavljajo izvedenci.
Vsaka stranka imenuje enega izvedenca. Imenovana izvedenca lahko imenujeta
tretjega izvedenca, ki da svoje mnenje le, kadar so ugotovitve prvih dveh
izvedencev različne in le v mejah njunih ugotovitev.
Vsaka stranka nosi stroške za izvedenca, ki ga je imenovala, za tretjega izvedenca
nosi vsaka stranka polovico stroškov.

17. člen – NAČIN OBVEŠČANJA
(1)
(2)
(3)
(4)

Dogovori o vsebini zavarovalne pogodbe so veljavni le, če so sklenjeni v pisni
obliki.
Vsa obvestila in izjave, ki jih je treba dati po določbah zavarovalne pogodbe,
morajo biti pisne.
Obvestilo ali izjava je dano pravočasno, če se pred koncem roka pošlje s
priporočenim pismom.
Izjava, ki jo je treba dati drugemu, velja šele tedaj, ko jo ta prejme.

11. člen – NEVARNOSTNE OKOLIŠČINE
18. člen – SPREMEMBA NASLOVA
(1)

(2)
(3)

Pri sklenitvi zavarovalne pogodbe mora zavarovalec prijaviti zavarovalnici vse
okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti in za katere je vedel, oziroma
bi moral vedeti oziroma mu niso mogle ostati neznane. Za okoliščine, ki so
pomembne za ocenitev nevarnosti se štejejo zlasti okoliščine, ki so zavarovalcu
znane in na podlagi katerih je določena in obračunana zavarovalna premija,
kakor tudi tiste, ki so navedene v zavarovalni pogodbi. Te okoliščine lahko
zavarovalec in zavarovalnica določita skupaj. Zavarovanec mora ob sklenitvi
zavarovanja predložiti za vsak neizogiben strošek podrobno specifikacijo.
Zavarovalec mora omogočiti zavarovalnici pregled in revizijo rizika, kakor tudi
določitev največje verjetne škode.
Zavarovalec mora takoj obvestiti zavarovalnico o spremembi nevarnostnih
okoliščin, ki bi utegnile biti pomembne za ocenitev nevarnosti. Zavarovalnico
mora nemudoma obvestiti o večji nevarnosti, če se je nevarnost povečala s
kakšnim njegovim ravnanjem, ki bi povečalo verjetnost nastopa zavarovalnega
primera, tudi med trajanjem zavarovalnega kritja, sicer je zavarovalnica
upravičena zahtevek zavrniti. Če so se nevarnostne okoliščine spremenile brez
njegovega sodelovanja, mora zavarovalec obvestiti zavarovalnico v roku 14 dni
odkar je za to zvedel.

(1)

(2)

19. člen – VEČKRATNO IN DVOJNO ZAVAROVANJE
Zavarovalec mora ob sklenitvi zavarovanja in zavarovanec ob uveljavljanju
odškodninskega zahtevka (škodi) obvestiti Zavarovalnico Sava d.d., ali je isti
predmet zavarovanja za isti riziko morebiti zavarovan še pri kateri drugi
zavarovalnici.

20. člen – ZAVAROVANJE NA TUJ RAČUN

12. člen – SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE IN POGOJI ZA NJENO
SKLENITEV
(1)

(2)

(3)
(4)

Zavarovanje na tuj račun sklene zavarovalec v svojem imenu in na tuj račun ali na
račun tistega, katerega se zavarovanje tiče. Zavarovalec mora plačevati premijo in
izpolnjevati druge obveznosti iz zavarovalne pogodbe, vendar pravic iz zavarovalne
pogodbe ne more izvrševati, če v to ne privoli tisti, čigar interes je bil zavarovan in
ki mu te pravice gredo.

Zavarovalec mora v prijavi za sklenitev zavarovalne pogodbe navesti: naziv
prireditve, kraj prireditve, datum in čas prireditve, višino padavin, ki jih želi
zavarovati, predvideno število obiskovalcev, ter za vsak neizogiben strošek
podrobno specifikacijo z dokazili. Če zavarovalec prijavi v zavarovanje
nevarnosti iz (2) in (3) odstavka 2. člena, jih mora v prijavi posebej navesti.
Zavarovalnica lahko po prejemu prijave zahteva dopolnitve ali pojasnila. Šteje
se, da je prijava prispela k zavarovalnici, ko le-ta prejme zahtevane dopolnitve
ali pojasnila.
Zavarovalna pogodba je sklenjena, ko zavarovalno polico podpišeta obe
pogodbeni stranki.
Določbe o sklenitvi zavarovalne pogodbe se uporabljajo tudi, ko se spremeni
obstoječa zavarovalna pogodba.

21. člen – VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV IN UPORABA ZAKONA
(1)
(2)

(2)

(3)

(1)

Kritje zavarovalnice se prične ob uri in dnevu, ki sta opredeljena v zavarovalni
pogodbi kot začetek prireditve in preneha ob uri in dnevu, ki sta opredeljena
kot konec prireditve.
Če so za izvajanje prireditve potrebne kakšne priprave, se lahko ob doplačilni
premiji v zavarovalni pogodbi določi, da se kritje začne največ 3 ure pred
začetkom prireditve.
Med sklenitvijo zavarovalne pogodbe in začetkom jamstva mora preteči
najmanj 10 dni.

(2)
(3)
(4)

14. člen – PLAČILO PREMIJE
(1)
(2)

Zavarovalna premija mora biti plačana najmanj 5 dni pred datumom začetka
prireditve, sicer kritje ne nastopi.
Če je premija plačana po pošti ali banki, velja za čas plačila dan, ko je bil dan
nalog za plačilo pošti ali banki.

Zoper pisno odločitev zavarovalnice je dovoljena pritožba na Pritožbeno komisijo
zavarovalnice, ki pritožbe obravnava skladno s pravilnikom zavarovalnice, ki ureja
pritožbeni postopek. Pritožba se lahko odda osebno, po (elektronski) pošti ali
preko spletnega obrazca zavarovalnice in sicer v roku 30 dni od prejema odločitve
zavarovalnice.
V okviru internega pritožbenega postopka obravnava zavarovalnica tudi pritožbe,
v katerih se zatrjuje kršitev poslovni morale.
Spore med zavarovalcem, zavarovancem oziroma oškodovancem na eni strani in
zavarovalnico na drugi strani rešuje sodišče, pristojno po sedežu zavarovalnice.
Poleg omenjenih oblik je mogoče spore reševati tudi v okviru zakonsko
predvidenih alternativnih oblik reševanja sporov, predvsem s posredovanjem
izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (Mediacijski center,
ustanovljen pri Slovenskem zavarovalnem združenju), katerega pristojnost
priznava zavarovalnica, v zvezi s čimer so vse informacije na voljo tudi na tel. št.
080 19 20 ali na spletni strani zavarovalnice www.zav-sava.si.

23. člen – ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

15. člen – POVRAČILO PREMIJE IN PRENEHANJE ZAVAROVALNE
POGODBE
(1)

Z uveljavitvijo teh splošnih zavarovalnih pogojev prenehajo veljati Pogoji za
zavarovanje prireditev PR 01/13.
Za odnose med zavarovalnico, zavarovancem, zavarovalcem, upravičencem in
ostalimi osebami, ki niso urejeni s temi pogoji, se upoštevajo določbe
Obligacijskega zakonika in drugih pravnih predpisov Republike Slovenije.

22. člen – PRITOŽBENI POSTOPEK IN REŠEVANJE SPOROV

13. člen – ZAČETEK IN KONEC ZAVAROVALNEGA KRITJA
(1)

Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi naslova svojega
stanovanja oziroma sedeža ali svojega imena podjetja v roku 15 dni od dneva
spremembe.
Če je zavarovalec spremenil naslov stanovanja oziroma sedež podjetja ali svoje
ime, oziroma ime podjetja, pa tega ni sporočil zavarovalnici, zadošča, da
zavarovalnica obvestilo, ki ga mora sporočiti zavarovalcu, pošlje na naslov
njegovega zadnjega znanega naslova stanovanja oziroma sedeža podjetja ali ga
naslovi na njegovo zadnje znano ime oziroma ime podjetja.

Zavarovalec oziroma zavarovanec, v skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja
osebnih podatkov dovoljuje, da zavarovalnica in njene kapitalsko ali pogodbeno
povezane družbe za zavarovalno zastopanje oz. posredovanje ter ostale pogodbeno
povezane družbe za izvajanje del dejavnosti zavarovanja, njegove osebne podatke
zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo v obsegu in za namene, kot jih določa
zakon, ki ureja področje zavarovalništva.

Zavarovalnici pripada premija v celoti, če je prireditev motena ali odpovedana
zaradi zavarovane nevarnosti.
2

Prav tako izrecno dovoljuje, da zavarovalnica in družbe, navedene v prejšnjem
odstavku, za namen opravljanja svoje dejavnosti zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in
posredujejo tudi vse njegove ostale osebne podatke, vključno z občutljivimi osebnimi
podatki, ter dovoljuje vpogled pooblaščene osebe zavarovalnice - zdravnika cenzorja
v ustrezno medicinsko dokumentacijo.
Tako zbrane osebne podatke, razen občutljivih osebnih podatkov, lahko zavarovalnica
in njene kapitalsko ali pogodbeno povezane družbe za zavarovalno zastopanje oz.
posredovanje uporabljajo tudi za namene neposrednega trženja ter obveščanja o
novostih in ponudbah tudi z uporabo samodejnih klicnih in komunikacijskih sistemov
za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega
posredovanja (npr. klicni avtomati, SMS, MMS), telefaksov ali elektronske pošte.
Hkrati zavarovalnico pooblašča, da sme za namene izvajanja zavarovanj posamezne
podatke preverjati oz. pridobivati pri ustreznih ustanovah javnega in zasebnega
sektorja, ki razpolagajo z njegovimi osebnimi podatki.

24. člen – PREPREČEVANJE KORUPCIJE
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

25. člen – INFORMACIJA O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice bo, v skladu z zakonskimi
zahtevami glede časa in obveznosti objave, dostopno na spletni strani zavarovalnice
(www.zav-sava.si).
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