STE 01/16
Splošni pogoji za zavarovanje stekla
veljajo od 2.11.2016

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
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.

1.

člen – PREDMET ZAVAROVANJA

(1)

(4)

Predmet zavarovanja stekla so:
1) steklo, svetlobni napisi in reklame, slike, napisi in okraski, izdelani na
zavarovanem steklu, marmorne plošče in plošče iz umetnega kamna na
mizah, pultih, policah ipd., porcelanasti umivalniki, straniščne školjke,
prometna ogledala, razni panoji, kulturni, zgodovinski ter nagrobni
spomeniki; poleg svetlobnih napisov in reklam so zavarovani tudi nestekleni
deli in okvirji, ki so njihov sestavni del;
2) neonske in ostale svetlobne cevi s pripadajočo opremo ali brez nje.
Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, so predmet zavarovanja tudi stvari v
izložbi, če obstaja nevarnost, da so lahko pri zavarovalnem primeru uničene ali
poškodovane.
Po teh pogojih niso predmet zavarovanja:
1) predmeti iz votlega stekla, steklo na svetilkah in reflektorjih, svetilna telesa
vseh vrst, rentgenske, kremenčeve, radijske, televizijske in druge žarnice
(cevi), fluorescentne cevi in naprave za fluorescentno razsvetljavo, stekla, ki
se uporabljajo kot delovne priprave v procesu proizvodnje, leče in steklene
krogleter zaloge stekla in steklenega blaga vseh vrst;
2) razbite, počene in poškodovane stvari.
Zavarovane so le tiste stvari, ki so navedene v polici.

2.

člen – ZAVAROVANE NEVARNOSTI

(1)

Zavarovanje krije škodo, nastalo zaradi loma ali razbitja stekla ali drugih
zavarovanih stvari.
Zavarovanje ne krije škode, ki nastane:
1) pri premeščanju ali nameščanju zavarovane stvari v prostore, ki niso
navedeni v polici;
2) zaradi prask, izjed in podobnih poškodb na površini zavarovanih stvari;
3) zaradi drsenja in posedanja tal
4) v neposredni ali posredni povezavi s terorističnim dejanjem, niti karšnihkoli
stroškov, ki so nastali kot posledica tega dejanja.Za teroristično dejanje se
šteje nasilno dejanje ali dejanje, ki ogroža človeško življenje, premično
oziroma nepremično premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem
ali grožnjo, ne glede na to, ali je to dejanje izvedeno samostojno ali v
povezavi s kakšno organizacijo ali oblastjo, in je izvedeno zaradi političnih,
verskih, ideoloških ali podobnih namenov ter ima namen vplivati na
katerokoli vlado ali ima namen ustrahovati ali ustrahovati javnost oziroma
katerikoli njen del.
Škoda na slikah, napisih in okraskih je krita le, če je istočasno nastala škoda na
sami zavarovani stvari, na kateri je slika, napis ali okrasek.
Če se zavarujejo neonske cevi s pripadajočo opremo, krije zavarovanje tudi
škodo zaradi loma, pregoretja in požara pripadajoče opreme. Škoda, ki nastane
na svetilnih telesih, ni krita - npr. stropne luči.
Obseg teh dejavnosti je podan v veljavnih splošnih pogojih za strojelomno in
požarno zavarovanje.

(2)

(3)

(2)

(3)
(4)

5. člen – ZAVAROVALNA VSOTA
(1) Zavarovalna vsota je zgornja meja obveznosti zavarovalnice. Če ni v
zavarovalni pogodbi dogovorjeno drugače, jamči zavarovalnica le do višine
dogovorjene zavarovalne vsote.
(2) Zavarovalnica ali zavarovanec lahko zahtevata, da se za naslednja zavarovalna
leta znižata zavarovalna vsota in premija, če zavarovalna vsota precej presega
zavarovalno vrednost.
(3) Če je zavarovalna pogodba sklenjena brez zavarovalne vsote ali na neomejeno
vrednost velja, da je zavarovanje sklenjeno na dejansko vrednost.

6. člen – ZAVAROVALNI PRIMER
Pri zavarovanju stvari se šteje, da je nastal zavarovalni primer v trenutku, ko so
zaradi ene izmed zavarovalnih nevarnosti začele nastajati poškodbe na zavarovani
stvari.

7.

člen – ZAVAROVANČEVE DOLŽNOSTI PO ZAVAROVALNEM
PRIMERU

(1) Po nastanku zavarovalnega primera mora zavarovanec:
1) takoj storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil nadaljnje nastajanje
škode, upoštevajoč pri tem navodila zavarovalnice;
2) najpozneje v 3 dneh od dneva, ko je zvedel za zavarovalni primer, o tem
obvestiti zavarovalnico;
3) in ne sme spreminjati stanja poškodovanih oz. uničenih stvari, dokler si
jih ne ogleda predstavnik zavarovalnice, razen če je sprememba
potrebna v javnem interesu oz. da bi bila škoda manjša.
(2) Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse potebne podatke, ki jih ima na voljo
in so nujno potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode.
Zavarovalnica lahko zahteva tudi druga dokazila, predvsem pa dokazilo, da je
zavarovanec v primeru, ko je bil dolžan o nastanku zavarovalnega primera
obvestiti najbližjo policijsko postajo, to tudi storil. Če zavarovanec ne predloži
zahtevanih podatkov in dokazov, se šteje, da ni dokazal nastanka
zavarovalnega primera oz. višine škode.
(3) 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.
(4) Zavarovanec mora o vseh primerih, ki so določeni z ustreznimi predpisi,
predvsem pa o zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi požara, eksplozije ali
udarca neznanega motornega vozila in premičnega delovnega stroja, takoj
obvestiti policijsko postajo ter navesti, katere stvari so bile uničene ali
poškodovane ozirima so izginile ob zavarovalnem primeru.

8.

člen – OBRAČUN ŠKODE

Škoda, ki jo krije zavarovanje, se obračunava v višini stroškov za vstavitev novega
stekla ali druge stvari iste vrste in kakovosti ali v višini stroškov za izdelavo nove
slike, napisa ali okraska na steklu ali steklenih črk. Morebitno zmanjšanje vrednosti
poškodovane stvari zaradi obrabe in starosti se ne upošteva. Vrednost ostanka se
odbije od zneska škode.

9.

člen – STROŠKI PO ZAVAROVALNEM PRIMERU

(1) K škodi se prištejejo stroški za:
1)
nujno začasno zasteklitev;
2)
odstranitev in ponovno namestitev predmeta, ki ovira vstavljanje nove
stvari (npr. zaščitna mreža, zaščitni križi, zasloni pred soncem ipd.).
(2) Zavarovanje ne krije stroškov za odstranitev ali zmanjšanje nevarnosti in tudi
ne stroškov za posredovanje gasilskih ali drugih organizacij, ki morajo po
namenu svojega poslovanja nuditi pomoč ob zavarovalnem primeru.

3. člen – ZAVAROVALNI KRAJ
(1) Zavarovanje velja, dokler so zavarovane stvari v kraju, ki je naveden v polici.
(2) V primeru razširitve ali spremembe zavarovalnega kraja mora biti v zavarovalni
pogodbi dogovorjeno, da velja zavarovanje tudi za stvari na razširjenem ali
spremenjenem kraju.

10. člen – DAJATEV ZAVAROVALNICE (ZAVAROVALNINA)

4. člen – ZAVAROVALNA VREDNOST

(1)

Zavarovalna vrednost stvari je njena nabavna cena, povečana za stroške prevoza,
prenosa, vstavitve in montaže, oziroma cena za izdelavo nove slike, napisa ali okrasa na
steklu ali steklenih črk.

(2)

1

Če je ob nastanku zavarovalnega primera zavarovalna vsota enaka ali višja
od zavarovalne vrednosti, mora zavarovalnica plačati obračunano škodo v
polnem znesku, vendar največ do višine zavarovalne vrednosti.
Če je ob nastanku zavarovalnega primera zavarovalna vsota nižja od
zavarovalne vrednosti (podzavarovanje), mora zavarovalnica plačati
obračunano škodo, za katero jamči, le v razmerju med zavarovalno vsoto in
zavarovalno vrednostjo, vendar največ do višine zavarovalne vsote.

(3)

(4)

Če so stvari zavarovane na prvi riziko, mora zavarovalnica plačati obračunano
škodo v celoti, vendar največ do dogovorjene zavarovalne vsote na prvi riziko.
Določila o podzavarovanju iz drugega odstavka tega člena se v tem primeru ne
uporabljajo.
Nujne stroške za ukrepe, ki naj bi odvrnili in zmanjšali škodo, in ki so po nastanku
zavarovalnega primera storjeni po pisnem nalogu zavarovalnice, mora ta povrniti
v celoti, ne glede na zavarovalno vsoto.

11. člen – NEVARNOSTNE OKOLIŠČINE

16.

člen – POSLEDICE, ČE PREMIJA NI PLAČANA

(1)

Obveznost zavarovalnice, da izplača zavarovalnino, preneha v primeru, če
zavarovalec do zapadlosti ne plača zavarovalne premije, ki je zapadla po
sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori kdo drug, ki je za to zainteresiran, po
tridesetih dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno priporočeno pismo
zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije, pri čemer pa ta rok ne more
izteči prej, preden ne preteče trideset dni od zapadlosti premije.
Zavarovalnica lahko po izteku roka iz prvega odstavka tega člena, če je
zavarovalec v zamudi s plačilom premije, ki jo je treba plačati po sklenitvi
pogodbe oziroma druge in naslednjih premij, razdre zavarovalno pogodbo
brez odpovednega roka, s tem da razdrtje zavarovalne pogodbe nastopi z
iztekom roka iz prvega odstavka tega člena in s prenehanjem zavarovalnega
kritja, če je bil zavarovalec na to opozorjen v priporočenem pismu z
obvestilom o zapadlosti premije in o prenehanju zavarovalnega kritja.
Če zavarovalec plača premijo po izteku roka iz prvega odstavka tega člena,
vendar v enem letu od zapadlosti premije, je zavarovalnica dolžna, če
nastane zavarovalni primer od 24. ure po plačilu premije in zamudnih
obresti, plačati zavarovalnino. Če zavarovalec premije v tem roku ne plača,
zavarovalna pogodba preneha veljati s potekom zavarovalnega leta.

(2)

(1) Pri sklenitvi zavarovalne pogodbe mora zavarovalec zavarovalnici prijaviti vse
okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti in za katere je vedel, oz. bi
moral vedeti. Za okoliščine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti, se štejejo
zlasti okoliščine, ki so zavarovalcu znane in na podlagi katerih je določena in
obračunana premija, kakor tudi one, ki so navedene v zavarovalni pogodbi. Te
okoliščine lahko zavarovalec in zavarovalnica določita skupaj.
(2) Zavarovalec mora omogočiti zavarovalnici pregled in revizijo rizika, kakor tudi
določitev največje verjetne škode.
(3) 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 (npr.: adaptacije, dograditve, rekonstrukcije, sprememba poslovne
dejavnosti ipd.)

(3)

17. člen – POVRAČILO PREMIJE

Če so steklo in druge stvari zavarovane tudi z drugimi vrstami zavarovanja (npr. s
požarnim zavarovanjem), se ob zavarovalnem primeru plača zavarovalnina le iz teh
drugih zavarovanj. Iz zavarovanja stekla se plača zavarovalnina samo takrat, ko kritje iz
drugih zavarovanj ni bilo zadostno, in sicer v višini zneska nekritega dela škode.

Zavarovalnici pripada premija za tekoče zavarovalno leto v celoti, če je
zavarovana stvar uničena zaradi zavarovane nevarnosti.
(2) Zavarovalnica vrne del premije za neuporabljeni čas zavarovanja, če je
zavarovana stvar uničena zaradi nezavarovane nevarnosti.
(3) Če je zavarovana stvar uničena pred začetkom jamstva, vrne zavarovalnica
vso plačano premijo.
(4) 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 jamstvo, če ni drugače dogovorjeno.

13. člen – SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE

18.

12. člen – OMEJITEV OBVEZNOSTI ZARADI DRUGIH

(1)
(2)

(3)

ZAVAROVANJ

Zavarovalna pogodba je sklenjena na podlagi pisne ali ustne ponudbe.
Zavarovalnica lahko po prejemu ponudbe zahteva dopolnitve ali pojasnila. Šteje
se, da je ponudba prispela k zavarovalnici, ko le-ta prejme zahtevane dopolnitve
ali pojasnila.
Določbe o sklenitvi zavarovalne pogodbe se uporabljajo tudi, ko se spremeni
obstoječa zavarovalna pogodba, razen v primeru spremembe zavarovalnih
pogojev ali premijskega sistema.

14.

člen – ZAČETEK IN KONEC ZAVAROVALNEGA KRITJA

(1)

Obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe se prične po izteku 24. ure
dneva, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, če je do tega dne plačana
prva premija, oziroma po izteku 24. ure dneva, ko je premija plačana, če ni
drugače dogovorjeno.
Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden
kot dan poteka zavarovanja. Če je v polici naveden samo začetek zavarovanja, se
zavarovanje nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od pogodbenih strank ne
odpove. Odpovedati ga mora vsaj 3 mesece pred koncem tekočega zavarovalnega
leta.
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot 3 leta, sme po preteku tega časa vsaka
stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od pogodbe, s tem da to
pisno sporoči drugi stranki.

(2)

(3)

(1)

člen – SPREMEMBA ZAVAROVALNIH POGOJEV ALI PREMIJSKEGA
SISTEMA

(1) Če zavarovalnica spremeni zavarovalne pogoje ali premijski sistem, mora o
spremembe obvestiti zavarovalca vsaj 60 dni pred potekom tekočega
zavarovalnega leta.
(2) Zavarovalec ima pravico, da v 60 dneh po prejemu obvestila odpove
zavarovalno pogodbo. Pogodba preneha veljati z iztekom tekočega
zavarovalnega leta.
(3) Če zavarovalec ne odpove zavarovalne pogodbe, se ta z začetkom prihodnjega
zavarovalnega leta spremeni v skladu z novimi zavarovalnimi pogoji ali
premijskim sistemom.

19. člen – IZVEDENIŠKI POSTOPEK
(1) Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva, naj določena sporna dejstva
ugotavljajo izvedenci.
(2) Vsaka stranka imenuje enega izvedenca izmed oseb, ki s strankami niso v
delovnem razmerju. Imenovana izvedenca imenujeta tretjega izvedenca, ki da
svoje mnenje le, kadar so ugotovitve prvih dveh izvedencev različne in le v
mejah njunih ugotovitev.
(3) Vsaka stranka nosi stroške za izvedenca, ki ga je imenovala, za tretjega
izvedenca nosi vsaka stranka polovico stroškov.

20. člen – NAČIN OBVEŠČANJA
15.

člen – PLAČILO PREMIJE

(1)

Premijo za prvo zavarovalno leto mora zavarovalec plačati ob sklenitvi pogodbe,
premije za naslednja zavarovalna leta pa prvi dan vsakega nadaljnjega
zavarovalnega leta. Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih, mora biti
prvi obrok vplačan ob sklenitvi pogodbe razen, če ni drugače dogovorjeno, ob
nastanku zavarovalnega primera pa zapadejo v plačilo vsi obroki premije
tekočega zavarovalnega leta in se pobotajo z zavarovalnino.
Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih ali za nazaj, se lahko
obračunajo redne obresti od zneska premije, za katero je dogovorjena odložitev
plačila. Če obrok ni plačan do dneva zapadlosti, ima zavarovalnica pravico do
zakonskih zamudnih obresti in pravico zahtevati takojšnje plačilo vseh še
nezapadlih obrokov.
Če je premija plačana po pošti ali banki, velja za čas plačila dan, ko je bil dan
nalog za plačilo pošti ali banki.
Če je bil glede na dogovorjeni čas zavarovanja priznan popust na premijo,
zavarovanje pa je prenehalo pred potekom tega časa, lahko zavarovalnica terja
razliko do tiste premije, ki bi jo moral zavarovalec plačati, če bi se bila pogodba
sklenila le za toliko časa, kolikor je resnično trajala.
V primeru prenehanja zavarovalne pogodbe zaradi neplačane zapadle premije,
mora zavarovalec plačati premijo za čas do dneva prenehanja pogodbe ali
celotno premijo za tekoče zavarovalno leto, če je do dneva prenehanja
veljavnosti pogodbe nastal zavarovalni primer, za katerega mora zavarovalnica
plačati zavarovalnino.

(2)

(3)
(4)

(5)

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

21. člen - SPREMEMBA NASLOVA
(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi naslova svojega
stanovanja oz. sedeža ali svojega imena firme v roku 15 dni od dneva
spremembe.
(2) Če je zavarovalec spremenil naslov stanovanja oz. sedež ali svoje ime oz. ime
firme, pa tega ni sporočil zavarovalnici, zadošča, da zavarovalnica obvestilo, ki
ga mora sporočiti zavarovalcu, pošlje na naslov njegovega zadnjega znanega
stanovanja ali sedeža, ali ga naslovi na zadnje znano ime oz. firmo.

22. člen – VEČKRATNO IN DVOJNO ZAVAROVANJE
Zavarovanec mora ob sklenitvi zavarovanja in ob škodi obvestiti Zavarovalnico Sava
d.d., ali je isti predmet zavarovanja za isti riziko morebiti zavaroval še pri kateri
drugi zavarovalnici.
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23. člen – ZAVAROVANJE NA TUJ RAČUN
Pri zavarovanju na tuj račun lahko to stori v svojem imenu na račun druge osebe vsak,
ki ima za to interes, 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.

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

Z uveljavitvijo teh splošnih zavarovalnih pogojev prenehajo veljati Pogoji za
zavarovanje stekla STE –02/05.
(2) Za razmerje med zavarovalcem oz. zavarovancem na eni in zavarovalnico na drugi
strani se uporabljajo tudi določila Obligacijskega zakonika in drugih pravnih
predpisov Republike Slovenije.

25. člen – PRITOŽBENI POSTOPEK IN REŠEVANJE SPOROV
(1)

(2)
(3)
(4)

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 poslovne 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.

26. člen – ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV
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.
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.

27. 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.

28. 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).

