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ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
mikloièeva cesta 19, ljubljana

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
zavarovalec
osebo, ki sklene zavarovalno pogodbo;
♦
zavarovanec
osebo, katere premoenje in/ali premoenjski interes je zavarovan.
Zavarovalec in zavarovanec je ista oseba, razen pri zavarovanju na
tuj raèun;
♦
polica
listino o sklenjeni zavarovalni pogodbi;
♦
premija
znesek, ki ga zavarovalec plaèa zavarovalnici;
♦
zavarovalnina
znesek, ki ga zavarovalnica plaèa po zavarovalni pogodbi;
♦

1. èlen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Zavarovanje krije v obsegu, ki je doloèen s temi pogoji, vsako unièenje, pokodovanje ali izginitev zavarovane stvari, razen zaradi:
1) pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v trenutku sklenitve
zavarovanja in so bile ali bi morale biti znane zavarovancu ali
osebi, odgovorni za obratovanje;
2) neposredne posledice trajnega vplivanja in delovanja kemiènih,
toplotnih ali mehaniènih pogojev namestitve (korozija, sevanje,
staranje, èezmerne vibracije ipd.);
3) hitreje obrabe. Krita pa je koda, ki nastane na drugih delih zavarovanega raèunalnika ali naprave kot posledica hitreje obrabe;
4) preobremenitve ali prenapetosti naprav in instalacij nad mejo
njihove predpisane zmogljivosti;
5) nezadostnega investicijskega vzdrevanja;
6) obratovanja pred konèanim popravilom;
7) montae in poskusnega zagona ali poskusnega obratovanja;
8) kritve ali opustitve tehniènih predpisov, zaèitnih ukrepov in
pravil tehniènega izkorièanja zavarovane stvari ter nepravilnega
rokovanja z zavarovano stvarjo;
9) izginitve, ki ni posledica vloma ali ropa v prostor, kjer se nahajajo
zavarovane stvari;
10) potresa.
(2) Zavarovanje prav tako ne krije:
1) posredne kode, ki nastane ob zavarovalnem primeru (odgovornost, izgubljena najemnina, prekinitev dela, zmanjanje
vrednosti in podobno), razen strokov za najem drugega raèunalnika, èe je to posebej dogovorjeno;
2) kode, ki nastane v garancijskem roku in jo mora povrniti proizvajalec ali prodajalec, èe njuno jamstvo ni sporno;
3) kode med obratovanjem raèunalnika, ki nastane kot raza na
pomnilnikih medijih in podatkih na njih;
4) strokov za odstranitev same napake, ki je povzroèila unièenje
ali pokodovanje zavarovane stvari;
5) strokov demontae in ponovne montae, ki so nastali zaradi
rednega pregleda ali vzdrevanja zavarovane stvari (periodièna
popravila ali zamenjava obrabljenih delov), in sicer tudi tedaj,
èe se ob tej prilonosti ugotovi pokodovanje zaradi zavarovane
nevarnosti.
Zavarovanje v tem primeru krije le stroke popravila ali zamenjave
unièenih ali pokodovanih delov, ki niso bili predvideni za
periodièno popravilo oziroma zamenjavo;
6) kode, ki bi nastala zaradi nepooblaèenih posegov v raèunalniki
sistem;
7) strokov vzdrevanja;
8) kode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne
kontaminacije;
9) izgube podatkov na pomnilnikih medijih zaradi delovanja
programov, ki imajo kot glavno ali stransko funkcijo povzroèanje
kode (virusi, ipd.);
10) neposredne in posredne kode, ki bi nastala, ker programska
oprema nepravilno obravnava datumske in ostale èasovne
podatke, èe so ti povezani s prelomom tisoèletja ali pa ne. Ta
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Sploni pogoji
za zavarovanje raèunalnikov

izkljuèitev velja ne glede na izvor programske opreme, tudi èe je
ta vgrajena neposredno v strojno opremo (firmware).
(3) Kritje za kodo zaradi nevarnosti mehanskega loma in delovanja
elektriènega toka je moè izkljuèiti iz zavarovanja.

2. èlen - PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja so elektronski raèunalniki in podobne naprave
s pripadajoèo opremo, pomoni stroji in naprave, bankomati, klimatske in energetske naprave, instalacije ter procesni raèunalniki za
vodenje tehnolokih procesov (v nadaljevanju raèunalniki oziroma
stvari ali naprave).
(2) Èe je posebej dogovorjeno, so lahko predmet zavarovanja tudi:
1) stroki ponovnega dnevnega vnosa podatkov na zunanjih in
notranjih pomnilnikih medijih, èe bi prilo do okvare medija;
2) zavarovanje strokov ponovnega vnosa in nastavitve programske
opreme;
3) licence raèunalnikih programov, vendar le, èe so mehansko ali
programsko tako zaèitene, da ob kodi ni mona ponovna
namestitev programa;
4) stroki za najem drugega raèunalnika.
(3) Po teh pogojih niso predmet zavarovanja, in sicer tudi takrat ne, ko
je njihova vrednost zajeta v vrednosti zavarovane stvari:
1) arnice, varovalke, filtri, tiskalne glave in razni deli, ki se veèkrat
menjajo;
2) sredstva za vzdrevanje, èièenje in hlajenje.

3. èlen - VELJAVNOST ZAVAROVANJA
IN KRAJ ZAVAROVANJA
(1) Zavarovane so samo v polici navedene stvari, ki so na obmoèju obratov zavarovanca v istem kraju in v èasu, ko so montirane in pripravljene za obratovanje, ko obratujejo, ko se demontirajo in
montirajo zaradi popravila ter v èasu popravila v zavarovanèevih
prostorih, nadalje, ko se prevaajo zaradi èièenja, popravila ali
premestitve na drugo mesto, vendar najveè 15 km iz kraja, kjer se
sicer nahajajo.
(2) Èe je posebej dogovorjeno, so stvari zavarovane tudi v èasu, ko so
dane v zakup ali na posodo, èe obratujejo v normalnih pogojih.
(3) Stvari so zavarovane tudi, kadar se vse premestijo v kak drug kraj,
vendar le na obmoèju Slovenije.
(4) Razen èe ni posebej dogovorjeno, stvari med prevozom niso zavarovane. Ta doloèba pa ne velja za primere iz (1) odstavka tega èlena.

4. èlen - ZAVAROVALNA VREDNOST
(1) Zavarovalna vrednost stvari je nabavna cena nove stvari, poveèana
za stroke montae in zmanjana za znesek izgubljene vrednosti
zaradi obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti (amortizacija), èe
ni dogovorjeno drugaèe.
(2) Èe je zavarovalna vrednost stvari, doloèena na naèin iz prejnjega
odstavka tega èlena, vija od vrednosti nove stvari, ki ima enake ali
bolje zmogljivosti in jo je mogoèe nabaviti na trièu, je zavarovalna
vrednost enaka tej vrednosti nove stvari.
(3) Zavarovalna vrednost podatkov na pomnilnikih medijih je znesek,
ki ga za vsak pomnilniki medij ali sklop medijev posebej sporazumno
doloèita zavarovanec in zavarovalnica.
(4) Zavarovalna vrednost podatkov na pomnilnikih medijih, za katere
obstajajo dvojniki oziroma enake zbirke podatkov na drugem mestu,
je stroek, ki je potreben za presnemanje teh podatkov na pomnilnike medije.

5. èlen - OBRAÈUN KODE
(1) koda, ki jo krije zavarovanje, se obraèuna v primeru:
1) unièenja ali izginitve zavarovane stvari - po zavarovalni vrednosti stvari ob zakljuèku likvidacije zavarovalnega primera;
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(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)
(10)
(11)
(12)

2) pokodbe zavarovane stvari (delna koda) - po strokih popravila,
kolikor bi znaali ob zakljuèku likvidacije zavarovalnega primera,
zmanjanih za izgubljeno vrednost stvari zaradi obrabe, starosti,
ekonomske in tehniène zastarelosti (amortizacija), èe ni
dogovorjeno drugaèe in je obraèunana dodatna premija.
Med stroke popravila se tejejo tudi odvisni stroki, kot so stroki
demontae, ponovne montae, prevoza, preizkusa ipd.
V kodo se ne raèunajo stroki, ki so nastali ob popravilu zaradi
izboljave, izpopolnitve in drugih sprememb na zavarovani stvari.
Ostanki unièenih ali pokodovanih stvari ostanejo zavarovancu in
se obraèunajo po trni ceni ob zakljuèku likvidacije zavarovalnega
primera ter po stanju, v kakrnem so bili takoj po zavarovalnem
primeru.
teje se tudi, da je stvar unièena in se zato koda obraèuna po 1)
toèki (1) odstavka tega èlena, èe bi stroki popravila dosegli zavarovalno vrednost stvari, zmanjano za vrednost ostankov.
Zavarovalnica ni dolna povrniti celotne vrednosti naprave, èe
njenega pokodovanega dela ni mogoèe popraviti (ker na primer
naprave ne izdelujejo veè). Zavarovalnica v tem primeru povrne le
vrednost pokodovanega dela v sorazmerju funkcionalne udelebe
tega dela proti celi napravi.
Èe stvari ni mogoèe popraviti v Sloveniji oziroma je potrebno, da
popravilo opravijo v Sloveniji tuji strokovnjaki po vijih strokih od
strokov, ki bi jih zaraèunal najdraji usposobljeni popravljalec v
Sloveniji, se viji stroki priznajo le, èe je to posebej dogovorjeno.
V stroke tujega popravljalca se raèunajo tudi prevozni in drugi s
tem povezani stroki.
Èe zavarovanec sam popravi pokodovano stvar in je stroek popravila
viji od stroka, ki bi ga zaraèunal drugi popravljalec, zavarovalnica
prizna pri obraèunu kode stroke popravila drugega popravljalca.
Pri tem obraèunu se v stroke popravila drugega popravljalca
upotevajo tudi nujni prevozni stroki.
Stroki iskanja napake oziroma ugotavljanja mesta in obsega kode,
ki je sicer krita z zavarovanjem, se povrnejo le, èe je to posebej
dogovorjeno.
Stroki zaèasnega popravila, za katerega zavarovalnica ni dala
svojega soglasja, bremenijo zavarovanca.
Viji stroki popravila za nadurno, noèno in praznièno delo ter hitri
prevoz se povrnejo le, èe je to posebej dogovorjeno.
koda zaradi izgube podatkov na pomnilnikih medijih se obraèuna
po zavarovalni vrednosti oziroma po strokih, ki so ob zakljuèku
likvidacije zavarovalnega primera potrebni za obnavljanje podatkov
na pomnilnikih medijih. Najviji znesek, do katerega ima zavarovanec pravico ob kodi, je za vsak pomnilniki medij posebej
doloèena zavarovalna vsota.

6. èlen - STROKI PO ZAVAROVALNEM PRIMERU

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

vsoto in zavarovalno vrednostjo, vendar najveè do viine zavarovalne vsote.
V primeru, ko je sklenjeno zavarovanje na prvi riziko, plaèa zavarovalnica obraèunano kodo v polnem znesku, vendar najveè do
dogovorjene zavarovalne vsote na prvi riziko. Doloèila o podzavarovanju iz drugega odstavka tega èlena se v tem primeru ne
uporabljajo.
Èe je dogovorjeno, da zavarovanje krije tudi stroke za èièenje in
ruenje nad 3 % od zavarovalne vsote, mora zavarovalnica plaèati
vse te stroke do dogovorjenega zneska v celoti, pa èeprav
zavarovalnina presega zavarovalno vsoto.
Èe je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, da zavarovanec sam nosi
del kode (soudeleba), se zavarovalnina, ki jo mora zavarovalnica
plaèati, zmanja za dogovorjeni znesek.
Nujne stroke za ukrepe, ki naj bi odvrnili in zmanjali kodo, in ki so
po nastanku zavarovalnega primera storjeni po nalogu zavarovalnice, mora ta povrniti v celoti, ne glede na zavarovalno vsoto.
Èe so zavarovani stroki za najem drugega raèunalnika medtem, ko
je zavarovani raèunalnik v okvari, se ti stroki povrnejo najveè do
dogovorjenega zneska oziroma dogovorjene dobe jamèenja.
Ob zakljuèku likvidacije zavarovalnega primera se izplaèa zavarovalnina, zmanjana za morebitno e izplaèano akontacijo, revalorizirano za stopnjo rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji od
izplaèila akontacije do zakljuèka likvidacije zavarovalnega primera.

9. èlen - OMEJITEV OBVEZNOSTI ZARADI DRUGIH
ZAVAROVANJ
Èe ima zavarovanec za iste stvari sklenjeno poleg tega zavarovanja e
kakno drugo zavarovanje (na primer poarno zavarovanje, zavarovanje
strojeloma, vlomsko zavarovanje), se ob zavarovalnem primeru izplaèa
zavarovalnina na podlagi drugega zavarovanja. Iz tega zavarovanja se
izplaèa zavarovalnina samo takrat, ko kritje po drugem zavarovanju ni
bilo zadostno, in sicer v viini zneska nepokritega dela kode.

10. èlen - NEVARNOSTNE OKOLIÈINE
(1) Pri sklenitvi zavarovalne pogodbe mora zavarovalec prijaviti
zavarovalnici vse okolièine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti
(tee rizika) in za katere je vedel, oziroma bi moral vedeti. Za
okolièine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti, se tejejo zlasti
okolièine, ki so zavarovalcu znane in na podlagi katerih je doloèena
in obraèunana premija, kakor tudi one, ki so navedene v zavarovalni
pogodbi. Te okolièine lahko zavarovalec in zavarovalnica doloèita
tudi skupaj.
(2) Zavarovalec mora omogoèiti zavarovalnici pregled in revizijo rizika,
kakor tudi doloèitev najveèje verjetne kode.

(1) K kodi se pritejejo tudi stroki za èièenje, ki je potrebno zaradi
unièenja ali pokodbe zavarovanih stvari, vendar najveè 3 % od
zavarovalne vsote. Med te stroke spadajo nujni izdatki za èièenje
kraja kode, za odstranitev pokodovanih in neuporabnih delov, kakor
tudi izdatki za odvoz ogorin, neuporabnih delov in naplavin do
najblijega kraja, kjer je dovoljeno odlaganje.
(2) Zavarovanje ne krije strokov za odstranitev ali zmanjanje nevarnosti
in tudi ne strokov za posredovanje gasilskih in drugih organizacij, ki
po namenu svojega poslovanja morajo nuditi brezplaèno pomoè
ob zavarovalnem primeru.

11. èlen - SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE

7. èlen - ZAVAROVALNA VSOTA

12. èlen - ZAÈETEK IN KONEC ZAVAROVALNEGA KRITJA

(1) Èe ni dogovorjeno drugaèe, jamèi zavarovalnica le do viine dogovorjene zavarovalne vsote.
(2) Zavarovalec ali zavarovalnica lahko zahtevata, da se za naslednja
zavarovalna leta zniata zavarovalna vsota in premija, èe
zavarovalna vsota precej presega zavarovalno vrednost.
(3) Èe je zavarovalna pogodba sklenjena brez zavarovalne vsote ali na
neomejeno vrednost, velja, da je zavarovanje sklenjeno na dejansko
vrednost.

(1) Obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe se priène po izteku
24. ure dneva, ki je v polici naveden kot zaèetek zavarovanja, èe je
do tega dne plaèana prva premija oziroma po izteku 24. ure dneva,
ko je premija plaèana, èe ni drugaèe dogovorjeno.
(2) Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure dneva, ki je v
polici naveden kot dan poteka zavarovanja. Èe je v polici naveden
samo zaèetek zavarovanja, se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto,
dokler ga katera od pogodbenih strank pisno ne odpove. Odpovedati
ga mora vsaj 3 mesece pred koncem tekoèega zavarovalnega leta.
(3) Èe je zavarovanje sklenjeno za veè kot 3 leta, sme po preteku tega
èasa vsaka stranka z odpovednim rokom estih mesecev odstopiti od
pogodbe, s tem da to pisno sporoèi drugi stranki.

8. èlen - DAJATEV ZAVAROVALNICE (ZAVAROVALNINA)
(1) Èe je zavarovalna vsota enaka zavarovalni vrednosti ali vija od nje,
zavarovalnica ob zakljuèku likvidacije zavarovalnega primera plaèa
obraèunano kodo v polnem znesku, vendar najveè do viine
zavarovalne vrednosti.
(2) Èe je zavarovalna vsota ob zakljuèku likvidacije zavarovalnega
primera nija od zavarovalne vrednosti (podzavarovanje), plaèa
zavarovalnica obraèunano kodo le v razmerju med zavarovalno

(1) Zavarovalna pogodba je sklenjena na podlagi pisne ali ustne
pogodbe.
(2) Zavarovalnica lahko po prejemu ponudbe zahteva dopolnitve ali
pojasnila. teje se, da je ponudba prispela k zavarovalnici, ko le-ta
prejme zahtevane dopolnitve ali pojasnila.
(3) Doloèbe o sklenitvi zavarovalne pogodbe se uporabljajo tudi, ko se
spremeni obstojeèa zavarovalna pogodba, razen v primeru
spremembe zavarovalnih pogojev ali premijskega cenika.

13. èlen - PLAÈILO PREMIJE
(1) Prvo ali enkratno premijo mora zavarovalec plaèati ob prejemu
zavarovalne listine, naslednje premije pa prvi dan vsakega zavarovalnega leta.
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(2)

(3)

(4)

(5)

Plaèilo premije na podlagi raèuna ali drugega dokumenta, kjer se
obièajno doloèi rok plaèila, se pri plaèilu prve premije teje za
dogovor o tem, da je treba premijo plaèati ob sklenitvi zavarovalne
pogodbe.
Èe je dogovorjeno, da se premija plaèuje v obrokih, zapadejo ob
nastanku zavarovalnega primera v plaèilo vsi premijski obroki
tekoèega zavarovalnega leta.
Èe je dogovorjeno, da se premija plaèuje v obrokih ali za nazaj, se
lahko obraèunajo redne obresti od zneska premije, za katero je
dogovorjena odloitev plaèila. Èe obroèna premija ni plaèana do
dneva zapadlosti, se lahko obraèunajo zamudne obresti.
Èe je premija plaèana po poti, velja za èas plaèila dan, ko je bil
premijski znesek pravilno izroèen poti. Èe pa je premija plaèana s
plaèilnim nalogom, velja za èas plaèila dan, ko pride nalog k banki
zavarovalnice.
Èe je bila glede na dogovorjeni èas zavarovanja v zavarovalni
pogodbi doloèena nija premija, zavarovanje pa je iz kateregakoli
razloga prenehalo pred potekom tega èasa, ima zavarovalnica
pravico terjati razliko do tiste premije, ki bi jo moral zavarovalec
plaèati, èe bi bila pogodba sklenjena le za toliko èasa, kolikor je
resnièno trajala.
V primeru prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe zaradi neplaèane zapadle premije mora zavarovalec plaèati premijo za
neplaèani èas do dneva prenehanja veljavnosti pogodbe ali celotno
premijo za tekoèe zavarovalno leto, èe je do dneva prenehanja veljavnosti pogodbe nastal zavarovalni primer, za katerega mora zavarovalnica plaèati zavarovalnino.

14. èlen - POSLEDICE, ÈE PREMIJA NI PLAÈANA
(1) Obveznost zavarovalnice, da izplaèa zavarovalnino, preneha v
primeru, èe zavarovalec do zapadlosti ne plaèa 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 vroèeno priporoèeno pismo zavarovalnice z obvestilom
o zapadlosti premije, pri èemer pa ta rok ne more izteèi prej, preden
ne preteèe trideset dni od zapadlosti premije.
(2) Zavarovalnica lahko po izteku roka iz prvega odstavka tega èlena,
èe je zavarovalec v zamudi s plaèilom premije, ki jo je treba plaèati
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
èlena in s prenehanjem zavarovalnega kritja, èe je bil zavarovalec
na to opozorjen v priporoèenem pismu z obvestilom o zapadlosti
premije in o prenehanju zavarovalnega kritja.
(3) Èe zavarovalec plaèa premijo po izteku roka iz prvega odstavka tega
èlena, vendar v enem letu od zapadlosti premije, je zavarovalnica
dolna, èe nastane zavarovalni primer od 24. ure po plaèilu premije
in zamudnih obresti, plaèati zavarovalnino. Èe zavarovalec premije
v tem roku ne plaèa, zavarovalna pogodba preneha veljati s potekom
zavarovalnega leta.

15. èlen - POVRAÈILO PREMIJE
(1) Zavarovalnici pripada premija za tekoèe zavarovalno leto v celoti,
èe je zavarovana stvar unièena zaradi zavarovane nevarnosti.
(2) Zavarovalnica vrne del premije za neuporabljeni èas zavarovanja,
èe je zavarovana stvar unièena zaradi nezavarovane nevarnosti.
(3) Èe je zavarovana stvar unièena pred zaèetkom jamstva, vrne zavarovalnica vso plaèano premijo.
(4) V drugih primerih prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe pred
koncem dobe, za katero je plaèana premija, pripada zavarovalnici
premija do tistega dne, do katerega traja njeno jamstvo, èe ni
drugaèe dogovorjeno.

16. èlen - ZAVAROVALNI PRIMER
Pri zavarovanju stvari se teje, da je nastal zavarovalni primer v trenutku,
ko so zaradi ene izmed zavarovanih nevarnosti zaèele nastajati pokodbe
na zavarovani stvari.

17. èlen - ZAVAROVANÈEVE DOLNOSTI PO
ZAVAROVALNEM PRIMERU
(1) Zavarovanec mora prijaviti zavarovalnici nastanek zavarovalnega
primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj zve.
(2) Zavarovanec mora o zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi poara
ali eksplozije, takoj obvestiti pristojni organ za notranje zadeve
(policijo) ter navesti, katere stvari so bile unièene ali pokodovane.

(3) Zavarovanec mora dati zavarovalnici vse podatke in druge dokaze,
ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in viine kode.

18. èlen - IZVEDENSKI IN PRITOBENI POSTOPEK
(1) Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva, naj doloèena sporna dejstva
ugotavljajo izvedenci.
(2) Vsaka stranka imenuje enega izvedenca izmed oseb, ki s strankami
niso v delovnem razmerju. Imenovana izvedenca pred zaèetkom
dela imenujeta tretjega izvedenca, ki da svoje mnenje le, kadar so
ugotovitve prvih dveh izvedencev razliène in le v mejah njunih
ugotovitev.
(3) Vsaka stranka nosi stroke za izvedenca, ki ga je imenovala, za
tretjega izvedenca nosi vsaka stranka polovico strokov.
(4) Ugotovitve izvedencev so obvezne za obe strani.
(5) Zoper poravnalno ponudbo zavarovalnice ali odklonitev zahtevka
je dovoljena pisna pritoba na pritobeno komisijo zavarovalnice.
Pritoba se vloi pri tisti organizacijski enoti zavarovalnice, ki je
zahtevek obravnavala.
(6) Zavarovalnica obravnava tudi pritobe, v katerih se zatrjuje kritev
poslovne morale. Pritoba se vloi pri tisti organizacijski enoti
zavarovalnice, pri kateri naj bi kritev nastala.

19. èlen - ZAVAROVANJE PO ZAVAROVALNEM PRIMERU
(1) Po zavarovalnem primeru, pri katerem so bile zavarovane stvari
pokodovane, se zavarovalno razmerje nadaljuje brez spremembe.
(2) Za stvari, ki po zavarovalni pogodbi veljajo za unièene, zavarovanje
po zavarovalnem primeru preneha.

20. èlen - SPREMEMBA ZAVAROVALNIH POGOJEV
ALI PREMIJSKEGA CENIKA
(1) Èe zavarovalnica spremeni zavarovalne pogoje ali premijski cenik,
je dolna o tem obvestiti zavarovalca na primeren naèin
(individualno obvestilo, objava v javnih obèilih ali na spletni strani
in podobno).
(2) Èe zavarovalec zavarovalne pogodbe v 30 dneh od dneva obvestila
ne odpove, se novi zavarovalni pogoji oziroma premijski cenik
uporabljajo na zaèetku naslednjega zavarovalnega obdobja.
(3) Èe zavarovalec zavarovalno pogodbo odpove, le-ta preneha veljati
s potekom zavarovalnega leta, v katerem je zavarovalnica prejela
odpoved.

21. èlen - SPREMEMBA NASLOVA
(1) Zavarovalec mora obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega
osebnega imena ali bivalièa oziroma svoje firme ali sedea v
petnajstih dneh od dneva spremembe.
(2) Èe je zavarovalec spremenil svoje osebno ime ali bivalièe, oziroma
svojo firmo ali sede, pa tega ni sporoèil zavarovalnici, zadoèa, da
zavarovalnica obvestilo, ki ga mora sporoèiti zavarovalcu, polje na
naslov njegovega zadnjega znanega stanovanja ali sedea, ali ga
naslovi na zadnje znano ime oziroma firmo.

22. èlen - NAÈIN OBVEÈANJA
(1) Vsa obvestila in izjave, ki jih je treba dati po doloèbah zavarovalne
pogodbe, morajo biti pisne z izjemo obvestila zavarovalnice po 20.
èlenu teh pogojev.
(2) Obvestilo ali izjava je dana pravoèasno, èe se pred koncem roka
polje s priporoèenim pismom.
(3) Izjava, ki jo je treba dati drugemu, velja šele tedaj, ko jo ta prejme.

23. èlen - VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
(1) Zavarovalec dovoljuje, da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov, osebne podatke iz zavarovalne pogodbe obdeluje
zavarovalnica in z njo kapitalsko povezana podjetja ter pooblaèena
podjetja za zastopanje in posredovanje zavarovanj ter da se ti podatki
uporabljajo v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavijo, vodijo in vzdrujejo
navedena podjetja. Pooblaèena podjetja za zastopanje in
posredovanje so podjetja, ki so z zavarovalnico sklenila pogodbo o
zavarovalnem zastopanju oziroma posredovanju in pogodbo o
obdelavi osebnih podatkov.
(2) Zavarovalec dovoljuje, da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov, zavarovalnica obdeluje osebne podatke iz prejnjega
odstavka, razen obèutljivih osebnih podatkov, tudi za namen
neposrednega trenja zase in za povezane drube, ki se ukvarjajo z
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zavarovalniko dejavnostjo in so navedene na seznamu dostopnem
na: www2.zav-triglav.si/skupinatriglav/stran.asp?id=51. Zavarovalec
lahko dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov za namen
neposrednega trenja kadarkoli preklièe s pisno zahtevo poslano na
naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Mikloièeva 19, 1000 Ljubljana.

24. èlen - UPORABA ZAKONA

25. èlen - PRISTOJNOST V PRIMERU SPORA
Spore med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in zavarovalnico
na drugi strani reuje sodièe, pristojno po kraju sklenitve zavarovalne
pogodbe, ali po posebnem dogovoru Arbitraa pri Zavarovalnici Triglav,
d.d., ali pa po posebnem dogovoru Mediacijski center pri Slovenskem
zavarovalnem zdruenju.

Za razmerje med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in
zavarovalnico na drugi strani se uporabljajo tudi doloèila Obligacijskega
zakonika.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti sploni pogoji z oznako PG-rac/12-5 se uporabljajo od 21. maja 2012.

