
 

 

 
 

 

KL-POTRES 01/16 
 

Klavzula za zavarovanje pred potresom 
velja od 2. 11. 2016 

 
 

1. člen – UPORABA KLAVZULE 
 

(1) Klavzula za zavarovanje pred potresom predstavlja razširitev 
temeljnega zavarovanja, določenega v splošnih zavarovalnih pogojih 
za: požarno zavarovanje, zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi 
požara, zavarovanje gradbene dejavnosti, zavarovanje montaže, 
zavarovanje računalnikov in zavarovanje stanovanjskih premičnin, če 
je to za vsako od navedenih zavarovanj posebej dogovorjeno in je 
obračunana dodatna premija. 

(2) Posamezne določbe splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka se 
uporabljajo le, če niso vsebovane v tej klavzuli in če niso v nasprotju z 
določili te klavzule. 

 
2. člen – PREDMET ZAVAROVANJA 
 
(1) Predmet zavarovanja so zgradbe in premičnine, pri zavarovanju 

obratovalnega zastoja pa stalni stroški in dobiček. 
(2) Zavarovanje pred potresom ne krije škod na: 

1) freskah in zidnih dekoracijah, 
2) vzidanih rezervoarjih, zunanjih dvoriščih, zunanjih stopniščih in 

na drugih zunanjih objektih (razen, če je tako posebej 
dogovorjeno), 

3) na stavbah, ki še niso pripravljene za njihovo namembnost ter na 
vsebini takšnih stavb. 

 
3. člen – ZAVAROVANA NEVARNOST 
 
(1) Potres je naravno tresenje tal, ki ga povzročijo geofizikalni procesi v 

notranjosti zemlje. Zavarovanje krije uničenje ali poškodbo 
zavarovanih stvari, ki nastane neposredno zaradi potresa, ali požara 
in drugih osnovnih in dodatnih nevarnosti požarnega zavarovanja, če 
je škoda posledica potresa. 

(2) Šteje se, da je nastal potres, če zavarovanec dokaže, da:  
1) je naravno tresenje tal v bližini zavarovalnega kraja povzročilo 

škodo na stavbah, ki so bile pred potresom v dobrem stanju, ali 
na drugih, podobno odpornih, objektih; ali 

2) je glede na dobro stanje zavarovanih objektov pred potresom 
škoda lahko nastala izključno kot posledica potresa. 

 
4. člen – ZAVAROVALNA VSOTA 
 

Zavarovalna vsota zavarovanja pred potresom je enaka zavarovalni 
vsoti temeljnega zavarovanja iz 1. odst.,1. čl. te klavzule. 

 
5. člen – ZAVAROVALNI PRIMER 
 

Če je škoda, ki jo je povzročil potres, predmet ločenih zahtevkov, velja 
pravilo, da se škoda, ki jo povzroči potres v roku 72 zaporednih ur 
obravnava kot en zahtevek, pri čemer zavarovanec sam določi, kdaj se 
to obdobje začne. To obdobje se ne sme prekrivati z drugim obdobjem. 

 

6. člen – OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA 
 

Zavarovanec je dolžan zavarovane stvari primerno vzdrževati. 

 
 
 
 
 

7. člen – DAJATEV ZAVAROVALNICE (ZAVAROVALNINA) 
 

(1) Ob nastanku zavarovalnega primera na zgradbah izplača 
zavarovalnica zavarovalnino vključno s stroški čiščenja in 
rušenja, vendar največ do višine zavarovalne vsote, za katero je 
zavarovana posamezna zgradba. 

(2) Ob nastanku zavarovalnega primera na premičninah izplača 
zavarovalnica zavarovalnino vključno s stroški čiščenja, vendar 
največ do višine zavarovalne vsote (za skup oziroma zbir) vseh 
zavarovanih premičnin v posamezni zgradbi oziroma 
stanovanjski enoti. 

(3) Zavarovanec je pri vsaki škodi udeležen z odbitno franšizo v 
višini, ki je dogovorjena v polici in za višino katere se zmanjša 
dajatev zavarovalnice. Odbitna franšiza se obračuna: 
1) za škodo na zgradbi od zavarovalne vsote posamezne 

zavarovane zgradbe, 
2) za škodo na premičninah od zavarovalne vsote vseh 

zavarovanih premičnin v posamezni zgradbi, 
3) pri obratovalnem zastoju od skupne zavarovalne vsote po 

polici. 

 
8. člen – VELJAVNOST KLAVZULE 

 
Z uveljavitvijo te klavzule preneha veljati Kl-potres-01/14. 

 
 
 


