KL-teror-18-MOL
Klavzula za zavarovanje proti terorističnim dejanjem
velja od 01. 01. 2019

I.

UVODNE DOLOČBE

1. člen – UPORABA POGOJEV
(1) Klavzula se, če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna premija,
lahko uporablja za zavarovanja, ki se sklepajo po naslednjih trenutno
veljavnih zavarovalnih pogojih Zavarovalnice Sava, d.d:
1) Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska;
2) Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje;
(2) Pri zavarovanju se smiselno uporabljajo tudi določila splošnih pogojev
za osnovno zavarovanje, če se njihova vsebina ne razlikuje od določil
te klavzule.
II. NAČIN ZAVAROVANJA
2. člen – ZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Šteje se, da je teroristično dejanje vsako organizirano nasilno dejanje,
ki ogroža človeško življenje, premično oziroma nepremično
premoženje ali infrastrukturo, in sicer s silo, nasiljem ali grožnjo in je
izvedeno zaradi političnih, verskih, ideoloških ali podobnih namenov
ter ima namen vplivati na vlado kakšne države ali ustrahovati javnost
ali katerikoli njen del ali pa ima tak učinek.
(2) Za teroristično dejanje se šteje tako dejanje, ki je izvedeno
samostojno, kakor tudi tisto, ki je izvedeno v povezavi s katerokoli
organizacijo ali oblastjo.
3. člen – NEZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Zavarovanje ne krije škode zaradi uničenja, poškodovanja ali izginitve
zavarovanih stvari oziroma smrti zaradi nezgode in/ali trajne izgube
splošne delovne sposobnosti (invalidnosti), prehodne nesposobnosti za
delo (dnevno nadomestilo), nastanitve ali zdravljenja v bolnišnici
(bolnišnični dan), ki so neposredna ali posredna posledica:
1) jedrske detonacije, jedrske reakcije, jedrske radiacije, jedrskega
sevanja ali radioaktivne kontaminacije, in sicer ne glede na to,
kako je bila jedrska detonacija, jedrska reakcija, jedrska radiacija,
jedrsko sevanje ali radioaktivna kontaminacija povzročena;
2) vojne ali vojni podobnega dejanja in podobnih nemirov, vojaških
operacij, sovražnih dejanj suverenih in državnih entitet,
državljanske vojne, upora, revolucije, vstaje, vojaške uprave,
polastitve oblasti ali nemira, ki prerašča v vstajo;
3) zasega ali nelegalne okupacije, razen če je uničenje, poškodovanje
ali izginitev zavarovanih stvari oziroma smrti zaradi nezgode in/ali
trajna izguba splošne delovne sposobnosti (invalidnosti)
povzročena neposredno zaradi terorističnega dejanja;
4) zaplembe, nacionalizacije, prisilnega odkupa, pridržanja,
embarga, karantene ali odredb javnih ali državnih organov, ki
zavarovancu odvzamejo uporabo ali vrednost premoženja;
5) tihotapskih dejanj ali nelegalnega prevoza ali nezakonite
trgovine;

6) pronicanja ali izpusta onesnaževal, ki vključujejo zlasti (ni pa
omejeno nanje) trdne, tekoče, plinske ter toplotne dražilce,
onesnaževal s strupenimi ali nevarnimi snovmi ali snovmi, katerih
prisotnost, obstoj ali izpust predstavlja nevarnost ali grozi, da
postane nevarnost za zdravje, varnost ali blaginjo ljudi in okolja;
7) kemičnih ali bioloških emisij, izpustov, odlaganj, razpršitev ali
pobegov ali kemičnih ali bioloških izpostavljenosti vseh vrst;
8) azbestnih emisij, izpustov, odlaganj, razpršitev ali pobegov ali
azbestne izpostavljenosti vseh vrst;
9) napada z elektronskimi sredstvi, zlasti vdora v računalniške
sisteme ali vnosa računalniškega virusa kakršne koli oblike ali
škodljivih ali nepooblaščenih navodil ali kode ali uporabe
elektromagnetnega orožja;
Ta izključitev pa ne izključuje škod (ki bi bile sicer krite po tej
polici), ki izvirajo iz uporabe računalnika, računalniškega sistema
ali računalniške programske opreme ali drugega elektronskega
sistema pri lansiranju sistemov za usmerjanje in/ali izstrelitvenih
mehanizmov za orožje ali izstrelke.
10) nasilniških in objestnih dejanj (vandalizma);
11) protestov ali stavk, delavskih nemirov, izgredov in notranjih
nemirov;
12) prekinitve, nihanja ali nezadostne preskrbe z vodo, plinom ali
elektriko in telekomunikacijskimi ter drugimi vrstami storitev;
13) vlomske tatvine, ropa, plenjenja, kraje, nerazložljivega
primanjkljaja ter primanjkljaja, ugotovljenega ob inventuri, ipd.;
14) grožnje, prevare, goljufije, zvijače, potegavščine ali druge lažne
pretveze;
15) nepojasnjenih vzrokov;
16) namernega dejanja zavarovanca ali njegovih zastopnikov;
17) plesni, gliv, spor ali drugih mikroorganizmov katere koli vrste,
narave ali opisa, vključno s snovmi, katerih prisotnost predstavlja
dejansko ali potencialno grožnjo za človekovo zdravje.
(2) Zavarovanje krije samo škodo, ki je nastala na zavarovanih stvareh
oziroma osebah zaradi zavarovane nevarnosti, ne pa druge posredne
škode zaradi nastanka zavarovalnega primera, kot na primer:
1) odgovornosti;
2) izgubljene najemnine, prekinitve dela, zmanjšanja vrednosti,
zamude, izgube tržišča, izgube dohodkov, izgube uporabnosti,
posesti ali funkcionalnosti;
3) povečanih stroškov dela;
4) glob in kazni ter drugih odmer, ki bremenijo zavarovanca, ali jih
izreče sodišče, vladna agencija, javni ali civilni organ ali katera
druga oseba;
5) in podobnih posrednih škod.
(3) Zavarovanje prav tako ne krije izgube in povečanih stroškov, ki so
povezani z ukrepi za preprečevanje, zatiranje ali nadzor dejanskih in
potencialnih terorističnih dejanj, razen če je to pred izvedbo izrecno
pisno dogovorjeno z zavarovalnico.

