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Posebni pogoji za požarno zavarovanje zalog na flotantni podlagi 
veljajo od 2.11.2016 

 
 
 

Zavarovanje po teh posebnih pogojih lahko sklenejo le pravne osebe, ki vodijo predpisane 
knjigovodske evidence nedenarnih obratnih sredstev. 

1. člen – PREDMET ZAVAROVANJA 

Predmet zavarovanja po teh posebnih pogojih so lahko zaloge surovin, materiala, 
polizdelkov, nedokončanih izdelkov, gotovih izdelkov, opreme, rezervnih delov, 
investicijskega materiala, trgovskega blaga in drugih stvari, ki se knjigovodsko vodijo kot 
zaloge, razen avtomobilskih gum v uporabi in stvari, ki niso predmet zavarovanja po 
veljavnih splošnih pogojih za požarno zavarovanje. V nadaljnjem besedilu se uporablja za 
zaloge vseh navedenih stvari - zaloge blaga. 

2. člen – VREDNOST ZALOG 

Po teh posebnih pogojih so zavarovane vsakokratne količine zalog blaga po cenah 
posameznih vrst blaga, po katerih jih zavarovanec knjigovodsko vodi, če ni drugače 
dogovorjeno. V tem primeru se lahko dogovori ustrezno povišanje cen oziroma vrednosti 
zalog blaga v odstotku nad njihovo knjigovodsko vrednostjo. 

3. člen – VELJAVNOST POGOJEV 

(1)  Za zavarovanja, sklenjena po teh posebnih pogojih, se uporabljajo tudi veljavni 
splošni pogoji za požarno zavarovanje, ki so uporabljeni skupaj s temi posebnimi 
pogoji, če niso z njimi v nasprotju. 

(2)  Ob zavarovalnem primeru se povrne obračunana škoda po 2. členu teh posebnih 
pogojev in veljavnih splošnih pogojih za požarno zavarovanje. Načelo razmerja kot 
posledica podzavarovanja se pri tem načinu zavarovanja ne upošteva. 

(3)  Če so nabavne cene zalog blaga nižje od cen iz 2. člena teh posebnih pogojev, 
zavarovalnica ob zavarovalnem primeru prizna nabavne cene, vendar ne več kot 
tržne cene, povečane za odvisne stroške (prevoz, uskladiščenje, itd.).

 

4. člen – OBRAČUN PREMIJE 

(1)  Osnova za obračun premije je povprečna mesečna oziroma trimesečna 
(kvartalna) vrednost zavarovanih zalog blaga iz preteklega zavarovalnega leta. 
Do te osnove za obračun premije se pride tako, da se seštevek mesečnih ali 
kvartalnih stanj knjigovodskih vrednosti zavarovanih zalog blaga iz preteklega 
leta deli z 12 oziroma 4. Knjigovodska stanja vrednosti se jemljejo zadnji dan v 
mesecu. 

(2)  Premija se obračuna v začetku zavarovalnega leta kot akontacija in potem 
dodatno še vsake tri mesece. 

(3)  Akontacija na premijo se obračuna od osnove za obračun premije iz (1) 
odstavka tega člena, z upo{tevanjem morebitnega posebnega dogovora o 
povišanju vrednosti zalog blaga nad njihovo knjigovodsko vrednostjo. 

(4)  Dodatna premija se obračuna vsake tri mesece od razlike med povprečno 
knjigovodsko vrednostjo zavarovanih zalog v tekočem zavarovalnem letu in 
osnove za obračun premije iz (1) odstavka tega člena, z upoštevanjem 
morebitnega posebnega dogovora o povišanju vrednosti zalog blaga nad 
njihovo knjigovodsko vrednostjo. Za izračun dodatne trimesečne premije se 
uporabi na to razliko eno četrtino ustrezne premijske stopnje. 

Zavarovanec je dolžan najkasneje v petnajstih dneh po preteku vsakega trimesečja 
dostaviti zavarovalnici podatke o knjigovodskih vrednostih zavarovanih zalog blaga 
za to obdobje. Če zavarovanec v omenjenem roku ne dostavi teh podatkov, bo 
zavarovalnica sama opravila začasni obračun premije iz (1) odstavka tega člena (z 
upoštevanjem morebitnega posebnega dogovora o povišanju vrednosti zalog blaga 
nad njihovo knjigovodsko vrednostjo) z uradnimi kumulativnimi indeksi o 
spremembah cen industrijskih izdelkov za obravnavano trimesečje. 

 
 


