Priloga – Zavarovalno tehnična dokumentacija
Pogoji obsega kritja in soudeležb

ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI OBČINE ŠENTJUR IN JAVNIH
ZAVODOV
POGOJI OBSEGA KRITJA IN SOUDELEŽB
(po seznamu osnovnih sredstev v zavarovalno tehnični dokumentaciji)
POŽARNO ZAVAROVANJE Z DODATNIMI RIZIKI
Zavarovanje na novo vrednost (za vse nevarnosti) za vse predmete v zavarovanju, v kolikor ni določeno
drugače;
Gradbeni objekti in oprema:
- gradbeni objekti: zavarovane so vse ograje, zgradbe (tudi pomožni objekti, avtobusna postajališča,..), vsi deli
zgradb, vključno s temelji in kletnimi zidovi, žlebovi, vse vgrajene instalacije in vsa vgrajena oprema (dvigala,
centralna kurjava s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave, hidroforji, manjše, na objekt pritrjene
platnene nadstrešnice, ki služijo kot senčila, antene, domofoni, sončni kolektorji, sončne elektrarne in drugo),
zunanje omrežje (vodovodno, toplovodno, odvodno, telefonsko, optično, plinsko, električno ipd.), ki funkcijsko
pripada zavarovanemu objektu, zapornice s pripadajočimi deli, kipi, drogovi in table. Prav tako so predmet
kritja tudi javna razsvetljava LED z drogovi, igrala, table, totemi, ipd. Pri zavarovanju posameznega poslovnega
prostora v zgradbah z več etažnimi lastniki, je v zavarovanje vključena tudi solastnina skupnih delov zgradbe.
Vse zgradbe so dobro vzdrževane ali obnovljene.
- oprema: zavaruje se vsa oprema (vključno s stroji, napravami, aparati, knjigami, umetniškimi deli,
slikami, vrednostni predmeti, športni rekviziti, igrala ipd).
- muzejski predmeti
- umetniška dela
- vsa glasbila
- zaloge
so zavarovani za sledeče rizike:

o
o
o

o
o

o
o

o

vse temeljne nevarnosti požarnega zavarovanja
poplava (za vse lokacije posameznega zavarovanca skupaj)
izliv vode (tudi zaradi zamašitve in iz odprtih pip za vse lokacije posameznega zavarovanca skupaj), pri
čemer je vključeno tudi kritje za škodo na inštalacijah (ceveh) do 6 m ter stroški iskanja mesta napake.
Kritje je podano do zavarovalne vsote v limitu kritja »izliv vode – objekti« in »izliv vode - oprema«,
razen v kolikor ni izrecno določeno drugače
meteorna voda (za vse lokacije posameznega zavarovanca skupaj)
objestna dejanja 3. oseb zunaj in znotraj, vključno z vlomskim vandalizmom (gradbeni objekti, oprema
ipd); pri zunanji ureditvi je letni agregat enak ZV (in velja za vsakega zavarovanca posebej);
soudeležba pri objestnih dejanjih pri zunanji ureditvi je 150 EUR;
indirektni udar strele za inštalacije, napeljave, centrale, senzorje, telefonske aparate, ipd. (za vse
lokacije posameznega zavarovanca skupaj)
nalet neznanega vozila za zgradbe, tudi pomožni objekti, avtobusna postajališča, ograje, zapornice,
avtomatska garažna vrata, kipi, spomeniki – kulturni in nagrobni, igrala, drogovi ipd - za vse lokacije
posameznega zavarovanca skupaj
stvari zaposlenih za zavarovane nevarnosti (za vse lokacije posameznega zavarovanca skupaj)

Za primere izliva vode se zavaruje tudi strošek izgube vode.
Soudeležbe zavarovancev pri škodnih primerih ni, razen v kolikor je to izrecno določeno. Letni agregati škod
veljajo le, kjer je to izrecno določeno.
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Kritje za dodatne požarne nevarnosti poplave, izliva vode, teže snega in žledu, meteornih vod, objestnih dejanj
3. oseb, indirektnega udara strele in naleta neznanega vozila velja za vse lokacije posameznega zavarovanca
hkrati (ne glede na to, kje pri posameznem zavarovancu se zavarovalni primer zgodi) in ne za vsako lokacijo
posameznega zavarovanca posebej.

ZAVAROVANJE RAČUNALNIŠKE IN Z NJO POVEZANE OPREME
Kjer so podane vrednosti v seznamu OS
Zavarovanje zajema računalnike in računalniško opremo oziroma z računalniki povezano opremo in
inštalacijami, pametne telefone, tablične računalnike ter klimatske in energetske naprave.
Računalniška oprema je zavarovana za sledeče rizike:







vse nevarnosti, ki so zavarovane s splošnimi pogoji za zavarovanje računalniške opreme (All Risk)
brez soudeležbe
amortizacija pri delnih škodah je odkupljena
korekcijski faktor 0,7 glede na starost računalniške opreme
stroški ponovnega vnosa podatkov na I. riziko do višine 2.000 EUR
zavarovalni kraj: Evropa

ZAVAROVANJE STROJELOMA
Za primer strojeloma se zavarujejo vsi stroji, aparati in naprave s sledečimi določili:
(razen pri zavarovancih, kjer ni podane zavarovalne vsote za strojelomno opremo)
Za primer strojeloma se upoštevajo naslednja določila:



amortizacija pri delnih škodah je odkupljena
brez soudeležbe

ZAVAROVANJE SPLOŠNE IN DELODAJALČEVE ODGOVORNOSTI
SPLOŠNA ODGOVORNOST
ZAVAROVANE NEVARNOSTI:
Odgovornosti iz dejavnosti zavarovanca in delodajalčeva odgovornost
Škoda zaradi civilno pravnih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo zaradi nepredvidenih, nenadnih
dogodkov, ki izvirajo iz dejavnosti, lastnosti in pravnih razmerij sledečih zavarovanih oseb:
-

zavarovalec;
vsi javni zavodi in javno podjetje, ki so zavarovanci po tem javnem naročilu (v nadaljevanju javni zavodi)
vsi člani civilne zaščite Občine Šentjur;
zavarovalčevi zakoniti predstavniki in zakoniti predstavniki javnih zavodov ter vse osebe, ki upravljajo ali
nadzirajo poslovanje ali del poslovanja zavarovalca ali javnih zavodov, v okviru njihovih pristojnosti;
- delavci zavarovalca ali delavci javnih zavodov v sklopu dejavnosti, poslovanja zavarovalca/javnih zavodov za
škode, ki jih povzročijo v času opravljanja svojih funkcij oziroma delovnih obveznosti. Za delavce se štejejo vsi
subjekti, ki dejansko opravljajo delo v korist zavarovalca oziroma zavarovanca na kakršni koli pravni podlagi;
- vse družbe ali osebe, ki pod neposrednim nadzorom zavarovalca ali javnega zavarovanca zavarovalca
opravljajo delo v imenu za račun zavarovalca/javnega zavarovanca
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- dediči, zakonci ali zunaj zakonski partnerji, zakoniti zastopniki, pooblaščenci ali zastopniki premoženja fizičnih
oseb navedenih pod (3)tretjo, (4)četrto in (5)peto alinejo te določbe in sicer samo za zahtevke, ki izvirajo iz
ravnanja fizičnih oseb po navedenih gornjih alinejah. Zahtevki, ki izvirajo iz ravnanja zakonca ali
zunajzakonskega partnerja, zakonitih zastopnikov, dedičev, pooblaščencev ali zastopnikov premoženja, s tem
zavarovanjem niso kriti,
ter imajo za posledico:



poškodovanje oseb
uničenje, poškodbo ali izginitev stvari

Zavarovalna vsota:
- za osebe 100.000 EUR
- za stvari 100.000 EUR
-

-

območje kritja Evropa
brez soudeležbe
kritje je podano tudi za vse posebne nevarnostne vire, pod pogojem da izvirajo iz dejavnosti, lastnosti
ali pravnih razmerij zavarovanih oseb, vključno z odgovornostjo za pripravo hrane in pijače, javnimi
prireditvami;
3x letni agregat
kritje za tatvino in poškodovanje stvari učencev in zaposlenih, soudeležba 30 EUR
odgovornost iz posesti dvigal
vključitev navzkrižne odgovornosti za škodo na stvareh in osebah
zavaruje se tudi dodatne nevarnosti, ki ne izvirajo iz dejavnosti
kritje zahtevkov iz naslova lastništva in upravljanja občinskega in krajevnega cestnega omrežja ter
javnih površin
kritje zahtevkov iz naslova vzdrževanja javnih površin (Občina Šentjur, JKP Šentjur, krajevne
skupnosti), za 161 km lokalnih cest (Občina Šentjur), za 230 km javnih poti ter 20.000 m2 javnih
površin (JKP Šentjur) ter 304 km nekategoriziranih krajevnih cest (posamezna krajevna skupnost),
soudeležba 200 EUR

Zavarovalec in zavarovanci so upravičeni do seznanitve z vsemi dokumenti in zahtevki posameznega
odškodninskega zahtevka, ki se nanašajo na njegovo odgovornost in so vloženi neposredno pri zavarovalnici.
Zavarovanec ima pravico do seznanitve z vso naknadno dokumentacijo, nastalo v postopku reševanja
odškodninskih zahtevkov.
Zavarovalnica se zavezuje, da bo izplačala škodo za odškodninske zahtevke iz naslova odgovornosti šele po
predhodni seznanitvi zavarovanca s temeljem za izplačilo, predlaganim zneskom izplačila in uskladitvi morebitnih
pripomb.
ZAVAROVANJE STEKLA
 kakršno koli razbitje, počenje, lom ali poškodovanje stekla (okna, vrata, steklene stene, predelne stene,
ogledala, košarkaški koši, mehanska vrata, cestna ogledala, stekla v avtobusnih postajališčih ipd.)
 brez soudeležbe
 kritje velja za vse lokacije posameznega zavarovanca hkrati in ne za vsako lokacijo posebej
ZV na I. riziko: 2.500 EUR po škodnem dogodku
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ZAVAROVANJE VLOMSKE TATVINE IN ROPA
VSA OPREMA S STROJI IN APARATI, GLASBILA
-

Glasbena šola Šentjur
JKP Šentjur (tudi zaloge)
Ostali

30.000 EUR
30.000 EUR
10.000 EUR

OPREMA NA GRADBIŠČIH
-

JKP

4.200 EUR

GOTOVINA V VARNOSTNI BLAGAJNI (SEF)
-

NA ZAVAROVALNO VSOTO (OBČINA)
NA ZAVAROVALNO VSOTO
(VRTCI, KNJIŽNICA, ŠOLE)

5.000 EUR
1.000 EUR

GOTOVINA MED MANIPULACIJO (OBČINA, JKP)
-

NA I. RIZIKO
(OBČINA)

10.000 EUR

GOTOVINA MED PRENOSOM IN PREVOZOM
-

ŠOLE, RA - KO, KNJIŽNICA

500 EUR

ZAVAROVANJE UMETNIN, MUZEJSKIH ZBIRK (GALERIJA)
-

na zavarovalno vsoto (lokacije v seznamu OS)
Poškodovanje na I. riziko

10.000 EUR

ZAVAROVANJE VOZIL
Zavarovanje kopenskih vozil po kritjih, navedenih v seznamu vozil v zavarovalno tehnični dokumentaciji.
AO - Avtomobilska odgovornost- zakonsko predpisane zavarovalne vsote, razen kjer je izrecno drugače
zapisano
AO+ - Avtomobilska odgovornost plus- zavarovalna vsota 51.000 EUR
AK - Avtomobilski kasko- splošni avtomobilski kasko z odbitno franšizo, kot podano v seznamu
B - Zavarovanje pred elementarnimi, naravnimi nesrečami
E - Zavarovanje za razbitje stekel na vozilu
J - Zavarovanje za razbitje vseh standardno in naknadno vgrajenih funkcionalnih in opozorilnih svetil
K - zavarovanje tatvine delov vozila, ki sestavljajo funkcionalno celoto posameznega vozila ali celega vozila
H - zavarovanje poškodb na parkiranem vozilu s strani neznanega vozila
I - Zavarovanje stroškov najema nadomestnega vozila
AAS - zavarovanje asistence (najširša možna glede na celotni paket in vrsto vozila)
STR - strojelomno zavarovanje delov vozila in opreme, ki tvori funkcionalno celoto posameznega vozila (pri
delovnih in specialnih vozilih tudi prenosno opremo, ki se standardno prevaža s posameznim vozilom)
NMV - nezgodno zavarovanje voznika in potnikov v vozilu
PRZ - pravna zaščita uporabnika vozila
Kritje velja kot je označeno v prilogi Evidenca vozil.
Morebitne nadgradnje in dodatna oprema je upoštevana v vrednosti vozila.
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Bonus/malus: individualni. Ponudnik lahko sam določi premijske razrede vozil, ki pa ne smejo biti višji od
obstoječih.
Vozila JKP Šentjur (razen osebnih vozil): zavarovanje AO in AO+ krije tudi škodo povzročeno v delovni funkciji
vozila.

KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA ČLANE CIVILNE ZAŠČITE OBČINE ŠENTJUR
Zavarovanje za primer nezgodne smrti, trajne nesposobnosti za delo – invalidnosti ter dnevne odškodnine za
člane štaba civilne zaščite Občine Šentjur po principu KJERKOLI do zavarovalnih vsot:
Zavarovalna vsota za primer smrti: 13.000 EUR
Zavarovalna vsota za primer invalidnosti: 26.000 EUR
Dnevno nadomestilo za prehodno nezmožnost za delo: 11 EUR
Število članov: 9

Dodatne zavarovalne vsote za gradbene objekte (spodaj »objekti«) in opremo:
Meteorna voda- objekti
Meteorna voda- oprema
Izliv vode - objekti
od tega podlimit za stroške iskanja
Izliv vode - oprema
Izliv vode iz odprtih pip I. riziko – objekti in oprema
Izguba vode
Objestna dejanja – objekti
Objestna dejanja – oprema
Objestna dejanja – zunanja ureditev
Poplava – objekti
Poplava – oprema
Indirektni udar strele
Nalet neznanega vozila
Zavarovanje stvari zaposlenih za zavarovane nevarnosti

I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko

20.000,00 EUR
10.000,00 EUR
20.000,00 EUR
700,00 EUR
20.000,00 EUR
10.000,00 EUR
1.000,00 EUR
5.000,00 EUR
5.000,00 EUR
1.000,00 EUR
20.000,00 EUR
20.000,00 EUR
5.000,00 EUR
5.000,00 EUR
5.000,00 EUR

Zavarovalne osnove in podlage se nahajajo v ločenem dokumentu »PRILOGA – Seznam osnovnih sredstev in vozil z
zavarovalnimi vsotami 2018-2023«
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ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI GASILSKE ZVEZE ŠENTJUR
POGOJI OBSEGA KRITJA IN SOUDELEŽB
(po seznamu osnovnih sredstev v zavarovalno tehnični dokumentaciji)
POŽARNO ZAVAROVANJE Z DODATNIMI RIZIKI
ZAVAROVANE NEVARNOSTI ZA GRADBENE OBJEKTE IN OPREMO
Gradbeni objekti (tudi pomožni objekti), ograje in oprema so zavarovani za sledeče rizike:
o
o
o
o
o
o

o
o
o

zavarovanje na novo vrednost (zgradbe)
gasilska oprema na terenu
vse temeljne nevarnosti požarnega zavarovanja
poplava
meteorna voda
izliv vode (tudi zaradi zamašitve in iz odprtih pip za vse lokacije posameznega zavarovanca skupaj), pri
čemer je vključeno tudi kritje za škodo na inštalacijah (ceveh) do 6 m ter stroški iskanja mesta napake.
Kritje je podano do zavarovalne vsote v limitu kritja »izliv vode – objekti« in »izliv vode - oprema«,
razen v kolikor ni izrecno določeno drugače
objestna dejanja 3. oseb (zgradbe zunaj in znotraj, deli zgradb, oprema, ograje), soudeležba 100 EUR
indirektni udar strele za inštalacije, napeljave, centrale, senzorje, telefonske aparate, ipd.
nalet neznanega vozila

V vrednostih objektov so zajete tudi ograje okoli objekta v kolikor obstajajo.

SPLOŠNA ODGOVORNOST
ZAVAROVANE NEVARNOSTI
Odgovornosti iz gasilske dejavnosti zavarovanca
Škoda zaradi civilno pravnih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo zaradi nepredvidenih, nenadnih
dogodkov, ki izvirajo iz dejavnosti, lastnosti in pravnih razmerij sledečih zavarovanih oseb:
- zavarovalec
- vsa prostovoljna gasilska društva, ki so predmet tega javnega naročila (v nadaljevanju PGD)
- zavarovalčevi zakoniti predstavniki in zakoniti predstavniki PGD ter vse osebe, ki upravljajo ali nadzirajo
poslovanje ali del poslovanja zavarovalca ali posameznih PGD, v okviru njihovih pristojnosti
- vodje intervencij
- delavci zavarovalca in aktivni člani posameznih PGD v sklopu dejavnosti, poslovanja zavarovalca/PGD za
škode, ki jih povzročijo v času opravljanja svojih funkcij oziroma delovnih obveznosti
- dediči, zakonci ali zunaj zakonski partnerji, zakoniti zastopniki, pooblaščenci ali zastopniki premoženja fizičnih
oseb navedenih pod (3)tretjo, (4)četrto in (5)peto alinejo te določbe in sicer samo za zahtevke, ki izvirajo iz
ravnanja fizičnih oseb po navedenih gornjih alinejah. Zahtevki, ki izvirajo iz ravnanja zakonca ali
zunajzakonskega partnerja, zakonitih zastopnikov, dedičev, pooblaščencev ali zastopnikov premoženja, s tem
zavarovanjem niso kriti,
ter imajo za posledico:



telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe – kritje do višine 100.000 eur
uničenje, poškodbo ali izginitev stvari osebe – kritje do višine 100.000 eur
-

brez soudeležbe
vključitev navzkrižne odgovornosti za škodo na stvareh in osebah
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-

zavaruje se tudi dodatne nevarnosti, ki ne izvirajo iz dejavnosti
3x letni agregat
kritje za organizatorja prireditev (ca. 11 prireditev letno, maksimalno 800 udeležencev (povprečno
500) in 1 dan trajanje prireditve)
območje kritja RS

Zavarovanci so upravičeni do seznanitve z vsemi dokumenti in zahtevki posameznega odškodninskega
zahtevka, ki se nanašajo na njegovo odgovornost in so vloženi neposredno pri zavarovalnici. Zavarovanec ima
pravico do seznanitve z vso naknadno dokumentacijo, nastalo v postopku reševanja odškodninskih zahtevkov.
Zavarovalnica se zavezuje, da bo izplačala škodo za odškodninske zahtevke iz naslova odgovornosti šele po
predhodni seznanitvi zavarovanca s temeljem za izplačilo, predlaganim zneskom izplačila in uskladitvi
morebitnih pripomb.

ZAVAROVANJE STEKLA



kakršno koli razbitje stekla (okensko, mehanska vrata, steklene stene, ogledala ipd) na I. riziko do 2.500
eur
brez soudeležbe

VLOMSKO ZAVAROVANJE
Zavarovanje na I. riziko:
VSA OPREMA S STROJ, APARATI IN NAPRAVAMI
-

na I. riziko 20.000 eur

GOTOVINA MED MANIPULACIJO
-

na I. riziko 3.000 eur

GOTOVINA MED PRENOSOM IN PREVOZOM
-

na I. riziko 3.000 eur

ZAVAROVANJE RAČUNALNIŠKE IN Z NJO POVEZANE OPREME
Kjer so podane vrednosti v seznamu OS
Zavarovanje zajema računalnike in računalniško opremo oziroma z računalniki povezano opremo in
inštalacijami.
Računalniška oprema je zavarovana za sledeče rizike:





vse nevarnosti, ki so zavarovane s splošnimi pogoji za zavarovanje računalniške opreme (All Risk)
brez soudeležbe
amortizacija pri delnih škodah je odkupljena
stroški ponovnega vnosa podatkov na I. riziko do višine 2.000 EUR
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STROJELOMNO ZAVAROVANJE
Škoda, ki nastane zaradi poškodovanja ali uničenja zavarovanih stvari v smislu strojeloma




gasilske črpalke (premične), agregati
ostala gasilska oprema (cevi, dihalke,ročniki,spojke,prenosne luči,motorni pihalniki,dihalni
aparati,radijske postaje,telefoni, pozivniki, termokamere, detektorji plina, ipd.)
mehanska oprema zgradb (vgrajeni motorji vrat in ograj ter kotlovnica)

-

brez odbitne franšize (OF)
odkup amortizirane vrednosti pri delnih škodah

ZAVAROVANJE VOZIL
OPREDELITEV KRITIJ:
-

-

AO - Avtomobilska odgovornost- zakonsko predpisane zavarovalne vsote, razen kjer je izrecno
drugače zapisano
AO+ - Avtomobilska odgovornost plus- zavarovalna vsota 51.000 EUR
AK - Avtomobilski kasko- splošni avtomobilski kasko z odbitno franšizo, kot podano v seznamu
B - Zavarovanje pred elementarnimi, naravnimi nesrečami
E - Zavarovanje za razbitje stekel na vozilu
J - Zavarovanje za razbitje vseh standardno in naknadno vgrajenih funkcionalnih in opozorilnih svetil
K - zavarovanje tatvine delov vozila, ki sestavljajo funkcionalno celoto posameznega vozila ali celega
vozila
H - zavarovanje poškodb na parkiranem vozilu s strani neznanega vozila
I - Zavarovanje stroškov najema nadomestnega vozila
AAS - zavarovanje asistence (najširša možna glede na celotni paket in vrsto vozila)
STR - strojelomno zavarovanje delov vozila in opreme, ki tvori funkcionalno celoto posameznega
vozila (pri delovni in specialnih vozilih tudi prenosno opremo, ki se standardno prevaža s posameznim
vozilom) – po seznamu
NMV - nezgodno zavarovanje voznika in potnikov v vozilu
PRZ - pravna zaščita uporabnika vozila

V vrednostih vozil so zajete nadgradnje vozil in dodatna oprema vozil.

KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA ČLANE GASILSKE ZVEZE ŠENTJUR
Zavarovanje za primer nezgodne smrti, trajne nesposobnosti za delo – invalidnosti ter dnevne odškodnine za
člane Gasilske zveze Šentjur po principu KJERKOLI do zavarovalnih vsot:
Zavarovalna vsota za primer smrti: 13.000 EUR
Zavarovalna vsota za primer invalidnosti: 26.000 EUR

Priloga – Zavarovalno tehnična dokumentacija
Dnevno nadomestilo za prehodno nezmožnost za delo: 11 EUR
Število članov: 450

Dodatne zavarovalne vsote za gradbene objekte, ograjo (spodaj »objekti«) in opremo:

Meteorna voda- objekti
Meteorna voda- oprema
Izliv vode - objekti
Izliv vode - oprema
Izliv vode – stroški iskanja
Objestna dejanja – objekti
Objestna dejanja – oprema
Poplava – objekti
Poplava - oprema
Indirektni udar strele
Nalet neznanega vozila

I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko
I. riziko

20.000,00 EUR
10.000,00 EUR
10.000,00 EUR
5.000,00 EUR
700,00 EUR
5.000,00 EUR
5.000,00 EUR
20.000,00 EUR
10.000,00 EUR
5.000,00 EUR
5.000,00 EUR

Zavarovalne osnove in podlage se nahajajo v ločenem dokumentu »PRILOGA – Seznam osnovnih sredstev in vozil z
zavarovalnimi vsotami 2018-2023«

Priloga – Zavarovalno tehnična dokumentacija

DRUGE DOLOČBE
SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE
Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil zavarovalno pogodbo v roku 8 dni po izteku roka za revizijo na sklep
o izbiri. Ne glede na datum sklenitve zavarovalne pogodbe ponudnik zagotavlja z razpisno dokumentacijo
določena zavarovanja naročnika od 00.00 ure 1.9.2018 dalje do 00.00 ure 1.9.2019 in bo to zavezo potrdil z izdajo
potrdila o kritju (lastna izjava ponudnika).

IZRAVNAVA PREMIJE GLEDE NA ŠKODNI REZULTAT
Zavarovalnica posameznim zavarovancem (Občina, zavodi, JKP, KS, GZŠ) povrne del plačane premije preteklega
zavarovalnega leta glede na škodni rezultat (non-claim bonus) in sicer po ključu:
ŠR (Škodni rezultat) =

𝐼𝑧𝑝𝑙𝑎č𝑎𝑛𝑒 š𝑘𝑜𝑑𝑒
𝑃𝑙𝑎č𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑗𝑎

NCB = non-claim bonus
ŠR
0-20,99%
21-40,99%
41-60,99%
Nad 61%

NCB
25%
15%
5%
0%

Iz izračuna se izključi davek od prometa zavarovalnih poslov, zavarovanje avtomobilske odgovornosti in
kolektivno nezgodno zavarovanje.
SISTEMI IN UKREPI ZA VAROVANJE PREMOŽENJA
Podatki o sistemih in ukrepih za varovanje premoženja posameznih zavarovancev so vpisani v tabeli s podatki o
zavarovalnih vrednostih.

Škodni rezultat 2013-2018
Škodni rezultat se nahaja v ločeni prilogi »Škodni rezultat - Občina Šentjur.xlsx«.

