
1. člen Zavarovana lastnina
1. Predmet zavarovanja 
 Predmet zavarovanja so osnovni mehanski, hidravlični, električni in elektronski deli / sklopi zavarovanih 

strojev ali opreme z veljavnim prometnim dovoljenjem. Pri rabljenih strojih je splošen pregled treba op-
raviti v skladu s kontrolnim seznamom, ki ga zagotovi proizvajalec, sicer pa mora biti pregled izveden 
v skladu z določbami Predpisov o preprečevanju nezgod (UVV). 

2. člen Zavarovana tveganja in izključitve
1. Obveznost izpolnitve, opredelitev škodnega dogodka
 Zavarovalnica zagotovi odškodnino, če zavarovani deli / sklopi stroja ali opreme prenehajo delovati v 

zavarovalni dobi zaradi notranjega vzroka (škode) med običajno/ pravilno uporabo zaradi škode. Ob-
veznosti izpolnitve ni, če do prenehanja delovanja pride zaradi nezavarovanega dela in je posledično 
potrebno popravilo. 

2. Nezavarovana tveganja 
 Ne glede na druge vzroke zavarovalnica ne bo zagotovila odškodnine za škodo, ki je nastala:
a) zaradi vsakršnih vplivov zunaj stroja, 
aa) zaradi nesreč (neposredni zunanji dogodek, ki povzroči nenadno mehansko silo) in vsakršnih silovitih 

udarcev, 
bb) zaradi zlorabe (zlasti kraje, nedovoljene uporabe, vloma, goljufije), zaradi naravnih pojavov, kot so ne-

vihte, toča, udar strele, škode, ki jo povzročijo živali, potres ali poplava, pa tudi škode, ki jo povzročita 
voda in zmrzal, 

cc) zaradi vsakršnih vojnih dejanj, državljanske vojne, notranjih nemirov, vandalizma, terorizma, stavke, 
izprtja, zasega ali drugih državnih vplivov ali zaradi vplivov jedrske energije, 

b) zaradi požara, eksplozije, pripeke, 
c) zaradi spremembe krmilnih ali računalniških sistemov na stroju, ne glede na pot prenosa, kar velja tudi 

za škodo, ki je nastala zaradi spremembe samih sistemov, 
d) zaradi napake upravljavca, zavarovanca ali upravljavca stroja, zlasti neupoštevanja navodil za upora-

bo, nepravilnega, zlonamernega ali brezobzirnega ravnanja (posledice so lahko na primer škoda zaradi 
pregrevanja ali nizke ravni olja). Poleg tega nobeno servisiranje ne bo opravljeno v primeru škode, ki je 
nastala zaradi neupoštevanja zahtev za vzdrževanje  / neizvajanja vzdrževalnih del na stroju ali opremi, 

e) zaradi serijskih, konstrukcijskih ali tovarniških napak ali napak, za katere je odgovorna tretja oseba, 
kot je proizvajalec (npr. odpoklic vozil, serijske napake), dobavitelj ali izvajalec, ali zanje prevzame 
obveznost iz druge garancije, zavarovanja ali potrdila o kritju (npr. poroštvo, ki izvira iz dobrega imena) 
ali ne prevzame odgovornosti zaradi napake upravljavca, zavarovalca ali zavarovanca,

f)  zaradi udeležbe na dogodkih s tekmovalnim značajem ali s tem povezanih testnih voženj ali zaradi pre-
koračitve dovoljene osne ali vlečne zmogljivosti ali dovoljene skupne teže, ki jo je določil proizvajalec, 

g) zaradi uporabe neustreznih maziv, operativnih materialov ali goriv, ki jih ni odobril /potrdil proizvajalec, 
h) zaradi postopne oslabitve, počasnega nastanka deformacij, udrtin, lomov, razpok, mehurjev, poškodb 

na premazih, okvar, vdolbin, pa tudi popravila okvarjenih cevnih priključkov ali drugih okvarjenih prik-
ljučkov ali spojev, 

i) zaradi običajne obrabe, ki nastane med običajno uporabo in / ali prezgodnje obrabe, napada korozije ali 
odrgnin, prekomernega nabiranja oblog, 

j) zaradi spremembe prvotne konstrukcije stroja (npr. fine nastavitve, zlasti povečanja moči in navora 
motorja (angl. chip-tuning), prilagoditve podvozja) ali vgradnje delov tretjih proizvajalcev ali dodatnih 
delov, ki jih ni odobril proizvajalec ali niso bili strokovno vgrajeni, 

k)  zaradi delovanja elementa, ki je vidno potreben popravila, razen če je mogoče dokazati, da škoda ni 
nastala zaradi potrebe po popravilu, ali je bil element v času nastanka škode vsaj začasno popravljen 
po soglasju zavarovalnice, 

l)  zaradi poskusa izkrivljanja dejstev, ki so pomembna za ugotavljanje višine ali vzroka škode, 
m) zaradi dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi sprememb ali izboljšav, ki presegajo dejansko potrebna 

popravila; če je zamenjana konstrukcijska enota, npr. motor, menjalnik ali komponenta, čeprav po-
leg poškodovanih delov najverjetneje vključuje tudi nepoškodovane dele, potem se odškodnina za to 
ustrezno zmanjša; vendar to ne velja, če stroški, ki bi bili potrebni za popravilo poškodovanih delov, 
presegajo stroške zamenjave konstrukcijske enote; če so bili poškodovani deli obnovljeni, ne glede na 
to, ali je možno popravilo brez ogrožanja varnosti delovanja stroja, bo zavarovalnica krila stroške, ki bi 
bili potrebni v primeru popravila poškodovanih delov, toda ne smejo presegati stroškov obnove,

n) zaradi stroškov remonta stroja ali opreme,
o) zaradi odprave napak, okvar, poškodb zaradi nepravilnega izvajanja servisiranja, popravil in drugih del 

na predmetu zavarovanja, ki ga izvaja servisni partner, 
p) zaradi stroškov čiščenja in dekontaminacije predmeta zavarovanja ali njegovih delov ter stroškov uni-

čenja delov tega predmeta, poleg stroškov za odvoz delov v najbližji ustrezni obrat za odstranjevanje 
odpadkov in stroškov, ki izhajajo iz obveznosti do ponudnika prevoza. 

3. Nezavarovana lastnina, ki ni zajeta: 
a) deli, ki jih ni odobril proizvajalec, 
b) potrošni material, katalizatorji, filtri za trdne delce, akumulatorji, surovi material, pomožni materiali, 

operativni materiali, kot so goriva, kemikalije, olja, masti in druga maziva, filtri in filtrirni vložki, hladilna 
sredstva in sredstva proti zmrzovanju, hidravlične tekočine, nosilci, pritrdilni nosilci, vijaki, matice, 
spojke, objemke in podobno, 

c) drugi deli, ki jih je na podlagi izkušenj treba večkrat zamenjati med življenjsko dobo stroja, 
d) deli in sklopi zavarovanega stroja ali opreme, ki niso navedeni v 1. točki. 
4. Nezavarovana škoda in delo, ki nista zajeta v odškodnino: 
a) neposredna ali posredna posledična škoda (npr. stroški vleke, stroški nastanitve, stroški najema stro-

ja, nadomestilo za nezmožnost uporabe, npr. v primeru zamude pri dobavi nadomestnega dela ali v 
primeru popravila pri zunanjem izvajalcu, stroški povratnega prevoza do /iz servisne delavnice, posle-
dična škoda na nezavarovanih komponentah), 

b) izolacijsko testiranje, merjenje in prilagoditvena dela ter stroški vzdrževanja, pregledov in servisnih 
del, čiščenje, dobava, odstranjevanje, prevoz, pošiljanje in podobni stroški. 

3. člen Obseg 
 Zavarovalno kritje velja samo za stroje ali opremo, ki se uporablja v Nemčiji in Avstriji ter sosednjih 

državah (vključno z Makedonijo in Srbijo). Vso škodo, ki je zavarovana na podlagi te pogodbe, morajo 
odpraviti pooblaščene specializirane delavnice ali priznane pooblaščene delavnice v zgoraj omenjenih 
državah.

4. člen Zavarovana vrednost, zavarovana vsota in nezadostno zavarovanje
1. Zavarovana vrednost 
 Zavarovana vrednost je neto nabavna cena stroja ali opreme na dan pridobitve. 
2. Zavarovana vsota 
 Zavarovana vsota, ki je določena za vsak predmet zavarovanja v zavarovalni pogodbi, mora ustrezati 

zavarovani vrednosti. 
3. Nezadostno zavarovanje 
 Če je zavarovana vsota v času nastanka zavarovane škode nižja od zavarovane vrednosti, to pomeni, 

da je zavarovanje nezadostno (ne velja za prodajne pogodbe). Če pa je zavarovana vsota oblikovana v 
skladu s 1. in 2. točko, se zavarovalnica odpove kritju nezadostnega zavarovanja.

5. člen Obseg škodnega zavarovanja in presežek 
1. Načelo 
 Zavarovalnica v okviru teh določb povrne samo tehnično zahtevane in dejansko nastale stroške po-

pravila, vključno z vsemi potrebnimi sestavnimi deli, ki so predmet zavarovanja. Plačilo predvidenih 
stroškov popravila brez dejanskega dokončanja popravil ne bo izvedeno. 

2. Kriti stroški dela
 Zavarovalcu / zavarovancu bodo povrnjeni stroški dela v okviru tega zavarovanja v skladu s proizva-

jalčevimi delovnimi urami, ki so bile potrebne za montažo in demontažo. Diagnostični stroški bodo 
povrnjeni v skladu z običajnimi in nujnimi stroški. 

3. Kriti stroški materiala 
 Za povrnitev stroškov materiala so odločilna proizvajalčeva nezavezujoča priporočila v zvezi s cenami 

(SRP). Kot nadomestni deli se lahko uporabljajo novi ali obnovljeni deli proizvajalca originalne opreme 
(OEM); če ni na voljo delov OEM-ja, se lahko kot nadomestni deli uporabijo novi ali obnovljeni neorigi-
nalni deli s podobnimi lastnostmi in funkcionalnostmi, ki ustrezajo standardom proizvajalca originalne 
opreme, če jih je odobril proizvajalec. 

4. Omejitev škodnega zavarovanja in presežek 
a) Nadomestilo za vso škodo, ki je nastala v obdobju kritja, je omejeno na 50 % dogovorjene zavarovane 

vsote. 
b) Določeni znesek poravnave se zmanjša za dogovorjeni odbitek na zahtevek.
6. člen Plačilo odškodnine in roki
1. Načelo
 Odškodnina se izplača, ko zavarovalnica zaključi postopek ugotavljanja razloga in zneska zahtevka. 

Zavarovalec lahko znesek, ki je glede na okoliščine najnižji znesek za plačilo, zahteva kot predplačilo 
en mesec po obvestilu o zahtevku. 

2. Prenos
 Zavarovalec lahko pred datumom zapadlosti s pisno izjavo prenese odškodninski zahtevek na servisno 

delavnico, ki je izvajala popravila.
7. člen Začetek, konec in trajanje zavarovalnega kritja ter datum zapadlosti premije
 Trajanje zavarovalne dobe je določeno v zavarovalni polici.
1. Začetek zavarovalnega kritja 
 Zavarovalno kritje se začne z dnem nakupa stroja ali opreme, vendar ne prej kot prvi dan po poteku 

tovarniške garancije ali z zakonom določene odgovornosti za stvarne napake. 
2. Konec zavarovalnega kritja
 Zavarovalno kritje preneha, ne da bi bila potrebna odpoved, na dogovorjen datum poteka, vendar 

najpozneje po 12 mesecih (največ 2400 delovnih ur), 24 mesecih (največ 3600 delovnih ur), 36 
mesecih (največ 4800 delovnih ur), 48 mesecih (največ 6000 delovnih ur). 

3. Datum zapadlosti prve ali enkratne premije 
 Prvo ali enkratno premijo je treba plačati ne glede na obstoj pravice do preklica, takoj po datumu 

dogovorjenega začetka zavarovalnega kritja, določenega v zavarovalni polici. 
8. člen Obveznosti zavarovalca / zavarovanca 
1. Obveznosti pred nastopom zavarovanega dogodka 
 Obveznosti zavarovalca: 
a) Seznaniti se mora s proizvajalčevimi smernicami za uporabo in vzdrževanje, ki temeljijo na navodilih 

za uporabo in vzdrževanje. Preveriti mora trenutno stanje vzdrževanja stroja ali opreme. 
b) Poleg tega morajo biti vzdrževalna dela na stroju ali opremi pravočasno izvedena v skladu s proizva-

jalčevimi priporočili in smernicami in le v proizvajalčevih specializiranih delavnicah. 
c) Vzdržati se mora poseganja in drugih vplivov na števce, ki se kažejo kot preseganje delovne zmoglji-

vosti, in nemudoma poročati o napaki ali zamenjavi števca, če ta kaže na takšno delovno zmogljivost. 
d) Poročati mora o vsaki dodatno sklenjeni zavarovalni polici. 
2. Obveznosti po nastopu zavarovanega dogodka 
 Obveznosti zavarovalca: 
a) Podjetju Ho\mann & Co. GmbH mora nemudoma po telefonu ali pisno podati zahtevek in se s podje-

tjem Ho\mann & Co. GmbH uskladiti glede potrebnih popravil pred začetkom teh popravil. Zavarovalec 
bo morda izdal nalog za popravilo, toda le po pisnem dovoljenju podjetja Ho\man & Co. GmbH. 

b) Zastopniku zavarovalnice mora dovoliti, da kadar koli pregleda poškodovani element. Na zahtevo mora 
te in potrebne dele na svoje stroške zagotoviti zavarovalnici ali družbi Ho\man & Co. GmbH, in sicer v 
oceno škode in vzroka nastanka škode, ter v pisni obliki podati zahtevane informacije (npr. predložitev 
dokumentov o vzdrževanju, seznam uveljavljenih zahtevkov). 

c) Po možnosti mora zmanjšati škodo in upoštevati vsa smiselna navodila zavarovalnice in /ali podjetja 
Ho\man & Co. GmbH. 

d) Predložiti mora račun za popravilo podjetju Ho\man & Co. GmbH v enem mesecu od datuma računa. 
Na računu za popravilo morajo biti ločeno in jasno navedeni vzrok za nastalo škodo, opravljeno delo, 
številke delov, cene nadomestnih delov, stroški dela in število delovnih ur v skladu s smernicami. 

9. člen Oprostitev obveznosti izpolnitve v primeru kršitve
1. Če zavarovalec namerno ali zaradi hude malomarnosti krši obveznosti do zavarovalnice, ki jih mora iz-

polniti pred nastopom zavarovalnega dogodka, lahko zavarovalnica v enem mesecu po tem, ko izve za 
kršitev, odpove pogodbo brez predhodnega obvestila. Pravica zavarovalnice do odpovedi je izključena, 
če zavarovalec dokaže, da obveznosti ni kršil niti namerno niti zaradi hude malomarnosti. 

2. Če zavarovalec namerno krši obveznost, je zavarovalnica oproščena obveznosti izpolnitve. V primeru 
hude malomarne kršitve obveznosti ima zavarovalnica pravico zmanjšati svojo obveznost za znesek, 
ki je sorazmeren z resnostjo krivde zavarovalca. Zavarovalec nosi dokazno breme, da dokaže neobstoj 
hude malomarnosti. 

3. V primeru goljufive kršitve obveznosti ima zavarovalnica obveznost izpolnitve, če zavarovalec dokaže, 
da kršitev obveznosti ni vzrok nastanka ali določitve zavarovanega dogodka, niti za določitev, obseg ali 
obveznost izpolnitve zavarovalnice. 

4. Če zavarovalec po nastopu zavarovanega dogodka krši obstoječo dolžnost razkritja informacij ali po-
jasnil, je zavarovalnica v celoti ali delno odvezana odgovornosti, če zavarovalca o tej pravni posledici 
obvesti v pisni obliki v ločenem obvestilu. 

10. člen Odveza obveznosti izpolnitve v posebnih primerih 
1. Namerna povzročitev nastopa zavarovanega dogodka ali povzročitev nastopa zavarovanega do-

godka iz hude malomarnosti 
a) Če zavarovalec namerno povzroči zavarovani dogodek, je zavarovalnica odvezana odškodninske obve-

znosti. Če se na podlagi izvršljive kazenske sodbe ugotovi, da je za povzročitev škode odgovorna oseba 
na strani zavarovalca, se namerna povzročitev škode šteje za dokazano. 

b) Če zavarovalec /zavarovanec škodo povzroči iz hude malomarnosti, ima zavarovalnica pravico zmanj-
šati svojo obveznost, sorazmerno z resnostjo krivde zavarovalca. 

2. Namerno zavajanje po nastopu zavarovanega dogodka 
 Zavarovalnica je odvezana odškodninske obveznosti, če zavarovalec s predložitvijo dejstev, ki so po-

membna pri ugotavljanju vzroka za nastop ali zneska odškodnine, zavarovalnico namerno zavede ali 
namerno poskusi zavesti. Če je zavajanje ali poskus zavajanja ugotovljen z izvršljivo kazensko sodbo 
zoper zavarovalca zaradi goljufije ali poskusa goljufije, se določba 1. stavka šteje za dokazano. 

11. člen Obvestila in izjave o nameri 
1. Oblika 
 Če pisna oblika po zakonu ni zahtevana in če v tej pogodbi ni določeno drugače, je treba izjave in 

obvestila, namenjena podjetju Ho\mann & Co. GmbH, ki zadevajo zavarovalno razmerje in ki so nas-
lovljena neposredno na podjetje Ho\mann & Co. GmbH, predložiti v pisni obliki. Izjave in obvestila je 
treba nasloviti na naslov, naveden v 1. členu. Zakonske zahteve glede prejema izjav in obvestil ostajajo 
nespremenjene. 

12. člen Pristojnost 
1. Sodni postopki zoper zavarovalnico ali podjetje HoImann & Co. GmbH
 V primeru sodnih postopkov, ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe ali zavarovalnega posredovanja, ima 

pristojnost poleg civilnega sodišča tudi okrajno sodišče v kraju, v katerem ima zavarovalec sedež v 
času sprožitve sodnega postopka, v nasprotnem primeru ima pristojnost sodišče v kraju, v katerem 
ima običajno prebivališče. 

2. Sodni postopki zoper zavarovalca  / zavarovanca
 V primeru sodnih postopkov zoper zavarovalca, ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe ali zavarovalnega 

posredovanja, ima pristojnost samo okrajno sodišče v kraju, v katerem ima zavarovalec sedež v času 
sprožitve sodnega postopka, v nasprotnem primeru ima pristojnost sodišče v kraju, v katerem ima 
običajno prebivališče. 

13. člen Končne določbe
 Za namene te pogodbe velja za nemške zavarovalce nemška zakonodaja, za avstrijske zavarovalce 

pa avstrijska, in sicer odstavki in določbe iz nemškega Zakona o zavarovalnih pogodbah (VVG) in 
avstrijskega Zakona o zavarovalnih pogodbah (VersVG).

Izračun odškodnine
Odškodnina se, ne glede na odstavek b iz 5. člena (tabela), izračuna kot sledi:
Leto podaljšanja garancije: 0,00 EUR 
Leto podaljšanja garancije: 300,00 EUR
Poleg odstavka 2(m) iz 2. člena GVB 2013 se šteje, da je dogovorjeno naslednje:
V primeru zamenjave enote za popravilo »motor in menjalnik« bo odbitek znašal 10 % na leto (mesečno 
1/12 od 10 %), največ 50 %, od 13. meseca zavarovalnega kritja poškodovanega stroja.

Pisni splošni zavarovalni pogoji za podaljšano garancijo za stroje (GVB 2013)


