Zavarovanje poklicne odgovornosti iz
arhitekturne in inženirske dejavnosti
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GENERALI zavarovalnica d.d.
Produkt: Zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti
Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih,
ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

ZA KAKŠNO VRSTO ZAVAROVANJA GRE?
Zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti je usklajeno z obsegom kritja po vzorčnih pogojih z oznako Zav.Odg.ZAID-1.0-2019,
potrjenih s strani Ministrstva za okolje in prostor dne 3.4.2019. Zavarovanje krije škodo zaradi zahtevkov, ki jih investitor ali tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu
zaradi strokovne napake (storitve in opustitve) pri opravljanju poklicnih nalog, ki sodijo v okvir opravljanja arhitekturne in inženirske dejavnosti v skladu z zakonom,
ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, če ima taka napaka za posledico poškodovanje oseb ali stvari in / ali čisto premoženjsko škodo.
Zavarovanje morajo skleniti vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo poklicne naloge pooblaščenih arhitektov in inženirjev.

Kaj je zavarovano?
poklicna odgovornost pooblaščenih arhitektov in inženirjev za
škodo (t.j. poškodovanje oseb ali stvari ter čisto premoženjsko
škodo), ki nastane investitorju ali tretjim osebam zaradi
strokovne napake pooblaščenih arhitektov in inženirjev
Kaj lahko dodatno zavarujete?
• s plačilom dodatne premije se lahko dogovori retroaktivno
kritje za projekte, ki jih je zavarovanec dobil v delo pred
sklenitvijo tega zavarovanja ali v času, ko je bilo zavarovanje
prekinjeno
• dodatno se lahko zavaruje odgovornost za posamezen projekt

Ali je kritje omejeno?
kritje je omejeno z zavarovalno vsoto. Minimalna zavarovalna
vsota po zakonu je 50.000 EUR. Za poškodovanje oseb ali stvari
ter čisto premoženjsko škodo (razen za škodo, ki nastane
zaradi funkcionalne neprimernosti objekta ali inštalacij) je
možno skleniti zavarovanje tudi za višjo zavarovalno vsoto
letni agregat za izplačilo odškodnin za vse zavarovalne primere,
nastale v enem zavarovalnem letu, je omejen z enkratnikom
zavarovalne vsote. Možno je dogovoriti višji letni agregat
odbitna franšiza znaša 10 % od odškodnine, vendar ne manj
kot 500 EUR po zavarovalnem primeru. Za zavarovanje nad
zavarovalno vsoto 50.000 EUR je možno dogovoriti tudi
drugačno odbitno franšizo
zavarovanje obsega kritje za projekte (posle), ki jih zavarovanec
dobi v delo v času trajanja zavarovanja
šteje se, da je zavarovalni primer nastal v trenutku vložitve
zahtevka. Zavarovalnica krije zahtevke, ki jih investitorji ali
tretje osebe prvič pisno uveljavljajo proti zavarovancu ali
zavarovalnici v času trajanja zavarovanja ali v podaljšanem
obdobju uveljavljanja zahtevkov

Kaj ni zavarovano?
Iz zavarovanja so izključeni odškodninski zahtevki zaradi:
strokovne napake, ki jo zavarovanec povzroči namenoma ali iz
hude malomarnosti
zavarovančeve kršitve izpolnitvenih rokov in drugih pogodbenih
obveznosti (na primer škoda zaradi zamude, penali, pogodbene
kazni, poroštva)
neupoštevanja odločb pristojnih inšpekcijskih služb in drugih
pristojnih organov
napake v določitvi količin in prekoračitve ocen višine stroškov
ali obrestnih mer pri popisu del ali predračunu
uporabe nepreizkušenih statičnih, računskih in drugih metod
ter nepreizkušenih materialov. Izključitev ne velja, če je
zavarovanec uporabil rešitve zadnjega stanja gradbene
tehnike, ki v trenutku, ko se projektira ali gradi, pomeni
doseženo stopnjo razvoja tehničnih zmogljivosti gradbenih
proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih
izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve
objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov
lepotnih napak in nerentabilnosti
škod v povezavi z insolventnostjo zavarovanca in podizvajalcev
prekinitev dela, izgubljene najemnine in zmanjšanja vrednosti
(razen znižanja vrednosti posla ali gradnje v določenih
primerih) ter drugih posrednih škod
škod, ki izvirajo iz pogodbeno prevzetih obveznosti, ki presegajo zakonsko opredeljeno odgovornost
plačil zavodov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zavarovalnic iz zdravstvenega zavarovanja
(regresni zahtevki) ter zahtevki vseh ostalih posrednih
oškodovancev
kazni, glob in vseh vrst odškodnin, ki nimajo povračilnega
namena (kaznovalne odškodnine ipd.)
strokovnih napak, nastalih v času, ko zavarovanec ali osebe,
ki zanj opravljajo delo, niso imele ustrezne registracije
oziroma dovoljenja za opravljanje dejavnosti
škode in stroškov, ki so posledica kibernetskega incidenta
Iz zavarovanja so izključeni še nekateri drugi odškodninski
zahtevki po pogojih.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja na področju Slovenije.

Kakšne so moje obveznosti?
•
•
•
•

Vedno navajajte točne, popolne in resnične podatke.
Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje zavarovanja.
Premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.
Po nastanku škode ste dolžni storiti vse, da preprečite nastajanje nadaljnje škode. O škodnem dogodku nas obvestite najkasneje v treh dneh, ko ste
izvedeli zanj.
• Vodstvo pravde morate zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica.
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Kdaj in kako plačam?
Premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja oziroma najkasneje do dogovorjenega dneva zapadlosti. Po dogovoru lahko premijo poravnate tudi v obrokih.
Premijo plačate skladno z dogovorjenim načinom plačila z zavarovalnico.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Datum začetka in datum prenehanja zavarovanja sta navedena v polici. Če ni drugače dogovorjeno, začne kritje veljati ob 24. uri dneva začetka
zavarovanja ob pogoju, da je do tega dne plačana premija, sicer pa šele ob 24. uri dne, ko je premija plačana. Če je dogovorjeno plačilo po sklenitvi
zavarovanja, začne kritje veljati z dnem in uro začetka zavarovanja. Kritje preneha z dnem in uro prenehanja zavarovanja.

Ali lahko prekinem zavarovanje?

Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjen rok trajanja z možnostjo, da se pogodba podaljšuje za enako časovno obdobje, sme vsaka stranka od nje odstopiti
z dnem zapadlosti premije, le da mora o tem pisno obvestiti drugo stranko najmanj 3 mesece pred zapadlostjo premije.
Od pogodbe pa lahko odstopite tudi ob nastopu zavarovalnega primera, in sicer v roku enega meseca, odkar zavarovalnica prizna ali odkloni zavarovalno
kritje. V tem primeru odpoved lahko učinkuje takoj ali ob koncu tekočega zavarovalnega obdobja.
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