
Klavzula o izključitvi nalezljivih boleznih v okviru premoženjskih zavarovanj 
 
1. člen – UVODNA DOLOČBA 
(1) Pogoj za uporabo te klavzule je obstoj premoženjskega zavarovanja pri isti zavarovalnici. 
(2) Skupaj s to klavzulo se uporabljajo tudi vsakokrat veljavni splošni ali posebni pogoji, razen 
v delu, ki je s to klavzulo drugače urejen. 
 
2. člen – NEZAVAROVANE NEVARNOSTI 
(1) Ne glede na kakršno koli določbo zavarovalne pogodbe, ki je v nasprotju z določili te 
klavzule, ta klavzula izključuje kritje kakršne koli izgube, škode, odgovornosti, zahtevkov in 
stroškov vseh vrst, ki jih neposredno ali posredno povzročijo, h katerim prispevajo, ki 
rezultirajo, izhajajo iz ali v povezavi z nalezljivo boleznijo ali strahom ali grožnjo (ne glede na 
to, ali je dejanska ali znana) nalezljive bolezni, ne glede na kateri koli drug vzrok ali dogodek, 
ki prispeva k temu sočasno ali v katerem koli drugem zaporedju. 
(2) Ob upoštevanju drugih pogojev in izključitev, ki jih vsebuje ta zavarovalna pogodba, to 
zavarovanje krije materialno škodo na zavarovanem premoženju in kakršno koli zavarovanje 
s časovno komponento, ki iz tega neposredno izhaja, kadar je takšna materialna škoda na 
zavarovanem premoženju neposredna posledica ali izhaja iz katere koli od naslednjih 
nevarnosti: požar, strela, eksplozija, udar letala ali vozila, padajoči predmeti, viharni 
veter, nevihta, toča, tornado, ciklon, tajfun, orkan, potres, podmorski potres, potresne in/ali 
vulkanske motnje/izbruhi, cunami, poplava, zmrzal, ledena nevihta, teža snega ali ledu, 
snežni plaz, udar meteorja/asteroida, plaz, zemeljski plaz, plazenje, grmovni požar, gozdni 
požar, nemiri, nemiri ob stavki, civilni nemiri, vandalizem in zlonamerna dejanja. Kritje iz te 
točke je podano zgolj za tiste nevarnosti, za katere je v zavarovalni polici 
to dogovorjeno. 
V tej zvezi posamezni izrazi pomenijo, kot sledi: 
(3) Nalezljiva bolezen po tej klavzuli pomeni vsako bolezen, ki se lahko s katero koli snovjo ali 
povzročiteljem prenese iz katerega koli organizma v drug organizem kjer: 
1) snov ali povzročitelj vključuje, vendar ni omejen na virus, bakterijo, parazit ali drug 
organizem ali katero koli njegovo različico, ne glede na to, ali se šteje za živo ali ne, in  
2) način prenosa, bodisi neposreden ali posreden, vključuje, vendar ni omejen na prenos po 
zraku, prenos preko telesnih tekočin, prenos s ali na katerokoli površino ali predmet, trden, 
tekoč ali v plinski obliki, ali med organizmi, in  
3) bolezen, snov ali povzročitelj lahko povzroči škodo na zdravju ljudi ali ogrozi zdravje ali 
dobro počutje ljudi ali lahko povzroči škodo na premoženju, njegovo poslabšanje, izgubo 
ali zmanjšanje vrednosti, tržnosti ali izgubo uporabe premoženja. 
(4) Zavarovanje s časovno komponento (t. i. Time Element Loss) pomeni zavarovanje 
obratovalnega zastoja, razširjeno zavarovanje obratovalnega zastoja (t. i. Contingent 
Business Interruption) ali kakršno koli drugo posledično izgubo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klavzula o izključitvi odgovornosti zaradi pandemije 
 
1. člen – UPORABA KLAVZULE 
(1) Pogoj za uporabo te klavzule je obstoj zavarovanje odgovornosti pri isti zavarovalnici. 
(2) Skupaj s to klavzulo se uporabljajo tudi vsakokrat veljavni 
splošni ali posebni pogoji, razen v delu, ki je s to klavzulo drugače urejen. 
 
2. člen – IZKLJUČITVE 
(1) Zavarovanje ne krije škod, ki jih povzroči pandemija zaradi: 
1) kakršnega koli dejanskega, domnevnega, strahu pred ali grožnje virusa, vključno, vendar 
ne zgolj zaradi bolezni, ki izhajajo iz katere koli vrste virusa, pa tudi neznanih virusov, 
kakršne koli mutacije ali variacije virusa in/ali  
2) kakršnega koli ukrepa ali neukrepanja pri nadzoru, preprečevanju, zaviranju širjenja ali 
kakršnega koli odziva na takšen dejanski, domnevni, strah ali grožnjo virusa. 
(2) Za namene te izključitve je pandemija opredeljena kot razširjen izbruh bolezni, ki jo je 
razglasila Svetovna zdravstvena organizacija ali kateri koli podoben pooblaščeni nacionalni ali 
mednarodni organ. 


