SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC
Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah

Zavarovalno tehnična dokumentacija navodilo za pripravo ponudbe, za zavarovanje
premoženja in premoženjskih interesov naročnika

SVZ Hrastovec
Hrastovec v Slov. goricah 22
2230 Lenart v Slov. goricah
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SPLOŠNI PODATKI O ZAVAROVANCU
Ime zavoda:
Sedež zavoda:

SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC
Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Telefonska št.:
Številka faxa:

02/729 35 10
02/729 35 66

Matična številka:
Davčna številka:
TRR:

5049903000
10220704
01100-6030300592

Glavna dejavnost zavoda:

Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno
obolelih in zasvojenih oseb

Šifra dejavnosti:

Q87.200 - Drugo socialno varstvo z nastanitvijo

Dejavnost:

Posebni socialno varstveni zavod, ki izvaja: institucionalno varstvo za odrasle,
duševno prizadete in duševno bolne osebe; institucionalno varstvo starejših;
zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo; drugo osnovno zdravstveno in
specialistično konziliarno dejavnost, skladno z naravo dejavnosti doma in z
mrežo javne zdravstvene službe; gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji
kvaliteti življenja in varstva stanovalcev.
Za doseganje višjih standardov
izveninstuticionalnega bivanja.

kvalitete

dejavnosti

izvajajo

projekt

SPLOŠNA DOLOČILA
1)

Dogovorjena nova vrednost
Stvari, zavarovane po teh pogojih so zavarovane na novo vrednost, vendar največ do zavarovalne vsote, ki jo je
določil in se zanjo dogovoril sklenitelj zavarovanja, korigirane za spremembo cen v tekočem zavarovalnem letu
od dneva nastanka škode za vsako posamezno stvar ali posamezno sredstvo, evidentirano v knjigovodstvu
zavarovančevih osnovnih sredstev.
Zavarovalna vrednost gradbenih objektov je enaka vrednosti novih objektov po cenah materiala in dela v kraju,
v katerem stoji. Zavarovalna vrednost za tisti del opreme, ki je zavarovana na dogovorjeno novo vrednost, je
enaka novonabavni vrednosti stvari.
Spodnji vrednostni prag za novo vrednost in iz tega dejstva izhajajočih posledic se pri tem zavarovanju
upošteva v višini 60% novonabavne vrednosti stvari.
Dejstvo izgube vrednosti vsled starosti, uporabe ter tehnične in ekonomske zastarelosti se pri tem zavarovanju
ne upošteva. Prav tako se pri tem načinu zavarovanja ne upošteva načelo razmerja kot posledica
podzavarovanja, ki sicer izhaja iz pripadajočih splošnih zavarovalnih pogojev in se smatra to zavarovanje v
smislu zavarovanja na I. riziko, se pravi do kritja nastalih škod do tako določenih zavarovalnih vsot.
Zavarovalnica v primeru totalne škode na objektu ne bo pogojevala zavarovancu izrabo zavarovalnine za
obnovo uničenega objekta, pač pa jo lahko uporabi tudi za nakup ali izgradnjo nove poslovne lokacije.
Vsi med letom zgrajeni objekti in izvršene sanacije, adaptacije in dogradnje ter investicije v teku so zajeta v
zavarovanje od trenutka, ko jih začne zavarovanec voditi v svojih vrednostnih evidencah. Smiselno isto velja za
opremo. Za vrednostno razliko nad +-10% se izvede poračun premije.
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Na obračunu/ polici naveden znesek predstavlja zgornji rob obveznosti zavarovalnice ob škodnem primeru,
seveda ob upoštevanju dejstva kritja dodatnih stroškov čiščenja, rušenja in odvoza poškodovanih oz. uničenih
stvari, ki so omejeni s 3% od vrednosti zavarovanih poškodovanih oz. uničenih stvari.

2)

Dogovorjena vrednost
Stvari, zavarovane po teh pogojih so zavarovane na dejansko vrednost, vendar največ do zavarovalne vsote, ki
jo je določil in se zanjo dogovoril sklenitelj zavarovanja, korigirane za spremembo cen v tekočem zavarovalnem
letu od dneva nastanka škode za vsako posamezno stvar ali posamezno sredstvo, evidentirano v knjigovodstvu
zavarovančevih osnovnih sredstev.
Pri tem načinu zavarovanja se ne upošteva načelo razmerja kot posledica podzavarovanja, ki sicer izhaja iz
pripadajočih splošnih zavarovalnih pogojev in se smatra to zavarovanje v smislu zavarovanja na I.riziko, se pravi
do kritja nastalih škod do tako določenih zavarovalnih vsot.
Zavarovalna vrednost opreme je enaka dejanski vrednosti, zavarovalna vsota pa je enaka knjigovodski nabavni
vrednosti (osnovi za amortizacijo).
Vsi med letom zgrajeni objekti in izvršene sanacije, adaptacije in dogradnje ter investicije v teku so zajeta v
zavarovanje od trenutka, ko jih začne zavarovanec voditi v svojih vrednostnih evidencah. Smiselno isto velja za
opremo. Za vrednostno razliko nad +-10% se izvede poračun premije.
Na obračunu/ polici naveden znesek predstavlja zgornji rob obveznosti zavarovalnice ob škodnem primeru,
seveda ob upoštevanju dejstva kritja dodatnih stroškov čiščenja, rušenja in odvoza poškodovanih oz. uničenih
stvari, ki so omejeni s 3% od vrednosti zavarovanih poškodovanih oz. uničenih stvari .

3)

Zavarovanje na I. riziko
To je zavarovanje, pri katerem je zavarovalna vsota nek dogovorjeni denarni znesek kot ekvivalent vrednosti
zavarovanega premoženja, ki ga ob sklenitvi zavarovanja določi zavarovanec in od nje plačuje zavarovalno
premijo, z namenom, da ob škodnem primeru dobi znesek zavarovalne vsote ali njen delež v obliki
zavarovalnine izplačan.
Dejstvo nesorazmerja kot posledica neenakosti zavarovalne vsote (na zav.polici zapisanega zneska) in
zavarovalne vrednosti (dejanska vrednost zavarovanega premoženja) se pri tem zavarovanju ne uporablja.
Na obračunu/ polici naveden znesek predstavlja zgornji rob obveznosti zavarovalnice ob škodnem primeru,
seveda ob upoštevanju dejstva kritja dodatnih stroškov čiščenja, rušenja in odvoza poškodovanih oz. uničenih
stvari, ki so omejeni s 3% od vrednosti zavarovanih poškodovanih oz. uničenih stvari .
Zavarovalnica pri likvidacijah škod iz naslova zavarovanj na I. riziko ne bo upoštevala zmanjšanja vrednosti
zaradi starosti, obrabe ter ekonomske in tehnične zastarelosti pri tistih predmetih zavarovanja, ki so zavarovani
na dogovorjeno novo vrednost.

4)

Zavarovanje na flotantni podlagi
To je način zavarovanja za zaloge, kjer je podano kritje njihovega poškodovanja ali uničenja do vsakokratne
dejanske, brez posebne omejitve v smislu limitiranja zgornjega roba oveznosti plačila zavarovalnine.
Omejitev višine zavarovalnine je lastna nabavna cena zalog z odvisnimi stroški transporta in skladiščenja ali
lastna proizvodna cena z odvisnimi stroški skladiščenja.
K škodi se prištejejo tudi stroški za čiščenje, ki je potrebno zaradi poškodbe ali uničenja zavarovanih stvari,
vendar največ 3 % od zavarovalne vsote stvari, na kateri je nastal zavarovalni primer.
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5)

Korekcija knjigovodskih vrednosti
Korekcija knjigovodske nabavne vrednosti glede na realno dejansko vrednost se opravi z določenim
korekcijskim faktorjem. Navedene knjigovodske vrednosti je zato potrebno pri izračunu premije korigirati s
pripadajočimi korekcijskimi faktorji (navedeni pri posameznih postavkah).

6)

Drobni inventar
Drobni inventar v smislu strojne opreme, do vrednosti 500 EUR, je smiselno in vrednostno vštet v vrednost
strojne opreme.

7)

Obračun škode
Škoda, ki jo krije zavarovanje, se tako v primeru:
 uničenja ali izginitve zavarovane stvari in/ali
 poškodbe zavarovane stvari
obračuna po zavarovalni vrednosti stvari ob nastanku zavarovalnega primera (kar velja za vse materialne
zavarovalne vrste).
Med stroške popravila se štejejo tudi odvisni stroški kot so stroški demontaže, ponovne montaže, prevoza,
preizkusa ipd.

8)

Leeway klavzula
Predmet zavarovanja so tudi nove nabave, pridobitve oz. najemi v teku zavarovalnega obdobja na obstoječih in
morebitnih novih lokacijah.
Zavarovalnica bo opravila poračun premije samo pod pogojem, če bi skupna zavarovalna vsota ob koncu
zavarovalnega obdobja presegala 10% skupne zavarovalne vsote ob začetku zavarovalnega obdobja.
Osnova za poračun je razlika med dejanskim povišanjem in povišanjem za 10%.
Poračun premije se opravi na letni osnovi po polovični premijski stopnji.

Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z določbami ZJN zahteva pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe
in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, tudi preveril.

ZAVAROVANE LOKACIJE
Predmet zavarovanja so sledeče lokacije:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Lokacija 1 – objekti na osnovni lokaciji, Hrastovec v Slov. goricah 22,
Lokacija 2 – objekt Trnovska vas,
Lokacija 3 – objekt grad Trate,
Lokacija 4 – objekt Voličina,
Lokacija 5 – objekt Gornja Radgona,
Lokacija 6 – objekti skupne uporabe (Kope, Čatež),
Lokacija 7 – objekt Apače
Lokacija 8 – objekt Hodoš
Lokacija 9 – objekta v Mariboru
Lokacija 10 – stanovanja na Tratah
Lokacija 11 – počitniški kompleks Permantura pri Puli (Hrvaška)
Lokacija 12 – najemniški prostori na lokacijah: Radenci, Rožengrunt, Zg. Ščavnica, Zrkovci

SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC

4

SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC
Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah

VARNOSTNI UKREPI
Varnostno - tehnični ukrepi po posamezni lokaciji:
1) Lokacija 1 in 8
avtomatični in ročni požarni alarmni sistemi, ki pokaže kraj požara z organiziranim nadzorom, ki uporablja
kontrolne ure ponoči in podnevi.
Ročni sistemi za gašenje s pomočjo vode, halonov, CO, suhega praha in pene
.
V prostorih so nameščene tudi vlomske javljalne napreve povezane z dežurnim centrom.
2) Lokacija 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 12
čuvajska služba, ki uporablja kontrolne ure podnevi in ponoči. Ročni sistemi za gašenje s pomočjo vode,
halonov, CO, suhega praha in pene.
3) Lokacija 6, 10 in 11
brez posebnih tehnično - varnostnih ukrepov.

PREGLED ŠKODNEGA DOGAJANJA
Pregled izplačanih škod (zavarovalnin in odškodnin) v letih od 2015 do 2018 (do 15.10.), ter rezervirane
škode.
Zav. vrsta
Požar
Strojelom
Steklo
Vlom
Splošna odgovornost
Avtomobilska odg.
Avtomobilski kasko
Nezgodno zavarovanje

2015
0,00
318,00
0,00
0,00
1.306,00
0,00
3.058,00
6.969,71

2016
0,00
1.243,67
1.945,11
0,00
7.412,48
1.287,31
7.262,27
13.300,17

2017
2.597,62
0,00
1.212,50
0,00
2.625,75
1.973,99
5.172,36
1.274,09

2018
0,00
0,00
0,00
0,00
4.828,46
1.358,88
6.009,05
1.280,24

Rez. škode
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
1.047,41
1.376,00

BONUS NA DOSEŽEN POSLOVNO TEHNIČNI REZULTAT (NON CLAIM BONUS)
1)

Ponudnik se obvezuje naročniku po pretečenem zavarovalnem obdobju priznati bonus na dosežen poslovno
tehnični rezultat.
Zavarovalnica bo zavarovalcu v odvisnosti od njegovega škodnega rezultata vseh sklenjenih zavarovanj (razen
zavarovanja avtomobilske odgovornosti in poklicne odgovornosti) v okviru te zavarovalne pogodbe obračunala
vračilo premije zaradi ugodnega rezultata v preteklem zavarovalnem letu. Pogoj za vračilo premije je, da je
škodni rezultat enak ali manjši od 60% in, da je zavarovalec premijo plačeval v skladu z odplačilnim načrtom.
Izbrani ponudnik posreduje najkasneje do 01. 03. vsako leto izračun bonusa na doseženi poslovno tehnični
rezultat za preteklo obdobje in ga do 15. 03. tekočega leta tudi izplača.
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2)

Tabela za izračun bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat:
Škodni rezultat (%)
0
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60

Višina vračila tehnične premije %
33
28
23
18
13
8
3

Škodni rezultat je razmerje med izplačanimi škodami in obračunano ter plačano letno premijo (brez DPZP).
Izračuna se kot razmerje med zneskom vseh izplačanih škod in zneskom plačanih zavarovalno tehničnih premij (iz
zavarovanj sklenjenih po tej pogodbi).
Formula za izračun škodnega rezultata je: Š/P x 100%, (Š – izplačane škode, P – plačana tehnična premija).
**Tehnična premija je obračunana fakturirana premija (bruto premija) po polici, znižana za takse, davke, režijske
stroške zavarovalnice, že izplačane bonuse, ki predstavljajo delno vračilo premije.
Formula za izračun tehnične premije: BP x 0,70 (BP – bruto premija)
Bonus na dosežen poslovno tehnični rezultat se obračuna tudi za zadnje leto zavarovanja.

OSTALA DOLOČILA
1)

Zavarovalni posrednik
Strokovni sodelavec pri pripravi tega razpisa je podjetje VIRIBUS UNITIS, Zavarovalno posredovanje, d.o.o.,
Zgornji Duplek 65, 2241 Sp. Duplek. Pooblastilo je v prilogi.

2)

Plačilo posrednika
Ponudba mora vsebovati tudi nagrado za opravljeno delo in trud izbranega zavarovalnega posrednika tekom
celotnega razpisnega obdobja v skladu z Zakonom o zavarovalništvu ter izhajajoč iz pogodbe med naročnikom
in posrednikom. V tem primeru je nagrada za opravljeno delo in trud posrednika strošek na strani izbranega
ponudnika (zavarovalnice), v višini določeni v razpisni dokumentaciji – splošni del.
Obveznost do izplačila nagrade oz. provizije posredniku s strani ponudnika nastane ob sklenitvi pogodbe med
naročnikom in izbranim ponudnikom ter velja vse do izteka razpisnega obdobja.

3)

Ponudba
Naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo vsebovala vsa predlagana zavarovanja in kjer bodo vsa zavarovanja brez
agregatov izplačil zavarovalnin - odškodnin in brez odbitnih franšiz, razen v primerih kjer je to izrecno
zahtevano v razpisni dokumentaciji.
V primeru odstopanja od tega dejstva se smatra ponudba kot
NEPOPOLNA!
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Vsebina in vrednostne osnove za pripravo ponudbe po
sledečih sklopih in zavarovalnih vrstah:
I. Premoženjska zavarovanja
- požarno zavarovanje
- strojelomno zavarovanje
- vlomsko zavarovanje
- zavarovanje stekla
- zavarovanje splošne odgovornosti
- zavarovanje avtomobilov

II. Nezgodna zavarovanja
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I.

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

1.

POŽARNO ZAVAROVANJE

1.1.

JAMSTVO

Osnovno kritje (temeljne nevarnosti):
1) Požar: požar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča ali to zapusti in je sposoben, da se širi s svojo lastno
močjo.
2) Strela: zavarovanje krije škodo, ki jo na zavarovanih stvareh povzroči strela s toplotno in rušilno močjo ali ki
nastane zaradi udarca predmetov, ki jih je strela podrla ali vrgla na zavarovano stvar.
3) Toča: Zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar toča z udarcem poškoduje zavarovano stvar, tako da jo razbije,
prebije, odkruši ali pa zavarovana stvar zaradi udarca poči ali spremeni obliko.
Krita je tudi škoda, ki nastane zaradi zamakanja padavin skozi odprtine, ki jih je napravila toča.
4) Eksplozija: eksplozija je nenadna sprostitev sile, ki nastane zaradi težnje pare in plinov po raztezanju. Pri
posodah (kotlih, ceveh ipd.) se šteje za eksplozijo, če stena posode popusti v tolikšni meri, da se pritisk v posodi
v trenutku izenači z zunanjim pritiskom.
5) Vihar: vihar je veter s hitrostjo najmanj 17,2 m na sekundo ali 62 km na uro (8. stopnja po Beaufortovi
lestvici). Šteje se, da je bil vihar, če je veter v kraju, kjer je poškodovana stvar, lomil veje in debla ali poškodoval
dobro vzdrževane zgradbe. Če je hitrost vetra dvomljiva, jo mora zavarovanec dokazati s podatki Agencije RS za
okolje, Urada za meteorologijo
Zavarovanje krije le škodo, ki nastane zaradi neposrednega delovanja viharja ali neposrednega udarca
predmetov, ki jih je na zavarovano stvar podrl ali vrgel vihar. Krita je tudi škoda, ki nastane zaradi zamakanja
padavin skozi odprtine, ki jih je napravil vihar.
6) Udarec zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja: zavarovanje krije samo škodo, ki
nastane na zavarovanih zgradbah zaradi udarca zavarovančevega motornega vozila ali zavarovančevega
premičnega delovnega stroja.
7) Padec zračnega plovila: zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar letalo katere koli vrste (motorno ali jadralno,
helikopter, raketa, balon ipd.) pade na zavarovano stvar ali udari vanjo.
Šteje se, da je nastal zavarovalni primer, če je zavarovano stvar uničilo ali poškodovalo letalo, njegovi
deli ali predmeti iz njega.
8) Manifestacija in demonstracija: manifestacija oziroma demonstracija je organizirano javno izražanje
razpoloženja skupine ljudi. Krite so samo tiste škode, ki so nastale zaradi manifestacij oziroma demonstracij,
dovoljenih od pristojnih državnih organov.
Šteje se, da je nastal zavarovalni primer, če so manifestanti oziroma demonstranti na kakršenkoli način uničili
ali poškodovali zavarovane stvari (razbijanje, rušenje, demoliranje, požiganje ipd.).

Dodatno kritje (dodatne nevarnosti in razširitve):
1) Izliv vode
1) iz vodovodnih, odvodnih (kanalizacijskih) cevi ali iz naprav za toplovodno in parno gretje ali drugih naprav
(sprinkler), priključenih na cevovodno omrežje, do katerega je prišlo zaradi poškodovanja ali zamašitve
(loma, počenja ali zatajitve naprave za upravljanje in varnost),
2) Izliv vode iz cevi za odvod deževnice, ki je vgrajena v notranjosti zgradbe,
3) Izbruh pare iz naprave za toplovodno in parno gretje,
4) Izliv vode iz aparata za vodo,
5) Izliva vode iz sprinklerske gasilne naprave,
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2) Poplava, hudournik in talna voda
1) Poplava je, če stalne vode (reke, jezera, morja) poplavijo zemljišče, na katerem so zavarovane stvari, ker so
prestopile bregove, predrle nasipe, porušile jezove ali se razlile zaradi izredno visoke plime, valov ali zaradi
izrednega pritoka vode iz umetnih jezer.
2) Poplava je tudi poplavljanje voda zaradi utrganega oblaka, kakor tudi naključno poplavljanje voda, ki zaradi
izredno močnih padavin derejo po pobočjih, cestah in poteh (hudournik).
3) Talna voda je nenaden dvig podtalnice zaradi obilnih nenadnih padavin ali nenadnega topljenja večje
količine snega. Podtalnica je stalno gibajoča se količina vode pod nivojem zemeljskega površja.
3) Meteorne vode, zmrzal, žled
1) Zavarovanje krije škodo, ki jo povzroči prelitje meteorne vode iz žlebov in odtočnih cevi na zavarovanih
stvareh, zaradi izredno močnih kratkotrajnih padavin in nenadne zamašitve odtočnih cevi.
2) Zavarovanje zmrzali krije škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane v posledici zamrznitve cevi in žlebov za
odvajanje meteornih voda.
3) Žled je ledena obloga, ki nastane v posledici padanja dežja ali topljenja snega
4) Stvari zaposlenih in stvari pacientov
Osebne stvari in predmeti (obleke, dokumenti, …) zaposlenih in pacientov zavarovane proti osnovnim požarnim
nevarnostim.

1.2.

PREDMETI ZAVAROVANJA

1) Objekti:
Objekti so masivno grajeni, kritina trdna, dobro in sproti vzdrževani, nekateri že večkrat adaptirani in sanirani.
2) Oprema:
Stroji, aparati, naprave, medicinska oprema, pisarniška oprema, pohištvo, drobni inventar
3) Zaloge:
Živila, in ostali gospodinjski ter medicinski material.

1.3.

NAČIN ZAVAROVANJA

AD Osnovne nevarnosti:
Na dogovorjeno novo vrednost:
a) objekti (KNV)
a1) podzemne in nadzemne instalacije, ki niso sestavni del objektov
b) oprema (KNV) do starosti 3 leta

Na dogovorjeno vrednost:
c) oprema starejša od 4 let dalje

Na flotantni podlagi:
d) zaloge – brez korekcije vrednosti

Predmeti zavarovanja, vrednosti in korekcijski faktorji so razvidni iz priloge št. 1.
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AD Dodatne nevarnosti:
Na prvi riziko:

Izliv vode - vključuje tudi izliv vod iz odprtih pip:
Za zgradbe, opremo in zaloge
Izliv vode:
Za zgradbe in opremo – velja za lokaciji 6 in 10.

€ 30.000

€ 2.500

Poplava in talna voda:
Za zgradbe, opremo in zaloge

€ 30.000

Meteorna voda:
Za zgradbe, opremo in zaloge

€ 30.000

Stvari delavcev in stvari varovancev v zavodu:
Kritje za osnovne požarne nevarnosti.
Kritje do 200 €/osebo

€ 5.000

Jamstvo po dodatnih nevarnostih je hkratno kritje na vseh lokacijah (po vsebini in višini) rezen za lokacije 6, 10
in 12, kjer kritje izliva vode iz odprtih pip ne velja.

1.4.

ZAVAROVALNI KRAJ
1) Vse lokacije - vsi oddelki oz mikrolokacije po opisani vsebini.

1.5.

OSTALA DOLOČILA
1) Jamstvo po dodatnih nevarnostih je hkratno kritje za vse lokacije skupaj (po vsebini in višini).
2) Dodatna kritja morajo biti podana brez odbitnih franšiz.
3) Pri dodatnih kritjih (nevarnostih) pod točko 1., 2. in 3. mora kritje zajemati tudi vsa gradbeno obrtniška
dela, brez instalacijskih del (delo in material).
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2.

STROJELOMNO ZAVAROVANJE

2.1.

JAMSTVO

Osnovno kritje:
Zavarovanje krije vsako nenadno in nepričakovano uničenje ali poškodovanje zavarovane stvari, razen zaradi:
1) požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letal vseh vrst, manifestacije ali demonstracije, potresa,
poplave, hudournika, visoke ali talne vode, izliva vode iz vodovodnih in odvodnih cevi, zemeljskega plazu,
odtrganja zemljišča, zemeljskega usada, snežnega plazu, izliva žareče mase, izteka tekočin (lekaža) in
zemeljske zrušitve v rudniških jamah;
2) pomanjkljivosti ali napak, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja in so bile ali bi morale biti znane
zavarovancu ali osebi, odgovorni za obratovanje;
3) neposredne posledice trajnega vplivanja kemičnih, toplotnih ali mehaničnih pogojev namestitve in
delovanja (korozije, oksidacije, sevanja, staranja, utrujenosti materiala, prekomerne vibracije, ipd.);
4) obrabe, abrazije, erozije ali kavitacije;
5) prekomerne vlage, rje, kotlovca, usedlin, mulja ipd., in sicer tudi v primeru, če je bila zaradi tega zavarovana
stvar poškodovana ali uničena;
6) preobremenitve ali prenapetosti strojev, strojnih in električnih naprav ter instalacij nad mejo njihove
predpisane zmogljivosti;
7) nezadostnega investicijskega vzdrževanja;
8) obratovanja pred končanim popravilom;
9) montaže in poskusnega pogona ali poskusnega obratovanja;
10) kršitve zakonskih in tehničnih predpisov ter pravil tehničnega izkoriščanja zavarovane stvari zaščitnih
ukrepov ter navodil za uporabo proizvajalcev strojev;
11) namernega poškodovanja stvari (vandalizem).

Razširitev kritja:
1) zavarovanje amortizirane vrednosti pri delnih škodah (razen pri zavarovanju na dogovorjeno novo vrednost),
2) zavarovanje oz. odkup odbitne franšize (brez soudeležbe zavarovanca pri obračunani škodi),
3) zavarovanje stroškov iskanja mesta napake in stroškov zemeljskih del (mehanska oprema, podzemne in
nadzemne instalacije izven objekta).

2.2.

PREDMET ZAVAROVANJA
1) Vsi stroji, elektrostrojne naprave, aparati, kovinske konstrukcije in vsa vgrajena mehanska oprema (v
vrednosti zajete tudi dvižne rampe)
2) Medicinska oprema
3) Podzemne in nadzemne instalacije izven objektov na območjih lokacij

2.3.

NAČIN ZAVAROVANJA
Na dogovorjeno novo vrednost:
a) Strojna oprema, do starosti 3 leta
a1) od tega – oprema v garanciji

SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC

11

SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC
Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah

Na dogovorjeno vrednost:
b1) oprema, starost od 4 do 6 let
b2) oprema, starost od 7 do 9 let
b3) oprema, starost od 10 let naprej
b)

mehanska oprema – 12% od vrednosti objektov

Predmeti zavarovanja, vrednosti in korekcijski faktorji so razvidni iz priloge št. 2.

2.4.

ZAVAROVALNI KRAJ
1) Vse lokacije - vsi oddelki oz mikrolokacije po opisani vsebini.

2.5.

OSTALA DOLOČILA
1) Pri izračunu premije za opremo v garanciji je potrebno upoštevati dodatni popust.
2) Za opremo zavarovano na dogovorjeno novo vrednost se doplačilo za odkup amortizirane vrednosti pri
delnih škodah ne obračuna,
3) Računalniki niso predmet zavarovanja po tej zavarovalni vrsti,
4) Drobni inventar do vrednosti 500,00 € je smiselno in vrednostno vštet v vrednost opreme,

2.6.

ŠKODNI REZULTAT
1) Zavarovanec ima pravico do znižanja premije (bonus) za prihodnje zavarovalno leto ali obveznost doplačila
premije (malus), v odvisnosti od svojega triletnega razmerja med škodami in premijami.
2) Znižanje premije (bonus) in povišanje premije (malus) se doloca po naslednji tabeli:
Razmerje med škodami in premijami
od
0%
do
17%
nad 17%
do
26%
nad 26%
do
35%
nad 35%
do
43%
nad 43%
do
52%
nad 52%
do
61%
nad 61%
do
87%
nad 87%
do
95%
nad 95%
do
104%
nad 104% do
121%
nad 121% do
138%
nad 138% do
156%
nad 156% do
173%
nad 173% …

Priznani bonus (-) oz malus (+) na premijo
- 43%
- 35%
- 26%
- 17%
- 9%
- 4%
0%
+ 4%
+ 9%
+ 17%
+ 30%
+ 39%
+ 52%
+ 65%

3) Pri zavarovancih, ki niso zavarovani tri ali več let se za ugotavljanje bonusa-malusa upošteva že eno ali
dvoletno razmerje med škodami in premijami.
4) Do zneska premije, ki ga vsako leto ob začetku koledarskega leta določi zavarovalnica, se bonus oz malus ne
obračunava.
5) Maksimalno doplačilo na premijo (malus), na doseženi škodni rezultat pri strojelomnem zavarovanju znaša
65%.
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3.

VLOMSKO ZAVAROVANJE

3.1.

JAMSTVO
1) Vlomska tatvina je, če storilec:
1) vlomi v zaklenjene prostore (razbije ali vlomi vrata, okno, zid, strop ali pod);
2) odpre zaklenjene prostore s sredstvom, ki ni namenjeno za redno odklepanje;
3) odklene prostor, kjer so zavarovane stvari ali hranišče, z originalnim ključem ali njegovim
dvojnikom, če do takega ključa pride z vlomom ali ropom;
4) vdre v zaklenjen prostor skozi odprtino, ki ni namenjena za vhod in mora pri tem premagati ovire,
ki onemogočajo vstop brez napora;
5) vlomi v zaklenjeno hranišče (železna blagajna, oklopna blagajna, trezor, ipd.) v prostorih, kamor je
prišel na način, ki se po določilih tega člena šteje za vlomsko tatvino;
6) Stvari so zavarovane le v času, ko so v zaprtih in zaklenjenih prostorih, ki so navedeni v polici.
7) denar, vrednostni papirji, koleki, poštne znamke, hranilne knjižice so razen v zaprtih in zaklenjenih
prostorih nahajajo še v posebnem zaklenjenem hranišču (železna blagajna, oklopna blagajna, trezor).
8) Zavarovanje podaja tudi omejeno kritje za lom stekla na vratih, oknih in steklenih stenah
zavarovanih objektov.
2) Rop:
1) za rop se šteje odvzem zavarovanih denarnih in drugih vrednot z uporabo sile ali grožnje za življenje
in zdravje.
2) šteje se, da je uporabljena sila tudi v primeru, kadar so uporabljena sredstva za onemogočanje
odpora.
3) zavarovanje krije tudi rop med prenosom ali prevozom denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih
knjižic, čekov, menic, depozitnih potrdil in drugih vrednostnih stvari.. Za osebe, ki prenašajo oziroma
prevažajo navedene stvari (prenašalec, nakupovalec, inkasant, trgovski potnik,ipd.), se v nadaljnjem
besedilu uporablja izraz
4) zavarovanje krije tudi škode, ki nastanejo brez krivde dostavljalca zaradi:

prevare, ki je izvršena nad dostavljalcem v smislu pojma prevare iz kazenskega zakonika;

kraje zavarovanih vrednot dostavljalcu, dokler je ta pod neposredno telesno zaščito
pooblaščenih oseb;

uničenje zavarovanih vrednot, če je do uničenja prišlo zato, ker je bilo nad dostavljalcem
uporabljeno sredstvo za onemogočanje odpora in zato le-ta ni več mogel varovati zavarovanih stvari,
ki so mu bile zaupane.
5) zavarovanje velja od trenutka, ko dostavljalec prevzame denar ali druge vrednote in traja na redni
poti po nalogu zavarovanca vse dotlej, dokler jih ne izroči na določenem kraju.
6) denar in druge vrednote pri prevozu z motornim vozilom so zavarovane tudi pred izginitvijo oziroma
uničenjem v primeru prometne nezgode.
7) za prometno nezgodo se šteje: prevrnitev, trčenje, udarec, zdrsenje ali kotaljenje motornega vozila,
ki prevaža vrednote, kakor tudi vse ostale poškodbe nastale zaradi presenetljivega dogodka, ki deluje
od zunaj z mehanično silo na vozilo, toda neodvisno od zavarovančeve oziroma voznikove volje,
kakor tudi poškodbe nastale zaradi nenadnega toplotnega ali kemičnega delovanja od zunaj.

3.2.

PREDMET ZAVAROVANJA
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vsa oprema s stroji in aparati, vključno z drobnim inventarjem,
gotovina v železnih, težkih in priročnih blagajnah (samo za lokacijo Hrastovec),
obleke in ostale stvari pacientov in delavcev v garderobah (vrednostne stvari; denar, nakit, telefoni,
tablice, .… niso predmet tega zavarovanja),
prenos in prevoz denarja na poti od zavoda do banke, pošte in obratno, vključeno tudi kritje za primer
prometne nesreče (velja samo za lokacijo Hrastovec),
večji stroški popravila na zgradbi,
gotovina – denarna sredstva stanovalcev (varovancev).
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3.3.

NAČIN ZAVAROVANJA
Na I. riziko
a)

vsa oprema s stroji in aparati, vključno drobni inventar

b)

gotovina v železni, nad 100 kg težki železni blagajni

c)
e)

obleke in stvari pacientov in delavcev v garderobah
prenos in prevoz denarja na poti od zavoda do banke, pošte in obratno,
vključeno tudi kritje za primer prometne nesreče

f)

večji stroški popravila na zgradbi

€ 10.000,00
5.000,00
€ 2.000,00
5.000,00
1.000,00

Hkratno kritje po vseh lokacijah dejavnosti in počitniških kapacitet (po vsebini in višini).

d)

gotovina – denarna sredstva stanovalcev v pohištvenih in zidnih trezorjih,
privijačenih na steno, po lokacijah:
Lokacija 1:
- Agata
- Dep A1
- Dep A2
- Dep A3 + B4
- Dep B1
- Dep B2
- Dep B3
- Dep C
- Dep D
- Korenjaki 1
- Korenjaki 2
- Varovani 1
- Varovani 2

6.000,00
1.000,00
2.000,00
8.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
8.000,00
4.500,00
3.500,00
2.500,00
5.000,00
6.500,00

Ostale lokacije:
- Apače
- Hodoš
- Radenci
- Gornja Radgona
- Rožengrunt
- Ščavnica
- Trnovska vas
- Voličina
- Zrkovci

4.000,00
9.000,00
3.000,00
4.500,00
4.000,00
8.000,00
4.000,00
7.000,00
4.000,00

Skupaj
e)

gotovina – denarna sredstva stanovalcev v železni blagajni nad 100 kg
– Maribor, Livadna ulica
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3.4.

ZAVAROVALNI KRAJ
1) Vse lokacije - vsi oddelki oz mikrolokacije po opisani vsebini.

3.5.

OSTALA DOLOČILA
1) Varnostni ukrepi za posamezno lokacijo so navedeni v splošnem delu, v točki »varnostni ukrepi«
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4.

ZAVAROVANJE STEKLA

4.1.

JAMSTVO
1) Zavarovanje krije škodo, nastalo zaradi loma ali razbitja stekla ali drugih zavarovanih stvari zaradi katerekoli
nevarnosti, razen škode, ki bi nastala:
1) pri premeščanju ali nameščanju zavarovane stvari v prostore, ki niso navedeni v polici,
2) zaradi prask, izjed in podobnih poškodb na površini zavarovanih stvari,
3) zaradi drsenja in posedanja tal,
4) zaradi vojnih in vojni podobnih dogodkov.

4.2.

PREDMET ZAVAROVANJA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

4.3.

vso steklo v oknih, vratih, steklena vrata (mehansko in avtomatsko odpiranje),
ogledala, ostalo uokvirjeno in neoukvirjeno steklo,
steklene vitrine, steklo v omarah,
steklo na mizah, plošče iz naravnega in umetnega kamna, steklo keramične plošče,
svetlobni napisi in reklamni panoji,
sanitarna keramika (umivalniki, školjke, bideji,…).
neonske in ostale svetlobne cevi s pripadajočo opremo ali brez nje.

NAČIN ZAVAROVANJA
Na I. riziko
Hkratno kritje za vse lokacije (po vsebini in višini)

€ 2.500,00

4.4. ZAVAROVALNI KRAJ
1) Vse lokacije - vsi oddelki oz mikrolokacije

4.5.

OSTALA DOLOČILA
1) poleg svetlobnih napisov in reklam morajo biti zavarovani tudi nestekleni deli in okvirji, ki so njihov sestavni
del,
2) pri neonskih ceveh s pripadajočo opremo, morajo biti podano tudi krije za škodo zaradi loma, pregoretja in
požara pripadajoče opreme. Škoda, na samem svetilnem telesu (žarnica) ni krita.
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5.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

5.1.

JAMSTVO

Osnovno kritje:
1) Kritje za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti
zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira iz dejavnosti, lastnosti ali
pravnega razmerja, navedenega v zavarovalni polici in ki ima za posledico:
1) telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb);
2) uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari).
2) V okviru zavarovančeve poslovne dejavnosti, ki je zajeta z zavarovanjem, je, vključena tudi odgovornost
zavarovanca:
1) zaradi uporabe ali posesti, zakupa ali užitka zemljišč, zgradb in prostorov, ki se uporabljajo izključno za
namene zavarovanca,
2) zaradi uporabe in zakupa objektov za prehrano in počitniških domov,
3) zaradi uporabe osebnih in tovornih dvigal,
4) zaradi uskladiščenja kuriva in pogonskega goriva,
3) Pri objektih iz 1. in 2. točke 2. odstavka, je z zavarovanjem krita tudi odgovornost:
1) zavarovanca kot naročnika ali izvajalca gradbenih del (nova gradnja, preurejanje, popravljanje,
vzdrževanje), če stroški del po predračunu ne presegajo zneska 20.000 EUR.
2) oseb, ki zaradi pravice užitka ali stečaja pridejo na mesto zavarovanca, dokler imajo to vlogo in

Dodatno kritje oz. razširitve:
1) kombinacija ločenih zavarovalnih vsot za osebe in stvari,
2) kritje dodatnih nevarnostnih virov, ki ne izhajajo iz dejavnosti zavarovanca,
3) kritje zahtevkov lastnih zaposlenih – kritje delodajalčeve odgovornosti,
4) kritje poklicne odgovornosti - kritje odškodninskih zahtevkov zaradi okvare zdravja in poškodovanja oseb pri
zdravljenju in zdravstvenih ter drugih posegih na osebah,
5) kritje čistih premoženjskih škod
6) kritje posrednih škod (izguba zaslužka, dobička, obratovalni zastoj), razen zahtevkov posrednih
oškodovancev: ZZZS, ZPIZ, zavarovalnic zdravstvenega zavarovanja,…
7) kritje ekoloških škod zaradi onesnaženja okolja,
8) kritje škod iz naslova priprave hrane (zastrupitev s hrano),
9) kritje rent oškodovanca oz rentnega upravičenca, ki ni polnoleten.
10) zavarovanje brez soudeležbe zavarovanca od priznane odškodnine,
11) letni agregat vseh izplačanih odškodnin je 2 kratnik zavarovalne vsote.

5.2.

VIŠINA KRITJA
A) Velja za osnovno kritje in dodatna kritja razen navedenih v točki B,
deljena zavarovalna vsota:
 Poškodovanje ali smrt oseb
 Poškodovanje ali uničenje stvari

€ 60.000,00
€ 20.000,00

B) Dodatna kritja:
 Poklicna odgovornost zdravstvenega osebja (zdravnikov,…)

€ 60.000,00
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5.3.

PODATKI O ZAPOSLENIH
1) Podatki o zaposlenih – razdelitev glede na stopnjo izobrazbe, delovno mesto in specializiranost ter število
zaposlenih so razvidni iz priloge št.: 3.

5.4.

ZAVAROVALNI KRAJ
1 ) Republika Slovenija

5.5.

ŠKODNI REZULTAT

ŠKODNI REZULTAT
1) V kolikor je pri naročniku razmerje med likvidiranimi škodami in plačano zavarovalno premijo (škodni
rezultat) v preteklih treh zavarovalnih letih znašalo več kot 97,4 %, se zavarovalna premija za prihodnje
zavarovalno obdobje zviša (malus) v odstotku, ki je enak 75 % razlike med doseženim razmerjem in 97,4 %, s
tem da zvišanje ne more znašati več kot 200 %.
2) Razmerje med likvidiranimi škodami in plačano zavarovalno premijo po predhodnem odstavku se ugotavlja
tako, da se predhodno opravi revalorizacija likvidiranih škod in plačane zavarovalne premije na podlagi
gibanja cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v razdobjih od 1. 10. vsakega prejšnjega leta do 1.
10. zadnjega opazovanega leta.
3) V primeru, da zavarovanje še ni v veljavi tri leta ali več, se pri izračunu razmerja med likvidiranimi škodami in
plačano premijo, lahko upošteva enoletni oziroma dvoletni rezultat.

5.6.

KAPITALIZIRANE VREDNOSTI RENT

KAPITALIZIRANE VREDNOSTI RENT
1) Za ugotavljanje kapitalizirane vrednosti rent, ki jih je treba plačevati oškodovancu, in s tem obsega udeležbe
zavarovalnice pri plačevanju rent, se uporabljajo tablice umrljivosti in 4,5% obrestna mera.
2) Če gre za rentnega upravičenca, ki ni polnoleten in ki je pridobil pravico do rente zaradi smrti osebe, ki ga je
bila dolžna preživljati, šteje, da bo prejemal rento do svojega 20. leta starosti. Zavarovalnica ima tudi
pravico položiti zavarovalno vsoto ali njen preostali del kot hranilno vlogo v korist zavarovanca, vezano za
plačevanje rente; morebitni preostanek vloge šteje za preostanek zavarovalne vsote.
3) Zavarovalnica ima tudi pravico, da zavarovalno vsoto ali njen del uporabi, kot da bi bila hranilna vloga, za
kritje škode zaradi plačevanja rente, dokler zavarovalna vsota ni izčrpana.
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6.

AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA
Skupinsko zavarovanje (generalna polica) z individualnim opazovanjem škodnega rezultata (bonusa/malusa) za
posamezno vozilo.
Premijski razred je za vsako vozilo naveden na seznamu vozil.

6.1.

Avtomobilska odgovornost
1) Kritje škode, ki je posledica uveljavljanja odškodninskih zahtevkov tretjih oseb na podlagi civilnega prava, če
je pri uporabi ali posesti zavarovanega vozila prišlo do:
- smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja osebe (poškodovanje oseb);
- uničenja ali poškodovanja stvari (poškodovanje stvari).
2) Pri delovnih in tovornih vozilih, ki imajo nadgradnjo (vlačilci, tovorna in delovna vozila) mora biti podano
kritje tudi za škode povzročene na katerikoli površini kjer se opravlja promet in dejavnost zavarovanega
vozila do višine spodaj določene ZV (točka 4). Prav tako mora biti podano kritje morebitnih regresnih
zahtevkov ZZZS na zavarovanca iz naslova tovrstnih delovnih nezgod.
3) Krita mora biti tudi škoda, ki jo povzroči prikolica, dokler je speta z motornim vozilom in potem, ko ločena
od vlečnega vozila učinkuje v funkcionalni povezanosti z njim. Isto velja za polprikolico in vsako vozilo, ki ga
zaradi okvare ali drugega vzroka vleče zavarovano vozilo.

4) Kritne zavarovalne vsote: najnižje, po zakonu določene zavarovalne vsote:
- za poškodovanje oseb
-

za poškodovanje stvari

€ 5.000.000
€ 1.000.000

5) Kritje velja za vsa vozila.
6) Odkup prve škode (brez omejitev glede premijskega razreda oz. višine B/M)

6.2.

Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-plus)
1) Kritje škode, škode, ki nastane zavarovancu kot povzročitelju prometne nesreč, zaradi telesnih poškodb in
smrti v prometni nesreči z motornim vozilom. V primeru smrti zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini
pravno priznane škode, ki jim zaradi tega nastane.
2) Poleg priznane škode zavarovalnica v tem primeru izplača svojcem tudi znesek za pogrebne stroške za
zavarovanca.
3) Kritna zavarovalna vsota:

€ 51.000,00

4) Kritje velja za vsa vozila.
5) Odkup prve škode (brez omejitev premijskega razreda oz. višine B/M)
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6.3.

Kasko zavarovanje
Zavarovanje velja za vsa vozila iz seznama in mora vključevati sledeča kritja:
1) polno kasko kritje brez odbitne franšize:
kritje prometne nesreče, (tudi na parkirišču, povzročene z neposrednim dotikom neznanega motornega
vozila), padca ali udarca kakega predmeta, padca snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb, padca zrakoplova,
neposrednega dotika zavarovanega osebnega avtomobila z divjadjo ali domačimi živalmi, razbitja,
poškodovanja ali tatvine standardno vgrajenega stekla in stekel zunanjih svetlobnih teles in ogledal na
zavarovanem osebnem avtomobilu, potopitve zavarovane stvari med prevozom s trajektom, pomoči
poškodovanim osebam oz. preprečevanja večje škode na stvareh (ravnanje v skrajni sili), požara, potresa,
direktnega udara strele, nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na zavarovani osebni
avtomobil, eksplozije, viharja, toče (lahko tudi kot samostojna kombinacija), zemeljskega plazu, snežnega
plazu, poplave, hudourniške ali visoke vode, vandalizma, manifestacije in demonstracije, tatvine oz kraje
dela ali celega vozila (lahko tudi kot samostojna kombinacija).
2) Kraja dela ali celotnega vozila mora kriti škodo, ki je posledica navadne, vlomske in roparske tatvine, ropa
ter protipravnega odvzema vozila (navedeno velja v primeru tatvine vozila v celoti in škode kot posledice
prometne nesreče ali pogonske okvare, nastale po tatvini, ropu ali protipravnem odvzemu vozila z
namenom, da se vozilo uporabi). Kritje stroškov najema nadomestnega vozila do dne izplačila zavarovalnine
po tej kombinaciji (najem največ do 30 dni). Kritje stroškov zamenjave ključavnic v primeru tatvine ali izgube
avtomobilskih ključev.
3) Kritje škode kot posledica toče, je lahko podano tudi kot delna kombinacija (to kritje ne velja za vlačilce,
priklopna in delovna vozila),
4) V kasko kritju morajo biti zajeti tudi stroški vleke, prevoza ali reševanja poškodovanega ali uničenega vozila.
5) Odkup prve škode (brez omejitve premijskega razreda).
6) Osnova za obračun premije so navedene novonabavne vrednosti za posamezno vozilo. Dodatna oprema je
že zajeta v novonabavni vrednosti vozila.

6.4.

Nezgodno zavarovanje vsakokratnega voznika in potnikov v vozilu
1) Kritje škode, ki nastane osebam v vozilu (voznik in sopotniki) zaradi telesnih poškodb ali smrti v prometni
nesreči z motornim vozilom.
2) Zavarovalne vsote:
za invalidnost
€ 20.000,00
za smrt
€ 10.000,00
- dnevna odškodnina
€ 3,00
3) Kritje mora veljati za vse voznike in sopotnike v osebnih in tovornih vozilih.

6.5.

Avtomobilska asistenca
1) Za asistenčni primer se šteje nek nepričakovan in od upravičenčeve volje neodvisen dogodek, zaradi
katerega postane zavarovano vozilo nevozno, neprimerno za varno vožnjo ali pa je bilo protipravno
odvzeto, s tem da mora upravičenec javiti primer v pristojni asistenčni center, ki organizira asistenčno
storitev.
2) Zavarovanje mora podajati tudi kritje najema nadomestnega vozila, ko zavarovanega motornega vozila ni
mogoče popraviti isti dan ali pa je vozilo izginilo, vendar največ do 96 ur, in popravilo ni posledica prometne
nesreče, pač pa dejstva, da je vozilo nevozno (okvara) – nadomestno vozilo pa naj bo iste kategorije.

SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC

20

SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC
Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah

3) Ta oblika zavarovanja je lahko samostojna ali pa sestavni del katere izmed zgoraj omenjenih zavarovalnih
vrst (ao, kasko).
4) Kritje velja za osebna vozila in tovorna vozila do skupne mase 3500 kg.
5) Podano mora biti najširše kritje (maksimalna asistenca).

6.6.

Pravna zaščita
1) Kritje stroškov zastopanja v kazenskih postopkih in postopkih pred sodnikom za prekrške.
2) Prav tako kritje stroškov uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo v zvezi s prometno nezgodo ter
stroške obrambe pred odškodninskimi zahtevki drugih oseb.
3) Poleg sklenitelja zavarovanja in lastnika vozila so zavarovalne zaščite deležni tudi voznik in potniki v
zavarovanem vozilu.
4) Zavarovalna vsota mora znašati vsaj 4.000 € po škodnem dogodku.
5) Kritje velja za vsa vozila iz seznama razen priklopnih.

6.7.

Ostala določila
1) Kot osnovo za obračun premije za kasko zavarovanje privzemite navedeno vrednost v tabeli. Dodatna
oprema je že zajeta v novo-nabavni vrednosti vozila.
2) Navedeni premijski razredi za AO in AK so trenutno veljavni, zato je potrebno pri pripravi ponudbe, ki bo
veljala za naslednje zavarovalno leto, upoštevati ustrezno napredovanje.
3) K ponudbi za izračun premije za zavarovanje vozil je potrebno podati izjavo, da je cenitev poškodovanih
vozil možno opraviti vsak delovni dan (na ta način steče popravilo hitreje, vozilo pa je prej v funkciji
eksploatacije) ali na lokaciji zavarovalnice ali na sedežu zavarovanca. Pri lokaciji zavarovalnice je potrebno
upoštevati tako, ki omogoča dostopnost s tovornim vozilom ter za pripadajoči parkirni prostor, ki ga tovorno
vozilo zavzame.

6.8.

Seznam vozil
1) Seznam vozil z vsemi pripadajočimi podatki je razviden iz priloge št.: 4
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II.
1.

NEZGODNA ZAVAROVANJA

KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE
Zavarovalec SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC, kot sklenitelj zavarovanja, je tudi plačnik zavarovalne
premije.

1.1

JAMSTVO
1) Kritje poškodb oz nezgod zavarovancev. Za nezgodo se šteje vsak nenaden, nepredvidljiv, od zavarovančeve
volje neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in hipoma na zavarovančevo telo ter ima za posledico njegovo
smrt, popolno ali delno invalidnost, začasno nezmožnost za delo ali okvaro zdravja, ki zahteva zdravniško
pomoč.
2) Jamstvo oz kritje velja kjerkoli in kadarkoli.

1.2.

PREDMET ZAVAROVANJA
Vsi zaposleni pri zavarovancu po seznamu.

440

Število zaposlenih

1.3.

KRITJA IN ZAVAROVALNE VSOTE
-

-

1.4.

Smrt zaradi nezgode
Invalidnost
Naravna smrt
Stroški zdravljenja
Dnevna odškodnina za bolnišnični dan
Dnevna odškodnina za zdraviliški dan

€ 20.000,00
€ 40.000,00
€ 2.700,00
€ 86,00
€ 12,00
€ 12,00

OSTALA DOLOČILA
1) Premija se bo plačevala obročno - mesečno, po računu.
2) V ponudbi je potrebno navesti – opredeliti tudi mesečno premijo na osebo (z dpzp).
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Priloge
1.
2.
3.
4.
5.

Podatki za požarno zavarovanje
Podatki z strojelomno zavarovanje
Podatki o zaposlenih
Seznam vozil
Pooblastilo posrednika
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RAZDELITEV OSNOVNIH SREDSTEV

LETO 2017

POŽARNO ZAVAROVANJE
Objekti:
Skupaj
Objekti (brez tlak. dvorišč, pločnikov,...)

povp. kor. faktor = 1,25

GORNJA RADGONA

143.763,00 korekcijski faktor =

TRNOVSKA VAS

499.500,00 korekcijski faktor =

VOLIČINA

725.724,00 korekcijski faktor =

HRASTOVEC - GRAD

771.456,00 korekcijski faktor =

HRASTOVEC - OBJEKT A

2.608.336,00 korekcijski faktor =

HRASTOVEC - OBJEKT B

2.417.898,00 korekcijski faktor =

HRASTOVEC - OBJEKT C

953.026,00 korekcijski faktor =

HRASTOVEC - OBJEKT D+E

108.463,00 korekcijski faktor =

HRASTOVEC - OBJEKT F

124.834,00 korekcijski faktor =

HRASTOVEC - VRTNA UTA

4.849,00 korekcijski faktor =

HRASTOVEC - PODPOSTAJA

5.000,00 korekcijski faktor =

HRASTOVEC -VRATARNICA

6.685,00 korekcijski faktor =

ČATEŽ

31.600,00 korekcijski faktor =

KOPE

29.370,00 korekcijski faktor =

HRASTOVEC - ČISTILNA NAPRAVA
HODOŠ
TRATE
APAČE (od 1.9. dalje novogradnja)
MARIBOR - LIVADNA ULICA
MARIBOR - PAJKOVA ULICA

32.850,00
3.908.435,37
498.962,00
430.000,00
300.000,00
160.000,00

korekcijski faktor =
korekcijski faktor =
korekcijski faktor =
korekcijski faktor =
korekcijski faktor =
korekcijski faktor =

EUR
13.918.771,74
13.760.751,37

2,40
1,20
1,20
2,40
1,00
1,00
1,50
10,50
2,20
1,00
1,70
1,00
3,00
4,20
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,30

Podzemne in nadzemne instalacije izven objektov
Ograje (masivne)
Ostali objekti (rampe, reklamne table, razsvetljava,…)

125.678,37
28.687,00
3.655,00

Oprema 1:
Skupaj
Strojna oprema, aparati, naprave
Medicinska oprema, aparati, naprave
Mehanska - lesena oprema
Informacijska tehnologija
Drobni inventar (ki ni aparat)

oprema stara do 3 leta
korekcijski faktor =

1,00

635.434,28
315.095,12
152.831,50
24.897,79
24.404,43
118.205,44

Oprema 2:
Skupaj
Strojna oprema, aparati, naprave
Medicinska oprema, aparati, naprave
Mehanska - lesena oprema
Drobni inventar (ki ni aparat)

oprema stara od 4 do 6 let
korekcijski faktor =

0,70

858.955,53
472.077,63
26.743,16
261.477,17
98.657,57

Oprema 3:
Skupaj
Strojna oprema, aparati, naprave
Medicinska oprema, aparati, naprave
Mehanska - lesena oprema
Drobni inventar (ki ni aparat)

oprema stara

Oprema 4:
Skupaj
Strojna oprema, aparati, naprave
Medicinska oprema, aparati, naprave
Mehanska - lesena oprema
Informacijska tehnologija

oprema stara

Zaloge (flotantni način)
Skupaj
Gospodinjski material

od 7 do 9 let
korekcijski faktor =

0,50

1.387.327,52
718.493,37
90.689,87
565.501,32
12.642,96

10 let in več
korekcijski faktor =

0,35

1.915.091,57
505.531,03
44.374,70
1.155.751,44
209.434,40

korekcijski faktor =

1,00

41.975,52
41.975,52

SKUPAJ (brez dodatnih nevarnosti)
Opombe:
Navedene vrednosti je potrebno korigirati s pripadajočimi korekcijskimi faktroji.
Korekcijski faktor je določen za vsak objekt posebej.
Za lažji izračun in kotrolo pa je dodan še povprečni korekcijski faktor za vse objekte skupaj.
Oprema 1 je zavarovana na dogovorjeno novo vrednost, oprema 2 na dogovorjeno vrednost.

18.757.556,16
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STROJELOMNO ZAVAROVANJE
Oprema v garanciji:
Skupaj
Strojna oprema, aparati, naprave
Medicinska oprema, aparati, naprave
Oprema 1:
Skupaj

korekcijski faktor = 1,00

oprema stara do 3 leta
korekcijski faktor = 1,00

Strojna oprema, aparati, naprave
Medicinska oprema, aparati, naprave

EUR
173.753,31
79.260,69
94.492,62
EUR
294.173,31
235.834,43
58.338,88

Oprema 2:
Skupaj
Strojna oprema, aparati, naprave
Medicinska oprema, aparati, naprave

oprema stara od 4 do 6 let
korekcijski faktor = 0,70

Oprema 3:
Skupaj
Strojna oprema, aparati, naprave
Medicinska oprema, aparati, naprave

oprema stara od 7 do 9 let
korekcijski faktor = 0,50

Oprema 4:
Skupaj
Strojna oprema, aparati, naprave
Medicinska oprema, aparati, naprave

oprema stara 10 let in več
korekcijski faktor = 0,35

Mehanska oprema in istalacije
Skupaj
Podzemne in nadzemne instalacije izven objektov
korekcijski faktor = 1,00
Mehanska oprema vgrajena v objekte - 12% od vrednosti objektov

498.820,79
472.077,63
26.743,16

809.183,24
718.493,37
90.689,87

549.905,73
505.531,03
44.374,70

1.776.968,53
125.678,37
1.651.290,16

Pri mehanski opremi je potrebno upoštevati korekcijski faktor posameznega objekta!

SKUPAJ
Opombe:
Navedene vrednosti je potrebno korigirati s pripadajočimi korekcijskimi faktroji.

4.102.804,91
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I. Vrsta kadra po poklicu in številu
Zap.št.

Poklic

1
2
3
4
5

*zdravniki, specialisti, kirurgi, fizioterapevti, …
diplomirane medicinske sestre in babice
ostalo medicinsko osebje (sred. med. sestre)
ostalo medicinsko osebje (bolničarji, ...)
ostali zaposleni - nemedicinsko osebje (ostale službe, uprava, …)
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI

2018
Število

10
22
64
84
294
474

*Delitev glede na obliko zaposlitve (samo zdravniki, specialisti, kirurgi, fizioterapevti)
Redno zaposleni
4
Pogodbeno zaposleni
6
Opomba:

Redno zaposlenih specialisti so samo fizioterapevti.
Vsi ostali zdravniki so zunaji in zaposleni po pogodbi.

II. Razdelitev zdravnikov glede na vrsto specialnosti
Zap.št.

1
2
3
4
5

Vrsta specialnosti

Število

SKUPAJ

1
3
1
1
4
10

splošna medicina
psihiatrija
nevrologija
fiziatrija
fizioterapija

Kraj in datum:
Hrastovec, 05.10.2018

2018

Izpolnil-a:
Sandra Lapajne

Priloga št: 4
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SEZNAM VOZIL

2018

OSEBNA VOZILA
Z.Š.

Znamka in tip vozila

Reg. št.

Letnik
izdel.

Moč
(v kw)

Prost.
(ccm)

Reg.
mest

Nabavna
vrednost v €

PR
AO/AK

1

MERCEDES BENZ VITO 108 CDI

MB4945T

1999

60

2151

1+6

30.533,90 03/01

2

RENAULT TRAFIC 2.0 DCI

MBA950M

2007

66

1995

1+8

26.332,80 03/01

3

PEUGEOT 206 STYLE 1.4 16V

MBC224N

2006

65

1360

1+4

11.888,00 03/01

4

PEUGEOT 206 STYLE 1.4 16V

MBC225N

2006

65

1360

1+4

11.888,00 03/01

5

PEUGEOT 206 STYLE 1.4 16V

MBC226N

2006

65

1360

1+4

11.888,00 03/01

6

PEUGEOT 206 STYLE 1.4 16V

MBC227N

2006

65

1360

1+4

11.888,00 03/01

7

PEUGEOT 206 XLINE 1.4

MBE562D

2005

55

1360

1+4

9.952,43 03/01

8

PEUGEOT 206 XLINE 1.5

MBE563D

2005

55

1360

1+4

9.952,43 03/01

9

RENAULT KANGOO 1.6 16V

MBHP496

2009

63

1548

1+4

15.710,00 03/01

10 RENAULT KANGOO KOMBIBUS

MBHR521

2014

85

1198

1+4

15.220,00 03/01

11 VW TRANSPORTER T5 KOMBI DIESEL

MBHR522

2014

103

1968

1+7

31.525,18 03/04

12 VW TRANSPORTER T5 KOMBI DIESEL

MBHR523

2014

103

1968

1+7

37.608,00 03/01

13 RENAULT KANGOO KOMBIBUS

MBHR524

2014

85

1198

1+4

15.220,00 03/01

14 RENAULT KANGOO 1.4 ALIZE

MBJ5989

2001

55

1390

1+4

9.767,96 03/01

15 PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 16V

MBRA121

2012

88

1598

1+4

13.511,33 03/01

16 PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 16V

MBRA122

2012

88

1598

1+4

13.511,33 03/01

17 RENAULT KANGOO CONFORT 1.6 16V

MBRZ649

2011

77

1598

1+4

16.149,20 03/04

18 RENAULT TRAFIC 2.5 DCI

MBRZ654

2011

107

2446

1+4

23.190,00 03/01

19 RENAULT KANGOO CONFORT 1.6 16V

MBRZ659

2011

77

1598

1+4

16.149,20 03/01

20 RENAULT MEGANE BERLINE EXP 1.6

MBSL016

2009

81

1598

1+4

16.519,00 03/01

21 RENAULT TRAFIC 1.9 DCI

MBZ546D

2005

74

1870

1+8

24.652,18 03/01

22 PEUGEOT PAR. KOMBIBUS TEPEE 1.6 16V

MBZJ918

2010

88

1598

1+4

16.950,00 03/01

23 PEUGEOT PAR. KOMBIBUS TEPEE 1.6 16V

MBZJ919

2010

88

1598

1+4

16.950,00 03/01

24 PEUGEOT PAR. KOMBIBUS TEPEE 1.6 16V

MBZJ920

2010

88

1598

1+4

16.950,00 03/01

25 CITROEN BERLINGO BLUE HDI 1.6

MBJJ041

2015

88

1560

1+4

16.900,00 03/01

26 CITROEN BERLINGO BLUE HDI 1.6

MBJJ042

2015

88

1560

1+4

16.900,00 03/01

27 RENAULT KANGOO KOMBIBUS DIESEL

MBGC805

2017

81

1461

1+4

18.090,00 03/04

28 RENAULT KANGOO KOMBIBUS DIESEL

MBGC806

2017

81

1461

1+4

18.090,00 03/04

29 RENAULT MEGANE BERLINE DIESEL

MBGC807

2017

96

1598

1+4

22.590,00 03/04

TOVORNA VOZILA
Z.Š.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Znamka in tip vozila

PEUGEOT BOXER 2.8 HDI
AIXAM MEGA 600 KIPER
PEUGEOT BOXER 3.0 HDI
PEUGEOT PARTNER 190 C 1.4
PEUGEOT PARTNER 170 C 1.5
PEUGEOT BOXER 2.2 HDI
IVECO DAILY 35C17
PEUGEOT BOXER 3.0 HDI
PEUGEOT EXPERT FURGON 1.6 HDI
CITROEN JUMPER FURGON CLUB 35 HDI
PEUGEOT BOXER FURGON DIESEL
PEUGEOT EXPERT FURGON DIESEL

Reg. št.

MB4757Z
MBEZ16
MBHP498
MBL0813
MBN216D
MBRA126
MBRA127
MBZ316M
MBZ996T
MBJJ043
MBAN624
MBIM339

Letnik
izdel.

2001
2009
2009
2002
2002
2012
2012
2007
2007
2015
2016
2017

Moč
(v kw)

0
11
115
55
55
0
0
115
66
130
120
90

Nosil.
(v kg)

1260
530
1200
800
800
1124
650
1200
800
1420
1265
1324

Reg.
mest

1+2
1+1
1+8
1+1
1+1
1+4
1+4
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2

Nabavna
vrednost v €

17.275,90
13.900,00
34.495,00
10.280,00
14.175,00
26.700,00
47.784,00
30.580,00
29.091,00
28.000,00
31.069,67
28.439,45

PR
AO/AK

03/01
03/01
03/01
03/01
03/01
03/01
03/01
03/01
03/01
03/01
03/01
03/04

VLAČILECI - TRAKTORJI
Z.Š.

1
2
3

Znamka in tip vozila

HURLIMANN XA 66
UNIVERZAL S 53
DEUTZ-FAHR

Reg. št.

MB998K
MBF840
MBUK66

Letnik
izdel.

2007
1999
2015

Moč
(v kw)

51
53
68

Prost.
(ccm)

3000
0
3849

Reg.
mest

1+1
1
1

Nabavna
vrednost v €

PR
AO/AK

28.849,50 03/01
11.350,00 03/01
38.687,91 03/01

PRIKLOPNA VOZILA
Z.Š.

1
2

Znamka in tip vozila

PRIKOLICA MLAZ
PRIKOLICA EDK650

Reg. št.
(inv. št.)

MB
MBZC56

Letnik
izdel.

Nosil.
(v kg)

2007
2016

Nabavna
vrednost v €

300
5000

PR
AO/AK

3.249,00 03/01
6.930,00 03/01

DELOVNA VOZILA
Z.Š.

1

Znamka in tip vozila

VILIČAR HELI CPCD 18

Inventarna
številka

MB

Letnik
izdel.

2010

Moč
(v kw)

Nosil.
(v kg)

Reg.
mest

1+0

Nabavna
vrednost v €

PR
AO/AK

17.785,80 03/01

