KL-LJUBLJENČKI 01/18
Klavzula za zavarovanje hišnih ljubljenčkov
velja od 1. 3. 2018

1. člen – UPORABA KLAVZULE
(1) Ta klavzula se uporablja skupaj z vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji za
zavarovanje doma, razen v delu, ki je s to klavzulo drugače urejen.
2. člen – PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja so hišni ljubljenčki (v nadaljevanju: živali), ki so v lasti
zavarovanca oziroma sozavarovanih oseb in jih le-ti ne uporabljajo v pridobitne
namene.
(2) Predmet zavarovanja iz prejšnjega odstavka so lahko živali, in sicer psi, mačke,
domače ptice, terarijske živali, akvarijske živali, glodavci, domači kunci in konji.
Če je posebej dogovorjeno in navedeno na polici, so lahko predmet zavarovanja
tudi druge živali.
(3) Živali iz prejšnjega odstavka so zavarovane le pod pogojem, da so identificirane
in registrirane skladno z veljavno zakonodajo.
3.

člen – ZAVAROVANE NEVARNOSTI

1. Nezgodna smrt
(1) Nezgodna smrt je pogin živali zaradi enega od naslednjih dogodkov: požar,
strela, eksplozija, vihar, poplava in hudournik, snežni plaz, zemeljski plaz, padec
zračnega plovila, povozitev ali trčenje z raznimi vozili, udarec s kakim
predmetom ali ob kak predmet, medsebojno ruvanje živali, ranitev z orožjem,
padec ali spodrsnitev živali, utopitev, zadušitev zaradi zunanjih vzrokov, napad

divjih zveri in kačji pik, delovanje električnega toka, zastrupitev s kemičnimi
strupi.
(2) Zavarovanje krije tržno vrednost živali, vendar največ:
1. 500 EUR za pse;
2. 250 EUR za mačke;
3. 750 EUR za konje;
4. 250 EUR za ostale živali;
pri čemer pa v nobenem primeru niso kriti stroški zdravljenja živali.
2. Nadomestno bivanje
(1) Zavarovanje krije stroške nadomestnega bivanja živali, če zaradi uresničitve ene
izmed zavarovanih nevarnosti, ki so dogovorjene za zavarovanje stanovanjskega
objekta, bivanje za zavarovanca ali živali postane nevarno, ne omogoča
minimalnih pogojev bivanja oziroma je okrnjena njuna varnost.
(2) Stroški nadomestnega bivanja živali so kriti največ do 150 EUR po posameznem
zavarovalnem primeru, pri čemer omenjeni znesek predstavlja tudi zgornjo mejo
obveznosti zavarovalnice v obdobju enega zavarovalnega leta.
3.
(1)
(2)

Stroški upepelitve
Če je posebej dogovorjeno in plačana dodatna premije, zavarovanje v primeru
nezgodne smrti krije tudi strošek upepelitve živali.
Stroški upepelitve so kriti največ do zneska 250 EUR.

