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DOPOLNILNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE GOVEDA V SLOVENIJI
(veljajo od 1.1.2021)
4. Zavarovanje ne krije škode, ki nastane zaradi:
pogina kot posledice kužnih bolezni, ki so navedene v
I. ZAVAROVANJE ŽIVALI – GOVEDO
veljavnem Pravilniku o bolezni živali (Ur. l. RS, št. 81/07 in
(MESNE IN MLEČNE PASME)
24/10), Priloga 1: Razvrstitev bolezni v skladu z OIE,
1.člen Obseg zavarovalnega kritja
zakola in zakola v sili iz ekonomskih razlogov,
2.člen Začetek zavarovalnega kritja
opustitve veterinarskega zdravljenja in preventivnega
3.člen Konec zavarovalnega kritja
cepljenja,
4.člen Zavarovalna ponudba in obveščanje o spremembah
vojne, potresa, zemeljskih plazov, hudourniških nanosov,
5.člen Zavarovalna vsota
poplav, jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne
6.člen Obveznosti zavarovanca v primeru škode
kontaminacije,
7.člen Odškodnina
požarja, eksplozije in udara strele,
8.člen Premija
električnega toka,
9.člen Trajanje zavarovanja
neupoštevanja zakonskih predpisov,
10.člen Odbitna franšiza in premijska stopnja po prekinitvi
strmoglavljenja zračnih plovil, delov le-teh ali njihovega
zavarovanja
tovora,
terorističnega delovanja,
II. ZAVAROVANJE PLEMENSKIH BIKOV
zakola živali pri tatvini,
11.člen Obseg zavarovalnega kritja
napada plenilcev (npr. volk, šakal, ris ali medved)
12.člen Pričetek zavarovalnega kritja
13.člen Konec zavarovalnega kritja
5. Za napake in pomanjkljivosti, ki so nastale ob sklenitvi
14.člen Zavarovalna ponudba
zavarovanja in za škodo, za katero je že bil podan odškodninski
15.člen Zavarovalna vsota
zahtevek državi ali drugi zavarovalnici, se odškodnina ne
16.člen Odškodnina
izplača.
17.člen Premija
18.člen Trajanje zavarovanja
2. člen
19.člen Odbitna franšiza in premijska stopnja po prekinitvi
Začetek zavarovalnega kritja
zavarovanja
1. Zavarovalno kritje prične 20. dan ob 00.00 uri po plačilu
20.člen Ostalo
predpisane premije za tekoče zavarovalno obdobje. V kolikor je
Vsebina

I. Zavarovanje živali – govedo
(mesne in mlečne pasme)

1. člen
Obseg zavarovalnega kritja
Zavarovatelj nadomesti zavarovancu nastalo škodo glede na
določila zavarovalnih pogojev:
1. Zavarovane so naslednje nevarnosti pri vzreji goveda:
a) Nadomestijo se škode, ki nastanejo zaradi pogina oziroma
usmrtitve v sili kot posledice bolezni ali nezgode, kot tudi zaradi
celotne neuporabnosti klavnega trupa. Usmrtitev v sili je vsaka
usmrtitev goveda, katerega pogin se kljub veterinarski pomoči
lahko pričakuje v naslednjih 48 urah. Zakol iz ekonomskih
razlogov ni usmrtitev v sili.
b) Mrtvorojenost: nadomestijo se mrtvorojena teleta ob porodu
in tista, ki poginejo v prvem tednu starosti.
2. Zavarovano je vso govedo, ki je zavedeno v Centralnem
registru govedi (v nadaljevanju CRG) pri Upravi RS za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR)
pod
KMG-MID
številko
posameznega
kmetijskega
gospodarstva. Mrtvorojena teleta morajo biti prav tako zavedena
v CRG in imeti lastno ušesno številko.
3. Škoda po toči in viharnem vetru na silažnih folijah:
nadomestijo se škode v kolikor so zavarovani pašno-kosni
travniki kot določajo dopolnilni pogoji po 4.členu, 8.točka na
silažnih balah in folijah za pokritje koritastih silosov. Zavarovatelj
določi in objavi veljavno višino odškodnine za vsako
zavarovalno obdobje.

bilo z zavarovancem dogovorjeno obročno plačilo premije,
prične zavarovalno kritje 20. dan ob 00.00 uri od dneva plačila
prvega obroka za tekoče zavarovalno obdobje.
Pri živalih, ki so okužene z rahitisom, pljučnimi glistami in
metljavostjo, prične kritje najprej tri mesece po prejetju
zavarovalne ponudbe s strani zavarovatelja oz. najprej tri
mesece pri dokupu živali s kmetije, ki ni zavarovana pri Agro
Zavarovalnici.
2. Pri dokupu govedi začne kritje 20. dan ob 00.00 uri po vpisu
v CRG. Kritje prične veljati takoj, v kolikor je bilo govedo
dokupljeno iz kmetijskega gospodarstva, ki je bilo predhodno že
zavarovano pri Agro Zavarovalnici in so bili pri tem upoštevani
roki navedeni v 1. točki tega člena.
3. Mrtvorojenost: Kritje pri mrtvorojenih teletih se prične, ko so
izpolnjeni naslednji pogoji: od zadnje telitve krave je moralo
preteči vsaj 300 dni, krava mora biti stara vsaj 23 mesecev in
pri starosti zarodka vsaj 260 dni.
3. člen
Konec zavarovalnega kritja
Zavarovalno kritje preneha z menjavo lastnika živali.
4. člen
Zavarovalna ponudba in obveščanje o spremembah
1. Vloga za zavarovanje se odda pisno z izpolnitvijo
zavarovalne ponudbe na obrazcu zavarovatelja. Obrazec se
izpolni v celoti in z resničnimi navedbami.
2. Pisna ponudba zavarovatelju za sklenitev zavarovalne
pogodbe veže ponudnika, če ni določil krajšega roka, 8 dni od
dneva, ko je prispela k zavarovatelju. Če zavarovatelj v tem
roku ne odkloni ponudbe, ki se ne odmika od pogojev, po
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katerih sklepa predlagano zavarovanje, se šteje, da je ponudbo
sprejel in da je pogodba sklenjena.
V tem primeru se šteje pogodba za sklenjeno, ko je ponudba
prispela k zavarovatelju.
3. Zavaruje se celoten stalež goveda na kmetijskem
gospodarstvu. K vlogi za zavarovanje je potrebno priložiti izpis
iz CRG na dan podpisa zavarovalne ponudbe. Število govedi
navedeno na izpisu iz CRG je osnova za izračun GVŽ in
zavarovalne premije.
4. V prihodnjih letih se zavarovalne pogodbe za zavarovanje
živali aktualizirajo z novo zavarovalno ponudbo v mesecu
januarju za tekoče zavarovalno obdobje. Število živali
zavedenih v CRG na dan aktualizacije služi kot osnova za
izračun GVŽ in zavarovalne premije. Aktualizaciji je vsakokrat
potrebno priložiti izpis iz CRG, ki mora biti izstavljen na dan
podpisa
aktualizacije. V mesecu januarju prevzame
zavarovatelj začasno kritje za nastalo škodo. Od 1. februarja
tekočega zavarovalnega obdobja prevzame zavarovatelj kritje,
v kolikor je bila plačana predpisana premija oziroma pri plačilu
na obroke prvi obrok. V kolikor premija do 31. januarja
tekočega zavarovalnega obdobja ni bila plačana, začasno
jamstvo zavarovatelja preneha in prične ponovno veljati šele
20. dan ob 00.00 uri po plačilu predpisane premije oz. po
plačilu prvega obroka pri obročnem plačilu.
5. Zavarovancu ni potrebno sporočati sprememb števila živali
goveje črede zavarovatelju v tekočem zavarovalnem obdobju,
razen v primeru, ko se število goveda poveča za več kot 30%
oziroma za vsaj 5 GVŽ. Če zavarovanec ne sporoči
spremembe nad predpisanim povečanjem minimalnega števila
živali zavarovatelju, le-ta jamči izključno za goveda navedena
na izpisu iz CRG, ki je bil priložen k zavarovalni ponudbi.
Goveda se identificirajo na podlagi ušesne številke.
6. Zavarovanec s podpisom »Izjave upravičenca« v zavarovalni
ponudbi pooblasti zavarovatelja za dostop do CRG pri
UVHVVR. Izjava upravičenca je sestavni del vsakokratne
zavarovalne ponudbe.
7. Spremembo oz. povečanje zavarovalnih vsot in odškodnin
za zavarovanje goveda (5. člen, točka 2) v naslednjem letu
mora zavarovanec opraviti do 31. decembra tekočega leta za
novo zavarovalno obdobje. Po tem roku oz. v novem
zavarovalnem letu ni možna sprememba zavarovalnih vsot in
odškodnin za tekoče leto. Povečanje zavarovalnih vsot in
odškodnin velja do ponovnega pisnega preklica.
8. Pogoj za sklenitev zavarovanja goveda je že obstoječe
zavarovanje posevkov (vsaj za žita in koruzo) oziroma sklenitev
zavarovanja posevkov pri novih zavarovancih. Zavarovati je
potrebno vse kulture ene in iste vrste vsaj za riziko toče kot
določajo Splošni pogoji v 1.členu 4. točke. Večkosno trajno
travinje od treh košenj dalje je potrebno zavarovati za riziko
toče (detelja, travno deteljne mešanice in lucerna).
5. člen
Zavarovalna vsota
1. Višina zavarovalne vsote zavarovanega goveda je odvisna
od starosti in pasme goveda.
2. Zavarovanec lahko poviša zavarovalne vsote in odškodnine
za za zavarovanje goveda največ do 50% od 3. meseca starosti
dalje.
6. člen
Obveznosti zavarovanca v primeru nastanka škode
1. Kadar nastopi zavarovalni primer, mora zavarovanec
najkasneje v roku 3 dni, ko je zanj izvedel, pisno obvestiti

zavarovatelja oz. najkasneje takrat, ko vloži prijavo pooblaščeni
organizaciji za odvoz živalskega trupa.
2. Zavarovanec mora ob prijavi škode zavarovatelju predložiti
sledeča dokazila:
- izpis iz CRG, iz katerega je razvidno število živali na
kmetijskem gospodarstvu na dan nastanka škode,
- potrdilo o odvozu živalskega trupa,
- veterinarsko potrdilo o vzroku pogina (ni potrebno, v kolikor
gre za neuporabnost klavnega trupa),
- potrdilo o pregledu mesa pri zakolu (v kolikor gre za
neuporabnost klavnega trupa),
- osemenitveni list pri mrtvorojenosti telet,
- lastna ušesna številka v CRG za mrtvorojena teleta.
Odškodnina se ne izplača, v kolikor zavarovanec ni dostavil
zavarovatelju zahtevanih potrebnih dokazil.
3. Zavarovanec je dolžan seznaniti zavarovatelja z vsemi
informacijami, ki se nanašajo na škodni dogodek in omogočiti
izvedbo cenitve na mestu škodnega dogodka.
4. Zavarovanec mora na zahtevo zavarovatelja njegovemu
pooblaščencu omogočiti ogled poginulih živali in živali, katerih
klavni trup ni bil uporaben. V primeru neuporabnosti klavnega
trupa je potrebno dostaviti zavarovatelju dokument pristojnih
služb glede veterinarskega pregleda živali in dokument o
pregledu mesa pri zakolu.
5. Usmrtitev v sili: Zavarovanec je dolžan v skladu s 1. členom
1. točke obvestiti zavarovatelja o namenu izvedbe usmrtitve.
6. V kolikor manjka potrdilo o odvozu živalskega trupa
pooblaščene organizacije, mora zavarovanec predložiti potrdilo
veterinarja ali njegovega namestnika o odstranitvi živalskega
trupa. V kolikor zavarovanec krši katero od svojih obveznosti iz
točk 1, 3, 4, 5 in 6, pride do oprostitve plačila zavarovalnine,
razen če kršitev ni bila storjena naklepno ali zaradi hude
malomarnosti. V primeru kršitve zaradi hude malomarnosti je
zavarovatelj še vedno obvezan za izplačilo, dokler kršitev ni
vplivala na določitev zavarovalnega primera ali ugotovitev
obsega škode.
7. člen
Odškodnina
1. Zavarovatelj določi in objavi višino odškodnin
odškodninski tabeli za tekoče zavarovalno obdobje.

po

2. Višina odškodnine je odvisna od pasme poginule živali, ki je
navedena v CRG pri UVHVVR. Pri teletih, ki poginejo v 1.
mesecu starosti in pri mrtvorojenih teletih se za izplačilo
odškodnine upošteva pasma matere.
Odškodnine za mesne pasme („MES“) se nanašajo na sledeče
pasme goveda: rjava (RJ), lisasta (LS), montbeliard (MB),
cikasta pasma (CK), ameriška rjava (AR), limuzin (LIM), šarole
(CHA), belgijska belo-plava (BBP), blonde d'Aquitaine (BAQ),
galloway (GLW), piemontese (PIE), aberdeen angus (AAG),
highland (višavsko škotsko govedo) (HLA), pritlikavi zebu
(PZB), kraška sivka (KS), hereford (HEF), MRY - Meuse-RhineYssel (RW), pincgau (PZ), siva tirolska (AL), nemški angus
(GAG), salers (SAL), madžarsko podolsko govedo (GS),
nemško svetlo govedo (GV), dexter (DR), gasconne (GCN),
bazadaise (BZD), istrsko govedo (IGO), podolsko govedo
(PDL), križanec (KR).
Odškodnine za mlečne pasme („MLČ“) se nanašajo na sledeče
pasme goveda: črno-bela (ČB), holstein frizijska (HF), rdeči
holštajn (RH), rdeči angus (RAG), džersi (JE), ayrshire (AY),
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lincoln red (LCR), neznana pasma (NN), kot tudi za vse ostale
pasme, ki tukaj niso omenjene.
3. Pri mrtvorojenosti telet (dvojčki, trojčki) se odškodnina
izplača le, če se vsa teleta rodijo mrtva ali če vsa poginejo v
prvem tednu starosti. Na posamezno telitev se izplača največ 1
mrtvorojeno tele.
4. Neuporabnost klavnega trupa: Odškodnina se ne izplača pri
delni ali popolni uporabi klavnega trupa živali.
5. Termin in metodo za cenitev oziroma določitev škode določi
zavarovatelj. Odškodnina se izplača šele potem, ko je podatek
o poginu živali evidentiran v CRG.
6. Zavarovancu se na osnovi škodnega rezultata določi višina
odbitne franšize. Le-ta je odvisna od povprečnega škodnega
rezultata zadnjih desetih zavarovalnih let. Odbitna franšiza se
lahko zviša za maksimalno eno stopnjo po izplačilu odškodnine
v predhodnem zavarovalnem obdobju in se upošteva s
pričetkom novega zavarovalnega obdobja. Odbitna franšiza se
lahko zmanjša za maksimalno eno stopnjo in se upošteva s
pričetkom novega zavarovalnega obdobja.

Stopnja

Škodni rezultat

0
1
2
3
4
5
6
7

ŠR ≤ 30%
ŠR < 100%
100% ≤ ŠR < 150%
150% ≤ ŠR < 200%
200% ≤ ŠR < 300%
300% ≤ ŠR < 400%
400% ≤ ŠR < 500%
ŠR ≥ 500%

Odbitna franšiza v
% od odškodnine
0
0
0
10
20
30
30
30

7. V kolikor pride do menjave lastništva živali, je nov
zavarovanec razvrščen v razred z isto odbitno franšizo kot
predhodni zavarovanec.
8. Pri novo sklenjenih zavarovalnih ponudbah se upošteva %
odbitne franšize kot ga določa stopnja 1.
9. Stopnja 0 pri določitvi odbitne franšize pride v poštev, kadar
je zavarovanec v treh zaporednih zavarovalnih obdobjih imel
sklenjeno zavarovanje goveda, njegov povprečni škodni
rezultat zadnjih 10 zavarovanih let pa je bil manjši ali enak
30%.
8.člen
Premija
1. Osnovna premija se določi na osnovi števila glav velike
živine (v nadaljevanju GVŽ). Namenjena je pokritju
subvencioniranih rizikov, za preostale rizike, ki niso
subvencionirani (mrtvorojenost, neuporabnost klavnega trupa,
pogin / usmrtitev zaradi nezgode), pa je potrebno doplačilo.
2. Povišanje premije za maksimalno eno premijsko stopnjo sledi
na osnovi škodnega rezultata v predhodnem zavarovalnem
obdobju in stopi v veljavo s pričetkom novega zavarovalnega
obdobja. Premija se lahko zmanjša za maksimalno eno
premijsko stopnjo s pričetkom novega zavarovalnega obdobja.

Škodni rezultat

Stopnja
0
1
2
3
4
5
6
7

100%
150%
200%
300%
400%

≤
≤
≤
≤
≤

Premija v % od
osnovne premije

ŠR ≤ 30%
ŠR < 100%
ŠR < 150%
ŠR < 200%
ŠR < 300%
ŠR < 400%
ŠR < 500%
ŠR ≥ 500%

90
100
150
230
350
500
600
800

3. Pri novo sklenjenih zavarovalnih ponudbah se obračuna %
od osnovne premije kot ga določa stopnja 1.
4. Stopnja 0 pri obračunu premije pride v poštev, kadar je
zavarovanec v treh zaporednih zavarovalnih obdobjih imel
sklenjeno zavarovanje goveda, njegov povprečni škodni rezultat
zadnjih 10 zavarovanih let pa je bil manjši ali enak 30%.
5. V kolikor pride do menjave lastništva živali, je nov
zavarovanec razvrščen v premijsko stopnjo predhodnika.
6. Število živali iz CRG je osnova za izračun GVŽ in
zavarovalne premije pri sklenitvi zavarovalne pogodbe in pri
vsakokratni aktualizaciji zavarovanja.
Izračun GVŽ: pretvorba števila živali v posamezni starostni
kategoriji v število GVŽ se preračuna glede na faktorje v spodnji
tabeli:

Starost goveda

GVŽ

do 3 mesecev

0,4

od 3 mesecev do 2 let

0,6

od 2 let dalje

1,0

7. Pri povišanju zavarovalne vsote in odškodnine (5. člen, točka
2) za zavarovanje goveda do 50% je potrebno doplačilo
premije.
9. člen
Trajanje zavarovanja
1. Zavarovalne pogodbe se sklenejo za nedoločen čas, pri
čemer lahko vsaka stranka od pogodbe odstopi ob koncu
zavarovalnega obdobja.
2. O nameravanem odstopu mora stranka pisno (s priporočeno
poštno pošiljko) obvestiti drugo stranko najmanj 3 mesece pred
koncem tekočega zavarovalnega obdobja, to je najkasneje do
30. septembra. Odpoved zavarovalne pogodbe lahko poda
zavarovanec oziroma njegov pooblaščenec s predloženim
pisnim pooblastilom.
3. Zavarovalno obdobje je koledarsko leto.
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10. člen
Odbitna franšiza in premijska stopnja po prekinitvi
zavarovanja
1. Ob odpovedi pogodbe ostane razvrstitev v premijski razred
veljavna še štiri leta. Ob ponovnem zavarovanju od petega leta
naprej veljata 7.člen in 8.člen teh pogojev.

II. Zavarovanje plemenskih bikov
11. člen
Obseg zavarovalnega kritja
Skupaj z zavarovanjem staleža živali – govedo (mesne in
mlečne pasme) je možno zavarovati tudi plemenske bike.
Zavarujejo se plemenski biki, kateri so zavedeni v CRG.
12.člen
Začetek zavarovalnega kritja
Zavarovalno kritje prične 15. dan ob 00.00 uri po plačilu
predpisane premije za tekoče zavarovalno obdobje. V kolikor je
bilo z zavarovancem dogovorjeno obročno plačilo premije,
prične zavarovalno kritje 15. dan ob 00.00 uri od dneva plačila
prvega obroka za tekoče zavarovalno obdobje, vendar ne prej
kot po dopolnjenemu 11. mesecu starosti plemenskega bika.

18. člen
Trajanje zavarovanja
Veljajo določila 9. člena teh pogojev.
19.člen
Odbitna franšiza in premijska stopnja po prekinitvi
zavarovanja
1. Ob odpovedi pogodbe ostane razvrstitev v premijski razred
veljavna še štiri leta. Ob ponovnem zavarovanju od petega leta
naprej veljata 7. in 8.člen teh pogojev.
20. člen
Ostalo
Dopolnilni pogoji za zavarovanje goveda se uporabljajo skupaj
s Splošnimi pogoji za zavarovanje proti toči. V kolikor so
Splošni pogoji v nasprotju z Dopolnilnimi pogoji za zavarovanje
goveda, se uporabljajo slednji.

13. člen
Konec zavarovalnega kritja
Zavarovalno kritje preneha z menjavo lastnika živali. O menjavi
lastništva je zavarovanec dolžan obvestiti zavarovatelja.
14. člen
Zavarovalna ponudba
K vlogi za zavarovanje plemenskih bikov je potrebno priložiti
izpis iz CRG na dan podpisa zavarovalne ponudbe.
Spremembo oz. povečanje zavarovalnih vsot in odškodnin za
zavarovanje plemenskih bikov v skladu s 15. členom mora
zavarovanec opraviti do 31. decembra tekočega leta za novo
zavarovalno obdobje. Povišanje zavarovalnih vsot in odškodnin
velja
do pisnega preklica zavarovanca. Sprememba
zavarovalnih vsot in odškodnin za tekoče zavarovalno obdobje
ni mogoča.
15. člen
Zavarovalna vsota
Zavarovanec lahko od 11. meseca starosti plemenskega bika
dalje poviša zavarovalno vsoto za največ do 50%.
16.člen
Odškodnina
Zavarovatelj določi in objavi višino odškodnin za vsakokratno
zavarovalno obdobje.
Odškodnine za mesne in mlečne pasme, ki so navedene v
tabeli, ne veljajo za zavarovanje plemenskih bikov.
Pri izplačilu odškodnine se zavarovancu na osnovi škodnega
rezultata določi višina odbitne franšize (7. člen).
17. člen
Premija
Premija se določi na osnovi števila plemenskih bikov (1 bik = 1
GVŽ). Upoštevajo se premijske stopnje, ki so navedene v 8.
členu, v točkah od 2 do 5. Za povišane vrednosti zavarovalnih
vsot glede na 14. člen, je potrebno doplačilo premije.
Dopolnilni pogoji za zavarovanje goveda
Zavarovatelj:
Österreichische Hagelversicherung - VVaG, Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Titova cesta 63, 2000 Marib or
info@agrozavarovalnica.si, www.agrozavarovalnica.si, pritozbe@agrozavarovalnica.si
davčna številka: 64507785, matična številka: 6588239000, št.vpisa v sodni register Okro žnega sodišča v Marib oru: 2014/8582
Transakcijski račun odprt pri Nova KBM d.d.: IBAN: SI56 0451 5000 3236 040, BIC/SWIFT: KBMASI2X
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