
Pred vse pogostejšimi zahtevki zaradi domnevnih stro-
kovnihnapak seje učinkoviteje zaščititi z zavarovanjem

Konkretni škodni primeri
v praksi niso redki, pravi-
jo v zavarovalnici Adriatic
Slovenica (AS), kar
dokazuje, da je tovrstno
zavarovanje potrebno. »V
zadnjem času se število
zahtevkov povečuje.«
Tudi v Zavarovalnici
Maribor (ZM) ugotavljajo,
da je v primerjavi s
preteklostjo tovrstnih
zahtevkov več.

Računovodski servisi v
našem pravnem sistemu od-
govarjajo predvsem po obli-
gacijskem zakoniku, zakonu
o gospodarskih družbah in
zakonu o finančnem poslo-
vanju podjetij.

Krita je čista
premoženjska škoda

Kot pojasnjujejo v zava-
rovalnici AS, zavarovanje
poklicne odgovornosti raču-
novodskegaservisa krije ško-
do zaradi civilnopravnihod-
škodninskih zahtevkov, kijih

L_\ Petra Marcon naročniki računovodskih
storitev uveljavljajo proti
računovodskemu servisu za-
radi napačnih ravnanj (stro-
kovnih napak) in ki imajo za
posledico čisto premoženjsko
škodo. Pri tej gre po pojasni-
lih ZM za škodo, ki nima za
posledico niti poškodova-
nja oseb niti poškodovanja
stvari, jo pa proti zavarovan-
cu uveljavljajo tretje osebe
na osnovi zavarovančeve
odgovornosti iz opravljanja
poklicne dejavnosti.»Skupaj
z zavarovanjem splošne odgo-
vornosti in dodatnimkritjem
za stroške vnovične izdela-
ve izgubljenih, uničenih ali
poškodovanih dokumentov
to zavarovanje zagotavlja
celovito zavarovalno zaščito
računovodskega servisa pred
odgovornostjo,« pojasnjujejo
v AS.

Kako visoki so lahko
zahtevki?

Minimalna višina zava-
rovalne vsote za računovod-
ske servise sicer ni zakonsko
predpisana. »V praksi se ra-
čunovodski servisi odločajo

za zavarovalne vsote nad 20
tisoč evrov, posamezni ra-
čunovodski servisi pa imajo
sklenjeno zavarovanje tudi
za višje zavarovalne vsote,
vse do milijon evrov,« pra-
vijo v AS. Kot pojasnjujejo,
se pri odločanju o višini
zavarovalne vsote računo-
vodski servisi največkrat
ozirajo na višino premije, ki
jo je treba plačati za takšno
zavarovanje.

Pri ZM je slaba polovica
polic sklenjena na zavaro-
valno vsoto 42 tisoč evrov,
četrtina na 84 tisoč evrov in
četrtina na 125 tisoč evrov
ali več. »Za višje zavarovalne
vsote se običajno zavaruje-
jo računovodski servisi, ki
vodijo računovodstvo za
stranke z večjim prometom,
kjer je večja škoda tudi bolj
verjetna,« pravijo v ZM.

Zavarujejo neposredno
in tudi prek zbornice

Zavarovalna premija je
odvisna predvsem od višine
zavarovalne vsote in števila
strokovnjakov, ki opravljajo
dejavnost v računovodskem

servisu, pa tudi od morebi-
tnih dodatnih kritij, kot je
kritje stroškov vnovične iz-
delave izgubljenih,uničenih
ali poškodovanih dokumen-
tov, odbitne franšize in ob-
močja kritja. Računovodski
servis, v katerem deluje en
računovodja s pooblastili,
bi torej za zavarovanje z
zavarovalno vsoto 50 tisoč
evrov na leto in za posame-
zen zavarovalni primer za
kritje v Sloveniji odštel za
premijo brez davka okoli
200 evrov.

Dodajmo še, dazavaroval-
nica AS zavarovanja odgo-
vornosti računovodskih ser-
visov sklepa le neposredno,
ZM pa tudi prek Zbornice
računovodskih servisov pri
GZS. »Z zbornico smo pod-
pisali krovno pogodbo in v
tem okviru tudi dogovorili
obseg kritja in prilagodili
premije. Zato se seveda te
premije razlikujejo od tistih,
ki jih določimo na osnovi
individualnih potreb raču-
novodskih servisov, ki se
obrnejo na nas neposredno,«
poj as nj uj e j o v Z M . •


