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Odstopajoč od določil Splošnih pogojev zavarovanja loma stekla (ABG), so s temi 
pogoji dogovorjene naslednje spremembe oziroma razširitve zavarovalnega varstva:

1. Zavarovane so vse zasteklitve objekta, ki je naveden v zavarovalni polici. Sem 
spadajo tudi steklene strehe, svetlobne kupole, solarne naprave in table z napisi 
podjetja. Prav tako so zavarovana ukrivljena ali prevrtana stekla.

2. Zasteklitve poslovnih prostorov ali notranje zasteklitve (notranje šipe, stenska 
ogledala, vitrine, zasteklitve hladilnih vitrin, ceranske plošče ipd.) so zavarovane 
samo v primeru, če je zavarovalec lastnik teh zasteklitev ali če je zakonsko ali 
pogodbeno obvezan prevzeti stroške njihove zamenjave.

3. Zavarovane niso zasteklitve, katerih površina presega 3 m2, stekleni gradbeni 
elementi, stekleni stropovi, stekleni zidaki, steklene obloge, stekla svetil, pohodne 
steklene plošče, votla stekla, zasteklitve strojev in naprav, poslikave stekel, neonske 
naprave, zasteklitve s svincem ali z medenino ter siceršnje umetniške zasteklitve.

4. Zavarovani so stroški odstranjevanja in ponovne namestitve zaprek, ki ovirajo zamenjavo 
stekla (kot so zaščitne rešetke, zaščitne palice, notranja zaščita izložb ipd.).

5. Zavarovani so stroški začasno potrebne zasilne zasteklitve, potrebnega zasilnega 
zapiranja ali zagraditve, stroški potrebne postavitve odrov ter dodatki za nadurno 
delo.

6. Z zavarovalno vsoto 250 € na prvi riziko so zavarovani stroški kratkotrajno 
potrebnega varovanja zavarovanih prostorov po nastanku škode zaradi loma 
stekla, za katero zavarovalno kritje obstaja.

7. Podzavarovanje

 Če je na dan nastopa škodnega dogodka osnova za izračun zavarovalne premije 
nižja od nove vrednosti zavarovanega objekta, izplača zavarovalnica zavarovalnino, 
ki je zmanjšana v razmerju med osnovo za izračun zavarovalne premije in novo 
vrednostjo objekta.

 Novo vrednost objekta predstavljajo krajevno običajni stroški ponovne izgradnje 
vključno s stroški načrtovanja in konstruiranja.
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Uprava Grawe Zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji z dne 18.12.2008 in pričnejo veljati dne 01.01.2009.


