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Odstopajoč od določil Splošnih pogojev zavarovanja proti vremenskim ujmam (AStB), 
so s temi pogoji dogovorjene naslednje spremembe oziroma razširitve zavarovalnega 
varstva:

1. Škode zaradi poplave, škode zaradi pomikanja zemlje, blata, kamenja, skalovja 
in drobirja, ki je posledica naravno pogojenega delovanja vode, ter škode zaradi 
snežnega plazu so zavarovane za vse, s to pogodbo zavarovane stvari in stroške, 
in sicer z zavarovalno vsoto 5.000 € na prvi riziko.

 Poplava je poplavljanje terena zaradi:

obilnih atmosferskih padavin, •

zastoja vode v kanalu kot posledice obilnih atmosferskih padavin, •

prestopa bregov nadzemnih stoječih ali tekočih voda. •

 Zavarovane niso:

škode zaradi predvidljivih poplav, •

škode, ki nastanejo izključno zaradi dviga podtalnice. •

 Snežni plaz je drsenje snežnih ali ledenih gmot s pobočij.

 Zavarovalec mora zavarovane stvari redno in ustrezno vzdrževati. Prav tako je 
dolžan zagotoviti, da so odvodne cevi na zavarovanem objektu in zemljišču vedno 
prehodne. V kolikor obstaja nevarnost poplavljanja prostorov, je potrebno vgraditi 
protipovratne lopute in jih redno vzdrževati. Če zavarovalec navedenih obveznosti 
ne izpolni, se obveznost zavarovalnice zmanjša za toliko, za kolikor je zaradi tega 
nastala večja škoda.

2. Škode zaradi atmosferskih padavin (dež, sneg, toča), ki nastanejo na vidnih 
notranjih delih zavarovanega objekta, so zavarovane neodvisno od vzroka nastanka 
škode z zavarovalno vsoto 1.500 € na prvi riziko, v kolikor so padavine prodrle v 
zavarovan objekt skozi strešno kritino ali pravilno zaprta okna ali zunanja vrata.

 Zavarovane niso škode:

na zunanjih delih objekta, •

ki so neposredna ali posredna posledica gradbenih pomanjkljivosti/napak, •

zaradi vlage, podtalnice ali dalj časa trajajočega delovanja vode/vlage (npr.  •
trohnenje tramov, gnitje lesa).

3. Škode na zavarovanem objektu zaradi zdrsa snega s strehe so zavarovane z 
zavarovalno vsoto 1.500 € na prvi riziko.

4. Solarne naprave na objektu ali zavarovanem zemljišču so zavarovane v okviru 
skupne zavarovalne vsote.

5. Zunanje antene na objektu ali zavarovanem zemljišču so zavarovane v okviru 
skupne zavarovalne vsote, v kolikor zanje ne obstaja kakšno drugo zavarovanje.

6. Stojala, stebri, table in markize so zavarovane na zemljišču, ki je v zavarovalni polici 
opredeljeno kot zavarovalni kraj, in sicer z zavarovalno vsoto 3.000 € na prvi riziko. 
V primeru škode na teh stvareh znaša lastna udeležbe zavarovalca (samopridržaj) 
200 €.

7. Trajno nameščena igrala so zavarovana z zavarovalno vsoto 750 € na prvi riziko.

8. Grajene ograje (ne pa žive meje), ki omejujejo zemljišče zavarovanega objekta, so 
zavarovane z zavarovalno vsoto 1.500 € na prvi riziko.

9. V okviru za opremo dogovorjene zavarovalne vsote je zavarovana tudi adaptacija 
naprav in objektov, v kolikor je zavarovalec nosil stroške njihove prvotne gradnje 
ali izdelave. To velja samo v primeru, če je zavarovalec zakonsko ali pogodbeno 
obvezan prevzeti stroške njihove obnove ali ponovne izgradnje/nabave oziroma 
če je adaptacija potrebna za nadaljevanje poslovanja podjetja na dosedanjem 
zavarovalnem kraju.

10. Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne zavarovalne 
vsote, so stvari lastnika podjetja, zaposlenih v podjetju in gostov podjetja 
zavarovane z zavarovalno vsoto 3.000 € na prvi riziko, v kolikor za te stvari ne 
obstaja kakšno drugo zavarovanje.

 To ne velja za gotovino, zlatnino, srebrnino, nakit, vrednostne papirje, motorna 
vozila ter opremo/inventar gospodinjstva, ki se nahaja v stanovanjih.

11. Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne zavarovalne 
vsote, so stroški obnove ali ponovne nabave nosilcev podatkov, poslovnih knjig, 
aktov, načrtov, magnetnih trakov ipd. ter na njih nahajajočih se podatkov zavarovani 
z zavarovalno vsoto 3.000 € na prvi riziko. To velja tudi za pomožna reprodukcijska 
sredstva (modele, kalupe ipd.).

12. Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne zavarovalne 
vsote, so gotovina, devize, vrednostni papirji vseh vrst, menice, čeki, srečke, 
hranilne knjižice, poštne znamke, kovanci, vozne karte, kuponi, vinjete za avtoceste, 
telefonske kartice in podobno zavarovani z zavarovalno vsoto 1.500 € na prvi riziko, 
v kolikor so shranjeni v najmanj zaklenjenem hranišču (to je v zaklenjenenem 
pohištvu).

13. Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne zavarovalne 
vsote, so gotovina, devize, vrednostni papirji vseh vrst, menice, čeki, srečke, 
hranilne knjižice, poštne znamke, kovanci, vozne karte, kuponi, vinjete za avtoceste, 
telefonske kartice in podobno zavarovani z zavarovalno vsoto 3.000 € na prvi riziko, 
v kolikor so shranjeni v hraniščih z vsaj srednjo varnostno stopnjo.

 Za hranišča s srednjo varnostno stopnjo veljajo tista hranišča, ki imajo zaščitni 
oklep ključavnice in težo najmanj 250 kg, ter tista hranišča, katerih stopnja varnosti 
ustreza najmanj standardu EN 1. Za hranišča s srednjo varnostno stopnjo veljajo 
tudi zidni trezorji, ki so vgrajeni v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi (trenutno 
100 mm betonskega sloja, tlačne trdnosti vsaj kot beton C30/37, XC1, PV-II po 
normi SIST EN 206-1).

14. Stroški preklica vrednostnih papirjev in dolžniških potrdil vključno s stroški ponovne 
izdelave in z morebitno izgubo obresti so zavarovani z zavarovalno vsoto 500 € na 
prvi riziko.

15. V okviru dogovorjene zavarovalne vsote so zavarovane tudi tuje stvari, ki so bile 
zavarovalcu predane v uporabo ali hrambo, v kolikor za te stvari ne obstaja kakšno 
drugo zavarovanje in je zavarovalec škodo na teh stvareh zakonsko ali pogodbeno 
obvezan nadomestiti.

 To ne velja za gotovino, zlatnino, srebrnino, nakit, vrednostne papirje, motorna 
vozila ter opremo/inventar gospodinjstva, ki se nahaja v stanovanjih.

16. Stroški premikanja in zaščite, stroški rušenja in pospravljanja kakor tudi stroški 
odstranjevanja so zavarovani z dodatno zavarovalno vsoto na prvi riziko v višini 7 
% od v zavarovalni polici navedene skupne zavarovalne vsote za objekt, opremo, 
blago in zaloge.

17. Stroški kratkoročno potrebnih varnostnih ukrepov po kritem škodnem dogodku so 
zavarovani z zavarovalno vsoto 500 € na prvi riziko.

18. Stroški gradbenih izboljšav na podlagi dokazljivih zakonskih ali upravnih predpisov, 
ki nastanejo po kritem škodnem dogodku, so zavarovani z naslednjo dodatno 
zavarovalno vsoto:

za objekte v višini 7 % od v polici navedene zavarovalne vsote za posamezen  •
objekt;

za opremo v višini 7 % od v polici navedene zavarovalne vsote za opremo. •

 Zavarovalnina za te stroške je v vsakem primeru omejena s 30 % zavarovalnine za 
škodo na objektu oz. s 30 % zavarovalnine za škodo na opremi.

19. Pristojbine inženirjev in arhitektov kakor tudi stroški načrtovanja in konstruiranja, ki 
so potrebni za ponovno izgradnjo in/ali ponovno nabavo ali izdelavo in so dejansko 
nastali, so zavarovani z zavarovalno vsoto 3.000 € na prvi riziko.

20. Zavarovana oprema, blago in zaloge so zavarovane tudi v objektih izven 
zavarovalnega kraja, vendar znotraj Evrope, in sicer z 10 % na zavarovalnem kraju 
veljavne zavarovalne vsote za te stvari, v kolikor za te stvari ne obstaja kakšno 
drugo zavarovanje.

21. Varnostno zavarovanje je namenjeno izravnavi podzavarovanja, do katerega 
lahko pride zaradi povečanja vrednosti, popravila, nove nabave, menjave ali 
prenizke ocenitve vrednosti zavarovanih stvari. Za ta namen zavarovan znesek 
se ob nastopu škodnega dogodka razdeli na zavarovalne vsote tistih postavk v 
zavarovalni polici, pri katerih je prišlo do podzavarovanja. Razdelitev se izvrši v 
skladu z višino podzavarovanja posameznih postavk.

21.1 Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne 
zavarovalne vsote, velja 7 % za objekte dogovorjenih zavarovalnih vsot 
kot zavarovalna vsota varnostnega zavarovanja. To velja za vse objekte, ki 
so navedeni v zavarovalni polici, kakor tudi za objekte, ki pomotoma niso 
bili zajeti v zavarovanje. Varnostno zavarovanje ne velja za steklenjake in 
rastlinjake.

21.2 Neodvisno od morebitne, v zavarovalni polici dogovorjene posebne 
zavarovalne vsote, velja 7 % za opremo, blago in zaloge (za vsako postavko 
posebej) dogovorjenih zavarovalnih vsot kot zavarovalna vsota varnostnega 
zavarovanja za ustrezno postavko.

21.3 Če je v zavarovalni polici dodatno navedena zavarovalna vsota varnostnega 
zavarovanja, veljajo določila točke 21. tudi za to zavarovalno vsoto.

22. Zavarovalnica se odpoveduje uveljavljanju določil o podzavarovanju, v kolikor 
zavarovalna vrednost ob nastopu škodnega dogodka zavarovalne vsote ne 
presega za več kot 10 %.
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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.


