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

1. Škode zaradi indirektnega udara strele (prenapetost, indukcija – oboje zaradi 
udara strele) so zavarovane z zavarovalno vsoto 3.500 € na prvi riziko na naslednjih 
stvareh:

na vseh, z objektom povezanih svetlobnih in energetskih napeljavah ter  •
pripadajočih stikalnih in razdelilnih napravah,

na z objektom povezanih priklopljenih elektrotehničnih napravah in opremi, ki  •
služijo normalnemu obratovanju objekta in ne dejavnosti podjetja.

 K z objektom povezanim priklopljenim elektrotehničnim napravam in opremi 
spadajo na vsak način naprave za ogrevanje, oskrbo z vodo, ventilacijo, klimatske 
naprave, javljalniki požara, alarmne naprave, domofoni, električni mehanizmi 
vhodnih ali garažnih vrat, dvigala za osebe, skupne antenske naprave, zapornice 
ter zunanja svetila.

2. Škode zaradi požara na napravah za sušenje in ostalih napravah za segrevanje 
ter na njihovi vsebini so zavarovane tudi v primeru, če požar nastane v samih 
napravah.

3. Zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi padca ali udarca zračnih oziroma 
vesoljskih plovil, satelitov ter njihovih delov ali tovora.

4. Ograje/žive meje, ki ograjujejo v zavarovalni polici izrecno naveden zavarovan 
objekt, so zavarovane z zavarovalno vsoto 5.000 € na prvi riziko. To velja tudi za 
nevarnost poškodovanja zaradi udarca neznanega vozila. Zavarovalno kritje ne 
obstaja za škode zaradi gozdnega požara.

5. Škode na zavarovanih objektih zaradi udarca neznanega vozila so zavarovane z 
zavarovalno vsoto 5.000 € na prvi riziko.

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

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

8. 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.

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

10. Na zavarovanem zemljišču nahajajoče se rastlinje, asfaltne površine, pešpoti ter 
vse ostale zunanje naprave (vse našteto mora biti del infrastrukture zemljišča) so 
zavarovani z zavarovalno vsoto 500 € na prvi riziko.

11. 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.

12. 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.

13. 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.).

14. 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).

15. 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).

16. 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.

17. 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.

18. Stroški gašenja, 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.

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

20. 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.

21. 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.

22. Zavarovana oprema, blago in zaloge so zavarovane tudi izven zavarovalnega kraja 
(tudi med transportom), 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.

23. 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.

23.1 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.

23.2 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.

23.3 Če je v zavarovalni polici dodatno navedena zavarovalna vsota varnostnega 
zavarovanja, veljajo določila točke 23. tudi za to zavarovalno vsoto.

24. 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.


