
Zavarovalnica na Vaši strani.

Več varnosti za Vas:
Obsežni paket zavarovanja odgovornosti 
za posameznike in podjetja.

 Grawe 
ODGOVOrNOST

Vaša zaščita

v kočljivi
h

situacijah.



GRAWE ODGOVORNOST - stojimo Vam ob strani:
Pri izvajanju vaše poslovne dejavnosti in/ali v zasebnem življenju se soočate s situacijami, da lahko ljudem, s katerimi 
stopate v stik, nehote povzročite škodo.

Da bi se zavarovali pred odškodninskimi zahtevki zaradi takšnih neljubih dogodkov, vam nudimo ustrezna zavarovanja z 
visokimi zavarovalnimi vsotami in strokovno podporo v primeru škodnega dogodka.

Zavarujete lahko na primer:

odgovornost iz opravljanja poslovne dejavnosti (podjetniki, družbe, društva, šole…),

odgovornost zasebnika,

odgovornost iz hišne in zemljiške posesti,

odgovornost iz posesti živali,

odgovornost iz izvajanja lova,

kolektivno ali individualno zavarovanje odgovornosti učiteljev in vzgojiteljev,

Kaj krije zavarovanje?

odškodninske obveznosti zavarovanca, ki imajo za posledico poškodovanje oseb ali stvari,

proizvajalčevo odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb ali stvari, do katerega je prišlo zaradi izdelkov z napako ali

izplačilo odškodnine oškodovancu, v kolikor je odškodninski zahtevek upravičen,

pravno zaščito pred neutemeljenimi ali previsokimi odškodninskimi zahtevki,

stroške ugotavljanja odškodninske obveznosti,

pravdne stroške.

Kakšne so prednosti zavarovanja GRAWE ODGOVORNOST?

oblikovanje zavarovalne zaščite po vaši meri,

možnost izbire različnih zavarovalnih vsot,

široka izbira dodatnih kritij.

Kaj lahko zavarujete še dodatno?

odgovornost delodajalca za škodo, ki jo delavci utrpijo pri delu,

odgovornost za škode, ki nastanejo v tujini,

odgovornost za poškodovanje tistih delov nepremičnine, na katerih izvajate storitev,

odgovornost za ekološko škodo zaradi onesnaženja okolja,

odgovornost za stvari, ki ste jih prevzeli v hrambo,

odgovornost za škode na motornih vozilih strank v delavnicah in izven delavnic,
še mnoga druga dodatna kritja.

Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Zavarovalno kritje je v celoti opredeljeno v splošnih in posebnih pogojih. December 2020
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zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari (v okviru zavarovanja odgovornosti iz opravljanja poslovne dejavnosti),


