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POSEBNI POGOJI ZAVAROVANJA GRAWE TURIST (RV 13 2009 / Stopnja 4) 

 

Pregled kritij in posameznih zavarovalnih vsot za individualno zavarovanje 
 

Pregled kritij - osnovni paket Področje veljavnosti Zavarovalna vsota 

Stroški ambulantnega in stacionarnega zdravljenja  cel svet brez Slovenije  do 250.000 EUR 

Stroški zdravljenja nenadoma akutnih kroničnih bolezni cel svet brez Slovenije do 15.000 EUR 

Nujen prevoz oz. prevoz domov zaradi kronične bolezni cel svet brez Slovenije do 50.000 EUR 

Prtljaga cel svet vključno s Slovenijo do 1.200 EUR 

Stroški reševanja (tudi helikopterskega) cel svet vključno s Slovenijo do 11.000 EUR 

Stroški pogreba oz. prevoza posmrtnih ostankov  cel svet brez Slovenije do 22.000 EUR 

Ponovno potovanje po prevozu z zračno ambulanto cel svet vključno s Slovenijo do 3.300 EUR 

Dodatni stroški povratka pri predčasni ali kasnejši vrnitvi cel svet vključno s Slovenijo 100 % 

Dodatni stroški zaradi zamude zavarovanca na letalo/ladjo cel svet vključno s Slovenijo 100 % 

Zamuda pri povratku na domače letališče ali železniško postajo cel svet vključno s Slovenijo 100 % 

Smrt zaradi nezgode, po osebi  cel svet brez Slovenije do 6.500 EUR 

Trajna invalidnost zaradi nezgode, po osebi cel svet brez Slovenije do 33.000 EUR 

Odgovornost na potovanju cel svet brez Slovenije do 440.000 EUR 

Stroški prevajalca/pravna pomoč v tujini cel svet vključno s Slovenijo do 2.200/5.500 EUR 

Stroški evakuacije v primeru nemirov cel svet vključno s Slovenijo 100 % 

Dodatna kritja, če je vključena odpoved potovanja  

Stroški odpovedi potovanja zaradi zdravljenja  cel svet vključno s Slovenijo do 3.000 EUR 

Stroški prekinitve potovanja cel svet vključno s Slovenijo do 3.000 EUR 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uprava Grawe Zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji z dne 26.5.2009 in pričnejo veljati dne 01.06.2009. 
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POSEBNI POGOJI ZAVAROVANJA GRAWE TURIST (RV 14 2009 / Stopnja 4) 

 

Pregled kritij in posameznih zavarovalnih vsot za družinsko zavarovanje (za celotno družino skupaj) 
 

Pregled kritij - osnovni paket Področje veljavnosti Zavarovalna vsota 

Stroški ambulantnega in stacionarnega zdravljenja  cel svet brez Slovenije  do 500.000 EUR 

Stroški zdravljenja nenadoma akutnih kroničnih bolezni cel svet brez Slovenije do 15.000 EUR 

Nujen prevoz oz. prevoz domov zaradi kronične bolezni cel svet brez Slovenije do 50.000 EUR 

Prtljaga cel svet vključno s Slovenijo do 2.400 EUR 

Stroški reševanja (tudi helikopterskega) cel svet vključno s Slovenijo do 22.000 EUR 

Stroški pogreba oz. prevoza posmrtnih ostankov  cel svet brez Slovenije do 44.000 EUR 

Ponovno potovanje po prevozu z zračno ambulanto cel svet vključno s Slovenijo do 3.300 EUR 

Dodatni stroški povratka pri predčasni ali kasnejši vrnitvi cel svet vključno s Slovenijo 100 % 

Dodatni stroški zaradi zamude zavarovanca na letalo/ladjo cel svet vključno s Slovenijo 100 % 

Zamuda pri povratku na domače letališče ali železniško postajo cel svet vključno s Slovenijo 100 % 

Smrt zaradi nezgode, po osebi  cel svet brez Slovenije do 6.500 EUR 

Trajna invalidnost zaradi nezgode, po osebi cel svet brez Slovenije do 33.000 EUR 

Odgovornost na potovanju cel svet brez Slovenije do 440.000 EUR 

Stroški prevajalca/pravna pomoč v tujini cel svet vključno s Slovenijo do 2.200/5.500 EUR 

Stroški evakuacije v primeru nemirov cel svet vključno s Slovenijo 100 % 

Dodatna kritja, če je vključena odpoved potovanja  

Stroški odpovedi potovanja zaradi zdravljenja  cel svet vključno s Slovenijo do 6.000 EUR 

Stroški prekinitev potovanja cel svet vključno s Slovenijo do 6.000 EUR 

 

 
 
 
 
 
 

 

Uprava Grawe Zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji z dne 26.5.2009 in pričnejo veljati dne 01.06.2009. 
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POSEBNI POGOJI ZAVAROVANJA GRAWE TURIST (RV 15 2009 / Stopnja 4) 

 

Pregled kritij in posameznih zavarovalnih vsot za skupinsko zavarovanje (za vsakega člana skupine posebej) 
 

Pregled kritij - osnovni paket Področje veljavnosti Zavarovalna vsota 

Stroški ambulantnega in stacionarnega zdravljenja  cel svet brez Slovenije  do 250.000 EUR 

Stroški zdravljenja nenadoma akutnih kroničnih bolezni cel svet brez Slovenije do 15.000 EUR 

Nujen prevoz oz. prevoz domov zaradi kronične bolezni cel svet brez Slovenije do 50.000 EUR 

Prtljaga cel svet vključno s Slovenijo do 1.200 EUR 

Stroški reševanja (tudi helikopterskega) cel svet vključno s Slovenijo do 11.000 EUR 

Stroški pogreba oz. prevoza posmrtnih ostankov  cel svet brez Slovenije do 22.000 EUR 

Ponovno potovanje po prevozu z zračno ambulanto cel svet vključno s Slovenijo do 3.300 EUR 

Dodatni stroški povratka pri predčasni ali kasnejši vrnitvi cel svet vključno s Slovenijo 100 % 

Dodatni stroški zaradi zamude zavarovanca na letalo/ladjo cel svet vključno s Slovenijo 100 % 

Zamuda pri povratku na domače letališče ali železniško postajo cel svet vključno s Slovenijo 100 % 

Smrt zaradi nezgode, po osebi  cel svet brez Slovenije do 6.500 EUR 

Trajna invalidnost zaradi nezgode, po osebi cel svet brez Slovenije do 33.000 EUR 

Odgovornost na potovanju cel svet brez Slovenije do 440.000 EUR 

Stroški prevajalca/pravna pomoč v tujini cel svet vključno s Slovenijo do 2.200/5.500 EUR 

Stroški evakuacije v primeru nemirov cel svet vključno s Slovenijo 100 % 

Dodatna kritja, če je vključena odpoved potovanja  

Stroški odpovedi potovanja zaradi zdravljenja  cel svet vključno s Slovenijo do 3.000 EUR 

Stroški prekinitev potovanja cel svet vključno s Slovenijo do 3.000 EUR 

 

 
 
 
 
 
 

 

Uprava Grawe Zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji z dne 26.5.2009 in pričnejo veljati dne 01.06.2009. 
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