
Zavarovalnica na Vaši strani.

Več varnosti za Vas:
obsežni paket zavarovanj elektronske ter 
električne opreme za zaščito Vaše dejavnosti.

 Grawe 
eLeKTrONIKa

Zavarovanje

elektronskih

pripomočkov.



GRAWE ELEKTRONIKA - zavarovane nevarnosti:
Kaj je zavarovano?

  strela,
  vihar,
  zemeljski plaz,
  poplava,
  vlaga,
  dež,
  kondenzacijska voda,
  čistilna voda,

Kaj ni zavarovano?

  naklep zavarovanca,
  v0jna,

izlitje vode,
požar
eksplozija,
implozija,
rja,
dim,
osmojenje,
tlenje,

gašenje,
nepravilna uporaba,
nespretnost,
malomarnost,
vlomna tatvina,
rop,
naklep tretjih oseb,
sabotaža,

vandalizem,
prenapetost,
podnapetost,
tuj vir energije,

konstrukcijska napaka v

izpad krmilne ali      

materialu in izvedbi,

varnostne naprave.

notranji nemiri,
potres,

obraba,
jedrska energija.

6 skupin, ki jih krije GRAWE ELEKTRONIKA:
SKUPINA 1 (osnovna) - RAČUNALNIŠKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNIKA TER PISARNIŠKI MATERIAL
Računalniki, omrežne naprave, telefonske naprave, avtomatski odzivniki, varnostni sistemi, radijske naprave, naprave 
za merjenje časa, kopirni aparati, diktirni aparati, kuvertirni stroji.

SKUPINA 2 – MERILNA, PREIZKUSNA IN KRMILNA TEHNIKA, AVTOMOBILSKA MERILNA IN PREIZKUSNA TEHNIKA, 
ELEKTRONSKE BLAGAJNE IN TEHNICE
Elektronsko krmiljenje, preizkusni avtomati, procesni računalniki, naprave za preizkušanje materiala, elektronske 
blagajne, merilna avtomobilska merilna in  preizkusna tehnika.

SKUPINA 3 – KOMPOZICIJSKA IN REPRODUKCIJSKA TEHNIKA
Elektronske naprave za graviranje, naprave za elektronsko mešanje barv, grafični oblikovalni sistemi, fotografske in 
osvetljevalne naprave, stroji za razvijanje filtrov.

SKUPINA 4 – SLIKOVNA IN TONSKA TEHNIKA
Produkcijske tehnične naprave za televizijske studie, televizijske in video naprave, industrijske televizijske naprave (IFE), 
elektroakustične naprave, antenske naprave.

SKUPINA 5 – MEDICINSKA TEHNIKA
Rentgenske naprave, medicinska televizijska  tehnika, elektromedicina, (naprave za diagnostiko in terapijo), merilni 
aparati doziranja sevanja, dentalna oprema. 

SKUPINA 6 – POSEBNI APARATI IN NAPRAVE
Aparate/naprave prosimo navedite na posebnem seznamu in povprašajte zavarovalnico.

V eni skupini morajo biti zavarovani vsi obstoječi aparati in naprave.

V skupini 6 se lahko zavarujejo še drugi aparati in naprave k eni izmed obstoječih skupin.

Zavarovalna vsota se oblikuje vključno s položitvijo kablov/omrežjem, montažo in obratnimi sistemi. To velja za naprave, 
ki so najete na leasing ter naprave kupljene s pridržano lastninsko pravico, v kolikor  zavarovanec za te tudi ne jamči.

Zavarovana je vedno tudi oskrbovalna tehnika za elektronske naprave (kot so klimatske naprave, nadomestne mrežne 
naprave in pretvorniki frekvence).

Pomožni obrati v Sloveniji so sozavarovani z zavarovalno vsoto 25.000 EUR. Zavarovalno vsoto pomožnih obratov je 
potrebno upoštevati v zavarovalni vsoti glavnega obrata. Če pomožni obrati presegajo zavarovalno vsoto 25.000 EUR, je 
potrebno za njih določiti posebno zavarovalno vsoto. 

Tiskovina je informativne narave. Pridružujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Ob sklenitvi pogodbe preverite pogoje in lastnosti produkta. Junij 2019
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