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Več varnosti za Vaš DOM:
Obsežni varnostni paket za hišo,
stanovanje in stanovanjsko opremo.

Zavarovalnica na Vaši strani.

GRAWE DOM: varnost za Vaš DOM, po meri.
Se še spominjate nakupa Vaše prve opreme za stanovanje, nakupa prvega stanovanja ali hiše? Dober občutek, da ste nekaj
ustvarili. Vendar ob prigarani lastnini pridejo tudi skrbi, da boste to tudi izgubili. Veliko ste dosegli in sedaj želite to tudi
zaščititi. Ena pomembnejših odločitev v življenju je izbira optimalnega zavarovanja za Vaše premoženje. GRAWE DOM Vam
pomaga, da zavarujete sebe, Vaš dom in Vašo družino v vsakem življenjskem obdobju.

Zavarovane nevarnosti:
Stanovanjsko zavarovanje (oprema):
požar,
vremenske ujme,
lom stekla,
izlitje vode,
zavarovanje odgovornosti,
vlomna tatvina.

Stanovanjska hiša:
požar,
vremenske ujme,
izlitje vode,
zavarovanje odgovornosti.

GRAWE DOM prednosti:
širok obseg kritja (indirektna strela, poplava, zemeljski in snežni plazovi),
zavarovanje na novo vrednost,
visoke zavarovalne vsote iz naslova odgovornosti,
ažurno reševanje škodnih zahtevkov.

Z zavarovanjem GRAWE DOM ste na varni strani.

GRAWE HELP - Vam na voljo:
informacije,
posredovanje obrtnikov,
posredovanje ključavničarskih storitev,
posredovanje selitvenih servisov,
posredovanje pri izposoji ogrevalnih naprav.
Ste izgubili ključ? V januarju hladni radiatorji? Imate pravne nejasnosti z najemodajalcem?
Stanovanje je poplavljeno - kam s pohištvom?
Stroški in še več stroškov - GRAWE HELP vas ne pusti na cedilu. Preprosto, hitro, varno!
Nekega zimskega večera se vrnete domov in ugotovite, da gretje doma ne deluje.
Pozabite na dolgotrajno iskanje obrtnikov po telefonskem imeniku - zavrtite telefonsko številko centrale GRAWE HELP.
GRAWE HELP organizira inštalaterja in vam za obdobje popravila zagotovi izposojo ogrevalne naprave.
Sklenite GRAWE HELP, ki z brezplačno številko reši vse nepričakovane nevšečnosti ob nujnih primerih.

GRAWE HELP TELEFONSKA ŠTEVILKA: 080 26 40
Zahtevke iz naslova zavarovanja GRAWE HELP obravnava Servisni center GRAWE HELP.
Informacijska služba Servisnega centra GRAWE HELP deluje ob delovnih dnevih od ponedeljka do petka v času od 8.00 do
20.00, in sicer na telefonski številki 080 26 40.

ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH HIŠ
Zavarovalno kritje, obseg kritja

PRIMERJAVA VARIANT KRITJA
POLNO

STANDARD

OSNOVNO

POŽAR
Požar, direktna strela, eksplozija, padec zračnih plovil
Indirektna strela

do 300 €

Škoda na zgradbi zaradi udarca neznanega in zavarovančevega
vozila

do 5.000 €

Ograje / žive meje na zavarovanem zemljišču zaradi udarca
neznanega vozila

do 5.000 €

Tatvina sestavnih delov zgradbe, vandalizem
Tatvina zunanje enote toplotne črpalke

do 500 €
do 5.000 €

Škoda na trajno nameščenih igralih
Hortikulturna ureditev

do 750 €
do 1.500 €

do 5.000 €

do 5.000 €

VREMENSKE UJME
Vihar, toča, pritisk snega, utrganje zemljišča, zemeljski plaz
Poplava, snežni plaz

do 5.000 €

Škoda zaradi atmosferskih padavin, neodvisno od vzroka
nastanka škode, zdrs snega s strehe

do 1.500 €

Grajene ograje, hortikulturna ureditev

do 1.500 €

Škoda na trajno nameščenih igralih

do 1.500 €

(samo poplava)

do 750 €

Zunanje naprave katerekoli vrste (markize do 3.000 €)
IZLITJE VODE
Neposredno delovanje vode, zamenjava napeljave zaradi loma
ali poka, zmrzal, vse tudi na zavarovanem zemljišču
Stroški zamenjave cevi

do dolžine 6 m1

do dolžine 2 m1

Škoda zaradi korozije, obrabe ali dotrajanosti, pomanjkljivosti tesnil
Škoda zaradi izlitja vode iz sistema talnega ali
stenskega ogrevanja

zamenjava 1
zanke

Škoda zaradi izlitja vode iz solarnih naprav ter v pritličju ali
kleti nahajajočih se bazenov
Stroški odmaševanja cevovodnih napeljav

do 300 €

Izguba vode in stroški izlitja vode iz odprtih sanitarnih armatur

do 300 €

Stroški odtaljevanja, iskanje napake
Škoda na tapetah, opleskih, stenskih ali talnih oblogah
iz tekstila ali umetnih mas

nova vrednost

amortizirana
vrednost

do 40 m2

do 20 m2

dodatno do 7 %
zavarovalne vsote

dodatno do 5 %
zavarovalne vsote

PREDMET ZAVAROVANJA
Zgradba (kot je navedeno v splošnih pogojih)
Stranske zgradbe na zavarovanem zemljišču
brez plačila dodatne premije
Stroški gašenja, premikanja in zaščite, rušenja in pospravljanja,
odstranjevanja, gradbenih izboljšav
Stroški nadomestnega stanovanja, stroški zaradi izgube najemnine
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Zavarovanje odgovornosti iz posesti hiše in zemljišča
Zavarovalna vsota

225.000 €

Gradbena dela na zavarovani nepremičnini
sozavarovano		

nezavarovano

7.500 €

dodatno do 3 %
zavarovalne vsote

ZAVAROVANJE ETAŽNE LASTNINE

PRIMERJAVA VARIANT KRITJA

Zavarovalno kritje, obseg kritja

POLNO

STANDARD

OSNOVNO

POŽAR
Požar, direktna strela, eksplozija, padec zračnih plovil
Indirektna strela

do 300 €

Škoda zaradi udarca zavarovančevega in neznanega vozila
Tatvina sestavnih delov zgradbe, vandalizem

do 5.000 €
do 500 €

VREMENSKE UJME
Vihar, toča, pritisk snega, utrganje zemljišča, zemeljski plaz
Poplava, snežni plaz

do 5.000 €

Škoda zaradi atmosferskih padavin, neodvisno od vzroka
nastanka škode, zdrs snega s strehe

do 1.500 €

do 1.500 €

(samo poplava)

Zunanje naprave katerekoli vrste (markize do 3.000 €)
IZLITJE VODE
Neposredno delovanje vode, zamenjava napeljave zaradi
loma ali poka, zmrzal
Stroški zamenjave cevi

do dolžine 6 m1

do dolžine 2 m1

Škoda zaradi korozije, obrabe ali dotrajanosti,
pomanjkljivosti tesnil
Škoda zaradi izlitja vode iz sistema talnega ali
stenskega ogrevanja

zamenjava 1
zanke

Škoda zaradi izlitja vode iz solarnih naprav ter v pritličju ali
kleti nahajajočih se bazenov
Stroški odmaševanja cevovodnih napeljav

do 300 €

Izguba vode

do 300 €

Stroški odtaljevanja, iskanja napake
Škoda na tapetah, opleskih, stenskih ali talnih oblogah iz
tekstila ali umetnih mas

nova vrednost

amortizirana
vrednost

dodatno do 7 %
zavarovalne vsote

dodatno do 5 %
zavarovalne vsote

PREDMET ZAVAROVANJA
Zgradba v smislu Splošnih pogojev
Stroški nadomestnega stanovanja, stroški zaradi izgube najemnine
Stroški gašenja, premikanja in zaščite, rušenja in pospravljanja,
odstranjevanja, gradbenih izboljšav
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Zavarovanje odgovornosti iz posesti hiše in zemljišča
Zavarovalna vsota

225.000 €

Gradbena dela na zavarovani nepremičnini, v kolikor vrednost
del ne presega 7.500 €
sozavarovano		

nezavarovano

dodatno do 3 %
zavarovalne vsote

STANOVANJSKO ZAVAROVANJE (OPREMA)

PRIMERJAVA VARIANT KRITJA

Zavarovalno kritje, obseg kritja

POLNO

STANDARD

POŽAR
Požar, direktna strela, eksplozija, padec zračnih plovil
Indirektna strela

do 300 €

VREMENSKE UJME
Vihar, toča, pritisk snega, utrganje zemljišča, zemeljski plaz
Poplava, snežni plaz

do 5.000 €

Škoda zaradi atmosferskih padavin, neodvisno od vzroka nastanka škode

do 1.500 €

Škoda zaradi toče na balkonskih rožah in njihovih koritih

do 1.500 €

(samo poplava)

do 300 €

IZLITJE VODE
Neposredno delovanje vode zaradi izlitja iz cevovodne napeljave, zmrzal
Izlitje vode iz akvarijev, vodnih postelj
Izlitje vode iz odprtih sanitarnih armatur

do 300 €

VLOMNA TATVINA
Vlomna tatvina, navadna tatvina, rop, vandalizem ob vlomni tatvini
Zlonamerno poškodovanje ključavnice

do 300 €

Škoda na ograji zavarovanega zemljišča

do 300 €

Stroški potrebne menjave ključavnice

do 300 €

do 300 €

Objektne zasteklitve, stenska ogledala, pohištvena stekla, zasteklitve slik

do 6 m2

do 5 m2

Zasteklitve stranskih zgradb, strešne in poševne zasteklitve
balkonov, teras, vetrolovov, nadstreškov, prehodov, garaž, nadstrešnic
za avtomobile, zimskih vrtov ter solarnih naprav

do 6 m2

Stekla s svincem, umetniška stekla, stekla iz umetnih mas

do 750 €

LOM STEKLA

Zasteklitve sanitarnih naprav (tuš, kad)
Ceranske kuhalne površine
Lom sanitarne keramike, stekla kaminskih kurišč, pečic, akvarijev

do 300 €

ODGOVORNOST
Zavarovalna vsota

75.000 €

25.000 €

ZAVAROVANJE ŠKODE IN STROŠKI
Delovanje radioaktivnih izotopov
Škoda na živilih v zamrzovalnikih

do 300 €

Stroški gašenja, premikanja in zaščite, rušenja in pospravljanja,
odstranjevanja, čiščenja

dodatno do 7 %
zavarovalne vsote

dodatno do 5 %
zavarovalne vsote

nova vrednost

amortizirana vrednost

manj kot 20 %
novonabavne vrednosti

manj kot 40 %
novonabavne vrednosti

OSTALO
Škoda na tapetah, opleskih, stenskih ali talnih oblogah iz tekstila ali
umetnih mas
Zavarovalnina v višini amortizirane vrednosti,
če je vrednost zavarovane stvari:
sozavarovano		

nezavarovano

Zavarovanje gospodinjskih električnih aparatov
Zavarovanje zajema naslednje gospodinjske električne aparate, ki se uporabljajo izključno v privatnem gospodinjstvu in so v
lasti zavarovanca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja, njegovih otrok in drugih sorodnikov, ki živijo z njim v
skupnem gospodinjstvu:
antenske naprave, vključno z dekoderji in sprejemniki,
televizijske naprave (razen projekcijskih in brez opreme),
video, CD/DVD-predvajalniki in snemalniki,
HI-FI-naprave,
pralni, sušilni stroji,
električni štedilniki, pečice, nape in mikrovalovne pečice,
hladilniki, zamrzovalniki in hladilne skrinje,
pomivalni stroji in grelniki vode (razen tistih v napravah za ogrevanje).

Kaj naj naredim v primeru škode?
1. Preprečevanje nesreč
Gasilci 112
Policija 113
Reševalci 112

3. Preprečite širjenje škode

2. Prijava škode

4. Pojasnite potek dogodkov

Nastanek škode
takoj prijavite svoji
zavarovalnici. Pri škodi
zaradi požara, vloma ali
eksplozije nemudoma
obvestite najbližjo
policijsko postajo.

Poskusite omejiti škodo (tudi v lastnem interesu),
kolikor gre (npr. pogasite ogenj, zaprite dotoke
vode, odstranite dragocene predmete in take, ki
vam nekaj pomenijo, iz območja nevarnosti itd.).

Na kratko si zabeležite potek dogodkov, saj se
podrobnosti hitro pozabijo.

5. Zbirajte račune
Dobro shranite vse račune, ki zadevajo povračilo
škode ali se nanašajo na vrednost
vaših predmetov.

6. Ugotovite škodo
Do prihoda predstavnika
zavarovalnice ne spreminjajte ničesar.
Poškodovane predmete shranite,
dokler si jih ne ogleda predstavnik
zavarovalnice.

7. Povračilo škode
Popolna in hitra izročitev vseh
dokumentov in računov, ki imajo
opraviti s škodo, omogoča takojšnje
izplačilo odškodnine.

8. Svetovanje
Vaš zastopnik se bo veselil vašega
zaupanja in vam bo nudil pomoč v
primeru škode.

Na Vaši strani že od leta 1828.
Nadvojvoda Janez je v dvajsetih letih 19. stoletja dal pobudo za ustanovitev vzajemnega zavarovalnega
društva, ki se je leta 1828 tudi uresničila. Ustanovljena je bila Grazer Wechselseitige Versicherung (GRAWE)
in začela je svojo pot skozi zgodovino. Spremljale so jo besede nadvojvode, ki še dandanes predstavljajo
vodilo našega podjetja:

»Mnogo nas je in naša sloga nam daje moč, da delamo dobro.
Naloga vsakogar je, da prispeva svoj del.«

Zavarovalnica na Vaši strani.
Prestopite na varno stran:

GRAWEfon 080 22 40

GRAWE ŽIVLJENJE

GRAWE VARČEVANJE

GRAWE ODGOVORNOST

GRAWE POKOJNINA

GRAWE ELITE 20 PLUS

GRAWE DOM

GRAWE SENIOR

GRAWE TROJNI A

GRAWE KMETIJA

GRAWE 1-2-3 VARČEVALNI NAČRT

GRAWE APOLLO BEST 7

GRAWE PODJETNIK

GRAWE NALOŽBA

GRAWE TURIST

GRAWE AVTO

GRAWE ŠČIT

GRAWE KOLEKTIVNA NEZGODA

GRAWE KASKO ELITE

GRAWE ŠČIT PLUS

GRAWE NEZGODA

SEDEŽ PODJETJA
MARIBOR

POSLOVALNICA
MARIBOR BETNAVA

POSLOVNA ENOTA
LJUBLJANA

POSLOVALNICA
LJUBLJANA CENTER

POSLOVALNICA
CELJE

Gregorčičeva 39

Ulica Eve Lovše 19

Komenskega ulica 4

Cankarjeva cesta 10

Mariborska cesta 67

01 475 05 00

01 475 05 40

03 491 61 20

02 228 55 00

02 228 85 70

POSLOVALNICA
KRANJ

POSLOVALNICA
NOVO MESTO

POSLOVALNICA
NOVA GORICA

POSLOVALNICA
KOPER

POSLOVALNICA
POSTOJNA

Cesta Staneta Žagarja 65b

Ljubljanska cesta 26

Delpinova ulica 20

Pristaniška ulica 12

Tržaška cesta 50a

04 204 99 70

07 306 30 10

05 338 63 40

POSLOVALNICA
MURSKA SOBOTA

POSLOVALNICA
PTUJ

POSLOVALNICA
SLOVENJ GRADEC

Trg zmage 6

Nova cesta 2

Iršičeva ulica 15

02 228 85 30

02 228 85 55

05 328 63 50

05 328 63 70		

02 228 85 10

ZASTOPNIK:

GRAWEfon: 080 22 40
grawe@grawe.si
www.grawe.si
Tiskovina je informativne narave. Pridružujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Ob sklenitvi pogodbe preverite pogoje in lastnosti produkta. November 2019

