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Celovit paket zavarovanj za:
· zgradbe, namenjene kmetijski dejavnosti;
· živino, pridelke in kmetijsko mehanizacijo.

Zavarovalnica na Vaši strani.

GRAWE KMETIJA: zaščitite Vaše kmetijske dejavnosti.
Ob naraščajočih izzivih, s katerimi se srečujete slovenski kmetovalci, so znanje in izkušnje tisto, kar odloča v težkih
trenutkih. Zato si na svoji poti zagotovite partnerja, ki natančno ve, kje naj vam priskoči na pomoč.
Vsak pravi kmetovalec ve, kaj mora storiti, da bo letina kar najboljša, in vsaka prava zavarovalnica razume, kako lahko
pri tem pomaga. Pri GRAWE zavarovalnici znanje črpamo iz izzivov, ki jih skupaj z evropskimi kmetovalci premagujemo
že od leta 1828. Na podlagi vaših izkušenj in naših rešitev smo skupaj zasnovali zavarovalni produkt GRAWE KMETIJA, ki
je najboljši partner za vas, vašo družino in vašo kmetijo.

Zavarovane nevarnosti:
Požar
Požari so še zmeraj najpogostejši vzrok velike materialne škode. Zavarovanje pred požarom varuje obstoj vaše
kmetije.
Vremenske ujme
Zavarovanje vas ščiti pred posledicami vse pogostejših naravnih ujm, neurja, toče in obilnih snežnih padavin.
Izlitje vode
Vodovodne napeljave so vse kompleksnejše, možnost, da pride do škode zaradi napake na vodovodni napeljavi,
je vse pogostejša. Zavarovanje s širokim obsegom kritja vas varuje pred nezaželenimi posledicami izlitja vode.
Prekinitev dejavnosti kmetije zaradi požara
Zaradi požara na gospodarski stavbi ste lahko prisiljeni začasno prekiniti dejavnost vaše kmetije. Zavarovanje v
primeru prekinitve obratovanja zaradi požara na vaši gospodarski stavbi pomaga omiliti posledice take škode.
Vlomna tatvina
Vlomna tatvina – ne glede na to, ali gre za delo priložnostnega tatu ali organizirane kriminalne združbe – ima lahko
precejšnje finančne posledice, sledi pa pusti tudi v vašem zasebnem življenju. Tudi pred tem vam
ponujamo obsežno zavarovalno kritje.
Lom stekla
Naj vaše steklene površine prepuščajo svetlobo brez črepinj. Nudimo vam zavarovanje za lom stekla.
Odgovornost
Vaše premoženje varujemo tudi v primeru odškodninskih zahtevkov iz naslova odgovornosti.

ZAVAROVANJE POŽARNIH NEVARNOSTI

PRIMERJAVA VARIANT KRITJA

Zavarovalno kritje, obseg kritja*

POLNO

STANDARD

Požar, direktni udar strele, eksplozija, padec zračnih plovil
Indirektni udar strele (velja samo za zavarovane zgradbe)

do 300 €

Ograje/žive meje, ki omejujejo zemljišče zavarovane zgradbe,
vključno s poškodovanjem zaradi udarca neznanega vozila

do 5.000 €

Škode na lončenih pečeh, pri katerih pride do eksplozije zaradi
slabega izgorevanja
Škode zaradi požara na napravah za sušenje in ostalih
napravah za segrevanje ter na njihovi vsebini

do 500 €

do 300 €

Škode na živini zaradi delovanja električnega toka
Škode na kmetijskih motornih vozilih, do katerih pride zaradi
delovanja električnega toka s svetlobnim pojavom ali brez njega
Sadne in zelenjavne kulture

do 750 €

Stroški uporabe naprav za obrambo pred vžigom sena

do 500 €

do 300 €

Kmetijske premičnine (če se dodatno zavarujejo)

nova vrednost

amortizirana vrednost

Zgradbe, ki služijo skladiščenju, vsebina zunanjih
skladišč (npr. kompost, hlevski gnoj)

do 500 €

do 300 €

do 3.000 €

do 300 €

Stroški gradbenih izboljšav na podlagi dokazljivih
zakonskih ali upravnih predpisov

do 7 % od zavarovalne vsote za
posamezno zgradbo

do 3 % od zavarovalne vsote
za posamezno zgradbo

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

do 7 % zavarovalne vsote

do 3 % zavarovalne vsote

Solarne naprave za ogrevanje vode, zunanje antene

Stvari imetnika kmetije in zaposlenih na kmetiji

Odpoved uveljavljanja določil o podzavarovanju, v kolikor
zavarovalna vrednost ob nastopu škodnega dogodka
zavarovalne vsote ne presega za več kot 15 %

ZAVAROVANJE IZLITJA VODE

PRIMERJAVA VARIANT KRITJA

Zavarovalno kritje, obseg kritja*

POLNO

STANDARD

do dolžine 6 m

do dolžine 2 m

Neposredno delovanje vode, zamenjava napeljave zaradi loma/poka, zmrzal
Stroški zamenjave cevi
Škode zaradi korozije, obrabe ali dotrajanosti, pomanjkljivosti tesnil
Škode zaradi izlitja vode iz solarnih naprav
Stroški odmaševanja cevovodnih napeljav
Stroški izgube vode

do 300 €

Škode zaradi izlitja vode iz odprtih sanitarnih armatur

do 300 €

Stroški odtaljevanja
Stroški iskanja napake

do 200 €

do 200 €

nova vrednost

amortizirana vrednost

do 500 €

do 300 €

do 3.000 €

do 300 €

do 7 % od zavarovalne vsote za
posamezno zgradbo

do 3 % od zavarovalne vsote
za posamezno zgradbo

do 7 % zavarovalne vsote

do 3 % zavarovalne vsote

Kmetijske premičnine (če se dodatno zavarujejo)
Zgradbe, ki služijo skladiščenju, vsebina zunanjih skladišč (npr. kompost,
hlevski gnoj)
Stvari imetnika kmetije in zaposlenih na kmetiji
Stroški gradbenih izboljšav na podlagi dokazljivih zakonskih ali upravnih
predpisov
Stroški premikanja in zaščite, rušenja in pospravljanja, odstranjevanja
Odpoved uveljavljanja določil o podzavarovanju, v kolikor zavarovalna
vrednost ob nastopu škodnega dogodka zavarovalne vsote ne presega za
več kot 15 %.

zavrovano do višine zavarovalne vsote		

nezavarovano

*Obseg kritja ter zavarovane stvari in stroški so v celoti opredeljeni v zavarovalni polici.

ZAVAROVANJE VREMENSKIH UJM

PRIMERJAVA VARIANT KRITJA

Zavarovalno kritje, obseg kritja*

POLNO

STANDARD

Poplava

do 5.000 €

do 300 €

Snežni plaz

do 5.000 €

Škode zaradi pomikanja zemlje, blata, kamenja, skalovja in
drobirja (drobirski tok, murasti tok)

do 5.000 €

Škode zaradi atmosferskih padavin (dež, sneg, toča), ki
nastanejo na vidnih notranjih delih zgradbe, škode na
zavarovani zgradbi zaradi zdrsa snega s strehe

do 1.500 €

Vihar, toča, pritisk snega, padanje skal ali kamenja,
zemeljski plaz

Solarne naprave za ogrevanje vode, zunanje antene
Kmetijske premičnine (če se dodatno zavarujejo)

nova vrednost

amortizirana vrednost

do 500 €

do 300 €

do 3.000 €

do 300 €

do 7 % od zavarovalne vsote
za posamezno zgradbo

do 3 % od zavarovalne
vsote za posamezno
zgradbo

do 7 % zavarovalne vsote

do 3 % zavarovalne vsote

Zgradbe, ki služijo skladiščenju, vsebina zunanjih skladišč
(npr. kompost, hlevski gnoj)
Stvari imetnika kmetije in zaposlenih na kmetiji
Stroški gradbenih izboljšav na podlagi dokazljivih zakonskih
ali upravnih predpisov
Stroški premikanja in zaščite, rušenja in pospravljanja,
odstranjevanja
Odpoved uveljavljanja določil o podzavarovanju, v kolikor
zavarovalna vrednost ob nastopu škodnega dogodka
zavarovalne vsote ne presega za več kot 15 %.
zavrovano do višine zavarovalne vsote		

nezavarovano

*Obseg kritja ter zavarovane stvari in stroški so v celoti opredeljeni v zavarovalni polici.

Zavarovanje odgovornosti
Zavarovanje odgovornosti iz posesti gospodarskih zgradb vam zagotavlja zavarovalno varstvo, ki je prilagojeno potrebam
vaše kmetije.
zavarovanje krije odgovornost za poškodbe tretjih oseb ali njihove lastnine, ki jo utrpijo npr. zaradi padca opeke s
strehe, ipd.;
da bi v celoti zadostili potrebam vaše kmetije, vam nudimo tudi nov produkt za zavarovanje odgovornosti iz posesti
vaših kmetijskih zemljišč in opravljanja kmetijske dejavnosti. Slednje vključuje tudi sečnjo lesa, posest domačih
živali, nudenje prenočišč gostom, nezgode zaposlenih pri delu, produktno odgovornost, ipd.

Vlom
kritje škod, ki nastanejo zaradi vlomne tatvine;
kritje poškodbe na objektu ob vlomni tatvini.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara
zavarovalnina na podlagi zavarovanih kmetijskih zgradb. Zavarovalno vsoto določi zavarovalec (med 7.500 € in
37.500 €; največ 10 % zavarovalne vsote vseh gospodarskih stavb). Dokazilo o dejanskih stroških in izgubljenem
dobičku ni potrebno.

Varujemo tudi Vaš dom:
Naše obsežno zavarovanje opreme vašega doma, vrednostnih predmetov in zasteklitve na stavbah (pred požarom,
viharjem, izlitjem vode, lomom stekla in vlomno tatvino) ter zavarovanje odgovornosti vas varuje pred tveganji, ki so
del vsakodnevnega življenja.
Pavšalno zavarovanje električnih in elektronskih naprav; GRAWE zavaruje tudi vaše gospodinjske aparate in zabavno
elektroniko – med drugim pred škodo zaradi posrednega udara strele, kratkega stika ali tehnične odpovedi.

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. Zavarovalni zastopnik
Vaš zavarovalni zastopnik se bo
veselil vašega zaupanja in vam bo
nudil pomoč v primeru škode.

ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH HIŠ

PRIMERJAVA VARIANT KRITJA

Zavarovalno kritje, obseg 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
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

*Obseg kritja ter zavarovane stvari in stroški so v celoti opredeljeni v zavarovalni polici.

7.500 €

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
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

*Obseg kritja ter zavarovane stvari in stroški so v celoti opredeljeni v zavarovalni polici.

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).

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

C. Zore Perello-Godina 3

Tržaška cesta 50a

04 204 99 70

07 306 30 10

05 338 63 40

05 338 63 50

POSLOVALNICA
MURSKA SOBOTA

POSLOVALNICA
SLOVENJ GRADEC

POSLOVALNICA RAVNE
NA KOROŠKEM

POSLOVALNICA
PTUJ

Trg zmage 6

Iršičeva ulica 15

Trg svobode 8

Nova cesta 2

02 228 85 30

02 228 85 10		

02 228 85 60

05 338 63 70		

02 228 85 55

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. Junij 2019

