GRAWE
DOM
Zaščita za vaše premoženje.

grawe.si/dom

GRAWE DOM: več varnosti za vaš dom.
Z gradnjo hiše se ustvarja dom. Dom ni samo iz sten in stvari, ampak so vanj vloženi trud, čas in ljubezen. Nepredvidljivi
dogodki lahko poškodujejo vaše imetje. Zato je dobro imeti v hiši tri pomembne police. Na prvi so uokvirjene fotografije vaših
najdražjih, na drugi so knjige, na tretji …? Tretja je zavarovalna polica za vaš dom – za vse, kar je za vas pomembno. Zavarujte
svoj dom in stvari v njem pred tveganji, kot so požari, razlitja vode, vlomi, naravne in druge nesreče. Paket zavarovanja GRAWE
DOM je prilagojen vsakemu domu, saj se zavedamo, da je vsak dom nekaj posebnega.

Zavarovane nevarnosti:
Stanovanjska hiša:
požar (strela, eksplozija, indirektna strela),
vremenske ujme (vihar, toča, pritisk snega, poplava),
izlitje vode,
zavarovanje odgovornosti.

Zavarovanje etažne lastnine:
požar (strela, eksplozija, indirektna strela),
vremenske ujme (vihar, toča, pritisk snega, poplava),
izlitje vode,
zavarovanje odgovornosti.

Stanovanjsko zavarovanje (oprema):
požar (strela, eksplozija, indirektna strela),
vremenske ujme (vihar, toča, pritisk snega, poplava),
izlitje vode,
vlomna tatvina (vlom, rop, vandalizem ob vlomni tatvini),
lom stekla,
zavarovanje odgovornosti.

Bi radi zavarovali svoje stanovanje, hišo in stanovanjsko opremo?
Potem zaupajte GRAWE zavarovalnci in vaš dom bo zaščiten pred nepredvidenimi dogodki.

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 €

Dodatna zavarovanja:
Škoda na zgradbi zaradi udarca neznanega
ali zavarovančevega vozila

do 5.000 €

Ograje ali 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 €

do 1.500 €

(samo poplava)

Dodatna zavarovanja:
Grajene ograje, hortikulturna ureditev
Škoda na trdno priterjenih trajno nameščenih igralih

do 1.500 €
do 750 €

Markize in tende do 3.000 €
IZLITJE VODE
Neposredno delovanje vode, zamenjava napeljave zaradi loma ali
poka, zmrzal (tudi na zavarovanem zemljišču)
Stroški zamenjave cevi

do dolžine 6 m

do dolžine 2 m

Dodatna zavarovanja:
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 in bazenov v
pritličju ali kleti
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

Stranske zgradbe na zavarovanem zemljišču
brez plačila dodatne premije (zgradbe niso namenjene bivanju,
kmetijski in pridobitveni dejavnosti)

do 40 m2

do 20 m2

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

dodatno do 7 %
zavarovalne vsote

dodatno do 5 %
zavarovalne vsote

PREDMET ZAVAROVANJA
Zgradba, ki je navedena na zavarovalni polici

Stroški nadomestnega stanovanja, stroški zaradi izgube najemnine
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Zavarovanje odgovornosti iz posesti hiše in zemljišča
Zavarovalna vsota
sozavarovano		

225.000 €
nezavarovano

dodatno do 3 %
zavarovalne vsote

ZAVAROVANJE ETAŽNE LASTNINE
Zavarovalno kritje, obseg kritja

PRIMERJAVA VARIANT KRITJA
POLNO

STANDARD

OSNOVNO

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

do 300 €

Dodatna zavarovanja:
Škoda zaradi udarca zavarovančevega ali 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)

Dodatna zavarovanja:
Markize in tende do 3.000 €
IZLITJE VODE
Neposredno delovanje vode, zamenjava napeljave zaradi
loma ali poka, zmrzal
Stroški zamenjave cevi

do dolžine 6 m

do dolžine 2 m

Dodatna zavarovanja:
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 in bazenov v
pritličju ali kleti
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, ki je navedena na zavarovalni polici
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
sozavarovano		

225.000 €
nezavarovano

dodatno do 3 %
zavarovalne vsote

ZAVAROVANJE STANOVANJSKE OPREME
Zavarovalno kritje, obseg kritja

PRIMERJAVA VARIANT 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
Dodatna zavarovanja:
Zlonamerno poškodovanje ključavnice

do 300 €

Škoda na ograji zavarovanega zemljišča

do 300 €

Stroški zamenjave 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)
Steklokeramične in indukcijske steklene 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
Stroški gašenja, premikanja in zaščite, rušenja in pospravljanja,
odstranjevanja, čiščenja

do 300 €
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

Dodatna zavarovanja:
strojelom gospodinjskih električnih naprav,
strojelom bazenske tehnike,
stojelom hišne tehnike,
fotovoltaika,
odgovornost lastnika psa,
potres,
GRAWE HELP.

GRAWE HELP

080 26 40

Servisni center deluje vse leto neprekinjeno 24 ur na dan. V primeru ohromitve poslovnega procesa za podjetja z največ
petimi zaposlenimi zagotavljamo informacijsko in storitveno pomoč. Servisni center GRAWE HELP izvede vse potrebne
ukrepe, predvsem pa vzpostavi stik z ustreznimi obrtniki, ključavničarji ter drugimi javnimi ali zasebnimi službami.

GRAWE prednosti:
•

širok obseg kritij,

•

zavarovanje na novo vrednost,

•

visoke zavarovalne vsote iz naslova odgovornosti,

•

prijava škode preko spleta enostavno in hitro,

•

ažurno reševanje škodnih zahtevkov.

Navodilo za prijavo škode:
Če je le mogoče, omejite oziroma preprečite nastajanje dodatne škode, seveda
brez nevarnosti za vaše zdravje in zdravje drugih ljudi.

Ker je dokazno breme o nastanku zavarovalnega primera in obsegu nastale škode na
vaši strani, do prihoda predstavnika zavarovalnice na kraj škode in ugotovitve
vzroka ter obsega nastale škode ne spreminjajte stanja poškodovanih ali uničenih
stvari, razen če je sprememba potrebna zaradi javnega interesa ali zato, da bi zmanjšali
ali preprečili nastajanje dodatne škode.

Ohranite dokazila o škodi (npr. škodo fotografirajte, pripravite spisek
poškodovanih/uničenih stvari in morebitne račune, iz katerih
je razvidna vrednost teh stvari…).

Poškodovane ali uničene stvari zložite na eno mesto. Cenilec zavarovalnice bo tako
lahko takoj naredil spisek poškodovanih in uničenih stvari.

Škodo je zavarovalnici treba pisno prijaviti najpozneje v treh dneh od dneva,
ko ste zanjo izvedeli. Izpolnite spletni (www.grawe.si/prijava-skode) ali ročni
obrazec (bližnje predstavništvo GRAWE zavarovalnice oziroma vaš zavarovalni zastopnik).
Prijavo škode lahko izvedete tudi z e-spročilom na skode.premozenje@grawe.si,
podatki v prijavi škode morajo biti celoviti in resnični.

V primeru nejasnosti pokličite na brezplačno številko GRAWEfon 080 22 40.

•

Zakaj izbrati GRAWE?
Dolgoletne izkušnje s skrbnim upravljanjem premoženja in finančnih sredstev zavarovancev pišejo uspešno zgodbo z
več kot 190-letno tradicijo delovanja koncerna GRAWE in hčerinskih podjetij v kar 13 evropskih državah.
V Sloveniji delujemo kot prva hčerinska zavarovalnica na mednarodni ravni in smo zavarovalnica z odgovornim finančnim
poslovanjem, zavarovalnica z visoko stopnjo solventnosti, ki kaže na našo moč in stabilnost. Skupaj z vami želimo z
inovativnimi zavarovalnimi rešitvami graditi vaše zaupanje in vam ponuditi najboljšo možno storitev.

VAŠ ZASTOPNIK:
080 22 40
grawe@grawe.si
www.grawe.si
Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Ob sklenitvi pogodbe preverite pogoje in lastnosti produkta. Oktober 2021

