GRAWE
PODJETNIK
Optimalna zaščita vašega podjetja.

grawe.si/podjetnik

GRAWE PODJETNIK: optimalna zaščita vašega podjetja.
S slovenskimi podjetniki si delimo vsaj eno skupno lastnost: strast do tega, kar počnemo. Do tega, kar ustvarjamo. Do tega,
kar s skupnim delom vsak dan posebej zgradimo. Vi ste svojo strast uresničili v svojem podjetju, ki ga zdaj želite zavarovati na
najboljši možni način, mi smo tu, da to storimo. Naše zavarovalniške rešitve so do uresničitve sanj namreč pripeljale že številna
mednarodna podjetja iz različnih panog - zakaj ne bi tudi vašega?
Vsak odgovoren podjetnik želi v svojem podjetju zagotoviti ravno pravšnje razmerje med ﬁnančnim poslovanjem in varnostjo
tako za podjetje kot za svoje sodelavce. Vse ostrejša konkurenca in potreba po inovacijah sicer spodbujata gospodarski razvoj –
obenem pa ustvarjata potrebo po zanesljivem partnerju. Mi ga imamo.

Zavarovanje GRAWE PODJETNIK vam stoji ob strani v primeru:
požara, udara strele,
vremenskih ujm,
izlitja vode,
vlomne tatvine in vandalizma,
loma stekla,
obratovalnega zastoja.

Dodatno lahko priključite:
zavarovanje proti potresu,
zavarovanje proti strojelomu,
zavarovanje živil v zamrzovalnikih,
GRAWE HELP.

POŽARNO ZAVAROVANJE

PRIMERJAVA VARIANT KRITJA

Zavarovalno kritje, obseg kritja

POLNO

STANDARD

Požar, direktna strela, eksplozija
Solarne naprave na objektu ali zavarovanem zemljišču
Indirektna strela na z zgradbo povezanih napeljavah ter pripadajočih
stikalnih in razdelilnih napravah

do 3.500 EUR ↑

Ograje ali žive meje, ki ograjujejo zavarovani objekt, vključno z
nevarnostjo poškodovanja zaradi udarca neznanega vozila

do 5.000 EUR

Padec ali udarec zračnih plovil, vesoljskih plovil ali satelitov
Stroški gašenja, premikanja, zaščite, rušenja, pospravljanja, odstranjevanja
Varnostno zavarovanje

dodatno do 7 %
zavarovalne vsote ↑

dodatno do 3 %
zavarovalne vsote ↑

dodatno do 7 %
zavarovalne vsote

dodatno do 3 %
zavarovalne vsote

Stojala, stebri, table in markize na zavarovalnem kraju
Zavarovana oprema, blago in zaloge zunaj
zavarovalnega kraja (tudi med transportom)

do 3.000 EUR
10 % zavarovalne vsote
znotraj Evrope

Adaptacija naprav in zgradb
Tuje stvari
Nosilci podatkov, pomožna reprodukcijska sredstva

do 3.000 EUR ↑

Gotovina, devize, vrednostni papirji vseh vrst v najmanj zaklenjenem hranišču

do 1.500 EUR ↑

Gotovina, devize, vrednostni papirji vseh vrst v hraniščih z vsaj srednjo
varnostno stopnjo

do 3.000 EUR ↑

Stroški preklica vrednostnih papirjev in dolžniških potrdil vključno s
stroški ponovne izdelave in z morebitno izgubo obresti
Stvari lastnika podjetja, zaposlenih v podjetju in gostov podjetja

do 500 EUR
do 3.000 EUR ↑

Škoda zaradi požara na napravah za sušenje in drugih napravah za
segrevanje ter na njihovi vsebini, tudi če požar nastane v napravah
Pristojbine inženirjev in arhitektov ter stroški načrtovanja in konstruiranja

do 3.000 EUR

Stroški kratkoročno potrebnih varnostnih ukrepov po kritem škodnem dogodku

do 500 EUR

Rastlinje, asfaltne površine, pešpoti ter vse druge zunanje naprave (infrastruktura zemljišča) na zavarovanem zemljišču

do 500 EUR

Trdno pritrjena trajno nameščena igrala

do 750 EUR

Odpoved uveljavljanja določil o podzavarovanju, če zavarovalna
vrednost ob nastopu škodnega dogodka zavarovalne vsote ne
presega za več kot 10 %

Dodatna zavarovanja
Indirektna strela na elektrotehnični opremi
Vandalizem na sestavnih delih zgradbe
Vandalizem na zapornicah
Udarec lastnega motornega vozila v zavarovano zgradbo
Legenda:
zavarovana nevarnost/stvar, vključena v kritje do zavarovalne vsote, navedene v polici ali pogojih,
nezavarovana nevarnost/stvar,
nezavarovana nevarnost, ki se lahko z dodatnim dogovorom vključi v kritje do določenega zneska,
znesek, %

zavarovana nevarnost/stvar, vključena v kritje do določenega zneska v EUR ali odstotka,

znesek, % ↑ zavarovana nevarnost, vključena v kritje do zneska v EUR ali odstotka, ki se lahko z dodatnim dogovorom še poviša.

ZAVAROVANJE PROTI VREMENSKIM UJMAM

PRIMERJAVA VARIANT KRITJA

Zavarovalno kritje, obseg kritja

POLNO

STANDARD

Stroški premikanja, zaščite, rušenja, pospravljanja, odstranjevanja

dodatno do 7 %
zavarovalne vsote

dodatno do 3 %
zavarovalne vsote

Varnostno zavarovanje

dodatno do 7 %
zavarovalne vsote

dodatno do 3 %
zavarovalne vsote

Vihar, toča, pritisk snega
Solarne naprave na objektu ali zavarovanem zemljišču
Zunanje antene na objektu ali zavarovanem zemljišču

Grajene ograje, ki omejujejo zemljišče zavarovanega objekta
Stojala, stebri, table in markize na zavarovalnem kraju
Zavarovana oprema, blago in zaloge zunaj zavarovalnega
kraja (samo v zgradbah)

do 1.500 EUR
do 3.000 EUR
samopridržaj 200 EUR
10 % zavarovalne vsote
znotraj Evrope

Adaptacija naprav in objektov
Tuje stvari

do 3.000 EUR

Nosilci podatkov, pomožna reprodukcijska sredstva

do 3.000 EUR ↑

Gotovina, devize, vrednostni papirji vseh vrst v najmanj zaklenjenem hranišču

do 1.500 EUR ↑

Gotovina, devize, vrednostni papirji vseh vrst v hraniščih z vsaj srednjo
varnostno stopnjo

do 3.000 EUR

Stroški preklica vrednostnih papirjev in dolžniških potrdil vključno
s stroški ponovne izdelave in z morebitno izgubo obresti
Stvari lastnika podjetja, zaposlenih v podjetju in gostov podjetja

do 500 EUR
do 3.000 EUR ↑

Škode zaradi poplave, škode zaradi pomikanja zemlje, blata, kamenja,
skalovja in drobirja, ki je posledica naravno pogojenega delovanja vode,
ter škode zaradi snežnega plazu

do 5.000 EUR

Škoda zaradi atmosferskih padavin neodvisno od vzroka nastanka škode

do 1.500 EUR

Škoda na zavarovanem objektu zaradi zdrsa snega s strehe

do 1.500 EUR

Pristojbine inženirjev in arhitektov ter stroški načrtovanja in konstruiranja

do 3.000 EUR

Stroški kratkoročno potrebnih varnostnih ukrepov po
kritem škodnem dogodku

do 500 EUR

Trdno pritrjena trajno nameščena igrala

do 750 EUR

Odpoved uveljavljanja določil o podzavarovanju, če
zavarovalna vrednost ob nastopu škodnega dogodka
zavarovalne vsote ne presega za več kot 10 %

Dodatna zavarovanja
Vdor meteorne vode
Stvari na prostem – vrtno pohištvo gostinskih lokalov
Legenda:
zavarovana nevarnost/stvar, vključena v kritje do zavarovalne vsote, navedene v polici ali pogojih,
nezavarovana nevarnost/stvar,
nezavarovana nevarnost, ki se lahko z dodatnim dogovorom vključi v kritje do določenega zneska,
znesek, %

zavarovana nevarnost/stvar, vključena v kritje do določenega zneska v EUR ali odstotka,

znesek, % ↑ zavarovana nevarnost, vključena v kritje do zneska v EUR ali odstotka, ki se lahko z dodatnim dogovorom še poviša.

ZAVAROVANJE PROTI IZLITJU VODE

PRIMERJAVA VARIANT KRITJA

Zavarovalno kritje, obseg kritja

POLNO

STANDARD

do dolžine 6 m

do dolžine 2 m

Neposredno delovanje vode iz cevovodne napeljave, ki se izlije iz dovodnih
ali odvodnih cevi, sanitarnih armatur ali naprav, priključenih na cevovodno
omrežje, zamenjava napeljave zaradi loma, poka ali zmrzali
Stroški zamenjave cevi
Škoda zaradi loma dovodnih in odvodnih cevi, sistemov za toplo in hladno
vodo ter mešane kanalizacije znotraj oziroma zunaj zavarovanega objekta na
zavarovanem zemljišču, če nastane zaradi korozije, obrabe ali dotrajanosti
Škoda zaradi pomanjkljivosti tesnil na cevovodu v zavarovanem objektu
Stroški odmaševanja odvodnih cevi znotraj zavarovanega objekta
Stroški gradbenih izboljšav na podlagi dokazljivih
zakonskih ali upravnih predpisov

do 300 EUR
dodatno do 7 %
zavarovalne vsote

dodatno do 3 %
zavarovalne vsote

nova vrednost

amortizirana vrednost

Stroški premikanja, zaščite, rušenja, pospravljanja, odstranjevanja

dodatno do 7 %
zavarovalne vsote

dodatno do 3 %
zavarovalne vsote

Varnostno zavarovanje

dodatno do 7 %
zavarovalne vsote

dodatno do 3 %
zavarovalne vsote

Solarne naprave na objektu ali zavarovanem zemljišču
Škode na tapetah, opleskih, stenskih, talnih oblogah iz
tekstila ali umetnih mas

Zavarovana oprema, blago in zaloge zunaj
zavarovalnega kraja (samo v zgradbah)

10 % zavarovalne vsote
znotraj Evrope

Adaptacija naprav in objektov
Tuje stvari
Nosilci podatkov, pomožna reprodukcijska sredstva

do 3.000 EUR ↑

Gotovina, devize, vrednostni papirji vseh vrst v najmanj zaklenjenem hranišču

do 1.500 EUR ↑

Gotovina, devize, vrednostni papirji vseh vrst v hraniščih z vsaj srednjo
varnostno stopnjo

do 3.000 EUR

Stroški preklica vrednostnih papirjev in dolžniških potrdil vključno s stroški
ponovne izdelave in z morebitno izgubo obresti
Stvari lastnika podjetja, zaposlenih v podjetju in gostov podjetja

do 500 EUR
do 3.000 EUR ↑

Pristojbine inženirjev in arhitektov ter stroški načrtovanja in konstruiranja
Stroški kratkoročno potrebnih varnostnih ukrepov po kritem škodnem dogodku

do 3.000 EUR
do 500 EUR

Odpoved uveljavljanja določil o podzavarovanju, če zavarovalna
vrednost ob nastopu škodnega dogodka zavarovalne vsote ne
presega za več kot 10 %

Dodatna zavarovanja
Iztek oziroma lekaža

Legenda:
zavarovana nevarnost/stvar, vključena v kritje do zavarovalne vsote, navedene v polici ali pogojih,
nezavarovana nevarnost/stvar,
nezavarovana nevarnost, ki se lahko z dodatnim dogovorom vključi v kritje do določenega zneska,
znesek, %

zavarovana nevarnost/stvar, vključena v kritje do določenega zneska v EUR ali odstotka,

znesek, % ↑ zavarovana nevarnost, vključena v kritje do zneska v EUR ali odstotka, ki se lahko z dodatnim dogovorom še poviša.

ZAVAROVANJE PROTI VLOMNI TATVINI

PRIMERJAVA VARIANT KRITJA

Zavarovalno kritje, obseg kritja

POLNO

STANDARD

lzvršena vlomna tatvina ali poskus vlomne tatvine
Škode zaradi vandalizma ob vlomni tatvini
Stvari lastnika podjetja, zaposlenih v podjetju in gostov podjetja

do 3.000 EUR ↑

Stroški gradbenih izboljšav na podlagi dokazljivih zakonskih
ali upravnih predpisov

dodatno do 7 %
zavarovalne vsote

dodatno do 3 %
zavarovalne vsote

Stroški premikanja, zaščite, rušenja, pospravljanja, odstranjevanja

dodatno do 7 %
zavarovalne vsote

dodatno do 3 %
zavarovalne vsote

Varnostno zavarovanje

dodatno do 7 %
zavarovalne vsote

dodatno do 3 %
zavarovalne vsote

Tuje stvari
Nosilci podatkov, pomožna reprodukcijska sredstva

do 3.000 EUR ↑

Gotovina, devize, vrednostni papirji vseh vrst v najmanj zaklenjenem hranišču

do 500 EUR ↑

Gotovina, devize, vrednostni papirji vseh vrst v hraniščih z vsaj srednjo
varnostno stopnjo

do 1.500 EUR ↑

Stroški potrebne menjave ključavnic zavarovanih prostorov,
če so bili ključi odtujeni ob vlomni tatvini ali ropu

do 1.500 EUR

Rop znotraj zavarovanih prostorov

do 1.500 EUR ↑

Rop kurirja, uničenje ali poškodovanje zavarovanih vrednosti, ki so v hrambi
kurirja ali so z njim v vozilu, zaradi požara, strele ali eksplozije

do 1.500 EUR ↑

Stroški preklica vrednostnih papirjev in dolžniških potrdil vključno s stroški
ponovne izdelave in z morebitno izgubo obresti

do 500 EUR

Pristojbine inženirjev in arhitektov ter stroški načrtovanja in konstruiranja

do 3.000 EUR ↑

Stroški kratkoročno potrebnih varnostnih ukrepov po kritem škodnem dogodku

do 500 EUR

Odpoved uveljavljanja določil o podzavarovanju, če zavarovalna
vrednost ob nastopu škodnega dogodka zavarovalne vsote ne presega
za več kot 10%

Dodatna zavarovanja
Stvari na prostem – vrtno pohištvo gostinskih lokalov
Zavarovanje vozil in kmetijskih strojev na prostem
Legenda:
zavarovana nevarnost/stvar, vključena v kritje do zavarovalne vsote, navedene v polici ali pogojih,
nezavarovana nevarnost/stvar,
nezavarovana nevarnost, ki se lahko z dodatnim dogovorom vključi v kritje do določenega zneska,
znesek, %

zavarovana nevarnost/stvar, vključena v kritje do določenega zneska v EUR ali odstotka,

znesek, % ↑ zavarovana nevarnost, vključena v kritje do zneska v EUR ali odstotka, ki se lahko z dodatnim dogovorom še poviša.

do 1.500 EUR

ZAVAROVANJE LOMA STEKLA

PRIMERJAVA VARIANT KRITJA

Zavarovalno kritje, obseg kritja

POLNO

STANDARD

Zasteklitve zgradbe
Steklene strehe
Svetlobne kupole
Table z napisi podjetja
Zasteklitve s svincem ali z medenino ter siceršnje umetniške zasteklitve

do 500 EUR

Zasteklitve poslovnih prostorov ali notranje zasteklitve (notranje šipe, stenska
ogledala, vitrine, zasteklitve hladilnih vitrin, ceranske plošče - steklokeramične
in indukcijske plošče ipd.), če je zavarovalec lastnik teh zasteklitev ali če je
zakonsko ali pogodbeno obvezan prevzeti stroške njihove zamenjave
6 m2

3 m2

Stroški kratkotrajno potrebnega varovanja zavarovanih prostorov

do 500 EUR

do 250 EUR

Stroški popravila napisov, simbolov ali folij

do 500 EUR

Posledična škoda na opremi ali blagu

do 500 EUR

Maksimalna velikost zasteklitve
Stroški odstranjevanja in ponovne namestitve zaprek, ki ovirajo
zamenjavo stekla
Stroški začasno potrebne zasilne zasteklitve, potrebnega zasilnega zapiranja
ali zagraditve, stroški za odpravo škode, potrebne postavitve odrov

Omejitev zavarovalnine za posamezno stekleno površino

zavarovalna vsota

Legenda:
zavarovana nevarnost/stvar, vključena v kritje do zavarovalne vsote, navedene v polici ali pogojih,
nezavarovana nevarnost/stvar,
nezavarovana nevarnost, ki se lahko z dodatnim dogovorom vključi v kritje do določenega zneska,
znesek, %

zavarovana nevarnost/stvar, vključena v kritje do določenega zneska v EUR ali odstotka,

znesek, % ↑ zavarovana nevarnost, vključena v kritje do zneska v EUR ali odstotka, ki se lahko z dodatnim dogovorom še poviša.

do 750 EUR

ZAVAROVANJE OBRATOVALNEGA ZASTOJA ZARADI POŽARA
Zavarovalno kritje, obseg kritja

PRIMERJAVA VARIANT KRITJA
POLNO

STANDARD

Požar, udar strele, eksplozija, padec zračnih plovil

ZAVAROVANJE POPOLNEGA OBRATOVALNEGA ZASTOJA
Zavarovalno kritje, obseg kritja

PRIMERJAVA VARIANT KRITJA
POLNO

Vihar, toča, pritisk snega, utrganje zemljišča, zemeljski plaz, izlitje vode,
vlomna tatvina

STANDARD

samo v okviru
zavarovanja popolnega
obratovalnega zastoja

Dodatna zavarovanja:

Potresno
zavarovanje

Strojelom

Zavarovanje živil
v zamrzovalnikih

GRAWE HELP

GRAWE HELP 080 26 40
Informacijska služba vam je na voljo od ponedeljka do petka (8:00 - 20:00).

Servisni center GRAWE HELP 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.

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

