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GRAWE AVTO - Vaš prispevek k varnejši vožnji

Ali veste, da se samo v Sloveniji na leto zgodi več kot 20.000 prometnih nesreč, povzročitelji pa so v večini vozniki osebnih 
avtomobilov. Zgodbe so različne, bolj ali manj tragične. 

Ne odlašajte, poskrbite za svojo varnost - odločite se za zavarovanje GRAWE AVTO. 

Program GRAWE AVTO ponuja obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih 
poškodb, zavarovanje avtomobilskega kaska, nezgodno zavarovanje potnikov v motornih vozilih in zavarovanje 24-urne 
pomoči na cesti - GRAWE MOBIL.

Ugodnosti GRAWE AVTO

      do 60% bonus;

      ugodnost za mlade voznike - manjše doplačilo in razširitev učinkov na vsa vozila, zavarovana pri GRAWE zavarovalnici;

      GRAWE KASKO ELITE - edini v Sloveniji brez vpliva na bonus/malus;

      paketne ugodnosti;

      brez doplačila za obročno plačilo;

      razširjena asistenca;

      brezplačna zelena karta.



*GRAWE KASKO ELITE ima enotno odbitno franšizo, ki znaša 0,5% od novo nabavne vrednosti vozila s pripadajočo dodatno opremo.

NEVARNOSTI PRI ZAVAROVANJU 
AVTOMOBILSKEGA KASKA

POLNI KASKO 
(0%, 1%, 4% franšiza) DELNI KASKO GRAWE KASKO ELITE 

(odbitna franšiza 0,5%*)

PROMETNA NESREČA

PADEC ALI UDAREC KAKEGA PREDMETA

PADEC ZRAČNEGA VOZILA KOMBINACIJA B

MANIFESTACIJA ALI DEMONSTRACIJA

ZLONAMERNA ALI OBJESTNA DEJANJA TRETJIH OSEB

TOČA, VIHAR, POŽAR, SNEŽNI PLAZ, DIREKTNI UDAR STRELE KOMBINACIJA B

POPLAVA, HUDOURNIŠKA VODA

ZUNANJE TOPLOTNO ALI KEMIČNO DELOVANJE

EKSPLOZIJA

POŠKODOVANJE VOZILA OB NUDENJU POMOČI OSEBAM ALI 
PREPREČITVI VEČJE ŠKODE

TATVINA KOMBINACIJA K

NADOMESTNO VOZILO KOMBINACIJA N

RAZBITJE OZ. POŠKODOVANJE STEKEL KOMBINACIJA D, E

ŠKODA ZARADI DIVJADI ALI DOMAČIH ŽIVALI KOMBINACIJA D

RAZBITJE OZ. POŠKODOVANJE SVETLOBNIH TELES IN OGLEDAL KOMBINACIJA J

POŠKODOVANJE PARKIRANEGA VOZILA KOMBINACIJA H

STREŠNI SNEŽNI PLAZ, PADEC LEDENIH SVEČ KOMBINACIJA H

BONUS/MALUS ŠKODA PO TEM ZAVAROVANJU 
NE VPLIVA NA BONUS/MALUS

GRAWE zavarovanje avtomobilskega kaska

Avtomobil je osnovno sredstvo, brez katerega si danes poti ne predstavljamo več. Vsaka škoda, ki nastane na avtomobilu 
zaradi vremenskih razmer ali objestnih dejanj oseb, prinaša družinskemu proračunu dodatni strošek.

Odločite se za zavarovanje GRAWE KASKO in obvarujte Vaš avtomobil.



GRAWE ASISTENCA
Izbirate lahko med asistenčnima produktoma GRAWE MOBIL in GRAWE MOBIL PLUS. GRAWE asistenca zagotavlja 24-urno 
pomoč v Sloveniji in Evropi in glede na izbiro produkta krije:

      stroške organizacije pomoči, stroške vleke;
      stroške popravil v primeru manjše okvare;
      stroške nadomestnega vozila, stroške prevoza voznika in potnikov;
      stroške dostave rezervnih delov;
      stroške prevoza v bolnišnico;
      stroške prenočišča voznika in potnikov;
      stroške dostave goriva in zaradi težav z avtomobilskimi ključi.

GRAWE asistenco je možno skleniti za osebna vozila, avtodome (do 3,5 t) in motorna kolesa, ki imajo sklenjeno zavarovanje 
GRAWE KASKO in/ali zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

In če se zgodi...

GRAWE ŠKODNI KLICNI CENTER
Vaš osebni svetovalec v primeru 
škodnega dogodka je dosegljiv na:

     080 20 46
www.grawe.si/prijava-skode

Prva pomoč pri okvarah in nesrečah

GRAWE MOBIL

v Sloveniji:           080 26 40
v tujini:         00386 1 425 63 25

www.grawe.si/mobilna-asistenca

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:

Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Ob sklenitvi pogodbe preverite pogoje in lastnosti produkta. Junij 2021

      080 22 40
      grawe@grawe.si
      www.grawe.si


