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Obsežen paket zavarovanj elektronske
in električne opreme za zaščito vaše dejavnosti.

 GRAWE
ELEKTRONIKA



GRAWE ELEKTRONIKA
Električne naprave so običajno tisto premoženje podjetja, ki imajo največjo vrednost, zato je še kako smotrno razmisliti o 
njihovem zavarovanju. Okvara namreč ne pomeni le stroškov popravila ali nakupa nove naprave, temveč tudi spremembo 
delovnega ritma in zastoj v poslovanju, ki si ju v hitrem poslovnem okolju običajno privoščimo še težje, kot prve.

Pri GRAWE zavarovalnici smo za vas pripravili celovito zavarovanje vaših električnih in elektronskih naprav in aparatov.
Zavarovanje GRAWE ELEKTRONIKA vam stoji ob strani v naslednjih škodnih primerih: strela, vihar, zemeljski plaz, poplava, 
vlaga, dež, kondenzacijska voda, čistilna voda, izlitje vode, požar, eksplozija, implozija, rja, dim, osmojenje, tlenje, gašenje in 
nepravilna uporaba.

6 skupin, ki jih krije GRAWE ELEKTRONIKA:

SKUPINA 1 (osnovna) - RAČUNALNIŠKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNIKA TER PISARNIŠKI MATERIAL

SKUPINA 2 – MERILNA, PREIZKUSNA IN KRMILNA TEHNIKA, AVTOMOBILSKA MERILNA IN PREIZKUSNA TEHNIKA,  
                    ELEKTRONSKE BLAGAJNE IN TEHNICE

SKUPINA 3 – KOMPOZICIJSKA IN REPRODUKCIJSKA TEHNIKA

SKUPINA 4 – SLIKOVNA IN TONSKA TEHNIKA

SKUPINA 5 – MEDICINSKA TEHNIKA

SKUPINA 6 – POSEBNI APARATI IN NAPRAVE

• V eni skupini morajo biti zavarovani vsi obstoječi aparati in naprave.

• V skupini 6 se lahko zavarujejo še drugi aparati in naprave k eni izmed obstoječih skupin.

• Zavarovalna vsota se oblikuje vključno s položitvijo kablov/omrežjem, montažo in obratnimi sistemi. To velja za 
naprave, ki so najete na leasing ter naprave kupljene s pridržano lastninsko pravico, v kolikor  zavarovanec za te tudi 
ne jamči.

• Zavarovana je vedno tudi oskrbovalna tehnika za elektronske naprave (kot so klimatske naprave, nadomestne 
mrežne naprave in pretvorniki frekvence).

• Pomožni obrati v Sloveniji so sozavarovani z zavarovalno vsoto 25.000 EUR. Zavarovalno vsoto pomožnih obratov je 
potrebno upoštevati v zavarovalni vsoti glavnega obrata. Če pomožni obrati presegajo zavarovalno vsoto 25.000 EUR, 
je potrebno za njih določiti posebno zavarovalno vsoto. 

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

           zavarovalnica d.d., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor, GRAWEfon: 080 22 40, grawe@grawe.si, www.grawe.si


