
Več varnosti za slovenske kmetovalce.
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Požar
Požari so še zmeraj najpogostejši vzrok velike materialne škode. Zavarovanje pred požarom varuje obstoj vaše kmetije. 
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.

Vremenske ujme
Zavarovanje vas ščiti pred posledicami vse pogostejših naravnih ujm, neurij, 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.

Vlomna tatvina
Ne glede na to, ali je delo priložnostnega tatu ali organizirane kriminalne združbe, ima lahko precejšnje finančne 
posledice, sledi pa pusti tudi v vašem zasebnem življenju. 

Lom stekla
Ponujamo vam zavarovanje za lom stekla. 

Odgovornost
Zavarovanje odgovornosti iz posesti gospodarskih zgradb vam zagotavlja varnost, prilagojeno potrebam vaše 
kmetije, vaših kmetijskih zemljišč in opravljanja kmetijske dejavnosti. Slednje vključuje tudi sečnjo lesa, posest
domačih živali, nudenje prenočišč gostom, odgovornost za izdelke vaše kmetije ipd.

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:



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 zgorevanja

Škode zaradi požara na napravah za sušenje in drugih
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 €

Solarne naprave za ogrevanje vode, zunanje antene

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 €

Stvari imetnika kmetije in zaposlenih na kmetiji 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

Odpoved uveljavljanja določil o podzavarovanju, 
če 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 IZLITJA VODE PRIMERJAVA VARIANT KRITJA

Zavarovalno kritje, obseg kritja* POLNO STANDARD

Neposredno delovanje vode, 
zamenjava napeljave zaradi loma/poka, zmrzal

Stroški zamenjave cevi do dolžine 6 m do dolžine 2 m

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 €

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 €

Stvari imetnika kmetije in zaposlenih na kmetiji 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 premikanja in zaščite, rušenja in pospravljanja, odstranjevanja do 7 % zavarovalne vsote do 3 % zavarovalne vsote

Odpoved uveljavljanja določil o podzavarovanju,
če 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 IZLITJA VODE PRIMERJAVA VARIANT KRITJA

Zavarovalno kritje, obseg kritja* POLNO STANDARD

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

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 €

Solarne naprave za ogrevanje vode, zunanje antene

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 €

Stvari imetnika kmetije in zaposlenih na kmetiji 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 premikanja in zaščite, rušenja in pospravljanja, 
odstranjevanja do 7 % zavarovalne vsote do 3 % zavarovalne vsote

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

     

      zavarovano do višine zavarovalne vsote    nezavarovano

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



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. December 2021

Kaj naj naredim v primeru škode?

1. Preprečevanje nesreč
    Gasilci 112
    Policija 113
    Reševalci 112

2. Prijava škode
Nastanek škode 
takoj prijavite svoji 
zavarovalnici. Pri škodi 
zaradi požara, vloma ali 
eksplozije nemudoma 
obvestite najbližjo 
policijsko postajo.

3. Preprečite širjenje škode
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.).

4. Pojasnite potek dogodkov
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 
pomagal v primeru škode.

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


