
VAŠ ZASTOPNIK:

Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Ob sklenitvi pogodbe preverite pogoje/lastnosti produkta.  4/2021

TURIST 
GRAWE

Za varne počitnice.

Povejte kdo ste in navedite številko svoje zavarovalne police;
Povejte, kje se nahajte;
Poiskali vam bomo najbližjo in najustreznejšo strokovno pomoč;
Stroške zdravljenja, iskanja ali reševanja vam bomo
povrnili na podlagi pisnih dokazil.

  Telefonski številki 24-urnega servisnega centra za pomoč v sili:

Iz tujine pokličite na tel. št.                 +386 1 425 63 25

Iz Slovenije pokličite na tel. št.              080 26 40

      Če vas doleti nezgoda...

grawe.si/turist



Počitnic se veselimo, ponavadi se kar vse leto pripravljamo na njih.
Seveda si želimo, da bi bile naše počitnice niz najlepših trenutkov. A 
izkušnje kažejo, da se velikokrat vse ne izteče po željah. Da bodo vaše 
počitnice ostale niz najlepših trenutkov, smo v GRAWE zavarovalnici 
pripravili specializirano zavarovanje, namenjeno izključno turistom 
in popotnikom.

Z GRAWE TURIST boste imeli zavarovane naslednje nevarnosti:

stroške zdravljenja bolezni in poseledica nezgod;
odpoved počitnic oziroma potovanja;
poznejši prihod na počitnice ali predčasen odhod z njih;
stroške reševanja in iskanja;
izgubo prtljage;
zamudo na letalo oziroma ladjo;
zavarovanje odgovornosti (če na počitnicah kaj uničite ali 

Individualno Družinsko*

Pregled kritja - osnovni 
paket področje veljavnosti Zavarovalna vsota/

zavarovalnina

Stroški ambulantnega in 
stacionarnega zdravljenja cel svet brez Slovenije do 250.000 € do 500.000 €

Stroški zdravljenja nenadoma 
akutnih kroničnih bolezni cel svet brez Slovenije do 15.000 € do 15.000 €

Nujen prevoz oz. prevoz 
domov zaradi 
kronične bolezni

cel svet brez Slovenije do 50.000 € do 50.000 €

Prtljaga cel svet vključno s 
Slovenijo do 1.200 € do 2.400 €

Stroški reševanja 
(tudi helikopterskega)

cel svet vključno s 
Slovenijo do 11.000 € do 22.000 €

Stroški pogreba oz. prevoza 
posmrtnih ostankov cel svet brez Slovenije do 22.000 € do 44.000 €

Ponovno potovanje po 
prevozu z zračno ambulanto

cel svet vključno s 
Slovenijo do 3.300 € do 3.300 €

Dodatni stroški povratka pri 
predčasni ali kasnejši vrnitvi

cel svet vključno s 
Slovenijo 100 % 100 %

Dodatni stroški zaradi 
zamude 
zavarovanca na letalo/ladjo

cel svet vključno s 
Slovenijo 100 % 100 %

Zamuda pri povratku na 
domače letališče ali 
železniško postajo

cel svet vključno s 
Slovenijo 100 % 100 %

Smrt zaradi nezgode,
po osebi cel svet brez Slovenije do 6.500 € do 6.500 €

Trajna invalidnost zaradi 
nezgode, po osebi cel svet brez Slovenije do 33.000 € do 33.000 €

Odgovornost na potovanju cel svet brez Slovenije do 440.000 € do 440.000 €

Stroški prevajalca/pravna 
pomoč v tujini

cel svet vključno s 
Slovenijo do 2.200/5.500 € do 2.200/5.500 €

Stroški evakuacije v
primeru nemirov

cel svet vključno s 
Slovenijo 100 % 100 %

Pregled kritja - paket 
odpoved potovanja

Stroški odpovedi potovanja 
zaradi zdravljenja

cel svet vključno s 
Slovenijo do 3.000 € do 6.000 €

Stroški prekinitve potovanja
cel svet vključno s 
Slovenijo do 3.000 € do 6.000 €

*Zavarovalna vsota/zavarovalnina za celotno družino

Pregled kritja:

OSNOVNI PAKET INDIVIDUALNO DRUŽINSKO

4 dni 25,00 EUR 46,00 EUR

8 dni 28,00 EUR 52,00 EUR

17 dni 32,00 EUR 59,00 EUR

31 dni 38,00 EUR 71,00 EUR

1 leto (365 dni) 76,00 EUR 139,00 EUR

Z VKLJUČENIM 
ZAVAROVANJEM 

ODPOVEDI POTOVANJA
INDIVIDUALNO DRUŽINSKO

4 dni 56,00 EUR 132,00 EUR

8 dni 64,00 EUR 148,00 EUR

17 dni 72,00 EUR 164,00 EUR

31 dni 84,00 EUR 179,00 EUR

1 leto (365 dni) 108,00 EUR 204,00 EUR

CENIK GRAWE TURIST:

DRUŽINSKI PAKET:

Le 6,57 EUR na

osebo.

poškodujete).

      GRAWE TURIST: za varne počitniške zgodbe.     Zavarovani kjerkoli in kadarkoli.

Oblika zavarovanja:


