
Zavarovanje za podjetja
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

Zavarovalnica:  GRAWE zavarovalnica d. d.                                                                         Ime produkta: GRAWE PODJETNIK

Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim in-
dividualnim potrebam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavaroval-
nih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno 
preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za paketno premoženjsko zavarovanje. To zavarovanje nudi kritje v primeru škod, ki nastanejo na blagu, opremi, zalogah in zgradbah 
zavarovanih podjetij.

Kaj je zavarovano?

   riziko požara,
     obratovalni zastoj, 
     vremenske ujme,
     izlitje vode,
     vlomno tatvino,
     lom stekel,
     potres,
     asistenca GRAWE HELP za podjetja,
     zavarovanje živil v zamrzovalnikih.

• škodo zaradi indirektnega udara strele na prvi 
riziko,

• pomožna reprodukcijska sredstva (modele, 
kalupe ipd.),

• stvari lastnika podjetja, zaposlenih podjetja ter 
gostov podjetja na prvi riziko,

• gotovino, devize, vrednostne papirje vseh vrst, 
menice, čeke, srečke, hranilne knjige, poštne 
znamke, kovance, vozne karte, kupone, vinjete 
za avtoceste, telefonske kartice in podobno 
- vse v najmanj zaklenjenem hranišču (to je v 
zaklenjenem pohištvu) - na prvi riziko,

• rop kurirja brez spremstva na prvi riziko,
• rop zavarovalca, njegovih zaposlenih in tretjih 

oseb znotraj zavarovanih prostorov na prvi riziko,
• nosilce podatkov vseh vrst, vključno z na njih 

nahajajočimi se programi in podatki, na prvi riziko.

Kaj ni zavarovano?

 nočnih lokalov,

 igralnic,

 stavnic,

 trgovin z mobilnimi telefoni,

 diskotek,

 sejemskih ali prodajnih stojnic,

 kioskov,

 trgovin z eksplozivnimi sredstvi,

 avtomatov s hrano in pijačo,

 različnih kontejnerjev.

Ali je kritje omejeno?
 Posamezna kritja so omejena z zavarovalnimi 
vsotami.  

Zavaruje se lahko zgradbe, opremo, blago                    
in zaloge podjetja za:

Zavarovati ni možno: 

Dodatno se lahko poviša zavarovalna vsota za:
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Kje velja zavarovanje?
 Zavarovanje velja v kraju, navedenem na zavarovalni polici.

Kakšne so moje obveznosti?
• Prijava okoliščin, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti.
• Plačilo zavarovalne premije.
• Obveščanje zavarovalnice o spremembah nevarnostnih okoliščin.
• Preprečevanje nastanka zavarovalnega primera oz. omejevanje njegovih škodljivih posledic.
• Pravočasna prijava škode (v roku treh dni po ugotovljeni škodi).

Kdaj in kako plačam?
Zavarovalno premijo lahko plačujete z mesečnimi, četrtletnimi, polletnimi ali letnimi obroki. Ob izstavitvi police se stranki 
pošlje račun za plačilo prve premije.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Zavarovalno kritje nastopi z dnem, navedenim v zavarovalni polici, in pod pogojem, da je zavarovalna premija ali dogovorjen
obrok zavarovalne premije v celoti poravnan. Zavarovalno kritje preneha z dnevom poteka zavarovalne pogodbe.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, sme po preteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev
odstopiti od pogodbe s tem, da to pisno sporoči drugi stranki.
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