
Zavarovanje za elektronske naprave
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

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

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?
S produktom zavarovanja elektronike lahko zavarovalec v celoti zavaruje vse elektronske naprave / aparate.

Kaj je zavarovano?

 računalniška in komunikacijska tehnika, 
 -     pisarniški aparati,
 -     merilna, preizkusna in krmilna tehnika; 

avtomobilska merilna in preizkusna tehnika, 
elektronske blagajne in tehtnice,

 -     reprodukcijska tehnika,
 -     slikovna in tonska tehnika,
 -     medicinska tehnika z ali brez endoskopskih 

aparatov,
 -     posebne naprave / aparati – po dogovoru.

 -     zavarovanje programske opreme (software), 
 -     potresno zavarovanje elektronskih naprav     

oziroma aparatov,
 -     zavarovanje izven zavarovalnega kraja – cel svet.

Kaj ni zavarovano?

 notranje škode – okvare,

 naprave ob selitvah,

  elektronske naprave v gostinskih lokalih, šolah ter 
pri proizvajalcih elektronskih naprav in programske 
opreme. 

Ali je kritje omejeno?
 Kritje je omejeno z višino dejanske škode oziroma 
maksimalno z višino zavarovalne vsote.    

Zavaruje se lahko: Zavarovati ni možno: 

Dodatno se lahko priključi:



Kje velja zavarovanje?
 Zavarovanje velja na navedenem zavarovalnem kraju in nenavedenem zavarovalnem kraju na območju Republike 

Slovenije do zavarovalne vsote 45.000,00 EUR. V primeru zunanjega kritja pa na območju celotnega sveta,                                                       
v kolikor je bilo to dogovorjeno.

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?
Zavarovanje elektronike je sklenjeno za obdobje leta dni. Stranka mora pisano podati zahtevek za prekinitev 3 mesece pred 
potekom zavarovalne dobe.


