
VAŠ RIZIKO
JE NAŠA SKRB



MI SMO 
ALLIANZ
Vaš riziko je naša skrb. Tu smo, da vas in vaše poslovanje zavarujemo pred finančnimi 
izgubami, ki jih lahko povzročijo nepredvideni dogodki, na katere ne morete vplivati. 
Zanesite se na naše izkušnje pri prevzemanju tveganj in ves svoj trud usmerite v svoj 
poslovni načrt.

Skupina Allianz je globalni ponudnik finančnih storitev z več kot 92 milijonov strank v več 
kot 70 državah. Leta 2018 je več kot 142.000 zaposlenih po vsem svetu ustvarilo skupni 
prihodek v višini 130,6 milijarde evrov.



Kje smo: 

Allianz Slovenija, podružnica
Dimičeva 16, 1000 Ljubljana
Sprejemna pisarna: 01 580 94 73
Brezplačni telefon: 080 25 23
e-mail: info@allianz-slovenija.si
www.allianz-slovenija.si

Direktor 
Mladen Rašeta







VARUJEMO 
VAŠE 
POSLOVANJE



TVEGANJE: Poškodovanje ali izguba premoženja 
zaradi požara, udara strele, eksplozije in padca letala (v 
zavarovalništvu se ta vrsta zavarovanja imenuje FLEXA) 
in številnih drugih nevarnosti, ki v zavarovalnih pogojih 
niso izrecno izključene (npr. nenaden padec dela zgradbe 
na zavarovani stroj, izliv tekočine, ki povzroči škodo na 
premoženju ...).

REŠITEV: Zavarovalna polica za premoženje in prekinitev 
poslovanja All Risk ponuja celovito in prilagodljivo 
zavarovanje. Pred sklenitvijo te vrste zavarovanja 
priporočamo svetovanje in organiziran pregled tveganj, 
ki ju bo na lastne stroške opravila zavarovalnica Allianz. 
S tem boste dobili uvid v tveganja, ki ste jim izpostavljeni, 
in predloge ustreznih ukrepov za zmanjšanje verjetnosti 
nastanka škode.

Posebnosti paketa All Risk so:
• ena polica za dogovorjeno število tveganj,  
• manj administracije,  
•  zavarovanje na novo nadomestno vrednost kot želeni 

način zavarovanja,  
•  možnost sklenitve zavarovanja za primer prekinitve 

poslovanja zaradi nastanka materialne škode na 
zavarovanem premoženju,

•  kritje za opredeljene (na primer požar, nevihta, toča, 
poplava idr.) kot tudi za vse neopredeljene nevarnosti, ki 
v zavarovalnih pogojih niso izrecno navedene in hkrati 
niso izključene,

•  vsi sprejeti ukrepi za upravljanje in zmanjšanje verjetnosti 
nastanka ali zmanjšanje škode imajo pomemben vpliv 
na končno višino zavarovalne premije.

All Risk – zavarovanje vašega premoženja 
pred vsemi tveganji
Zavarovanje pred vsemi tveganji ali zavarovanje All Risk zajema zavarovanje celotnega 
premoženja podjetja (objektov, opreme, zalog blaga ...), namenjeno pa je podjetjem s 
kompleksnejšim obsegom poslovanja, zavarovalno polico pa jim lahko v celoti prilagodimo.



Business Select – zavarovanje premoženja 
za majhna in srednje velika podjetja
Zavarovanje Allianz Business Select je namenjeno zavarovanju premoženja majhnih in 
srednje velikih podjetij. Ponuja možnost izbire kritja in opredelitev ustreznega zneska 
zavarovanja glede na potrebe podjetja.

Kaj se zavaruje s tem paketom?
• Hoteli, nastanitveni objekti ipd.
• Stanovanjske zgradbe
• Trgovine s prehrambenimi izdelki
• Druge trgovine
• Restavracije in gostinski objekti
• Pisarne in poslovne zgradbe
• Obrti in proizvodni obrati
• Oprema, pohištvo, stroji in aparati
• Zaloge surovin, polizdelkov in končnih izdelkov
• Gotovina v sefu ali blagajni
•  Načrtovan dobiček podjetja, fiksni stroški poslovanja, 

strošek za plače zaposlenih v primeru prekinitve 
poslovanja zaradi zavarovane materialne škode

TVEGANJE: Požar in požarne nevarnosti, naravne 
katastrofe (nevihta in toča, poplava, drsenje tal in zemeljski 
plaz, teža snega, potres idr.), škoda zaradi vode, kraja in 
razbojništvo, lom stekla, strojelom, prekinitev poslovanja ...

REŠITEV: Skupaj z našimi svetovalci in cenilci prepoznajte 
tveganja, ki jim je izpostavljeno vaše podjetje. Požar in 
nevihta lahko povzročita dolgotrajno prekinitev poslovanja, 
ukradeno blago ali oprema, resna okvara stroja in podobne 
nevarnosti pa lahko znatno ogrozijo vaše načrte. Že majhna 
škoda ima lahko velike posledice za poslovanje, tehnična 
zaščita v smislu protipožarnih in drugih varnostnih sistemov 
pa ni vedno dovolj.

S sklenitvijo ustrezne zavarovalne police riziko prenesete na 
zavarovalnico, cena prenosa rizika pa postane fiksni strošek 
poslovanja, ki je prek zavarovalne premije zajet v poslovni 
načrt.

Sami si ustvarite polico in se zaščitite pred številnimi 
tveganji



ZAVAROVANJE 
OBJEKTA V 
GRADNJI ALI 
MONTAŽI
TVEGANJE: Zavarovalna polica za objekt v gradnji ali 
montaži ponuja celovito zavarovanje za primer materialne 
škode, ki je nastala zaradi dejavnosti na kraju opravljanja 
del ali naravnih nevarnosti in ponuja finančno zaščito tako 
za vlagatelje kot tudi izvajalce del.

REŠITEV: Sklenitev zavarovalne police za gradnjo ali 
montažo, kjer so predmet zavarovanja lahko objekti v fazi 
gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, kovinske konstrukcije, 
stroji, strojna in elektro oprema, instalacije in aparati; 
gradbeni in inštalacijski material ter druga oprema, 
namenjena gradnji; oprema, namenjena izvedbi del, in 
drugo.



VAŠE PODJETJE 
JE NAŠA 
ODGOVORNOST



TVEGANJE: Predstavljajte si, da vaša stranka ali poslovni 
partner doživi nezgodo v vaših prostorih ali zaradi uporabe 
vašega izdelka. Povzročili ste materialno škodo, ki je 
privedla do prekinitve dela vaše stranke ali tretje osebe. Z 
vašega objekta je padel del strehe ali sneg, ki je poškodoval 
mimoidočega in parkirano vozilo. Vaš zaposleni se je 
poškodoval pri rokovanju z delovnim strojem. 

REŠITEV: Zavarujte se za primer materialne škode 
(uničenje stvari, premoženja) ali nematerialne škode 
(poslabšanje zdravstvenega stanja, smrt, telesna poškodba), 
ki ste jo nehote povzročili tretjim osebam pri opravljanju 
svojega dela. Kot tretje osebe se štejejo tudi vaše stranke in 
zaposleni.

Odgovornost do 
tretjih oseb in 
zaposlenih
Zavarovanje odgovornosti vas varuje v 
primeru škodnih dogodkov, ki izhajajo iz 
vsakodnevnega poslovanja, in katerih 
posledica je pogosto visoka odškodnina.

Odgovornost 
članov uprave in 
direktorja
TVEGANJE: Član uprave je lahko odgovoren samo za 
dve stvari. Za tisto, kar je naredil, in za tisto, česar ni 
naredil. Zveni hecno, vendar gre za zelo resno zadevo, 
predvsem če je bil proti vam vložen odškodninski 
zahtevek in je ogroženo vaše osebno premoženje. 
Zaradi nenačrtovanih stroškov ste lahko v trenutku 
brez osebnega premoženja, ki ste si ga z lastnim delom 
ustvarjali več let. 

REŠITEV: S sklenitvijo zavarovalne police D&O 
boste zmanjšali zgoraj navedene izgube. Gre za 
zavarovalno rešitev, ki ponuja finančno zaščito članom 
uprave, direktorjem, članom nadzornega sveta in 
drugim zaposlenim na vodstvenih položajih v času 
upravljanja družbe za primer, ko je proti njim vložen 
odškodninski zahtevek oziroma tožba zaradi škodnega 
dogodka, kot je dejansko ali domnevno napačno 
prikazovanje, napačno navajanje, zavajajoče izjave, 
napaka, opustitev, obrekovanje, malomarnost, kršitev 
pooblastila itd.



Zavarovanje 
digitalnega 
poslovanja in 
varstva podatkov 
- Zavarovanje 
kibernetske zaščite



Allianz zavarovanje digitalnega 
poslovanja in varstva podatkov nudi 
zavarovanje za primer hekerske 
tatvine ali kibernetskega izsiljevanja, 
kritje kršitve varovanja zasebnosti 
in zaupnosti podatkov, stroške 
v primeru posega regulatorja, 
obratovalnega zastoja, IT forenzičnih 
stroškov in drugih kritij, s katerimi se 
podjetje zaščiti pred zlonamernimi 
napadi, notranjimi napakami in 
nepričakovanimi tehničnimi napakami.
 

TVEGANJE: Med prevozom je blago izpostavljeno številnim 
tveganjem, kot so prometna nesreča, nevihta, kraja ...

REŠITEV: Zavarujte blago v času prevoza za tveganje 
izgube ali poškodbe. Zavarovalnica Allianz blago zavaruje 
po načelu “vsa tveganja” tako v domačem kot tudi 
mednarodnem prevozništvu, ne glede na to, ali gre za 
kopenski, zračni ali pomorski prevoz oziroma za katerega od 
drugih vrst prevoza.

Zavarovanje blaga 
v prevozu / kargo 
zavarovanje

Kdo je izpostavljen?
•  družbe, ki shranjujejo večje količine osebnih 

podatkov (na primer iz dejavnosti zdravstva ali 
maloprodaje),

•  družbe, ki so odvisne od digitaliziranih 
tehnoloških procesov (na primer iz dejavnosti 
proizvodnje, telekomunikacij, transporta in 
logistike, medijev),

•  družbe, ki so izpostavljene preko poslovnih 
partnerjev, pogodbenikov ali nabavnih verig.



OSTANITE V 
GIBANJU



Zavarovanje 
avtomobilske 
odgovornosti 
TVEGANJE: Škoda, ki je nastala pri tretjih osebah in na 
njihovem premoženju zaradi uporabe zavarovanega 
motornega vozila.

REŠITEV: Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije 
odgovornost lastnika oziroma uporabnika motornega 
vozila pred zahtevki tretjih oseb za škodo, povzročeno z 
zavarovanim motornim vozilom.

Poleg osnovnega zavarovanja avtomobilske odgovornosti 
vam dodatno nudimo tudi:

• zavarovanje dodatne opreme in prtljage,
•  zavarovanje voznika in potnikov v zavarovanem vozilu za 

posledice nesreče,
• pravno zaščito,
•  pomoč na cesti za osebna in dostavna vozila ter motorje 

doma in v tujini,
•  delno ali polno kasko zavarovanje.

Zavarovanje 
avtomobilskega 
kaska 
TVEGANJE: Škoda, ki na vozilu nastane zaradi zavarovanih 
nevarnosti, kot so prometna nesreča, kraja, nevihta, toča ipd.

REŠITEV: Polno kasko zavarovanje omogoča celovito 
zavarovanje vašega vozila v primeru škode ali uničenja iz 
naslova tveganj, kot so prometna nesreča, kraja, nevihta, 
toča, požar, eksplozija, trk z živaljo ...

Vsem previdnim in ozaveščenim voznikom omogočamo 
sklenitev kasko zavarovanja z odbitno franšizo, kjer za nižjo 
vrednost premije sklenete zavarovanje za ista kritja. Pri 
odškodnini za prijavljeno škodo sodelujete s fiksno določenim 
zneskom lastnih sredstev (franšizo), razliko pa poravna 
zavarovalnica Allianz.

Za stranke z desetimi ali več vozili v voznem parku se obseg 
kritij in višina premije določita na podlagi pregleda rizika vseh 
vozil v voznem parku ob upoštevanju strankinih zahtev in 
potreb s ciljem, da dobi najboljše zavarovanje za svoja vozila.



Allianz vam ponuja celovito zavarovanje za vaše plovilo. Sklenite polno kasko 
zavarovanje in ne skrbite za nadloge, ki prežijo na morju in na kopnem.

TVEGANJE: Pomorske ali prometne nesreče, neurje, požar, eksplozija, vlomi ali odtujitev 
plovila, zlom jambora in druge nezgode, ki lahko doletijo vas ali vaše plovilo. 

REŠITEV: S sklenitvijo zavarovalne police za plovilo se zavarujete pred zgoraj navedenimi 
tveganji, poleg zavarovanja samega plovila pa lahko sklenete tudi zavarovanje za 
prtljago potnikov in članov posadke, izgubo prihodka (v primeru čarterjev), prevoz plovila 
po kopnem in drugo. Z isto polico lahko sklenete tudi zavarovanje obvezne oziroma 
prostovoljne odgovornosti lastnika ali uporabnika plovila. Vi morate samo še upravljati 
plovilo.

ALLIANZ NAUTIC CARD – POMOČ NA MORJU!
Sklenite kasko zavarovanje plovila za čoln ali jahto, ki je vredna več kot 6.700 EUR in 
registrirana za osebne potrebe, mi pa vam podarimo članstvo Allianz Nautic Card. Če 
se na morju znajdete v težavah, bo v najkrajšem času do vas prišla ekipa Sea Help in po 
potrebi izvedla splavitev nasedlega plovila ali vleko, vam pomagala pri zagonu motorja, 
razpletu v propeler ujete vrvi, dostavi goriva in rezervnih delov in podobno.

ZAVAROVANJE PLOVIL



ZAVAROVANJE PLOVIL



ŠKODE



Kako prijaviti škodo? 
V primeru nastopa škodnega dogodka primer prijavite: 

 • s klicem na brezplačni telefon 080 25 23

 •  po e-pošti: skode@allianz-slovenija.si 

 •  prek spletnega obrazca na https://www.allianz-slovenija.
si/zasebni-uporabniki/skoda/ 

Prejeli bomo vašo prijavo in vam dali navodila o nadaljnjem 
ravnanju, da boste lahko uresničili svoje pravice iz 
zavarovanja. Potrebno dokumentacijo za obdelavo svojega 
škodnega primera lahko posredujete že ob spletni prijavi. 

Kaj storiti v primeru 
prometne nesreče? 
Če je nastala manjša materialna škoda, fotografirajte mesto 
nesreče, položaj vozila in škodo ter nemudoma umaknite 
vozilo s cestišča. Izpolnite in podpišite Evropsko poročilo o 
nezgodi. Svetujemo vam, da o prometni nesreči obvestite 
policijo, predvsem če se udeleženci ne morejo dogovoriti o 
odgovornosti za prometno nesrečo.

Če je bil med prometno nesrečo nekdo poškodovan ali je 
izgubil življenje oziroma je nastala večja materialna škoda 
na vozilih, mora udeleženec ostati na kraju nesreče, poklicati 
policijo in počakati prihod pooblaščene osebe, ki bo izvedla 
ogled.

Kaj storiti v 
primeru škode na 
premoženju?
V primeru nastopa škodnega dogodka izvedite vse ukrepe, 
da poškodovani predmet ne bo izpostavljen dodatni škodi 
in stopite v stik z zavarovalnico, da boste prejeli navodila 
o nadaljnjem ravnanju. Nastalo stanje na poškodovanem 
predmetu mora biti nespremenjeno do prijave zavarovalnici 
in prihoda predstavnika zavarovalnice zaradi izvedbe 
ocene škode, razen če je do spremembe stanja prišlo zaradi 
zmanjšanja obsega škode. Če se izvedejo popravila, morate 
obvezno shraniti zamenjane dele do konca reševanja 
škodnega primera.

Kaj storiti v primeru 
nesreče?
V primeru nesreče, med katero je prišlo do poškodbe, se 
nemudoma odpravite k zdravniku oziroma ga pokličite, 
da se dogovorite za pregled in dobite potrebno pomoč. 
Nemudoma izvedite vse potrebne ukrepe za zdravljenje, 
upoštevajte zdravniške nasvete in navodila glede načina 
zdravljenja in shranite zdravstveno dokumentacijo.

Škodni primer prijavite zavarovalnici takoj, ko vam 
zdravstveno stanje to dopušča.



www.allianz-slovenija.si
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