
Ta produkt je idealen za vas, če ste obrtnik, lastnik 
mikro ali malega podjetja ali se morda ukvarjate 
s samostojno dejavnostjo. Predpogoj je, da 
vrednost vašega materialnega premoženja znaša 
največ 2 milijona EUR, skupni letni prihodek znaša 
največ  1 milijon EUR in da zaposlujete največ 
deset zaposlenih. Izberite enega od štirih paketov 
z različnimi obsegi kritij glede na vaše potrebe in 
pričakovanja.

COMFORT: zajema kritje škode, ki lahko povzroči 
največje izgube in znatno ogrozi vašo finančno 
stabilnost. Ta paket vključuje zavarovanje pred 
požarom in drugimi nevarnostmi, naravnimi 
nesrečami, nadomestilo zavarovanih stroškov, 
odškodnino v primeru obratovalnega zastoja, 
osnovno zavarovanje odgovornosti in osnovno 
asistenco – nujne intervencije mojstrov zaradi 
popravila škode.

PLUS: poleg kritij iz paketa Comfort vključuje tudi 
kritje za najpogostejše neželene dogodke in vam 
zagotavlja odškodnino v primeru razlitja vode in 
loma stekla.

EXTRA: poleg vseh kritij iz paketa Plus vključuje tudi 
kritja za škodo, ki je posledica vlomne tatvine, ropa in 
vandalizma.

MAX: zagotavlja celovito zavarovalno zaščito in 
vključuje kritja v primeru strojeloma, razširjeno 
zavarovanje odgovornosti in razširjeno asistenco – 
poleg nujnih intervencij mojstrov vključuje tudi stroške 
popravila poslovnih elektronskih naprav za obnovo 
izgubljenih podatkov.

DODATNO – POTRESNO ZAVAROVANJE!
Zavarujte svoje podjetje tudi pred škodo, ki jo lahko 
povzroči tresenje tal. To zavarovanje se sklene kot 
dodatno kritje s polico Moje podjetje, zavarovalna 
premija pa je odvisna od območja tveganja in starosti 
objekta.

»MOJE 
PODJETJE« – 
POPOLNA 
ZAŠČITA VAŠEGA 
PODJETJA 
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ŠTIRJE PAKETI ZA 
ZAVAROVANJE PODJETJA. 
ENA PREPROSTA IZBIRA.

Allianz Slovenija, podružnica
Dimičeva 16, 1000 Ljubljana
www.allianz-slovenija.si
info@allianz-slovenija.si
Info telefon 080 25 23  
 

ZA ZAVAROVANJE VAŠEGA PODJETJA IZBERITE 
ZANESLJIVEGA PARTNERJA. DOBRODOŠLI V ALLIANZ!  
 
Več informacij o zavarovanju podjetja poiščite pri 
svojem Allianz zastopniku, na spletni strani www.
allianz-slovenija.si ali nas pokličite na brezplačno 
telefonsko številko 080 25 23.



Lorem ipsum 
consetetur

ZAVAROVANJE »MOJE PODJETJE« 
ZAGOTAVLJA CELOVITO ZAŠČITO 
VAŠEGA PODJETJA IN DEJAVNOSTI, 
S KATERIMI SE UKVARJATE. 
 

Zavarujte svoje podjetje pred nepredvidenimi 
dogodki, ki lahko otežijo ali prekinejo poslovanje in 
vam povzročijo velike materialne izgube.  
Preprečite morebitne finančne izgube zaradi škode na 
gradbenem objektu, opremi ali zalogah in v primeru 
obratovalnega zastoja. 

Zavarujte se tudi za odgovornost za škodo ali 
poškodbe, povzročene tretjim osebam ali vašim 
zaposlenim, in za škodo na njihovi lastnini, ki je 
nastala kot neželena posledica vaše dejavnosti.

* Zavarovanje krije le škodo za tveganja iz paketa, ki ste ga izbrali.

ZAVAROVANE NEVARNOSTI COMFORT PLUS EXTRA MAX OPIS KRITJA*

POŽAR IN DRUGE NEVARNOSTI Krije škodo, ki jo je povzročil požar, udar strele, eksplozija, implozija, padec zračnega plovila ali trk 
motornega vozila. 

NARAVNE NESREČE (RAZEN POTRESA) Krije škodo zaradi nevihte, toče, poplave, hudourniških voda, visokih voda, nepričakovanih padavin (dež 
in vdor meteornih vod, žled), teže snega ali sneženega plaza, zdrsa, pogrezanja tal in zemeljskega plaza. 

OBRATOVALNI ZASTOJ Krije izgubo dobička in fiksne stroške, ki jih je povzročila zavarovana nevarnost, katere kritje je sklenjeno 
skladno z izbranim paketom in je navedeno na zavarovalni polici.

OSNOVNA ODGOVORNOST
Krije civilnopravno nepogodbeno odgovornost vašega podjetja za škodo, povzročeno tretji osebi, ki lahko 
obsega smrt, telesne poškodbe ali škodo za zdravje ter škodo ali uničenje premoženja tretjih oseb, in škodo, 
ki izhaja iz izdelkov z napako, ki jih date na trg.

ZAVAROVANI STROŠKI V primeru nastanka zavarovalnega primera zavarovanje krije tudi druge stroške na zavarovani lokaciji, 
da se čim bolj zmanjšajo morebitna škoda in stroški, povezani z zaščito pred požarom.

OSNOVNA ASISTENCA V primeru potrebe po nujni intervenciji v poslovnem prostoru zavarovalnica organizira prihod ustreznega 
mojstra, da prepreči nadaljnjo škodo ali poslabšanje delovnih razmer.

IZLIV VODE Krije škodo, ki jo povzroči izliv vode iz vodovodnih in kanalizacijskih cevi ter ogrevalnih in hladilnih naprav.

LOM STEKLA Krije škodo zaradi loma steklenih površin.

VLOMNA TATVINA Krije škodo na premoženju, ki je zaradi vlomne tatvine ali ropa uničeno, poškodovano ali odtujeno.

VANDALIZEM Zavarovalnica bo povrnila škodo, ki je nastala zaradi namernega uničenja ali poškodbe zavarovanih 
predmetov s strani neznanega storilca. 

STROJELOM IN OKVARA ELEKTRIČNIH 
NAPRAV

Krita je škoda, nastala zaradi nepričakovanih nesreč pri uporabi naprav, nepravilne nastavitve strojev, 
previsokega tlaka, kratkega stika, prenapetosti.

RAZŠIRJENA ODGOVORNOST

Krita je škoda, povzročena tretji osebi, ki lahko vključuje smrt, telesne poškodbe ali posledice za zdravje, 
ter škoda ali uničenje premoženja zaradi naključnih in nenamernih izpustov, razpršitve in drugih načinov 
sprostitve kužnih snovi, nečistoč ali onesnaževal, za katere je odgovorno vaše podjetje. 
Zavarovanje krije tudi odgovornost do vaših zaposlenih za škodo, ki lahko vključuje smrt, telesne 
poškodbe ali posledice za zdravje, ter škodo ali uničenje premoženja, nastalo med izvajanjem dejavnosti, 
med katero ima vaš zaposleni status tretje osebe.

RAZŠIRJENA ASISTENCA Organizirali in krili bomo stroške popravila vaših poslovnih elektronskih naprav, da bi poskušali obnoviti 
izgubljene podatke.

POTRES (DODATNO KRITJE) Krije škodo na premoženju, nastalo zaradi potresa.


