TOP NEVARNOSTI, KI UTEGNEJO
USTAVITI VAŠE POSLOVANJE.
5 največkrat prijavljenih škod
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Razbitje stekel
Strojelom
Avto asistenca
Odgovornost za škodo, 		
povzročeno tretjim osebam
in stvarem
•5 Nevarnost za razbitje ali lom

1• Avto asistenca
2• Odgovornost za škodo,
povzročeno tretjim osebam
in stvarem
3• Strojelom
4• Izliv vode
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•2
•3
•4

Najpogostejši vzroki škod

PADEC ALI
UDAREC
DRUGEGA
PREDMETA

NEPAZLJIVOST

NAPAKE V
MATERIALU

OKVARA
VOZILA

PROMETNA
NESREČA

Zakaj razmisliti o zavarovanju?
Ker lahko podjetje zaščitite pred nepredvidljivimi dogodki, ki lahko
negativno vplivajo na vaše poslovne rezultate.
Ker lahko krije stroške zaradi prekinjenega poslovanja podjetja.
Ker se lahko zavarujete pred odškodninskimi zahtevki tretjih oseb.
Ker lahko zaposlene zavarujete pred nevarnostmi, ki so jim
izpostavljeni pri delu.

Zavarovanja za podjetnike vas obvarujejo tudi pred
naslednjimi nevarnostmi:
ZAVAROVANJE
MOTORNIH VOZIL
SKRBI ZA UČINKOVITOST
VOZNEGA PARKA.
Ne pozabite na:
1. avto asistenco
2. prometno nesrečo
3. razbitje stekel
4. dogodke v prometu
ZAVAROVANJE ZAPOSLENIH
SKRBI ZA PRIHODNOST
ZAPOSLENIH.
Ne pozabite na:
1. smrt zaradi nezgode
2. trajno invalidnost
3. zlome, izpahe, opekline
4. dnevna nadomestila
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
IZ VAŠE DEJAVNOSTI ZAVARUJE
PRED ODŠKODNINSKIMI
ZAHTEVKI TRETJIH OSEB
Ne pozabite na:
1. odgovornost zavarovanca 				
(podjetja) za telesne poškodbe, 		
obolenja ali smrt tretjih oseb in
delavcev
2. odgovornost zavarovanca 				
(podjetja) za poškodbo, uničenje ali
okvaro stvari tretjih oseb in stvari
delavcev

STROJELOMNO
ZAVAROVANJE KRIJE
UNIČENJE ALI
POŠKODOVANJE
ZAVAROVANIH STVARI.
Ne pozabite na:
1. lom
2. napake v materialu
3. napake v konstrukciji/izdelavi 		
stroja
4. padec ali prevrnitev naprave
VLOMSKO ZAVAROVANJE
ŠČITI PRED IZGUBO IN
NEPREDVIDENIMI
STROŠKI ZARADI
VLOMSKE TATVINE ALI ROPA.
Ne pozabite na:
1. škodo zaradi uničenja, poškodbe
ali odtujitve stvari pri vlomski
tatvini, ropu ali roparski tatvini
2. škodo na zunanjih in notranjih 		
delih zgradbe v primeru
vlomske tatvine, ropa ali
roparske tatvine
ZAVAROVANJE POŽARA
KRIJE TUDI ŠKODO
ZARADI NEVARNOSTI,
KI PRETIJO IZ OKOLJA.
Ne pozabite na:
1. požar
2. strelo
3. eksplozijo
4. poplavo

NE VESTE, PRED ČIM VSE ZAVAROVATI PODJETJE?
Pomagajte si z AS konfiguratorjem in preverite, katerim
tveganjem je izpostavljeno vaše podjetje in katera
zavarovanja so primerna za njegovo optimalno zaščito!

PREVERI
TVEGANJA

