
PAKET PODJETNIK
ZAŠČITITE PREMOŽENJE VAŠEGA PODJETJA 



ZGRADBE

ZAVAROVALNA VRSTA EKSKLUZIVNI PAKET KOMFORTNI PAKET OSNOVNI PAKET

Temeljne požarne nevarnosti 
(požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec zavarovančevega 
motornega vozila, padec zračnega plovila, manifestacije, 
demonstracije) 

  

Izliv vode 10 % min 2.000 eur
max 20.000 eur   5 % min 1.500 eur

max 10.000 eur  5 % min 1.000 eur
max 5.000 eur

Izliv vode zaradi korozije, netesnenja in zamašitve 10 % min 2.250 eur
max 5.000 eur   5 % min 1.350 eur

max 2.500 eur –

Zavarovanje dovodnih in odvodnih cevi izven zgradbe 
na zavarovanem kraju 10 % min 2.250 eur

max 5.000 eur – –

Stroški vgraditve nove cevi 10 % min 2.250 eur
max 5.000 eur 5 % min 1.350 eur

max 2.500 eur –

Škode zaradi izgube vode 1 % min 250 eur
max 500 eur – –

Meteorne vode 10 % min 2.500 eur
max 5.000 eur 5 % min 1.350 eur

max 2.500 eur –

Teža snega 10 % min 2.500 eur
max 5.000 eur 5 % min 1.250 eur

max 2.500 eur –

Žled 10 % min 2.500 eur
max 5.000 eur 5 % min 1.350 eur

max 2.500 eur –

Posredni udar strele 10 % min 1.500 eur
max 3.000 eur 5 % min 750 eur

max 1.500 eur –

Vandalizem v nenaseljenih stavbah 10 % min 1.500 eur
max 3.000 eur 5 % min 1.000 eur

max 2.000 eur –

Vandalizem v naseljenih stavbah 10 % min 1.500 eur
max 3.000 eur 5 % min 1.000 eur

max 2.000 eur –

Udarec neznanega motornega vozila 10 % min 1.500 eur
max 3.000 eur 5 % min 1.000 eur

max 2.000 eur –

Masivno grajene ograje 10 % min 1.500 eur
max 3.000 eur   3 % min 1.000 eur

max 2.000 eur –

Udarec neznanega motornega vozila za masivne 
ograje 10 % min 1.500 eur

max 3.000 eur   3 % min 1.000 eur
max 2.000 eur –

Stroški izvajanja predpisov uradnih organov 10 % min 1.500 eur
max 3.000 eur   3 % min 750 eur

max 1.500 eur –

Antene in table z napisi podjetja 1 % min 750 eur
max 1.500 eur   1 % min 500 eur

max 1.000 eur –

Tatvina sestavnih delov zgradbe 10 % min 100 eur
max 1.000 eur – –

Platneni in plastični nadstreški 2 % min 1.500 eur
max 3.000 eur   2 % min 1.000 eur

max 2.000 eur –

Dodatni stroški odstranjevanja 10 % min 2.250 eur
max 5.000 eur   3 % min 1.350 eur

max 2.500 eur –

Potres (ob doplačilu)   

Poplava (ob doplačilu) 10 % min 2.500 eur
max 5.000 eur   5 % min 1.350 eur

max 2.500 eur 3% min 1.000 eur
max 2.000 eur

ZAVAROVALNA VRSTA EKSKLUZIVNI PAKET KOMFORTNI PAKET OSNOVNI PAKET

Splošna odgovornost 


85.000 eur


63.000 eur


42.000 eur

Delodajalčeva odgovornost


85.000 eur


63.000 eur


42.000 eur

Proizvajalčeva odgovornost 


25.000 eur


17.000 eur
-

Dodatni riziki:

- Škode na premičnih stvareh v hrambi 10 % 10 % –

- Škode na nepremičnih stvareh v najemu 10 % 10 % –

ODGOVORNOST

 Podano kritje na zavarovalno vsoto

% Odstotek kritja glede na zavarovalno vsoto od zgradbe/vsebine

- Kritje v izbranem paketu ni podano

min Minimalna zavarovalna vsota

max Minimalna zavarovalna vsota

VSEBINA (oprema in za loge)

ZAVAROVALNA VRSTA EKSKLUZIVNI PAKET KOMFORTNI PAKET OSNOVNI PAKET

Temeljne požarne nevarnosti 
(požar, strela, eksplozija, vihar, toča, udarec zavarovančeve-
ga motornega vozila, padec zračnega plovila, manifestacije, 
demonstracije)

  

Izliv vode 10 % min 2.000 eur
max 20.000 eur   5 % min 1.500 eur

max 10.000 eur  5 % min 1.000 eur
max 5.000 eur

Meteorne vode 10 % min 2.250 eur
max 5.000 eur   5 % min 1.250 eur

max 2.500 eur –

Oprema na prostem 1 % min 1.500 eur
max 3.000 eur   1 % min 750 eur

max 1.500 eur –

Teža snega 10 % min 2.500 eur
max 5.000 eur 5 % min 1.250 eur

max 2.500 eur –

Platneni in plastični nadstreški 2 % min 1.500 eur
max 3.000 eur 2 % min 1.000 eur

max 2.000 eur –

Posredni udar strele za elektroinštalacije 10 % min 1.500 eur
max 3.000 eur 5 % min 750 eur

max 1.500 eur –

Izliv vode zaradi korozije, netesnenja in
zamašitve ter škode na vodovodnih in odvodnih ceveh 10 % min 2.500 eur

max 5.000 eur – –

Kulture 10 % min 250 eur
max 500 eur 3 % min 150 eur

max 300 eur –

Stroški preklica 10 % min 1.500 eur
max 3.000 eur 3 % min 700 eur

max 2.000 eur –

Nosilci podatkov 10 % min 2.250 eur
max 5.000 eur 5 % min 1.350 eur

max 2.500 eur –

Blago v zamrzovalnikih 10 % min 100 eur
max 1.500 eur – –

Gotovina in vrednostni papirji:
(kritje odvisno od izbranega vsebnika pri požaru in vlomu)

  - Prosto-ležeči 10 % min 2.500 eur
max 5.000 eur   3 % min 1.350 eur

max 2.500 eur –

  - Enostavni ključ 10 % min 2.500 eur
max 5.000 eur   3 % min 1.350 eur

max 2.500 eur –

  - Vsebniki z nizko stopnjo varnosti 10 % min 2.500 eur
max 5.000 eur   3 % min 1.350 eur

max 2.500 eur –

  - Vsebniki z visoko stopnjo varnosti 10 % min 4.500 eur
max 9.000 eur 5 % min 2.500 eur

max 4.500 eur –

Dodatni stroški odstranjevanja 10 % min 2.500 eur
max 5.000 eur   3 % min 1.350 eur

max 2.500 eur –

Antene in table z napisi podjetja 1 % min 750 eur
max 1.500 eur   1 % min 500 eur

max 1.500 eur –

Pomožna reprodukcijska sredstva  10 % min 1.500 eur
max 3.000 eur 5 % min 1.000 eur

max 2.000 eur 

Blago med prevozom in prenosom min 2.500 eur
max 5.000 eur – –

Dodatni stroški izvajanja predpisov uradnih organov 10 % min 1.500 eur
max 3.000 eur 3 % min 750 eur

max 1.500 eur –

Poplava (ob doplačilu) 10 % min 2.500 eur
max 5.000 eur 5 % min 1.350 eur

max 2.500 eur 3 % min 1.000 eur
max 2.000 eur

Potres (ob doplačilu)   

ZAVAROVALNA VRSTA EKSKLUZIVNI PAKET KOMFORTNI PAKET OSNOVNI PAKET

Pavšalno zavarovanje stekla 
(maksimalna površina posameznega stekla) do 6 m2 do 3 m2 do 3 m2

Škode na drugih zavarovanih stvareh
kot posledica loma stekla 2 % min 500 eur

max 1.000 eur – –

Lom tabel z napisi podjetij 2 % min 500 eur
max 1.000 eur 1 % min 350 eur

max 750 eur –

Lom folij in slikarij
(školjke, umivalniki, pisoarji) 2 % min 500 eur

max 1.000 eur – –

STEKLA

Zavarovalna vsota zavarovalna vsota se izračuna iz površine zavarovanega objekta

% zavarovalna vsota se izračuna iz zavarovalne vsote za stekla



VLOMNA TATVINA IN ROP

ZAVAROVALNA VRSTA EKSKLUZIVNI PAKET KOMFORTNI PAKET OSNOVNI PAKET

Vlom 20 % min 3.500 eur
max 7.000 eur 10 % min 2.500 eur

max 5.000 eur 5 % min 1.000 eur
max 3.000 eur

Rop 10 % min 2.250 eur
max 5.000 eur   5 % min 1.350 eur

max 2.500 eur –

Rop kurirja 10 % min 2.250 eur
max 5.000 eur   5 % min 1.350 eur

max 2.500 eur –

Stroški preklica 10 % min 1.000 eur
max 3.000 eur   5 % min 500 eur

max 1.500 eur –

Nosilci podatkov 10 % min 1.000 eur
max 3.000 eur 5 % min 750 eur

max 1.500 eur –

Stroški popravila na zgradbi 10 % min 100 eur
max 2.500 eur 5 % min 100 eur

max 1.500 eur –

Dodatni stroški odstranjevanja 10 % min 1.000 eur
max 3.000 eur 5 % min 500 eur

max 1.500 eur –

Pomožna reprodukcijska sredstva 10 % min 1.000 eur
max 3.000 eur 5 % min 750 eur

max 1.500 eur –

Blago med prevozom in prenosom 10 % min 1.000 eur
max 2.000 eur – –

Gotovina in vrednostni papirji:

  - Prosto-ležeči 10 % min 270 eur
max 550 eur   5 % min 135 eur

max 250 eur –

  - Enostavni ključ 10 % min 675 eur
max 1.350 eur   5 % min 340 eur

max 700 eur –

  - Vsebniki z nizko stopnjo varnosti 10 % min 2.500 eur
max 5.000 eur   5 % min 1.350 eur

max 2.500 eur –

  - Vsebniki z visoko stopnjo varnosti 10 % min 4.500 eur
max 9.000 eur 5 % min 2.250 eur

max 5.000 eur –

Dodatni stroški izvajanja predpisov uradnih organov 10 % min 1.000 eur
max 3.000 eur   5 % min 500 eur

max 1.500 eur –

% Odstotek kritja glede na zavarovalno vsoto za vsebino

ZAVAROVALNA VRSTA EKSKLUZIVNI PAKET KOMFORTNI PAKET OSNOVNI PAKET

Vse elektronske naprave 10 % min 2.000 eur
max 20.000 eur 5 % min 2.000 eur

max 10.000 eur –

Stroški reševanja 10 % min 500 eur
max 1.000 eur 5 % min 250 eur

max 500 eur –

Zunanje zavarovanje 10 % min 1.000 eur
max 2.000 eur 5 % min 750 eur

max 1.500 eur –

Stroški letalskega prevozaj 10 % min 500 eur
max 1.000 eur 5 % min 250 eur

max 500 eur –

Podatki in nosilci podatkov 10 % min 500 eur
max 1.000 eur – –

Podatki in nosilci podatkov – zunanje zavarovanje 10 % min 500 eur
max 1.000 eur – –

Podatki in nosilci podatkov – transportno zavarovanje 10 % min 500 eur
max 1.000 eur – –

ELEKTRONIKA

ZAVAROVALNA VRSTA EKSKLUZIVNI PAKET KOMFORTNI PAKET OSNOVNI PAKET

Zavarovanje obratovalnega zastoja 100 %  12 mesecev 50%   6 mesecev 25 %  3 mesece

OBRATOVALNI ZASTOJ

% Odstotek kritja glede na zavarovalno vsoto za vsebino

%   Odstotek kritja glede na zavarovalno vsoto za opremo

Vsebuje komplet 
premoženjskega 
zavarovanja, ki vključuje:

PAKET 
PODJETNIK

Paket Podjetnik ohranja vrednost vašega premoženja v primeru nesreče, izbirate pa lahko 
med Ekskluzivnim, Komfortnim in Osnovnim zavarovanjem premoženja. Premoženje in 
premoženjske interese vašega podjetja lahko zavarujete proti nevarnostim kot so: požar, izliv 
vode, poplava, zavarovanje odgovornosti, stekla, vlomna tatvina in rop, elektronske naprave, 
obratovalni zastoj itd. 

Uspešnost podjetja niso samo poslovne odločitve in do-

bre ideje, uspešnost vašega podjetja je odvisna tudi od 

pravilnih in pravočasnih ukrepov za preprečitev nepre-

dvidljivih dogodkov. Zavarovalnica Generali vam zato 

ponuja obširno zavarovalno kritje, ki zagotavlja varnost 

in večje možnosti za uspeh vašega podjetja. Imenujemo 

ga Paket Podjetnik.

 POŽARNO ZAVAROVANJE
 VLOMNO TATVINO IN ROP
 OBRATOVALNI ZASTOJ
 ZAVAROVANJE STEKEL (ob zavarovanju zgradbe)

Kako ravnati ob nastanku škodnega dogodka?

V primeru požara, eksplozije, vloma, 
ropa, tatvine ali naklepa oz. 
poskusa teh dejanj, naleta 
neznanega motornega vozila, 
takoj obvestite policijo.

Opcijsko:
• Zavarovanje elektronike • Zavarovanje odgovornosti

POSKRBITE ZA SVOJO 
VARNOST

FOTOGRAFIRAJTE
NASTALO ŠKODO

PRIJAVITE 
ŠKODO

Najprej poskrbite za svojo varnost in 
varnost drugih. 

Ob tem skušajte ravnati kot dober 
gospodar, saj boste s tem preprečili 
in zmanjšali nadaljnjo škodo.

Nastalo škodo fotografirajte. 
Če je mogoče, ohranite dokaze 
o okoliščinah nastanka škode in 
njenih posledicah.

Obrazec nam lahko 
posredujete po pošti, 
e-pošti ali obiščete 
najbližji škodni center 
zavarovalnice. 

Zavarovalnico obvestite 
takoj oz. najkasneje v treh 
dneh od nastanka 
škodnega dogodka. 

Prijava škodnega dogodka

Škodo prijavite na obrazcu 
za prijavo škode ter zraven 
predložite potrebno 
dokumentacijo. Obrazci so 
na voljo na spletni strani 
generali.si. 

Izven delovnega časa 
lahko vaše sporočilo pustite 
na avtomatskem odzivniku 
na brezplačni telefonski 
številki 080 70 77. 



Delodajalec s plačilom premij (vplačili) na po-
kojninski račun (polico) zaposlenemu nepo-
sredno skrbi za njegovo socialno varnost 
na stara leta. Poleg tega se od vplačanega 
zneska premije ne obračunavajo prispevki 
in davki, vplačane premije pa se delodajalcu 
priznajo kot davčna olajšava pri davku od do-
hodka pravnih oseb.

DODATNO 
POKOJNINSKO 
ZAVAROVANJE

Kakšne koristi pridobi podjetje?

Davčno olajšavo - vplačana premija delodajalcu 
znižuje osnovo za davek od dohodka pravnih oseb.

Poslovanje podjetja

PRIHODKI 
PODJETJA

ODHODKI
PODJETJA

OSNOVA ZA 
DAVEK*

Davčna obravnava

OSNOVA 
ZA DAVEK 
PRED
VSTOPOM 
V LEON 2*

PREMIJE V 
LEON 2

NOVA -
ZNIŽANA
OSNOVA 
ZA DAVEK*

Priložnost za finančno najugodnejšo obliko na-
grajevanja zaposlenih, plačilo premije nima obre-
menitve s prispevki in davki.
GENERALI je kredibilen partner, ki uspešno 
upravlja sredstva zaposlenih za dodatno pokojni-
no in zagotavlja varnost teh sredstev.

*Davek od dohodkov pravnih oseb

Poškodba pri delu je dogodek, ki ima za svojo 
posledico poslabšanje zdravja delavca in je 
nastal v delovnem času. Razlog za nastanek 
poškodbe pri delu je lahko na strani delavca, 
delodajalca ali pa je razlog v prepletanju obeh 
sfer.

KOLEKTIVNO 
NEZGODNO 
ZAVAROVANJE
Statistika
V letu 2018 so delodajalci ali policija seznanili Inšpektorat RS za delo (IRSD) s 15 nezgodami pri delu, 
ki so imele za posledico smrt delavca in so se zgodile na delovnem mestu ali v delovnem okolju v 
času opravljanja dela. 
Delodajalci so IRSD v letu 2018 prijavili skupaj 10.187 nezgod, ki so se zgodile neposredno pri delu.
 Vir: http://www.id.gov.si

NEZGODNO ZAVAROVANJE
ZAVAROVALNICE GENERALI D.D.
Zavarovalna kritja (možnost izbire):
nezgodna invalidnost (progresivna ali linearna),
nezgodna smrt,
naravna smrt,
nezgodna renta,
dnevno nadomestilo,
bolnišnični dan …

Dodatne ugodnosti
kolektivni popusti glede na število zaposlenih,
zavarovanje družinskih članov.



Dokument s ključnimi informacijami za naložbeno zavarovanje je na 
voljo na www.generali.si in v poslovalnicah.

GENERALI zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 47 57 100
E: info.si@generali.com

Kontakt zavarovalnega zastopnika

Zakaj zaupati 
Generaliju?
V Sloveniji je GENERALI zavarovalnica prisotna že od 1997 in spada med vodilne 
zavarovalnice na trgu.

•       Zaupa nam več kot 660.000 zavarovancev, ki imajo pod našim okriljem 
         sklenjenih več kot 1.000.000 zavarovalnih polic.
•       Kot vseživljenjski partner skrbimo za varnost svojih zavarovancev in njihovega  
         premoženja skozi celovit nabor inovativnih zavarovanj.
•       Smo del ugledne Skupine Generali, ustanovljene leta 1831, ki je prek svojih  
         družb prisotna v 50 državah sveta in ima 61 milijonov strank.

Vseživljenjski partner

POKOJNINA

ŽIVLJENJE

VARČEVANJE

AVTO

ZDRAVJE

DOM

Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o zavarovanju PAKET PODJETNIK. Brošura ni 
ponudba v pravnem smislu, čeprav je skrbno pripravljena, saj lahko skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Obvezujoče 
in popolne informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v Pogojih za zavarovanje PAKET PODJETNIK, ki so sestavni del 
zavarovalnega produkta. Za dodatna pojasnila in sklenitev zavarovanja se lahko obrnete na našega predstavnika oziroma naše 
prodajne poti. 

04/April 2020

080 70 77
www.generali.si


