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Skupaj v nepredvidljivih časih
Predstavitev zavarovalnice 
Smo ozko specializirana kmetijska zavarovalnica in kot taka želimo s slovenskimi 
kmetovalci vzpostaviti dolgoročen in na zaupanju temelječ odnos. 

Naš cilj je, da kmetovalcem kljub številnim škodnim dogodkom v teh  
nepredvidljivih časih pomagamo zagotoviti čim bolj varno in kakovostno  
pridelavo. 

Zadnjih šest let je slovensko kmetijstvo zaznamovalo veliko število intenzivnih 
škodnih dogodkov. Pozebe, močne toče, viharni veter in poplave kot posledica 
podnebnih sprememb postajajo stalnica tako pri nas kot tudi v sosednjih  
državah. Na državno pomoč po katastrofalnem vremenskem pojavu je potrebno 
čakati tudi do leto dni in več, v primeru sklenitve zavarovanja pri Agro  
Zavarovalnici pa je finančno nadomestilo kmetovalcu na voljo že v nekaj dneh po 
zaključeni cenitvi škode.

Kaj prinaša leto 2022?
V letu 2022 ohranjamo obsežno produktno paleto kmetijskih zavarovanj in široko 
kritje po vremenskih rizikih. Nadgradili smo prodajno mrežo zastopnikov po  
celotni Sloveniji in razširili našo strokovno cenilno službo. Še naprej si bomo 
prizadevali za hitro odzivnost ob škodnih dogodkih in aktivno sodelovali z  
državnimi institucijami pri oblikovanju in usklajevanju ukrepov glede višine 
sredstev za subvencioniranje zavarovalnih premij. 

Želimo biti najboljši ter nuditi našim strankam učinkovit celosten zavarovalni 
servis po načelu »...dobra odločitev za varno žetev.«

Poljedelstvo, vrtnarstvo, živinoreja in prašičereja
Vreme je vedno bolj spremenljivo in nepredvidljivo. V enem samem dnevu lahko 
poljedelci izgubijo ves pridelek, za katerega so si celo leto prizadevali. 
Ogrožena je tudi pridelava v zaščitenih prostorih - rastlinjakih, saj jo poleg 
vremenskih in ostalih rizikov dodadno omejujejo še visoki investicijski stroški 
proizvodnje. 
Živinorejci so celo leto pred številnimi izzivi, saj so njihove živali izpostavljene 
različnim tveganjem, tako na paši kot v hlevu. Bolezni, nezgode in zapleti ob 
porodu so najpogostejši riziki, s katerimi se srečujejo. Prav tako lahko  
vremenske razmere neugodno vplivajo na pridelavo krme. 
V prašičereji predstavljajo rejcem velik izziv nalezljive kužne bolezni. 

S pravim zavarovanjem so tovrstni riziki bolje obvladljivi, saj omili posledice 
neugodnih vremenskih pojavov in rizikov ter pomaga kmetovalcem prebroditi 
najhujše. 
Najboljše zagotovilo varnosti je zavarovanje z garancijo hitrega izplačila v  
primeru škode. 

Zavarovalni produkti: 
•  omogoča zavarovanje poljedelskih kultur, travinja 

in vrtnin na polju v primeru rizika toče, viharja, 
suše, poplave in ostalih vremenskih rizikov 

•  zavarujejo se lahko steklenjaki in plastenjaki,  
oprema v njih in ves pridelek za riziko toče, teže 
snega in viharja  

•  vso govedo in plemenske bike, ki so zavedeni v 
Centralnem registru govedi, se lahko zavaruje za 
riziko mrtvorojenosti, bolezni, nezgode, usmrtitve v 
sili in neuporabnosti klavnega trupa

•  zavarovan je stalež prašičev v primeru pojava 
kužnih bolezni in zapore vzrejne enote ali  
njenega dela ter v primeru vzpostavitve  
zaščitenega območja, ki omeji prodajo živali ali 
njihovih produktov

Agro Bazis

Rastlinjaki

Živali - govedo

Kužne bolezni

1.0

       
      
      mag. Benjamin Schlauer
      Direktor podružnice
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Agro Bazis Agro Bazis

Agro Bazis

Predmet zavarovanja
•  poljščine 
•  vrtnine
•  trajno travinje, silažne bale in  

silažne folije

Zavarovani riziki
•  toča
•  vihar (doplačilo)
•  suša (doplačilo) 
•  ponovna setev poljščin in ponovno 

sajenje sadik zelenjadnic po pozebi, 
poplavi, viharju in živalskih škodljivcih 
(doplačilo)

• poplava - izguba pridelka (doplačilo)
•  kalitev zrn žitaric v klasu kot posledica 

preobilice padavin / poplave (doplačilo)
•  pojav glivičnih bolezni (fusarioze) na 

zrnju koruze po toči (doplačilo)

Odbitna franšiza
Na voljo so različne odbitne franšize za 
riziko toče:
•  15 % odbitna franšiza
Odbitna franšiza znaša 15 % od  
zavarovalne vsote (možen odkup OF ob 
doplačilu).

•  20 % odbitna franšiza
Odbitna franšiza znaša 20 % od  
zavarovalne vsote. Premija je v  
primerjavi s 15 % odbitno franšizo nižja 
za 20 %.

•  30 % odbitna franšiza
Odbitna franšiza znaša 30 % od  
zavarovalne vsote. Premija je v  
primerjavi s 15 % odbitno franšizo nižja 
za 45 %.
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Agro Bazis

Ponovna setev
Nadomestijo se stroški ponovne setve zaradi pozebe, poplave, viharja in 
živalskih škodljivcev, v kolikor je bilo poškodovanega vsaj 10 % posameznega 
polja. Stroški se nadomestijo v določenem znesku / ha po izvedeni ponovni setvi z 
eno od zavarovanih kultur, če je bila setev opravljena do 15.06. tekočega leta.

Odškodnina za ponovno setev:
sladkorna pesa:  EUR 300,– /ha
ostale kulture:  EUR 200,– /ha

Kalitev zrn v klasu pri žitaricah
Nadomesti se škoda, v kolikor je vzklilo več kot 10% zrn na zavarovani površini 
kot posledica poplave / preobilice padavin. Odškodnina znaša največ EUR 200,– /
ha.

Fusarioza na pridelku koruze
Nadomestijo se škode na zrnju koruze kot posledica toče od razvojne faze  
„zgodnja mlečna zrelost“. Odškodnina znaša do največ 80% zavarovalne vsote za 
riziko toče. Odškodnina se izplača ob predložitvi dokazila o uničenju pridelka. 

Suša
Zavarujejo se lahko izbrane kulture, ki so naštete v spodnji tabeli. 
Odškodnina se izplača, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
•  manj kot 10 mm padavin v zadnjih 30 zaporednih dnevih vegetacijske dobe  

(količina padavin v vegetacijski dobi < 10% dolgoletnega povprečja padavin),
•  mejne količine pridelka iz spodnje tabele niso dosežene.

Kultura
Varianta standard - pridelek v kg/ha

Varianta eko - pridelek v kg/ha
Odškodnina v EUR
Odškodnina v EUR

Koruza v zrnju, silažna koruza
4.500

*PLUS: 6.000
3.375

800,–
800,–

Ozimna pšenica, ozimni ječmen 3.000
2.250

400,–
400,–

*Ob izbiri variante PLUS se obračuna 40% pribitek na osnovno premijo. 

Odbitna franšiza za sušo
Pri suši se odbitna franšiza obračuna v deležu od zavarovane površine za sušo. 
Višina odbitne franšize za sušo je odvisna od škodnega rezultata za riziko suše 
v  zadnjih (skupno največ) desetih zaporednih zavarovanih letih. Odškodnina se 
izplača, v kolikor poškodovana površina presega prag iz razpredelnice:

Škodni rezultat v %  do 50 >50 do 100 >100 do 200 nad 200

Varianta 1 0 % 10 % 20 % 30 %
Varianta 2 0 % 0 % 10 % 20 %
Varianta 3 0 % 0 % 0 % 10 %
Varianta 4 0 % 0 % 0 % 0 %

Zavarovanec ima možnost izbrati drugo varianto od doplačilu pribitka premije.  
V primeru izbire Variante 2 znaša doplačilo 50%, pri Varianti 3 100% in v primeru 
izbire Variante 4 150% od osnovne premije za sušo.  

Toča
Primer izračuna odškodnine za zavarovalno vsoto 1.000 EUR/ha

Ocenjena škoda 15 % OF* 20 % OF* 30% OF*

20 % 50,– 0,– 0,–
40 % 250,– 200,– 100,–
60 % 450,– 400,– 300,–
80 % 650,– 600,– 500,–

*OF = odbitna franšiza

Zavarovaljive poljščine za vihar, poplavo in ponovno setev
V spodnji tabeli so naštete poljščine, ki se jih lahko dodatno zavaruje za riziko  
viharja, poplave in za ponovno setev po nastopu pozebe, poplave, viharja ali 
živalskih škodljivcev. Naštete žitarice se lahko dodatno zavaruje tudi za
riziko kalitve zrn v klasu.

Žita pšenica, ozimna pšenica, rž, pira, dvozrna pšenica, ječmen, ozimni ječmen, tritikala, oves, 
krmna žita, ostale žitne mešanice

Koruza silažna koruza, koruza v zrnju

Oljnice sončnice, lan, mak, oljna ogrščica, bela gorjušica

Stročnice krmni grah, krmni bob, grašica, sladka lupina, soja

Gomoljnice in 
korenovke

krmna in sladkorna pesa, krmna in strniščna repa, oljna buča, krompir, hren

Pridelava 
semena in  
krme

trave, travne in deteljne semenske mešanice, detelja, lucerna, ostale krmne rastline

Alternativne
rastline

proso, ajda, amarant, kvinoja, sirek, mak, kumina, industrijska konoplja, zelišča in  
dišavnice

Zavarovaljive zelenjadnice za ponovno sajenje sadik
Spodaj so naštete zelenjadnice, ki se jih lahko dodatno zavaruje za riziko viharja, 
poplave in za ponovno setev po nastopu pozebe, poplave, viharja, poplave/
zablatenja ali živalskih škodljivcev. 

Zelenjadnice
glavnata solata, endivija, motovilec, špinača, blitva, paradižnik, kumare (solatne in za vlag-
anje), čebula, šalotka, česen, por, artičoke, por, feferoni, kitajsko zelje, bučke, belo zgodnje in 
pozno zelje, grah, zeleni šparglji, cvetača, brokoli, jajčevci, koleraba, listnati ohrovt, brstični 
ohrovt, lubenice, mini lubenice, melone, rabarbara

Vihar
Nadomesti se izguba količine pridelka zaradi viharja od 01.06. dalje. Pri tem 
veljata enaka zavarovalna vsota in odbitna franšiza kot za riziko toče.

Poplava
Nadomesti se zmanjšanje pričakovane količine pridelka zaradi poplave od 01.06. 
dalje. Pri tem veljata enaka zavarovalna vsota in odbitna franšiza kot za riziko 
toče. 

Agro Bazis
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Rastlinjaki Rastlinjaki

Plastenjaki

a) Folija
Zavarovanec je upravičen do odškodnine v % od poškodovane zavarovalne vsote 
za folijo glede na spodnjo tabelo.
Izplačilo je odvisno tega, katera vrednost (starost v letih) v spodnji tabeli velja v 
trenutku popravila oz. menjave folije na plastenjaku.

Amortizacijska tabela za folijo 
Starost v letih 0 1 2 3 4 5 6 > 6
Odškodnina v % od  
zavarovalne vsote 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 50 % 30 %

Od 7. leta dalje znaša odškodnina 30% od poškodovane zavarovalne vsote.

b) Zavese, kulture, konstrukcija in obratovalna oprema
Za zavese, kulture, konstrukcijo in obratovalno opremo v plastenjaku se  
odškodnine izplačajo v celotni višini ocenjene vsakokratne škode brez  
upoštevanja odbitne franšize in do zneska maksimalne zavarovalne vsote za 
posamezen del plastenjaka.

Vrednosti/m2

Zavarovalne vrednosti na m2 so izbirne in vključujejo tudi stroške popravila, 
čiščenja in vse stroške odvoza odpadnih materialov.

Enojno steklo 30–60,– Enojne folije 3–7,–
Izolacijsko steklo >45,– Dvojne folije 7–15,–
Varnostno steklo (ESG in VSG) 55–85,– Vse vrste zaves vklj. z vpenjanjem 5–30,–
PVC plošče <10 mm 35–45,– Konstrukcija (na m² površine) 25–75,–
PVC plošče >10 mm 60–75,– Mize s podnožjem 30–45,–

Rastlinjaki

Zavarovani riziki
•  toča
•  vihar
•  teža snega

Zavarovaljivi objekti 
(steklenjaki in plastenjaki):
•  vse vrste kritin iz stekla
•  vse vrste PVC kritin
•  folije od debeline 0,18 mm dalje in s 

4-letno UV garancijo
•  vse kulture
•  vse vrste zaves (energijske, senčilne in 

zastirne)
•  vse vrste konstrukcij rastlinjakov
•  vsa obratovalna oprema, potrebna za 

proizvodnjo v zaščitenem prostoru

Steklenjaki
Brez odbitja odbitne franšize se  
izplačajo vse škode, kjer ocenjena višina  
povzročene škode za posamezni škodni 
dogodek presega 500 EUR (škodni prag).
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Živali - govedo

Predmet zavarovanja
•  govedo (pitanci, mlečna proizvodnja)
•  plemenski biki

Zavarovani riziki
•  pogin goveda kot posledica bolezni
•  pogin goveda kot posledica nesreče
•  usmrtitev v sili
•  nezmožnost uporabe klavnega trupa
•  mrtvorojenost

Zavarovano govedo
•  celotni stalež govedi, ki je zaveden v 

Centralnem registru govedi (CRG) pri  
UVHVVR pod identifikacijsko številko 
posameznega kmetijskega  
gospodarstva.

Splošne informacije
•  Pogoj za sklenitev zavarovanja goveda 

je sklenitev zavarovanja posevkov in 
plodov (Agro Bazis). Zavarovati je  
potrebno celoten stalež govedi na  
naslovu kmetijskega gospodarstva.

•  Kritje pri novo sklenjenih pogodbah 
prične veljati na 20. dan ob 00.00 uri 
po predhodnem plačilu premije  
oziroma njenega prvega obroka.

•  V primeru prihoda goved na  
kmetijsko gospodarstvo nastopi kritje 
zanje na 30. dan ob 00.00 uri po vnosu 
v Centralni register govedi. Kritje  
prične veljati takoj, v kolikor je bilo 
govedo dokupljeno iz kmetijskega 
gospodarstva, ki je že imelo 
predhodno sklenjeno zavarovanje pri 
Agro Zavarovalnici.

Živali - govedo
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Pavšalno povišanje ZV in odškodnine pri govedu (pitanci, mlečna proizvodnja)
Zavarovalne vsote (ZV) in odškodnine pri zavarovanju govedi se lahko povišajo  
pavšalno do maksimalne višine 50 %. Višje zavarovalne vsote je možno izbrati za 
živali od tretjega meseca starosti. Odškodnine se povečajo v enakem deležu kot 
izbrana ZV.

Pavšalno povišanje ZV  in odškodnine pri zavarovanju plemenskih bikov
Zavarujejo se lahko biki od 12. meseca starosti. Od 12.-16. meseca  
starosti se izplača odškodnina po tabeli, po 16. mesecu starosti je višina  
odškodnine enotna in znaša 1.040 EUR. 
Možno je pavšalno povišanje zavarovalne vsote za plemenskega bika do največ 50 
% osnovne zavarovalne vsote za govedo. Odškodnine se v tem primeru povečajo v 
enakem deležu kot izbrana ZV.

Mrtvorojenost
Nadomestijo se mrtvorojena teleta in teleta, ki poginejo v prvem tednu starosti. 
Višina odškodnine je odvisna od pasme matere:

Odškodnina pri mesnih pasmah: 160,–
Odškodnina pri mlečnih pasmah: 80,–

Kritje pri mrtvorojenih teletih se prične, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:  
- od zadnje telitve krave je moralo preteči vsaj 300 dni, 
- krava mora bit stara vsaj 23 mesecev in
- breja je morala biti vsaj 260 dni.

Odškodnina se izplača le za mrtvorojena teleta, ki so bila prijavljena v CRG in so 
pridobila lastno ušesno številko.  
Pri rojstvu več telet se odškodnina izplača le, če se vsa teleta skotijo mrtva ali če 
vsa poginejo v prvem tednu starosti.  
Na posamezno telitev se izplača največ 1 mrtvorojeno tele.

Stopnje odbitnih franšiz glede na škodni rezultat
Stopnja Škodni rezultat Odbitna franšiza

1 < 100 % 0 %
2 100–150 % 0 %
3 150–200 % 10 %
4 200–300 % 20 %
5 300–400 % 30 %
6 400–500 % 30 %
7 > 500 % 30 %

Živali - govedo

Odškodninska tabela za govedo in 
plemenske bike

Odškodnina velja za pasme, ki so v Central-
nem registru govedi (CRG) opredeljene kot 
MES (mesne) oziroma MLČ (mlečne). 
Primeri:
•  mesne pasme: lisasta, rjava, pincgauer, 

montbeliard, cikasta pasma, aberdeen, 
angus, šarole, limuzin, galloway iitd.

•  mlečne pasme: holštajn frizijska, rdeči 
holštajn, džersi, črno-bela itd.

Določanje števila glav velike živine (GVŽ)
Starost goveda do 3 mesecev od 3 mesecev

do 2 let od 2 let dalje

GVŽ 0,4 0,6 1,0

govedo
Starost  goveda

rojstvo „MES“ „MLČ“
mrtvorojenost

1 mesec 160,– 80,–
2 meseca 184,– 144,–
3 mesece 208,–
4 mesece 232,–

5 mesecev 256,–
6 mesecev 280,– dodatno: 

plemenski
biki
( )

7 mesecev 304,–
8 mesecev 328,–
9 mesecev 352,–

10 mesecev 367,–
11 mesecev 400,–

1 leto 424,– 792,–
13 mesecev 448,– 854,–
14 mesecev 472,– 916,–
15 mesecev 496,– 978,–

520,– 1.040,–
59 mesecev

5 let 510,–
61 mesecev 500,–
62 mesecev 490,–
63 mesecev 480,–
64 mesecev 470,–
65 mesecev 460,–
66 mesecev 450,–
67 mesecev 440,–
68 mesecev 430,–
69 mesecev 420,–
70 mesecev 410,–
71 mesecev 400,–

6 let 390,–
73 mesecev 380,–
74 mesecev 370,–
75 mesecev 360,–
76 mesecev 350,–
77 mesecev 340,–
78 mesecev 330,–
79 mesecev 320,–
80 mesecev 310,–

od 81 mesecev 300,– 1.040,–

←
 m

es
eč

no
 +

 2
4,

– 
←

 m
es

eč
no

 +
 1

0,
– 

Živali - govedo
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Kužne bolezni v 
prašičereji

Predmet zavarovanja
•  plemenske živali  

(svinje mladice in merjasci)
•  prašiči pitanci
•  pujski (odojki)

Zavarovani riziki /povračilo stroškov
•  odškodnina za čas trajanja zapore 

vzrejne enote
•  odškodnina za usmrčene živali in  

odvoz kadavrov
•  stroški dodatnega dela (razkuževanje 

hleva)
•  stroški uničenja gnoja in/ali gnojevke,
•  odškodnina za živali pitance nad  

prodajno težo
•  stroški za povečan obseg porabe krme
•  odškodnina za izpad planirane kotitve
•  odškodnina za prazna vzrejna mesta 

pitancev

Zavarovane živali
•  celotni stalež prašičev (vse vzrejne 

enote) na kmetijskem gospodartvu ob 
predložitvi izpiska iz registra VOLOS. 

Pogoj za sklenitev zavarovanja je  
sklenitev zavarovanja posevkov in  
plodov (Agro Bazis). Zavarovati je  
potrebno celoten stalež živali na  
naslovu kmetijskega gospodarstva.

Splošne informacije

•  Kritje pri novo sklenjenih pogodbah 
prične veljati na 60. dan ob 00.00 uri 
(karenca).  

•  Zavarovatelj nadomesti škodo na 
svinjah zaradi pojava kužnih bolezni 
če: 
1. je bila kužna bolezen potrjena s 

strani odgovornih državnih  
organov na osnovi veljavne 
nacionalne zakonodaje*;

2. je bil stalež živali na dan sklenitve 
zavarovalne ponudbe neokužen;

3. na dan sklenitve zavarovalne 
ponudbe ni bilo predpisanih  
zakonskih preventivnih ukrepov 
za preprečevanje pojava kužnih 
bolezni;

4. na dan sklenitve zavarovalne 
ponudbe ni bilo na razpolago 
dokumenta, ki bi izkazoval 
sum obstoja kužne bolezni pri 
zavarovancu.

*Kužne bolezni v prašičereji, ki jih je potrebno obvezno 
prijaviti odgovornim nacionalnim službam: steklina, 
slinavka in parkljevka, vranični prisad, vezikularni stoma-
titis, prašičja bruceloza, afriška prašičja kuga, klasična 
prašičja kuga, vezikularna bolezen prašičev, bolezen 
Aujeszkega.

Kužne bolezni v prašičereji Kužne bolezni v prašičereji
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Portal
Za lažjo in učinkovito brezkontaktno  
komunikacijo je tu naš uporabniški 
spletni portal. 

Prednosti uporabe portala: 
•  pregled nad vašimi izbranimi  

zavarovalnimi produkti,
•  takojšen vpogled v zavarovalno  

dokumentacijo (police, škodni  
zapisniki, obračuni odškodnin,  
obvestila zavarovalnice itd.)

•  enostava spletna prijava škode in  
spremljanje statusa prijave,

•  pregled nad vašimi osebnimi podatki,
•  pregled poteka vegetacije in razvoja 

rastlin na vaših poljih s pomočjo  
satelitske storitve AgraSat.

Prijava v portal poteka preko spletne 
strani z vašimi osebnimi prijavnimi 
podatki.

Prijava škode

Škodo nam lahko prijavite hitro, 
enostavno in zanesljivo v naslednjih 
korakih:
1. Pojdite na spletno stran 
    www.agrozavarovalnica.si.
2.  S klikom na ikono „Login“ se prijavite 

v uporabniški portal. Nato izberite 
„Prijava škode“ in izpolnite spletni 
obrazec.

3.  Prijavo škode lahko izpolnete tudi 
preko spletne strani, brez predhodne 
prijave v portal, z vnosom nosilca 
zavarovanja ter številke zavarovalne 
police. 

Za uspešno prijavljeno škodo prejmete 
potrditveno sporočilo po e-pošti. 

Z učinkovitim in odzivnim škodnim  
servisom zagotavljamo hitro izplačilo  
odškodnine. 

Login  
ikona za 
portal



AgraSat
S programom AgraSat lahko ob prijavi 
v portal opazujete razvoj vegetacije na 
vaših poljih kar iz vesolja. Vsakih pet dni 
je narejen nov satelitski posnetek. Na 
voljo so satelitski posnetki zadnjih 12 
mesecev. 

Satelitske slike, med katerimi lahko 
izbirate, posnameta satelita Sentinel 
(ESA) in Landsat (NASA). Prostorska 
ločljivost slik je med 10 in 30 m. 
Vse potrebne atmosferske popravke 
in izračune ustreznih indeksov naredi 
Österreichische Hagelversicherung.

Zakaj opazovanje s sateliti?
•  Razlike v razvoju rastlin pogosto niso 

prepoznavne.
•  Agro-tehnične ukrepe na poljih se 

lahko izvede le omejeno.
•  Optimalen donos ostane neizkoriščen.

Kaj nam prikazuje satelitska slika?
•  Vitalnost in razvoj rastlin;
•  Intenzivnost obarvanja posameznih 

delov površin glede na vegetacijski 
indeks;

•  Več kot je zelene barve na sliki,  
močnejša je rast;

•  Več kot je rjave barve na sliki, šibkejša 
je rast.

Kaj prikazujejo diagrami?
AgraSat omogoča analize poteka rasti 
po posameznih mesecih in primerjavo 
med njimi:
•  za posamezno izbrano površino,
•  za več različnih lokacij naenkrat,
•  za celoten okraj oz. občino.



KJE NAS NAJDETE:

AGRO ZAVAROVALNICA 
Podružnica v Sloveniji
Titova cesta 63, 2000 Maribor
Tel: 02 330 55 60
GSM: 041 791 090 
E-pošta: info@agrozavarovalnica.si

www.agrozavarovalnica.si

AGRO ZAVAROVALNA AGENCIJA, d.o.o.
Ekskluzivna partnerska agencija 
Titova cesta 63, 2000 Maribor
Mobitel: 031 393 668 - Jure Tekmec
Pisarna: 041 345 613 - Marša Schlauer
E-pošta: info@aza.si

www.aza.si

Edvard Mišković
Poslovni sekretar
02/330 55 60
miskovic@agrozavarovalnica.si

Sabina Kotnik Germšek 
Poslovna asistentka
02/330 55 60
kotnikgermsek@agrozavarovalnica.si

Špela Železnikar, MSc 
Koordinacija tujina
+43 664/280 42 97
zeleznikar@hagel.at

mag. Benjamin Schlauer 
Direktor podružnice
041/791 090
schlauer@agrozavarovalnica.si

Pridržujemo si pravico do vsebinskih napak in tiskarskih napak. Veljajo aktualni splošni pogoji zavarovanja,
vključno z dodatnimi pogoji.


