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STARPRIM

Nasveti
Blagajne STARPRIM - Primat

za izbiro blagajne

Ali skrbno varujete Vaše pomembne dokumente,
gotovino, nakit, računalniške medije?
V življenju se soočamo z nepredvidenimi - neprijetnimi
dogodki, ki nam povzročijo velike težave.
Pomislite na neprecenljive prednosti blagajne!
Kdor zna varovati svoje imetje, skrbi za svojo varnost in si
zagotavlja miren sen!

Pri izbiru blagajne upoštevajte naše nasvete.

A

SVETUJEMO
Izbiro blagajne dobro premislite - blagajne vendar ne kupujete vsak dan!

serija

STARPRIM

Upamo, da Vam bodo te informacije v
pomoč pri izbiri blagajne. Pogovorite
se tudi z našimi strokovnimi prodajalci.

PRIMAT TOVARNA KOVINSKE OPREME, D. D.

Primat, d. d., Industrijska ul. 22,
SI - 2000 Maribor
Telefon: 02 25 07 600,
Telefaks: 02 25 12 649
E-pošta: info@primat.si

Z veseljem Vam bodo v pomoč.
PRIMAT d.d.

Produkcija: KRAFT&WERK; Foto: FOTO FINO, STUDIO 5, PhotoDisc; julij 2006

Posvetujte se tudi s svojim zavarovalnim agentom!

Varnost. Starprim. Primat.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Blagajne s
preverjeno–
preizkušeno
in certificirano
kvaliteto

Pri izboru blagajne upoštevajte, da so na tržišču različni proizvodi:
– proizvodi brez preizkušene - certificirane kvalitete so taki, ki jih ni nihče preizkusil;
– proizvodi s preizkušeno - certificirano kvaliteto so taki, ki so bili preizkušeni, certificirani in
katerih izdelavo nadzorujejo kontrolne inštitucije.

Kaj
shranjevati
v blagajni?

Primer:

Certificirane blagajne imajo na notranji strani vrat
tablico certifikacijskega organa. Tablica zagotavlja, da
je blagajna kvalitetna in preizkušena.

V Evropi je sprejet enotni evropski standard EN 1143-1, ki ima več kvalitetnih razredov. Tudi
Republika Slovenija je osvojila ta standard, ki nosi oznako SIST EN 1143-1. Testiranje po
evropskem standardu izvaja Verband der Schadenversicherer e.V., Köln, Nemčija, preizkusni
postopek pa je zelo strog. V primeru pozitivno opravljenega preizkusa se določi varnostna
stopnja, kateri ustreza odpornost testirane blagajne in s tem je tudi opredeljena višina
zavarovalne vrednosti za vsebino blagajne.

A

Fizične osebe

Podjetniki

– kreditne kartice
– čeki
– hranilne knjižice
– nakit
– gotovina
– zavarovalne police
– osebni dokumenti
– vrednostni papirji
– zbirka dragocenih kovancev
– numizmatična zbirka
– orožje

– pogodbe, naročila
– računi
– vrednostni papirji
– tehnična dokumentacija
– denar
– poslovna dokumentacija

Velikost
blagajne

Ko boste izdelali spisek stvari, ki bi jih želeli varovati v vaši blagajni - boste začudeni, kako dolg
spisek ste sestavili.
Bodite pozorni - vsaka blagajna ima zunanje in notranje dimenzije.

SVETUJEMO
Poskušajte sestaviti seznam stvari, ki ste jih doslej shranjevali ali skrivali na različnih
mestih. Dobili boste pregled, kaj sploh morate varovati.

A

Izberite vedno malo večjo blagajno, kot bi jo sicer potrebovali ob nakupu. Ko boste imeli blagajno in se navadili stvari varovati, se bodo vedno znova pojavljale nove stvari, ki jih boste želeli
varovati v blagajni. Z nakupom malo večje blagajne boste rešili prostorski problem, ki se sicer
lahko pojavi v prihodnosti.

STARPRIM
VARNOSTNE STOPNJE
Po evropskih normah
CEN-EN 1143-1.

SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE
Minimalni pogoji in priporočila za sklepanje
vlomskih zavarovanj

Največja varnostna obremenitev
brez javljalne naprave

Postavitev
blagajne

z javljalno napravo

Zaklepanje
blagajne

STARPRIM 1:
Protivlomna odpornost 30/50 RU*

SVETUJEMO

20.000 EUR

40.000 EUR

50.000 EUR

100.000 EUR

Zaklepanje blagajne je možno v
treh osnovnih variantah.
Osnovne variante zaklepanja je
možno tudi kombinirati.

STARPRIM 2:
Protivlomna odpornost 50/80 RU*

A
100.000 EUR

200.000 EUR

150.000 EUR

300.000 EUR

A

a) Blagajne je možno zabetonirati v zid
b) Blagajne je možno postaviti v pohištvo in sidrati v dno ali v zid.
c) Blagajne so prostostoječe, vendar se tudi sidrajo v tla ali v zid.

STARPRIM 3:
Protivlomna odpornost 80/120 RU*

SVETUJEMO

Premislite Vaše želje glede zaklepanja. Pri ključni ključavnici je
potrebno paziti na ključe!
Pri kombinacijski ključavnici je
potrebno paziti na šifro, ki si jo
sami poljubno izberete. Vsi našteti
zaklepi so enako varni.

STARPRIM 4:
Protivlomna odpornost 120/180 RU*

Teža blagajne

SVETUJEMO

Vsaka blagajna ima
določeno lastno težo.

STARPRIM 5:
Protivlomna odpornost 180/270 RU*

A

250.000 EUR

500.000 EUR

SVETUJEMO
Izberite blagajno preizkušene - certificirane kvalitete.
Veselje ob nakupu cenenega proizvoda traja samo do ... neprijetnega dogodka - vloma!

kg
A

SVETUJEMO
Preverite težo izbrane blagajne in preverite nosilnost Vaših tal!
Preverite možnost vnosa blagajne (stopnice, dvigalo ...).

Izbor
varnostne
stopnje

Izbor varnostne stopnje je zelo pomemben dejavnik pri izbiri blagajne. Ravnajte se po tabeli
evropskega standarda EN 1143-1 oziroma slovenskega standarda SIST EN 1143-1 in
orientacijskih zavarovalnih premijah Slovenskega zavarovalnega združenja.

A

SVETUJEMO
Poskušajte oceniti vrednost vaših stvari, ki jih boste varovali v blagajni.
Presenečeni boste, kako visoka je vrednost Vaših stvari.

