NEZGODNO ZAVAROVANJE
OTROK IN MLADINE

Prednosti nezgodnega Kaj krije nezgodno
zavarovanja
zavarovanje?
Nezgodno zavarovanje je namenjeno otrokom in
mladini za zagotavljanje dodatne finančne varnosti
v primeru nezgode.
•
Brez vsakoletnih skrbi za pravočasno sklenitev:
s sklenitvijo nezgodnega zavarovanja za
otroka, učenca, dijaka ali študenta imate
zagotovljeno neprekinjeno zavarovanje, ki
velja do dopolnjenega 27. leta.
•
Specialistične storitve, diagnostične
preiskave in načrt zdravljenja zaradi nezgode
omogočajo hitro pridobitev diagnoze, usmerjeno
zdravljenje, hitro okrevanje, omejitev morebitnih
trajnih posledic in čimprejšnjo vrnitev v aktivno
življenje.
•
Zavarujemo tudi registrirane športnike
do 15. leta starosti za nezgode, ki se jim
pripetijo na treningih in tekmah. Športnikom,
starejšim od 15 let, lahko zagotovite popolno
kritje z doplačilom za določene športe. Za
podrobnosti si oglejte splošne pogoje.
•
Pomoč v primeru nezgode ali bolezni:
brezplačna storitev za zavarovance nezgodnega
zavarovanja. Če vaš otrok zboli ali se poškoduje,
pokličite Asistenco zdravje na 080 81 10.
Olajšali in skrajšali mu bomo pot do ustreznega
zdravnika, diagnoze in okrevanja. Podrobnosti
si oglejte na www.generali.si.

•

Zavarovanje krije nezgode v Sloveniji in tujini, ne
glede na to, kje je do njih prišlo: v vrtcu ali šoli, na
fakulteti, izletu, potovanju, doma ali med počitnicami.

•

•
•

Opis kritij:
•

•

•

•
•

•

Invalidnost s progresijo: za vsak odstotek
invalidnosti zaradi nezgode, ki presega 50 %,
izplačamo 4-kratni odstotek zneska, ki je
osnova za izračun zavarovalnine. Primer
izplačila: ob določitvi 100 % invalidnosti
pri osnovni zavarovalni vsoti 75.000 EUR se
izplača: 50 % + (50 % x 4) = 250 % x 75.000
EUR = 187.500 EUR zavarovalnine.
Mesečno izplačilo pri 50 % ali višji invalidnosti
zaradi nezgode: nezgodno rento prejemate
36 zaporednih mesecev.
Dnevno nadomestilo za bolnišnično
zdravljenje: izplačamo do 365 nočitev na
nezgodo.
Dnevno nadomestilo za zdraviliško zdravljenje:
izplačamo do 30 dni na nezgodo.
Dnevno nadomestilo izplačamo do 230
dni na nezgodo, tudi če ima zavarovanec
imobilizirane ude, šive ali mora na prevezovanje
v zdravstveni dom, pa ob tem ni odsoten iz
vrtca, šole ali fakultete. Kritje velja tudi v
času počitnic.
Zlomi, izpahi in opekline: izplačilo prejmete v
primeru zloma ene ali več kosti, izpahnjenega
sklepa ali opeklin nad 5 % telesne površine.

•

Paket

Invalidnost s
progresijo
(vsak % nad 50 %
šteje 4-krat)

Mesečno
izplačilo

Dnevno
nadomestilo
za bolnišnično
zdravljenje

Dnevno nadomestilo zaradi nezgode
Lahko dodate k paketom, ki kritja ne vključujejo
(A, B, C in E).
Drugo mnenje zaradi nezgode in bolezni
Vključuje strokovno mnenje mednarodno
priznanih strokovnjakov medicinske in drugih
strok v zvezi s postavljeno diagnozo ali/in
priporočenim zdravljenjem zavarovanca.
Lahko dodate k vsem paketom.
Izguba življenja zaradi nezgode
Lahko se zavarujejo otroci nad 14. letom starosti.
Upravičencu izplačamo zavarovalno vsoto v
primeru izgube življenja zavarovanega otroka.
Lahko dodate k vsem paketom.

Kako lahko pridobite
20 % popust na
nezgodno zavarovanje?
• Če ste velika družina in zavarujete hkrati tri ali
več otrok.
• Če ima eden od staršev, ki je plačnik zavarovanja,
pri Generaliju sklenjeno dopolnilno
zdravstveno zavarovanje.
Popust lahko koristite pri svojem zastopniku ali
v naših poslovalnicah Generalija. Popusti se med
seboj izključujejo.

Zavarovalne vsote in premije so izražene v EUR. Vse premije vsebujejo 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov. Zavarujejo se
lahko otroci do dopolnjenega 26. leta. Nezgodno zavarovanje traja do preklica, vendar največ do poteka zavarovalnega leta, v katerem
zavarovanec dopolni 27 let.

Zavarovalne vsote in premije (otroci do 26. leta)
Izplačilo pri
100 %
invalidnosti*

Možnosti razširitve
zavarovalnih kritij

Operacije: izplačilo prejmete, ko je zaradi
nezgode opravljena ena ali več operacij.
Zavarovalno kritje se nanaša na več kot 400
različnih vrst operacij.
ZA ŠPORTNIKE! Specialistične storitve in
diagnostične preiskave zaradi nezgode:
organizacija in plačilo stroškov storitev
specialističnega pregleda, enostavnih
diagnostičnih preiskav, enostavnih ambulantnih posegov in diagnostičnih preiskav, ki so
nadaljevanje specialistične obravnave in so
v nekaterih primerih potrebne za postavitev
diagnoze.
ZA ŠPORTNIKE! Načrt zdravljenja:
organizacija in plačilo stroškov storitev
svetovanja pooblaščenega zdravnika
zavarovalnice o nadaljnjem zdravljenju
poškodbe zavarovanca, za katero je bila
potrebna hospitalizacija za dosego
optimalnega poteka zdravljenja in
rehabilitacije.

Dnevno
nadomestilo
za zdraviliško
zdravljenje

Dnevno
nadomestilo

Zlomi, izpahi
in opekline
(do)

Operacije
(do)

Specialistične storitve in
diagnostične preiskave
zaradi nezgode (do)

Načrt zdravljenja
zaradi nezgode

LETNA
PREMIJA

LETNA PREMIJA
za registrirane
športnike
(nad 15 let)

A

32.500

13.000

100

-

5

-

300

500

-

-

16,11

23,05

B

75.000

30.000

150

8

5

-

500

1.500

-

-

36,23

51,81

C

100.000

40.000

200

8

10

-

750

1.000

-

-

46,23

66,11

D

187.500

75.000

300

10

12

3

1.000

1.000

-

-

88,92

127,15

E Športni paket

100.000

40.000

200

8

10

-

750

1.000

1.000

vključen

68,13

97,43

F Športni paket

125.000

50.000

200

10

12

4

750

1.000

1.000

vključen

90,40

129,26

Kako uveljavljate
specialistične storitve
Enostavno! Pokličite Asistenco zdravje na 080 81 10.
Pomagali vam bomo pri prijavi in uveljavljanju kritij za:
•

•
•

specialistične obravnave, enostavne in zahtevne
diagnostične preiskave. Potrebujete le napotnico
zdravnika (ali izvid zdravnika specialista) za posamezno
zdravstveno storitev;
pridobitev drugega mnenja je treba posredovati obrazec;
organizacijo načrta zdravljenja zaradi nezgode. Potrebujemo
dokazilo o hospitalizaciji zaradi nezgode in posredovan
obrazec.

Asistenca zdravje vam bo izdala predhodno odobritev s točnim
datumom želene storitve, organizirala pripravo načrta zdravljenja
in drugega mnenja.
DOM
ZDRAVJE

AVTO

Vseživljenjski partner

ŽIVLJENJE

UPRAVLJANJE
VARČEVANJE
PREMOŽENJA
POKOJNINA

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

//www.generali.si/LpcLPi
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!!!!!!

Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o NEZGODNEM
ZAVAROVANJU OTROK IN MLADINE. 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 Splošnih pogojih za nezgodno zavarovanje
otrok in mladine do 26. leta 01-ŠNZ-01/20, ki so sestavni del zavarovalnega produkta. Za dodatna
pojasnila in sklenitev zavarovanja se lahko obrnete na svojega zavarovalnega zastopnika oziroma
naše prodajne poti.
04/ julij 2020

