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Ta dokument vsebuje povzetek pomembnejših informacij o nezgodnem zavarovanju in ni prilagojen individualnim potrebam in zahtevam zavarovalca. Popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju najdete v pogodbeni dokumentaciji (morebitna ponudba z dopolnili in izjavami, zavarovalna polica, Tabela trajne
invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode, splošni, posebni in dopolnilni pogoji, morebitne pisne izjave, klavzule ter druge priloge
in dodatki k polici). Da boste zadostno informirani, preberite vso pogodbeno dokumentacijo.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za nezgodno zavarovanje, ki nudi zaščito (finančno varnost) pred tveganji zaradi nezgode.

Kaj je zavarovano?
Zavarovanje lahko nudi naslednja kritja:
Nezgodna smrt ali
Nezgodna invalidnost
-- Nezgodna renta
-- Bolnišnični dan
-- Dnevno nadomestilo
-- Stroški zdravljenja
-- Stroški kozmetičnih operacij
-- Nadomestilo za bolečine pri zlomih
-- Nadomestilo za operacije
Možno je še dodatno zavarovati:
-- VIVA PAKET, ki krije določena rakava obolenja, stroške kozmetičnih
operacij kot posledice raka na dojki, stroške pomoči v gospodinjstvu v
primeru določenih rakavih obolenj in splav kot posledica nezgode.
-- Naravno smrt v sklopu kolektivnega nezgodnega zavarovanja in
nezgodnega zavarovanja vodilnih delavcev in strokovnjakov.
-- Dnevno nadomestilo za izostanek od pouka pri nezgodnem
zavarovanju otrok.
-- Nadomestilo za nego pri nezgodnem zavarovanju otrok.

Kaj ni zavarovano?
Če je zavarovalni primer že nastal pred sklenitvijo zavarovanja, če je
bil v nastajanju ali je bilo gotovo, da bo nastal.
Obolenja, degenerativne spremembe, stanja ali hibe, ki jih je
zavarovanec imel pred nezgodo ali nastanejo zaradi postopnega, dalj
časa trajajočega škodljivega delovanja na zavarovančevo zdravje oz.
telo.
Če je nezgoda posledica uporabe in delovanja alkohola, mamil,
zdravil, psihoaktivnih snovi ali ionizirajočega sevanja, jedrskega orožja
ali jedrske energije.
Nezgode zaradi potresa, vojne, terorističnih dejanj ali udeležbe v
oboroženih akcijah.
Poskus ali izvršitve samomora ali namerne povzročitve nezgode,
izvršitvi naklepnega kaznivega dejanja, pretep ali fizični obračun.
Posledice poškodbe vratu ali vratne hrbtenice, ki niso medicinsko
dokumentirane najkasneje 48 ur po nezgodi, za katere ne obstaja
uradno potrdilo o vzroku in nastanku.
Nezgode pri upravljanju zračnih ali vodnih plovil, motornih ali drugih
vozil, brez predpisanega veljavnega dovoljenja za upravljanje.
Ostale izključitve zavarovalnega kritja so podrobno opisane v
zavarovalnih pogojih.

Kaj je zavarovalna vsota?
Končni izbor zavarovalnih dajatev (kritij) in zavarovalnih vsot se dogovori
v zavarovalni pogodbi.

Ali je kritje omejeno?
Z dogovorjenimi zavarovalnimi vsotami.
S starostjo zavarovanca.
Za nezgode, na katere vplivajo tudi obolenja, degenerativne
spremembe oz. stanja ali hibe.
Pri določenih rizikih, za katere so zapisane omejitve, velja, da obstaja
kritje zgolj v primeru, da je plačana dodatna premija in je to pisno
dogovorjeno z zavarovalnico.
Če zavarovanec utrpi nezgodo kot sopotnik pri vožnji z vozilom, ki
ga vozi voznik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih
substanc, ali če se ugotovi, da zavarovanec ob nezgodi ni uporabljal
zaščitne čelade ali ni bil pripet z varnostnim pasom, kot to predpisuje
Zakon o varnosti cestnega prometa.
Če se zavarovanec ne drži navodil lečečega zdravnika.
Ostale omejitve zavarovalnega kritja so podrobno opisane v
zavarovalnih pogojih.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovalno kritje velja povsod po svetu.

Kakšne so moje obveznosti?
Obveznosti na začetku pogodbe:
- Seznanitev zavarovalnice z okoliščinami, ki vplivajo na zavarovanje.
- Plačilo premije oziroma dela premije, ki ga je potrebno plačati ob sklenitvi pogodbe.
Obveznosti med trajanjem pogodbe:
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- Redno plačevanje premije skladno z dogovorom navedenim v zavarovalni polici.
- Obvestiti zavarovalnico o želeni spremembi zavarovalnega kritja ali o spremenjenih okoliščinah, ki vplivajo na zavarovanje.
- Prijaviti zavarovalnici vsako spremembo zavarovančevega stalnega ali začasnega bivališča v primeru, ko je novo stalno ali začasno bivališče izven območja države
Republike Slovenije.
- Prijaviti zavarovalnici spremembo rednih delovnih nalog, ki jih zavarovanec opravlja (tudi spremembo zavarovančevega poklica).
- Prijaviti zavarovalnici nastop zavarovančeve brezposelnosti (izguba redne zaposlitve za določen ali nedoločen čas) oz. zavarovančevo upokojitev.
Obveznosti ob nastopu zavarovalnega primera:
- Takoj, ko je to mogoče (najpozneje v 48 urah po nezgodi), iti k zdravniku oz. poklicati zdravnika zaradi pregleda in nudenja pomoči.
- Nemudoma ukreniti vse potrebno za zdravljenje ter glede načina zdravljenja ravnati po zdravnikovih navodilih in nasvetih.
- Zavarovalnici pisno prijaviti nezgodo, takoj ko zdravstveno stanje to omogoča.
- Izpolniti obrazec zavarovalnice za prijavo nezgode in posredovati podatke, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode.

Kdaj in kako plačam?
Premija za zavarovalno leto se plača v celoti v naprej, razen če glede načina plačevanja premije obstaja drugačen dogovor. V tem primeru je potrebno ob sklenitvi
zavarovanja vnaprej plačati celotno enkratno premijo oz. prvi obrok premije z gotovino, plačilno ali kreditno kartico, plačilnim nalogom ali računom, nadaljnje
premije pa preko direktne obremenitve, s plačilnim nalogom ali računom. Premija se lahko plačuje v mesečnih, četrtletnih, polletnih obrokih ali pa le enkrat letno.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovanje začne veljati ob 00.00 tistega dne, ki je naveden na zavarovalni polici kot začetek zavarovanja, tedaj prične tudi jamstvo zavarovalnice, pod pogojem, da
je do tedaj plačana tudi celotna enkratna premija oz. prvi obrok premije. Pred dnem, ki je na polici naveden kot začetek zavarovanja, ni zavarovalnega jamstva.
Zavarovanje preneha veljati ob 00.00 tistega dne, ki je na zavarovalni polico naveden kot konec zavarovanja. Če je na zavarovalni polici naveden samo začetek
zavarovanja ali je izrecno dogovorjeno avtomatsko podaljševanje, se zavarovalna pogodba in s tem zavarovalno jamstvo podaljšuje iz leta v leto, dokler ni s strani
zavarovalnice ali zavarovalca dana odpoved.
Zavarovalno kritje preneha tudi v primeru, če zavarovalec ne plača do zapadlosti zavarovalne premije, ki je zapadla po sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori kdo
drug, ki je za to zainteresiran, po tridesetih dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno priporočeno pismo zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije, pri
čemer pa ta rok ne more izteči prej, preden ne preteče trideset dni od zapadlosti premije.
Zavarovalno kritje preneha tudi, če je zavarovalna pogodba odpovedana skladno z določili zavarovalnih pogojev.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovanje sklenjeno z nedoločenim trajanjem ali trajanjem z avtomatskim podaljševanjem lahko vsaka pogodbena stranka pisno odpove najmanj tri mesece pred
potekom tekočega zavarovalnega leta, če ni prišlo do nastopa zavarovalnega primera in zavarovanje ni prenehalo že iz kakšnega drugega vzroka. Če je zavarovanje
sklenjeno za več kot 3 leta, sme po poteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od pogodbe, s tem da to pisno sporoči drugi
stranki.
Ob nastopu zavarovalnega primera lahko zavarovalec brez odpovednega roka odpove pogodbo v roku enega meseca od odklonitve izplačila zahtevka za izplačilo
zavarovalnine, pravnomočnosti sodbe v primeru spora ali zapadlosti obveznosti zavarovalnice pri zavlačevanju izplačila zavarovalnine s strani zavarovalnice.
Potrošnik ima pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, pravico, da v petnajstih dneh zavarovalnici sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog
za svojo odločitev.

Dokument velja od 02. 04. 2019.
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