
Zavarovanje

Dodatno nezgodno zavarovanje  
starejših

Zavarovanje, s katerim boste lahko ohranili vaš življenjski slog 
in se brezskrbno ukvarjali s tistim, kar vas veseli. S sklenjenim 
zavarovanjem poskrbite, da vas morebitna nezgoda ne bo ogrozila 
tudi finančno.

Ste stari od 50 do 80 let? Zagotovite si zavarovanje, s katerim si lahko ob 
morebitni poškodbi v nezgodi krijete stroške zdravljenja, nege, nakupa 
pripomočkov, plačate preureditev vašega doma ali poskrbite za dodatno 
pomoč. Sedaj se lahko zavarujete tudi za kritji operacije in oskrbe po 
nezgodi.  
Dodatno zavarovanje lahko priključite Naložbenemu življenjskemu zavarovanju Fleks za starejše ali 

Življenjskemu zavarovanju Jesen življenja. 

 
 
 
 
 
 
 



* Pogoj za sklenitev je, da ste sposobni za samostojno gibanje, hranjenje, oblačenje in slačenje, obuvanje in sezuvanje, skrb za osebno higieno in odvajanje.
** Tabela operacij po nezgodi, Tabela težjih poškodb in Tabela zlomov, izpahov in opeklin so sestavni del Dopolnilnih pogojev za Dodatno nezgodno 
zavarovanje starejših.

Zakaj skleniti zavarovanje?
Dodatno nezgodno zavarovanje starejših lahko sklenete brez preverjanja vašega 

zdravstvenega stanja.* V zrelih letih je nevarnost poškodbe večja in tudi okrevanje 

lahko traja dlje. Vendar pa to ne pomeni, da se morate odpovedati vsakdanjim 

priljubljenim aktivnostim. 

Težje poškodbe
Po nezgodi, v kateri se težje poškodujete, ste upravičeni do izplačila skladno s 
Tabelo težjih poškodb **.

Nezgodna smrt
Če se zgodi najhujše, se poleg izplačila iz osnovnega življenjskega zavarovanja 
dodatno izplača še zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti. Izplačilo bo 
zagotavljalo finančno varnost vašim najbližjim.

Izbirate lahko med naslednjimi kritji:

Nadomestilo za oskrbo po nezgodi
Nadomestilo za oskrbo po nezgodi se izplača v primeru, da je bila opravljena 
operacija, navedena v Tabeli operacij po nezgodi **. Izplačilo lahko namenite 
za nego, pomoč pri gospodinjskih opravilih ali tudi za plačilo prevozov na 
zdravniške preglede.

Nadomestilo za operacije po nezgodi
Pogosto je po nezgodi potreben tudi operativni poseg. V tem primeru vam 
zavarovalnica izplača nadomestilo, ki ustreza odstotku od zavarovalne vsote 
za operativni poseg, opredeljenemu v Tabeli operacij po nezgodi **. 
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Fizioterapevtsko zdravljenje
Če vas zdravnik napoti na fizikalne terapije, boste prejeli nadomestilo za 
opravljene dneve terapij. Po enem nezgodnem dogodku se lahko izplača 
nadomestilo za največ 30 dni terapij. 

Bolnišnični dan
Če ste po nezgodi nastanjeni in se zdravite v bolnišnici oziroma kliniki, vam 
pripada nadomestilo za bolnišnični dan. Nadomestilo za bolnišnični dan se 
izplača za največ 100 dni zdravljenja v bolnišnici po posameznem nezgodnem 
dogodku, v dveh letih od dneva nezgode.

Izplačilo mesečne nezgodne rente 
Če zaradi težjih poškodb v eni ali več nezgodah po Tabeli težjih poškodb ** 
dosežete ali presežete 50 odstotkov, ste upravičeni do izplačila mesečne 
rente. Izberete lahko med dobo izplačevanja 5 ali 10 let.

Zlomi, izpahi in opekline 
Če v nezgodi pride do zloma, izpaha ali opekline, boste prejeli izplačilo 
v skladu s Tabelo zlomov, izpahov in opeklin. 

Za kakšne zneske se lahko zavarujete?
Zavarovalna kritja in njihove višine lahko izberete glede na vaše želje in 

zmožnosti prosto ali pa v enem od vnaprej pripravljenih paketov. Od višine 

premije je odvisno, kakšna zavarovalna vsota se vam izplača v primeru 
nezgode. Zavarovalna kritja so določena z omejitvami v višini minimalne in 

maksimalne zavarovalne vsote (ZV).



Dodatno nezgodno zavarovanje starejših lahko podrobno spoznate in 
sklenete preprosto, kjerkoli in kadarkoli.  

• Obiščite najbližjo poslovalnico Zavarovalnice Triglav ali se oglasite svojemu zastopniku.

• Pokličite na 080 555 555.

• Pišite nam na info@triglav.si.

Prednosti Dodatnega nezgodnega zavarovanja starejših

Zavarovalnica Triglav, d. d. 
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana 
www.triglav.si

Preprosta sklenitev
brez zdravniškega 

pregleda.

Na voljo že  
z nizkimi mesečnimi  

vplačili.

Razširjen nabor 
kritij, za katera ste 

zavarovani.

V to premijo Dodatnega 
nezgodnega  zavarovanja starejših 
so vključena naslednja kritja

 � Nadomestilo za operacije po 
nezgodi: 3.000 EUR

 � Nadomestilo za oskrbo po 
nezgodi: 300 EUR

 � Nadomestilo za zlom, izpah in 
opekline: 1.500 EUR

 � Nadomestilo za bolnišnični dan: 
10 EUR

 � Dnevno nadomestilo za dneve 
opravljanja fizikalne terapije  
10 EUR

Oseba, stara 68 let, ima sklenjeno Dodatno nezgodno zavarovanje starejših z mesečno premijo 
9,05 EUR. Pri zdrsu pred hišo je utrpela zlom v ramenskem sklepu. Po nezgodi je bila operirana, 
20 dni je okrevala v bolnišnici, nato pa je potrebovala 30 fizikalnih terapij in oskrbo po nezgodi.

Primer zavarovanja in izplačila

Kritje za izplačilo
Višina 

izplačila

Zlomi, izpahi in opekline 600 EUR

Operacija po nezgodi 1.800 EUR

Bolnišnični dnevi 200 EUR

Fizioterapevtsko zdravljenje 300 EUR

Oskrba po nezgodi 300 EUR

Skupaj izplačilo zavarovani osebi 3.200 EUR


