1. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji, stroške zdravljenja
psa, ki nastanejo kot posledica nezgode ali bolezni opredeljenih v Splošnih
pogojih za zavarovanje živali. Glede na obseg zavarovalnega kritja ločimo:
Obseg 1
Zavarovanje krije stroške:
1) pregleda psa;
2) diagnostičnih in veterinarskih storitev, z izjemo tistih, ki so zajeti v 2. in
3. obsegu kritja teh pogojev;
3) zdravil, ki se uporabijo za zdravljenje v zvezi s postavljeno diagnozo in
spadajo med zavarovane nevarnosti, ki so krite po tem obsegu;
4) poroda, pred porodnih oz. po porodnih komplikacij;
5) kontrolnega pregleda in
6) izdaje recepta.
Obseg 2
Zavarovanje krije stroške zdravljenja iz obsega 1 in dodatno še stroške:
1) diagnostičnih storitev in zdravstvenih posegov (vključno z operacijami)
hrbtenice, kolenskega oziroma komolčnega sklepa ter kolkov in
2) zdravil, ki se uporabijo za zdravljenje v zvezi s postavljeno diagnozo
pri zdravstvenih posegih, ki so kriti po tem obsegu.
Obseg 3
Zavarovanje krije stroške zdravljenja iz obsega 1 in 2 ter dodatno še stroške
za:
1) zdravljenje s kemoterapijo;
2) zdravljenje z matičnimi celicami;
3) dopolnilna zdravljenja - fizioterapijo, akupunkturo, akupresuro,
manualno terapijo, hidromasažo, in limfno drenažo zaradi bolezni ali
nezgode in
4) pridobitev drugega strokovnega mnenja.
(2) Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna premija zavarovanje krije
tudi stroške:
1) zdravljenja kot posledica nezgode psa med prevozom;
2) zdravljenja kot posledica nezgode v tujini.

2. člen - IZKLJUČITVE
(1) Zavarovanje ne krije stroškov, ki nastanejo:
1) zaradi zdravljenja psa kot posledice nezgod ali bolezni, ki so
nastale pred sklenitvijo zavarovanja in do sklenitve zavarovanja niso
ozdravljene;
2) zdravljenja psa kot posledice nezgode, ki so nastale znotraj 48-ih ur
(karenca) po začetku veljavnosti zavarovanja;
3) zdravljenja psa kot posledice bolezni, ki so nastale znotraj 14-ih dni
(karenca) po začetku veljavnosti zavarovanja,
4) zaradi zdravljenja zavarovanih nevarnosti navedenih v obsegu
zavarovanih nevarnosti 2 in 3 teh pogojev, ki nastanejo znotraj 180-ih
dni (karenca) po začetku veljavnosti novega zavarovanja. To določilo
ne velja za primere poškodb hrbtenice in/ali kolena in/ali komolca in/
ali kolkov zaradi prometne nesreče;
5) zdravljenja bolezni, ki ni bila ozdravljena v 365-ih dneh od dneva pojava
prvih znakov bolezni. To določilo ne velja za vseživljenjska zavarovanja;
6) veterinarskih intervencij gospodarskega in lepotnega značaja:
kastracija, ovarioektomija, zdravljenje neplodnosti, kupiranje ušes,
rezanje repov, striženje nohtov, amputacija krempljev itd.;
7) zaradi pakiranja in pošiljanja materiala za laboratorijske preglede;
8) katerih koli zobozdravstvenih posegov in posegov na obzobnih tkivih,
9) ob nakupu zdravil brez predpisanega veterinarskega recepta,
10) testov na alergije;
11) preventivnih posegov proti kužnim, vzrejnim in parazitarnim boleznim,
12) prevoza ob veterinarski intervenciji;
13) diagnostičnih in terapevtskih metod, ki po mnenju veterinarja
zavarovalnice niso bile nujno potrebne in zaradi opustitve le teh ne bi
bilo ogroženo življenje psa;

14) hospitalizacije psa,
15) nabave posebne prehrane za bolne in občutljive pse (dietetska,
shujševalna, antialergijska ipd.) ter zaradi stroškov nabave ortopedskih
in drugih pripomočkov (zaščitne ovratnice, opornice, zaščitni plašči ipd.),
16) usmrtitve psa,
17) svetovanja in
18) izdaja veterinarskega poročila.
(2) Zavarovanje ne krije stroškov zdravljenja, če psa zdravi oseba, ki nima
sklenjenega dogovora o plačevanju stroškov zdravljenja zavarovanih živali
z OE zavarovalnice, pri kateri je bilo sklenjeno zavarovanje.
Če opravi nujen veterinarski poseg (psu preti neposredna nevarnost
pogina) oseba, s katero zavarovalnica nima sklenjenega dogovora in
je bila plačana dodatna zavarovalna premija za zavarovanje stroškov
zdravljenja, zavarovalnica povrne stroške za zdravljenje do višine, kot jih
predvideva cenik veterinarskih storitev veterinarske ustanove, s katero ima
zavarovalnica sklenjeno pogodbo o zdravljenju živali.

3. člen - PREDMET ZAVAROVANJA
(1) Predmet zavarovanja po teh posebnih pogojih so psi v starosti od 3. meseca
do izpolnjenega 14. leta starosti.
(2) Psi starejši od 10. leta starosti se lahko zavarujejo le, če so bili neprekinjeno
zavarovani pri Zavarovalnici Triglav, d.d. od 7 leta starosti dalje.
(3) Psi, ki so zavarovani za vseživljenjsko obdobje po teh pogojih nimajo
zgornje starostne omejitve.

4. člen - POGOJI ZA SKLENITEV ZAVAROVANJA
Pogoj za sklenitev zavarovanja je, da je pes zdrav in da je istočasno sklenjeno
temeljno zavarovanje psa po Posebnih pogojih za zavarovanje psov (PG-zivpsitm), z enako dobo trajanja zavarovanja.

5. člen - SOUDELEŽBA ZAVAROVANCA
(1) Z zavarovalno pogodbo je mogoče dogovoriti različno soudeležbo
zavarovanca pri kritju stroškov zdravljenja:
1) Prag aktiviranja zavarovanja - predstavlja vsoto stroškov zdravljenja,
katere v celoti v posameznem zavarovalnem letu poravna zavarovanec
sam in istočasno pomeni mejo, s katero se aktivira dajatev zavarovalnice.
2) Odstotek soudeležbe zavarovanca - predstavlja dogovorjen odstotek
soudeležbe zavarovanca pri vsakokratnem kritju stroškov zdravljenja
za stroške nad pragom aktiviranja zavarovanja.

6. člen - LETNI AGREGAT
Z zavarovalno pogodbo se določi letni agregat dajatve zavarovalnice za kritje
stroškov zdravljenja, tj. maksimalna skupna dajatev zavarovalnice za stroške
zdravljenja v enem zavarovalnem letu.

7. člen - UGOTOVITEV ŠKODE
(1) Nastalo škodo ugotavlja zavarovalnica na podlagi specificiranega računa,
ki ga izda lečeči veterinar, oziroma na podlagi računa lekarne za zdravila,
izdana na recept.
(2) Iz specificiranega računa mora biti razvidno:
1) lastnik psa in njegov naslov;
2) številka zavarovalne police;
3) datum storitve;
4) identifikacija psa;
5) diagnoza;
6) opravljeno delo in vrednost za opravljeno delo;
7) specifikacija vrste, količine in cene porabljenih zdravil in materiala;
8) skupni znesek računa;
9) podpis in žig veterinarja ter lastnika psa.
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8. člen - DAJATEV ZAVAROVALNICE
(1) Zavarovalnica plača ugotovljeno škodo v dogovorjenem odstotku nad
dogovorjeno soudeležbo zavarovanca.
(2) Maksimalna dajatev zavarovalnice v zavarovalnem letu predstavlja
dogovorjeni letni agregat za zdravljenje.
(3) Maksimalna dajatev zavarovalnice po posameznem operativnem posegu
v zavarovalnem letu lahko znaša največ 70 % letnega agregata za
zdravljenje.

9. člen - DOLŽNOSTI ZAVAROVANCA
(1) Zavarovanec je dolžan zagotoviti evidenco opravljenih veterinarskih storitev.
(2) Zavarovalnica ima pravico  vpogleda v evidenco veterinarskih storitev.

(2) Jamčenje zavarovalnice za kritje stroškov zdravljenja  kot posledice bolezni
se začne ob 24. uri 14. dne (karenca) od dneva, ki je v zavarovalni listini
naveden kot začetek zavarovanja, če je do takrat plačana prva premija,
sicer pa ob 24. uri 14. dne, ko je premija plačana.
(3) Jamčenje zavarovalnice se konča ob 24. uri dneva poteka zavarovanja.
(4) Jamčenje zavarovalnice preneha z izpolnjenim 14. letom starosti psa,
razen za pse zavarovane za vseživljenjsko obdobje.

11. člen - VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV ZA
ZAVAROVANJE ŽIVALI
Če niso v nasprotju s temi pogoji, veljajo za to zavarovanje tudi Splošni pogoji
za zavarovanje živali in Posebni pogoji za zavarovanje psov.

10. člen - ZAČETEK IN KONEC JAMČENJA
(1) Jamčenje zavarovalnice za kritje stroškov zdravljenja kot posledice nezgode
se začne ob 24. uri 2. dne (karenca), ki je v zavarovalni listini naveden kot
začetek zavarovanja, če je do takrat plačana prva premija, sicer pa ob 24.
uri 2. dne, ko je premija plačana.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti posebni pogoji z oznako PG-ziv-psizd/14-4 se uporabljajo od 1. aprila 2014.

