1. člen: SPLOŠNE DOLOČBE
[1] S Kolektivnim dodatnim nezgodnim zavarovanjem se je mogoče
zavarovati za:
• nezgodno smrt,
• popolno ali delno trajno invalidnost zaradi nezgode,
• mesečno nezgodno rento za invalidnost,
• nadomestilo za bolnišnični dan v primeru nastanitve in zdravljenja
zavarovanca v bolnišnici,
• dnevno nadomestilo, če je bil zavarovanec zaradi nezgode
prehodno nesposoben za redno delo,
• nadomestilo za zlom, izpah in opekline.
[2] Sestavni del pogodbe Kolektivnega življenjskega zavarovanja s
priključenim Kolektivnim dodatnim nezgodnim zavarovanjem,
ki je sklenjena med zavarovalcem in Zavarovalnico Triglav, d.d. (v
nadaljevanju “zavarovalnica”), so tudi Dopolnilni pogoji za Kolektivno
dodatno nezgodno zavarovanje.
[3] Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje veljajo tudi za Kolektivno
dodatno nezgodno zavarovanje, z naslednjimi spremembami:
1/ za začetek in konec zavarovanja ter jamstvo zavarovalnice
veljajo določbe Splošnih pogojev za Kolektivno življenjsko
zavarovanje;
2/ v primeru povečanja ali zmanjšanja zavarovalnih vsot tega
zavarovanja jamči zavarovalnica z novimi zavarovalnimi vsotami
od 00.00 tistega dne, ki je na dodatku k zavarovalni polici naveden
kot začetek spremembe;
3/ glede upravičencev veljajo določbe 9. in 10. člena Splošnih pogojev
za Kolektivno življenjsko zavarovanje.
4/ vrsta, višina in čas izplačevanja mesečne nezgodne rente za
invalidnost se določijo ob sklenitvi tega dodatnega kritja;
5/ če se pri zavarovancu, na osnovi določil Tabele invalidnosti, ki
je sestavni del Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb,
ugotovi, da seštevek vseh ugotovljenih nezgodnih invalidnosti
doseže dogovorjeni ali višji odstotek nezgodne invalidnosti, bo
zavarovalnica upravičencu izplačevala dogovorjeno mesečno
nezgodno rento. Seštevek vseh ugotovljenih nezgodnih
invalidnosti je lahko posledica enega ali več nezgodnih dogodkov
v okviru iste zavarovalne pogodbe. Zavarovalnica prične z
izplačevanjem mesečne nezgodne rente z naslednjim mesecem,
ko je skladno s Splošnimi pogoji za nezgodno zavarovanje oseb,
ugotovljena skupna višina končne stopnje nezgodne invalidnosti
v dogovorjenem ali višjem odstotku. V skupno višino ugotovljene
končne stopnje nezgodne invalidnosti se vštevajo vse končne
stopnje nezgodne invalidnosti, ugotovljene skladno s Splošnimi
pogoji za nezgodno zavarovanje oseb, po začetku jamstva za
ta riziko. V primeru izplačevanja mesečne nezgodne rente za
invalidnost, zavarovanje tega rizika preneha.
6/ mesečna nezgodna renta za invalidnost se izplačuje v dogovorjenem
obdobju po ugotovljeni stopnji invalidnosti. V primeru smrti
zavarovanca med izplačevanjem mesečne nezgodne rente za
invalidnost v prvi polovici dogovorjene dobe izplačevanja, se
preostanek neizplačanih obrokov mesečne nezgodne rente za
invalidnost do poteka prve polovice dogovorjene dobe izplačevanja,
izplača upravičencu za primer smrti osnovnega življenjskega
zavarovanja v enkratnem znesku.
[4] Če ima nezgoda po Tabeli invalidnosti za posledico več kot 50 % izgubo
delovne sposobnosti (invalidnost), izplača zavarovalnica poleg 50 %
dogovorjene zavarovalne vsote za invalidnost za vsak odstotek med
50,01 % in 99,99 % namesto enega, tri odstotke zavarovalne vsote. Če
znaša invalidnost zaradi ene nezgode po Tabeli invalidnosti 100 %, se
izplača 300 % dogovorjene zavarovalne vsote.
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[5] Zavarovalnica izplača 150 % dogovorjene zavarovalne vsote za primer
nezgodne smrti, če zavarovanec, v skladu z določbami Splošnih
pogojev za nezgodno zavarovanje oseb, umre kot udeleženec v
prometni nesreči ali v roku enega leta po prometni nesreči za
posledicami le-te. Za prometno nesrečo se šteje vsak dogodek, v
katerem je udeleženo vsaj eno premikajoče se prometno sredstvo. Za
prometno sredstvo se štejejo vozilo, zrakoplov, čoln in kolo.
Pri tem:
- za vozilo veljajo vsa motorna in priklopna vozila kot jih opredeljuje
zakon, ki ureja motorna vozila, ki imajo veljavno prometno
dovoljenje;
- čoln je plovilo kot ga opredeljuje pomorski zakonik;
- zrakoplov je naprava kot jo opredeljuje zakon, ki ureja letalstvo;
- kolo je vozilo kot ga opredeljuje zakon, ki ureja cestni promet.
[6] V kolikor je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno nadomestilo za
bolnišnični dan, zavarovalnica, ne glede na določila 12. točke 4.
odstavka 5. člena Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb,
izplača nadomestilo za bolnišnični dan tudi v primeru nastanitve in
zdravljenja zavarovanca v bolnišnici kot posledice okužbe s salmonelo
oziroma legionelo. Pri tem je zavarovalnica zavezana izplačati
zavarovalnino le, če je navedena okužba dokazana v medicinski
dokumentaciji in če je zavarovanec v bolnišnico sprejet in zdravljen
izključno zaradi te okužbe.
[7] V primeru, da davek od prometa zavarovalnih poslov ni bil plačan ob
plačilu premije, se le-ta obračuna v breme odkupne vrednosti oziroma
zavarovalnine iz zavarovalne pogodbe skladno z vsakokrat veljavnim
zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov. Zavarovalec je
dolžan poleg dogovorjene premije plačati tudi vse druge prispevke
in morebitne druge davke, ki so predpisani ali jih bo zakonodajalec
morebiti predpisal v času trajanja zavarovanja.
2. člen: ZAVAROVALNA PREMIJA
[1] Zavarovalno premijo določita ponudnik in zavarovalnica po podatkih v
ponudbi, glede na premijski cenik. Pri kritju mesečna nezgodna renta
za invalidnost je premija določena po podatkih v ponudbi glede na
premijski cenik, starost zavarovanca, dobo trajanja zavarovanja in
dobo izplačevanja mesečne nezgodne rente. Za plačevanje premije
se uporabljajo določila Splošnih pogojev za Kolektivno življenjsko
zavarovanje.
[2] Zavarovalna premija se določi na začetku vsakega zavarovalnega leta
za to zavarovalno leto. Zavarovalnica za vsako zavarovalno leto določi
višino premije. Sprememba zavarovalne premije je opredeljena v 6.
členu Splošnih pogojev za Kolektivno življenjsko zavarovanje.
3. člen: SPREMEMBA POGOJEV
V času trajanja zavarovalne pogodbe si zavarovalnica pridržuje pravico
spremeniti te dopolnilne pogoje in Splošne pogoje za nezgodno zavarovanje
oseb, pri čemer spremembe veljajo z začetkom novega zavarovalnega leta.
Zavarovalnica o spremembah na primeren način obvesti zavarovalca, ki ima
zavarovanje sklenjeno za obdobje več kot eno leto, najmanj 60 dni pred
uveljavitvijo spremembe. Če se zavarovalec s spremembo ne strinja, ima
pravico, da v 30 dneh po obvestilu z izjavo odstopi od zavarovalne pogodbe
za to dodatno zavarovanje, pri čemer odstop od zavarovalne pogodbe
učinkuje s potekom tekočega zavarovalnega leta. Če zavarovalec v tem roku
ne odstopi od zavarovalne pogodbe, se šteje, da se s spremembami strinja.
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4. člen: ODPOVED IN ZASTARANJE ZAVAROVALNE POGODBE
[1] Če je zavarovanje sklenjeno na več kot tri leta, sme po preteku tega
časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od
pogodbe s tem, da to pisno sporoči drugi stranki.
[2] Zahtevki iz zavarovalne pogodbe o nezgodnem zavarovanju zastarajo v
treh letih, šteto od prvega dne po preteku koledarskega leta, v katerem
je terjatev nastala.
[3] Če oseba dokaže, da do dneva izteka zastaralnega roka iz prvega
odstavka tega člena ni vedela, da je zavarovalni primer nastopil, začne
zastaranje teči, ko je za to izvedela; v vsakem primeru pa terjatev
zastara v petih letih, šteto od prvega dne po preteku koledarskega
leta, v katerem je terjatev nastala.
5. člen: ZAKLJUČNA DOLOČILA
Dopolnilni pogoji za Kolektivno dodatno nezgodno zavarovanje veljajo
poleg Splošnih pogojev za Kolektivno življenjsko zavarovanje in poleg
Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb. Če se njihova vsebina
razlikuje od splošnih pogojev, veljajo ti dopolnilni pogoji.
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Ti dopolnilni pogoji z oznako PG-D-KDNZ/21-10 se uporabljajo od 1. oktobra 2021

