Nezgodno zavarovanje

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Zavarovalnica Triglav, d.d., Slovenija
Produkt: Nezgodno zavarovanje oseb
Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim potrebam
ter zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih
(v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja).
Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Z nezgodnim zavarovanjem se lahko zavarujejo osebe za zavarovane nevarnosti, ki so posledica nezgode. Obseg zavarovanih
nevarnosti se določi v v skladu s potrebami zavarovalca in zavarovalnimi podlagami. Zavarovane nevarnosti so določene na polici,
omejitve in širina kritja pa v splošnih in dopolnilnih pogojih, ki so navedeni na zavarovalni polici.

Kaj je zavarovano?
Zavarujem se lahko za naslednje nevarnosti, ki so posledica
nezgode:
nezgodna smrt;
invalidnost – trajna izguba splošne delovne sposobnosti
(popolna ali delna);
težje poškodbe;
invalidnost z izplačilom mesečne nezgodne rente;
zlomi, izpahi, opekline in poškodbe mehkih tkiv;
prehodna nesposobnost za redno delo;
nastanek stroškov zdravljenja;
nastanitev in zdravljenje v bolnišnici.

Kaj lahko dodatno zavarujem?
•

Pri nekaterih oblikah zavarovanj se lahko zavarujem tudi
za primer smrti zaradi bolezni.

Kaj ni zavarovano?
Bolezni, infekcije, obolenja, okužbe z virusi,
samopoškodbe…;
nezgode, ki nastanejo zaradi potresa, naravnih nesreč,
terorizma, vojnih dogodkov in drugih dogodkov ter dejanj,
navedenih v pogojih;
nezgode, ki nastanejo zaradi delovanja alkohola, mamil
ali drugih psihoaktivnih snovi na zavarovanca ob nezgodi.

Ali je kritje omejeno?
Zavarovalne vsote, (pod)limiti kritja, omejitve izplačila
zavarovalnin po zavarovalnem primeru in po zavarovani
nevarnosti se opredelijo v zavarovalni pogodbi.
Če ni izrecno dogovorjeno in ni plačana ustrezna večja
premija, se omejitve upoštevajo pri nezgodah do katerih pride:
pri opravljanju posebno nevarnih opravil, ki so navedena v
splošnih pogojih;
pri upravljanju in vožnji z letali in letalnimi napravami vseh
vrst;
pri dirkah in treningih z motornimi vozili;
pri športnem udejstvovanju, ki ga zavarovanec izvaja kot
registriran član športne organizacije ali društva.
Kritje je omejeno tudi v naslednjih primerih:
če zavarovanec pri vožnji z motorjem ni uporabljal
zaščitne čelade, v avtu ni bil pripet z varnostnim pasom,
če se poškoduje kot sopotnik, voznik pa je pod vplivom
alkohola ali brez vozniškega dovoljenja.

Kje je zavarovanje veljavno?
Zavarovanje velja na območju celega sveta, če ni v zavarovalni polici drugače dogovorjeno.

Kakšne so moje obveznosti?
•

Prijava okoliščin, pomembnih za zavarovanje in ocenitev nevarnosti pri sklenitvi zavarovalne pogodbe;

•

plačevanje premije v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjen način;

•

po nastanku zavarovalnega primera nemudoma ukreniti vse potrebno za zdravljenje in se glede načina zdravljenja ravnati po zdravnikovih
navodilih in nasvetih, zavarovalnici pisno prijaviti nezgodo, v prijavi nezgode podati zavarovalnici vsa potrebna obvestila in podatke, ki jih
zavarovalnica zahteva za rešitev zavarovalnega primera.

IPID-NE/19-10

Kdaj in kako plačam?
Prvo ali enkratno premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja z gotovino, plačilno kartico, kreditno kartico ali preko UPN obrazca. Nadaljnje premije pa
preko direktne obremenitve ali obrazca UPN.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovalno kritje začne veljati po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot datum začetka zavarovanja, če je do tega dne plačana prva
premija oziroma po izteku 24. ure dneva, ko je premija plačana, če ni drugače dogovorjeno. Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure
dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je v polici naveden samo začetek zavarovanja ali je navedeno, da je zavarovanje sklenjeno brez poteka, lahko odstopim od pogodbe z dnem
zapadlosti premije, s tem, da moram o tem pisno obvestiti zavarovalnico najmanj 3 (tri) mesece pred zapadlostjo premije. Če je zavarovanje
sklenjeno za več kot 3 (tri) leta, lahko pisno odpovem pogodbo po poteku tega obdobja, z odpovednim rokom 6 (šest) mesecev.  

