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Dopolnilni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb pri športnih 
dejavnostih ali pri uporabi najetih rekreacijskih sredstev

1. člen - SPLOŠNA  DOLOČBA
Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljevanju; splošni pogoji) in ti 
dopolnilni pogoji so sestavni del pogodbe za nezgodno zavarovanje oseb pri športnih 
dejavnostih ali pri uporabi najetih rekreacijskih sredstev.

2. člen - ZAVAROVANE  OSEBE
(1) Zavarujejo se lahko:

1)	 člani	športnih	organizacij	(amaterji),
2)	 udeleženci	športnih	dirk,	tekmovanj	in	treningov,
3) uporabniki najetih rekreacijskih sredstev ter
4)	 udeleženci	množičnih	rekreativnih	prireditev.

(2)	 Osebe,	navedene	v	1.	odst.	tega	člena	teh	dopolnilnih	pogojev,	se	zavarujejo	ne	
glede	na	zdravstveno	stanje,	splošno	delovno	sposobnost	in	starost,	kakor	tudi	
brez	plačila	povečane	premije	v	smislu	5.	tč.	1.	odst.	8.	člena	splošnih	pogojev,	
razen	oseb,	ki	so	po	3.	odst.	4.	člena	splošnih	pogojev	v	vsakem	primeru	
izključene	iz	zavarovanja.	

(3)	 Če	je	zavarovalec	fizična	oseba,	zavarovanec	pa	oseba	mlajša	od	14	let,	le-ta	
ne	more	biti	zavarovana	za	primer	nezgodne	smrti.	To	določilo	pa	ne	velja	v	
primeru,	če	je	zavarovalec	športno	društvo	ali	druga	pravna	oseba.

(4)	 V	zavarovanje	niso	vključeni	zavarovalec	oziroma	njegovi	delavci,	ki	upravljajo	
s	sredstvi,	s	katerimi	zavarovane	osebe	izvajajo	rekreacijsko	dejavnost.	

3. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI
(1)	 Zavarovalnica	jamči	za	nezgode,	ki	se	pripetijo:

1)	 pri	športnem	udejstvovanju	v	tisti	panogi,	ki	je	izrecno	navedena	v	polici,	kakor	
tudi	v	vseh	drugih	športnih	panogah,	ki	po	razvrstitvi	športov	v	premijskem	
sistemu	spadajo	v	 isto	ali	nižjo	(manj	nevarno)	nevarnostno	skupino	kot	
športna	panoga,	ki	je	navedena	v	polici.

2)	 pri	potovanjih	na	 tekmovanja	oziroma	 treninge,	kakor	 tudi	na	poti	od	
stanovanja	do	prostora	za	tekmovanje	oziroma	trening.

3)	 pri	uporabi	najetih	rekreacijskih	sredstev	pri	rekreacijski	dejavnosti,	ki	 je	
navedena v polici.

4)	 pri	opravljanju	dolžnosti	po	nalogu	zavarovalca,	kadar	je	zavarovalec	pravna	
oseba.

(2)	 Če	se	pripeti	nezgoda	pri	športnem	udejstvovanju	v	panogi,	ki	v	polici	ni	izrecno	
navedena	in	po	razvrstitvi	v	premijskem	sistemu	spada	v	težjo	(nevarnejšo)	
nevarnostno	skupino	kot	šport,	ki	je	naveden	v	polici,	se	dogovorjene	zavarovalne	
vsote	zmanjšajo	v	razmerju	med	dejansko	plačano	premijo	 in	premijo,	ki	bi	
morala	biti	plačana	za	ustrezno	težjo	nevarnostno	skupino.

(3)	 Zavarovalnica	nima	nikakršne	obveznosti	za	nezgode,	ki	nastanejo	zaradi	
vzrokov,	navedenih	v	9.	členu	splošnih	pogojev.

4. člen - ZAVAROVANJE  S  POIMENSKO NAVEDBO  
ZAVAROVANCEV

(1)	 Zavarovanje	s	poimensko	navedbo	 je	 lahko	posamično	ali	pa	skupinsko	
zavarovanje.	Če	gre	za	zavarovanje	posameznika,	 je	zavarovana	oseba	
navedena na polici.

(2)	 Če	 je	dogovorjeno	zavarovanje	s	poimensko	navedbo	zavarovancev,	so	
zavarovani	samo	tisti	športniki,	ki	so	navedeni	poimensko	na	polici	ali	v	seznamu,	
ki	je	priložen	k	polici.

(3)	 Za	novo	prijavljene	športnike	se	prične	jamstvo	zavarovalnice	ob	24.	uri	tistega	dne,	
ki	je	v	pismeni	prijavi,	predloženi	zavarovalnici,	naveden	kot	začetek	zavarovanja,	
vendar	ne	prej	kot	ob	24.	uri	tistega	dne,	ko	je	zavarovalnica	prejela	prijavo.	Za	
odjavljene	športnike	preneha	jamstvo	zavarovalnice	ob	24.	uri	tistega	dne,	ki	je	
v odjavi naveden kot dan prenehanja zavarovanja. 

(4)	 V	vsakem	primeru	pa	preneha	jamstvo	zavarovalnice	za	posameznega	športnika	
ob	24.	uri	tistega	dne,	ko	preneha	biti	član	v	polici	navedene	organizacije.

5. člen - ZAVAROVANJE  BREZ  POIMENSKE  NAVEDBE  
ZAVAROVANCEV

(1)	 Če	je	dogovorjeno	zavarovanje	brez	poimenske	navedbe	zavarovancev,	so	
zavarovani	vsi	člani,	ki	se	v	uradnih	evidencah	športne	organizacije	vodijo	kot	
aktivni	člani.

(2)	 Če	je	dogovorjeno	zavarovanje	s	stalno	in	nespremenljivo	letno	premijo	(brez	
klavzule	o	obračunu	premije	ob	koncu	zavarovalnega	leta)	se	zavarovalne	
vsote,	ki	so	v	polici	določene	za	posameznega	športnika,	v	primeru	nezgode	
spreminjajo.	Določajo	se	po	razmerju	med	številom	športnikov,	navedenih	v	
polici	 in	dejanskim	številom	športnikov,	ki	se	vodijo	kot	aktivni	člani	športne	
organizacije na dan nezgode. 

(3)	 Če	 je	bilo	dogovorjeno,	da	se	končni	obračun	premije	napravi	ob	poteku	
zavarovalnega	 leta	po	povprečnem	številu	članov,	se	zavarovalne	vsote,	
navedene	v	polici	za	posameznega	zavarovanca,	ne	spremenijo.

(4)	 Za	novo	sprejete	člane	športne	organizacije	se	prične	jamstvo	zavarovalnice	
ob	24.	uri	dneva	pristopa	v	članstvo	in	sicer	brez	predhodne	prijave.

(5)	 V	vsakem	primeru	preneha	jamstvo	zavarovalnice	za	posameznega	športnika	ob	
24.	uri	tistega	dne,	ko	mu	je	prenehalo	članstvo	v	polici	navedene	organizacije.

(6)	Če	 je	dogovorjeno	zavarovanje	za	vsakokratnega	uporabnika	najetega	
rekreacijskega	sredstva,	je	zavarovan	vsakokratni	uporabnik	pri	uporabi	najetega	
rekreacijskega sredstva.

6. člen - PLAČILO  PREMIJE
(1)	 Za	zavarovanje	po	1.	odst.	4.	člena	teh	dopolnilnih	pogojev	se	plača	premija	

vnaprej za celo zavarovalno leto in sicer za celotno število zavarovancev.
(2)	 Za	zavarovanje	po	2.	odst.	5.	člena	teh	dopolnilnih	pogojev	se	plača	premija	vnaprej	

za	celo	zavarovalno	leto	in	sicer	za	število	športnikov,	ki	je	navedeno	v	polici.
(3)	 Za	zavarovanje	po	3.	odst.	5.	člena	teh	dopolnilnih	pogojev	se	plača	premija	ob	

sklenitvi	zavarovanja	za	celo	zavarovalno	leto	in	za	celotno	število	športnikov,	
ki so vpisani v uradne evidence zavarovalca na dan sklenitve zavarovanja.

	 Končni	obračun	premije	se	napravi	ob	poteku	zavarovalnega	leta	po	povprečnem	
številčnem	stanju	športnikov.	Povprečno	številčno	stanje	se	lahko	ugotovi	tako,	
da	se	seštejejo	številčna	stanja	športnikov	po	uradnih	evidencah	zavarovalca	na	
zadnji	dan	vsakega	meseca	v	zavarovalnem	letu,	za	katerega	se	obračunava	
premija	in	se	dobljeno	število	deli	z	12.

	 Če	se	ob	tej	priložnosti	ugotovi,	da	je	povprečno	število	športnikov	večje	od	
števila	na	dan	sklenitve	zavarovanja,	je	dolžan	plačati	razliko	premije	v	30	dneh	
po	obračunu	premije.	Če	pa	je	število	manjše,	mora	zavarovalnica	v	istem	roku	
vrniti	preveč	plačano	premijo.

(4)	 Za	zavarovanje	po	6.	odst.	5.	člena	teh	dopolnilnih	pogojev	se	premijo	plačuje	
letno	vnaprej	 (če	ni	drugače	dogovorjeno)	za	vsako	sredstvo,	ki	ga	daje	
zavarovalec	osebam	v	najem	za	rekreacijske	namene.	

(5)	 Zavarovalec	mora	plačati	zavarovalnici	dogovorjeno	premijo	za	vse	zavarovance	
brez	izjeme	in	za	ves	čas	trajanja	zavarovanja	ob	roku,	ki	je	dogovorjen	po	polici.

(6)	 Zavarovalec	je	dolžan	dovoliti	zavarovalnici	vpogled	v	svoje	evidence,	iz	katerih	
se lahko ugotovi dejansko število športnikov in na zahtevo zavarovalnice 
predložiti	pisno	potrdilo	pristojne	športne	zveze	o	številu	registriranih	športnikov	
na dan nezgode. 

7. člen - OMEJITEV OBSEGA  OBVEZNOSTI  
ZAVAROVALNICE

Če	je	zavarovanec	ob	nezgodi	starejši	kot	75	let,	 izplača	zavarovalnica	50	%	od	
zneska,	ki	bi	ga	sicer	morala	plačati.

8. člen - IZPLAČILO  DNEVNEGA  NADOMESTILA
Če	 je	dogovorjeno	 tudi	zavarovanje	za	začasno	delovno	nezmožnost,	 izplača	
zavarovalnica	zavarovancu,	ki	zaradi	nezgode	ni	sposoben	za	delo,	dnevno	
nadomestilo	v	dogovorjeni	višini,	in	sicer	od	prvega	dne	po	začetku	zdravljenja	do	
zadnjega	dne	trajanja	nezmožnosti	za	delo,	vendar	največ	za	200	dni.
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Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. 
Ti dopolnilni pogoji z oznako PG-nvd-FIZ/22-11 se uporabljajo od 17. novembra 2022.

Kot	začasna	nezmožnost	za	delo	se	upošteva	samo	čas,	v	katerem	je	bil	zavarovanec	
nezmožen	opravljati	svoje	redne	delovne	naloge,	ne	pa	čas,	v	katerem	je	bil	nezmožen	
za športno udejstvovanje.

9. člen - PRIJAVA  ZAVAROVALNEGA  PRIMERA
(1)	 Zavarovalec	 je	dolžan	prijaviti	zavarovalnici	vsako	nezgodo,	ki	se	pripeti	

zavarovanemu	športniku	oziroma	uporabniku	rekreacijskega	sredstva	 ter	
nuditi zavarovalnici vse potrebne podatke za ugotovitev obstoja in višine njene 
obveznosti.

(2)	 Zavarovalec	 je	dolžan	predložiti	ustrezna	dokazila,	da	 je	nezgoda	nastala	
pri	uporabi	najetega	rekreacijskega	sredstva,	v	zvezi	s	katerim	velja	jamstvo	
zavarovalnice po teh dopolnilnih pogojih.

10. člen - KONČNA  DOLOČBA
Dopolnilni	pogoji	veljajo	poleg	splošnih	pogojev	za	nezgodno	zavarovanje.	Če	se	
njihova	vsebina	razlikuje	od	splošnih	pogojev,	veljajo	dopolnilni	pogoji.


