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Nezgodno zavarovanje starejših

Če se vam zgodi nezgoda, si 
z nezgodnim zavarovanjem 
starejših zagotovite izplačilo 
denarja, ki ga lahko 
namenite za pokritje 
stroškov zdravljenja in nege, 
nakup pripomočkov, 
prilagoditev bivalnih 
razmer, plačilo dodatne 
pomoči ali – če se težje 
poškodujete – mesečno 
nezgodno rento. 

Za katere primere se lahko zavarujete?

Preglejte, katere nevarnosti so vključene 
v kritja, ki jih lahko izberete.

1. Nezgodna smrt

Če se zgodi najhujše in umrete zaradi 
nezgode, zavarovalnica izplača zavarovalno 
vsoto za nezgodno smrt. Ta znesek na primer 
lahko pomaga vašim najbližjim kriti stroške 
pogreba, partnerju nadomestiti izgubo 
skupnega prihodka v gospodinjstvu ali se 
porabi za katero koli drugo potrebo. 

2. Težje poškodbe

Če se vam zgodi nezgoda in se težje poškodujete 
(npr. oglušite, oslepite, si poškodujete 
hrbtenico ali notranje organe, izgubite 
prst, roko ali nogo ...), boste z izplačanim 
denarjem lažje krili stroške okrevanja, dodatne 
nege ali prilagoditve vašega doma. 
Višina izplačila se določi skladno s Tabelo 
težjih poškodb, ki jo lahko skupaj s celotnim 
seznamom poškodb najdete v Splošnih 
pogojih za nezgodno zavarovanje starejših. 

3. Težje poškodbe z izplačilom 
mesečne nezgodne rente**

Če se odločite za to kritje in potem v eni 
ali več nezgodah utrpite poškodbe, katerih 
seštevek po Tabeli težjih poškodb doseže 50 
% ali več, ste upravičeni do izplačila mesečne 
rente. Pri sklenitvi zavarovanja izberete, 
ali je doba izplačevanja 5 ali 10 let.

4. Zlomi, izpahi in opekline***

S tem kritjem ste upravičeni do izplačila 
ob nezgodi, v kateri utrpite na primer zlom 
kolka, ključnice, ramenskega sklepa, izpah ali 
opekline. Ta znesek vam spet lahko pomaga, 
da na primer hitreje okrevate (si plačate 
dodatne terapije) ali najamete pomoč za čas, 
ko sami ne morete po dnevnih opravkih. 
Višina izplačila se določi skladno s Tabelo 
zlomov, izpahov in opeklin, ki jo lahko skupaj s 
celotnim seznamom poškodb najdete v Splošnih 
pogojih za nezgodno zavarovanje starejših. 
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Nenadni, nepredvideni, neželeni dogodki, na katere ne morete vplivati – to so 
lastnosti nezgod. Padec, zdrs, udarec, tudi trčenje in podobno se v poznejših letih žal 
zgodijo pogosteje kot prej. Poskrbite, da boste v takem primeru ustrezno zavarovani. 

Zavarujete se lahko od 60. do 85. leta ne glede na to, kakšna sta vaše zdravstveno 
stanje in splošna delovna zmožnost*. Zavarovani ste ves čas, tako če se poškodujete 
pri delu kot v prostem času, doma ali v tujini.

*Zavarujejo se lahko osebe, stare od 60 do 85 let, pod pogojem, da so ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zmožne samostojno 
opravljati vse osnovne življenjske potrebe, in sicer se samostojno gibati, hraniti, oblačiti in slačiti, obuvati in sezuvati, skrbeti 
za osebno higieno in odvajanje.



Koliko plačate za zavarovanje? 

Znesek, ki ga plačujete (premija), je 
odvisen od tega, katera kritja izberete 
in kakšna je višina teh kritij. Odločite 
se lahko prosto glede na to, kakšne 
so vaše zmožnosti in potrebe. 

Premije so razdeljene glede na vašo starost:

1.  od 60 do 74 let,
2.  od 75 do 85 let. 

Sklenjeno zavarovanje lahko z enako 
mesečno premijo ohranite tudi po 85. letu. 
V tem primeru zavarovalnica ob nezgodi 
izplača 50 % zneska zavarovalnine, ki bi vam 
sicer pripadala, če bi bili stari manj kot 85 let.
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5. Operacije po nezgodi**

Izplačilo vam pripada, če v nezgodi utrpite 
take posledice, da morate na operacijo. 
S tem denarjem si lažje zagotovite tudi 
hitrejše pooperacijsko okrevanje.
Višina izplačila se določi skladno s Tabelo 
operacij po nezgodi, ki jo lahko skupaj s celotnim 
seznamom vključenih posegov najdete v Splošnih 
pogojih za nezgodno zavarovanje starejših. 

6. Oskrba po nezgodi**

Če morate po nezgodi na operacijo, je 
lahko okrevanje dolgo in vam bo dodatni 
denar prišel prav, če si boste morali poiskati 
pomoč ali nego. V posameznem letu se vam 
lahko izplača dogovorjena vsota (določena 
na polici) za eno ali dve nezgodi.

7. Nastanitev in zdravljenje v 
bolnišnici zaradi nezgode**

Če izberete to kritje, vam pripada nadomestilo 
za bolnišnični dan. Po enem nezgodnem 
dogodku vam pripada izplačilo za največ 
100 dni zdravljenja v bolnišnici.

8. Fizioterapevtsko zdravljenje**

S tem kritjem ste upravičeni do izplačila 
dnevnega nadomestila za dneve, ko ste na 
fizikalni terapiji, na katero vas je napotil zdravnik. 
Po enem nezgodnem dogodku vam pripada 
izplačilo za največ 30 dni oziroma 30 terapij.

** Kritje lahko sklenete le v kombinaciji z zavarovanjem za primer nezgodne smrti in/ali težjih poškodb. 
*** Kritje lahko sklenete le v kombinaciji z zavarovanjem težjih poškodb.
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Primer zavarovanja in izplačila 
zavarovalnine

Oseba, stara 70 let, ima sklenjeno nezgodno 
zavarovanje starejših z letno premijo 158,85 
EUR*. Pri padcu s kolesom je utrpela zlom v 
kolčnem sklepu. Po nezgodi je bila operirana 
(vstavljena je bila proteza kolka), 10 dni je 
okrevala v bolnišnici, nato pa je potrebovala 
še 14 fizikalnih terapij in oskrbo po nezgodi.

V to premijo so vključena naslednja kritja:

  nezgodna smrt: 5.000 EUR,
  težje poškodbe: 20.000 EUR,
  zlomi, izpahi in opekline: 3.000 EUR,
  operacije po nezgodi: 2.000 EUR,
  oskrba po nezgodi: 200 EUR,
  dnevno nadomestilo za fizioterapevtsko 

zdravljenje: 5 EUR,
  nadomestilo za bolnišnični dan: 10 EUR.

Kritje za izplačilo Višina izplačila

Zlomi, izpahi in opekline 1.800 EUR

Operacija po nezgodi 1.600 EUR

Oskrba po nezgodi 200 EUR

Bolnišnični dnevi 100 EUR

Fizioterapevtsko 
zdravljenje 70 EUR

Skupaj izplačilo 
zavarovani osebi 3.770 EUR

Nezgodno zavarovanje starejših lahko podrobno spoznate in 
sklenete preprosto, kjer koli in kadar koli.

  Obiščite najbližjo poslovalnico Zavarovalnice Triglav ali se oglasite svojemu 
zastopniku.

  Pokličite na številko 080 555 555.
  Pišite nam na info@triglav.si.
  Obiščite digitalno poslovalnico i.triglav. 

Izdala: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, verzija 22-11

Ne spreglejte prednosti:

�  Sklenitev vse do 85. leta, veljavnost 
tudi po dopolnjenem 85. letu.

�  Sklenitev brez izpolnjevanja 
vprašalnika o zdravstvenem stanju.

�  Hitro izplačilo zavarovalnine, lahko 
tudi pred zaključkom zdravljenja.

� Zavarovanje na voljo že za nizko premijo.

Vključite zavarovanje v 
Triglav komplet in 
prihranite.
Na zavarovanje lahko 
uveljavite tudi Triglav 
komplet popust.

* Premija vključuje 8,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov. Sklenjeno zavarovanje prinese dodatno točko popusta 
v Triglav komplet.


