
 
 

 

 
                                  NE-SKUP-01/17           

Posebni pogoji za skupinsko nezgodno zavarovanje oseb 
veljajo od 1. 5. 2017 

 

 SPLOŠNE DOLOČBE  

 Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem besedilu: splošni 
pogoji) in ti posebni pogoji so sestavni del pogodbe o skupinskem nezgodnem 
zavarovanju oseb. 

 Kot zavarovalec nastopa pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima interes 
skleniti takšno zavarovanje. 

 ZAVAROVANE OSEBE 

 Zavarujejo se lahko osebe od 14. do 85. leta starosti. 

 Osebe, katerim je v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so v vsakem primeru 
izključene iz zavarovanja, razen, če z zakonskimi predpisi ni drugače določeno. 

 Posebnih rizikov (osebe, katerih splošna delovna sposobnost je zaradi težje 
bolezni, težjih telesnih hib in pomanjkljivosti v smislu člena 7 odst. (3) 
zmanjšana, ...) in športnih nevarnosti ni mogoče dodatno zavarovati. Za izplačilo 
zavarovalnine veljajo določila splošnih pogojev. 

 TRAJANJE ZAVAROVANJA, JAMSTVA, PRIJAVE IN ODJAVE 

 Za novo prijavljene osebe je začetek zavarovanja vedno samo 1. v mesecu ob 
0.00 uri, v kolikor je pisna pristopna izjava oz. pisna prijava prispela na 
zavarovalnico do zadnjega dne  v preteklem mesecu.  

 Odjava zavarovanca iz zavarovanja se izvede na podlagi pisne prekinitvene 
izjave plačnika zavarovanja. Za odjavljene zavarovance preneha jamstvo 
zavarovalnice ob 24.00 uri zadnjega dne v mesecu, v kolikor je pisna 
prekinitvena izjava prispela na zavarovalnico najkasneje do zadnjega dne v 
istem mesecu. Odjava zavarovanca za nazaj ni možna. Premija mora biti plačana 
za ves čas trajanja zavarovanja in jamstva zavarovalnice. 

 V vsakem primeru zavarovanje za vsakega posameznega zavarovanca preneha 
ob 24.00 uri tistega dne, ko poteče zavarovalno leto (skadenca) v katerem je 
zavarovanec dopolnil 85. leto starosti. 

 PLAČILO PREMIJE 

 Zavarovanec (plačnik premije) je dolžan plačati premijo ob roku, ki je 
dogovorjen v polici za ves čas trajanja zavarovanja. 

 Premija se plačuje za nazaj, s položnico ali direktno obremenitvijo preko banke. 

 ODPOVED ZAVAROVALNE POGODBE 

Za odpoved zavarovalne pogodbe veljajo določila člena 17. splošnih pogojev. 

 ZAKLJUČNA DOLOČILA 

Posebni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev. Če se njihova vsebina razlikuje od 
splošnih pogojev, veljajo posebni pogoji. 
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