1. člen: uvodne določbe
[1] Dodatni pogoji zavarovanja za primer smrti zaradi nezgode (v nadaljevanju: Do-
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[5] Za smrt zaradi nezgode po teh Dodatnih pogojih ne šteje smrt, ki nastopi kot posledica:
(a) kakršnekoli bolezni zavarovanca, vključno z boleznimi, ki se prenašajo z ugri-

datni pogoji) so skupaj s Splošnimi pogoji dopolnilnega prostovoljnega zdravstve-

zom ali pikom živali kot na primer klopni meningitis, borelioza, malarija in po-

nega zavarovanja – ZZ11 (v nadaljevanju: Splošni pogoji) sestavni del zavarovalne

dobno;

pogodbe, ki jo skleneta zavarovalec in TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. (v
nadaljevanju: zavarovalnica).
[2] Zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode se lahko sklene le kot dodatno zavarovanje k dopolnilnemu prostovoljnemu zdravstvenemu zavarovanju (v nadalje-

(b) nezgode, ki nastane zaradi kakršnekoli bolezni zavarovanca (na primer epileptični napad, možganska kap, srčni infarkt, žilno obolenje, obolenje živčnega
sistema, tumorska rast in drugo) ali motnje zavesti zavarovanca (omotica, vrtoglavica, slabost, omedlevica in podobno);

vanju: dopolnilno zdravstveno zavarovanje), sklenjenemu med zavarovalcem in

(c) medicinskega posega, ki ni opravljen zaradi nezgode;

zavarovalnico.

(d) psihične disfunkcije (postravmatska stresna motnja, depresivna in anksiozna

[3] Dodatni pogoji urejajo razmerje med zavarovalcem, zavarovancem, upravičencem
in zavarovalnico za primer smrti zaradi nezgode.

stanja, organske osebnostne motnje, duševno neravnovesje, odtegnitveni sindrom in podobno) ne glede na vzrok;
(e) septičnega stanja, infekcije ter okužbe rane, ki niso povzročeni z nezgodo;

2. člen: Opredelitev izrazov
[1] V Dodatnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
(a) zavarovanec je zavarovana oseba po Splošnih pogojih, od katere smrti je odvisno izplačilo z avarovalnine po Dodatnih pogojih;
(b) zavarovanje je zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode v skladu z Dodatni-

(f) anafilaktičnega šoka, ki ni nastal pri zdravljenju posledic nezgode;
(g) okužbe zaradi zaužitja bakterij.
[6] Za smrt zaradi nezgode po teh Dodatnih pogojih šteje takojšnja smrt zavarovanca
ali če je zavarovanec zaradi nezgode umrl najkasneje v treh letih od dneva nezgode,
pri čemer je med nezgodo in smrtjo zavarovanca izkazana vzročna zveza.

mi pogoji;
(c) zavarovalnina je znesek obveznosti zavarovalnice v primeru smrti zavarovanca
zaradi nezgode;
(d) zavarovalna vsota je najvišji znesek, do katerega zavarovalnica nosi obveznost
za izplačilo v primeru smrti zavarovanca zaradi nezgode;
(e) upravičenec je oseba, ki je upravičena do izplačila zavarovalnine ali njenega
dela, če je teh oseb več.

4. člen: Sklenitev zavarovanja
[1] Zavarovanje se sklene na podlagi ponudbe v pisni ali elektronski obliki.
[2] Ponudba veže ponudnika osem dni od dneva, ko je prispela k zavarovalnici. Če
zavarovalnica v tem roku ne odkloni ponudbe, ki se ne odmika od pogojev, pod
katerimi sklepa zavarovanje, se šteje, da je ponudbo sprejela in da je zavarovanje
sklenjeno, ko je ponudba prispela k zavarovalnici.
[3] Kadar zavarovanec in zavarovalec nista ista oseba, mora ponudba vsebovati pisno

3. člen: Predmet zavarovanja
[1] V primeru nastopa smrti zavarovanca zaradi nezgode, nastale med trajanjem zavarovanja, zavarovalnica izplača upravičencu oziroma upravičencem zavarovalnino. Zava-

soglasje zavarovanca za sklenitev zavarovanja.
[4] Zavarujejo se lahko osebe do doseženega sedemdesetega leta starosti.
[5] Zavarovanje nima čakalne dobe.

rovalnina je enaka zavarovalni vsoti ali njenemu delu v skladu z Dodatnimi pogoji.
[2] Za nezgodo šteje nenaden, nepredviden in od volje zavarovanca neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na zavarovančevo telo.
[3] Nezgodo v smislu prejšnjega odstavka predstavljajo zlasti naslednji dogodki: povozitev, trčenje, prometna nezgoda, udarec s predmetom ali ob kakšen predmet, udarec električnega toka ali strele, padec, zdrs, ranitev z orožjem, drugimi predmeti ali
z eksplozivnimi snovmi, vbod s kakšnim predmetom, udarec ali ugriz živali.
[4] Nezgodo predstavljajo tudi naslednji nenadni, nepredvideni in od volje zavarovan-

5. člen: Trajanje in prenehanje zavarovanja
[1] Zavarovanje se začne ob 00.00 uri tistega dne, ki je na polici označen kot dan začetka zavarovanja, vendar ne prej kot na dan, ki sledi dnevu sklenitve zavarovanja, in
poteče ob 00.00 uri tistega dne, ki je na polici označen kot dan poteka zavarovanja.
[2] Zavarovanje ne glede na določbo prvega odstavka tega člena preneha, ko:
(a) zavarovanec umre;
(b) je zavarovancu odvzeta poslovna sposobnost;

ca neodvisni dogodki:

(c) zavarovancu preneha dopolnilno zdravstveno zavarovanje;

(a) zastrupitev zaradi zaužitja strupa v hrani ali kemičnih sredstev in zaradi vdiha-

(d) poteče zavarovalno leto, v katerem je zavarovanec dosegel enainsedemdeseto

vanja plinov ali strupenih par;
(b) okužba rane, ki je nastala zaradi nezgode;
(c) anafilaktični šok, ki nastane pri zdravljenju posledic nezgode;
(d) opekline z ognjem, električnim tokom, vročimi predmeti, tekočinami, paro, kislinami ali lužinami;
(e) zmečkaninski sindrom;
(f) zadavitev in utopitev;
(g) dušitev ali zadušitev zaradi zasipanja (z zemljo, peskom in podobno) kakor tudi
zaradi vdihavanja pare ali plinov;

leto starosti;
(e) nastopijo posledice neplačila zavarovalne premije;
(f) je zavarovanje razveljavljeno.
[3] Vsaka pogodbena stranka lahko zavarovanje po preteku enega leta od začetka njegove veljavnosti pisno odpove z enomesečnim odpovednim rokom.
[4] Zavarovanje se po poteku podaljša za čas trajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, v kolikor ni odpovedano v skladu s prejšnjim odstavkom. Pri podaljšanju
zavarovanja se upošteva vsakokrat veljavni premijski cenik.
[5] Zavarovanje v času mirovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja miruje.

(h) delovanje svetlobe, sončnih žarkov ali neustrezne temperature okolja, če je bil
zavarovanec takšnemu delovanju izpostavljen zaradi nezgode.
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6. člen: Zavarovalna premija
[1] Zavarovalna premija za zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode se plačuje
skupaj z zavarovalno premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, razen če ni
drugače dogovorjeno.

9. člen: Omejitve in izključitve obveznosti zavarovalnice v zvezi z
zavarovanjem
[1] V primeru da zavarovanec ob nezgodi ni v skladu z veljavnimi predpisi s področja
varnosti v cestnem prometu uporabljal zaščitne čelade ali ni bil pripet z varno-

[2] Višina zavarovalne premije je določena v premijskem ceniku.

stnim pasom, kakor tudi v primeru smrti zavarovanca kot sopotnika pri vožnji z

[3] V primeru prenehanja zavarovanja pred dogovorjenim potekom pripada zavaro-

vozilom, katerega voznik je bil ob nezgodi pod vplivom alkohola, mamil ali drugih

valnici zavarovalna premija do konca meseca, v katerem je zavarovanje prenehalo.
[4] V primeru neplačila zavarovalne premije nastopijo pravne posledice v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

psihoaktivnih snovi, znaša zavarovalnina 75% zavarovalne vsote.
[2] Izključene so vse obveznosti zavarovalnice v primeru, da je smrt zavarovanca posledica:

[5] V primeru, da vplačani znesek iz naslova obveznosti plačila zavarovalne premije ne

(a) nezgode, nastale pri opravljanju posebno nevarnih opravil in dejavnosti, kot

zadošča za poplačilo zavarovalne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje

na primer: demontiranje min, granat in drugih eksplozivnih sredstev, gonja pri

in zavarovalne premije za zavarovanje po teh Dodatnih pogojih, se najprej popla-

lovu, kaskaderstvo in nastopanje v posebno nevarnih filmskih vlogah, poklicno

čajo prej zapadle obveznosti, pri istočasno zapadlih obveznostih pa obveznosti iz
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

potapljanje, ekstremni športi;
(b) nezgode, nastale pri upravljanju in vožnji z letali in letalnimi napravami vseh
vrst, razen v potniškem letalskem prometu;

7. člen: Določanje upravičenca
[1] Upravičenec za primer smrti zavarovanca zaradi nezgode se določi na obrazcu
zavarovalnice in je naveden na polici. Kadar zavarovalec in zavarovanec nista ista
oseba je za določitev upravičenca potrebno soglasje zavarovanca.
[2] Zavarovalec lahko kadarkoli s predložitvijo izpolnjenega obrazca zavarovalnice s

(c) nezgode, nastale pri dirkah z motornimi vozili, ne glede na kategorijo vozila, in
pri treningih za njih;
(d) kakršnekoli oblike žarčenja, višinske in potapljaške bolezni, kot tudi izpostavljenosti svetlobi, sončnim žarkom in spremembi temperature, kadar zavarovanec
tem vplivom ni izpostavljen zaradi nezgode;

soglasjem zavarovanca spremeni upravičenca, pri čemer mu zavarovalnica lahko

(e) nezgode, nastale zaradi potresa, vojnih operacij, uporov ali terorizma;

zaračuna s tem nastale stroške.

(f) nezgode, nastale kot posledica aktivne udeležbe v oboroženih akcijah;

[3] Če ni s polico drugače dogovorjeno, veljajo kot upravičenci v primeru smrti zavarovanca zaradi nezgode:
(a) zavarovančevi otroci in zakonec v enakih delih;
(b) če ni zakonca, zavarovančevi otroci v enakih delih;
(c) če ni otrok, zakonec in zavarovančevi starši. V tem primeru pripada zakoncu po-

(g) namerno povzročene nezgode s strani zavarovalca, zavarovanca ali upravičenca; če je upravičencev več, nima zavarovalnica nobene obveznosti do upravičenca, ki je namerno povzročil nezgodo, ki je povzročila smrt;
(h) nezgode, nastale kot posledica priprave, poskusa ali izvršitve kaznivega dejanja
s strani zavarovalca ali zavarovanca, kakor tudi pobega po takšnem dejanju;

lovica zavarovalnine, druga polovica pa staršem oziroma tistemu od staršev, ki

(i) samomora;

še živi. Če sta zavarovančeva starša umrla pred zavarovancem, pripada celotna

(j) nezgode, nastale zaradi delovanja alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih

zavarovalnina zakoncu;
(d) če ni zakonca in otrok, zavarovančevi starši v enakih delih. Če živi samo eden od
staršev, mu pripada celotna zavarovalnina;
(e) če ni oseb, navedenih v prejšnjih točkah tega odstavka, so upravičenci dediči

snovi na zavarovanca; za udeležence v prometu se šteje, da je nezgoda, ki je
imela za posledico smrt, nastala zaradi delovanja alkohola na zavarovanca ob
nezgodi, če je zavarovanec ob nezgodi imel v krvi več alkohola, kakor to dovoljuje zakon, ki ureja varnost v cestnem prometu.

zavarovanca na podlagi pravnomočne sodne odločbe.
[4] Če je zavarovalec upravičence določil, pa pri tem ni navedel deležev posameznih
upravičencev, se šteje, da so njihovi deleži enaki.
[5] Enake pravne posledice kot zakonska zveza imata pri določanju upravičenca dalj

10. člen: Obdelava in varstvo osebnih podatkov
[1] Zavarovalec in zavarovanec pooblaščata zavarovalnico, da lahko zbira, preverja,
shranjuje, posreduje, uporablja ali kako drugače obdeluje njune osebne podatke,

časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske

potrebne za sklepanje in izvajanje zavarovanja in za reševanje zavarovalnih zah-

zveze, če niso obstajali razlogi, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima

tevkov, od lečečih zdravnikov, zdravstvenih ustanov ter drugih fizičnih in pravnih

neveljavna, ter istospolna partnerska skupnost, če niso obstajali razlogi, zaradi katerih ne bi mogla biti registrirana.
[6] Če je upravičenec mladoletna oseba, se zavarovalnina izplača njegovim staršem

oseb, ki s podatki razpolagajo.
[2] Osebne podatke iz tega člena bo zavarovalnica obdelovala in varovala v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

oziroma skrbniku. Zavarovalnica lahko zahteva od skrbnika, da za ta namen pre-

11. člen: Sklepne določbe

dloži pooblastilo pristojnega skrbstvenega organa.

[1] V primerih, ko so določbe Dodatnih pogojev v nasprotju z določbami Splošnih pogojev, veljajo določbe Dodatnih pogojev.

8. člen: Uveljavljanje pravic in izplačilo zavarovalnine
[1] Upravičenec mora nastanek zavarovalnega primera pisno prijaviti zavarovalnici na
obrazcu zavarovalnice.
[2] Prijavi iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti predložena dokazila o tem, da
je smrt zavarovanca nastopila kot posledica nezgode.
[3] Oseba, ki v zavarovalni pogodbi ni izrecno navedena kot upravičenec, mora dokazati svoj status upravičenca.
[4] Na zahtevo zavarovalnice je upravičenec dolžan predložiti tudi drugo dokumentacijo.
[5] Za ugotovitev pomembnih okoliščin povezanih s prijavljenim zavarovalnim primerom, zavarovalec pooblašča, upravičenec pa je dolžan pisno pooblastiti zavarovalnico za pridobitev vseh potrebnih podatkov in pojasnil od katerekoli pravne ali
fizične osebe, ki s podatki razpolaga. Če upravičenec ne pooblasti zavarovalnice za
pridobitev podatkov in pojasnil iz prejšnjega stavka, zavarovalnica iz prijavljenega
zavarovalnega primera nima nobenih obveznosti.
[6] Zavarovalnica izplača zavarovalnino ali njen del upravičencu v štirinajstih dneh po prejemu vseh dokazil o nedvoumnem obstoju in znesku svoje obveznosti. Šteje se, da je izplačilo izvršeno tistega dne, ko je na banki ali pošti potrjeno vplačilo. V primeru zamude
z izplačilom, je zavarovalnica dolžna upravičencu izplačati zakonske zamudne obresti.
[7] Zavarovalnica ima pravico, da ob izplačilu zavarovalnine ali njenega dela odtegne
vse zapadle neplačane premije iz zavarovanja za primer smrti zaradi nezgode in
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
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[2] V primerih, ko je klavzula police v nasprotju z določbami Splošnih pogojev oziroma
Dodatnih pogojev, velja klavzula.
[3] Nadzor nad zavarovalnico izvaja Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3,
Ljubljana.
[4] Dodatni pogoji veljajo od dne 6. 8. 2008, uporabljajo pa se od dne 1. 10. 2008.

