
Kaj je zavarovano?
Smrt zavarovanca zaradi nezgode, nastale 
med trajanjem zavarovanja. Za nezgodo 
šteje nenaden, nepredviden in od volje 
zavarovanca neodvisen dogodek, ki deluje 
od zunaj in naglo na zavarovančevo telo 
(npr: povozitev, trčenje, prometna nezgoda, 
udarec s predmetom ali ob kakšen predmet, 
udarec električnega toka ali strele, padec, 
zdrs, poškodba z orožjem, drugimi predmeti 
ali z eksplozivnimi snovmi, vbod s kakšnim 
predmetom, udarec ali ugriz živali).

Kaj ni zavarovano?
Smrt, ki ni posledica nezgode (npr.  posledica bolezni zavarovanca, vključno 
z boleznimi, ki se prenašajo s pikom ali ugrizom živali, ali pa posledica 
medicinskega posega, ki ni opravljen zaradi nezgode).

Smrt, ki je posledica nezgode, ki se je zgodila pred sklenitvijo zavarovanja 
ali je do nezgode prišlo zaradi bolezni zavarovanca (npr. epileptični napad, 
možganska kap, srčni infarkt itd.).

Smrt, ki je posledica nezgode pri opravljanju posebno nevarnih opravil in 
dejavnosti, nezgode, nastale pri dirkah z motornimi vozili in pri treningih 
za njih, nezgode zaradi potresa, vojnih operacij, terorizma, nezgode, 
nastale zaradi delovanja alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi na 
zavarovanca, namerno povzročene nezgode s strani zavarovalca, zavarovanca 
ali upravičenca, samomora.

Celoten nabor izključitev je naveden v zavarovalni pogodbi.

Ali je kritje omejeno?
Zavarovanje lahko sklenete do 70. leta starosti.

Zavarovalnina se izplača v višini 25.000 EUR.

Za smrt zaradi nezgode šteje takojšnja smrt zavarovanca ali če je zavarovanec 
zaradi nezgode umrl najkasneje v treh letih od dneva nezgode in je izkazana 
vzročna zveza med nezgodo in smrtjo.

Upravičenec prejme le 75% zavarovalne vsote, če zavarovanec ob nezgodi ni 
ravnal v skladu z veljavnimi predpisi s področja varnosti v cestnem prometu in 
v primeru smrti zavarovanca kot sopotnika pri vožnji z vozilom, katerega voznik 
je bil ob nezgodi pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Zdravstveno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

Zavarovalnica: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. 
Produkt: Zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode

Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o določenem zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim 
potrebam ter zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene določbe o zavarovalnem produktu so podane v drugih dokumentih (v 
zavarovalnih pogojih, na ponudbi, zavarovalni polici 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?
Zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode je nezgodno zavarovanje, na podlagi katerega se v primeru nastopa smrti zavarovanca zaradi nezgo
de upravičencu oziroma upravičencem izplača zavarovalnino. Zavarovanje lahko sklenete le kot dodatno zavarovanje k zavarovanju Dopolnilno.
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Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Zavarovanje prične veljati z dnem, ki je na zavarovalni polici zapisan kot datum začetka zavarovanja. 

Zavarovanje preneha z dnem, ki je na zavarovalni polici zapisan kot datum poteka zavarovanja, vendar se ob poteku podaljša za čas trajanja 
zavarovanja Dopolnilno, če ni odpovedano najkasneje en mesec pred potekom. Ne glede na to zavarovanje preneha, ko poteče zavarovalno leto, v 
katerem je zavarovanec dopolnil 71. leto starosti.

Zavarovalnica lahko v primeru neplačevanja zavarovalne premije razdre zavarovalno pogodbo.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Od zavarovalne pogodbe lahko odstopite po poteku enega leta od začetka veljavnosti zavarovanja, z enomesečnim odpovednim rokom.

Kdaj in kako plačam?
Zavarovalno premijo plačate z dinamiko in načinom plačevanja dogovorjenim z zavarovalnico do določenega dneva zapadlosti skupaj z 
zavarovalno premijo za zavarovanje Dopolnilno, razen če je z zavarovalno pogodbo drugače dogovorjeno.

Kakšne so moje obveznosti?
• Navajajte resnične in popolne podatke, pomembne za sklenitev ali izvajanje zavarovalne pogodbe. 

• Zavarovalno premijo plačujte v celoti v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način. 

• Upravičenec mora pisno prijaviti smrt zavarovanca zaradi nezgode.

Kje je zavarovanje veljavno?
Zavarovanje velja za območje celotnega sveta.  




