SN1 SPLOŠNI POGOJI ZA NEZGODNO ZAVAROVANJ E
Vsebina
A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. len
asovna veljavnost

Zavarovalno kritje
len
Predmet zav arovanja
len
Zav arov alni primer
len
Krajev na v eljavnost
len
asov na v eljavnost
len
Za etek zav arovanja, za asno kritje
len
Pojem nezgode

Zav arov ane so nezgode, ki so nastale v asu v eljav nosti
zav arov alnega kritja (v eljavnost zav arovalne pogodbe z
upoštev anjem 937. in 946. len OZ.
5. len
Za etek zavarovanja, za asno kritje
1.

B: Zavarovane nevarnosti
7. len
Trajna inv alidnost
8. len
Smrt
9. len
Dnev no nadomestilo
10. len
Bolnišni no nadomestilo
11. len
Stroški nezgode
12. len
Otroška paraliza; zgodnje poletni
meningoencef alitis
13. len
Dodatna kritja
14. len
Zapadlost zav arov alnin, zastaranje
15. len
Postopek v primeru nesoglasij (zdrav niška
komisija)

Za etek zav arovalnega varstv a
Zav arov alno kritje za ne v eljati od 24 ure dnev a pla ila
premije police (19. len), vendar ne pred dnev om
dogov orjenim kot za etek zav arovanja. e se polica
izro i šele po tem, nato pa se premija pla a v roku 14
dni, zav arovalno kritje obstaja od dogov orjenega dnev a
za etka zav arovanja.
Zav arov alno kritje od dogovorjenega dnev a za etka
zav arov anja obstaja tudi, e je zav arovalec sicer brez
lastne krivde zadržan pri prav o asnem pla ilu v roku 14
dni, v endar pa pla a takoj, ko odpade v zrok, ki mu to
prepre uje.

C: Omejitve zavarovalnega kritja
16. len
Osebe, ki se ne morejo zav arov ati
17. len
Izklju itve
18. len
Stv arna omejitev zav arovalnega kritja

2.

Za asno kritje
e naj bi se zav arov alno kritje za elo pred dnevom
pla ila premije (za asno kritje), mora zav arov alnica izdati
posebno potrdilo o za asnem kritju . Veljati preneha z
izro itv ijo police.
Zav arov alnica je uprav i ena, da za asno kritje pisno
odpov e z rokom enega tedna.
Zav arov alnici v tem primeru pripada premija, ki odpade
na as zav arov alnega kritja.

D: Obveznosti zavarovalca
19. len
Premija
20. len
Prijav a spremembe poklica ali zaposlitve
zav arov anca
21. len
Obv eznosti
E: Ostala pogodbena dolo ila
22. len
Zav arov alno obdobje, trajanje pogodbe
23. len
Odpov ed, prenehanje pogodbe
24. len
Prav ni položaj oseb, ki so udeležene v pogodbi

6. len
Pojem nezgode
1.

Nezgoda je od zav arovan eve v olje neodvisen dogodek,
ki deluje nenadoma od zunaj mehani no ali kemi no na
njegov o telo in ima za posledico telesno poškodbo ali
smrt.

2.

Kot nezgoda v eljajo tudi naslednji dogodki, ki so
neodv isni od zav arov an ev e v olje:
Utopitev;
opekline z ognjem ali paro, u inkov anje udara strele
ali elektrike;
v dihavanje plinov ali hlapov, zaužitje strupenih ali
jedkih snovi, razen e je to u inkovanje postopno;
izpahi ter nategnitev in pretrganje mišic, kit, v ezi in
ov ojnic, ki se nahajajo na okon inah in na hrbtenici,
zaradi nenadnega spremembe na rtov anega
gibanja.

3.

Bolezni ne v eljajo kot nezgode, nalezljiv e bolezni tudi ne
kot posledice nezgod. To ne v elja za otroško paralizo in
zgodnje poletni klopni meningoencefalitis v okviru dolo b
12. lena ter za tetanus in steklino, ki sta posledica
nezgode v skladu s 1. to ko.

4.

Zav arov alno kritje se nanaša tudi na nezgode
zav arov anca kot letalskega potnika v motornih letalih, ki
so registrirana za prevoz oseb.
Kot potnik v letalu se šteje oseba, ki ni niti v v zro ni
pov ezav i z uprav ljanjem letala, niti ni lan osadke, niti s
pomo jo letala ne oprav lja poklicne dejavnosti.

A: Zavarovalno kritj e
1. len
Predmet zavarovanja
Zav arov alnica nudi zav arov alno kritje, e zav arov anec utrpi
nezgodo.
Vrste kritja, ki se lahko zav arujejo, izhajajo iz poglav ja B. Iz
police je razv idno, katera kritja in zav arov alne vsote so
dogov orjene.
2. len
Zavarovalni primer
Zav arov alni primer je nastanek nezgode (6. len).
3. len
Krajevna veljavnost
Zav arov anje v elja po vsem sv etu.
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7.2.

B: Zavarovane nevarnosti
7. len
Trajna invalidnost

7.3.

1.

e se v enem letu, ra unano od dneva nezgode ugotovi,
da je nezgoda pov zro ila trajno inv alidnost, se izpla a
znesek, ki ustreza stopnji inv alidnosti.

2.

Za dolo itev stopnje trajne invalidnosti v eljajo naslednja
dolo ila:
2.1. V primeru popolne izgube ali popolne
funkcionalne nezmožnosti
Roke v ramenskem sklepu
Roke nad komolcem
Roke pod komolcem ali enega zapestja
Palca
Kazalca
Drugega prsta
Noge od sredine stegna
Noge do sredine stegna
Noge do sredine stegna ali enega stopala
Palca na nogi
Drugega prsta na nogi
Vida obeh o es
Vida enega o esa
e je bil v id drugega o esa izgubljen že pred
nastankom zav arovalnega primera
Sluha obeh ušes
Sluha enega ušesa
e je bil sluh drugega ušesa izgubljen že pred
nastankom zav arovalnega primera
Voha
Okusa
2.2.

70 %
65 %
60 %
20 %
10 %
5%
70 %
60 %
50 %
5%
2%
100 %
35 %
60 %
15 %
10 %
5%

e pride do delne izgube ali delne f unkcionalne
nezmožnosti pri zgoraj navedenih telesnih delih ali
organih, se stopnje iz to ke 2.1 uporabljajo
sorazmerno.
Pri omejitvah f unkcionalnosti rok in nog se
sorazmerno uporabi stopnja za celotno okon ino.

4.

Ve stopenj iz 2. in 3. to ke se sešteje. Vendar pa je
zav arov alnina omejena s 100 % zav arov ane vsote.

5.

V prv em letu po nezgodi se zav arov alnina za inv alidnost
izpla a le, e sta v rsta in obseg posledic nezgode
medicinsko nedvoumno ugotovljena.

6.

e se stopnja trajne inv alidnosti ne more ugotoviti
nedv oumno, sta tako zav arov anec kakor tudi
zav arov alnica upravi ena zahtevati, da se do štirih let od
dnev a nezgode stopnja invalidnosti letno zdrav niško
ocenjuje, in sicer od drugega leta po dnevu nezgode tudi
z zdrav niško komisijo.
e se v takem primeru pri kon ni oceni trajne inv alidnosti
ugotov i v išja zav arovalnina za inv alidnost, kot pa jo je
zav arov alnica do tedaj že pla ala, se presežek od dnev a
dospelosti predujma (2. to ka 14. lena) obrestuje s 4 %
letno.

e zav arovanec umre v roku enega leta, ra unano od
dnev a nezgode, zaradi posledic nezgode, se izpla a
zav arov alna vsota za primer smrti.

2.

V zav arovalnino za primer smrti se vra unajo samo
pla ila, ki so bila izpla ana za trajno invalidnost iz istega
dogodka. Zavarov alnica ne more zahtev ati v ra ila
presežka zav arov alnine za trajno inv alidnost.

3.

Za osebe mlajše od 15 let se v okv iru zav arovalne vsote
nadomestijo samo primerni pogrebni stroški.
9. len
Dnevno nadomestilo

Dnev no nadomestilo se izpla uje v primeru trajne ali za asne
inv alidnosti za as popolne delov ne nezmožnosti oprav ljanja
poklica ali dejavnosti zav arov anca za najv e 365 dni v 2 letih
od dnev a nezgode.
10. len
Bolnišni no nadomestilo

e zav arov anec umre
7.1.

1.

45 %

e se stopnja invalidnosti ne more dolo iti po 2. to ki, je
merodajno, koliko je telesna ali duševna f unkcionalna
zmožnost oškodov ana po medicinskih v idikih.

zaradi nezgode v roku enega leta po nezgodi, ne
obstaja pravica do zav arovalnine za invalidnost;

e je zav arov anec na dan nezgode že dopolnil 75. leto
starosti, se namesto izpla ila glav nice izpla uje renta, ki
se izra una po rentnih tabelah, ki so navedene v
dodatku, na podlagi leta starosti, ki ga je zav arovanec
dopolnil na dan nezgode.
Kapitalizirana v rednost rente je tisti znesek, ki bi ga bilo
treba izpla ati v primeru, e bi se renta izpla ala v
enkratnem znesku.
e je dajatv ena obv eznost zav arovalnice dolo ena glede
temelja in v išine, se za ne izpla ev anje rente z
v eljavnostjo za nazaj s prv im v mesecu, ki sledi dnev u
nezgode. Kon a se s koncem koledarskega meseca, v
katerem zav arov anec umre.
8. len
Smrt

65 %

3.

7.

8.

v roku enega leta po nezgodi in v zrok smrti ni
nezgoda, v elja za dolo itev zav arov alnine stopnja
trajne inv alidnosti, s katero bi morali ra unati na
osnov i zadnjega zdrav niškega izv ida;
zaradi nezgode ali drugega v zroka pozneje kot po
enem letu od nezgode, v elja za dolo itev
zav arov alnine
prav
tako
stopnja
trajne
inv alidnosti, s katero bi morala ra unati na osnov i
zadnjega zdrav niškega izv ida.

2

1.

Bolnišni no nadomestilo se izpla a za vsak koledarski
dan, ko se zav arovanec zaradi zav arov alnega primera
nahaja na medicinsko potrebnem zdrav ljenju v bolnišnici,
najdlje za 365 dni v 2 letih od dnev a nezgode.

2.

Kot bolnišnice veljajo zdravstveni zav odi in sanatoriji, ki
imajo dov oljenja zdravstvenih uprav nih organov, ki so
pod stalnim zdrav niškim vodstv om in oskrbo ter se ne
omejujejo na uporabo le dolo enih metod zdrav ljenja, ter
centri za rehabilitacijo zav odov socialnega zav arovanja,
bolnišnice v obratih in bolniški oddelki upravno- izv ršilnih
organov.

3.

Kot bolnišnice ne štejejo npr. zdravstveni zav odi in
zav odi za oskrbo plju nih bolnikov, neozdrav ljiv ih
kroni nih bolnikov, domovi za rekreacijo in zdrav ljenje,
domov i za ostarele in njihovi bolniški oddelki, zdrav iliš a
ter zav odi za zdrav ljenje in oskrbo živ nih in dušev nih
bolnikov .
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11. len
Stroški nezgode

1.

Zav arov alnica je dolžna v roku enega meseca, v primeru
zahtevkov za izpla ilo zav arovalnine za trajno inv alidnost
pa v roku treh mesecev, izjav iti, ali in v kateri v išini
pripoznav a svojo obv eznost. Roki za nejo te i z dnem
prispetja dokumentacije, ki je potrebna za ugotov itev
poteka nezgode in njenih posledic ter o zaklju ku
zdrav ljenja, priskrbeti pa jo mora oseba, ki uv eljav lja
zahtev ek.

2.

e je dajatvena obv eznost ugotovljena po temelju, lahko
zav arov alec zahteva predujem do v išine zneska, ki ga bo
zav arov alnica na osnov i dejanskega stanja nedvomno
morala pla ati.

3.

e je dajatv ena obveznost zav arovalnice ugotov ljena po
temelju in v išini, dajatev dospe v pla ilo.

4.

Dospelost dajatv e zav arov alnice prav tako nastopi, e
zav arov alec po preteku dv eh mesecev od zahtevka za
izpla ilo zav arov alnine zahteva izjav o zav arov alnice,
zakaj likv idacije pla ila še ni bilo mogo e zaklju iti, in
zav arov alnica zahtevi ne ugodi v roku enega meseca.

5.

Glede zastaranja veljajo dolo ila 357. len OZ.

Do v išine dogovorjene zav arovalne vsote se nadomestijo
stroški nezgode, e nastanejo v roku 2 let, ra unano od
dnev a nezgode, in v kolikor nadomestila ne pla a zav od za
zdrav stv eno zav arovanje ali pa je nadomestilo pla al drug
nosilec zav arovanja.
Stroški nezgode so:
1.

2.

Stroški zdrav ljenja, ki so nastali pri odprav ljanju posledic
nezgode in jih je predpisal zdrav nik. Sem štejejo tudi
stroški prev oza ponesre enca, prva nabav a umetnih
udov in zobne proteze ter stroški drugih prvih nabav, ki
so potrebne po zdrav niški presoji.
Stroški za potovanja v toplice, na oddih in biv anja v
zdrav iliš ih, nadalje stroški popravila ali ponovne nabav e
zobne proteze, umetnih udov ali drugih umetnih
pripomo kov, se ne nadomestijo.
Stroški reševanja, ki so bili potrebni, e je zav arovanec:
2.1
2.2

3.

doživ el nezgodo ali prišel v živ ljenjsko nev arnost v
gorah ali v v odi in ga je treba poškodov anega ali
nepoškodov anega reševati,
e zaradi nezgode ali zaradi nev arnosti v gorah
ali v vodi umre in ga je treba reševati;
Stroški reševanja so dokazani stroški iskanja
zav arov anca in njegov ega prev oza do prv e
prev ozne ceste ali do najbližje bolnišnice.

15. len
Postopek v primeru sporov (zdravniška komisija)

Stroški vrnitve, to so stroški, ki so pogojeni z nesre o,
prev oza poškodovanca, ki ga priporo a zdrav nik
zav arov anca, ki se je ponesre il izv en kraja biv anja, od
kraja nezgode oz. bolnišnice, v katero je bil zav arovanec
pripeljan po nezgodi, v njegov kraj bivanja oz. do
bolnišnice, ki je najbližja njegovemu kraju biv anja. V
primeru nezgode s smrtnim izidom se pla ajo tudi stroški
prev oza umrlega od njegov ega zadnjega kraja biv anja v
Slov eniji.
12. len
Otroška paraliza; zgodnji poletni klopni
meningoencefalitis

Zav arov alno kritje zajema posledice otroške paralize in
meningoencef alitisa, ki je posledica pika klopa, pod pogojem,
da je bolezen ugotov ljena serološko in ne izbruhne prej kot
15 dni po za etku zav arovanja in tudi ne kasneje kot 15 dni
po koncu zav arov anja.
Kot za etek bolezni (trenutek zav arov alnega primera) se
šteje dan, ko je bilo prvi nudena zdrav niška pomo zaradi
bolezni, ki je diagnosticirana kot otroška paraliza ali zgodnji
poletni meningoencef alitis.
Zav arov alnina se izpla a samo v primeru smrti ali trajne
inv alidnosti. Zavarov alnina je v okv iru dogov orjene
zav arov alne vsote omejena na 14.535 EUR.

1.

V primeru spora o v rsti in obsegu posledic nezgode ali
glede v prašanja, v kakšnem obsegu je zav arov alni
primer pov zro il nastalo prizadetost, vprašanja vpliv a
bolezni ali hibe zav arov anca na posledice nezgode,
kakor tudi v primerih iz 6. to ke 7. lena, odlo a
zdrav niška komisija.

2.

V sporih, katerih odlo itev je v skladu s 1. to ko
pridržana zdrav niški komisiji, lahko zav arov alec v roku 6
mesecev po prejemu izjav e zav arovalnice v skladu s 1.
to ko 14. lena z nav edbo svojega zahtevka vloži ugov or
in zahtev a odlo itev zdrav niške komisije.

3.

Tudi zav arov alnica ima prav ico zahtev ati odlo itev
zdrav niške komisije.

4.

V zdrav niško komisijo imenujeta zav arovalnica in
zav arov alec vsak po enega zdrav nika s seznama
zdrav nikov. e kateri izmed pogodbenikov v roku dv eh
tednov po pisnem poziv u ne imenuje zdrav nika, ga
imenuje zdrav niška zbornica, ki je pristojna za kraj
biv anja zav arov anca. Oba zdrav nika pred za etkom
sv ojega dela imenujeta tretjega zdrav nika kot
predsednika, ki v primeru, da ne moreta dose i soglasja
ali pa soglašata le delno, odlo i v mejah njunih
izv edenskih mnenj.
e se zdrav nika ne moreta dogov oriti glede predsednika,
imenuje zdrav niška zbornica, ki je pristojna za
prebiv ališ e zav arovanca, za predsednika medicinskega
izv edenca.

5.

Zav arov anec se je dolžan pustiti, da ga pregledajo
zdrav niki iz omenjene komisije in se podv re i vsem
ukrepom, ki jih ta komisija šteje za potrebne.

6.

Zdrav niška komisija mora o sv ojem delu v oditi zapisnik;
v njem je treba pisno utemeljiti odlo itev. V primeru, da
zdrav nika ne soglašata, mora vsak izmed njiju posebej v
zapisniku zapisati svoje mnenje.
e mora odlo iti
predsednik, mora tudi on sv ojo obrazložitev zapisati v
zapisniku. Spis o postopku hrani zav arovalnica.

7.

Zdrav niška komisija sama dolo i sv oje stroške in
zav arov alec in zav arov alnica jih krijeta v razmerju
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13. len
Dodatna kritja
Zav arov alnica prev zame potrebne stroške, ki nastanejo z
izpolnitv ijo obveznosti, dolo enih v 2. to ki 21. lena. Izjemo
predstav ljajo stroški iz to ke 2.4 21. lena.
14. len
Dospelost zavarovalnine, zastaranje
3
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priznanja. V primeru 6. to ke 7. lena krije stroške tisti, ki
je zahtev al nov o dolo anje. Delež stroškov, ki jih mora
kriti zav arovalec, je omejen na 1 % zav arovalne vsote za
primer smrti in invalidnosti skupaj, v endar pa najv e 25%
spornega zneska.

18. len
Omejitev zavarovalnega kritja

C: Omej itv e zavarovalnega kritj a

1.

Zav arov alna dajatev se izpla a samo za posledice
(telesna poškodba ali smrt), ki so bile pov zro ene z
nezgodo.

2.

Pri ocenjev anju stopnje inv alidnosti se oprav i odbitek v
višini predhodne invalidnosti samo v primeru, e je bila
zaradi nezgode prizadeta telesna ali dušev na f unkcija, ki
je bila zmanjšana že prej. Predhodna inv alidnost se
ocenjuje po 2. in 3. to ki 7. lena.

3.

e so na posledice nezgode v pliv ale bolezni ali hibe, ki
so obstajale že pred nezgodo, se dajatev zmanjša
sorazmerno glede na delež bolezni ali hibe, e ta dele ž
znaša v saj 25 %.

4.

Za organsko pogojene motnje živ nega sistema se
dajatv e izpla ajo samo, e in v kolikor so nastale zaradi
organske poškodbe, ki jo je pov zro ila nezgoda.
Psihi ne motnje (nev roze, psihonev roze) ne štejejo kot
posledice nezgode.

5.

V primeru herniacije medv reten nih ploš ic se dajatev
izpla a samo,
e je poškodba nastala zaradi
neposrednega mehanskega u inkovanja na hrbtenico in
ne gre za poslabšanje bolezenskega stanja, ki je
obstajalo že pred nezgodo.

6.

V primeru trebušnih in drugih kil vseh vrst se dajatev
izpla a samo, e so bile pov zro ene neposredno z
mehanskim u inkovanjem od zunaj in niso posledica
dedne zasnov e.

16. len
Osebe, ki se ne morejo zavarovati
1.

2.

Ne morejo se zav arov ati in v nobenem primeru niso
zav arov ane osebe, ki so trajno popolnoma nezmožne za
delo ali imajo hudo živ no bolezen, kakor tudi ne
dušev no bolne osebe.
Popolna nezmožnost za delo je podana, e se od
zav arov anca zaradi bolezni ali hibe iz medicinskih
vidikov ne more pri akov ati izv ajanje pridobitne
dejav nosti in se pridobitna dejav nost tudi ne opravlja.
Zav arov alna pogodba se ne more skleniti, e gre za
osebo, ki se ne more zav arov ati. e zav arovanec v asu
trajanja zav arov alne pogodbe postane oseba, ki ne more
biti zav arovana, preneha zav arovalno kritje. Isto asno
preneha
v eljati zav arovalna pogodba za tega
zav arov anca.
17. len
Izklju itve

Iz zav arovanja so izklju ene nezgode:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

pri uporabi zra nih plovil in pri padalstv u ter pri uporabi
letal, v kolikor niso zajeta v dolo bah 4. to ke 6. lena;
pri udeležbi na športnih tekmov anjih z motornimi v ozili
(tudi pri ocenjev alnih v ožnjah in rally jih) in pri treningih za
ta tekmovanja;
pri udeležbi na držav nih ali mednarodnih tekmov anjih na
podro ju smu anja, smu arskih skokov, boba, sankanja
ter pri uradnih treningih za ta tekmovanja;
ki so nastopile pri zav arov an ev em naklepnem poskusu
ali storitv i kazniv ih dejanj;
ki so v posredni ali neposredni v zro ni povezav i z vojnimi
dogodki;
zaradi notranjih nemirov , e se jih je zav arovanec
udeležil na strani pov zro iteljev;

D: Obveznosti zavarovalca
19. len
Premija
Zav arov alec mora pla ati prvo ali enkratno premijo takoj ob
izro itv i police (unov enje police). Nadaljnje premije je treba
pla ev ati v dogov orjenih rokih, ki so navedeni v polici.
Tudi
e je dogovorjeno obro no pla evanje, ima
zav arov alnica z za etkom zav arovalnega leta pravico do
celotne letne premije. Pla ilo obrokov, ki jih je treba pla ati po
1. obroku premije, je odloženo do rokov, ki so dolo eni v
dogov oru o obrokih.
V primeru zamude pri pla ilu premije v eljajo dolo ila 937
lena OZ.

ki so bile pov zro ene posredno ali neposredno:
zaradi v pliv a ionizirajo ih žarkov v smislu predpisov
o zaš iti pred sev anjem,
zaradi jedrske energije;

20. len
Prijava spremembe poklica ali zaposlitve zavarovanca

ki jo zav arovanec utrpi zaradi sv ojega sr nega inf arkta
ali kapi; sr ni inf arkt v nobenem primeru ne v elja kot
posledica nezgode;

Spremembe poklica ali zaposlitv e zav arovanca, ki sta
nav edena v ponudbi, je treba takoj prijav iti zav arov alnici.
Vpoklic v redno vojsko, na civilno služenje v ojaškega roka ter
kratkoro ne v ojaške v aje ne v eljajo kot sprememba poklicne
dejav nosti ali zaposlitv e.

ki jo zav arovanec utrpi zaradi motnje zav esti ali zaradi
bistv enega zmanjšanja svojih psihi nih sposobnosti
zaradi alkohola, mamil ali zdrav il;

10. zaradi telesnih poškodb pri ukrepih zdrav ljenja in
posegih, ki jih zav arov anec izv rši na sv ojem telesu ali jih
pusti izv ršiti, v kolikor pov od za to ni bil zav arov alni
primer; e je bil pov od za to zav arovalni primer, se 7.
to ka ne uporabi.

-

-

4

e zaradi nov e poklicne dejavnosti ali zaposlitv e
zav arov anca po cenikui zav arov alnice, ki je v eljav na v
asu spremembe, treba pla ati nižjo premijo, se od
prejema prijav e pla uje nižje obra unana premija.
e je zaradi tega trebalo obra unati in pla ati višjo
premijo, se za dobo treh mesecev od trenutka, v katerem
bi zav arovalnica morala prejeti prijavo, tudi za nov o
poklicno dejav nost ali zaposlitev
odobri polno
zav arov alno kritje. e nastopi zav arovalni primer, ki je
posledica nov e poklicne dejav nosti ali zaposlitve po
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-

preteku treh mesecev, ne da bi se medtem doseglo
soglasje o v išji premiji, se dajatve zav arovalnice odmerijo
na tak na in, da se v pogodbi dolo ena zav arov alna
vsota zniža tako, da se za izra un nov e zav arov alne
vsote uporabijo kot osnov a tisti zneski, ki izhajajo iz
stopenj premij za novo poklicni dejav nost oz. zaposlitev.
e zav arov alnica za novo poklicno dejavnost ali
zaposlitev na eloma ne ponuja zav arovalnega kritja , se
smisleno uporabijo dolo be 938 lena OZ (pove anje
tv eganja) oziroma zav arovalnica ima prav ico z 1
mese nim odpovednim rokom odpovedati pogodbo.

2.10
3.

22. len
Zavarovalno obdobje, trajanje pogodbe
1.

2.

Obv eznosti pred nastopom zav arov alnega primera

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

Trajanje pogodbe
e pogodba na podlagi dogov ora traja vsaj eno leto, se
podaljša v sakokrat za eno leto, e se ne odpov e tri
mesece pred pretekom. e je trajanje pogodbe krajše od
enega leta, se pogodba kon a brez odpov edi.
23. len
Odpoved, prenehanje pogodbe

Obv eznosti po nastopu zav arovalnega primera
2.1

Zav arov alno obdobje
Kot zav arovalno obdobje v elja, e zav arovalna pogodba
ni sklenjena za krajši as, obdobje enega leta.

Kot obv eznost, katere kršitev pomeni, da je
zav arov alnica prosta dajatv enih obv eznosti v skladu s
predpisih o cestnem prometu, e uprav lja motorno
v ozilo brez ustreznega v ozniškega dovoljenja, ki je
predpisano za v ožnjo -uprav ljanje vozila na cestah z
jav nim prometom; to v elja tudi v primeru, e se vozilo ne
v ozi na cestah za jav ni promet.
2.

e zav arovalec krši obv eznosti iz tega lena, je dolžan
pov rniti zav arovalnici škodo, ki jo ima zaradi tega.

E: Ostala pogodbena dolo ila

21. len
Obveznosti
1.

e so so zav arovani tudi stroški nezgode, je treba
zav arov alnici posredov ati dokazila v izv irniku.

1.

Nezgodo je treba zav arov alnici prijav iti pisno
takoj, najpozneje pa v roku enega tedna.
Primer smrti je treba zav arovalnici prijav iti v roku 3
dni, in sicer tudi v primeru, e je bila nezgoda že
prijav ljena.
Zav arov alnica ima pravico zahtevati, da truplo
pregleda zdrav nik, da se naredi obdukcija in da se
truplo po potrebi ekshumira.
Po nezgodi je treba nemudoma poiskati
zdrav niško pomo in zdrav niška oskrba se mora
nadaljev ati do konca zdrav ljenja; prav tako je
potrebno poskrbeti za odstranitev ali zmanjšanje
posledic nezgode.
Po prejemu obrazca za prijav o nezgode, ga je
potrebno v celoti izpolnjenega nemudoma
dostav iti zav arov alnici; poleg tega je treba
zav arov alnici posredovati tudi vse zahtev ane
inf ormacije v zv ezi z nezgodo.
Le e ega zdrav nika ali zdrav stv eno ustanovo,
kjer se je izv ajalo zdrav ljenje, ter tiste zdrav nike
ali zdrav stv ene ustanov e, pri katerih se je
zav arov anec zdrav il ali je bil na preiskav ah iz
drugih razlogov, je treba pooblastiti in od njih
zahtev ati, da posredujejo informacije, ki jih o
zav arov ancu zahteva zav arovalnica. e je bila
nezgoda
prijav ljena zav odu
za socialno
zav arov anje, je potrebno v temu smislu pooblastiti
tudi zav od.
Organe, ki obrav navajo nezgodo, je treba
pooblastiti, da posredujejo inf ormacije, ki jih
zahtev a zav arov alnica.
Zav arov alnica lahko zahteva, da zav arovanca
pregledajo zdrav niki, ki jih imenuje zav arovalnica.
e zav arovanje krije tudi bolnišni no nadomestilo
in je bil zav arovanec napoten v bolnišnico (2.
to ka 10. lena), mora zav arov anec zav arovalnici
po odpustu iz bolnišnice poslati potrdilo uprav e
bolnišnice, v katerem morajo biti nav edeni
naslednji podatki: polno ime in priimek
zav arov anca, njegov i rojstni podatki, datum
sprejema v bolnišnico in datum odpusta, ter
diagnoza.

Odpov ed v primeru nastopa zav arovalnega primera
1.1

Po nastopu zav arovalnega primera lahko
zav arov alec pogodbo odpov e, e zav arovalnica
zav rne uprav i en zahtev ek za dajatev ali
zav la uje s priznanjem.
V teh primerih je treba izre i odpoved v roku
enega meseca:
po zav rnitvi uprav i enega zahtevka za
dajatev zav arovalnice;
po prav nomo nosti sodbe v
primeru
prav nega spora pred sodiš em;
po v ro itv i dolo itv e zdrav niške komisije (15.
len);
po zapadlosti dajatv e zav arov alnice v primeru
zamude pri priznanju (14. len).

1.2

Odpov ed se lahko izre e s takojšnjo veljav nostjo
ali ob koncu teko ega zav arovalnega obdobja.
Zav arov alnica lahko pogodbo odpov e po nastopu
zav arov anega primera, e je priznala zav arov alno
dajatev po temelju ali je pla ala zav arov alno
dajatev ali e je zav arov alec zahtev ek za dajatev
uv eljavljal z zv ija o.
Odpov ed se izre e v roku enega meseca:
po priznanju po temelju;
po oprav ljeni zav arovalni dajatv i;
po zav rnitv i zahtevka za zav arovalno dajatev,
ki se je uveljav ljal z zv ija o.

Odpov ed se lahko izre e samo z upoštev anjem
enomese nega odpov ednega roka.
e pa je zav arov alec zahtev ek uv eljav ljal z
zv ija o, zav arovalnica lahko izre e takojšnjo
odpov ed.
1.3
Zav arov alnica ima pravico do premije, ki se
nanaša na dobo do preteka pogodbe.
2.

5

e pogodbe ugasne, ker zav arovanec postane oseba, ki
je ni mogo e zav arovati, v smislu 16. lena ali pa se
pogodba pred asno razdre, ima zav arovalnica pravico
od premije samo za pogodbeni as, ki je pretekel do tega
trenutka.
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3.

e je zav arov alnica z ozirom na dogov orjeni as trajanja
pogodbe odobrila znižanje premije, lahko v primeru
pred asnega prenehanja pogodbe zahtev a dopla ilo
zneska, z katerega bi premija bila v išja, e bi pogodba
bila sklenjena samo za obdobje, ko je dejansko
obstajala.
24. len
Pravni položaj pogodbenih strank

1.

Nezgodno zav arov anje se lahko sklene za nezgode, ki
se zgodijo zav arov alcu ali za nezgode, ki se zgodijo
drugim osebam.
Zav arov anje za nezgode, ki se zgodijo drugi osebi, se
šteje kot zav arov anje, sklenjeno na ra un druge osebe.
Dolo be 75. do 79. lena Zakona o zav arov alnih
pogodbah (VersVG) se uporabljajo pod pogojem, da je
za uv eljavljanje pravic iz zav arovalne pogodbe upravi en
samo zav arovalec.
e zav arovalec na sv oj ra un sklene zav arovanje za
nezgode, ki se zgodijo drugi osebi, je za v eljavnost take
pogodbe potrebno pisno soglasje druge osebe. e ta
druga oseba ni opravilno sposobna ali je omejena v sv oji
oprav ilni sposobnosti in je zav arovalec njen zastopnik v
zadev ah, ki zadev ajo njeno osebo, zav arov alec te osebe
ne more zastopati pri podelitv i soglasja.

2.

Vsa dolo ila, ki so sprejeta za zav arovalca, smiselno
v eljajo tudi za zav arov ance in tiste osebe, ki uveljav ljajo
zahtevke iz zav arovalne pogodbe. Te osebe so poleg
zav arov alca odgov orne za izpolnitev obv eznosti,
zmanjšev anje škode in rešev anje.
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