1. èlen: SPLONE DOLOÈBE
[1] Sploni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem
besedilu: sploni pogoji) so sestavni del pogodbe o nezgodnem
zavarovanju oseb, sklenjene med zavarovalcem in Zavarovalnico
Triglav, d.d. (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica).
[2] S temi splonimi pogoji se urejajo odnosi med zavarovalnico in
zavarovalcem za dogovorjene naèine zavarovanj, in sicer za primer:
- smrti zaradi nezgode,
- trajne invalidnosti,
- prehodne nesposobnosti za redno delo,
- nastanitve in zdravljenja v bolninici,
- nastanka strokov zdravljenja.
Ostali primeri se urejajo s posebnimi in dopolnilnimi pogoji ali s
posebnimi doloèili na zavarovalni polici.
[3] Izrazi, navedeni v teh splonih pogojih, pomenijo:
- zavarovalec - fizièna ali pravna oseba, ki sklene zavarovalno
pogodbo z zavarovalnico;
- zavarovanec - oseba, od katere smrti, invalidnosti ali okvare
zdravja je odvisno izplaèilo zavarovalne vsote oziroma povraèilo;
- ponudnik - oseba, ki eli skleniti zavarovanje in v ta namen
predloi pisno ali ustno ponudbo zavarovalnici;
- upravièenec - oseba, ki ji zavarovalnica izplaèa zavarovalno
vsoto oziroma povraèilo;
- polica - listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi;
- zavarovalna vsota - najveèji znesek, do katerega zavarovalnica
jamèi:
- premija - znesek, ki ga mora zavarovalec plaèati po zavarovalni
pogodbi:
- invalidnost - popolna ali delna trajna izguba splone delovne
sposobnosti, kot posledica nezgode;
- zaèasno kritje - zaèasni dokaz o sklenjenem zavarovanju, ki
vsebuje vse bistvene sestavine zavarovalne pogodbe.

2. èlen: SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE
[1] Zavarovalna pogodba se lahko sklene na podlagi ustne ali pisne
ponudbe.
[2] Zavarovalnica ima pravico zahtevati, da ponudnik za sklenitev
zavarovalne pogodbe predloi pisno ponudbo na posebnem obrazcu.
Èe zavarovalnica ponudbe ne sprejme, mora v 8 dneh po njenem
prejemu o tem pisno obvestiti ponudnika. Èe zavarovalnica v tem
roku ne odkloni ponudbe, ki se ne odmika od pogojev, po katerih
sklepa zavarovanje, se teje, da je pogodba sklenjena, ko je
zavarovalnica ponudbo prejela.
[3] Èe je zavarovalnica pripravljena ponudbo sprejeti samo s posebnimi
pogoji, se priène zavarovanje s tistim dnem, ko je zavarovalec na
posebne pogoje pristal.
[4] teje se, da je ponudnik odstopil od ponudbe, èe na posebne pogoje
ni pristal v 8 dneh po prejemu priporoèenega obvestila zavarovalnice.
[5] Zavarovalna pogodba je sklenjena, ko zavarovalec in zavarovalnica
podpieta polico ali zaèasno kritje.
[6] Zavarovalna pogodba je nièna, èe je tedaj, ko je bila sklenjena,
zavarovalni primer e nastopil, èe je bil v nastajanju, ali je bilo
gotovo, da bo nastal. e plaèana premija se v takem primeru vrne
zavarovalcu.
[7] Zavarovalec ima pravico, in sicer le v primeru, ko gre za pogodbo na
daljavo, sklenjeno za veè kot 30 dni, da v roku 15 dni od dneva
sklenitve zavarovanja odstopi od zavarovalne pogodbe. Odstop mora
biti pisen in vloen na zavarovalnico do izteka roka, pri èemer se
teje, da je vloen v roku, èe je do izteka roka priporoèeno oddan na
poti. Zavarovalnica je v tem primeru upravièena obdrati
zavarovalno premijo za vsak dan zavarovalnega kritja.
[8] Zavarovalna pogodba in vsi dodatki te pogodbe so veljavni le, èe so
sklenjeni v pisni obliki. Zahtevki, obvestila in izjave so dane
pravoèasno, èe so dane pred koncem roka po teh pogojih. Kot dan
prejema se teje dan, ko je bilo priporoèeno pismo oddano poti.
[9] Zavarovalnica lahko pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, doloèi, da
je zavarovanje sklenjeno s samim plaèilom premije.

3. èlen: OBVEZNOSTI ZAVAROVALCA IN POSLEDICE
NEIZPOLNITVE TEH OBVEZNOSTI
[1] Zavarovalec je ob sklenitvi pogodbe dolan prijaviti zavarovalnici
vse okolièine, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti in so mu
znane ali mu niso mogle ostati neznane. Èe je zavarovalec
namenoma netoèno prijavil ali namenoma zamolèal kakno
okolièino take narave, da zavarovalnica ne bi sklenila pogodbe, èe

bi vedela za resnièno stanje stvari, lahko zavarovalnica zahteva
razveljavitev pogodbe ali odkloni izplaèilo zavarovalnine. Èe je bila
pogodba razveljavljena, zavarovalnica obdri e plaèane premije
in ima pravico zahtevati plaèilo premije za zavarovalno dobo, v kateri
je zahtevala razveljavitev pogodbe.
[2] Èe je zavarovalec kaj ne-namenoma prijavil netoèno ali je opustil
dolno obvestilo, lahko zavarovalnica po svoji izbiri - v enem mesecu
od dneva, ko je zvedela za netoènost ali nepopolnost prijave, izjavi,
da razdira pogodbo ali predlaga poveèanje premije v sorazmerju
z veèjo nevarnostjo. V takem primeru preneha pogodba po izteku
tirinajstih dni od dneva, ko je zavarovalnica zavarovalcu sporoèila,
da razdira pogodbo. Èe predlaga zvianje premije, pa je pogodba
po samem zakonu razdrta, èe zavarovalec predloga ne sprejme
v tirinajstih dneh od dneva, ko ga je prejel.
[3] Èe se pogodba razdre po doloèbi prejnjega odstavka, je
zavarovalnica dolna vrniti del premije, ki odpade na èas do konca
zavarovalne dobe.
[4] Èe je zavarovalni primer nastal prej, preden je bila ugotovljena
netoènost ali nepopolnost prijave ali pozneje, vendar pred razvezo
pogodbe oziroma pred dosego sporazuma o zvianju premije, se
zavarovalna vsota zmanja v sorazmerju med stopnjo plaèanih premij
in stopnjo premij, ki bi morale biti plaèane glede na resnièno
nevarnost.

4. èlen: OSEBE, KI JIH JE PO TEH POGOJIH MOGOÈE
ZAVAROVATI
[1] Zavarujejo se lahko osebe od 14. do 75. leta starosti. Osebe, mlaje
kot 14 let in stareje kot 75 let, se lahko zavarujejo po posebnih ali
dopolnilnih pogojih.
[2] Osebe, katerih splona delovna sposobnost je zaradi teje bolezni,
tejih telesnih hib in pomanjkljivosti v smislu èlena 8. odst. (1) tè. 6
zmanjana, se zavarujejo s plaèilom poviane premije.
[3] Osebe, katerim je v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so v vsakem
primeru izkljuèene iz zavarovanja, razen èe z zakonskimi predpisi ni
drugaèe doloèeno.

5. èlen: NEZGODA
[1] Za nezgodo se teje nenaden, nepredviden in od zavarovanèeve
volje neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na
zavarovanèevo telo ter povzroèi njegovo smrt, trajno invalidnost,
prehodno nesposobnost za delo, nastanitev in zdravljenje v bolninici
ali nastanek strokov zdravljenja.
[2] Nezgodo v smislu prejnjega odstavka predstavljajo zlasti: povozitev,
trèenje, udarec s predmetom ali ob kaken predmet, udarec
elektriènega toka ali strele, padec, zdrs, ranitev z orojem, drugimi
predmeti ali z eksplozivnimi snovmi, vbod s kaknim predmetom,
udarec ali ugriz ivali.
[3] Za nezgodo se tejejo tudi naslednji nenadni, nepredvideni in od
zavarovanèeve volje neodvisni dogodki:
1 / zastrupitev zaradi zauitja strupa v hrani ali kemiènih sredstev,
ne pa okuba zaradi zauitja bakterij;
2 / zastrupitev zaradi vdihavanja plinov ali strupenih par, razen
poklicnih obolenj;
3 / okuba rane, ki je nastala zaradi nezgode;
4 / opekline z ognjem ali elektriko, vroèimi predmeti, tekoèinami
ali paro, kislinami in luinami;
5 / zadavitev in utopitev;
6 / duitev ali zaduitev zaradi zasipanja (z zemljo, peskom in
podobno), kakor tudi zaradi vdihavanja pare ali plinov - razen
poklicnih obolenj;
7 / prekomerni telesni napori, nagle telesne kretnje, do katerih
pride brez zunanjega dogodka, vendar le, èe povzroèijo najmanj
pretrganje miic, izpah sklepa, pretrganje sklepnih vezi,
ugotovljenih z UZ preiskavo, artroskopijo ali MRI, prelom zdravih
kosti, zlom stalnih - zdravih zob (zob, ki e niso bili
zdravljeni), ki so bili neposredno po pokodbi ugotovljeni v
bolninici ali zdravstveni ustanovi;
8 / delovanje svetlobe, sonènih arkov ali temperature, èe je bil
zavarova- nec taknemu delovanju izpostavljen zaradi nezgode,
ki se je zgodila neposredno pred tem ali zaradi reevanja
èlovekega ivljenja.
[4] Za nezgodo se po teh pogojih ne tejejo:
1 / vse navadne, nalezljive in poklicne bolezni, kakor tudi ne bolezni,
ki se prenaajo z ugrizom ali pikom ivali (klopni meningitis,
borelioza, malarija in podobno);
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2 / stanja psihiènih disfunkcij (postravmatska stresna motnja,
depresivna in anksiozna stanja, organske osebnostne motnje in
podobno) ne glede na vzrok;
3 / trebune, popkovne, vodne in druge kile, razen tistih, ki nastanejo
zaradi direktne pokodbe trebune stene po neposrednem
delovanju zunanje mehaniène sile in je bila poleg kile klinièno
ugotovljena pokodba mehkih delov trebune stene v tem
podroèju;
4 / infekcije in obolenja, ki nastanejo zaradi raznih oblik alergije,
rezanja ali trganja uljev in drugih izrastkov koe ter aktinièno
povzroèene bolezni;
5 / anafilaktièni ok, razen èe je nastal pri zdravljenju posledic
nezgode;
6 / prekomerni telesni napori, nagle telesne kretnje, do katerih pride
brez zunanjega dogodka, ki ne povzroèijo posledic, navedenih v
tè. 7 (3). odst. tega èlena;
7 / medvretenène kile (hernie disci intervertebralis), ne glede na vzrok,
vse vrste lumbalgij, diskopatij, sakralgij, cervicobrahialgij ter
drugih oblik draenja ivènih korenin, miofascitisov, kokcigidinij,
ishialgij, fibrozitisov in vse spremembe ledveno-krinega predela,
ki so oznaèene z analognimi termini ter ponavljajoèi (habitualni)
izpah ali izvin na istem sklepu ne glede na vzrok;
8 / odstop mrenice (ablatio retinae), razen tiste, ki nastopi ob
direktnem udarcu oz. pokodbi zdravega oèesa in je pokodba
ugotovljena v bolninici neposredno po nezgodi;
9 / posledice, ki nastanejo zaradi delirium tremensa in delovanja
mamil ali drugih psihoaktivnih snovi;
10/posledice medicinskih posegov, ki se opravijo zaradi zdravljenja
ali prepreèevanja bolezni, razen èe je do teh posledic prilo
zaradi dokazane napake medicinskega osebja (vitium artis);
11/ patoloke spremembe na kosteh, zobovju, hrustancu in patoloke
epifiziolize.

6. èlen: TRAJANJE ZAVAROVANJA IN JAMSTVA
[1] Èe ni izrecno drugaèe dogovorjeno in doloèeno v zavarovalni polici,
se zavarovanje priène ob 24.00 tistega dne, ki je na polici oznaèen
kot dan zaèetka zavarovanja in preneha ob 24.00 tistega dne, ki je
na polici oznaèen kot dan prenehanja zavarovanja.
[2] Èe je na polici naveden samo zaèetek zavarovanja, se zavarovanje
podaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od strank ne odpove.
[3] Zavarovanje za vsakega posameznega zavarovanca preneha, ne
glede na to, ali je bilo trajanje dogovorjeno in kolikno, ob 24.00
tistega dne, ko:
1 / zavarovanec umre, ali se pri njem ugotovi 100 % invalidnost;
2 / zavarovanec postane poslovno nesposoben;
3 / poteèe zavarovalno leto, v katerem je zavarovanec izpolnil 75.
leto starosti;
4 / poteèe rok po èlenu 10 odst. (3) teh pogojev, premija ali premijski
obrok pa ni bil plaèan;
5 / je odpovedana pogodba po èlenu 15 teh pogojev.
[4] Èe ni izrecno drugaèe dogovorjeno in doloèeno v zavarovalni polici,
se jamstvo zavarovalnice priène ob 24.00 tistega dne, ki je na polici
naveden kot zaèetek zavarovanja, vendar ne prej kot ob 24.00 dne,
ko je bila plaèana prva premija ali premijski obrok.
Èe je v polici dogovorjeno plaèevanje premije z virmanom, se priène
jamstvo zavarovalnice ob 24.00 dne, ki je na polici naveden kot
zaèetek zavarovanja oziroma ob uri, ki je na polici navedena kot
zaèetek jamstva.
[5] Jamstvo zavarovalnice preneha najkasneje ob 24.00 dneva
prenehanja zavarovanja.

7. èlen: OBSEG OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
[1] V primeru prevzema jamstva za nezgodo izplaèa zavarovalnica:
1 / zavarovalno vsoto za smrt, èe je zavarovanec zaradi nezgode
umrl, oziroma zavarovalno vsoto za invalidnost, èe je zaradi
nezgode pri zavarovancu nastopila popolna invalidnost;
2 / odstotek zavarovalne vsote za invalidnost, ki ustreza odstotku
delne invalidnosti, èe je zavarovanec zaradi nezgode postal delni
invalid;
3 / dnevno nadomestilo po èlenu 14 odst. (7) in (8) teh splonih
pogojev, èe je bil zavarovanec zaradi nezgode prehodno
nesposoben za opravljanje svojih rednih delovnih nalog;
4 / povraèilo strokov zdravljenja po èlenu 14 odst. (9) in (10)
teh splonih pogojev;
5 / nadomestilo za bolninièni dan po èlenu 14 odst. (11) teh
splonih pogojev;
6 / ostale pogodbene obveznosti po posebnih ali dopolnilnih
pogojih.
[2] Obveznost zavarovalnice po prejnjem odstavku velja za nezgode,
ki nastanejo pri tisti dejavnosti, ki je v polici izrecno navedena.
[3] Obveznost zavarovalnice je podana za nezgode, nastale med
trajanjem zavarovalnega jamstva in le za tiste posledice nezgode,
ki bi lahko bile ugotovljene v medicinski dokumentaciji v prvem letu
po nezgodi.

8. èlen: OMEJITVE OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
[1] Èe ni izrecno dogovorjeno in èe ni plaèana ustrezna veèja premija,
se dogovorjene zavarovalne vsote zmanjajo v razmerju med
dejansko plaèano premijo in premijo, ki bi jo bilo treba plaèati, kadar
nastane nezgoda:
1 / pri opravljanju posebno nevarnih opravil, kot so: demontiranje
min, granat in drugih eksplozivnih sredstev, gonjenje pri lovu,
kaskaderstvo in nastopanje v posebno nevarnih filmskih vlogah,
izvajanje profesionalnih in vrhunskih portnih aktivnosti, poklicno
potapljanje;
2 / pri upravljanju in vonji z letali in letalnimi napravami vseh vrst,
razen za potnike v javnem prometu;
3 / pri dirkah z motornimi vozili ne glede na kategorijo vozila in pri
treningih za njih;
4 / pri portnem udejstvovanju na individualnih ali organiziranih
treningih ter javnih portnih tekmovanjih, na katerih zavarovanec
sodeluje kot registriran èlan portne organizacije ali drutva;
5 / zaradi vojnih operacij ali uporov, ki so zatekli zavarovance izven
meja drave zavarovalca, èe v njih ni aktivno sodeloval;
6 / pri osebah, ki so prebolele kakno tejo bolezen, ali so ob sklenitvi
zavarovalne pogodbe teje bolne, ali imajo prirojene ali
pridobljene teje telesne hibe ali pomanjkljivosti, zaradi èesar
je njihova splona delovna sposobnost po teh pogojih zmanjana
za veè kot 50 %.
[2] V primeru nezgode, ki se zavarovancu pripeti kot sopotniku pri vonji
z vozilom, katerega voznik je ob nezgodi pod vplivom alkohola, mamil
ali narkotikov oziroma drugih psihoaktivnih snovi, izplaèa
zavarovalnica 75 % zavarovalnine, in sicer ne glede na vzroèno
zvezo. Enak dele zavarovalnine izplaèa zavarovalnica, èe
zavarovanec ob nezgodi ni uporabljal zaèitne èelade ali ni bil
pripet z varnostnim pasom v skladu z Zakonom o varnosti cestnega
prometa, razen èe zavarovanec dokae, da ni podana vzroèna zveza.
[3] Èe se zavarovanec ne dri navodil leèeèega zdravnika, zavarovalnica
ni dolna izplaèati zavarovalnine v celoti, temveè v sorazmernem
deleu, glede na poveèane posledice, ki so zaradi tega nastale.
[4] Èe so na okvaro zdravja, povzroèeno z nezgodo, vplivala tudi
obolenja, degenerativne spremembe oziroma stanja ali hibe, se
obveznost zavarovalnice zmanja. V primeru ugotovljenih obolenj,
degenerativnih sprememb oziroma stanj ali hib, ki se niso predhodno
manifestirale, zavarovalnica izplaèa 75 % zavarovalnine, v primeru,
ko so bila ta stanja e predhodno ugotovljena, pa zavarovalnica
izplaèa 50 % zavarovalnine.

9. èlen:

IZKLJUÈITEV OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE

[1] Izkljuèene so vse obveznosti zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo:
1 / zaradi potresa;
2 / zaradi vojnih operacij ali uporov v dravi zavarovalca;
3 / zaradi aktivne udelebe v oboroenih akcijah, razen èe je
zavarovanec v njih sodeloval pri opravljanju svojih del in delovnih
nalog, ali na poziv pooblaèenih organov drave zavarovalca;
4 / pri upravljanju letal in letalnih naprav vseh vrst, plovnih objektov,
motornih in drugih vozil brez predpisanega veljavnega dovoljenja
za upravljanje z vrsto in tipom letala, plovnega objekta,
motornega in drugega vozila. teje se, da zavarovanec ima
predpisano vozniko dovoljenje, kadar zaradi priprav in pri
opravljanju izpita za pridobitev uradnega dovoljenja vozi pod
neposrednim nadzorstvom osebe, ki po obstojeèih predpisih lahko
pouèuje. Posledic po tej toèki ni, èe dejstvo, da zavarovanec ni
imel predpisanega veljavnega dovoljenja, ni vplivalo na nastanek
nezgode;
5 / zaradi motnje zavesti, epileptiènega napada, kapi, infarkta,
bolezenskega stanja zavarovanca, kot tudi za vse posledice
nezgode, ki nastanejo zaradi slabosti;
6 / zaradi poskusa ali izvritve samomora;
7 / zaradi namerne povzroèitve nezgodnega dogodka s strani
zavarovalca, zavarovanca ali upravièenca. Èe je upravièencev
veè, nima zavarovalnica nobene obveznosti do tistega
upravièenca, ki je namerno povzroèil nezgodo;
8 / pri pripravi, poskusu ali izvritvi kaznivega dejanja, kakor tudi pri
pobegu po taknem dejanju;
9 / kadar je zavarovanec sodeloval pri fiziènem obraèunavanju ali
ga povzroèil z verbalnim izzivanjem, razen v primeru uradno
dokazane samoobrambe. Zavarovanec mora sam dokazovati
okolièine samoobrambe in zavarovalnici predloiti ustrezna
uradna dokazila oziroma uradne listine;
10/ zaradi delovanja alkohola, mamil ali narkotikov oziroma drugih
psihoaktivnih snovi na zavarovanca ob nezgodi.
teje se, da je nezgoda nastala zaradi delovanja alkohola na
zavarovanca:
- èe je kot voznik motornega vozila ob nezgodi imel veè kot 0,24
miligrama alkohola v litru izdihanega zraka - (0,5  alkohola
v krvi) ali veè kot 0,48 miligrama alkohola v litru izdihanega
zraka (1  alkohola v krvi) ob drugih nezgodah;
- èe je alkotest pozitiven, zavarovanec pa ne poskrbi, da bi bila
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s krvno analizo natanèno ugotovljena stopnja alkohola v krvi;
- èe se po nezgodi izmakne ugotavljanju stopnje
alkoholiziranosti oz. jo odkloni, uiva alkohol oziroma drugaèe
onemogoèi ugotavljanje prisotnosti alkohola v krvi v èasu
nezgodnega dogodka;
teje se, da je nezgoda nastala zaradi delovanja mamil ali
narkotikovoziroma drugih psihoaktivnih snovi na zavarovanca:
- èe kae znake motenosti zaradi uivanja oz. prisotnosti mamil
ali drugih narkotikov in se s strokovnim pregledom pri
zavarovancu ugotovi prisotnost mamil ali drugih narkotikov;
- èe zamolèi podatek o jemanju psihoaktivnih snovi oziroma
narkotikov ali mamil in je na toksikolokem testu potrjena
njihova vsebnost v urinu ali krvi;
- èe odkloni ali se izmakne ugotavljanju prisotnosti mamil ali
narkotikov oziroma drugih psihoaktivnih snovi v njegovem
organizmu.
11/ neposredno ali posredno zaradi delovanja jedrske energije.
[2] Izkljuèene so obveznosti zavarovalnice za posledice nezgode, ki
niso bile znane ali ugotovljene v medicinski dokumentaciji v prvem
letu po nezgodi.

10. èlen: PLAÈILO PREMIJE IN POSLEDICE NEPLAÈILA
[1] Premija se plaèuje vnaprej, naenkrat za celo zavarovalno leto. Èe
je dogovorjeno, da se letna premija plaèuje v polletnih, èetrtletnih
ali meseènih obrokih, pripada zavarovalnici premija za celo
zavarovalno leto. Zavarovalnica ima pravico, da od kakrnega koli
izplaèila iz zadevnega zavarovanja odtegne vse neplaèane dele
premije tekoèega zavarovalnega leta.
[2] Premija se plaèuje zavarovalnici ali njenemu pooblaèencu,
nakazuje po poti ali preko banke. Èe se premija nakazuje po poti,
se teje, da je plaèana ob 24.00 tistega dne, ko je bila plaèana na
poti. Èe se premija plaèuje preko banke, se teje, da je plaèana ob
24.00 tistega dne, ko je bil nalog izroèen banki.
Za vsak dan prekoraèenja roka zavarovalnica zaraèuna zakonite
zamudne obresti.
[3] Èe zavarovalec premije, ki je dospela, ne plaèa do dogovorjenega
roka in tega tudi ne stori kakna druga zainteresirana oseba,
zavarovalna pogodba preneha po 30 dneh, teto od dneva, ko je
bilo zavarovalcu vroèeno priporoèeno pismo zavarovalnice z
obvestilom o zapadlosti premije, pri èemer pa ta rok ne more poteèi
prej kot 30 dni po zapadlosti premije.
[4] Premija, dogovorjena za celo tekoèe zavarovalno leto, pripada
zavarovalnici, èe je zavarovanje prenehalo pred dogovorjenim
potekom zaradi izplaèila zavarovalne vsote za smrt ali popolno
invalidnost.
[5] V ostalih primerih prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe pred
dogovorjenim rokom pripada zavarovalnici premija samo do konca
dneva, do katerega je trajalo njeno jamstvo.

11. èlen:

SPREMEMBA NEVARNOSTI MED TRAJANJEM
ZAVAROVANJA

[1] Zavarovalec oziroma zavarovanec je dolan prijaviti zavarovalnici
spremembo svojih rednih delovnih nalog in del.
[2] Èe se je zaradi te spremembe poveèala nevarnost, ima zavarovalnica
pravico poviati premijo, èe pa se je nevarnost zmanjala, mora
zavarovalnica predlagati znianje premije ali poveèanje
zavarovalnih vsot. Tako doloèene zavarovalne vsote in premija
veljajo od dneva spremembe delovnih nalog.
[3] Èe zavarovalec ne prijavi spremembe delovnih nalog, ali ne pristane
na poveèanje oziroma zmanjanje premije v roku 14 dni, se v primeru
nastanka zavarovalnega primera zavarovalne vsote poveèajo ali
zmanjajo v razmerju med plaèano premijo in premijo, ki bi morala
biti plaèana.

12. èlen:

PRIJAVA ZAVAROVALNEGA PRIMERA

[1] Zavarovanec, ki je pokodovan zaradi nezgode, je dolan:
1 / po monosti takoj iti k zdravniku oziroma poklicati zdravnika zaradi
pregleda in pomoèi, nemudoma ukreniti vse potrebno za
zdravljenje ter se glede naèina zdravljenja ravnati po zdravnikovih
navodilih in nasvetih;
2 / zagotoviti ustrezna dokazila o nastanku in poteku nezgode;
3 / zavarovalnici pisno prijaviti nezgodo, br ko mu zdravstveno
stanje to omogoèa;
4 / v prijavi nezgode podati zavarovalnici vsa potrebna obvestila in
podatke, ki jih zavarovalnica zahteva za reitev zavarovalnega
primera, zlasti: kraj in èas, ko se je nezgoda pripetila, popoln
opis nezgodnega dogodka, ime zdravnika, ki ga je pregledal ali
ga zdravil, izvide zdravnika, fotokopijo evidence bolezni pri
osebnem zdravniku in drugo dokumentacijo o poteku zdravljenja,
vrsti telesnih pokodb, o nastalih in o morebitnih posledicah, kakor
tudi podatke o telesnih hibah, pomanjkljivostih in boleznih, ki jih
je imel e pred nezgodo.
[2] Èe je nezgoda povzroèila zavarovanèevo smrt, mora upravièenec
zavarovanja to takoj pisno prijaviti zavarovalnici in priskrbeti potrebno
dokumentacijo.

[3] Za ugotovitev pomembnih okolièin, povezanih s prijavljeno
nezgodo, zavarovalec pooblaèa, zavarovanec in upravièenec pa
sta dolna pooblastiti zavarovalnico za pridobitev vseh potrebnih
podatkov in pojasnil od katerekoli druge pravne ali fiziène osebe.

13. èlen:

UGOTAVLJANJE UPRAVIÈENÈEVIH PRAVIC

[1] Èe je zavarovanec umrl zaradi nezgode, mora upravièenec predloiti
polico in dokazila, da je bila smrt posledica nezgode, dokazila o
plaèilu zadnje premije ter drugo dokumentacijo na zahtevo
zavarovalnice. Èe oseba, ki nastopa kot upravièenec, ni kot taka
izrecno navedena v zavarovalni pogodbi, mora dokazati pravico do
pridobitve zavarovalnine.
[2] V primeru uveljavljanja pravic iz sklenjenega zavarovanja mora
zavarovanec predloiti polico, dokazilo o plaèilu zadnje premije,
dokazila o okolièinah nastanka nezgode in dokaze o poteku in
zakljuèku zdravljenja ter ustaljenih posledicah za doloèitev konène
stopnje trajne invalidnosti.
[3] Stopnja invalidnosti se doloèi po Tabeli za doloèanje trajne izgube
splone delovne sposobnosti zaradi nezgode (v nadaljnjem besedilu
tabela). Zavarovanèeve individualne sposobnosti, socialni poloaj
ali delovno podroèje (profesionalna sposobnost) se pri doloèanju
stopnje invalidnosti ne upotevajo.
[4] Ob izgubi veè udov ali organov zaradi ene nezgode se odstotki
invalidnosti za vsak posamezni ud ali organ setevajo.
[5] Èe znaa setevek odstotkov invalidnosti za izgubo ali pokodbo veè
udov ali organov zaradi ene nezgode po tabeli veè kot 100 %,
zavarovalnica ni dolna izplaèati veè kot znaa zavarovalna vsota
za popolno invalidnost.
[6] Za veèkratne pokodbe na istem udu ali organu je zavarovalnica
dolna izplaèati najveè tisti odstotek invalidnosti, ki je po tabeli
doloèen za popolno izgubo uda ali organa oziroma dela uda ali
organa.
[7] Èe je bila zavarovanèeva splona delovna sposobnost e pred
nezgodo zmanjana, se obveznost zavarovalnice doloèa po novi
invalidnosti, neodvisno od prejnje, razen v primeru, èe zavarovanec
izgubi ali pokoduje e prej pokodovan ud, organ ali sklep. V takem
primeru izplaèa zavarovalnica le razliko med prejnjo in novo stopnjo
invalidnosti, vendar najveè razliko do invalidnosti, ki je po tabeli
predvidena za negibnost sklepa oziroma popolno izgubo uda ali
organa oz. dela uda ali organa.
[8] Èe je zavarovanec zaradi nezgode prehodno nesposoben za delo,
mora ravnati po èl. 12 odst (1) teh splonih pogojev in le na zahtevo
zavarovalnice predloiti potrdilo zdravnika, ki ga je zdravil.
Zdravstvena dokumentacija mora vsebovati popolno diagnozo, toène
podatke o tem, kdaj se je zavarovanec prièel zdraviti zaradi nezgode
in do katerega dne je zdravljenje posledic nezgode trajalo.
Zavarovanec je dolan predloiti tudi kopijo bolnikih listov
o upravièeni odsotnosti z dela zaradi nezgode.
[9] Èe je zaradi nezgode potrebna nastanitev in zdravljenje v bolninici
in je po zavarovalni pogodbi dogovorjeno tudi nadomestilo za
bolninièni dan, je zavarovanec dolan takoj po konèanem
zdravljenju zavarovalnici predloiti originalno potrdilo o bivanju v
bolninici, ki mora vsebovati priimek, ime ter naslov zavarovanca,
njegov rojstni datum, datum sprejema in odpusta iz bolninice,
diagnozo in potek zdravljenja.
[10]Za zavarovalne primere, za katere velja obveznost po zavarovalni
pogodbi, se zavarovancu ali upravièencu povrnejo dokazani stroki
za izpolnitev zdravnikih sprièeval, ki jih je poleg dokumentov,
navedenih v èl. 12 odst (1) toèka 4 ter 13. èlenu teh splonih pogojev,
dodatno in izrecno zahtevala zavarovalnica. Zavarovalnica ima
pravico na svoje stroke ukreniti vse potrebno za pregled zavarovanca
pri zdravniku, zdravnikih komisijah ali zdravstvenih ustanovah.

14. èlen:

IZPLAÈILO ZAVAROVALNINE

[1] Zavarovalnica izplaèa zavarovalno vsoto oziroma njen ustrezni del
upravièencu ali dogovorjeno povraèilo zavarovancu v 14 dneh po
prejemu vseh dokazov o obstoju in viini svoje obveznosti. Èe se
zavarovalnina izplaèa po poti ali banki, se teje, da je izplaèilo
izvreno ob 24.00 tistega dne, ko je bilo na poti ali banki potrjeno
vplaèilo.
Èe zavarovalnica ne izvri izplaèila v navedenem roku, ima
upravièenec pravico do zakonitih zamudnih obresti.
[2] Konèna stopnja invalidnosti se doloèi po konèanem zdravljenju, ko
se posledice pokodb ustalijo, to je, ko po zdravniki presoji ni mogoèe
prièakovati, da bi se stanje izboljalo ali poslabalo. Èe to stanje ne
nastopi niti po treh letih po nezgodi, se kot konèno vzame stanje ob
poteku tega roka in po njem doloèi konèna stopnja invalidnosti.
Morebitno nadaljnje poslabanje zdravstvenega stanja ne vpliva na
obveznost zavarovalnice, saj se obveznost zavarovalnice (konèna
stopnja invalidnosti) doloèi ob poteku treh let od nastopa nezgode.
Stopnjo invalidnosti doloèa zdravnik zavarovalnice na osnovi
predloene medicinske dokumentacije in opravljenega zdravnikega
pregleda, razen èe zavarovalnica ne odloèi drugaèe.
[3] Dokler ni mogoèe ugotoviti konène stopnje zavarovanèeve
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invalidnosti, zavarovalnica izplaèa znesek, ki nesporno ustreza
odstotku invalidnosti, za katerega se lahko na podlagi zdravnike
dokumentacije e tedaj brez dvoma ugotovi, da bo za trajno ostal.
[4] Èe zavarovanec umre zaradi posledic iste nezgode, preden poteèe
leto dni od dneva nezgode in je e bila ugotovljena stopnja
invalidnosti, izplaèa zavarovalnica zavarovalno vsoto za smrt,
oziroma razliko med zavarovalno vsoto za smrt in zneskom, ki je bil
e pred tem izplaèan za invalidnost.
[5] Èe stopnja invalidnosti ni bila doloèena, zavarovanec pa zaradi iste
nezgode umre, izplaèa zavarovalnica zavarovalno vsoto za smrt
oziroma razliko med to vsoto in morebiti e prej izplaèano akontacijo
za invalidnost, vendar samo tedaj, èe je zavarovanec umrl najkasneje
v treh letih od dneva nezgode.
[6] Èe zavarovanec umre v treh letih po nezgodi zaradi kateregakoli
drugega vzroka, razen vzroka, navedenega v prejnjem odstavku tega
èlena, stopnja invalidnosti pa e ni bila ugotovljena, se invalidnost
doloèi na podlagi obstojeèe medicinske dokumentacije.
[7] Èe ima nezgoda za posledico zavarovanèevo prehodno nesposobnost za delo in je po zavarovalni pogodbi dogovorjeno izplaèilo
dnevnega nadomestila, izplaèa zavarovalnica zavarovancu to
nadomestilo v dogovorjeni viini od dneva, doloèenega v polici
(dogovorjena karenca). Èe pa ta dan ni doloèen, od prvega dne, ki
sledi dnevu, ko se je zaèelo zdravljenje pri zdravniku ali v zdravstveni
ustanovi, do zadnjega dne trajanja prehodne nesposobnosti za delo
oziroma do smrti ali do ugotovitve konène stopnje invalidnosti.
Dnevno nadomestilo se ne izplaèa za èas prehodne nesposobnosti
za delo po ugotovitvi konène stopnje invalidnosti, razen èe se
zdravstveno stanje poslaba pred potekom treh let od nastopa
nezgode in se spremeni konèna stopnja invalidnosti. Dnevno
nadomestilo priznava oz. doloèa zavarovalnica na podlagi
zdravstvene dokumentacije. Dnevno nadomestilo se v vsakem primeru
izplaèa najveè za 200 dni prehodne nesposobnosti za delo. Dnevno
nadomestilo se prizna samo, èe je bil zavarovanec zaradi nezgode
prehodno nesposoben za opravljanje svojih rednih delovnih nalog
in je predloil potrdilo o upravièeni odsotnosti od dela. V primeru
prisotnosti na delu, kljub imobilizaciji ali ob drugi obliki zdravljenja,
se dnevno nadomestilo ne prizna. V primeru skrajanega delovnega
èasa zavarovanca zaradi nezgode se dnevno nadomestilo prizna v
sorazmernem deleu. Dnevno nadomestilo za opravljanje fizikalnih
ukrepov oziroma terapij se prizna le, èe je zavarovanec predloil
ustrezno potrdilo o opravljeni terapiji na priporoèilo zdravnika. Dnevno
nadomestilo se ne prizna za èas èakanja na opravljanje fizikalne
terapije, posamezne preiskave, operacije ali sprejema v bolninico.
[8] Zavarovalnica ima v vsakem primeru pravico, da po svoji presoji,
glede na naravo pokodbe in njene posledice ter na podlagi
zdravnike dokumentacije, skraja dnevno nadomestilo, in sicer v
primeru, ko obolenja zavarovanca vplivajo na podaljanje èasa
zdravljenja. Za doloèitev dnevnega nadomestila se upoteva
povpreèno trajanje zdravljenja za istovrstne pokodbe brez
upotevanja morebitnih zapletov pri zdravljenju, glede na priporoèila
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Èe je bila prehodna
delovna nesposobnost podaljana zaradi kakih drugih zdravstvenih
razlogov, je zavarovalnica dolna izplaèati dnevno nadomestilo
samo za tisti del trajanja nesposobnosti za delo, ki je izkljuèna
posledica nezgode.
[9] Èe je po zavarovalni pogodbi dogovorjena tudi povrnitev strokov
zdravljenja, povrne zavarovalnica zavarovancu - ne glede na to, ali
so e kakne druge posledice - po predloenih dokazilih vse dejanske
in nujne stroke zdravljenja, vendar najveè do vsote, ki je navedena
v polici. Zavarovalnica povrne samo stroke zdravljenja, ki nastanejo
v prvih treh letih po nezgodi.
[10] Med stroke zdravljenja po prejnjem odstavku se tejejo stroki
pregledov in drugih preiskav, predpisanih zdravil, operativnih
posegov, opravljanja fizikalnih terapij, kakor tudi stroki za umetne
ude in zamenjavo zob ter stroki za nakup drugih pripomoèkov, èe je
to po presoji zdravnika potrebno. Zavarovalnica je dolna povrniti
samo tiste stroke zdravljenja, ki jih mora plaèati zavarovanec sam
(stroki prevoza, kot je kilometrina, avtobus, vlak, taksi in podobno),
niso stroki zdravljenja. Zavarovalnici mora zavarovanec predloiti
originalna dokazila oziroma raèune, ki se nanaajo na stroke
zdravljenja.
[11] Èe je zaradi nezgode potrebna nastanitev in zdravljenje v bolninici
in je po zavarovalni pogodbi dogovorjeno tudi nadomestilo za
bolninièni dan, izplaèa zavarovalnica dogovorjeni znesek za
bolninièni dan za vsak koledarski dan nastanitve zavarovanca v
bolninici, vendar najveè za 365 dni v dveh letih od dneva nezgode.
Za bolninice v smislu zgornjega odstavka tejejo splone, specialne
bolninice in klinike, katerih dejavnost je poglobljena diagnostika in
zdravljenje. Zdravilièa, domovi in ustanove za rekreacijo ali poèitek
ne tejejo za bolninice.
[12] Èe ima nezgoda za posledico zavarovanèevo smrt ali invalidnost,
izplaèa
zavarovalnica
upravièencu
oziroma
zavarovancu
zavarovalno vsoto ali njen del, ki je dogovorjena za take primere, ne
glede na izplaèano dnevno nadomestilo za prehodno nesposobnost

za delo, nadomestilo za bolninièni dan in povrnjene stroke
zdravljenja.

15. èlen:

ODPOVED ZAVAROVALNE POGODBE

[1] Èe trajanje zavarovanja ni doloèeno v pogodbi, sme vsaka stranka
od nje odstopiti z dnem zapadlosti premije, le da mora o tem pisno
obvestiti drugo stranko najmanj tri mesece pred zapadlostjo premije.
teje se, da trajanje zavarovanja ni doloèeno, èe je v pogodbi
dogovorjen rok trajanja z monostjo, da se pogodba podaljuje za
enako èasovno obdobje, èe stranki pred zapadlostjo premije ne
odpovesta pogodbe.
[2] Èe je zavarovanje sklenjeno na veè kot 3 leta, sme po preteku tega
èasa vsaka stranka z odpovednim rokom estih mesecev odstopiti od
pogodbe s tem, da to pisno sporoèi drugi stranki.

16. èlen:

ZASTARANJE ZAHTEVKOV

Zahtevki iz zavarovalne pogodbe o nezgodnem zavarovanju zastarajo v
skladu z doloèili Obligacijskega zakonika.

17. èlen:

DOLOÈANJE ZAVAROVALNIH UPRAVIÈENCEV

[1] Upravièenec za primer zavarovanèeve smrti se doloèi na polici.
[2] Èe ni v polici ali v dopolnilnih pogojih drugaèe dogovorjeno, veljajo
kot upravièenci v primeru zavarovanèeve smrti:
1 / zavarovanèevi otroci in zakonec v enakih delih;
2 / èe ni zakonca, zavarovanèevi otroci v enakih delih;
3 / èe ni otrok, zakonec in zavarovanèevi stari. V tem primeru
pripada zakoncu polovica zavarovalne vsote, druga polovica pa
starem oziroma tistemu od starev, ki ivi. Èe sta zavarovanèeva
stara umrla pred zavarovancem, pripada cela zavarovalna vsota
zakoncu;
4 / èe ni zakonca in otrok, zavarovanèevi stari v enakih delih. Èe
ivi samo eden od starev, mu pripada cela zavarovalna vsota;
5 / èe ni oseb, navedenih v prejnjih toèkah tega odstavka, so
upravièenci dedièi zavarovalca na podlagi pravnomoènega
sklepa sodièa.
[3] Za zakonca se teje oseba, ki je bila z zavarovancem v zakonu ob
njegovi smrti.
[4] Za primer invalidnosti, prehodne nesposobnosti za delo, kakor tudi
za povrnitev strokov zdravljenja je upravièenec zavarovanec sam,
èe ni drugaèe dogovorjeno.
[5] Èe je upravièenec mladoletna oseba, se zavarovalnina izplaèa
njegovim starem oziroma skrbniku.
Zavarovalnica lahko zahteva od skrbnika, da za ta namen predloi
pooblastilo pristojnega skrbstvenega organa.

18. èlen:

IZVENSODNO REEVANJE SPOROV

[1] Zoper odloèitev zavarovalnice je dovoljena pritoba. Pritoba se
vloi na tisto organizacijsko enoto Zavarovalnice Triglav, d.d., kjer
je bilo sklenjeno zavarovanje. Pritoba se lahko odda osebno, po
poti ali na spletnih straneh www.triglav.si.
[2] Pritobo obravnava pristojna pritobena komisija v skladu s
pravilnikom, ki ureja interni pritobeni postopek zavarovalnice.
Odloèitev pritobene komisije je dokonèna.
[3] V primeru nestrinjanja z odloèitvijo pritobene komisije se lahko po
posebnem dogovoru nadaljuje postopek za izvensodno reitev spora
pri arbitrai zavarovalnice ali pri mediacijskem centru, ki deluje v
okviru Slovenskega zavarovalnega zdruenja.

19. èlen:

ZAKLJUÈNE DOLOÈBE

[1] Sestavni del splonih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb je
tabela invalidnosti za doloèanje trajne izgube splone delovne
sposobnosti zaradi nezgode.
[2] Za odnose med zavarovalnico in zavarovalcem, ki niso urejeni s temi
splonimi pogoji, se uporabljajo doloèila Obligacijskega zakonika.
[3] Zavarovalec v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov dovoljuje,
da se osebni podatki iz ponudbe ali pristopne izjave uporabljajo v
zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdruje zavarovalnica in z
njo kapitalsko povezana ter pooblaèena podjetja za zastopanje in
posredovanje zavarovanj. Navedeni osebni podatki se bodo
uporabljali le v èasu trajanja zavarovanja in z namenom obveèanja
zavarovane osebe o novostih in ponudbah zavarovalnice.
Zavarovalec dovoljuje, da zavarovalnica za potrebe izvajanja
zavarovalne pogodbe pridobiva in obdeluje podatke o njegovem
zdravstvenem stanju.
[4] Zavarovalnica se obvezuje, da bo zdravstvene podatke zavarovanca
skrbno varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov,
Zakonom o zavarovalnitvu, Zakonom o zdravstveni dejavnosti ter
Kodeksom medicinske deontologije Slovenije.
[5] Zavarovalec je dolan nemudoma sporoèiti zavarovalnici vsako
spremembo svojega imena ali priimka ter naslova dejanskega
bivalièa.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti pogoji z oznako PG-NE/06-11 se uporabljajo od 1. novembra 2006.

