NE-KOL-01/16
Posebni pogoji za kolektivno nezgodno zavarovanje oseb
veljajo od 2. 11. 2016
1. člen

SPLOŠNA DOLOČILA

1.

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

2.

Kot zavarovalec nastopa pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki sklene
kolektivno nezgodno zavarovanje ne glede na to ali plačuje premijo iz svojih
sredstev ali jo odteguje zavarovancem ob izplačilu osebnega dohodka

2. člen

ZAVAROVANE OSEBE

1.

Zavarujejo se lahko delavci oziroma člani organizacij, ki so pri zavarovalcu v
rednem, dopolnilnem ali pogodbenem delovnem in civilno pravnem razmerju za
nedoločen ali določen čas.

2.

Če je dogovorjeno zavarovanje samo za nezgode na delu (omejeno jamstvo), so
v zavarovanje vključene nezgode na delu, na poti od doma do delovnega mesta,
pri vrnitvi z dela domov, pri opravljanju dolžnosti po nalogu zavarovalca kot so:
udeležba na sestankih, službena potovanja, delo v prostovoljnih delovnih
akcijah pri zavarovalcu.

3. člen

NAČIN SKLENITVE ZAVAROVANJA

Zavarovanje se sklene na podlagi pristopne izjave zavarovanca, razen če je drugače
dogovorjeno

4. člen

TRAJANJE ZAVAROVANJA IN JAMSTVA

1.

Zavarovanje se prične, če ni drugače dogovorjeno, ob 24.00 uri tistega dne, ki je
na polici označen kot dan začetka zavarovanja in preneha ob 24.00 uri tistega
dne, ki je na polici označen kot dan prenehanja zavarovanja, če ni drugače
dogovorjeno.

2.

V primeru sklenitve zavarovanja po poimenskem seznamu je za novo prijavljene
osebe začetek zavarovanja vedno samo 1. v mesecu ob 0.00 uri, če je pisna
pristopna izjava oz. pisna prijava prispela na zavarovalnico do zadnjega dne v
preteklem mesecu. Za odjavljene zavarovance preneha jamstvo zavarovalnice
ob 24.00 uri tistega dne, ki je v odjavi naveden kot dan prenehanja zavarovanja .
Kadar se zavarovanec iz zavarovanja odjavi med mesecem se plača cela
mesečna premija.

3.

V vsakem primeru pa prenehata zavarovanje in jamstvo zavarovalnice za
posameznega zavarovanca ob 24.00 uri tistega dne, ko mu je prenehalo delovno
ali pogodbeno razmerje oziroma članstvo v organizaciji.

4.

Za delavce, ki so med trajanjem zavarovanja pismeno izjavili, da ne želijo biti
več zavarovani, preneha jamstvo ob 24.00. uri tistega dne, ko je bila izjava
predložena zavarovalnici. Kadar se zavarovanec iz zavarovanja odjavi med
mesecem se plača cela mesečna premija.

5.

V primeru sklenitve zavarovanja po plačilni listi in oddaje pristopne izjave prične
jamstvo ob 0.00 uri tistega dne, ko delavec začne delovno razmerje oz. članstvo.

5. člen

PLAČILO PREMIJE

Zavarovalec je dolžan plačati premijo ob roku, ki je dogovorjen v polici in sicer za vse
zavarovance brez izjeme in za ves čas trajanja zavarovanja.

6. člen

ZAVAROVANJE DRUŽINSKIH ČLANOV

1.

Zavaruje se lahko tudi zakonec, otroci in starši zavarovanca od 14. do 75. Leta
starosti, ki z zavarovancem žive v skupnem gospodinjstvu. Za zavarovanje
zakonca, staršev ali otrok je potrebna pristopna izjava z navedbo osebnih
podatkov in sorodstvenega razmerja.

2.

Jamstvo zavarovalnice za družinske člane prične samo 1. v mesecu ob 0.00 uri,
če je pisna pristopna izjava oz. pisna prijava prispela na zavarovalnico do
zadnjega dne v preteklem mesecu. Za odjavljene zavarovance preneha jamstvo
zavarovalnice ob 24.00 uri tistega dne, ki je v odjavi naveden kot dan
prenehanja zavarovanja. Kadar se družinski član iz zavarovanja odjavi med
mesecem se plača cela mesečna premija.

3.

Družinski člani morajo biti zavarovani z enako ali nižjo premijo kot zavarovani
delavec.

7. člen

ODPOVED ZAVAROVALNE POGODBE

1.

Za odpoved zavarovalne pogodbe veljajo določila člena 17. splošnih pogojev za
nezgodno zavarovanje.

2.

Pri zavarovanjih, za katera se premija odteguje zavarovancem od osebnega
dohodka, lahko zavarovalec odpove zavarovalno pogodbo samo s predhodnim
pristankom zavarovanih delavcev.

8. člen

ZAKLJUČNA DOLOČILA

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

