POSEBNI POGOJI ZA KOLEKTIVNO
NEZGODNO ZAVAROVANJE ZAPOSLENIH
02-NEZ-01/08
1. člen: SPLOŠNE DOLOČBE
(1)
(2)

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljevanju: Splošni pogoji) in ti Posebni pogoji za kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih (v nadaljevanju:
pogoji) so sestavni del pogodbe o kolektivnem zavarovanju zaposlenih, ki jo zavarovalec sklene z ADRIATICOM SLOVENICO Zavarovalno družbo d.d. (v nadaljevanju
zavarovalnica).
Zavarovalec je lahko delodajalec, ki sklene kolektivno nezgodno zavarovanje za svoje zaposlene.

2. člen: SPOSOBNOST ZA ZAVAROVANJE
(1)
(2)

Zavarujejo se lahko vsi zaposleni do dopolnjenega 75. leta starosti, ki so pri zavarovalcu v rednem delovnem razmerju, in sicer ne glede na njihovo zdravstveno stanje,
splošno delovno sposobnost, razen oseb navedenih v drugem, tretjem in četrtem odstavku 3. člena Splošnih pogojev.
V to zavarovanje niso vključeni zaposleni:
a.		 ki dajo pisno izjavo, da ne želijo biti zavarovani, če je sklenjeno zavarovanje brez navedbe imena in priimka zavarovancev;
b. ki so na dan, ko se sklene pogodba o kolektivnem nezgodnem zavarovanju zaposlenih ali se vključijo v zavarovanje po datumu, ki je v polici naveden kot začetek
zavarovanja, v bolniškem staležu, toda samo do dneva, ko se spet vrnejo na delo.

3. člen: SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE
Kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih se lahko sklene brez navedbe imena in priimka zavarovancev ali z navedbo imena in priimka zavarovancev.
4. člen: ZAVAROVANJE BREZ NAVEDBE IMENA IN PRIIMKA ZAVAROVANCEV
(1)
(2)

Če je sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih brez navedbe imena in priimka zavarovancev, zavarovanje velja za vse zaposlene, ki so pri zavarovalcu
v rednem delovnem razmerju.
Za zaposlenega, ki prične delovno razmerje po datumu, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, se zavarovanje začne ob 00.00 uri tistega dne, ko mu prične
delovno razmerje.

5. člen: ZAVAROVANJE Z NAVEDBO IMENA IN PRIIMKA ZAVAROVANCEV
(1)
(2)

Če je sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih z navedbo imena in priimka zavarovancev, zavarovanje velja samo za tiste zaposlene, ki so navedeni v
polici ali v seznamu, priloženemu k polici.
Za zaposlenega, ki se vključi v zavarovanje po datumu, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, začne zavarovanje veljati ob 24.00 uri tistega dne, ko zavarovalnica
prejme pisno izjavo o pristopu v to zavarovanje, če ni v polici drugače dogovorjeno.

6. člen: PRENEHANJE ZAVAROVANJA
Zavarovanje preneha veljati ob 24.00 uri tistega dne, ko zaposlenemu preneha delovno razmerje oziroma tistega dne, ko preneha veljati pogodba o kolektivnem nezgodnem
zavarovanju zaposlenih iz kakršnegakoli drugega razloga.
7. člen: OBSEG OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE V PRIMERU SMRTI ZARADI BOLEZNI
(1)
(2)
(3)

(4)

Če je v pogodbi o kolektivnem nezgodnem zavarovanju zaposlenih dogovorjeno zavarovanje za primer smrti zaradi bolezni, se zavarovalnica obvezuje, da bo upravičencu izplačala zavarovalno vsoto, če zavarovanec umre zaradi bolezni po šestih mesecih trajanja zavarovanja oziroma po šestih mesecih od dneva, ko se je vključil
v zavarovanje in je zavarovanje zanj začelo veljati.
Obveznost zavarovalnice v primeru smrti zaradi bolezni ne obstaja, če zavarovanec umre zaradi bolezni v prvih šestih mesecih trajanja zavarovanja oziroma v prvih
šestih mesecih od dneva, ko se je vključil v zavarovanje in je zavarovanje zanj začelo veljati.
Zavarovalnica izplača celo zavarovalno vsoto tudi:
–		 če zavarovanka umre v času nosečnosti ali poroda v prvih šestih mesecih trajanja zavarovanja oziroma v prvih šestih mesecih od dneva, ko se je vključila v zavarovanje;
–		 če je zavarovanec prišel iz podjetja, kjer je imel sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje z vključenim primerom smrti zaradi bolezni in je na dan njegove smrti
preteklo več kot šest mesecev od dneva, ko se je vključil v zavarovanje.
Zavarovalnica se obvezuje, da bo izplačala zavarovalno vsoto za primer smrti zaradi bolezni tudi v primeru, če zavarovanec umre zaradi samomora po poteku prvega
leta od dneva, ko se je vključil v zavarovanje in je zavarovanje zanj začelo veljati. Zavarovalnica nima obveznosti, če zavarovanec umre zaradi samomora v prvem letu
trajanja zavarovanja.

8. člen: OMEJITEV OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE ZA ZAVAROVANCA, STAREJŠEGA OD 70 LET
Če je v pogodbi o kolektivnem nezgodnem zavarovanju zaposlenih dogovorjen tudi primer smrti zaradi bolezni, se v primeru smrti zavarovanca, starejšega od 70 let, izplača
50% zavarovalnine določene v 7. členu teh pogojev.
9. člen: OBRAČUN IN PLAČILO PREMIJE
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Obračun premije se izvaja na način in v rokih, ki so navedeni v polici.
Če je sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih brez navedbe imena in priimka zavarovancev in je dogovorjen končni obračun premije ob izteku zavarovalnega leta, se premija obračuna glede na začetno število zaposlenih na dan, ko se sklene zavarovanje. Ob izteku zavarovalnega leta se naredi končni obračun
premije glede na povprečno število zaposlenih v preteklem zavarovalnem letu.
Če je obračun premije dogovorjen na način, določen v prejšnjem odstavku tega člena, je zavarovalec dolžan v tridesetih dneh po izteku zavarovalnega leta zavarovalnici
dostaviti natančne podatke o številu vseh zaposlenih na zadnji dan vsakega meseca preteklega zavarovalnega leta. Povprečno število zavarovancev v zavarovalnem letu
se ugotovi tako, da se seštejejo podatki o zaposlenih po mesecih in se dobljeno število deli z dvanajst. Če se pri obračunu ugotovi, da je povprečno število zaposlenih
večje, kot je navedeno v polici, je zavarovalec dolžan doplačati razliko v premiji. Če je število zaposlenih manjše, mora zavarovalnica vrniti preveč plačano premijo.
Zavarovalec je dolžan omogočiti zavarovalnici vpogled v svojo evidenco, iz katere je možno ugotoviti dejansko število zaposlenih.
Če je pri zavarovanju brez navedbe imena in priimka zavarovancev dogovorjen mesečni obračun premije glede na dejansko število zaposlenih ali če je sklenjeno
zavarovanje z navedbo imena in priimka zavarovancev, se za zavarovanca, ki se vključi v zavarovanje po datumu, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, plača
toliko dvanajstin letne premije, kolikor je še do izteka zavarovalnega leta.
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10. člen: ZAVAROVANJE DRUŽINSKIH ČLANOV
(1)
(2)
(3)
(4)

S pogodbo o kolektivnem nezgodnem zavarovanju zaposlenih se lahko zavarujejo tudi družinski člani zavarovanega delavca do dopolnjenega 75. leta starosti.
Družinski člani so zakonec ali izvenzakonski partner, otroci in posvojenci zavarovanca, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
Za družinskega člana, ki se vključi v zavarovanje po datumu, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, začne zavarovanje veljati ob 24.00 uri tistega dne, ko
zavarovalnica prejme pisno izjavo o pristopu v to zavarovanje, če ni v polici drugače dogovorjeno.
Zavarovanje preneha veljati ob 24.00 uri tistega dne, ko se prekine delovno razmerje zaposlenega, ki je zavaroval svoje družinske člane oziroma tistega dne, ko pogodba
o kolektivnem nezgodnem zavarovanju zaposlenih preneha veljati iz kakršnegakoli drugega razloga.

11. člen: IZSTOP IZ ZAVAROVANJE
Če je sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih z navedbo imena in priimka zavarovancev, lahko posamezni zavarovanec na podlagi pisne izjave izstopi iz
zavarovanja le ob izteku tekočega zavarovalnega leta, razen če zavarovanje ni prenehalo v skladu s 6. členom teh pogojev.
12. člen: KONČNE DOLOČBE
Ti pogoji veljajo skupaj s Splošnimi pogoji za nezgodno zavarovanje oseb. Če se določila Splošnih pogojev in teh Posebnih pogojev razlikujejo, se uporabljajo določila
slednjih.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
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