Dodatni pogoji za nezgodno zavarovanje
DP-NE-14
I. Družinsko nezgodno zavarovanje
(1) Družinsko nezgodno zavarovanje oseb je namenjeno zagotavljanju večje
finančne varnosti družine, ki živi v isti gospodinjski skupnosti, v primeru nezgode
s posledicami, ki so krite po sklenjenih zavarovalnih pogodbah iz police za
družinsko nezgodno zavarovanje. Sestavljeno je lahko iz treh zavarovanj:
(1) nezgodnega zavarovanja za zakonski par ali partnerja;
(2) nezgodnega zavarovanja otrok in mladine do 26. leta starosti in
(3) nezgodnega zavarovanja za starejše.
(2) Polica družinskega nezgodnega zavarovanja je lahko sestavljena iz treh
zavarovalnih pogodb, kjer vsaka od zavarovalnih pogodb opredeljuje zavarovanje
za eno od skupin zavarovancev, navedenih v prejšnjem odstavku.
(3) Kritja, ki so priključena k družinskemu nezgodnemu zavarovanju, so opredeljena v
splošnih pogojih, ki veljajo za posamezno zavarovalno pogodbo in v zavarovalnih
pogodbah, razen če s temi dodatnimi pogoji ni drugače določeno.

II. Definicije uporabljenih terminov
(1) Z »vi« je v teh dodatnih pogojih naslovljen zavarovalec (sklenitelj zavarovanja).
(2) Z »mi« oziroma »zavarovalnica« je v teh dodatnih pogojih imenovana Vzajemna
zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
(3) Partner zavarovalca je zakonski partner ali partner, ki živi z zavarovalcem v
skupnem gospodinjstvu.
(4) Vzdrževani otrok je vsak otrok do dopolnjenega 18. leta oziroma otrok do 26. leta,
če nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in nima rednih dohodkov
iz zaposlitve ali opravljanja dejavnosti. Otrok je lahko vzdrževani član tudi, če
prejema družinsko pokojnino ali dohodke preko študentskega servisa.
(5) Štipendist je vzdrževani otrok, ki ima po teh dodatnih pogojih pravico do
prejemanja štipendije.

III. Koga lahko zavarujete z družinskim nezgodnim
zavarovanjem
(1) Po teh dodatnih pogojih zavarujete sebe in/ali partnerja, če živita v skupnem
gospodinjstvu, pod pogojem, da je vajina starost ob sklenitvi med 18 do 65 let.
Za vas in vašega partnerja se v celoti upoštevajo določila Splošnih pogojev za
nezgodno zavarovanje, če s temi dodatnimi pogoji ni drugače določeno.
(2) Zavarujete lahko tudi vaše starše oziroma starše vašega partnerja ter otroke
in posvojence, če živite v skupnem gospodinjstvu. Naše in vaše obveznosti pri
zavarovanju otrok in posvojencev so določene v Splošnih pogojih za nezgodno
zavarovanje otrok in mladine, pod pogojem, da izpolnjujejo kriterije za sprejem v
to zavarovanje. Za zavarovanje vaših staršev oziroma staršev vašega partnerja
se v celoti upoštevajo določila Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje  
starejših, pod pogojem, da izpolnjujejo kriterije za sprejem v to zavarovanje, če s
temi dodatnimi pogoji ni drugače določeno.
(3) Pridržujemo si pravico, da oseb z bolj tveganimi poklici ne sprejmemo v
zavarovanje po teh dodatnih pogojih.

IV. Prenehanje zavarovanja
(1) Družinsko nezgodno zavarovanje preneha, ko prenehajo vse zavarovalne
pogodbe v skladu z določili splošnih pogojev, ki veljajo za posamezno
zavarovalno pogodbo.
(2) V primeru smrti zavarovalca, ki ni hkrati zavarovanec, zavarovalna pogodba ne
preneha, pač pa zavarovanec prevzame obveznosti prejšnjega zavarovalca iz
zavarovalne pogodbe. V primeru, da se zavarovanec s tem ne strinja, nas mora
o tem pisno obvestiti.
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V. Naše obveznosti, ki niso opredeljene v Splošnih pogojih
za nezgodno zavarovanje
5.1	Štipendija za dokončanje študija ali šolanja
(1) V primeru nezgodne smrti vas ali vašega partnerja poleg izplačila zavarovalnine
v višini zavarovalne vsote za nezgodno smrt (v skladu z določili točke 5.3 teh
dodatnih pogojev) dodatno izplačamo štipendijo v višini 5 % zavarovalne vsote za
primer nezgodne smrti letno za vsakega vzdrževanega otroka, ki je imel v času
nezgode status dijaka ali študenta. Štipendijo izplačamo tudi za vse vzdrževane
otroke, če se vpišejo v srednješolski oziroma višješolski ali visokošolski program
prve ali druge stopnje v enem letu od nezgodne smrti.
(2) Štipendija se plačuje v mesečnih obrokih v višini 1/12 dodatne zavarovalne vsote
letno. Štipendijo izplačujemo za vsakega vzdrževanega otroka od dodelitve do
izteka izobraževalnega programa, vendar največ za obdobje 5-ih let. Štipendist
lahko prejema štipendijo eno leto za posamezni letnik na isti ravni izobraževanja.
Štipendije po teh dodatnih pogojih ne izplačujemo za izobraževalni program na
ravni izobraževanja, ki je enaka ali nižja od ravni, ki jo je štipendist že dosegel.
(3) Dokazila za izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije nam mora

štipendist vložiti za vsako novo šolsko ali študijsko leto. Pri tem si pridržujemo
pravico, da vsako šolsko ali študijsko leto preverimo izpolnjevanje pogojev za
nadaljnje prejemanje štipendije.
(4) Če v času nezgode ni vzdrževanih otrok, ki bi izpolnjevali pogoje za štipendijo za
dokončanje šolanja ali študija, se izplača dodatna zavarovalna vsota v višini 2 %
celotne zavarovalne vsote za nezgodno smrt upravičencu za nezgodno smrt.
(5) Štipendijo izplačujemo ne glede na to, če je k družinskemu nezgodnemu
zavarovanju priključeno zavarovanje otrok in mladine ali ne.
5.2	Brezplačno družinsko nezgodno zavarovanje za obdobje 3 let
(1) V primeru nezgodne smrti vas ali vašega partnerja, se družinsko nezgodno
zavarovanje nadaljuje z vsemi kritji za preživelega partnerja, kakor tudi z vsemi
kritji za nezgodno zavarovanje otrok in mladine ter nezgodno zavarovanje za
starejše, ob tem, da premijo za obdobje 3 let od nezgodne smrti vas ali vašega
partnerja v celoti plačamo mi. To pomeni, da je v primeru nezgodne smrti
družinsko nezgodno zavarovanje z vsemi že priključenimi dodatnimi zavarovanji
oproščeno plačevanja premije za v prejšnjem stavku navedeno obdobje.
(2) Po preteku obdobja 3 let je potrebno premijo za vsako zavarovalno pogodbo
plačevati naprej v skladu z določili splošnih pogojev za posamezno zavarovalno
pogodbo.
5.3 Družinska renta
(1) V primeru nezgodne smrti vas ali vašega partnerja se ne glede na določila
Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje zavarovalnina v višini 50 %
zavarovalne vsote za nezgodno smrt izplača upravičencu za primer nezgodne
smrti v enkratnem znesku, preostanek pa izplačujemo preživelemu partnerju, če
ni dogovorjeno drugače, v obliki mesečne družinske rente za naprej določeno
obdobje. Obdobje izplačevanja družinske rente je 10 let. V izračunu družinske
rente je že upoštevana obrestna mera 2 % letno.
(2) Družinsko rento izplačujemo ne glede na to, če je preživeli zakonec vključen
v družinsko nezgodno zavarovanje ali ne. Če v času nezgodne smrti nimate
partnerja, ki bi prejemal družinsko rento, so upravičeni do družinske rente zakoniti
skrbniki vaših otrok. Če teh ni, so upravičenci dediči na podlagi pravnomočnega
sklepa sodišča.

VI. Premija
(1) Na polici vam bomo prikazali višino premije za vsako zavarovalno pogodbo
posebej. Do kdaj se plačuje premija za posamezno zavarovalno pogodbo, kakor
tudi posledice neplačila premije, je določeno v splošnih pogojih, ki veljajo za
posamezno zavarovalno pogodbo.

VII. Komu izplačamo zavarovalnino
(1) Upravičenec za primer nezgodne smrti vas ali vašega partnerja je preživeli
partner, oziroma zakoniti skrbnik vaših otrok. Če tega ni in ni v polici ali kako
drugače dogovorjeno, ali sploh ni nič določeno se upravičenec za primer
nezgodne smrti določi v skladu z 2. odstavkom 7.3 člena Splošnih pogojev za
nezgodno zavarovanje.
(2) Če ni drugače dogovorjeno, ste upravičenec za primer nezgodne smrti
nezgodnega zavarovanja za starejše vi.
(3) Upravičenec za štipendijo za dokončanje študija je vzdrževani otrok v skladu s
temi dodatnimi pogoji. Upravičenec za družinsko rento je določen v členu 5.3 teh
dodatnih pogojev.
(4) Za ostale primere so upravičenci določeni v skladu s splošnimi pogoji, ki veljajo
za posamezno zavarovalno pogodbo.

VIII. Končne določbe
(1) Ti dodatni pogoji veljajo skupaj s Splošnimi pogoji za nezgodno zavarovanje,
Splošnimi pogoji za nezgodno zavarovanje otrok in mladine in Splošnimi pogoji
za nezgodno zavarovanje starejših. Če so v nasprotju s splošnimi pogoji iz
prejšnjega odstavka, veljajo ti dodatni pogoji.
(2) Ti dodatni pogoji se uporabljajo od 1. 6. 2014.
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