NEZGODNO ZAVAROVANJE
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Slovenija
Produkt: Nezgodno zavarovanje starejših
Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o določenem zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim potrebam ter
zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na
zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Natančno preberite vso dokumentacijo, da boste
z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

ZA KAKŠNO VRSTO ZAVAROVANJA GRE?

Nezgodno zavarovanje starejših vam zagotavlja večjo finančno varnost v primeru nezgode, in sicer v življenjskem obdobju, ko so poškodbe lahko
pogostejše in zdravljenje dolgotrajnejše. Obseg kritij je odvisen od izbranega paketa.

KAJ JE ZAVAROVANO?
Zavarovanje lahko nudi naslednja nezgodna kritja:
Nezgodna smrt – zavarovalno vsoto izplačamo
upravičencu v primeru smrti zavarovanca zaradi
nezgode.
Trajna invalidnost zaradi nezgode – če zaradi
nezgode utrpite delno trajno invalidnost, izplačamo
odstotek zavarovalne vsote za trajno invalidnost, ki
ustreza odstotku delne trajne invalidnosti po splošnih
pogojih. V primeru 100 % trajne invalidnosti zaradi
nezgode izplačamo zavarovalno vsoto za trajno
invalidnost.
Zlom kosti, izpah ali opekline – v primeru zloma
kosti, izpaha ali opekline zaradi nezgode izplačamo
odstotek zavarovalne vsote v skladu s splošnimi pogoji.
Enkratno nadomestilo za težje operacije –
nadomestilo izplačamo, če je zaradi nezgode potrebna
težja operacija, kot opredeljeno v zavarovalnih
pogojih.
Nadomestilo za bolnišnično zdravljenje –
nadomestilo izplačamo, če je zaradi nezgode potrebna
nastanitev in zdravljenje v bolnišnici ter največ za 100
nočitev na zavarovalni primer.
Enkratno nadomestilo za dolgotrajno bolnišnično
zdravljenje – nadomestilo izplačamo, če je
bolnišnično zdravljenje po eni nezgodi trajalo
neprekinjeno 10 nočitev ali več.
Nadomestilo za stroške zdravljenja – v primeru
nezgode krijemo stroške zdravljenja, zdravil in
tehničnih pripomočkov do višine zavarovalne vsote.
Enkratno nadomestilo za prestane bolečine kot
posledica nezgode – nadomestilo izplačamo, če je
posledica nezgode zavarovančeva huda ali posebno
huda telesna poškodba.

KAJ NI ZAVAROVANO?
Dogodki, ki po splošnih pogojih ne štejejo za nezgodo;
delovanje alkohola, drog, zdravil ali psihoaktivnih snovi;
upravljanje z vozilom, delovnim strojem ali drugo
napravo, ki za obratovanje in/ali uporabo nima
veljavnega predpisanega dovoljenja;
opravljanje posebej nevarnih opravil;
nezgode pri alpinizmu, smučanju in deskanju izven
urejenih smučišč, avto-moto športnih, globinskem
potapljanju, uporabi strelnega orožja ali ukvarjanja s
tveganimi športi;
ostale izključitve so navedene v zavarovalnih pogojih.

ALI JE KRITJE OMEJENO?
Zavarovalno vsoto za nezgodno smrt izplačamo
v primeru, da zavarovanec umre zaradi nezgode
najkasneje v enem letu od dneva nezgode;
pri nadomestilu za stroške zdravljenja povrnemo
stroške, ki nastanejo v prvem letu od nastanka
nezgode ter jih je zavarovanec plačal sam.
Zavarovalnica izplača samo del zavarovalnine v primeru:
kadar je ud, organ ali sklep pred nezgodo
degenerativno ali drugače obolel ali spremenjen;
v primeru naloma kosti (fisura) izplačamo 50 %
zavarovalne vsote, ki je na polici opredeljena za kritje
zloma kosti;
v primeru zlomov kosti, ki so posledica osteoporoze;
ne glede na to, ali je diagnoza osteoporoze postavljena
pred ali po sklenitvi zavarovalne pogodbe, zajema kritje
samo prvi zlom kosti. Nadaljnjih zlomov iste ali drugih
kosti ne krijemo;
ostale omejitve so navedene v zavarovalnih pogojih.

KJE JE ZAVAROVANJE VELJAVNO?
Zavarovalno kritje velja povsod po svetu.
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KAKŠNE SO MOJE OBVEZNOSTI?
Da navajate popolne in resnične podatke.
Premijo plačujete redno.
Obveščate nas o spremembi dela, ki ga opravljate, ter o spremembi osebnih podatkov in drugih za zavarovanje relevantnih okoliščin.
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KDAJ IN KAKO PLAČAM?
Premija se plačuje letno in vnaprej. Z zavarovalno pogodbo se lahko dogovori, da se letna premija plačuje v polletnih, četrtletnih ali
mesečnih obrokih. Obrok premije zapade v plačilo na zadnji dan pred začetkom obdobja, za katerega se premija plačuje. Prva premija
zapade v plačilo ob sklenitvi zavarovalne pogodbe.

KDAJ ZAVAROVANJE ZAČNE IN KDAJ NEHA VELJATI?
Zavarovalno kritje se prične tistega dne, ki je v zavarovalni pogodbi naveden kot datum začetka zavarovanja, pod pogojem, da je do
tedaj plačana prva premija. Če prva premija do predvidenega začetka zavarovanja ni plačana, začne jamstvo veljati konec tistega dne,
ko so do tedaj plačane vse do tedaj zapadle premije. Zavarovanje se sklene kot doživljenjsko zavarovanje, kar pomeni, da trajanje
zavarovanja ni določeno.
Zavarovanje preneha, ko se pri zavarovancu ugotovi 100 % trajna invalidnost ali ob smrti zavarovanca, v primeru neplačila premije ter
v drugih primerih skladno z zavarovalnimi pogoji.

KAKO LAHKO ODSTOPIM OD POGODBE?
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Zavarovanje lahko odpoveste en mesec pred zapadlostjo letne premije, pod pogojem, da o tem pisno obvestite zavarovalnico najmanj
1 mesec pred zapadlostjo letne premije. V primeru sklenitve na daljavo, lahko odstopite od zavarovalne pogodbe v petnajstih dneh od
dneva sklenitve zavarovanja.
Odpoved zavarovalne pogodbe nam morate pisno sporočiti.

IPID_NST, velja od 1.10.2018

