
Nezgodno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Prva osebna zavarovalnica, d. d.
Produkt: PRVA Nezgodna Varnost

Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja, ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni 
prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so 
zagotovljene v drugih dokumentih (v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, v ponudbi ali drugih dokumentih, ki 
jih prejmete pred sklenitvijo zavarovanja ali po njej). Prosimo, da natančno preberete vso dokumentacijo, da boste z 
zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za nezgodno zavarovanje, ki v primeru nezgode zavarovanca zagotavlja finančno nadomestilo. Nezgoda je enkraten, 
nenaden in negotov dogodek, neodvisen od volje zavarovanca, ki deluje od zunaj na zavarovančevo telo in ima za posledico 
zlome kosti ali izpahe, opekline, raztrganine kolenskih vezi, zavarovančevo nemobilnost ali invalidnost.

Kaj je zavarovano?
99 Zlom kosti in izpahi 
99 Rehabilitacija po težjih poškodbah
99 Stroški za zagotavljanje mobilnosti

V primeru izbire zlatega paketa vsebovano tudi 
kritje:
99 Renta v primeru invalidnosti

Kaj ni zavarovano?
 2 Bolezni ali poškodbe, ki so nastale pred 
sklenitvijo zavarovanja ali po poteku 
zavarovanja.

 2 Vsi zlomi in izpahi, ki niso specificirani v tabeli 
kritij kosti in izpahov iz dopolnilnih pogojev.

Ali je kritje omejeno?
 ! Zavarujejo se lahko osebe od 18. do 65. leta 

starosti. 

Zavarovalnina se zniža:
 ! Kadar nastane nezgoda pri izvajanju nevarnih 

dejavnosti.
 ! V primeru neupoštevanja navodil zdravnika.
 ! Če so na okvaro zdravja, povzročeno z 

nezgodo, vplivala tudi obolenja, degenerativne 
spremembe oziroma stanja.

Invalidnost:
 ! Nezgodno rento v primeru invalidnosti nad 50 

% lahko zavarovanec uveljavlja samo enkrat v 
času zavarovanja.

 ! Zlomi kosti in izpahi:
 ! Zavarovalnica po eni nezgodi izplača največ 

nadomestilo v višini zavarovalne vsote, ki je 
navedena na polici. 

 ! Izplačilo po vseh policah, ki imajo vključeno 
kritje zloma kosti in izpahov, je po eni nezgodi 
omejeno na 15.000 EUR. 

 ! Rehabilitacija: 
 ! Pri ponovnih poškodbah na istih delih telesa so 

obveznosti zavarovalnice izključene.
 ! Kritje stroškov za mobilnost: 
 ! Kriti so samo stroški, ki dejansko nastanejo v 

180 dneh od datuma nezgode. 
Omejitev kritja ob neplačilu premije:
 ! Če se zavarovalni primer zgodi v času, v 

katerem ni bila plačana zavarovalna premija, 
in je zavarovanje še v jamstvu, zavarovalnica 
izplača zavarovalno vsoto, zmanjšano za 
neplačane zapadle premije. 
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Kakšne so moje obveznosti?
• Popolno in pravilno izpolniti zavarovalno ponudbo ter navesti vse pomembne okoliščine.
• Zavarovalno premijo plačati pravočasno in v celoti. 
• Prijaviti zavarovalnici spremembo okoliščin, pomembnih za oceno nevarnosti.
• Ob škodnem dogodku nemudoma sporočiti podatke zavarovalnici ter predložiti vso zahtevano dokumentacijo, pri 

čemer je treba navesti resnične podatke.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovalno jamstvo se vzpostavi ob 00.00 tistega dne, ki je na polici naveden kot datum začetka zavarovanja, če je 
bila ob sklenitvi plačana prva zavarovalna premija, oziroma ob 24.00 tistega dne, ko je bila prva premija plačana. 
Zavarovanje preneha ob 24.00 tistega dne, ki je na polici naveden kot datum konca zavarovanja, ali ob zavarovančevem 
70. letu starosti. Zavarovanje preneha v primeru neplačila premije, in sicer z dnem, ki sledi zapadlosti premije. V tem 
primeru se kritje spet vzpostavi naslednji dan po plačilu celotne zapadle premije.

Kdaj in kako plačam?
Dogovorjena premija se plačuje vnaprej, in sicer do vsakega zadnjega dne za prihodnje dogovorjeno obdobje. Premija 
se plačuje glede na izbrano frekvenco, in sicer mesečno, četrtletno, polletno ali letno. Premijo lahko poravnate s 
plačilom UPN, prek trajnika pri izbrani banki ali administrativne prepovedi. V primeru plačila s trajnikom je plačilo 
premije vsakega 18. v mesecu za naslednji mesec.

Kako lahko odstopim od pogodbe
Vsaka pogodbena stranka lahko zavarovanje odpove pisno, če ni to zavarovanje že prenehalo iz katerega drugega 
vzroka, v dogovorjenem roku. 
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Kje velja zavarovanje?
 9 Zavarovalno kritje velja povsod po svetu.


