Nezgodno zavarovanje

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: Prva osebna zavarovalnica, d. d.
Produkt: Temeljno nezgodno zavarovanje
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?

Temeljno nezgodno zavarovanje je osnovna oblika individualnega nezgodnega zavarovanja za primer nezgodne smrti in za
primer nezgodne smrti kot posledice prometne nesreče, ki upravičencu zagotavlja finančno nadomestilo. Za nezgodo se
šteje vsak nenaden, nepredviden in od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na zavarovančevo
telo ter ima za posledico njegovo smrt.

Kaj je zavarovano?

Ali je kritje omejeno?

99
Nezgodna smrt
99
Smrt v prometni nesreči

!! Zavarujejo se lahko osebe od 14. do 69. leta
starosti.
Zavarovalna vsota se zniža:
!! V primeru nezgode pri opravljanju nevarnih
dejavnosti ali članskih športnih udejstvovanjih.
!! Pri osebah, ki so prebolele težjo bolezen.
!! V primeru nezgodne smrti, ki se zavarovancu
pripeti kot sopotniku pri vožnji z vozilom,
katerega voznik je pod vplivom psihoaktivnih
substanc.

Kaj ni zavarovano?
22 Izključene so obveznosti, ki so nastale kot
posledica poskusa ali izvršitve samomora.
22 Izključene so nezgode in smrt, nastale zaradi
delovanja alkohola ali psihoaktivnih substanc.
22 Nezgode, ki so nastale kot posledica ukvarjanja
z vrhunskim športom ali opravljanja posebno
nevarnih opravil.
22 Nezgodna smrt, ki je posledica udeležbe
zavarovanca na dirkah z motornimi vozili.
22 Nezgode in smrt, ki so posledica kakršnekoli
motnje zavesti, kapi ali slabosti zavarovanca.
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Kje velja zavarovanje?
99 Zavarovalno kritje velja povsod po svetu.

Kakšne so moje obveznosti?
•
•
•
•

Popolno in pravilno izpolniti zavarovalno ponudbo ter navesti vse pomembne okoliščine.
Zavarovalno premijo plačevati pravočasno in v celoti.
Prijaviti zavarovalnici spremembo okoliščin, pomembnih za oceno nevarnosti.
Ob škodnem dogodku sporočiti podatke zavarovalnici ter predložiti vso zahtevano dokumentacijo, pri čemer je
treba navesti resnične podatke.

Kdaj in kako plačam?
Dogovorjena premija se plačuje vnaprej, in sicer do vsakega prvega dne v mesecu za dogovorjeno obdobje, v katerem
zapade v plačilo.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovanje začne veljati ob 00.00 tistega dne, ki je na polici naveden kot datum začetka zavarovanja, če je bila
ob sklenitvi plačana zavarovalna premija. Zavarovanje preneha ob 24.00 tistega dne, ki je na polici naveden kot
datum konca zavarovanja. Zavarovanje preneha veljati tudi, ko poteče leto, v katerem je zavarovanec dopolnil 70.
leto starosti.

Kako lahko odstopim od pogodbe
Vsaka pogodbena stranka lahko zavarovanje odpove pisno, s trimesečnim odpovednim rokom, če ni to zavarovanje
že prenehalo iz katerega drugega vzroka.
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