IZJAVA O SPREMEMBI DOLOČB POSEBNIH POGOJEV ZA
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SPECIALISTI (2019)
Prva osebna zavarovalnica je sprejela spremembe Posebnih pogojev za zdravstveno zavarovanje Specialisti, šifra:
PRVA_02PZ01_S01/19 s 1.5.2019, ki veljajo za pogodbe sklenjene po teh posebnih pogojih in zavezujejo pogodbene
stranke od dne objave sprememb določb dalje.

1. člen:
Določba 8. odstavka 3. člena “Trajanje zavarovanja in jamstvo” se spremeni tako, da se po novem glasi:
“Jamstvo zavarovalnice se začne najprej po dveh (2) mesecih od začetka zavarovanja (čakalna doba), razen za poškodbe, ki so nastale po začetku
zavarovanja. Če je zavarovanec v zavarovalnem letu že izkoristil letno število pregledov, kritih z zavarovanjem, zavarovanje do začetka naslednjega
zavarovalnega leta nima zavarovalnega jamstva.”
2. člen:
Posebni pogoji se v 9. členu “Posledice neplačila premije” spremenijo tako, da se 9. člen po novem glasi:
“1.

2.

3.
4.
5.

Obveznost zavarovalnice, da izplača zavarovalnino, preneha v primeru, če zavarovalec do zapadlosti ne plača zavarovalne premije, ki je zapadla po sklenitvi
pogodbe, in tega tudi ne stori kdo drug, ki je za to zainteresiran, po tridesetih (30) dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno priporočeno pismo
zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije, pri čemer pa se ta rok ne more izteči prej, preden ne preteče trideset (30) dni od zapadlosti premije.
Zavarovalnica lahko po izteku roka iz prejšnjega odstavka, če je zavarovalec v zamudi s plačilom premije, ki jo je treba plačati po sklenitvi pogodbe, oziroma
druge in naslednjih premij, razdre zavarovalno pogodbo brez odpovednega roka. Razdrtje zavarovalne pogodbe nastopi z iztekom roka iz prejšnjega
odstavka in s prenehanjem zavarovalnega kritja, če je bil zavarovalec na to opozorjen v priporočenem pismu z obvestilom o zapadlosti premije in o
prenehanju zavarovalnega kritja.
Če zavarovalec plača premijo po izteku roka iz prvega (1.) odstavka tega člena, vendar v enem letu od zapadlosti premije, se obveznost zavarovalnice, da
izplača zavarovalnino, ponovno vzpostavi naslednji dan po dnevu plačila celotne zapadle zavarovalne premije in zamudnih obresti.
V primeru zamude pri plačilu zavarovalne premije lahko zavarovalnica od zavarovalca zahteva povračilo stroškov, ki so ji bili z zamudo povzročeni, in
zakonske zamudne obresti.
Zavarovalec ne more z neplačilom zavarovalne premije enostransko prekiniti zavarovanja.”

3. člen:
Določba 7. odstavka 10. člena “Uveljavljanje pravic iz zavarovanja” se spremeni tako, da se po novem glasi:
“Zavarovanec lahko dogovorjeni termin izvedbe zdravstvenih storitev pri pogodbenem izvajalcu odpove ali predlaga spremembo le zaradi izrednih
okoliščin, ki jih ni mogel pričakovati niti jih preprečiti. O tem mora nemudoma, ko je to mogoče obvestiti zdravstveno točko PRVA Zdravje, s čimer se šteje,
da je zavarovalnica seznanjena z odpovedjo. Takemu obvestilu mora predložiti dokazila ali dokumentacijo o izrednih okoliščina h, zaradi katerih je
odpovedal termin.”
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