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JAVNO

Na podlagi Statuta Zavarovalnice Sava, d.d. je uprava družbe na svoji redni seji dne 21. 1. 2020, s sklepom
št. 01-3-3/20 sprejela dokument

PRAVILNIK O IZPLAČEVANJU NAGRADE ZA ROJSTVO OTROKA
1 UVODNE DOLOČBE
1. člen
Dokument se nanaša na družbo Zavarovalnica Sava d.d. (v nadaljevanju: družba ali zavarovalnica), pri čemer
velja in se uporablja izključno za zavarovanja oziroma zavarovalne pogodbe iz naslova življenjskega
zavarovanja sklenjenih bodisi v Zavarovalnici Maribor d.d. bodisi v Zavarovalnici Sava d.d. z izjemo
Podružnice Hrvaška.
2. člen
Zavarovalnica s Pravilnikom o izplačevanju nagrade za rojstvo otroka (v nadaljevanju: pravilnik) določa
natančnejše pogoje in postopke za izplačilo nagrade za rojstvo otroka pri zavarovalnih pogodbah, katerim v
skladu z določili splošnih pogojev pripada nagrada za rojstvo otroka.

2 IZPLAČILO NAGRADE ZA ROJSTVO OTROKA
3. člen
Nagrada za rojstvo otroka je enkratni finančni znesek, ki se izplača po sklenjeni pogodbi o življenjskem
zavarovanju, za katero takšno izplačilo predvidijo zavarovalni pogoji, kot posebna nagrada za vsakega
živorojenega otroka, kateri je takoj po rojstvu pokazal znake življenja (dihanje, srčni utrip, trzanje mišic),
čeprav le za krajši čas.
Višina nagrade znaša 220,69 EUR, pri čemer se ob izplačilu navedeni znesek zmanjša za znesek predpisanih
davčnih obveznosti iz naslova zakona o dohodnini, kot veljajo v trenutku izplačila. Višina nagrade se lahko
spremeni, pri čemer sprememba stopi v veljavo osmi dan po dnevu, ko uprava družbe sprejme sklep o
spremembi višine nagrade.
4. člen
Za izplačilo nagrade za rojstvo otroka lahko zaprosi le biološka mati novorojenega otroka ob izpolnjevanju
vseh pogojev, ki jih opredeljuje ta pravilnik.
Mati, ki je začela izvrševati starševske pravice na osnovi pravnomočne odločbe centra za socialno delo
(posvojitev, skrbništvo, rejništvo in drugo) ni upravičena do nagrade za rojstvo otroka.
5. člen
Pogoj za izplačilo nagrade je, da ima mati novorojenega otroka sklenjeno zavarovalno pogodbo
življenjskega zavarovanja, za katero takšno izplačilo predvidevajo zavarovalni pogoji in katera mora biti v
veljavi vsaj eno leto pred datumom rojstva otroka in poravnane vse obveznosti iz zavarovalne pogodbe –
torej plačane vse premije za predmetno zavarovanje.
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V izjemnih primerih (na primer predčasni porod in drugo) je mogoče zaprositi za nagrado za rojstvo otroka,
če je zavarovalna pogodba iz naslova življenjskega zavarovanja v veljavi vsaj devet mesecev pred datumom
rojstva otroka, pri čemer pa morajo biti poravnane vse do tedaj zapadle obveznosti.
6. člen
K prijavi zavarovalnega primera je potrebno priložiti izpisek iz rojstne matične knjige, navesti številko
zavarovalne pogodbe iz naslova življenjskega zavarovanja in številko transakcijskega računa.
7. člen
Pravico do izplačila nagrade za rojstvo otroka je mogoče uveljavljati v obdobju treh let po datumu rojstvu
otroka.
Zahtevki vloženi po preteku zgoraj navedenega obdobja se bodo šteli kot prepozni.

3 KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme uprava družbe in se uporablja od 1. 2. 2020 dalje. Z dnem
uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izplačilu nagrade za rojstvo otroka z dne 2. 11. 2016.
Podpisan izvirnik se hrani v Službi za skladnost poslovanja. Hrani se tudi izvirni elektronski zapis.
Skrbnik tega akta je Sektor osebnih zavarovanj.

V Mariboru, 20. 1. 2020

Uprava družbe:

mag. David KASTELIC, predsednik uprave

mag. Primož MOČIVNIK, član uprave

Rok MOLJK, član uprave

Miha PAHULJE, član uprave

Robert CIGLARIČ, član uprave
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