Dodatno nezgodno
zavarovanje odraslih in otrok

Dodatno nezgodno
zavarovanje
VSAK DAN SMO IZPOSTAVLJENI ŠTEVILNIM DOGODKOM IN AKTIVNOSTIM
IN KLJUB PAZLJIVOSTI, SE NEZGODI NE MOREMO VEDNO IZOGNITI. MANJŠE
POŠKODBE ZARADI NEZGODE SKORAJ ZAGOTOVO NE BODO PUSTILE
HUJŠIH POSLEDIC, OB TEŽJI INVALIDNOSTI ZARADI NEZGODE, PA BI BILO
POTREBNO POSKRBETI ZA VELIKO STVARI. Z DODATNIM NEZGODNIM
ZAVAROVANJEM BOSTE POSKRBELI ZASE IN ZA SVOJE DRUŽINSKE ČLANE TER
SE IZOGNILI FINANČNIM SKRBEM, KI SE POJAVIJO V PRIMERU NEZGODE.
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NEZGODNO ZAVAROVANJE
Vsebino in višino kritij pri dodatnem nezgodnem zavarovanju lahko poljubno oblikujete
in prilagodite vašim potrebam in željam. Izberete lahko med različnimi zavarovalnimi vsotami
za primer nezgodne smrti, nezgodne invalidnosti, dnevne odškodnine in bolnišničnega dne ter
nezgodnega zloma kosti.

ZAVAROVANJE ZA PRIMER

VSEBINA IN VIŠINA KRITJA

NEZGODNE SMRTI

Upravičencem izplačamo zavarovalno vsoto za nezgodno smrt iz
naslova dodatnega nezgodnega zavarovanja.

NEZGODNE SMRTI
V PROMETNI NESREČI

Zavarovalna vsota je enaka zavarovalni vsoti za nezgodno smrt.

NEZGODNE INVALIDNOSTI

Izplačali vam bomo ustrezen odstotek zavarovalne vsote za
nezgodno invalidnost. V primeru izbire progresivne invalidnosti
vam pri 50-odstotni invalidnosti izplačamo 2 kratnik zavarovalne
vsote. Pri 100-odstotni invalidnosti vam pripada izplačilo 300 %
zavarovalne vsote.

DNEVNE ODŠKODNINE

V primeru nesposobnosti za delo, kot posledice nezgode, vam
izplačamo dogovorjeni znesek za dnevno odškodnino od dneva,
določenega v zavarovalnih pogojih, do zadnjega dneva trajanja
aktivnega zdravljenja pri zdravniku ali zdravstveni ustanovi.

NADOMESTILA ZA
SAMOPLAČNIŠKE FIZIOTERAPIJE

Če k zavarovanju priključite kritje dnevne odškodnine, vam
brezplačno pripada nadomestilo za samoplačniške fizioterapije. Po
poškodbi, po kateri ste upravičeni do dnevne odškodnine, lahko
prejmete tudi do 80 evrov, pri čemer je višina nadomestila odvisna
od števila opravljenih fizioterapij. Nadomestilo se izplača le enkrat
v posameznem zavarovalnem letu za vse nezgode.

BOLNIŠNIČNEGA DNEVA

V primeru namestitve in zdravljenja v bolnišnici, kot posledice
nezgode, se izplača nadomestilo za čas bivanja v bolnišnici
(število bolnišničnih dni).

ZLOMA KOSTI

V primeru nezgodnega zloma, abrupcije ali fisure zdrave kosti vam
izplačamo zavarovalnino, ki ustreza odstotku zavarovalne vsote
za zlom posamezne kosti iz Tabele zlomov kosti. Zavarovalnino za
zlom kosti vam lahko izplačamo v enem zavarovalnem letu tudi do
5-krat (v primeru 5 nezgodnih dogodkov). V kritje so vključeni tudi
zlomi osteoporotičnih kosti v višini 50 % zavarovalnine.

MESEČNE NEZGODNE RENTE

Mesečno nezgodno rento v višini 500 € ali 1.000 € vam lahko
izplačamo že v primeru:
• 30- ali več odstotne nezgodne invalidnosti in
• 50- ali več odstotne nezgodne invalidnosti.
Odstotki nezgodnih invalidnosti se med seboj seštevajo in so
lahko posledica ene ali več nezgod v času trajanja zavarovanja.
Obdobje izplačila rente lahko poljubno izberete in sicer na 5, 10
ali 20 let. Neizplačane mesečne nezgodne rente so v primeru
smrti predmet dedovanja.

INFORMACIJE O DODATNEM NEZGODNEM ZAVAROVANJU
PRISTOPNA STAROST
ZAVAROVANE OSEBE

Od 15 do 75 let.

ZAVAROVALNA DOBA

Enaka zavarovalni dobi življenjskega zavarovanja oz. največ do konca
zavarovalnega leta, v katerem je zavarovanec dopolnil 75. leto starosti.

ZAVAROVALNA VSOTA ZA
NEZGODNO SMRT

Minimalna zavarovalna vsota za nezgodno smrt je 5.000 EUR.

PLAČILO PREMIJE

Enaka frekvenca plačevanja kot pri osnovnem življenjskem zavarovanju.

MOŽNO PRIKLJUČITI NA

• Naložbeno življenjsko zavarovanje.
• Naložbeno življenjsko zavarovanje Hibrid.
• Riziko življenjsko zavarovanje.
V kolikor ima zavarovanec sklenjenih več življenjskih zavarovanj s
priključenim dodatnim nezgodnim zavarovanjem pri Zavarovalnici Sava, je
lahko najvišji seštevek zavarovalnih vsot:

MAKSIMALNE
ZAVAROVALNE VSOTE

•
•
•
•

vseh dnevnih odškodnin največ 30 EUR,
vseh bolnišničnih dni največ 30 EUR,
nezgodne invalidnosti največ 300.000 EUR,
nezgodne smrti ali nezgodne smrti v prometni nesreči
največ 150.000 EUR.

PONUDBENE MOŽNOSTI ZA DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE

Višina premije ni odvisna od vašega spola ali starosti ob sklenitvi zavarovanja, temveč od višine
zavarovalne vsote, ki jo boste izbrali. V kolikor ne izberete nobene izmed variant iz spodnje tabele in
želite skleniti dodatno nezgodno zavarovanje, je le-to tudi možno poljubno oblikovati.
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Var.

Nezgodna
smrt

1

5.000

2

10.000

Mesečna
nezgodna
renta*

20.000
100.000

1.000

7

7

80

163,42

83,35

42,49

14,44

7

7

80

163,77

83,53

42,58

14,47

216,64

110,49

56,33

19,14

*Obdobje izplačevanja mesečne nezgodne rente je 5 let, ko je seštevek vseh ugotovljenih kočnih stopenj nezgodnih invalidnosti kot posledica
ene ali več nezgod v času trajanja dodatnega nezgodnega zavarovanja vsaj 50 %.
Vse premije so v EUR brez DPZP.

PROGRESIVNO IZPLAČILO ZAVAROVALNE VSOTE ZA INVALIDNOST

NOVOS

Pri dodatnem nezgodnem zavarovanju se nezgodna invalidnost izplača
po progresivni lestvici. To pomeni, da vam v primerih, ko ima nezgoda po
tabeli invalidnosti za posledico več kot 50-odstotno invalidnost do vključno
99-odstotno invalidnost, zavarovalnica izplača 2-kratnik zavarovalne vsote.
Pri 100-odstotni invalidnosti se izplača 3-kratnik zavarovalne vsote za trajno
invalidnost.

IZPLAČ

T:

ILO DO
3

00 %
ZAVARO
VALNE
VSOTE

Primer izplačil:
Odstotek
nezgodne invalidnosti

Izplačilo zavarovalne vsote %

49

49

50

100

55

110

85

170

99

198

100

300

INFORMATIVNI PRIMER JANA:

Jan je že petnajst let uspešen kuhar in njegov delavnik traja tudi po 10 ur. Svoj poklic obožuje,
čeprav je včasih zelo stresen. Zaveda se, da je prav zato pomembna tudi sprostitev in skrb za
zdravje. V svojem prostem času najraje kolesari in vsaj 4-krat tedensko prekolesari daljšo razdaljo.
Zaradi svojega poklica in hobija je izpostavljen različnim nevarnostim. Ker ima družino, je finančna
varnost še toliko bolj pomembna. Po posvetu s svetovalcem se odloči za sklenitev življenjskega
zavarovanja s priključenim dodatnim nezgodnim zavarovanjem. Zanima se za visoko zavarovalno
vsoto v primeru invalidnosti (120.000 evrov), ki bi mu v primeru nepredvidenih dogodkov nudila
finančno varnost.
Ob nezgodi in ocenjeni invalidnosti bi Jan prejel izplačilo v višini:
Janu priznana
stopnja invalidnosti

Izračun zavarovalnine

Izplačilo Janu

33%

Odstotek zavarovalne vsote, ki
ustreza odstotku invalidnosti

39.600 EUR

60%

Dvakratni odstotek zavarovalne vsote,
ki ustreza odstotku invalidnosti

144.000 EUR

80%

Dvakratni odstotek zavarovalne vsote,
ki ustreza odstotku invalidnosti

192.000 EUR

100%

300 % zavarovalnine

360.000 EUR

Dodatno nezgodno
zavarovanje otrok
OTROCI SO NAŠE BOGASTVO IN KO SKRBIMO ZANJE, OPRAVLJAMO
ODGOVORNO DELO. POSKRBELI SMO, DA LAHKO ZA SVOJEGA
OTROKA IZBERETE NAJBOLJŠO KOMBINACIJO ZAVAROVALNIH
KRITIJ. ZA VARNOST SVOJIH NAJMLAJŠIH PA LAHKO POSKRBITE
TUDI Z DODATNIM NEZGODNIM ZAVAROVANJEM OTROK, S KATERIM
BOSTE LAHKO POZABILI NA SKRBI V PRIMERU NEZGODE.
DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE OTROK VKLJUČUJE:
ZAVAROVANJE ZA PRIMER

VSEBINA IN VIŠINA KRITJA

NEZGODNE SMRTI ZA OTROKE
OD 15. LETA

Upravičencem izplačamo zavarovalno vsoto za nezgodno smrt
iz naslova dodatnega nezgodnega zavarovanja.

NEZGODNE INVALIDNOSTI

Izplačali vam bomo ustrezni odstotek zavarovalne vsote za
progresivno invalidnost.
V primeru:
• 50 do 99 % invalidnosti vam izplačamo 2-kratnik zavarovalne
vsote,
• 100 % invalidnosti vam izplačamo 3-kratnik zavarovalne
vsote.

BOLNIŠNIČNEGA DNEVA

V primeru namestitve in zdravljenja v bolnišnici kot posledice
nezgode se izplača nadomestilo za čas bivanja v bolnišnici
(število bolnišničnih dni).

DNEVNE ODŠKODNINE

V primeru nesposobnosti za delo kot posledice nezgode vam
izplačamo dogovorjeni znesek za dnevno odškodnino od dneva,
določenega v zavarovalnih pogojih, do zadnjega dneva trajanja
aktivnega zdravljenja pri zdravniku ali zdravstveni ustanovi

NADOMESTILA ZA
SAMOPLAČNIŠKE FIZIOTERAPIJE

Pri kritju dnevne odškodnine, vam brezplačno pripada
nadomestilo za samoplačniške fizioterapije. Višina nadomestila
je odvisna od števila opravljenih fizioterapij. Po poškodbi, po
kateri ste upravičeni do dnevne odškodnine, lahko prejmete
tudi do 80 evrov, pri čemer je višina nadomestila odvisna od
števila opravljenih fizioterapij. Nadomestilo se izplača le enkrat
v posameznem zavarovalnem letu za vse nezgode.

ZLOMA KOSTI

V primeru nezgodnega zloma, abrupcije ali fisure zdrave kosti vam
izplačamo zavarovalnino, ki ustreza odstotku zavarovalne vsote
za zlom posamezne kosti iz Tabele zlomov kosti. Zavarovalnino za
zlom kosti vam lahko izplačamo v enem zavarovalnem letu tudi
do 5-krat (v primeru 5 nezgodnih dogodkov).

MESEČNE NEZGODNE RENTE

Ponudba dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok zajema
mesečno nezgodno rento v višini 200 €, ki vam jo bomo
izplačevali za obdobje 5 let že za 30- ali več odstotno nezgodo
invalidnosti. Odstotki nezgodnih invaliidnosti se med seboj
seštevajo in so lahko posledica ene ali več nezgod v času trajanja
zavarovanja.

INFORMACIJE O DODATNEM NEZGODNEM ZAVAROVANJU OTROK
PRISTOPNA STAROST
ZAVAROVANE OSEBE

Od 0 do 14 let.
Od 15 do 25 let.

ZAVAROVALNA DOBA

Enaka zavarovalni dobi življenjskega zavarovanja oz. največ do konca
zavarovalnega leta, v katerem je zavarovanec dopolnil 26. leto starosti.

ZAVAROVALNA VSOTA ZA
NEZGODNO SMRT

Za otroke od 15. leta starosti je minimalna zavarovalna vsota za
nezgodo smrt 2.000 EUR.

PLAČILO PREMIJE

Enaka frekvenca plačevanja kot pri osnovnem življenjskem
zavarovanju.

MOŽNO PRIKLJUČITI NA

•
•
•
•

Naložbeno življenjsko zavarovanje.
Naložbeno življenjsko zavarovanje Hibrid.
Junior štipendijsko naložbeno zavarovanje.
Riziko življenjsko zavarovanje.

V kolikor ima zavarovanec sklenjenih več življenjskih zavarovanj s
priključenim dodatnim nezgodnim zavarovanjem pri Zavarovalnici
Sava, je lahko najvišji seštevek zavarovalnih vsot:

MAKSIMALNE
ZAVAROVALNE VSOTE

•
•
•
•

vseh dnevnih odškodnin največ 30 EUR,
vseh bolnišničnih dni največ 30 EUR,
nezgodne invalidnosti največ 300.000 EUR,
nezgodne smrti največ 150.000 EUR (za otroke od 15. leta
starosti).

IZBIRATE LAHKO MED RAZLIČNIMI KOMBINACIJAMI PREMIJ IN ZAVAROVALNIH
KRITIJ NAVEDENIH V SPODNJIMA TABELAMA.
PONUDBENE MOŽNOSTI ZA PRISTOPNO STAROST ZAVAROVANCEV
OTROK OD 0 DO 14 LET
Var.

Nezgodna
invalidnost s
progresijo 300 %

Mesečna
nezgodna
renta*

Bolnišnični
dan

Dnevna
odškodnina

Nadomestilo za
samoplačniške
fizioterapije

Zlom
kosti

Letna
premija

Polletna
premija

Četrtletna
premija

Mesečna
premija

1

8.000

200

2

2

80

2.000

37,24

18,99

9,68

3,29

2

16.000

200

4

4

80

2.000

49,95

25,48

12,99

4,41

3

40.000

200

10

7

80

3.000

78,13

39,85

20,31

6,90

4

100.000

200

20

8

80

4.000

112,44

57,35

29,23

9,93

5

160.000

200

30

10

80

5.000

151,21

77,12

39,31

13,36

*Obdobje izplačevanja mesečne nezgodne rente je 5 let, ko je seštevek vseh ugotovljenih kočnih stopenj nezgodnih invalidnosti kot
posledica ene ali več nezgod v času trajanja dodatnega nezgodnega zavarovanja vsaj 30 %.
Vse premije so v EUR brez DPZP.

PONUDBENE MOŽNOSTI ZA PRISTOPNO STAROST ZAVAROVANCEV
OTROK OD 15 DO 25 LET
Var.

Nezgodna
smrt

Nezgodna
invalidnost
s progresijo
300 %

Mesečna
nezgodna
renta*

Bolnišnični
dan

Dnevna
odškodnina

Nadomestilo za
samoplačniške
fizioterapije

Zlom kosti

Letna
premija

Polletna
premija

Četrtletna
premija

Mesečna
premija

1

2.000

8.000

200

2

2

80

2.000

37,56

19,16

9,77

3,32

2

4.000

16.000

200

4

4

80

2.000

50,59

25,80

13,16

4,47

3

10.000

40.000

200

10

7

80

3.000

79,73

40,66

20,73

7,04

4

25.000

100.000

200

20

8

80

4.000

116,43

59,38

30,27

10,29

5

40.000

160.000

200

30

10

80

5.000

157,60

80,38

40,98

13,92

*Obdobje izplačevanja mesečne nezgodne rente je 5 let, ko je seštevek vseh ugotovljenih kočnih stopenj nezgodnih invalidnosti kot
posledica ene ali več nezgod v času trajanja dodatnega nezgodnega zavarovanja vsaj 30 %.
Vse premije so v EUR brez DPZP.

PREVENTIVNA ANALIZA GENEPLANET
V okviru Dodatnega nezgodnega zavaovanja za odrasle vam enkrat v zavarovalnem obdobju, po
preteku dveh let trajanja in plačevanja zavarovanja, pripada Preventivna analiza GenePlanet.
Gre za personalizirano rešitev, ki vam na podlagi potreb vašega telesa pomaga k pozitivnim
spremembam prehrane, športa in življenjskega sloga ter tako vodi k boljšemu zdravju in počutju.
Kaj boste izvedeli s Preventivno analizo GenePlanet?
-

Kateri tip diete je najbolj optimalen za vas,
kako uspešno izgubiti težo in kako jo ohranjati,
kako učinkovito presnavljate ogljikove hidrate in maščobe,
ali ste nagnjeni k pomanjkanju vitaminov in mineralov,
katere športne aktivnosti so za vas najprimernejše,
in še mnogo več.

Kaj vključuje Preventivna analiza GenePlanet?
S Preventivno analizo GenePlanet prejmete genetsko analizo in dostop do GenePlanet platforme, ki
na podlagi vaših objektivnih podatkov poda personalizirana priporočila in nasvete za življenjski slog.
Genetski test opravite varno in preprosto od doma, potrebujemo samo vaš vzorec sline. Po opravljeni
analizi boste prek varne digitalne GenePlanet platforme spoznali svoje genetske predispozicije in
prejeli osebna priporočila za:

PREHRANA IN TELESNA TEŽA
- Tveganje za prekomerno težo
- Odziv na nasičene maščobe
- Odziv na ogljikove hidrate
…
POTREBE PO HRANILIH
- Vitamin D
- Vitamini B
- Železo
…
ŠPORT IN REKREACIJA
- Okrevanje po vadbi
- Tveganje za poškodbe mehkih tkiv
- Bojevniški gen
…
Za še bolj celovit vpogled v vaše zdravje si na GenePlanet platformi izračunate tudi Health Score, ki
na podlagi telesnih meritev in ocene življenjskega sloga številsko ovrednoti vaše trenutno zdravstveno
stanje in poda priporočila za izboljšave. Z vsako pozitivno spremembo življenjskega sloga lahko na
platformi spremljate, kako se Health Score izboljšuje, in primerjate svoj rezultat z drugimi.
Več o Preventivni analizi GenePlanet lahko preberete na spletni strana zav-sava.si.
Vaši rezultati preventivne analize GenePlanet in vsebina poročila sledijo znanstvenim raziskavam na predmetnem področju in so odvisni
od konkretne situacije in tehnoloških zmogljivosti ter obdobja, ko boste test opravili. Vaše poročilo na konkreten dan izdelave zato lahko
odstopa od predstavljene in oglaševane vsebine.

Prednosti sklenitve
Dodatnega nezgodnega
zavarovanja
Višino kritij lahko
poljubno izberete.

Z Dodatnim
nezgodnim
zavarovanjem do
preventivne analize
GenePlanet.

Nadomestilo za
samoplačniške
fizioterapije.

Za izplačilo nezgodne
rente se odstotki
invalidnosti po več
nezgodah seštevajo.

POKLIČITE NAS IN POISKALI BOMO NAJBOLJ OPTIMALNO REŠITEV.
VEČ INFORMACIJ NA 080 19 20 IN NA ZAV-SAVA.SI
Maribor
Zagrebška 83
2507 Maribor
T 02 233 23 07
pe-maribor@zav-sava.si

Nova Gorica
Delpinova ulica 7
5000 Nova Gorica
T 05 335 90 00
pe-nova-gorica@zav-sava.si

Kranj
Nazorjeva ulica 1
4000 Kranj
T 04 281 80 10
pe-kranj@zav-sava.si

Ljubljana
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
T 01 234 55 00
pe-ljubljana@zav-sava.si

Koper
Pristaniška ulica 6
6000 Koper
T 05 611 77 70
pe-koper@zav-sava.si

Pomurje
Prešernova ulica 7
9240 Ljutomer
02 584 96 70
pe-ljutomer@zav-sava.si

Celje
Ipavčeva ulica 21
3000 Celje
T 03 428 45 04
pe-celje@zav-sava.si

Novo mesto
Seidlova cesta 5
8000 Novo mesto
T 07 39 13 500
pe-novo-mesto@zav-sava.si

Slovenj Gradec
Francetova cesta 7
2380 Slovenj Gradec
T 02 881 27 00
pe-slovenj-gradec@zav-sava.si

Tiskovina je informativne narave. Pridružujemo si pravico do sprememb. Za morebitne napake v tisku ne prevzamemo odgovornosti.
Ob sklenitvi pogodbe si pozorno preberite zavarovalne pogoje, ki vsebujejo popolne informacije o produktu.
Nezgodno zavarovanje odraslih in otrok 01/2021

