NE-DRU-01/16
Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje družine
veljajo od 2. 11. 2016
1. člen

SPLOŠNA DOLOČILA

1.

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem besedilu: splošni
pogoji) in ti posebni pogoji so sestavni del pogodbe za nezgodno zavarovanje
družine.

2.

Za družino se šteje vsaka družina ali druga skupnost, katere člani skupaj
stanujejo in skupno uporabljajo svoje prihodke.

3.

Osebe, ki začasno prebivajo v drugem kraju (zaradi šolanja, začasnega dela ipd.)
se tudi štejejo za člane družine.

4.

Zavarovalec je lahko vsak polnoletni član družine.

2. člen

ZAVAROVANE OSEBE

1.

Za člana družine se štejejo: zakonec, otroci in drugi člani, če živijo na istem
naslovu.

2.

Osebe, zavarovane po teh posebnih pogojih, se zavarujejo ne glede na
zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost, kakor tudi brez plačila
povečane premije v smislu določil 7. člena odst. (2) splošnih pogojev, razen
oseb, ki so po 3. členu odst. (3) splošnih pogojev v vsakem primeru izključene iz
zavarovanja.

3.

Zavarujejo se lahko člani družine od rojstva do izpolnjenega 75. leta starosti.
Člani družine, ki so starejši kot 75 let, se ne morejo zavarovati po teh posebnih
pogojih.

4.

Zavarovanje za primer smrti je mogoče le za osebe, ki so starejše od 14 let.

3. člen

TRAJANJE ZAVAROVANJA IN JAMSTVA

1.

Jamstvo zavarovalnice za novo sprejete člane prične ob 24.00 uri tistega dne, ko
je zavarovalnica prejela obvestilo o pristopu, vendar ne prej kot ob 24.00 uri, ko
je bila plačana premija.

2.

Za osebe, ki prenehajo biti člani družine (izselitev, poroka ipd.), ostane
zavarovanje v veljavi do poteka zavarovalnega leta.

4. člen

PLAČILO PREMIJE

1.

Zavarovalec je dolžan plačati zavarovalnici dogovorjeno premijo za vse
zavarovane člane družine za ves čas trajanja zavarovanja ob roku, ki je
dogovorjen na polici.

2.

Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih, zapadejo v plačilo pri
nastanku zavarovalnega primera vse premije tekočega zavarovalnega leta.

3.

Za člane družine, ki pristopijo med trajanjem zavarovanja, plača zavarovalec
toliko dvanajstin premije, kolikor mesecev bo zavarovanje v veljavi do poteka
tekočega zavarovalnega leta. Za novo sprejetega člana družine se izda dodatek k
že sklenjeni polici.

5. člen

ZAKLJUČNA DOLOČILA

Ti posebni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev. Če se njihova vsebina razlikuje od
splošnih pogojev, veljajo ti posebni pogoji.

