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Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine
veljajo od 15. 08. 2017
smučanje, bordanje in vsi ostali zimski športi na snegu, sankanje v bobu in s
tekmovalnimi sanmi, rugby, baseball, smučarski skoki in poleti, alpinistika,
športno plezanje in jahanje.

SPLOŠNA DOLOČILA
Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine (v
nadaljevanju: posebni pogoji) so skupaj z vsakokratnimi veljavnimi splošnimi
pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljevanju: splošni pogoji),
morebitnimi drugimi splošnimi, dopolnilnimi in posebnimi pogoji, sestavni del
zavarovalne pogodbe o nezgodnem zavarovanju otrok in šolske mladine (v
nadaljevanju zavarovanje), ki je sklenjena med zavarovancem, zavarovalcem in
Zavarovalnico Sava, d.d. (v nadaljevanju: zavarovalnica).

V kolikor je zavarovanec utrpel nezgodo kot sopotnik pri vožnji z vozilom,
katerega voznik je ob nezgodi pod vplivom alkohola, mamil ali drugih
psihoaktivnih snovi, izplača zavarovalnica 80% zavarovalnine. Enak delež
zavarovalnine izplača zavarovalnica tudi, kadar zavarovanec ob nezgodi ni
uporabljal zaščitne čelade ali ni bil pripet z varnostnim pasom v skladu z
zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa. Šteje se, da je voznik pod vplivom
alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi, če so izpolnjeni pogoji določeni v
8. členu 1. odstavka 10. oziroma 11. točke splošnih pogojev.

Kot zavarovalec po teh posebnih pogojih lahko nastopajo starši ali skrbnik ter
vsaka pravna ali fizična oseba, ki ima interes za sklenitev tega zavarovanja.

V kolikor so na okvaro zdravja, ki je posledica nezgode, vplivala tudi obolenja ali
predhodne poškodbe oz. druga zdravstvena stanja, se obveznost zavarovalnice
zmanjša. V primeru, da druga zdravstvena stanja ali obolenja niso bila že
predhodno ugotovljena, ugotovljena pa so bile ob nastanku nezgodnega
dogodka, se zavarovalnina zmanjša za 1/3. V kolikor pa so bila ta stanja že
predhodno ugotovljena ali je prisotna predhodna poškodba zavarovalnica
zmanjša zavarovalnino za ½.

S temi posebnimi pogoji se urejajo odnosi med zavarovalnico in zavarovalcem
tudi za riziko nadomestilo za zlom kosti zaradi nezgode, za riziko nadomestilo za
starše in za riziko nezgodne rente, če so ti izbrani in je zanje tudi plačana
ustrezna premija.

ZAVAROVANE OSEBE
Zavarujejo se lahko osebe do dopolnjenega 26. leta starosti. Osebe po zaključku
osnovne šole, se lahko zavarujejo, če imajo ob sklenitvi zavarovanja ustrezen
status (dijak, študent, izredni študent…) in niso v delovnem razmerju oziroma
ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Morebitna izguba statusa po sklenitvi
zavarovanja ne vpliva na veljavnost zavarovanja.

V kolikor se zavarovanec tekom zdravljenja ne ravna po navodilih zdravnika, ki
ga zdravi, zavarovalnica nima obveznosti za podaljšano zdravljenje ali povečano
invalidnost, ki je posledica takšnega ravnanja.

PLAČILO PREMIJE

Osebe se po teh posebnih pogojih zavarujejo ne glede na zdravstveno stanje in
splošno delovno sposobnost ter zanje ne veljajo določila 3. člena 2. odstavka
splošnih pogojev.

Letna premija se plača v celoti ne glede na čas jamstva zavarovalnice.
Če je zavarovanje prenehalo pred dogovorjenim rokom pripada zavarovalnici
celoletna premija.

Zavarovanje za primer smrti je mogoče le za osebe, ki so ob začetku zavarovanja
stare vsaj 14 let.

TRAJANJE ZAVAROVANJA IN JAMSTVA
Če se zavarovalec pri sklenitvi zavarovanja odloči za večletno zavarovanje, se
zavarovanje podaljšuje molče iz leta v leto, dokler ga katera od strank ne
odpove s pisnim obvestilom v skladu z odpovednimi roki določenimi v 17. členu
2. in 3. odstavku splošnih pogojev.
V vsakem primeru za vsakega posameznega zavarovanca, ki je bil ob začetku
zavarovanja mlajši od 14 let, zavarovanje preneha ob 24.00 uri tistega dne, ko
poteče zavarovalno leto v katerem je zavarovanec dopolnil 14. leto starosti. V
vsakem primeru zavarovanje za vsakega posameznega zavarovanca preneha ob
24.00 uri tistega dne, ko poteče zavarovalno leto v katerem je zavarovanec
dopolnil 26. leto starosti.
Jamstvo zavarovalnice se prične ob 24.00 uri tistega dne, ki je na polici naveden
kot začetek zavarovanja, vendar ne prej kot ob 24.00 uri tistega dne, ko je bila
plačana prva premija.

IZPLAČILO ZAVAROVALNINE
Postopek uveljavljanja in izplačilo zavarovalnine iz naslova zavarovanja določajo
vsakokratni veljavni splošni pogoji, vendar z naslednjimi spremembami:
•
Oprostitev od telesne vzgoje v okviru šolskega pouka se ne šteje za aktivno
zdravljenje, zato zavarovancu dnevna odškodnina ne pripada.

NADOMESTILO ZA ZLOM KOSTI ZARADI NEZGODE
1.

Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno nadomestilo za zlom kosti zaradi
nezgode, izplača zavarovalnica, v primeru prevzema jamstva za nezgodo,
odstotek v zavarovalni pogodbi dogovorjenega nadomestila, ki ustreza odstotku
določenem za kost po Tabeli zlomov, če je zavarovanec zaradi nezgode utrpel
popoln zlom, abrupcijo ali fisuro zdrave kosti.

2.

V primeru zlomov več kosti v eni nezgodi se izplača nadomestilo za zlom zaradi
nezgode samo za kost, kateri po Tabeli zlomov pripada največji odstotek.
Pri ponovnih zlomih istih kosti znotraj enega zavarovalnega leta je izključeno
jamstvo zavarovalnice za kritje nadomestila za zlom kosti zaradi nezgode.

V primeru ponovne sklenitve nezgodnega zavarovanja otrok in šolske mladine
pri zavarovalnici z začetkom neposredno po prenehanju tega zavarovanja, za
istega zavarovanca, v roku 30 dni po prenehanju tega zavarovanja in plačilu
premije v roku 30 dni po prenehanju tega zavarovanja, se jamstvo zavarovalnice
po tem zavarovanju podaljša do začetka jamstva po novem zavarovanju.
Če je imel zavarovanec ob sklenitvi tega zavarovanja status dijaka in začetek
zavarovanja 31.8. ob 24.00 uri se jamstvo zavarovalnice ob ponovni sklenitvi
nezgodnega zavarovanja otrok in šolske mladine pri zavarovalnici z začetkom
30.9. ob 24.00 uri zaradi spremembe statusa v študenta podaljša po tem
zavarovanju do začetka novega zavarovanja, pod pogojem, da je novo
zavarovanje sklenjeno in plačano v roku 30 dni po prenehanju tega zavarovanja.

OMEJITEV OBSEGA OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
Zavarovalnica izplača 33% od zneska, ki bi ga morala plačati po določilih 6. člena
splošnih pogojev ali po določilih teh posebnih pogojev, če nastane nezgoda pri:
•
upravljanju in vožnji z letali in letalnimi napravami vseh vrst (razen za potnike
v javnem prometu), pri športnih skokih s padalom, pri treningih za dirke in
dirkah z motornimi vozili in plovili ne glede na kategorijo.
•
naslednjih športih: jamarstvo, skoki v vodo, potapljanje in podvodni ribolov,
smučanje in deskanje na vodi, rafting, ekstremno kolesarstvo, tek na
ekstremne razdalje, trekking plezanje, canyoning, jadralno padalstvo,
hydrospeed, spust s kajakom, raziskovanje jam, snežni rafting, ledno
plezanje, adrenalinski trampolin, bungee jumping, akrobatsko letenje, BASE
jumping in drugih adrenalinskih oziroma ekstremnih športih.
Če je bil zavarovanec na dan začetka zavarovanja star 14 let ali več in če ni
plačana ustrezna večja premija, zavarovalnica izplača 66% od zneska, ki bi ga
morala plačati po določilih 6. člena splošnih pogojev ali po določilih teh
posebnih pogojev, če nastane nezgoda pri:
•
treningu ali udeležbi na športnih tekmovanjih v naslednjih športnih panogah,
v katerih zavarovanec sodeluje kot registriran član: akrobatski rock and roll,
kolesarstvo, nogomet, košarka rokomet, hokej na ledu in travi, jadranje,
veslanje, jiujitsu, judo, karate, boks, rokoborba in ostale borilne veščine,

Nadomestilo za zlom kosti zaradi nezgode se v posameznem zavarovalnem letu
izplača največ petkrat. Za vse nadaljnje nezgode v enem zavarovalnem letu pri
katerih bi zavarovanec utrpel zlom kosti je izključeno jamstvo zavarovalnice za
kritje nadomestila za zlom kosti zaradi nezgode.

TABELA ZLOMOV
ZLOM – DEL SKELETA
•

SKUPINA

DELEŽ NADOMESTILA

I.

100%

II.

50%

III.

10%

IV.

5%

HRBTENICA

•

MEDENICA

•

STEGNENICA

•

LOBANJA IN OBRAZNE KOSTI (BREZ NOSU)

•

NADLAHTNICA

•

LOPATICA

•

KOSTI STOPALA (S PETNICO IN SKOČNICO)

•

GOLENICA

•

MEČNICA

•

ZAPESTJE, DLANČNICE IN KOSTI PRSTOV

•

PODLAHTNICA

•

KOŽELJNICA

•

KLJUČNICA

•

REBRA

•

PRSNICA

•

POGAČICA

•

NOS

•

ZOB
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NADOMESTILO ZA STARŠE
Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno nadomestilo za starše izplača
zavarovalnica enemu od staršev ali enemu od skrbnikov zavarovanca, v primeru
prevzema jamstva za nezgodo, v zavarovalni pogodbi dogovorjeno
zavarovalnino za riziko nadomestilo za starše, če je le-ta zaradi nezgode
zavarovanca, upravičeno zadržan od dela za polni delovni čas z razlogom nege
zavarovanca.
Za vsak dan upravičene zadržanosti od dela za polni delovni čas enega od
staršev ali enega od skrbnikov otroka, ki je izključna posledica nege zavarovanca
zaradi nezgode, izplača zavarovalnica 1/30 dogovorjenega nadomestila za
starše, vendar znotraj enega zavarovalnega leta skupaj največ za 30 dni po vseh
zavarovalnih primerih.
Starš ali skrbnik zavarovanca mora ob prijavi zavarovalnega primera predložiti
Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela z razlogom zadržanosti od dela zaradi
nege zavarovanca ter medicinsko dokumentacijo v zvezi z zdravljenjem po
nezgodi zavarovanca.

NEZGODNA RENTA
Če se pri zavarovancu, na osnovi določil Tabele invalidnosti kot sestavnim delom
splošnih pogojev, ugotovi dogovorjeni ali višji odstotek nezgodne invalidnosti, ki je
posledica ene nezgode, bo zavarovalnica upravičencu izplačevala dogovorjeno
mesečno nezgodno rento. Nezgodna renta se bo izplačevala v dogovorjenem obdobju
po ugotovljeni stopnji invalidnosti. Z začetkom izplačevanja nezgodne rente
zavarovanje za ta rizik preneha.

DOLOČANJE ZAVAROVALNIH UPRAVIČENCEV
V primeru, ko na polici upravičenec ni določen veljajo naslednja določila:
•
če zavarovanec, ki je mlajši od 18 let, umre zaradi nezgode, se izplača
dogovorjena zavarovalna vsota za nezgodno smrt njegovim staršem oziroma
skrbnikom. Če le-teh nima ali pa je zavarovanec v trenutku nezgode star 18
ali več let, so upravičenci zakoniti dediči po veljavnem Zakonu o dedovanju,
•
za primer invalidnosti, dnevne odškodnine, bolnišničnega dneva, nezgodne
rente, nadomestila za zlom kosti zaradi nezgode in zdraviliškega dneva je
upravičenec zavarovanec,
•
če je upravičenec mladoletna oseba, se zavarovalnina izplača njegovim
staršem oziroma skrbniku. Zavarovalnica lahko zahteva od teh oseb, da za ta
namen predložijo pooblastilo pristojnega skrbstvenega organa,
•
za primer nadomestila za starše je upravičenec eden od staršev ali skrbnikov
zavarovanca. Zavarovalnica lahko zahteva od teh oseb, da za ta namen
predložijo pooblastilo pristojnega skrbstvenega organa.

ZAKLJUČNA DOLOČILA
Ti posebni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev, morebitnih drugih splošnih,
dopolnilnih in posebnih pogojev. Če se njihova vsebina razlikuje od splošnih pogojev,
morebitnih drugih splošnih, dopolnilnih in posebnih pogojev, veljajo ti posebni pogoji.
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