Posebni pogoji za
nezgodno
zavarovanje otrok in
šolske mladine
NE-PP-OTR-01/22,
veljavnost od 22. 8. 2022

Za vas smo oblikovali POPOLNO
NEZGODNO ZAVAROVANJE, ki ga
lahko oblikujete/sestavite po potrebah
in tako poskrbite za ﬁzično in duševno
varnost sebe oziroma vašega otroka.
Zavarovanje urejajo ti posebni pogoji skupaj z
vsakokratnimi veljavnimi splošnimi pogoji za
nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljevanju: splošni
pogoji) morebitnimi drugimi splošnimi, dopolnilnimi
in posebnimi, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe
o nezgodnem zavarovanju otrok in šolske mladine (v
nadaljevanju: zavarovanje), ki je sklenjeno med vami
in Zavarovalnico Sava, d. d. (v nadaljevanju:
zavarovalnica).

Slovarček

Kazalo

POMEN IZRAZOV
Za lažje razumevanje je vsebina posebnih pogojev v
poglavjih razdeljena po posameznih točkah.

Pri prebiranju teh posebnih pogojev boste naleteli na izraze,
ki imajo naslednji pomen:

SLOVARČEK

ZAVAROVALNICA
Zavarovalnica Sava, d. d.,
Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor
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KAJ MORATE VEDETI GLEDE PLAČILA PREMIJE
IZPLAČILO ZAVAROVALNINE
ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI
ZDRAVLJENJE POŠKODBE
NADOMESTILO ZA ZLOM KOSTI
ASISTENCA ZAUPANJA
OMEJITEV OBSEGA OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
DOLOČITEV ZAVAROVALNIH UPRAVIČENCEV
ODPOVED PERMANENTNEGA ZAVAROVANJA
ZAKLJUČNA DOLOČBA

ZAVAROVANEC
To je otrok, mladostnik do dopolnjenega 26. leta
starosti, ki je pristopil k zavarovanju. Za sklenitev
zavarovanja se zahteva ustrezen status (predšolski
otrok, osnovnošolec, dijak, študent, izredni študent,…).
Zavarovanec ne sme biti v delovnem razmerju in
opravljati pridobitne dejavnosti.
UPRAVIČENEC
To je oseba, ki je upravičena do izplačila zavarovalnine
v skladu z zavarovalnimi pogoji.
ZAVAROVALEC
To ste vi, ki ste sklenili zavarovalno pogodbo z
zavarovalnico. Kot zavarovalec lahko nastopa ﬁzična
oseba stara vsaj 18 let kot tudi pravna oseba.
PREMIJA
Denarni znesek, ki se plačuje zavarovalnici.
ZAVAROVALNA VSOTA
Najvišji znesek za izplačilo, do katerega jamči
zavarovalnica v primeru posameznega kritja
opredeljenega v splošnih ali teh posebnih pogojih.
ZAVAROVALNO LETO
Vsakokratno obdobje enega leta, ki se prične
z dnevom in mesecem začetka zavarovanja, ki je
navedeno na zavarovalni polici oziroma z dnevom
in mesecem podaljšanja zavarovanja.
NEZGODA
Nezgoda je enkraten, nenaden in negotov dogodek,
povzročen s hipnim delovanjem sile od zunaj na
zavarovančevo telo, neodvisno od njegove izključne
volje, ki povzroči obseg poškodb, zaradi katerih
neposredno nastopi nezgodna smrt ali popolna
ali delna invalidnost ali zdravljenje pri zdravniku.
POŠKODBA
Okvara zdravja (sprememba, prizadetost tkiva, organa,
organizma zaradi nenadnega delovanja zunanje sile),
ki je posledica nezgode.
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Vsebina vašega
zavarovanja
1.

SPLOŠNE DOLOČBE
S tem zavarovanjem jamči zavarovalnica za izbrane rizike (kritja), za katere je tudi plačana ustrezna premija.
Izbrane rizike za vaše zavarovanje lahko vidite na vaši zavarovalni polici. Riziki so opredeljeni v veljavnih
splošnih in v teh posebnih pogojih. Za rizike tega zavarovanja veljajo omejitve in izključitve obveznosti
zavarovalnice, kot so zapisane v splošnih in teh posebnih pogojih.

2.

KDO SE LAHKO ZAVARUJE
Zavarujejo se lahko otroci in mladina do dopolnjenega 26. leta starosti. Po zaključku osnovne šole se osebe
lahko zavarujejo, če nadaljujejo šolanje in imajo ob sklenitvi zavarovanja ustrezen status (dijak, študent, izredni
študent, …) in niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
Zavarovane osebe se po teh posebnih pogojih zavarujejo ne glede na njihovo zdravstveno stanje in splošno
delovno sposobnost, pri čemer na obveznost izplačila zavarovalnice lahko vplivajo omejitve in izključitve, kot
so določene v splošnih in v teh posebnih pogojih.

3.

TRAJANJE IN JAMSTVO ZAVAROVANJA
Zavarovanje se prične ob 24.00 uri tistega dne, ki je na polici naveden kot začetek zavarovanja.
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 dne, ko je bila plačana premija.
Zavarovanje velja za obdobje enega zavarovalnega leta, razen v primeru izbere permanentnega zavarovanja.
V primeru, da najkasneje v 30 dneh po poteku zavarovalnega leta ponovno sklenete nezgodno zavarovanje
otrok in šolske mladine, z datumom začetka zavarovanja, ki je enak datumu poteka predhodnega zavarovanja
in plačate premijo, se jamstvo zavarovalnice po predhodnem zavarovanju podaljša do začetka jamstva po
novem zavarovanju.
Ob sklenitvi zavarovanja se lahko odločite, da se zavarovanje po poteku zavarovalnega leta vsakokrat podaljša
za novo zavarovalno leto pod enakimi pogoji, pri čemer se podaljšanje izvede molče (permanentno
zavarovanje), razen v primerih navedenih v tej točki (3) in v primeru odpovedi iz točke številka 12 teh posebnih
pogojev.
Zavarovanje se lahko nazadnje podaljša z začetkom tistega zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni
26. leto starosti.
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Morebitna izguba statusa ali zaposlitev zavarovanca po začetku zavarovanja ne vpliva na veljavnost
zavarovanja. V primeru, da se podaljšanje zavarovanja izvede molče (permanentno zavarovanje) izguba statusa
ali zaposlitev zavarovanca predstavlja prekinitev zavarovanja s potekom tekočega zavarovalnega leta. O izgubi
statusa ali zaposlitvi zavarovanca ste dolžni zavarovalnico pisno obvestiti.
Zavarovanja ni mogoče molče podaljšati v naslednjih primerih:
ź če ste obvestili zavarovalnico o izgubi statusa ali o zaposlitvi zavarovanca;
ź v primeru spremembe premijskega cenika. Zavarovalnica vas bo o spremembi premije pisno obvestila vsaj 3
mesece pred iztekom zavarovalnega leta. Če se s predlogom spremembe ne strinjate, o čemer morate
obvestiti zavarovalnico najkasneje do izteka tekočega zavarovalnega leta, zavarovanje preneha z iztekom
tekočega zavarovalnega leta;
ź če se bistveno spremenijo dejanske ali pravne okoliščine v zvezi z asistenčnimi storitvami, ki jih zavarovanje
krije, oziroma so nastale okoliščine, zaradi katerih zavarovalnica asistenčnih storitev več ne ponuja.
Zavarovalnica vas bo o tem pisno obvestila vsaj 3 mesece pred iztekom zavarovalnega leta;
ź če preneha sodelovanje med zavarovalnico in izvajalci asistenčnih storitev oziroma le-ti bistveno
spremenijo pogoje sodelovanja. Zavarovalnica vas bo o tem pisno obvestila vsaj 3 mesece pred iztekom
zavarovalnega leta. V tem primeru zavarovanje preneha z iztekom tekočega zavarovalnega leta.

4.

KAJ MORATE VEDETI GLEDE PLAČILA PREMIJE?
Premija je letna in se plača v celoti ne glede na čas jamstva zavarovalnice.
Če je zavarovanje prenehalo pred potekom zavarovalnega leta, pripada zavarovalnici celoletna premija.
V primeru neplačila zavarovalne premije vas bo zavarovalnica pozvala k plačilu dolžne premije (opomin).

5.

IZPLAČILO ZAVAROVALNINE
Postopek uveljavljanja in izplačilo zavarovalnine iz naslova nezgodnega zavarovanja določajo vsakokratni
veljavni splošni pogoji oziroma ti posebni pogoji.
Če ob nastanku zavarovalnega primera premija ne bo poravnana, bo zavarovalnica zahtevala plačilo dolžne
premije oziroma le-to odbila od izplačila zavarovalnine.

6.

ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI
Zavarovanje za primer smrti je mogoče le, če je zavarovanec ob začetku zavarovanja že dopolnil 14 let.
Smrt zaradi nezgode; če zavarovanec umre v času trajanja zavarovanja zaradi posledic nezgode, za katero
zavarovalnica ob upoštevanju določil splošnih pogojev prevzame jamstvo, zavarovalnica izplača zavarovalno
vsoto za primer smrti.
Smrt zaradi bolezni; če zavarovanec umre zaradi bolezni, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer
smrti. Za smrt zaradi bolezni se ne šteje zavarovančeva nezgodna smrt v skladu z vsakokratnimi veljavnimi
splošnimi pogoji. Prav tako se za smrt zaradi bolezni ne šteje zavarovančeva nezgodna smrt, za katero so
izključene vse obveznosti zavarovalnice, zaradi obstoja izključitvenega razloga, v skladu z vsakokratnimi
veljavnimi splošnimi pogoji.
Izključitev in omejitev izplačila za primer smrti zaradi bolezni; v primeru smrti zavarovanca zaradi bolezni v
prvem zavarovalnem letu je obveznost zavarovalnice izključena. Po tem roku in pod pogojem, da se
zavarovanje molče podaljša ali obnovi brez vmesne prekinitve trajanja zavarovanja, se zavarovalnica obvezuje,
da bo upravičencu, v primeru prevzema jamstva, izplačala:
ź

50 % od dogovorjene zavarovalne vsote za smrt, če zavarovanec umre zaradi bolezni v drugem letu trajanja
zavarovanja;

ź

100 % dogovorjene zavarovalne vsote za smrt, če zavarovanec umre zaradi bolezni v tretjem ali vseh
nadaljnjih letih trajanja zavarovanja.

Če bi zavarovanec v prvem letu trajanja zavarovanja napravil samomor, zavarovalnica ne izplača zavarovalnine
za primer smrti zaradi bolezni. Zavarovalnica obdrži do tedaj plačano premijo. Po tem roku zavarovalnica
izplača zavarovalnino za primer smrti zaradi bolezni v skladu s temi posebnimi pogoji.
Če je zavarovanec ob začetku zavarovanja star 25 let, zavarovalnica nudi jamstvo le za nezgodno smrt.
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7.

ZDRAVLJENJE POŠKODBE
Izplačilo zavarovalnine takoj; zavarovalnica izplača zavarovalnino v primeru prevzema jamstva za nezgodo (ob
upoštevanju določil splošnih pogojev), katere posledica je bilo zdravljenje ene ali več poškodb, ki spadajo v
eno izmed naslednjih skupin:
ź

površinske poškodbe in rane,

ź

poškodbe stalnega zobovja (zalivke niso izključene, če so nujno potrebne v primeru odprave akutne
bolečine),

ź

udarnine,

ź

opekline,

ź

pretres možganov,

ź

zvini in nategi,

ź

strganine mišic,

ź

izpahi oz. prvi izpah (izključeni so ponavljajoči se izpahi istega dela telesa),

ź

zlomi kosti (katerakoli kost, izključeni so ponovni zlomi iste kosti).

Zavarovalnica bo obveznost izplačila zavarovalnine takoj izvedla v največ 5. delovnih dneh, od dneva, ko sta
ugotovljena obstoj obveznosti zavarovalnice in višina njene obveznosti. Upravičenec mora zavarovalnici
predložiti medicinsko dokumentacijo (medicinski izvid oziroma poškodbeni list), iz katere je razvidna diagnoza
po poškodbi, ki spada v eno izmed skupin poškodb iz prejšnjega odstavka.
Izplačilo zavarovalnine takoj po enem zavarovalnem primeru, se izplača v višini dogovorjene zavarovalne vsote
ne glede na število (različnih) poškodb.
Izplačilo zavarovalnine takoj se v posameznem zavarovalnem letu izplača največ dvakrat.
Dnevna odškodnina za aktivno zdravljenje; v primeru prevzema jamstva za nezgodo, katere posledica je ob
upoštevanju določil splošnih pogojev aktivno zdravljenje, zavarovalnica izplača dnevno odškodnino za vsak dan
aktivnega zdravljenja od vključno 21. dneva aktivnega zdravljenja dalje. Dnevna odškodnina za aktivno
zdravljenje se izplača za največ 100 dni po enem zavarovalnem primeru.
Oprostitev od telesne vzgoje v okviru šolskega pouka se ne šteje za aktivno zdravljenje, zato zavarovancu za ta
čas dnevna odškodnina ne pripada.

8.

NADOMESTILO ZA ZLOM KOSTI
V primeru prevzema jamstva za nezgodo (ob upoštevanju določil splošnih pogojev) zavarovalnica izplača
nadomestilo za zlom kosti zaradi nezgode v višini, ki je odvisna od izbrane zavarovalne vsote in kategorizacije
zlomljene kosti glede na Tabelo zlomov kosti. Izbrana višina dogovorjene zavarovalne vsote je zapisana v vaši
zavarovalni polici. Zavarovanec mora zaradi nezgode utrpeti popoln zlom, abrupcijo ali ﬁsuro zdrave kosti.
V primeru zlomov več kosti v eni nezgodi se izplača nadomestilo za zlom zaradi nezgode samo za kost, kateri
po Tabeli zlomov kosti pripada največje izplačilo.
Pri ponovnih zlomih istih kosti znotraj enega zavarovalnega leta je izključeno jamstvo zavarovalnice za kritje
zloma kosti zaradi nezgode.
Nadomestilo za zlom kosti zaradi nezgode se v posameznem zavarovalnem letu izplača največ petkrat.
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TABELA ZLOMOV KOSTI
Zlom - del skeleta

9.

Delež
izplačila

Zlom - del skeleta

Delež
izplačila

Lobanja (brez nosu, čeljusti
in obraznih kosti)

100 %

Kosti gležnja, podlaktnica, koželjnica,
zapestje, ključnica, lopatica, obrazne
kosti, čeljust, prsnica, pogačica

20 %

Medenica, hrbtenica

80 %

Dlančnica, palec na roki,
palec na nogi, več reber

10 %

Stegnenica, kolk

50 %

Ostali prsti na roki, trtica, križnica,
kosti stopalnice, nos

5%

Nadlaktnica, kosti stopala (razen
kosti stopalnice), skočnica,
petnica, golenica, mečnica

35 %

1 rebro, ostali prsti na nogi

3%

ASISTENCA ZAUPANJA
Asistenca zaupanja je zavarovalno kritje, ki omogoča koriščenje asistenčnih storitev Psihološkega posveta in
Posredovanje informacij o zdravstvenih izvajalcih, v primeru nastanka asistenčnega primera.
Asistenčni primer je zavarovani dogodek in pomeni:
ź

v primeru asistenčne storitve Psihološkega posveta: nastanek spremenjenih vedenjskih, psiholoških ali
bioloških funkcij zavarovanca v času trajanja zavarovanja;

ź

v primeru asistenčne storitve Posredovanja informacij o zdravstvenih izvajalcih: nastanek vaše poškodbe
oziroma poškodbe zavarovanca v času trajanja zavarovanja.

Asistenčne storitve so organizirane s strani asistenčnega centra zavarovalnice v obsegu, kot je določen s temi
posebnimi pogoji. Za uveljavljanje asistenčnih storitev morate obvestiti asistenčni center zavarovalnice, in
sicer vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 19 20 v
delovnem času.
Psihološki posvet; če je z zavarovalno pogodbo dogovorjena asistenca zaupanja, bo asistenčni center, v
primeru nastanka asistenčnega primera in prevzema jamstva, zagotovil do 1-urni psihološki posvet na daljavo
(telefonski klic), ki ga lahko uveljavljate vi oziroma zavarovanec. Psihološki posvet zajema strukturiran
razgovor s specialistom psihologije, psihiatrije oziroma druge ustrezne specialnosti. Psihološki posvet ni
namenjen posvetom v primeru nujnih – urgentnih zdravstvenih (psiholoških) stanj, ki so življenjsko ogrožajoča.
Če se iz razgovora z vami ali zavarovancem oceni, da gre v konkretnem primeru za stanje, ki ogroža življenje ali
izkazuje potrebo po nujni medicinski pomoči, se ga napoti na pristojno zdravstveno službo ali na telefonsko
številko 112. V tem primeru ste vi oziroma je zavarovanec v celoti sam odgovoren za ustrezno ravnanje.
Izvajalec ima pravico zavrniti posvet, ki vsebinsko ni krit z zavarovanjem ali poteka na žaljiv ali drug neprimeren
način. Zavarovalnica omogoča psihološki posvet enkrat v zavarovalnem letu. Zavarovalnica ne prevzema
odgovornosti za kakovost, zakonitost, ustreznost in strokovnost opravljenega psihološkega posveta.
Posredovanje informacij o zdravstvenih izvajalcih; če je z zavarovalno pogodbo dogovorjena asistenca
zaupanja, bo asistenčni center, v primeru nastanka asistenčnega primera, zagotovil posredovanje informacij o
zdravstvenih izvajalcih, zdravnikih specialistih, ki lahko vam oziroma zavarovancu nudijo zdravstvene storitve v
primeru poškodbe in naročanje na zdravstvene storitve, kot npr. informacije o načinu naročanja, najkrajših
čakalnih dobah, ordinacijskih časih. Na željo upravičenca lahko asistenčni center pri izbranem izvajalcu uredi
tudi termin pregleda. Zavarovalnica ne krije stroškov pregleda. Število posredovanja informacij o zdravstvenih
izvajalcih v posameznem zavarovalnem letu ni omejeno. Informacije o zdravstvenih izvajalcih so upravičencu
na voljo tudi na spletni strani zavarovalnice (www.zav-sava.si).
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10.

OMEJITEV OBSEGA OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE

Navedene omejitve kritja veljajo namesto določb 7. člena splošnih pogojev, ki določajo omejitve obsega
obveznosti zavarovalnice.

!

OMEJITEV KRITJA

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:

!

ź

katerikoli obliki letenja, razen če gre za potnika v rednem javnem letalskem prometu;

ź

izvajanju posebno nevarnih športnih aktivnosti, kot so: motošport in motociklizem, dirkanje z motornimi
čolni, vožnja z vodnimi skuterji, skalno plezanje nad 4. težavnostno stopnjo (UIAA lestvica) ali nad 4.000
metrov nadmorske višine, ledno plezanje, vrhunski alpinizem, treking in pohodništvo izven
urejenih/zavarovanih poti ali nad 5.000 metrov nadmorske višine, jamarstvo, turno smučanje/deskanje,
smučanje/deskanje izven urejenih smučišč, snežni rafting, smučanje in deskanje na vodi, gorsko
kolesarstvo, kolesarski spusti (downhill), akrobatsko kolesarstvo, kanu/kajak/rafting/hydrospeed na divjih
vodah, kanjoning, ekstremni športi (skoki z elastiko, skoki s padalom, BASE skoki, trampolinski skoki, prosti
tek v urbanem okolju (»parkour« in »free-running«), tek na ekstremne razdalje (42 km in več), plezanje na
stolpe, antene, nebotičnike (»rooftopping«), podvodno jadranje (»wing diving«), cestno sankanje (»street
luging«), borilni športi, potapljanje z jeklenko, podvodni ribolov, globinsko potapljanje na dah (dinamična in
statična apnea), katerakoli oblika letenja in športi povezani z letenjem (akrobatsko letalstvo, jadralno
letalstvo, jadralno padalstvo, balonarstvo, zmajarstvo, jadralno letenje, ipd.), skoki v vodo, in druge
smiselne posebej nevarne športne aktivnosti.
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!

OMEJITEV KRITJA

Če je bil zavarovanec na dan začetka zavarovalnega leta star 14 let ali več in če ni plačana ustrezna večja
premija (doplačilo za športni rizik), 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 kluba ali društva: akrobatika, akrobatski plesi, druge oblike akrobatike in akrobatskih
skokov, cestno kolesarstvo, gorsko kolesarstvo, kolesarski spusti in skoki (downhill), ekipni športi: nogomet
(vključno z ameriškim in dvoranskim nogometom), košarka, rokomet, hokej na ledu in na travi, rugby, baseball,
borilni športi: boks, karate, judo, jiu jiutsu, rokoborba in drugi borilni športi, smučanje, deskanje, smučarski
skoki in vsi ostali športi na snegu, sankanje, sankanje v bobu, alpinistika in športno plezanje, jahanje in
kasaštvo.

!

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.
V kolikor pride do strganja Ahilove tetive, ki je posledica nezgode, izplača zavarovalnica 50 % zavarovalnine.
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 bila 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 1/2.
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.
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11.

DOLOČITEV ZAVAROVALNIH UPRAVIČENCEV
V primeru, ko na polici upravičenec ni določen veljajo naslednja določila:

12.

ź

če zavarovana oseba, ki je mlajša od 18 let, umre zaradi nezgode ali zaradi bolezni, se izplača dogovorjena
zavarovalna vsota za smrt njenim staršem oziroma zakonitim zastopnikom ali skrbnikom. Če le-teh nima ali
pa je zavarovana oseba v trenutku smrti stara 18 ali več let, so upravičenci zakoniti dediči po veljavnem
Zakonu o dedovanju,

ź

za primer izplačila invalidnosti, izplačila v primeru zdravljenja poškodbe (izplačilo zavarovalnine takoj in
dnevna odškodnina za zdravljenje), izplačila nadomestila za zlom kosti zaradi nezgode in za primer
koriščenja asistence zaupanja je upravičenec zavarovanec,

ź

če je upravičenec mladoletna oseba, se zavarovalnina izplača njegovim staršem oziroma zakonitemu
zastopniku ali skrbniku. Zavarovalnica lahko zahteva od teh oseb, da za ta namen predložijo pooblastilo
pristojnega skrbstvenega organa.

ODPOVED PERMANENTNEGA ZAVAROVANJA
Zavarovanje lahko pisno odpoveste, najmanj tri mesece pred zapadlostjo premije (pred potekom
zavarovalnega leta).
Zavarovanje oziroma zavarovalne rizike lahko odpove tudi zavarovalnica, vendar le v primerih ter na način in
pod pogoji predpisanimi v Obligacijskem zakoniku.
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13.

ZAKLJUČNA DOLOČBA
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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Hvala, ker ste poskrbeli
za svojo varnost oziroma
varnost vašega otroka in
izbrali Nezgodno zavarovanje
otrok in šolske mladine.
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