NE-ŠPO-01/16
Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje članov športnih organizacij, smučarjev na vodi, deskarjev in planinskih zvez
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 o nezgodnem zavarovanju
članov športnih organizacij in planinskih zvez.

2.

Zavarovalec je lahko pravna ali fizična oseba.

2. člen

ZAVAROVANE OSEBE

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

3. člen
1.

ZAVAROVANE NEVARNOSTI
Zavarovalnica jamči za nezgode, ki se pripetijo:

1.

pri športnem udejstvovanju, smučanju na vodi, deskanju, planinarjenju in
alpinizmu oziroma v tisti panogi, ki je izrecno navedena v polici, kakor tudi v
vseh drugih športnih panogah, ki po razvrstitvi športov v premijskem sistemu
spadajo v isto ali nižjo (manj nevarno) nevarnostno skupino kot športna
panoga, ki je navedena v polici;

2.

pri potovanjih na tekmovanja oziroma treninge, kakor tudi na poti od
stanovanja do prostora za tekmovanje oziroma trening v krajih izven sedeža
športne organizacije;

3.

pri opravljanju dolžnosti po nalogu uprave športne organizacije in pri
udeležbi na sestankih, konferencah, nabavi športnih rekvizitov ipd., kakor
tudi pri potovanjih zaradi izvršitve teh nalog;

4.

pri nudenju pomoči zaradi zaščite zdravja in življenja ter premoženja
občanov in pri preventivni dejavnosti.

2.

4. člen

Če se pripeti nezgoda pri športnem udejstvovanju v panogi, ki v polici ni izrecno
navedena in po razvrstitvi v ceniku spada v težjo (nevarnejšo) nevarnostno
skupino kot šport, ki je naveden v polici, se dogovorjene zavarovalne vsote
zmanjšajo v razmerju med dejansko plačano premijo in premijo, ki bi morala biti
plačana za ustrezno težjo nevarnostno skupino.

NAČIN SKLENITVE ZAVAROVANJA

1.

Če je dogovorjeno zavarovanje s poimensko navedbo zavarovancev, so
zavarovani samo tisti udeleženci, ki so poimensko navedeni.

2.

Če je dogovorjeno zavarovanje brez poimenske navedbe zavarovancev, so
zavarovani vsi člani, ki se v uradnih evidencah organizacije vodijo kot aktivni
člani oziroma udeleženci.

5. člen

TRAJANJE ZAVAROVANJA IN JAMSTVA

1.

Za novo prijavljene športnike, planince se prične jamstvo zavarovalnice ob
24.00. uri tistega dne, ki je v pismeni prijavi, predloženi zavarovalnici, naveden
kot začetek zavarovanja, vendar ne prej kot ob 24.00. uri tistega dne, ko je
zavarovalnica prejela prijavo. Za odjavljene športnike, planince preneha jamstvo
zavarovalnice ob 24.00. uri tistega dne, ki je v odjavi naveden kot dan
prenehanja zavarovanja.

2.

V vsakem primeru pa preneha jamstvo zavarovalnice za posameznega
športnika, planinca ob 24.00. uri tistega dne, ko preneha biti član v polici
navedene organizacije.

6. člen

PLAČILO PREMIJE

1.

Zavarovalec je dolžan plačati premijo ob roku, ki je dogovorjen v polici in sicer
za vse zavarovance brez izjeme in za ves čas trajanja zavarovanja.

2.

Končni obračun premije se napravi ob poteku zavarovalnega leta po dejanskem
številčnem stanju zavarovancev.
Če se ob tej priliki ugotovi, da je zavarovalec dolžan plačati razliko premije, jo
mora plačati v 30. dneh po napravljenem obračunu. Če pa je bilo število manjše,
mora zavarovalnica v istem roku vrniti preveč plačano premijo.

3.

7. člen

Zavarovalec je dolžan dovoliti zavarovalnici vpogled v svoje evidence, iz katerih
se lahko ugotovi dejansko število zavarovanih oseb.

STROŠKI REŠEVANJA

1.

Zavarovalnica povrne stroške reševanja za poškodovanega ali umrlega
zavarovanca - člana planinske zveze po predložitvi računa in sicer največ do
dogovorjene vsote, ki je navedena na polici.

2.

Upravičenec za povračilo stroškov reševanja je oseba, ki dokaže, da jih je plačala
oziroma da jih mora plačati.

8. člen

IZPLAČILO DNEVNE ODŠKODNINE

Dnevna odškodnina se prizna za čas aktivnega zdravljenja, ne pa za čas, v katerem je
bil zavarovanec nesposoben za športno, planinsko ali alpinistično udejstvovanje.

9. člen

ZAKLJUČNA DOLOČILA

Posebni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje. Če se njihova
vsebina razlikuje od splošnih pogojev, veljajo posebni pogoji.

