POSEBNI POGOJI ZA NEZGODNO ZAVAROVANJE
ČLANOV LOVSKIH, RIBIŠKIH IN PLANINSKIH DRUŠTEV
02-NEZ-10/08
1. člen: SPLOŠNE DOLOČBE
(1)
(2)

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljevanju: Splošni pogoji) in ti Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje članov lovskih, ribiških in planinskih društev (v nadaljevanju: pogoji) so sestavni del pogodbe o nezgodnem zavarovanju članov lovskih, ribiških in planinskih društev, ki jo zavarovalec sklene z ADRIATICOM
SLOVENICO Zavarovalno družbo d.d. (v nadaljevanju: zavarovalnica).
Zavarovalec je lahko vsako lovsko, ribiško ali planinsko društvo.

2. člen: SPOSOBNOST ZA ZAVAROVANJE
Zavarujejo se lahko vse osebe ne glede na njihovo zdravstveno stanje, splošno delovno sposobnost in brez plačila povišane premije glede na sedmo točko prvega odstavka
5. člena Splošnih pogojev, razen oseb navedenih v tretjem in četrtem odstavku 3. člena Splošnih pogojev.
3. člen: OBSEG OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
(1)
(2)

Obveznost zavarovalnice za člane lovskega in ribiškega društva nastane, če pride do nezgode med lovom ali ribolovom.
Obveznost zavarovalnice za člane planinskega društva nastane, če pride do nezgode pri neposrednem planinarjenju po planinskih poteh.

4. člen: OMEJITEV OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
(1)
(2)

Če zaradi nezgode umre zavarovanec, mlajši od 14 let, zavarovalnica izplača za pogrebne stroške 50% zavarovalne vsote, ki je v polici navedena za primer smrti.
Če se nezgoda pripeti zavarovancu, starejšemu od 75 let, zavarovalnica izplača 50% zavarovalnine, ki bi jo sicer morala plačati.

5. člen: ZAVAROVANJE BREZ POIMENSKE NAVEDBE ZAVAROVANCEV
(1)
(2)

Če je sklenjeno zavarovanje brez poimenske navedbe zavarovancev, so zavarovane vse osebe, ki po uradni evidenci veljajo za člane društva.
Za vsakega novega člana začne zavarovanje veljati ob 24,00 uri tistega dne, ko je vstopil v članstvo, preneha pa veljati ob 24,00 uri tistega dne, ko preneha njegovo
članstvo v navedenem društvu.

6. člen: ZAVAROVANJE S POIMENSKO NAVEDBO ZAVAROVANCEV
(1)
(2)

Če je sklenjeno zavarovanje s poimensko navedbo zavarovancev, zavarovanje velja samo za tiste člane določene organizacije, ki so poimensko navedeni v polici ali v
priloženem seznamu.
Zavarovanje za novo prijavljeno osebo začne veljati ob 24.00 uri tistega dne, ko zavarovalnica prejme pisno izjavo o pristopu v to zavarovanje. Zavarovanje pa preneha
veljati ob 24.00 uri tistega dne, ki je v odstopni izjavi naveden kot dan prenehanja zavarovanja.

7. člen: OBRAČUN IN PLAČILO PREMIJE
(1)
(2)
(3)
(4)

Premija se plača  za celo leto vnaprej.
Če je zavarovanje sklenjeno brez poimenske navedbe zavarovancev, se premija plača glede na število članov po evidenci društva na dan, ko se sklepa zavarovanje.
Če so med letom pristopili novi člani, se konec zavarovalnega leta naredi končni obračun premije. Zavarovalec je dolžan v tridesetih dneh po izteku zavarovalnega leta
prijaviti zavarovalnici število novih članov in zanje plačati celo letno premijo, ne glede na dolžino njihovega članstva v društvu v zavarovalnem letu.
Če je sklenjeno zavarovanje s poimensko navedbo zavarovancev se premija obračuna na podlagi števila zavarovancev navednih na seznamu na dan, ko se sklepa
zavarovanje. Člani, ki pristopijo v zavarovanje med letom, morajo plačati celo letno premijo, ne glede na dolžino njihovega članstva v društvu v zavarovalnem letu.
Zavarovalec je dolžan omogočiti zavarovalnici vpogled v svojo evidenco, iz katere je mogoče ugotoviti dejansko število članov društva v vsakem zavarovalnem letu.

8. člen: IZPLAČILO DNEVNEGA NADOMESTILA
Če je sklenjeno zavarovanje za primer dnevnega nadomestila zaradi nezgode, se upošteva samo čas, ko zavarovanec ni bil sposoben za opravljanje svojega rednega poklica,
in ne čas, ko je bil nesposoben za lovsko ali ribiško dejavnost oziroma planinarjenje.
9. člen: KONČNE DOLOČBE
Ti pogoji veljajo skupaj s Splošnimi pogoji za nezgodno zavarovanje oseb. Če se določila Splošnih pogojev in teh pogojev razlikujejo, se uporabljajo določila slednjih.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
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pogoji veljajo od 1. 6. 2008

