POSEBNI POGOJI ZA NEZGODNO ZAVAROVANJE ZLOMA KOSTI, OPEKLIN, POPOLNE IZGUBE VIDA IN SLUHA TER SMRTI ZARADI
POŽARA 02-NEZ-21/13
1. člen

SPLOŠNE DOLOČBE

Ti posebni pogoji za nezgodno zavarovanje zloma kosti, opeklin, popolne izgube vida, popolne izgube sluha ter smrti zaradi požara (v
nadaljevanju: pogoji) so sestavni del zavarovalne pogodbe o nezgodnemu zavarovanju. Ti pogoji veljajo le skupaj s splošnimi pogoji za nezgodno
zavarovanje oseb in drugimi posebnimi pogoji, če so sestavni del zavarovalne pogodbe. V primeru, da se določila splošnih pogojev in drugih
posebnih pogojev, če so sestavni del zavarovalne pogodbe ter teh pogojev razlikujejo, se uporabljajo določila slednjih.
Zavarovanje po teh pogojih se nanaša na nezgodo, ki ima za posledico:
1) zlom kosti
2) opekline
3) popolno izgubo vida
4) popolno izgubo sluha
5) smrt zaradi požara
2. člen
1)
(1)
(2)

OBSEG OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE

Zlom kosti zaradi nezgode
Obveznost zavarovalnice nastane, ko si zavarovanec zaradi nezgode zlomi eno ali več kosti, navedenih v Tabeli1. Zlom kosti mora biti
ugotovljen in potrjen v medicinski dokumentaciji s strani ustreznega specialista in sicer najkasneje v roku 45 dni od dneva nezgode.
Za zlom kosti se šteje prelom oz. prekinitev kosti.

Tabela 1: Zlom kosti
Del telesa
Lobanja
Hrbtenica s križnico (trtica je iz kritja izključena)
Nadlahtnica, stegnenica, petnica, skočnica
Golen (golenica, mečnica)
Podlaht (podlahtnica, koželjnica)
Pogačica, lopatica, ključnica
Obrazne kosti (brez nosu)
Dlan (dlančnice, kosti zapestja)
Stopalo (stopalnice, kosti gležnja)
Prsnica
Rebra
Medenica, nos
Prsti na roki: - palec
- kazalec, sredinec, prstanec, mezinec
Prsti na nogi (mezinec je iz kritja izključen)

Delež izplačila od zavarovalne vsote za zlom kosti
100%
80%
50%
40%
40%
30%
30%
25%
25%
15%
10%
8%
8%
5%
3%

(3)

V primeru zloma več kosti pri posamezni nezgodi zavarovalnica izplača deleže zavarovalne vsote v skladu s Tabelo 1, vendar skupaj
največ zavarovalno vsoto za zlom kosti, kot je navedena na polici.
V primerih iz 5., 6., 7. in 8. odstavka te točke, se deleži zavarovalne vsote iz Tabele 1 ne seštevajo, zato je obveznost zavarovalnice, ne
glede na število zlomljenih kosti, enaka deležu zavarovalne vsote iz Tabele 1.
(4) V primeru, da si zavarovanec zaradi nezgode ponovno zlomi isto kost, velja, da zavarovalnica zavarovalnino izplača le, če je od
zaključenega zdravljenja predhodnega zloma iste kosti preteklo najmanj 1 leto.
(5) V primeru zloma dveh ali več vretenc hrbtenice pri posamezni nezgodi zavarovalnica izplača največ zavarovalno vsoto za zlom kosti.
(6) Če pri posamezni nezgodi pride do zloma obeh kosti goleni (golenice in mečnice) se delež zavarovalne vsote iz Tabele 1 ne sešteva.
Enako velja v primeru zloma obeh kosti podlahti (podlahtnice in koželjnice).
(7) V primeru zloma več obraznih kosti pri posamezni nezgodi se delež zavarovalne vsote iz Tabele 1 ne sešteva.
(8) V primeru zloma več kosti dlani ali stopala pri posamezni nezgodi se delež zavarovalne vsote iz Tabele 1 ne sešteva.
(9) Pri zlomu več prstov pri posamezni nezgodi se deleži zavarovalne vsote iz Tabele 1 seštevajo za vsak zlomljen prst, vendar skupno
izplačilo pri zlomu prstov na roki ne presega 15% zavarovalne vsote za zlom kosti, pri zlomu več prstov na nogi pa skupno izplačilo ne
presega 10% zavarovalne vsote za zlom kosti.
(10) V primeru zloma do vključno treh reber pri posamezni nezgodi, se deleži zavarovalne vsote iz Tabele 1 seštevajo. Pri zlomu štirih ali več
reber pri posamezni nezgodi zavarovalnica izplača največ 30% zavarovalne vsote za zlom kosti.
(11) V primeru, da zavarovanec zaradi nezgode zlomi bolezensko spremenjeno kost (osteoporoza, cista,...), zavarovalnica iz naslova
zavarovanja zloma kosti nima obveznosti.
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2)
Opekline zaradi nezgode
Obveznost zavarovalnice nastane, če zavarovanec zaradi nezgode utrpi opeklino 2. ali 3. stopnje. Opeklina mora biti ugotovljena in potrjena v
medicinski dokumentaciji s strani ustreznega specialista. Odstotek prizadetega deleža površine telesa se določa po Wallacejevem pravilu (pravilo
devetke). Zavarovalnica izplača zavarovalnino kot določeno v Tabeli 2.
Tabela 2: Opekline
Obseg opeklin
opekline nad 30% površine telesa
opekline nad 20% do 30% površine telesa
opekline nad 10% do 20% površine telesa
opekline do 10% površine telesa

Delež izplačila od zavarovalne vsote za opekline
100%
75%
50%
0%

3)
Popolna izguba vida zaradi nezgode
Obveznost zavarovalnice nastane, če zavarovanec zaradi posledic nezgode trajno in popolno izgubi vid. Izguba vida mora biti ugotovljena in
potrjena v medicinski dokumentaciji s strani ustreznega specialista. Zavarovalnica izplača zavarovalnino kot določeno v Tabeli 3.
Tabela 3: Popolna izguba vida
Obseg izgube vida
trajna in popolna izguba vida na obeh očesih
trajna in popolna izguba vida na enem očesu

Delež izplačila od zavarovalne vsote za izgubo vida
100 %
50%

4)
Popolna izguba sluha zaradi nezgode
Obveznost zavarovalnice nastane, če zavarovanec zaradi posledic nezgode trajno in popolno izgubi sluh in je izguba sluha na nivoju 91 do 100
decibelov. Izguba sluha mora biti ugotovljena in potrjena v medicinski dokumentaciji s strani ustreznega specialista in vsebuje tudi prepis
avdiograma ter oceno po Fowler -Sabineovi metodi. Zavarovalnica izplača zavarovalnino kot določeno v Tabeli 4.
Tabela 4: Popolna izguba sluha
Obseg izgube sluha
trajna in popolna izguba sluha na obeh ušesih
trajna in popolna izguba sluha na enem ušesu
5)
(1)
(2)

Delež izplačila od zavarovalne vsote za izgubo sluha
100 %
50%

Smrt zaradi požara
Obveznost zavarovalnice nastane, če zavarovanec umre zaradi posledic požara zaradi opeklin, zadušitve ali zastrupitve s strupenimi plini,
ki nastanejo pri izgorevanju. Zavarovalnica izplača upravičencem zavarovalno vsoto za smrt zaradi požara. Upravičenec mora predložiti
dokazilo, da je bila smrt posledica požara.
Zavarovalno kritje po tej točki se ne nanaša na zavarovanje mladoletne osebe, mlajše od 14 let zato so vse obveznosti zavarovalnice v
zvezi s tem iz zavarovanja izključene.

3. člen OMEJITEV OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
V kolikor je zavarovanje sklenjeno za nezgode, ki se pripetijo kjerkoli in kadarkoli, se obveznost zavarovalnice, kot sicer določena s temi pogoji
zmanjša za 50%, če je do nezgode prišlo:
pri opravljanju nevarnih opravil in dejavnosti, kot npr.: demontiranje min, granat in drugih eksplozivnih sredstev, gonjenje pri lovu,
kaskaderstvo in nastopanje v posebno nevarnih filmskih vlogah, pri potapljanju ter pri športnih skokih s padalom, zmaji,...;
med ukvarjanjem s športnimi aktivnostmi zavarovanca kot registriranega člana športnih društev oz. organizacij ali kot profesionalnega ali
vrhunskega športnika;
pri treningih in tekmovanjih v borilnih veščinah, ki se izvajajo v službene namene;
pri upravljanju in vožnji z letali in zračnimi plovili vseh vrst, razen pri potnikih v javnem letalskem prometu;
na avtomobilskih, motonautičnih in motociklističnih hitrostnih dirkah in motokrosu ter pri treningih za njih;
zaradi vojnih dogodkov in oboroženih spopadov, v katerih se je znašel zavarovanec izven meja naše države, razen če se je nezgoda
pripetila v roku 14 dni od prvega nastanka takšnih dogodkov v državi, kjer se zavarovanec nahaja ter pod pogojem, da so ga ti dogodki
presenetili ter da v dogodkih in spopadih ni sodeloval.

Za zavarovanje veljajo na polici navedeni pogoji, ki so bili izdani pred združitvijo Generali d.d. in Adriatica
Slovenice d.d. Zavarovanje je sklenjeno pri Generali d.d., zato se omembe zavarovalnice v navedenih pogojih
smiselno nanašajo na Generali d.d.
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