SN3 POSEBNI POGOJI ZA KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE

Splošni pogoji nezgodnega zavarovanja se uporabljajo v primeru, če v Posebnih pogojih, navedenih v nadaljevanju, ni urejeno drugače.
1.

Oblike zavarovanj
Zavarovalna pogodba je – odvisno od dogovorjene oblike
zavarovanja – sklenjena kot kolektivno nezgodno
zavarovanje
brez navedbe imena in priimka ali
z navedbo imena in priimka zavarovancev.

2.

Skupne določbe
2.1 Dogovorjene zavarovalne vsote so
fiksne zavarovalne vsote ali
mnogokratnik (del) letnega dohodka posameznih
zavarovancev.
2.2 Letni dohodek
2.2.1
Opredelitev pojmov
Seštejejo se vse plače delavcev, provizije in
ostala nadomestila, ne glede na njihovo
oznako (npr. dodatek za posebne pogoje pri
delu, dodatek za terensko delo, potni stroški
itd.).
Ne prištejejo se npr. jubilejne nagrade,
dodatki za primer nesreče ali bolezni.
2.2.2
Letni dohodek kot zavarovalna vsota
V letni dohodek zavarovanca se štejejo
njegovi dejanski dohodki, ki jih je prejel v
času 12 mesecev pred dnevom nesreče. Če v
tem obdobju ni imel neprekinjenega
delovnega razmerja, se upošteva letni
dohodek primerljivega delavca.
2.2.3
Kot maksimalni navadni letni dohodek, ki je
osnova izračuna zavarovalnine kot tudi
izračuna premije, v skladu s točko 2.2.1 za
posameznega
zavarovanca
znaša
109.010,00 EUR.
2.3 Tveganje letalskega potnika
Če več zavarovancev, ki so zavarovani v okviru iste
zavarovalne pogodbe, uporablja isto letalo, je
maksimalni znesek zavarovalnin za tveganje
letalskega potnika (4. točka 6. člena Splošnih pogojev
za nezgodno zavarovanje) 2.180.186,00 EUR.
Če vsota zahtevkov teh zavarovancev prekorači
znesek 2.180.186, 00 EUR, se zavarovalnina za
vsakega posameznega zavarovanca zmanjša v
razmerju vsote posameznih pogodbenih zahtevkov do
tega zneska.
2.4 Prenehanje zavarovalnega kritja
Zavarovanje preneha z dnem, ko delavcu preneha
delovno razmerje ali ko, da zavarovanec pisno izjavo,
da ne želi biti več nezgodno zavarovan.

3.

Kolektivno nezgodno zavarovanje brez navedbe imena in
priimka
3.1 Zavarovane osebe
V kolikor je mogoče skleniti zavarovanje v skladu s 16.
členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje,
so zavarovane vse osebe, ki sodijo v isti nevarnostni

razred in so zavarovane v enakem zavarovalnem
obsegu. Zavarovanci morajo biti razvrščeni v ustrezni
nevarnostni razred tako, da v primeru nesreče ni
dvoma o določitvi nevarnostenga razreda.
3.2 Obračun in plačilo premij
3.2.1 Obračun premije se izvaja na način in v rokih, ki
so navedeni na polici.
V primeru, ko je zavarovanje sklenjeno brez
navedbe imena in priimka zavarovancev in je
dogovorjen končni obračun premije ob izteku
zavarovalnega leta, se premija obračuna glede
na začetno število delavcev, zaposlenih pri
zavarovalcu na dan, ko je sklenjeno
zavarovanje. Ob izteku zavarovalnega leta se
naredi končni obračun premije glede na
povprečno število delavcev v preteklem
zavarovalnem letu. Zavarovalec mora na
zahtevo zavarovalnice v roku meseca dni od
prejema zahteve predložiti zavarovalnici
natančne podatke o številu vseh delavcev na
zadnji dan vsakega meseca preteklega
zavarovalnega
leta.
Povprečno
število
zavarovancev v zavarovalnem letu se ugotovi
tako, da se seštejejo podatki o delavcih po
mesecih in se dobljeno število deli z dvanajst.
Če se pri obračunu ugotovi, da je povprečno
število delavcev večje, kot je navedeno v polici,
je zavarovalec dolžan doplačati razliko v
premiji. Če je število delavcev manjše, mora
zavarovatelj vrniti preveč plačano premijo.
Če je dogovorjen mesečni obračun premije
glede na dejansko število delavcev, se za
zavarovanca, ki se vključi v zavarovanje po
datumu, ki je v polici naveden kot začetek
zavarovanja, plača toliko dvanajstin letne
premije, kolikor mesecev je še do izteka
zavarovalnega leta.
3.2.2 Če zavarovalec ne posreduje zahtevanih
podatkov pravočasno, zavarovalnica lahko
naknadno iztoži predložitev podatkov ali pa
izterja dodatno premijo. Ta dodatna premija
znaša, če zahtevani podatki zadevajo prvo
letno premijo ali premijo za dobo zavarovanja
do enega leta, toliko kot prvič določena premija,
sicer pa toliko kot premija za neposredno
predhodno
zavarovalno
leto
z
vidika
zavarovalnega leta, ki je predmet obračuna. Če
se podatki predložijo naknadno, vendar še v
roku dveh mesecev po prejemu zahteve za
plačilo dodatne premije, mora zavarovalnica
povrniti morebiti preveč plačani znesek.
3.2.3
Pravica zavarovatelja do vpogleda
Zavarovalnica
lahko
preveri
podatke
zavarovalca. Zavarovalec je dolžan omogočiti
zavarovatelju vpogled v svojo evidenco, iz
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katere je možno ugotoviti dejansko število
delavcev.
4.

Kolektivno nezgodno zavarovanje z navedbami imena in
priimka
4.1 Zavarovane osebe
V kolikor je mogoče skleniti zavarovanje v skladu s 16.
členom Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje,
so zavarovane vse osebe, katerih imena, datumi
rojstva, poklici in naslovi ter želena zavarovalna vsota
so sporočeni zavarovalnici.
4.2 Prijava in odjava
Za osebe, ki se vključijo v zavarovanje po datumu, ki
je v polici naveden kot začetek zavarovanja, začne
zavarovanje veljati po odobrtivi zavarovalnega kritja s
strani zavarovalnice.
Osebe, ki ne želijo biti več zavarovane, morajo to
predhodno sporočiti zavarovalnici.
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