za skupinsko nezgodno zavarovanje komitentov bank in finančnih družb

1. člen - SPLOŠNA DOLOČILA

6. člen - TRAJANJE ZAVAROVANJA IN JAMSTVA

(1) Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem besedilu:
splošni pogoji) in ti dopolnilni pogoji so sestavni del pogodbe o nezgodnem
zavarovanju komitentov bank in finančnih družb (v nadaljnjem besedilu:
komitent).
(2) Zavarovalec po teh dopolnilnih pogojih je lahko banka, hranilnica ali
finančna družba, ki opravlja dejavnost bančnih ali drugih finančnih storitev.
(3) Če je zavarovanec mlajši od 14 let, le-ta za primer smrti ne more biti
zavarovan.

(1) Za novo prijavljene osebe prične jamstvo zavarovalnice ob 24.00 tistega
dne, ki je naveden kot začetek zavarovanja v pogodbi, pisni prijavi
predloženi zavarovalnici ali v pristopni izjavi, vendar ne prej kot ob 24.00
tistega dne, ko je zavarovalnica prejela prijavo, v kolikor ni dogovorjeno
drugače. Jamstvo zavarovalnice preneha ob 24.00 tistega dne, ki je na
polici ali pristopni izjavi  naveden kot dan prenehanja zavarovanja oziroma ob
24.00 tistega dne, ko zavarovalnica ali zavarovalec prejme izjavo o odstopu.
(2) V vsakem primeru pa preneha jamstvo zavarovalnice za posameznega
zavarovanca ob 24.00 tistega dne, ko:
1) poteče veljavnost odprtega računa, pogodbe o uporabi plačilne ali
kreditne kartice oziroma poteče veljavnost pogodbe sklenjene med
zavarovalcem ter komitentom, ki je podlaga za pristop k zavarovanju;
2) je pogodba o odprtju računa, pogodba o uporabi plačilne kartice oziroma
pogodba sklenjena med zavarovalcem ter komitentom, ki je  podlaga
za pristop k zavarovanju odpovedana;
3) zavarovanec umre ali postane poslovno nesposoben;
4) je trajni nalog za plačilo zavarovanja ukinjen ali odpovedan.

2. člen - ZAVAROVANE OSEBE
(1) Za komitenta se šteje fizična oseba, ki ima pri zavarovalcu odprt račun,
sklenjeno pogodbo o uporabi plačilne ali kreditne kartice oziroma ima z
zavarovalcem sklenjeno drugo pogodbo.
(2) Osebe, navedene v prejšnjem odstavku, se zavarujejo ne glede na njihovo
zdravstveno stanje, splošno delovno sposobnost in starost, kakor tudi brez
plačila povečane premije v smislu 6. točke (1) odstavka 8. člena splošnih
pogojev, razen oseb, ki so po (3) odstavku 4. člena splošnih pogojev, v
vsakem primeru izključene iz zavarovanja.
(3) Zavarovan je komitent, ki na dan nezgode izpolnjuje pogoje po sklenjeni
zavarovalni pogodbi.
(4) Komitent je lahko po vsakem računu, po vsaki plačilni ali kreditni kartici, ki
glasi na njegovo ime oziroma po drugi pogodbi, ki je podlaga za pristop k
zavarovanju, zavarovan samo enkrat.
(5) Pri računu, sklenjeni pogodbi o uporabi plačilne ali kreditne kartice, oziroma
drugi pogodbi, ki je podlaga za pristop k zavarovanju, za več komitentov,
je posamezni komitent zavarovan le v primeru, če izpolnjuje pogoje iz
(3) odstavka tega člena in če je premija plačana za vsakega izmed njih.
V nasprotnem se zavarovalne vsote zmanjšajo v razmerju med številom
komitentov za katere je bila plačana premija in številom komitentov, ki so
ob nezgodi zajeti v zavarovanje.
(6) Pravne osebe, ki imajo odprte račune oziroma so imetnice plačilnih ali
kreditnih kartic oziroma imajo s zavarovalcem sklenjeno drugo pogodbo,
niso zavarovane.

7. člen - PLAČILO PREMIJE
(1) Premija se plačuje, kot je določeno v zavarovalni polici.
(2) Mesečna premija za to zavarovanje je nedeljiva. Plača se cela mesečna
premija za vsakega komitenta, ne glede na to, kdaj se je za njega med
mesecem jamstvo pričelo.
(3) Pri brez poimenskem zavarovanju mora zavarovalec plačati zavarovalnici
dogovorjeno premijo za vse zavarovane osebe brez izjeme in za ves čas
trajanja zavarovanja ob roku, ki je dogovorjen na polici.
(4) Pri brez poimenskem zavarovanju obveznost zavarovalnice do posamezne
zavarovane osebe obstaja tudi v primeru, če zavarovalec ni plačal premije
ob roku, navedenem v polici, če je nezgoda nastala med trajanjem
zavarovanja po določilih 6. in 15. člena splošnih pogojev.
(5) Zavarovalec je dolžan omogočiti zavarovalnici vpogled v svoje evidence,
iz katerih se lahko ugotovi pravilnost obračuna in nakazila premije.

3. člen - NAČIN SKLENITVE ZAVAROVANJA

8. člen - DODATNE OMEJITVE OBSEGA OBVEZNOSTI
ZAVAROVALNICE

Skupinsko nezgodno zavarovanje komitentov bank in finančnih družb se lahko
sklene tudi na podlagi pristopne  izjave, s poimensko navedbo  zavarovancev
ali brez poimenske navedbe zavarovancev.

Če je zavarovanec ob nezgodi starejši kot 75 let, izplača zavarovalnica 50 %
od zneska, ki bi ga sicer morala plačati.

4. člen - ZAVAROVANJE S POIMENSKO NAVEDBO
ZAVAROVANCEV
Če je dogovorjeno zavarovanje s poimensko navedbo zavarovancev, so
zavarovane samo osebe, ki so poimensko navedene v polici ali drugem
seznamu, priloženem k polici ali so pristopile k zavarovanju s pristopno izjavo.

5. člen - ZAVAROVANJE BREZ POIMENSKE NAVEDBE
ZAVAROVANCEV
Če je dogovorjeno zavarovanje komitentov bank ali finančnih družb po seznamu
ali drugih evidencah, ki jih hrani zavarovalec, so zavarovani vsi komitenti
oziroma člani, razen tistih, ki so pisno izjavili, da ne želijo biti zavarovani.

9. člen - DOLŽNOSTI ZAVAROVALCA PO ZAVAROVALNEM
PRIMERU
(1) Na zahtevo zavarovalnice ali upravičenca je zavarovalec dolžan izstaviti
potrdilo, da je oseba, ki se ji je pripetila nezgoda, bila v času nezgodnega
dogodka zavarovana kot komitent.
(2) Zavarovanec oziroma upravičenec je dolžan nuditi zavarovalnici vsa
potrebna obvestila za razjasnitev dogodkov in okoliščin, ki so važni za
ugotovitev obstoja in višine njene obveznosti.

10. člen - ZAKLJUČNA DOLOČILA
Ti dopolnilni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje
oseb. Če se njihova vsebina razlikuje od splošnih pogojev, veljajo dopolnilni pogoji.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti pogoji z oznako PG-npt-VHV/13-7 se uporabljajo od 1. julija 2013.
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