QS NE SKUP-01/06

Posebni pogoji za skupinsko nezgodno zavarovanje oseb
veljajo od 01. 10. 2006

1. člen - Splošna določila
(1)
(2)
(3)

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem
besedilu: splošni pogoji) in ti posebni pogoji so sestavni del
pogodbe o skupinskem nezgodnem zavarovanju oseb.
Kot zavarovalec nastopa pravna oseba ali samostojni podjetnik,
ki ima interes skleniti takšno zavarovanje.
Zavarovanje po tem ceniku se lahko sklene, če je ob sklenitvi
zavarovanja zavarovanih najmanj 5 oseb.

2. člen - Zavarovane osebe
(1)
(2)
(3)

Zavarujejo se lahko osebe od 14. do 75. leta starosti.
Osebe, katerim je v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so
v vsakem primeru izključene iz zavarovanja, razen, če z
zakonskimi predpisi ni drugače določeno.
Posebnih rizikov (osebe, katerih splošna delovna sposobnost
je zaradi težje bolezni, težjih telesnih hib in pomanjkljivosti v
smislu člena 8 odst. (3) zmanjšana, ...) in športnih nevarnosti
ni mogoče dodatno zavarovati. Za izplačilo odškodnine veljajo
določila 8. člena Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje
oseb.

4. člen - Plačilo premije
(1)
(2)

Zavarovanec je dolžan plačati premijo ob roku, ki je dogovorjen
v polici za ves čas trajanja zavarovanja.
Premija se plačuje za nazaj, s položnico ali direktno
obremenitvijo preko banke.

5. člen - Odpoved zavarovalne pogodbe
(1)

Za odpoved zavarovalne pogodbe veljajo določila člena 19.
splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje.

6. člen - Zaključna določila
Posebni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev. Če se njihova vsebina
razlikuje od splošnih pogojev, veljajo posebni pogoji.

3. člen – Trajanje zavarovanje, jamstva, prijave, odjave
(1)

(2)

(3)

Zavarovanje se prične, če ni drugače dogovorjeno, ob 24.00 uri
tistega dne, ki je na polici označen kot dan začetka zavarovanja
in preneha ob 24.00 uri tistega dne, ki je na polici označen kot
dan prenehanja zavarovanja, če ni drugače dogovorjeno.
Jamstvo zavarovalnice se prične ob 24.00 uri tistega dne, ki je
na polici naveden kot začetek zavarovanja, vendar ne prej kot
ob 24.00 uri tistega dne, ko je bila plačana prva premija, razen,
če je v polici kako drugače dogovorjeno.
Za novo prijavljene osebe je začetek zavarovanja vedno samo
1. v mesecu ob 0.00 uri, v kolikor je pisna pristopna izjava
oz. pisna prijava prispela na zavarovalnico do zadnjega dne
v preteklem mesecu. Za odjavljene zavarovance preneha
jamstvo zavarovalnice ob 24.00 uri tistega dne, ki je v pisni
odjavi naveden kot dan prenehanja zavarovanja (plača se cela
mesečna premija). Odjava se pošlje na zavarovalnico v pisni
obliki. Zavarovanje se lahko stornira samo s tekočim mesecem.
Premija mora biti plačana za ves čas trajanja zavarovanja in
jamstva zavarovalnice. Stornacija zavarovanja za nazaj ni
možna.
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