POS-SB-01/16
Posebni pogoji za primer smrti zaradi bolezni - naravne smrti
veljajo od 2. 11. 2016
1. člen

SPLOŠNE DOLOČBE

1.

Posebni pogoji za primer smrti zaradi bolezni - naravne smrti (v nadaljevanju:
posebni pogoji) urejajo obseg pravic in obveznosti, kadar je ta rizik izbran na
polici in je zanj plačana premija.

2.

Posebni pogoji so skupaj z vsakokratnimi veljavnimi splošnimi pogoji za
nezgodno zavarovanje oseb, morebitnimi drugimi dopolnilnimi in posebnimi
pogoji za nezgodno zavarovanje, sestavni del zavarovalne pogodbe o
nezgodnem zavarovanju oseb, ki je sklenjena med zavarovancem, zavarovalcem
in Zavarovalnico Sava, d.d. (v nadaljevanju: zavarovalnica).

3.

Upravičenec za primer zavarovančeve smrti zaradi bolezni - naravne smrti se
določi na polici. Če v polici upravičenec ni dogovorjen, veljajo kot upravičenci v
primeru zavarovančeve smrti zaradi bolezni - naravne smrti osebe, ki so zakoniti
dediči po veljavnem Zakonu o dedovanju. Zavarovalnina se v tem primeru
izplača po prejemu pravnomočnega sklepa o dedovanju.

4.

Zavarovalna pogodba in vsi dodatki so veljavni le, če so sklenjeni v pisni obliki.
Če se pošiljajo po pošti, se kot dan prejema šteje dan, ko je zavarovalnica
prejela priporočeno pismo.

2. člen
1.
•
•
•
•

•

OBSEG OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
V primeru zavarovančeve smrti zaradi bolezni - naravne smrti se zavarovalnica
obvezuje, da bo upravičencu, v primeru prevzema jamstva, izplačala:
50% od dogovorjene zavarovalne vsote, če zavarovanec umre v prvih šestih
mesecih trajanja zavarovanja oziroma po pristopu v zavarovanje;
celo zavarovalno vsoto, če zavarovanec umre po poteku šestih mesecev od
začetka zavarovanja oziroma od pristopa v zavarovanje;
celo zavarovalno vsoto, če zavarovanka umre v prvih šestih mesecih trajanja
zavarovanja zaradi nosečnosti ali poroda;
celo zavarovalno vsoto, če je zavarovanec prišel iz drugega podjetja, ki je
imelo pri zavarovalnici že sklenjeno kolektivno zavarovanje in je že poteklo
šest mesecev, odkar je zavarovan;
celo zavarovalno vsoto, če je bilo zavarovanje preurejeno na novo polico in je
že poteklo šest mesecev, odkar je bila oseba zavarovana.

2.

Če je zavarovanec v prvem letu trajanja zavarovanja napravil samomor,
zavarovalnica ne izplača zavarovalne vsote za primer smrti zaradi bolezni naravne smrti. Zavarovalnica obdrži vse do tedaj plačane premije. Po tem roku
zavarovalnica izplača celo zavarovalno vsoto za primer smrti zaradi bolezni naravne smrti.

3.

Za smrt zaradi bolezni - naravne smrti se ne šteje nezgodna smrt zavarovanca v
skladu z vsakokratnimi veljavnimi splošnimi pogoji za nezgodno zavarovanje
oseb. Prav tako se za smrt zaradi bolezni - naravne smrti ne šteje nezgodna smrt
zavarovanca za katero so izključene vse obveznosti zavarovalnice zaradi obstoja
izključitvenega razloga v skladu z vsakokratnimi veljavnimi splošnimi pogoji za
nezgodno zavarovanje oseb.

3. člen

ODPOVED ZAVAROVALNE POGODBE

Ne glede na ureditev odpovedi zavarovalne pogodbe v veljavnih splošnih pogojih za
nezgodno zavarovanje oseb in morebitnih klavzulah, lahko zavarovalnica, po teh
posebnih pogojih, zavarovalno pogodbo pisno odpove le v primerih ter na način in pod
pogoji, predpisanimi v Obligacijskem zakoniku.

4. člen

PRIJAVA ZAVAROVALNEGA PRIMERA

Upravičenec je dolžan aktivno sodelovati pri uveljavljanju svojih pravic. Ob nastanku
zavarovalnega primera mora le tega pisno prijaviti zavarovalnici ter predložiti vsa
pisna dokazila, ki nedvoumno, iz medicinskega vidika, potrjujejo nastanek
zavarovalnega primera za katerega zavarovalnica po teh posebnih pogojih prevzema
jamstvo.

5. člen

ZASTARANJE ZAHTEVKOV

Zahtevki iz pogodbe zastarajo po vsakokratnih veljavnih določilih Obligacijskega
zakonika.

6. člen

ZAKLJUČNA DOLOČBA

Ti posebni pogoji veljajo vedno skupaj z vsakokratnimi splošnimi pogoji za nezgodno
zavarovanje oseb, morebitnimi drugimi dopolnilnimi in posebnimi pogoji za nezgodno
zavarovanje. Če se njihova vsebina razlikuje od pogojev navedenih v prejšnjem stavku,
veljajo ti posebni pogoji.

