QS POT- 1/2002

Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje potrošnikov, naročnikov
in lastnikov hranilnih vlog, kreditnih kartic
veljajo od 01.01.2002
1. člen - Splošna določila

4. člen - Plačilo premije

(1)

(1)

(2)

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem besedilu:
splošni pogoji) in ti posebni pogoji so sestavni del pogodbe o nezgodnem
zavarovanju potrošnikov električne energije, plina in podobno ter naročniki
časopisov, revij, RTV, telefona, lastniki hranilnih vlog, kreditnih kartic in
podobno (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Zavarovalec po teh posebnih pogojih je pravna ali fizična oseba.

2. člen - Zavarovane osebe
(1)
(2)

(3)
(4)

Za uporabnika se šteje oseba, ki je vpisana v uradne evidence
zavarovalca.
Osebe, navedene v prejšnjem odstavku tega člena, se zavarujejo neglede
na njihovo zdravstveno stanje, splošno delovno sposobnost in starost,
kakor tudi brez plačila povečane premije v smislu 8. člena odst. (2)
splošnih pogojev, razen oseb, ki so po 4. členu odst. (3) splošnih pogojev,
v vsakem primeru izključene iz zavarovanja.
Zavarovanje se lahko sklene za uporabnika, na katerega ime se glasi
račun ali naročnina.
Dokaz o zavarovanju je ob roku plačan račun oziroma priznanica ali
odrezek nakaznice, če se račun plačuje po pošti ali banki.

(2)
(3)
(4)
(5)

Premija se obračunava na podlagi dejanskega števila zavarovanih
uporabnikov v dogovorjenem razdobju.
Če je dogovorjeno mesečno plačevanje premije, se premija obračunava
na podlagi številčnega stanja uporabnikov konec vsakega koledarskega
meseca.
Mesečna premija za to zavarovanje je nedeljiva. Plača se cela mesečna
premija za vsakega potrošnika neglede na to, kdaj se je za njega v teku
meseca jamstvo pričelo.
Zavarovalec mora plačati zavarovalnici dogovorjeno premijo za vse
zavarovance brez izjeme in za ves čas trajanja zavarovanja ob roku, ki je
dogovorjen na polici.
Zavarovalec je dolžan dovoliti zavarovalnici vpogled v svoje evidence, iz
katerih se lahko ugotovi pravilnost obračuna in nakazila premije.

5. člen - Zaključna določila
Posebni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb. Če
se njihova vsebina razlikuje od splošnih pogojev, veljajo posebni pogoji.

3. člen - Trajanje zavarovanja in jamstva
(1)

(2)

Jamstvo zavarovalnice se prične ob 24.00. uri tistega dne, ki je na polici
naveden kot začetek zavarovanja in sicer za vse uporabnike, ki so bili na
ta dan vpisani v evidenci zavarovalca. Za vsakega novega uporabnika
se prične jamstvo ob 24.00. uri tistega dne, ko je bil vpisan v evidenci
zavarovalca.
Jamstvo za vsakega posameznega uporabnika preneha ob 24.00. uri
tistega dne, ko je prenehal biti uporabnik.
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