do končanega osnovnega šolanja

1. člen - SPLOŠNA DOLOČILA
(1) Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem besedilu:
splošni pogoji) in ti dopolnilni pogoji so sestavni del pogodbe o
nezgodnem zavarovanju otrok od rojstva do končanega osnovnega
šolanja.
(2) Zavarovalec po teh dopolnilnih pogojih je/so lahko: starši ali skrbnik,
vsaka druga pravna ali fizična oseba, ki ima interes za sklenitev tega
zavarovanja.

2. člen - ZAVAROVANE OSEBE
(1) Osebe, navedene v (1) odstavku 1. člena teh dopolnilnih pogojev, se
zavarujejo do izpolnjenega 14. leta starosti oziroma do končanega
osnovnega šolanja ne glede na starost, ne glede na zdravstveno stanje in
splošno delovno sposobnost, 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 jamstva.
(2) Zavarovanje za primer nezgodne smrti je mogoče le za osebe, ki so
starejše od 14 let.

3. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Zavarovalnica je dolžna izplačati v polici dogovorjeno zavarovalno vsoto
v celoti ali delno, če nezgoda, ki ima za posledico smrt, invalidnost,
prehodno splošno delovno nesposobnost, oziroma nastanitev in
zdravljenje v bolnišnici nastane:
1) v vsakdanjem običajnem življenju zavarovanca: doma in izven doma,
v šoli, na cesti, na igrišču, na izletu, ekskurziji ipd.;
2) pri vožnji z vsemi prevoznimi sredstvi;
3) pri udejstvovanju v vseh športih.

4. člen - TRAJANJE ZAVAROVANJA
(1) Zavarovalna pogodba se lahko sklene:
1) na določeno trajanje - enoletno ali večletno;
2) na nedoločeno trajanje - dolgoročno zavarovanje. Na polici je
označen dan začetka zavarovanja.
Zavarovanje prične - v kolikor ni drugače dogovorjeno ob 24.00 tistega
dne, ki je na polici naveden kot začetek zavarovanja in preneha ob 24.00
tistega dne, ki je na polici označen kot dan prenehanja zavarovanja.
(2) Če je na polici naveden samo začetek zavarovanja, se zavarovanje
podaljšuje iz leta v leto, dokler ga katera od strank ne odpove.
Zavarovanje se lahko odpove v skladu z določili čl. 15 Splošnih pogojev
za nezgodno zavarovanje oseb. V vsakem primeru preneha zavarovanje
konec tistega zavarovalnega leta, v katerem je zavarovanec izpolnil 14.
leto starosti oziroma ob poteku zavarovalnega leta v končanem letu
otroškega varstva oziroma osnovnega šolanja.
(3) Jamstvo zavarovalnice se prične, če ni dogovorjeno drugače ob 24.00
tistega dne, ki je na polici naveden kot začetek zavarovanja, vendar ne
prej kot ob 24.00 dne, ko je bila plačana prva premija v primeru, ko je
zavarovanje sklenjeno kot individualno. Če je zavarovanje sklenjeno
kot skupinsko, se jamstvo zavarovalnice prične ob 24.00 z dnem vpisa
zavarovanca v seznam na šoli ali v ustanovi otroškega varstva (UOV),
vendar ne prej kot ob 24.00 tistega dne, ki je uradno določen za začetek
šolskega oziroma varstvenega leta.
(4) Jamstvo po zavarovanju iz preteklega varstvenega oziroma šolskega
leta preneha za posameznega zavarovanca ob 24.00 tistega dne, ko
je plačal premijo za zavarovanje za tekoče varstveno oziroma šolsko
leto. Če zavarovanec iz preteklega varstvenega oziroma šolskega leta
ne plača premije za zavarovanje za tekoče varstveno oziroma šolsko
leto, preneha jamstvo zavarovalnice najpozneje ob 24.00 tridesetega
dne po uradnem začetku varstvenega oziroma šolskega leta na zadevni
ustanovi. Določila tega odstavka veljajo tudi v primeru, če je zavarovanec
prestopil na drugo šolo ali varstveno ustanovo.
(5) Jamstvo zavarovalnice za vse zavarovance zavarovanja preneha ob
24.00 na dan prenehanja zavarovanja.

5. člen - OMEJITEV OBSEGA OBVEZNOSTI
ZAVAROVALNICE
(1) Zavarovanje za primer nezgodne smrti je mogoče le za osebe, ki so starejše
od 14 let.
Če je zavarovanec mlajši od 14 let, le-ta za primer smrti zaradi nezgode
ne more biti zavarovan.

6. člen - IZKLJUČITEV OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
(1) Izključene so vse obveznosti zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo:
1) zaradi potresa;
2) zaradi vojnih operacij ali uporov v državi zavarovalca;
3) zaradi delovanja alkohola ali mamil ob nezgodi na zavarovance, starejše
od 14 let.
Šteje se, da je nezgoda nastala zaradi delovanja alkohola oziroma mamil
na zavarovanca:
- če je kot voznik motornega sredstva ob nezgodi imel več kot 0,24
miligrama alkohola v litru izdihanega zraka - (0,5 ‰ alkohola v krvi) ali
več kot 0,48 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1 ‰ alkohola
v krvi) ob drugih nezgodah;
- če se po nezgodi izmakne ugotavljanju stopnje alkoholiziranosti
oziroma prisotnosti mamil, ali to odkloni, uživa alkohol oziroma drugače
onemogoči ugotavljanje prisotnosti alkohola oziroma mamil v krvi s
strokovnim pregledom v času nezgodnega dogodka;
- če kaže znake motenosti zaradi uživanja oziroma prisotnosti mamil in
se s strokovnim pregledom pri zavarovancu le-to ugotovi.
(2) Izključene so obveznosti zavarovalnice za posledice nezgode, ki niso bile
znane ali ugotovljene v medicinski dokumentaciji v prvem letu po nezgodi.

7. člen - IZPLAČILO DNEVNEGA NADOMESTILA
(1) Če ima nezgoda za posledico zavarovančevo prehodno nesposobnost za
šolsko delo ali obiskovanje UOV in je po zavarovalni pogodbi dogovorjeno
izplačilo dnevnega nadomestila, izplača zavarovalnica zavarovancu to
nadomestilo v dogovorjeni višini od dneva, določenega v polici (dogovorjena
karenca). Če ta dan ni določen, od prvega dne, ki sledi dnevu začetka
zdravljenja pri zdravniku ali zdravstveni ustanovi, do zadnjega dne trajanja
nesposobnosti za šolsko delo ali obiskovanje UOV oziroma do smrti ali
do ugotovitve popolne invalidnosti. Dnevno nadomestilo se ne izplača za
čas prehodne nesposobnosti po ugotovitvi končne stopnje invalidnosti,
razen če se zdravstveno stanje poslabša pred potekom treh let od nastopa
nezgode in se spremeni končna stopnja invalidnosti. Dnevno nadomestilo
se v vsakem primeru izplača največ za 200 dni prehodne nesposobnosti
za šolsko delo ali obiskovanje UOV.
(2) Dnevno nadomestilo se prizna samo, če je bil zavarovanec zaradi nezgode
prehodno nesposoben za obiskovanje UOV ali opravljanje svojih rednih
šolskih nalog in je predložil potrdilo o upravičeni odsotnosti od pouka.
Šteje se, da je zavarovanec nesposoben za šolsko delo, če zaradi
nezgode ne more obiskovati pouka oziroma spremljati predavanj, pisati,
risati in opravljati drugih nalog. Negibnost posameznih udov zaradi trde
imobilizacije, kakor tudi oskrba poškodbe s šivi se šteje za nesposobnost
za šolsko delo, čeprav je zavarovanec hodil k pouku. V teh primerih se
dnevno nadomestilo prizna do odstranitve imobilizacije oziroma odstranitve
šivov. Začasna oprostitev od ur telesne vzgoje v okviru šolskega pouka
se ne šteje za nesposobnost za šolsko delo, zato zavarovancu dnevno
nadomestilo za ta čas ne pripada. Pri prehodni nesposobnosti med šolskimi
počitnicami je za izplačilo dnevnega nadomestila merodajna presoja
zdravnika zavarovalnice o tem, ali bi bil zavarovanec sposoben za redno
šolsko delo, ki ga je opravljal pred šolskimi počitnicami. Dnevno nadomestilo
se ne prizna za čas čakanja na opravljanje fizikalne terapije, posamezne
preiskave, operacije ali sprejema v bolnišnico.
(3) Dnevno nadomestilo priznava oziroma določa zavarovalnica po končanem
zdravljenju na podlagi zdravniške dokumentacije oziroma odločitve
zdravnika zavarovalnice. Zavarovalnica ima v vsakem primeru pravico,
da po svoji presoji, glede na naravo poškodbe in njene posledice ter na
podlagi zdravniške dokumentacije, skrajša dnevno nadomestilo, in sicer v
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primeru, ko obolenja zavarovanca vplivajo na podaljšanje časa zdravljenja.
Za določitev dnevnega nadomestila se upošteva povprečno trajanje
zdravljenja za istovrstne poškodbe brez upoštevanja morebitnih zapletov
pri zdravljenju, glede na priporočila Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije. Če je bila prehodna nesposobnost za šolsko delo oziroma
obiskovanje UOV podaljšana zaradi katerih drugih zdravstvenih razlogov,
je zavarovalnica dolžna izplačati dnevno nadomestilo samo za trajanje
nesposobnosti, ki je izključna posledica nezgode.

8. člen - DOLOČITEV ZAVAROVALNIH UPRAVIČENCEV
(1) Če zavarovanec umre, se izplača dogovorjena zavarovalna vsota za smrt
njegovim staršem oziroma skrbnikom. Če le teh nima, so upravičenci
zakoniti dediči zavarovanca oziroma dediči na podlagi pravnomočnega
sklepa o dedovanju.

(2) V primeru invalidnosti, prehodne nesposobnosti za šolsko delo oziroma
obiskovanje UOV, nastanitve in zdravljenja v bolnišnici je upravičenec
zavarovanec.
(3) Za povrnitev stroškov zdravljenja je upravičenec zavarovanec.
(4) Če je upravičenec mladoletna oseba, se zavarovalna vsota, dnevno
nadomestilo, nadomestilo za bolnišnični dan oziroma povrnitev stroškov
zdravljenja izplača njegovim staršem oziroma skrbniku. Zavarovalnica lahko
zahteva od teh oseb, da za ta namen predložijo pooblastilo pristojnega
skrbstvenega organa.

9. člen - ZAKLJUČNA DOLOČILA
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 dopolnilni pogoji z oznako PG-nuc-OTR/13-6 se uporabljajo od 1. junija 2013.

