Zavarovalnica na Vaši strani

POSEBNI POGOJI ZA NEZGODNO ZAVAROVANJE ČLANOV DRUŠTVA (KU 110)

1. Zavarovalno kritje se nanaša na nezgode, ki se pripetijo na prireditvah društva
katerega član je zavarovanec.

7. Dodatno k zgornjim točkam za navedena društva velja sledeče:
-

Lovska društva:
••Kritje velja za nezgode, ki so posledica rokovanja z lovskim orožjem.

2. Za člane športnega društva zavarovalno kritje zajema tudi nezgode, ki nastanejo
pri izvrševanju zavarovane športne aktivnosti, vendar pod pogojem, da se člani
društva s športom ne ukvarjajo profesionalno oziroma, da za to ne prejemajo
denarnega nadomestila.

-

••Nezgode, ki se zgodijo na kolesarskih tekmovanjih ali treningih so
zavarovane samo tedaj, če je bilo to posebej dogovorjeno.
-

na prireditvah, ki se jih zavarovanec udeleži na pobudo društva,

-

pri opravilih po nalogu društva.

Smučarski klubi:
••Nezgode, ki se pripetijo na regionalni, državnih ali mednarodnih
tekmovanjih, kakor tudi na treningih v okviru teh tekmovanj, so zavarovane
samo, če je bilo to posebej dogovorjeno.

3. Zavarovalno kritje zajema tudi nezgode, ki se pripetijo:
-

Kolesarski klub:

-

Turistična društva:
••Zavarovalno kritje zajema nezgode, ki se zgodijo pri organiziranih pohodih,
gorskih turah ali smučanju.

4. Zavarovalno kritje zajema še nezgode, ki jih zavarovanec utrpi na poti do
zavarovanih aktivnosti v skladu s točkami 1 do 3 teh pogojev in na poti nazaj.
Vendar zavarovalno kritje ni podano, če je bila ta pot prekinjena ali podaljšana iz
razlogov, ki niso v neposredni povezavi s temi aktivnostmi.

Nezgode, ki se zgodijo pri plezanju ali alpinističnih odpravah so zavarovane samo,
če je to predhodno posebej dogovorjeno in pod pogojem, da gre za organizirano
in vodeno odpravo s strani za to usposobljenega in licenciranega osebja.
Za nezgode, ki so izključene po določilih 16. člena Splošnih pogojev, zavarovanje
velja samo tedaj, če je bilo to posebej dogovorjeno.

5. Ne glede na določila 4. točke 6. člena Splošnih pogojev nezgodnega zavarovanja,
zavarovalno kritje ne velja za nezgode, ki jih zavarovanec doživi kot potnik letala.

6. Ne glede na določila 3. točke 6. člena in 11. člena Splošnih pogojev nezgodnega
zavarovanja, zavarovalno kritje ne velja za otroško paralizo, klopni meningitis in
limfno boreliozo.

8. Zavarovanje velja samo za tiste člane društva, ki so poimensko navedeni v
zavarovalni polici ali seznamu, ki je priložen zavarovalni polici. Za člane društva, ki
se vključijo v zavarovanje po datumu, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja,
se zavarovalno kritje začne ob 00:00 uri prvega v mesecu, v kolikor pisna pristopna
izjava prispe na zavarovalnico do zadnjega dne predhodnega meseca.

Organ, pristojen za zavarovalni nadzor: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1502 Ljubljana.
Uprava GRAWE zavarovalnice d.d. je te pogoje sprejela na seji z dne 10.09.2018 in pričnejo veljati dne 01.10.2018.
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