
Zavarovalnica na Vaši strani

1. člen 
Splošna določila

1. Splošni pogoji nezgodnega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) 
in ti Posebni pogoji kolektivnega nezgodnega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: 
Posebni pogoji) so sestavni del pogodbe o kolektivnem nezgodnem zavarovanju 
oseb.

2. Zavarovalec je lahko delodajalec, ki sklene kolektivno nezgodno zavarovanje za 
svoje zaposlene.

2. člen 
Zavarovanci

1. Zavarujejo se lahko zaposleni, ki so pri zavarovalcu v rednem delovnem razmerju.

2.	 V	zavarovanje	niso	vključeni:

 • 	zavarovanci,	ki	podajo	pisno	izjavo,	da	ne	želijo	biti	zavarovani,	če	je			

 •  osebe, ki v skladu s Splošnimi pogoji ne morejo biti zavarovane.

3. člen 
Oblike kolektivnega zavarovanja

Zavarovanje se lahko sklene:

 • brez navedbe imena in priimka zavarovancev ali,

 • z navedbo imena in priimka zavarovancev.

4. člen 
Zavarovanje brez navedbe imena in priimka zavarovancev

1. Za zavarovanje brez navedbe imena in priimka velja, da so zavarovane vse osebe, 
ki so v rednem delovnem razmerju pri zavarovalcu.  

2.	 Za	 zavarovance,	 ki	 stopijo	 v	 delovno	 razmerje	 po	 začetku	 zavarovanja,	 se	
zavarovalno	kritje	začne	ob	0:00	uri	tistega	dne,	ko	jim	prične	delovno	razmerje.

3.	 Premija	 se	 obračuna	 glede	 na	 začetno	 stanje	 zaposlenih	 na	 dan	 sklenitve	
zavarovanja.	Ob	izteku	zavarovalnega	leta	se	naredi	končni	obračun	premije	glede	
na	povprečno	število	zaposlenih.

4.	 Povprečno	število	zaposlenih	po	prejšnjem	odstavku	se	določi	tako,	da	se	seštejejo	
števila zaposlenih na zadnji dan vsakega meseca preteklega zavarovalnega 
leta	 in	 se	 tako	dobljeno	število	deli	 z	dvanajst.	Če	se	ugotovi,	da	 je	povprečno	
število	zaposlenih	večje	kot	je	bilo	ob	sklenitvi	zavarovanja,	je	zavarovalec	dolžan	
doplačati	razliko	v	premiji.

5.	 Zavarovalec	 je	 dolžan	 najkasneje	 v	 30-ih	 dneh	 po	 preteku	 zavarovalnega	 leta	
zavarovalnici	sporočiti	število	zaposlenih	na	zadnji	dan	vsakega	meseca	preteklega	
zavarovalnega	 leta	 in	 ji	 omogočiti	 vpogled	 v	 svoje	 evidence,	 iz	 katere	 se	 lahko	
ugotovi dejansko število zaposlenih.

6. Za zavarovanje brez navedbe imena in priimka velja, da so lahko za primer 
nezgodne smrti in smrti zaradi bolezni zavarovane vse osebe, ki podajo pisno 
soglasje	na	poseben	list,	ki	je	priložen	pri	sklenitvi	zavarovanja.		

5. člen 
Zavarovanje z navedbo imena in priimka zavarovancev

1. Za zavarovanje z navedbo imena in priimka velja, da so zavarovane samo tiste 
osebe,	ki	so	poimensko	navedene	v	zavarovalni	polici	ali	seznamu,	ki	je	priložen	
zavarovalni polici.

2.	 Za	zavarovance,	 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.

3.	 Za	zavarovanca	iz	druge	točke	tega	člena	se	plača	toliko	dvanajstin	letne	premije,	
kolikor mesecev je še do izteka zavarovalnega leta.

  6. člen 
Obseg zavarovalnega kritja

1. Zavarovalno kritje se nanaša na nezgode, ki se zgodijo pri opravljanju delovnih 
obveznosti	zavarovanca	pri	zavarovalcu.	Med	slednje	se	štejejo	tudi	udeležbe	na	
sestankih,	seminarjih	in	službene	poti,	na	katere	je	bil	zavarovanec	napoten	s	strani	
delodajalca. Nezgode, ki jih utrpi zavarovanec na poti na delo in nazaj, niso zajete 
v zavarovalno kritje.

2. V kolikor je dogovorjeno, da zavarovalno kritje zajema še nezgode, ki jih 
zavarovanec utrpi na poti na delo in nazaj, velja, da mora biti ta pot v neposredni 
povezavi s prihodom na delovno mesto oziroma odhodom z delovnega mesta.

3.	 V	kolikor	je	dogovorjeno	24-	urno	zavarovalno	kritje,	velja,	da	so	ob	kritju	iz	prve	in	
druge	točke	tega	člena,	krite	tudi	nezgode,	ki	se	zgodijo	v	prostem	času	oziroma	
izven opravljanja delovnih obveznosti pri zavarovalcu.

4.	 Zavarovalno	 kritje	 velja	 tudi	 za	 nezgodo,	 ki	 jo	 zavarovanci	 doživijo	 kot	 potniki	
motornega	letala,	registriranega	za	prevoz	potnikov.	V	primeru,	ko	več	zavarovancev	
po	 eni	 zavarovalni	 polici	 doživi	 nesrečo	 z	 istim	 letalom,	 je	 skupna	 zavarovalna	
vsota	 za	 primer	 nezgodne	 smrti	 zavarovancev	 omejena	 na	 največ	 2.200.000	
EUR. V kolikor bi zavarovalne vsote za nezgodno smrt vseh zavarovancev 
presegle	znesek	2.200.000	EUR,	se	zavarovalna	vsota	za	vsakega	posameznega	
zavarovanca sorazmerno zmanjša, tako da vsota vseh posameznih zavarovalnih 
vsot	ne	presega	2.200.000	EUR.

7. člen 
Prenehanje zavarovanja

1. Na podlagi pisne izjave lahko zavarovanec izstopi iz zavarovanja le ob izteku 
zavarovalnega leta. Vendar pa preneha zavarovanje za posameznega zavarovanca 
ob	24:00	uri	dneva,	ko	mu	je	prenehalo	delovno	razmerje.

8. člen 
Zavarovalni upravičenci

1.	 Upravičenci	za	primer	smrti,	v	kolikor	ni	v	polici	drugače	dogovorjeno,	so:

 • otroci	zavarovanca	in	zakonec	v	enakih	delih,če	ni	otrok,	zakonec,

 • če	ni	zakonca,	otroci	po	enaki	delih,

 • če	ni	zakonca	 in	otrok,	zavarovančevi	starši	v	enakih	delih;	če	živi	samo	
eden od staršev, mu pripada celotna zavarovalna vsota,

 • če	 ni	 oseb	 v	 prejšnjih	 alinejah,	 so	 upravičenci	 dediči	 zavarovanca	 na	
podlagi	pravnomočnega	sklepa	sodišča.

2.	 Če	je	upravičenec	mladoletna	oseba,	se	zavarovalnina	izplača	njegovim	staršem	
oziroma skrbniku.

3.	 Upravičenec	za	primer	trajne	invalidnosti,	do	dnevnega	nadomestila	in	bolnišnične	
dnevnice	je	zavarovanec,	če	ni	drugače	dogovorjeno.

9. člen 
Končne določbe

					Če	se	določila	Splošnih	in	Posebnih	pogojev	razlikujejo,	veljajo	določila	Posebnih	
pogojev.

1.	člen	 Splošna	določila

2.	člen	 Zavarovanci

3.	člen	 Oblike	kolektivnega	zavarovanja

4.	člen	 Zavarovanje	brez	navedbe	imena	in	priimka																					
zavarovancev

5.	člen	 Zavarovanje	z	navedbo	imena	in	priimka	zavarovancev

6.	člen	 Obseg	zavarovalnega	kritja

7.	člen	 Prenehanje	zavarovanja

8.	člen	 Zavarovalni	upravičenci

9.	člen	 Končne	določbe

POSEBNI POGOJI KOLEKTIVNEGA NEZGODNEGA ZAVAROVANJA (KU 2018)

Vsebina:

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.

GRAWE	zavarovalnica	d.d.,	Gregorčičeva	39,	2000	Maribor

zavarovanje sklenjeno brez navedne imena in priimka,


