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Izrazi v teh pogojih pomenijo:
zavarovalnica: GRAWE zavarovalnica d.d.

zavarovanec: zavarovana oseba

zavarovalec: sklenitelj zavarovanja

zavarovalna vsota: dogovorjena obveznost po zavarovalni pogodbi

pogodbi

zavarovalna polica: listina o zavarovalni pogodbi

vsote

nevarno (npr. bungee jumping, kanjoning, urbano plezanje, 
ipd.)

 

 

podlagi dejstva, da so odgovori na vprašanja v ponudbi in na druga morebitna 

ter navesti vsa dejstva, ki so mu znana oziroma mu niso mogla ostati neznana. 
Zavarovalec je ravno tako odgovoren za pravilnost in popolnost podatkov 

pregled, predstavlja zdravniška dokumentacija sestavni del zavarovalne ponudbe. 

dokazila.

zapadle zavarovalne premije.

zavarovalno leto.

 

1. V primeru samomora zavarovalca oziroma zavarovanca v prvem letu od dneva 
sklenitve zavarovanja ni zavarovalnega kritja za primer smrti.

 V primeru samomora zavarovalca oziroma zavarovanca v drugem in tretjem letu 

4. Zavarovalnica ne nudi zavarovalnega kritja v primeru smrti zavarovanca, ki je 
posledica:

velja polno kritje.

5.2. ukvarjanja z nevarnimi športi (npr. bungee, jumping, kanjoning, urbano 

 

 

opomin prejel z dnem prispetja pošiljke nazaj na naslov zavarovalnice.  

2. V kolikor zavarovalec ne poravna terjatve v roku, ki je naveden v opominu, ki ne 

stori kdo drug, ki ima interes, se pogodbeno razmerje razdre.
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vsebovati vzrok smrti. V primeru, da je smrt zavarovanca posledica bolezni 

vpogled v celotni zdravstveni karton zavarovanca.

za potrdilo o prejemu zavarovalnine. 

niso bili nujno potrebni, krije zavarovalnica.

 

1. Vsi dogovori, obvestila in izjave v zvezi z zavarovalno pogodbo morajo biti podani 
v pisni obliki.

2. V kolikor se je zavarovalec preselil in o tem ni obvestil zavarovalnice, bo 
zavarovalnica vse uradne dopise, ki so namenjeni zavarovalcu, pošiljala na njej 

oziroma se preselil.

uradne dopise in obvestila zavarovalnice.

 

pisni obliki.

 

 

ki se urejajo s posebnimi zavarovalnimi pogoji za dodatna zavarovanja ali s 
posebnimi klavzulami na zavarovalni polici.

2. Za dodatna zavarovanja velja naslednje:

 

iz zavarovalnega razmerja izvensodno uveljavlja v okviru notranjega postopka za 

, e-pošta: irps@zav-zdruzenje.si, .

 

zavarovalnica.

poteku najmanj enega leta od sklenitve zavarovanja oziroma od zadnje spremembe 

obvestiti zavarovalca, ki spremembe ne more zavrniti oziroma jo  spremeniti.

 


