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Izrazi v teh pogojih pomenijo:
osnovno zavarovanje: življenjsko zavarovanje, brez katerega ni možno skleniti tega 

dodatnega zavarovanja.

nevarni športi: so športi, ki vključujejo veliko hitrost, višino, nevarnost ali 
kakšno drugo akrobacijo in je ukvarjanje z njimi lahko smrtno 
nevarno (npr. bungee jumping, kanjoning, urbano plezanje, 
ipd.)

1. člen 
Predmet zavarovanja

1. V kolikor v času veljavnosti dodatnega zavarovanja za primer nezgodne smrti v 
prometni nesreči nastopi smrt, ki je posledica prometne nesreče in nastopi v roku 
enega leta od dneva prometne nesreče, izplača zavarovalnica poleg zavarovalne 
vsote iz osnovnega življenjskega zavarovanja še zavarovalno vsoto za primer 
nezgodne smrti v prometni nesreči.

 Zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti v prometni nesreči zapade v izplačilo 
s predložitvijo vseh potrebnih dokumentov in dokazil, in sicer tudi, če zavarovalna 
vsota iz osnovnega življenjskega zavarovanja zapade v izplačilo pozneje.

2. Zavarovalno kritje dodatnega zavarovanja za primer nezgodne smrti v prometni 
nesreči obstaja tako dolgo dokler:

2.1. je v veljavi pripadajoče osnovno življenjsko zavarovanje;

2.2. pripadajoče osnovno življenjsko zavarovanje ni spremenjeno v zavarovanje 
brez plačila premije (kapitalizacija).

 Sprememba dodatnega zavarovanja za primer nezgodne smrti v prometni nesreči 
v zavarovanje brez plačila premije in odkup nista možna. Dodatno zavarovanje 
za primer nezgodne smrti v prometni nesreči ne spada v skupino zavarovanj z 
udeležbo na dobičku.

3. Pri zavarovanju dveh oseb po eni polici, se v primeru nezgodne smrti v prometni 
nesreči:

3.1. enega zavarovanca izplača polovica zavarovalne vsote za primer nezgodne 
smrti v prometni nesreči;

3.2. obeh zavarovancev istočasno izplača upravičencem celotna zavarovalna 
vsota za primer nezgodne smrti v prometni nesreči. Istočasnost je podana, 
če je do smrti prišlo zaradi posledic iste prometne nesreče in sicer takoj ali v 
roku enega leta od dneva prometne nesreče.

2. člen 
Pojem prometne nesreče

1. Prometna nesreča v smislu teh pogojev je dogodek, ki ni odvisen od volje 
zavarovanca in nastane nenadno zaradi zunanjih mehanskih ali kemičnih vplivov 
na telo in ima za posledico smrt.

 Prometna nesreča je nesreča na javni cesti in na kategorizirani cesti, ki je dana 
v uporabo za cestni promet, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se 
vozilo in je v njej ena ali več oseb umrlo, bilo telesno poškodovanih ali je nastala 
materialna škoda.

2.  Udeleženec v prometni nesreči je vsaka fizična oseba, ki je s svojim ravnanjem 

pripomogla, da je prišlo do nesreče in vsakdo, ki je v nesreči utrpel škodo, bil 
telesno poškodovan ali je zaradi posledic nesreče umrl. Nadalje velja zavarovalno 
kritje tudi za pešče, ki v smislu teh pogojev utrpijo posledice kot žrtve prometne 
nesreče.

3.  Vozilo je vsako prevozno sredstvo, ki ima dovoljenje za uporabo za kopenski, vodni 
ali zračni promet na javnih prometnih površinah.

 Žičnice in vzpenjače, dovoljene za prevoz oseb, imajo enak status kot kopenska 
vozila.

3. člen 
Omejitve zavarovalnega kritja

1. Zavarovane ne morejo biti in so v vsakem primeru nezavarovane:

1.1. trajno popolnoma nesposobne osebe;

1.2. osebe s težkimi živčnimi motnjami;

1.3. duševno bolne ali duševno zaostale osebe.

2.  Zavarovalno kritje ne velja, za:

2.1. nesrečo, nastalo zaradi srčnega infarkta ali možganske kapi;

2.2. nesrečo, nastalo zaradi motnje zavesti, ali zmanjšane duševne sposobnosti, 
ki je posledica vpliva alkohola, drog ali zdravil. Kot zmanjšana duševna 
sposobnost se šteje kadar je imel zavarovanec pri upravljanju motornega 
vozila v času prometne nesreče v krvi več kot 0,5 grama alkohola na kilogram 
krvi. Pri drugih prometnih nesrečah je meja alkohola v krvi več kot 1 gram 
alkohola na kilogram krvi;

2.3. nesrečo, zaradi zaužitja vseh vrst psihoaktivnih substanc;

2.4. nesrečo, ki jo zavarovanec utrpi pri poizkusu ali storitvi kaznivega dejanja;

2.5. nesrečo, nastalo pri vožnji motornega vozila za katerega pa zavarovanec ni 
imel ustreznega vozniškega dovoljenja, kakor tudi za nesrečo, ki je posledica 
udeležbe na motorističnih tekmovanjih in zanje potrebnih treningih;

2.6. nesrečo zaradi vojnih dogodkov vseh vrst  ter nemirov, vstaj in neredov, 
če se jih je zavarovanec udeležil na strani povzročiteljev. Vendar mora 
zavarovalnica upravičencu izplačati matematično rezervo iz pogodbe, če je 
smrt zavarovanca posledica vojnih operacij;

3. Zavarovalno kritje tudi ne velja za smrtne primere do katerih je prišlo pretežno     
zaradi bolezni ali bolezenskih sprememb ali podobnih tegob, ki niso povezane s 
prometno nesrečo.

4. člen 
Krajevna veljavnost

1. Zavarovalno kritje velja po vsem svetu.

5. člen 
Splošna določila

1. V kolikor v teh zavarovalnih pogojih ni drugače določeno se smiselno uporabljajo 
vsi pripadajoči zavarovalni pogoji osnovnega zavarovanja.

POSEBNI POGOJI DODATNEGA ZAVAROVANJA ZA PRIMER NEZGODNE SMRTI                                
V PROMETNI NESREČI (VTZ 2017)

Vsebina:

1. člen Predmet zavarovanja
2. člen Pojem prometne nesreče
3. člen Omejitve zavarovalnega kritja

4. člen Krajevna veljavnost
5. člen Splošna določila

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 04. 04. 2017 in pričnejo veljati dne 05. 04. 2017.
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