
Družinsko nezgodno zavarovanje
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

Zavarovalnica:  GRAWE zavarovalnica d. d.                                                                            Ime produkta: GRAWE NEZGODA

Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim in-
dividualnim potrebam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavaroval-
nih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Prosimo, da natančno 
preberete vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za družinsko nezgodno zavarovanje, ki je namenjeno zavarovanju tveganj, ki se zgodijo kot posledica nezgode. Nezgoda je enkraten,
nenaden in negotov dogodek, neodvisen od volje zavarovanca, ki deluje od zunaj na zavarovančevo telo in ima za posledico
njegovo smrt, invalidnost ali prehodno nesposobnost za delo.

Kaj je zavarovano?

 invalidnost,
 nezgodna smrt,

Dodatno se lahko priključi:

 bolnišnična dnevnica,

 dnevno nadomestilo,
 nadomestilo za bolečine,

 nezgodna renta,

 Asistenca v primeru nezgode - SOS nezgoda:

       storitev domače nege, čiščenja stanovanja, oskrba 
s hrano, varstvo otrok, psihološko svetovanje po 
nezgodi, obisk zavarovanca po nezgodi v tujini, 
kritje transportnih stroškov za prevoz otrok, kritje 
stroškov za učno pomoč.

       Zavarovalna kritja in zavarovalne vsote se določijo 
v zavarovalni pogodbi.

Ne prezrite: 

 Nositelj police je lahko zavarovan po vseh zgoraj 
naštetih kritjih.

  Partner je lahko sozavarovan za primer trajne 
invalidnosti, nezgodne smrti, bolnišnične dnevnice, 
dnevnega nadomestila in nadomestila za bolečine.

 Otroci so lahko sozavarovani samo za primer trajne 
invalidnosti, nezgodne smrti, bolnišnične dnevnice 
in nadomestila za bolečine.

Kaj ni zavarovano?

 bolezni ali poškodbe, ki so nastopile pred 
sklenitvijo zavarovanja ali po poteku zavarovanja,

 bolezni ali nalezljive bolezni kot posledica 
nezgode,

 predmete (npr. očala, oblačila, denar itd.) in ostalo 
premoženje (stanovanjske lastnine, avtomobil, 
kolo itd.),

 zdravljenje v rehabilitacijskih centrih, domovih za 
ostarele, sanatorijih ter ustanovah, ki se omejujejo 
na posamezne zdravstvene ali alternativne metode 
zdravljenja.

 tvegane poklice (npr. rudar, akrobat, profesionalni 
športnik itd.) in ukvarjanje z nevarnimi športnimi 
dejavnostmi (npr. bungee jumping, ekstremno 
plezanje, potapljanje pod 40 metrov globine itd.).

Ali je kritje omejeno?
 Zavarovalnina se plača samo za posledice, ki so 
nastale zaradi nezgode,

       odbije se predhodna invalidnost pri ugotavljanju 
stopnje trajne invalidnosti,

        duševne motnje (nevroze, psihonevroze) ne veljajo 
za posledice nezgode,

       nezgode, ki so nastale kot posledica vpliva alkohola 
ali delovanja drog, psihoaktivnih zdravil in drugih 
psihoaktivnih snovi,

       omejitve z zavarovalno vsoto,

       zavarujejo se lahko osebe med 15. in 80. letom 
starosti,

        nezgodno zavarovanje otrok se lahko sklene  do 
18. leta starosti.

Zavarovanje lahko nudi naslednja kritja                
glede na vaš izbor:

Zavarovalno kritje ne velja za dogodke če gre za:



Kje velja zavarovanje?
 Zavarovanje velja po celem svetu.

Kakšne so moje obveznosti?
• Natančno in dosledno izpolnite zavarovalno ponudbo ter resnično odgovoriti na vprašanja o zdravstvenem stanju.
• Zavarovalno premijo morate plačati pravočasno in v celoti.
• V primeru spremembe poklica je potrebno to čimprej javiti, da lahko prilagodimo zavarovalno pogodbo.
• V primeru nezgode je potreben čimprejšnji obisk zdravnika in prijava na zavarovalnico o nastali nezgodi.
• Obveščajte nas o vseh spremembah osebnih podatkov oziroma drugih podatkov, ki so pomembni za izvajanje zavarovanja.

Kdaj in kako plačam?
Prvo premijo morate plačati ob sklenitvi zavarovalne ponudbe. Premije so, v kolikor ni izrecno drugače navedeno, izražene v
letnih zneskih. Zavarovalna premija se plačuje za vsako tekočo zavarovalno dobo (obdobje 1 leta) vnaprej. Premijo je
mogoče z doplačilom plačevati obročno, in sicer s polletnimi, četrtletnimi in mesečnimi obroki.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 
Datum začetka in datum poteka zavarovanja sta navedena na polici. Če znaša ta čas najmanj eno leto, se šteje, da je
zavarovalno pogodba vedno znova podaljšana za dobo enega leta, v kolikor je katera od pogodbenih strank pisno ne
odpove najpozneje 3 mesece pred iztekom pogodbe.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, sme po preteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih
mesecev odstopiti od pogodbe s tem, da to pisno sporoči drugi stranki.


