Življenjsko zavarovanje za primer težkih bolezni
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: GRAWE zavarovalnica d. d.

Ime produkta: GRAWE ELITE 20 PLUS

Ta dokument podaja kratek pregled zavarovanja in ne vsebuje podrobnih in popolnih podatkov o zavarovanju ter ni prilagojen vašim individualnim potrebam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju so na voljo v drugih dokumentih (v zavarovalnih 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 življenjsko zavarovanje s kritjem za primer smrti, doživetja in nastopa določene težke bolezni z udeležbo na dobičku.

Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

V primeru nastopa ene izmed težkih bolezni:

Zavarovalno kritje ne velja za dogodke če gre za:

srčni infarkt,
operacija bypass,

zamolčane zdravstvene težave ob sklenitvi
zavarovanja,

karcinom,

samomor v prvem letu od dneva sklenitve,

možganska kap,
kronična odpoved ledvic,

naklepno smrt zavarovalca oz. zavarovanca,

operacija aorte,
presaditev organov,
zamenjava srčnih zaklopk,

vojne dogodke vseh vrst, nemiri, vstaje, teroristični
napadi, epidemije, okužbe z virusom HIV,
udeležbo na tekmah s kopenskimi, vodnimi ali
zračnimi motornimi vozili.

multipla skleroza,
cerebralna paraliza,
slepota,
benigni možganski tumor,
koma,
kronična odpoved jeter,
obstrukcija pljuč,
izguba okončin,
huda poškodba glave,
hude opekline,
izguba glasu ali govorne funkcije,
izguba sluha.

Ali je kritje omejeno?
Zavarovalno kritje za nastop določene težke
bolezni se začne po preteku treh mesecev od
začetka zavarovanja,
zavarovalno kritje ne velja za določene težke
bolezni, ki so nastopile in/ali se je zavarovanec
pred sklenitvijo zaradi njih že zdravil.
z nastopom ene izmed težkih bolezni preneha
zavarovalno kritje za katerikoli nastop iste ali
druge določene težke bolezni,
prav tako pa preneha kritje za primer doživetja in
smrti ter za vsa dodatna zavarovanja.
zavarujejo se lahko osebe med 15. in 65. letom
starosti.

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 višjih zavarovalnih vsot je potreben obisk zdravnika in izpolnitev zahtev zdravniškega vprašalnika.

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?
Odstop od zavarovalne pogodbe je možen v roku 30 dni po sklenitvi.

