DODATNO ZAVAROVANJE ZA HUDE
BOLEZNI
Dodatno kritje k življenjskemu zavarovanju
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Opozorilo: Ta dokument z informacijami podaja na kratko najpomembnejše informacije o tem produktu. Popolne informacije
pred sklenitvijo pogodbe in pogodbene informacije so na voljo v ponudbi, na zavarovalni polici in v pogojih zavarovanja.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Dodatno zavarovanje v primeru nastanka hudih bolezni
Kaj je zavarovano?
 Pri nastanku določene hude bolezni se izplača
zavarovalna vsota.
 Zavarovan je nastanek naslednjih hudih bolezni :
- rakasta obolenja, ki ogrožajo življenje
- srčni infarkt
- možganska kap
- žilni obvod (by-pass) koronarnih arterij
- ledvična odpoved
- presaditev organa ali organov
- ohromelost (paraliza)
- slepota
- operacija aorte
- operacija srčnih zaklopk
- Multipla skleroza
- napredujoča demenca (Alzheimerjeva
bolezen)
- Parkinsonova bolezen
- izguba okončin
- koma
- benigni možganski tumor
-hude bolezni zaradi ugriza klopa (pomladnopoletni meningoencefalitis in Lymska bolezen)
Izplačilo zavarovalnine je odvisno individualno od
dogovora v zavarovalni pogodbi.

Kaj ni zavarovano?


Zavarovalno kritje se nanaša
izključno na nastanek opisanih hudih bolezni .
Drugih bolezni zavarovane osebe to dodatno
zavarovanje ne krije. Natančen opis, kaj velja v
smislu tega zavarovanja kot huda bolezen, je na
voljo v ustreznih pogojih.
Ob preteku zavarovanja brez izplačila zavarovalnine
pogodba preneha brez pravice do izplačila.
Ali je kritje omejeno?
Iz zavarovanja so izključene hude bolezni, ki so
nastale :
! če se v roku 90 dni od začetka zavarovanja ali
datuma obnove zavarovanja prvič pojavijo
simptomi ali bolezen ali je bila bolezen prvič
diagnosticirana
! zavarovanec ni poiskal zdravniške pomoči oz.
upošteval navodil zdravnika;
! vojne, državljanske vojne, revolucije, nemirov
ali vstaje;
!
bivanja 13 zaporednih tednov v obdobju 12
mesecev zunaj EU, ZDA ali Kanade;
! namernega samopoškodovanja ali poskusa
samomora;
! zaradi jedrske energije ali drugih sevanj;
! zaradi jemanja drog ali zdravil; zlorabe alkohola
ali jemanja strupa;
! zaradi udeležbe v nezakonitih ali kriminalnih
dejanjih;
! poškodb ali bolezni, ki izhajajo iz
profesionalnega športa;
! zaradi nezakonitih dejanj upravičenca, ki imajo
za posledico nastanek hude bolezni;
! HIV/AIDS infekcije;
! zaradi sodelovanja zavarovanca v oboroženih
silah ali mirovnih operacijah.
Našteti razlogi so navedeni le v informacijo in ne
pomenijo popolnega besedila pogojev.
(Popolnoma natančne določbe o tem so opredeljene
v splošnih zavarovalnih pogojih.)

Kje velja zavarovanje?
 Zavarovalno kritje velja po vsem svetu.

Kakšne so moje obveznosti?
-

Dolžni ste v celoti izpolniti ponudbo in pravilno in popolnoma resnično odgovoriti na vprašanja v ponudbi.
Dolžni ste brez stroškov za zavarovalnico in pravočasno plačevati dogovorjene zavarovalne premije.
O hudi bolezni nas morate nemudoma obvestiti; prav tako o primeru smrti po prijavljeni hudi bolezni.
Posredovati nam morate vse informacije, ki so pomembne za konkreten primer.
Po potrebi je treba pooblastiti zdravnike, bolnišnične ustanove in uradne organe, da nam lahko posredujejo
informacije.
Dovoliti je treba tudi morebitne preiskave pri zdravniku cenzorju.

Kdaj in kako plačam?
Premija, ki jo je treba plačati za to dodatno zavarovanje, je del skupne premije zavarovalne pogodbe, zato veljajo zanjo
smiselno določbe te pogodbe, hkrati veljajo tudi ustrezne obveznosti glede plačevanja in morebiti sprejeti dodatni
dogovori.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Začetek:
Začetek zavarovalnega kritja je naveden na zavarovalni polici.
Zavarovalno kritje prične v skladu z določbami zavarovalne pogodbe, če v pogojih
dodatnega zavarovanja ni določeno drugače.
Prenehanje:
Trajanje zavarovalnega kritja ustreza načeloma trajanju zavarovalne pogodbe. Konkretno trajanje dodatnega
zavarovanja je navedeno na ponudbi oz. polici. Pogodba preneha s smrtjo zavarovane osebe, z izplačilom
zavarovalne vsote zaradi nastanka hude bolezni, z dogovorjenim pretekom ali z odpovedjo. To dodatno zavarovanje pa
preneha najkasneje s koncem tistega zavarovalnega leta, v katerem je zavarovana oseba dopolnila 65. leto starosti.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Pogodbo lahko pisno odpoveste kadarkoli z veljavnostjo ob koncu tekočega zavarovalnega leta ali v teku
zavarovalnega leta s 3-mesečnim odpovednim rokom z veljavnostjo ob koncu meseca, vendar ne pred potekom prvega
zavarovalnega leta.
V primeru odpovedi tega dodatnega zavarovanja nimate niti pravice do odkupa vrednosti niti do kapitalizacije. Dodatno
zavarovanje preneha veljati ob predčasni odpovedi brez pravice do povračila.
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