DODATNO ZAVAROVANJE ZA NEZGODNO
SMRT
Dodatno kritje k življenjskemu zavarovanju

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group,
vpisana v Avstriji v register Gospodarskega sodišča Dunaj pod št. FN33376i

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 za nezgodno smrt
Kaj je zavarovano?

Kaj ni zavarovano?

 Zavarovan je primer smrti zavarovanca zaradi
nezgode.
 Dogovorjena zavarovalna vsota se v primeru
smrti zaradi nezgode v času dogovorjenega
trajanja pogodbe izplača takoj.

 Zavarovalno kritje velja izključno v primeru, ko

Izplačilo zavarovalnine je odvisno individualno od
dogovora v zavarovalni pogodbi.

nastopi smrt zaradi nezgode. Drugih vzrokov
smrti zavarovane osebe to dodatno zavarovanje
ne krije. Natančen opis, kaj velja v smislu tega
zavarovanja kot nezgoda, 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 nezgode, kot denimo
!
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pri uporabi posebnih letalskih naprav in pri
izvajanju padalskih skokov;
pri sodelovanju na tekmovanjih z motornimi
vozili;
pri poskusu ali storitvi kaznivih dejanj;
pri nezgodah v povezavi z vojnimi dogodki;
zaradi sodelovanja pri notranjih nemirih;
nezgode, povzročene zaradi jedrske energije;
zaradi motnje zavesti zaradi alkohola ali drog.

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?
Vi in oseba, ki bo zavarovana, ste dolžni 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.
- Takoj nas je potrebno obvestiti o nezgodni smrti.
- Pred izplačilom zavarovalnine mora upravičenec predložiti uradni mrliški list in dokazilo o vzroku smrti in
podrobnejših okoliščinah ter izkazati svojo identiteto.
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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 dogovorjenim
pretekom ali z odpovedjo. To dodatno zavarovanje pa preneha najkasneje s koncem tistega zavarovalnega leta, v
katerem je zavarovana oseba dopolnila 75. leto starosti.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
To dodatno zavarovanje 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
zavarovanja. Dodatno zavarovanje preneha veljati ob predčasni odpovedi brez pravice do povračila.
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