Nezgodno zavarovanje
otrok in mladine
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: NLB Vita d.d. Ljubljana, Slovenija
Produkt: NLB Vita Nezgoda Junior

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 zagotovljene 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?

NLB Vita Nezgoda Junior je nezgodno zavarovanje otrok in mladine, s katerim v primeru nezgode zagotovite sebi ali otroku dodatno
finančno varnost v času njegovega okrevanja po poškodbi. Zavarujejo se lahko otroci in mladostniki od rojstva do dopolnjenega 26.
leta starosti, ki se šolajo oz. niso v delovnem razmerju. Zavarovancem so na voljo različni paketi zavarovanja z različnim obsegom kritij
glede na njihove potrebe. Za otroke in mladostnike starejše od 6 let, ki so člani športne zveze ali društva, je na voljo paket Športnik,
ki v celoti krije tudi posledice nezgod, ki so se zgodile tekom treninga ali udeležbe na športnih tekmovanjih. Zavarovanje ni vezano na
šolsko ali študijsko leto, ampak ga lahko sklenete kadarkoli.

Kaj je zavarovano?
Trajna invalidnost kot posledica nezgode z 200%
progresijo
-

za vsak ugotovljeni odstotek trajne invalidnosti
nad 50% izplačamo trikratnik odstotka
zavarovalne vsote za trajno invalidnost; pri 100%
trajni invalidnosti izplačamo 200% zavarovalne
vsote za trajno invalidnost.

Nezgodna renta.
Nezgodna smrt (le v primeru, da je zavarovanec na
dan začetka zavarovanja že dopolnil 15 let).

Kaj ni zavarovano?
Nezgode oz. poškodbe, ki so se zgodile pred
sklenitvijo zavarovanja ali ponavljajoče se poškodbe
(ki izvirajo iz predhodnih poškodb).
Bolezni, zastrupitve, alergična in druga stanja, ki ne
ustrezajo definiciji nezgode.
Zlomi, ki niso navedeni v Tabeli zlomov, stresni zlomi
in zlomi, ki so posledica osteoporoze.
Poškodbe v primeru neuporabe varnostnega pasu oz.
neuporabe predpisane zaščitne opreme.
Poškodbe v primeru izvajanja tveganih prostočasnih
športnih ali rekreacijskih dejavnosti.

Če je posebej dogovorjeno z izbranim paketom
zavarovanja:

Poškodbe v primeru delovanja alkohola, mamil ali
drugih psihoaktivnih snovi na zavarovanca.

•

Morebitne druge izključitve v skladu s pogoji
zavarovanja.

Nadomestilo za okrevanje po poškodbah
-

na podlagi predložene medicinske
dokumentacije, iz katere so razvidni predpisani
ukrepi zdravljenja, opredelimo izplačilo glede na
težo poškodbe, in sicer: izplačilo za okrevanje po
lažjih poškodbah, izplačilo za okrevanje po težjih
poškodbah oz. izplačilo za okrevanje v bolnišnici.

•

Nadomestilo za fizioterapije.

•

Nadomestilo za najtežje poškodbe.

•

Zlom kosti.

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno z višino zavarovalnih vsot na polici.
Kritje je lahko omejeno v primeru, ko na obseg
poškodb ali zdravljenje vplivajo predhodna
zdravstvena stanja.
Če je zavarovanec že dopolnil 6 let zavarovalnica
izplača 50% zavarovalne vsote v primeru poškodb,
ki so nastale pri treningu ali udeležbi na športnih
tekmovanjih, razen v paketu Športnik.
Nadomestilo za fizioterapijo se izplača za največ 8
koledarskih dni.
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Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje velja za nezgode, ki se pripetijo kjerkoli in kadarkoli. Zavarovanje velja celo leto ne glede na to, ali se je nezgoda
zgodila v času šole, v prostem času ali v času šolskih počitnic, v Sloveniji ali tujini.

Kakšne so moje obveznosti?
•

Obveznost plačila premije ob sklenitvi zavarovanja in v primeru podaljšanja zavarovanja.

•

Izjaviti se o preteklem škodnem dogajanju (»da zavarovanec v preteklem letu ni uveljavljal zavarovalnine zaradi posledic nezgode
več kot trikrat«).

•

Prijava zavarovalnega primera zavarovalnici najkasneje v 3 dneh po nezgodi oz. takoj, ko zdravstveno stanje to omogoča in
predložitev zdravstvene dokumentacije, ki opredeljuje zavarovalni primer.

•

Soglašati z dodatnim kritjem za primer smrti po dopolnjenem 15. letu zavarovanca in s tem nadaljevanjem zavarovanja v primeru
sklenitve zavarovanja s samodejnim podaljševanjem.

Kdaj in kako plačam?
Zavarovalno premijo plačate v enkratnem znesku ob sklenitvi zavarovanja. V primeru enoletnega zavarovanja s samodejnim
podaljševanjem plačate vsako nadaljnjo premijo ob začetku novega zavarovalnega leta. Zavarovalno premijo plačate s plačilnim
nalogom ali z direktno obremenitvijo, v kolikor ste podpisali SEPA soglasje.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovanje prične veljati ob 00.00 uri tistega dne, ki je na polici naveden kot datum začetka zavarovanja, če je bila ob sklenitvi
plačana zavarovalna premija. Zavarovanje preneha ob 24.00 uri tistega dne, ki je na polici naveden kot datum konca zavarovanja.
Če je na polici naveden samo datum začetka zavarovanja (enoletno zavarovanje s samodejnim podaljševanjem), se zavarovanje
avtomatsko podaljšuje, dokler ga pisno ne odpoveste oz. dokler zavarovana oseba ne dopolni 26 let.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če je sklenjeno enoletno zavarovanje s samodejnim podaljševanjem lahko zavarovanje odpoveste s pisnim obvestilom zavarovalnici
najmanj 1 mesec dni pred koncem zavarovalnega leta, v tem primeru se zavarovanje ne bo podaljšalo. V primeru sklenitve
zavarovanja na daljavo lahko zavarovanje odpoveste v prvih 14 dneh po sklenitvi.
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