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ERGO Nezgoda 
Vrsta inovativnih in cenovno ugodnih kritij: Progresivna zava-
rovalnina za trajno invalidnost do 400 % zavarovalne vsote, 
Doživljenjska invalidska renta, Nadomestilo za zlom kosti, Na-
domestilo za bolečine,  Stroški zdravljenja, Prva nezgodna asis-
tenca v Sloveniji, Pomoč in nega na domu,  Reševanje v gorah,…

Zakaj ERGO Nezgoda?

•	 Velik izbor kritij, kot jih imajo na voljo zavarovanci na najbolj 
razvitih zavarovalniških trgih, med drugimi tudi;
•	 Progresivna trajna invalidnost z izplačilom do 400 % 

zavarovalne vsote,
•	 Doživljenjska invalidska renta,
•	 Nadomestilo za  zlom kosti,
•	 Kritje stroškov zdravljenja,
•	 Kritje stroškov kozmetičnih operacij,
•	 Nadomestilo za bolečine.

•	 Prvi na slovenskem trgu z nezgodno asistenco SOS Nezgoda, 
ki med drugim nudi nego in pomoč na domu, reševanje 
oseb, povrne stroške zdravljenja v tujini in vrsto drugih 
kritij in storitev pomoči po celem svetu.

•	 Zavarovanje lahko popolnoma prilagajate svojim potrebam.
•	 Kriti ste povsod; v prostem času, pri delu, na potovanju 

kjerkoli po svetu.
•	 Visoke zavarovalne vsote, izplačilo za trajno invalidnost do 

600.000 €.
•	 Zavarovanje za vso družino na eni polici; premija ni odvisna 

od števila otrok.
•	 Zavarujete se lahko do 80. leta starosti.
•	 Ni plačila davka od prometa zavarovalnih poslov, če se 

zavarujete za dobo 10 ali več let.
•	 Avtomatično višanje zavarovalnih vsot z indeksom cen na 

drobno, s čimer ohranjate realno vrednost zaščite.

Odrasla oseba Družina Otrok SeniorZavarovalno kritje Zavarovalnina

Trajna invalidnost s progresijo 400 % do 600.000 €
Trajna invalidnost do 150.000 €
Trajna invalidnost od 20 % s progresijo 400 % do 600.000 €
Trajna invalidnost od 20 % do 150.000 €
Nezgodna smrt * do 150.000 €
Nadomestilo za bolečine do 2.000 €
Stroški zdravljenja in  kozmetičnih posegov do 5.000 €
Bolnišnični dan do 50 €/dan
Nadomestilo za zlom kosti 400 €
Doživljenjska renta od 50 % invalidnosti do 1.000 €/mesec
Doživljenjska renta od 35 % invalidnosti do 1.000 €/mesec
Dnevno nadomestilo do 20 €/dan
Dnevno nadomestilo od 8. dne do 20 €/dan
Dnevno nadomestilo od 15. tega dne do 20 €/dan
SOS Nezgoda nudenje pomoči
SOS Pomoč na domu do 1.500 €
SOS Reševanje do 7.000 €

Legenda:
Izbirno

* Razen osebe, mlajše od 14 let



Ob sklenitvi zavarovanja ERGO Nezgoda ste deležnih dodatnih 
ugodnosti in popustov:

•	 do 15 % popusta  ob izboru vsaj štirih zavarovalnih kritij;
•	 do 15 % popusta za dolgoročno zavarovanje;
•	 5 % popust, če imate v družini pri zavarovalnici ERGO 

sklenjeno tudi avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje 
doma ali življenjsko zavarovanje;  

•	 5 % popust na takojšnje plačilo letne premije.

Inovativna zavarovalna kritja!

Trajna invalidnost s progresijo 400 %

Če je zaradi posledic nezgode nastopila trajna invalidnost, 
vam zavarovalnica izplača zavarovalnino, ki se določa po 
progresivni lestvici glede na stopnjo invalidnosti, do največ 
4 kratnika zavarovalne vsote, ki ste jo izbrali.  
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Trajna invalidnost od 20 %
Če potrebujete zavarovalno kritje le za hujše posledice 
nezgode, vam priporočamo cenovno zelo ugodno kritje po 
katerem vam zavarovalnino izplačamo ob stopnji trajne 
invalidnosti, ki je višja od 20 %.
Doživljenjska renta 
Če je zaradi posledic nezgode nastopila trajna invalidnost, 
višja od 35 % , vam bo zavarovalnica ERGO do konca 
življenja, v vsakem primeru pa vsaj 10 let, izplačevala 
mesečno invalidsko rento v dogovorjeni višini.
Nadomestilo za zlom kosti 
Zavarovalnica ERGO vam izplača zavarovalno vsoto, ki ste jo 
izbrali, če utrpite zlom kosti zaradi nezgode.
Nadomestilo za bolečine 
Če ste bili zaradi nezgode v bolnišnični oskrbi vsaj 10 dni, 
vam zavarovalnica ERGO izplača znesek, ki ste ga izbrali.
Stroški zdravljenja in  kozmetičnih posegov
Zavarovalnica ERGO vam do izbranega zneska povrne vse nujne 
stroške zdravljenja in kozmetičnih posegov, ki so posledica 
nezgode in bi jih sicer morali kriti sami.  
Bolnišnični dan
Za vsak dan, ki ste ga preživeli v bolnišnici zaradi nezgode, 
vam izplačamo dogovorjen znesek. Za zdravljenje v tujini 
vam izplačamo dvojni znesek. 

Z zavarovanjem SOS Nezgoda vam 24-ur na dan brezplačno 
organiziramo storitve ter pomoč in krijemo stroške v opre-
deljenem obsegu v sodelovanju z asistenco Coris, za vas in 
vašo družino, kjerkoli v svetu se nahajate. 

Med vrsto kritij in storitev med drugim organiziramo in 
krijemo stroške;
•	 reševanja (tudi helikopterskega), če se je nezgoda ali velika 

nevarnost zanjo zgodila v težko dostopnih krajih;
•	 gospodinjske pomoči in nege na domu, ter dopolnilno 

izobraževanje otrok, če zaradi nezgode določenih funkcij 
zavarovana oseba ne more opravljati sama;

•	 stroške zdravljenja v tujini, ki bi jih sicer morali kriti sami, 
do 20.000 €. 

Progresivna lestvica glede na stopnjo  
invalidnosti



Kako ravnati v primeru nastanka škode:

•	 Če potrebujete pomoč asistenčnega centra, pokličite na 
našo enotno številko. 

•	 Poiščite zdravniško pomoč, med zdravljenjem pa se držite 
navodil zdravnika.

•	 Prijavite nezgodo, brž ko vam zdravstveno stanje to 
omogoča. Obrazce za prijavo škode in podrobnejša navodila 
lahko najdete na naši spletni strani: www.ergo.si.

•	 Zberite vso zdravstveno in drugo dokumentacijo, ki je 
povezana z vašim nezgodnim ali škodnim primerom ter 
nam jo posredujte, ko je zdravljenje zaključeno.

Kontakti

Ko potrebujete pomoč, želite prijaviti zavarovalni primer, prido-
biti dodatne informacije ali ponudbo, pokličite na našo enotno 
brezplačno številko 080 60 68 oziroma +386 1 560 65 63 za 
klice iz tujine, na stroške klicatelja. Podrobnejše in dodatne 
informacije najdete tudi na naših spletnih straneh: www.ergo.si.

Kaj krije asistenca ERGO?

Z zavarovanjem Nezgodne asistence vam ob nastanku 
nujnega primera 24 ur na dan brezplačno organiziramo 
in nudimo pomoč ter popravila na domu v opredeljenem 
obsegu v sodelovanju s pogodbenim partnerjem Coris.

Storitve Nezgodne  
asistence Kaj krijemo Kje?

Prevoz in vrnitev 
poškodovane osebe neomejeno cel svet

Stroški zdravljenja do 20.000 € po osebi tujina

Vrnitev posmrtnih  
ostankov neomejeno tujina

Vrnitev mladoletnih  
oseb s spremstvom do 2.000 € tujina

Obisk sorodnika strošek prevoza in dveh nočitev 
do 70 € na noč tujina

Finančna pomoč
varščina do 5.000 €, sodni in 
upravni stroški do 1.500 €,  
prevajalec do 1.500 €

tujina

Iskanje in vrnitev 
zavarovane osebe do 500 € po osebi tujina

Posredovanje obvestil 
sorodnikom neomejeno tujina

SOS – reševanje 
kritje stroškov do 7.000 € po 
osebi, vključeno tudi reševanje  
s helikopterjem

cel svet

SOS – pomoč na domu 
do 1.500 € (nakupovanje, 
kuhanje, spremstvo, čiščenje, 
urejanje okolice, varstvo otrok, 
poučevanje otrok)

doma

Splošne informacije
zdravstvene ustanove, 
prenočišča, restavracije, turistične 
agencije, javni prevoz, itd.

cel svet



Brezplačna številka: 080 60 68
Tujina: +386 1 560 65 63 (na stroške klicatelja)

ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji 
Šlandrova ulica 4		•		1231 Ljubljana-Črnuče		•		Slovenija 
info@ergo.si

www.ergo.si
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