Zavarovanje za podjetja

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Zavarovalnica: ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji
Produkt: ERGO Poslovni – Kolektivna nezgoda

Namen tega dokumenta je zagotoviti povzetek informacij o določenem zavarovalnem produktu in ni prilagojen vašim individualnim
potrebam ter zahtevam. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v drugih dokumentih
(v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih prejmete pred ali po sklenitvi zavarovanja). Natančno
preberite vso dokumentacijo, da boste z zavarovanjem seznanjeni v celoti.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Gre za celovito nezgodno zavarovanje pred finančnimi posledicami v primeru nezgode. Lahko izbirate med mnogimi zavarovanimi
nevarnostmi in jih med seboj kombinirate. Obseg izbranih zavarovanih nevarnosti je določen na polici.

Kaj je zavarovano?
nezgodna invalidnost

Kaj lahko dodatno zavarujem?
nezgodna invalidnost z progresijo,
nezgodna smrt,
doživljenjska renta,
dnevno nadomestilo,
bolnišnični dan,
stroški zdravljenja,
nadomestilo za bolečine,

Kaj ni zavarovano?
Nezgoda, ki se je zgodila pred sklenitvijo
zavarovanja;
Dogodki, ki ne ustrezajo definiciji nezgode;
Za invalidnost se ne prizna omejene gibljivosti
sklepa, ki neposredno meji na amputirani del
okončine (roke, noge);
Subjektivne težave, psihične motnje oziroma
disfunkcije, mravljinčenje, zmanjšanje mišične
moči, otekline na mestu poškodbe in bolečine se
pri določanju trajne izgube delovne sposobnosti ne
upoštevajo;
Dnevno nadomestilo v kolikor zavarovana oseba
ni predložila potrdila o upravičeni zadržanosti od
dela (bolniški list) ter ni potekalo aktivno zdravljenje
poškodbe;
Nujni stroški zdravljenja in nadomestilo za bolečine
po preteklih štirih letih od zavarovalnega primera;
Tri- ali večkratno ponovljena poškodba istih sklepnih
struktur (npr. kolenske vezi, ramena, polni ali delni
izpah/izvin na istem sklepu) ne glede na vzrok
nastanka.

Ali je kritje omejeno?
Zavarujejo se samo tiste osebe, ki so zaposlene pri
nosilcu dejavnosti in so navedene v poimenskem
seznamu, priloženem k polici.
Za novo prijavljene osebe prične jamstvo
zavarovalnice ob 24.00 uri zadnjega koledarskega
dne tistega meseca, v katerem je zavarovalnica
prejela pisno prijavo v zavarovanje. Za odjavljene
zavarovance preneha jamstvo zavarovalnice ob
24.00 uri tistega dne, ki je v odjavi naveden kot dan
prenehanja zavarovanja, premija pa se zaračuna za
celoten mesec.
Ostale izključitve ter omejitve kritij so opredeljene v
splošnih in posebnih pogojih zavarovanja.

Kje velja zavarovanje?
Zavarovanje je veljavno na lokaciji, ki mora biti nedvoumno in natančno določena v zavarovalni pogodbi. Pri zavarovalnem
kritju odgovornosti zasebnika je zavarovanje veljavno kjer koli na svetu.

Kakšne so moje obveznosti?
•

V primeru nezgode takoj, ko je to mogoče (najpozneje pa v 48 urah po nezgodi) obiščite zdravnika zaradi pregleda in nudenja pomoči;

•

Nemudoma ukrenite vse potrebno za zdravljenje ter glede načina zdravljenja ravnajte po zdravnikovih navodilih in nasvetih;

•

V prijavi nezgode zavarovalnici podajte vsa potrebna obvestila in podatke, zlasti o kraju in času ter okoliščinah, ko se je
nezgoda pripetila, popoln opis dogodka, ime zdravnika, ki je zavarovanca pregledal neposredno po nezgodi ali ga je
zdravil, izvid zdravnika o vrsti telesnih poškodb, nastalih in morebitnih posledicah, kakor tudi vse podatke o telesnih hibah,
pomanjkljivostih in boleznih, ki jih je zavarovanec morebiti imel že pred nezgodo;

•

Plačilo premije;

•

Obveščanje zavarovalnice o spremembah okoliščin, ki vplivajo na zavarovanje.

Kdaj in kako plačam?
Prvo ali enkratno premijo plačate ob sklenitvi zavarovanja z gotovino, plačilno, kreditno kartico ali preko UPN obrazca. Nadaljnje
premije pa preko direktne obremenitve ali obrazca UPN.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?
Zavarovanje začne veljati od 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot dan začetka zavarovanja in če je do tega dne plačan
najmanj prvi obrok premije v primeru, da je dogovorjeno obročno plačilo premije, razen če ni drugače dogovorjeno.
Zavarovanje neha veljati ob 24. uri dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Če trajanje zavarovanja ni določeno v zavarovalni pogodbi, sme vsaka stranka od nje odstopiti z dnem zapadlosti premije, le da
mora o tem pisno obvestiti drugo stranko najmanj tri mesece pred zapadlostjo premije. Če je zavarovanje sklenjeno za več kot
tri leta, sme po preteku tega časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od pogodbe tako, da to pisno
sporoči drugi stranki.
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