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Zavarovalnica: ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji
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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 življenjsko zavarovanje za primer smrti brez izplačila privarčevanih sredstev ob zapadlosti zavarovalne pogodbe. Poleg 
osnovnega zavarovanja za primer smrti se lahko sklenitelj zavarovanja odloči za vključitev dodatnih zavarovalnih kritij.

Kaj je zavarovano?
 zavarovanje za primer smrti

Kaj lahko dodatno zavarujem?
 zavarovanje za nezgodno smrt
 zavarovanje za popolno in trajno nezmožnost za delo
 zavarovanje za trajno nezgodno invalidnost z 200% 

progresijo
 bolnišnični dan zaradi nezgode
 dnevno nadomestilo zaradi nezgode
 zavarovanje za poškodbo kosti zaradi nezgode
 nezgodna asistenca SOS
 oprostitev plačevanja premije v času bolniškega staleža 

zaradi bolezni ali nezgode

Kaj ni zavarovano?
Zavarovalnica je prosta svojih obveznosti  in ne izplača 
zavarovalnine

 če je zavarovalni primer posledica uporov, revolucije, 
terorizma;

 če je zavarovalni primer posledica radioaktivnega 
sevanja;

 če je zavarovalni primer posledica:
 opravljanja ali vožnje z letali in letalnimi napravami 

vseh vrst, razen če je bila zavarovana oseba kot 
potnik v javnem letalskem prometu;

 udeležbe na dirkah z motornimi kopenskimi vozili ter 
zračnimi in vodnimi plovili ali na treningih zanje.

 če je zavarovalni primer posledica sodelovanja 
zavarovane osebe pri pripravi, poskusu ali izvršitvi 
naklepnega kaznivega dejanja, kakor tudi pri pobegu po 
takšnem dejanju.

 če je zavarovalni primer posledica samomora oziroma 
posledic poskusa samomora zavarovane osebe ali 
samopoškodovanja:
 je zavarovalnica prosta svojih obveznosti in ne izplača 

zavarovalnine, če je bilo dejanje izvršeno v obdobju do 
enega leta od začetka dobe zavarovalnega kritja za 
posamezno zavarovalno kritje;

 zavarovalnica izplača le matematično rezervacijo za 
posamezno zavarovalno kritje po katerem se uveljavlja 
zavarovalnina, če je bilo dejanje izvršeno v obdobju 
enega do treh let od začetka zavarovalnega kritja za 
posamezno zavarovalno kritje.

Ali je kritje omejeno?
Kritje je omejeno v primeru:

 če je škoda povzročena z vojnimi operacijami ali upori, 
mobilizacijo; 

 če je škoda povzročena zaradi jedrskih dogodkov in 
delovanja radioaktivnih izotopov;

 če je škoda povzročena namerno ali s prevaro zavarovalca, 
zavarovanca ali upravičenca iz zavarovanja ali s temi 
osebami povezanih oseb ali druge osebe, ki bi lahko imele 
korist od izplačila zavarovalnine.

 če je zavarovanje sklenjeno brez zdravniškega pregleda 
in zavarovanec umre v prvih 180 dneh od začetka dobe 
zavarovalnega kritja, zavarovalnica izplača zavarovalnino v 
višini polovice zavarovalne vsote za smrt, razen v primeru 
smrti zaradi nezgode, nosečnosti, poroda ali če je to 
zavarovanje sklenjeno najkasneje tri mesece po doživetju 
prejšnjega življenjskega zavarovanja pri zavarovalnici;

 starostne omejitve:
 najnižja pristopna starost: 15 let,
 najvišja pristopna starost: 70 let,
 najvišja starost, ko še veljajo kritja: 75 let, razen za,
 najvišjo starost, ko še velja kritje za trajno in popolno 

nezmožnost za delo: 65 let,

 najvišjo starost, ko še velja kritje za dnevno nadomestilo 
zaradi nezgode oz. oprostitev plačevanja premije v času 
bolniškega staleža: 70 let;

 dnevno nadomestilo v kolikor zavarovana oseba ni 
predložila potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (bolniški 
list) ter ni potekalo aktivno zdravljenje poškodbe.



Kje velja zavarovanje?

Kakšne so moje obveznosti?

Kdaj in kako plačam?

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 

Kako lahko odstopim od pogodbe?

 Zavarovalna kritja so podana za zavarovalne primere, ki so nastali oz. so posledica dogodka, ki je nastal na območju celega 
sveta.

•	 prijava	okoliščin,	pomembnih	za	zavarovanje;	

•	 plačilo	premije;	

•	 obveščanje	zavarovalnice	o	spremembah	okoliščin,	ki	vplivajo	na	zavarovanje;	

•	 obveznosti	po	nastanku	zavarovalnega	primera;

•	 obveznost	preprečevanja	zavarovalnega	primera	in	reševanja	ter	upoštevanje	določb	o	zaščitnih	ukrepih	in	varnostnih	
predpisih.

Prvo zavarovalno premijo plačam ob sklenitvi zavarovanja preko UPN obrazca. Nadaljnje premije pa na dogovorjen datum 
bremenitve preko direktne bremenitve ali obrazca UPN.

Zavarovanje začne veljati od 00:00 uri 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 00:00 uri dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja, ob 00:00 uri, ko se zavarovalna 
pogodba šteje za razdrto oz. prekinjeno oz. ob nastanku kateregakoli drugega primera, ko se skladno zavarovalni pogodbi doba 
zavarovalnega kritja za posamezno zavarovalno kritje konča. V vsakem primeru zavarovanje konča  s smrtjo zavarovane osebe.

V času trajanja lahko kadarkoli odpovem zavarovalno pogodbo pod pogojem, da je za obdobje do dneva prenehanja 
zavarovalna premija v celoti plačana. Odpoved moram zavarovalnici sporočiti v pisni obliki s priporočeno pošiljko. Zavarovalnica 
mi ne vrne že zapadlih plačanih premij, razen če od pogodbe odstopim v prvih 30 dneh od datuma sklenitve pogodbe. V takem 
primeru je vračilo premije zmanjšano za sorazmerni del premije za vsak dan zavarovalnega kritja.

 če zavarovalni primer nastane zaradi vojnih dogodkov, 
zavarovalnica izplača le matematično rezervacijo za 
posamezno zavarovalno kritje, po katerem se uveljavlja 
zavarovalnina;

 če zavarovalni primer nastane zaradi namernega ravnanja 
upravičenca ali zavarovalca, kadar je ta druga oseba kot 
zavarovane, ali druge osebe, ki bi bila sicer upravičena do 
izplačila dela zavarovalnine, je zavarovalnica prosta svojih 
obveznosti in ne izplača zavarovalnine. če pa je bila do tedaj 
premija plačana za najmanj tri leta, zavarovalnica izplača 
matematično rezervacijo za zavarovalno kritje po katerem se 
uveljavlja zavarovalnina.

Zavarovalnica ne krije odvetniških stroškov, razen kadar so ti 
dosojeni v pravdnem postopku.
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