1. člen - SPLOŠNA DOLOČILA
(1) Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem besedilu:
splošni pogoji) in ti dopolnilni pogoji so sestavni del pogodbe o nezgodnem
zavarovanju otrok, dijakov in študentov, ki je sklenjena med zavarovalcem
in Zavarovalnico Triglav, d.d. (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica).
(2) Zavarovalec po teh dopolnilnih pogojih je / so lahko: zavarovanec sam,
starši ali skrbnik, vsaka druga pravna ali fizična oseba, ki ima interes za
sklenitev tega zavarovanja.

2. člen - OSEBE, KI JIH JE PO TEH POGOJIH MOGOČE
ZAVAROVATI
(1) Zavarujejo se lahko osebe od rojstva do 30. leta starosti ne glede na
zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost.
(2) Osebe, do izpolnjenega 14. leta pa tudi brez plačila povečane premije v
smislu 6. točke (1) odstavka 8. člena splošnih pogojev.
(3) Izredni študenti in dijaki, ki so redno zaposleni (študij oziroma šolanje ob
delu) se po teh pogojih ne morejo zavarovati.
(4) Osebe, katerim je v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so v vsakem
primeru izključene iz zavarovanja, razen če z zakonskimi predpisi ni
drugače določeno.

3. člen - TRAJANJE ZAVAROVANJA IN JAMSTVA
(1) Zavarovalna pogodba se lahko sklene:
1) na določeno trajanje - enoletno ali večletno;
2) na nedoločeno trajanje - dolgoročno zavarovanje. Na polici je označen
dan začetka zavarovanja.
Zavarovanje se prične ob 24. uri tistega dne, ki je na polici naveden kot
začetek zavarovanja in preneha ob 24. uri tistega dne, ki je na polici
označen kot dan prenehanja zavarovanja.
(2) Če je na polici naveden samo začetek zavarovanja, se zavarovanje
nadaljuje iz leta v leto, dokler ga katera od strank ne odpove. V vsakem
primeru preneha zavarovanje konec tistega zavarovalnega leta, v katerem
je zavarovanec izpolnil 30. leto starosti oziroma ob poteku zavarovalnega
leta v končanem letu rednega šolanja, oziroma lahko preneha tudi prej,
če zavarovanec umre ali postane poslovno nesposoben.
(3) Jamstvo zavarovalnice se prične, če ni dogovorjeno drugače, ob 24. uri
tistega dne, ki je na polici oziroma pristopni izjavi naveden kot začetek
zavarovanja, vendar ne prej kot ob 24. uri dne, ko je bila plačana prva
premija v primeru, ko je zavarovanje sklenjeno kot individualno.
(4) Jamstvo po zavarovanju iz preteklega varstvenega, šolskega oziroma
študijskega leta preneha za posameznega zavarovanca ob 24. uri tistega
dne, ko je plačal premijo za zavarovanje za tekoče varstveno, šolsko
oziroma študijsko leto. Če zavarovanec iz preteklega varstvenega, šolskega
oziroma študijskega leta ne plača premije za zavarovanje za tekoče
varstveno, šolsko oziroma študijsko leto, preneha jamstvo zavarovalnice
najpozneje ob 24. uri tridesetega dne po uradnem začetku varstvenega,
šolskega oziroma študijskega leta. Določila tega odstavka veljajo tudi v
primeru, če je zavarovanec iz preteklega šolskega leta prestopil na drugo
šolo, iste ali višje stopnje.
(5) Jamstvo zavarovalnice za vse zavarovance zavarovanja preneha na dan
prenehanja zavarovanja. V primeru posamičnega enoletnega zavarovanja
preneha jamstvo zavarovalnice najpozneje ob 24. uri tridesetega dne od
dneva prenehanja zavarovanja.

4. člen - OMEJITEV OBSEGA OBVEZNOSTI
ZAVAROVALNICE
(1) Za osebe starejše od 14. leta, zavarovalnica izplača 33 % od zneska, ki
bi ga morala plačati, če pride do nezgode:
- pri upravljanju in vožnji z letali in letalnimi napravami vseh vrst, razen
za potnike v javnem prometu;
- pri dirkah z motornimi vozili ne glede na kategorijo vozila in pri treningih
za njih.

(2) Za osebe starejše od 14. leta, zavarovalnica izplača 66% od zneska, ki
bi ga morala plačati, če pride do nezgode pri športnem udejstvovanju na
individualnih ali organiziranih treningih ter javnih športnih tekmovanjih, na
katerih zavarovanec sodeluje kot registriran član športne organizacije ali
društva.
(3) Za osebe starejše od 14. leta, zavarovalnica v primeru nezgode, ki se
zavarovancu pripeti kot sopotniku pri vožnji z vozilom, katerega voznik
je ob nezgodi pod vplivom alkohola, mamil ali narkotikov oziroma drugih
psihoaktivnih snovi ali psihoaktivnih zdravil, izplača zavarovalnica
75 % zavarovalnine, in sicer ne glede na vzročno zvezo. Enak delež
zavarovalnine izplača zavarovalnica, če zavarovanec ob nezgodi ni
uporabljal zaščitne čelade, ni bil pripet z varnostnim pasom v skladu z
Zakonom o varnosti cestnega prometa ali se je nezgoda zavarovancu
pripetila kot sopotniku pri vožnji z vozilom, katerega voznik je brez
predpisanega veljavnega vozniškega dovoljenja, razen če zavarovanec
dokaže, da ni podana vzročna zveza. V primeru, da je omejitev obveznosti
zavarovalnice podana po dveh ali več kriterijih tega odstavka, izplača
zavarovalnica 55 % zavarovalnine.
(4) Če se zavarovanec ne drži navodil lečečega zdravnika, zavarovalnica ni
dolžna izplačati zavarovalnine v celoti, temveč v sorazmernem deležu,
glede na povečane posledice, ki so zaradi tega nastale.
(5) Če so na okvaro zdravja, povzročeno z nezgodo, vplivala tudi obolenja,
degenerativne spremembe oziroma stanja ali hibe, se obveznost
zavarovalnice zmanjša. V primeru ugotovljenih obolenj, degenerativnih
sprememb oziroma stanj ali hib, ki se niso predhodno manifestirale,
zavarovalnica izplača 75 % zavarovalnine, v primeru, ko so bila ta stanja
že predhodno ugotovljena, pa zavarovalnica izplača 50% zavarovalnine.

5. člen - SPREMEMBA NEVARNOSTI MED TRAJANJEM
ZAVAROVANJA
(1) Zavarovalec je dolžan prijaviti zavarovalnici vsako spremembo opravljanja
šolanja oziroma študija, kot tudi prekinitev ali prenehanje.
(2) Če zavarovalec ne prijavi spremembe, prekinitve ali prenehanja šolanja
oziroma študija, se v primeru nastanka zavarovalnega primera zavarovalne
vsote povečajo ali zmanjšajo v razmerju med plačano premijo in premijo, ki
bi morala biti plačana glede na spremembo ocene zavarovane nevarnosti.

6. člen - IZPLAČILO DNEVNEGA NADOMESTILA
(1) Prehodna nesposobnost za opravljanje rednih delovnih nalog po teh
dopolnilnih pogojih pomeni prehodno nesposobnost za obiskovanje
ustanove otroškega varstva (v nadaljevanju; UOV), šolsko oziroma
študijsko delo.
(2) Če je zavarovanec zaradi nezgode prehodno nesposoben za obiskovanje
UOV, šolsko oziroma študijsko delo, mora ravnati po členu 12 splošnih
pogojev in le na zahtevo zavarovalnice predložiti potrdilo - spričevalo
zdravnika, ki ga je zdravil. Zdravstvena dokumentacija mora vsebovati
popolno diagnozo, točne podatke o tem, kdaj se je pričel zdraviti in do
katerega dne je bil zavarovanec nesposoben za obiskovanje UOV, šolsko
oziroma študijsko delo.
(3) Če ima nezgoda za posledico zavarovančevo prehodno nesposobnost
za obiskovanje UOV, šolsko oziroma študijsko delo in je po zavarovalni
pogodbi dogovorjeno izplačilo dnevnega nadomestila, izplača zavarovalnica
zavarovancu to nadomestilo v dogovorjeni višini od dneva, določenega v
polici (dogovorjena karenca). Če ta dan ni določen, od prvega dne, ki
sledi dnevu začetka zdravljenja pri zdravniku ali zdravstveni ustanovi.
Zavarovalnica izplača dnevno nadomestilo do nastopa prvega izmed
naslednjih primerov: zadnji dan trajanja prehodne nesposobnosti za
obiskovanje UOV, šolsko oziroma študijsko delo, smrt zavarovanca,
ugotovitev končne stopnje invalidnosti, v vsakem primeru pa se dnevno
nadomestilo izplača največ za prvih 200 dni prehodne nesposobnosti za
UOV, šolsko oziroma študijsko delo, in samo za prehodno nesposobnost
za UOV, šolsko oziroma študijsko delo, ki je nastopila v prvih treh letih po
nezgodi. Dnevno nadomestilo se ne izplača za čas prehodne nesposobnosti
za delo po ugotovitvi končne stopnje invalidnosti, razen če se zdravstveno
stanje poslabša pred potekom treh let od nastopa nezgode in se spremeni
končna stopnja invalidnosti.
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(4) Dnevno nadomestilo se prizna samo, če je bil zavarovanec zaradi
nezgode prehodno nesposoben za obiskovanje UOV oziroma za
opravljanje svojih rednih šolskih oziroma študijskih nalog in je predložil
potrdilo o upravičeni odsotnosti od pouka. Šteje se, da je zavarovanec
nesposoben za obiskovanje UOV, šolsko oziroma študijsko delo, če zaradi
nezgode ne more obiskovati pouka oziroma spremljati predavanj, pisati,
risati in opravljati drugih nalog. Negibnost posameznih udov zaradi trde
imobilizacije, kakor tudi oskrba poškodbe s šivi, se šteje za nesposobnost
za obiskovanje UOV, šolsko oziroma študijsko delo, čeprav je zavarovanec
obiskoval UOV, hodil k pouku oziroma na predavanja. V teh primerih se
dnevno nadomestilo prizna do odstranitve imobilizacije oziroma odstranitve
šivov. Začasna oprostitev od ur telesne vzgoje v okviru šolskega oziroma
študijskega pouka se ne šteje za nesposobnost za šolsko oziroma študijsko
delo, zato zavarovancu dnevno nadomestilo za ta čas ne pripada. Pri
prehodni nesposobnosti med šolskimi in študijskimi počitnicami je za
izplačilo dnevnega nadomestila merodajna presoja zdravnika zavarovalnice
o tem, ali bi bil zavarovanec sposoben za redno šolsko in študijsko delo, ki
ga je opravljal pred šolskimi in študijskimi počitnicami. Dnevno nadomestilo
se ne prizna za čas čakanja na opravljanje fizikalne terapije, posamezne
preiskave, operacije ali sprejema v bolnišnico.
(5) Dnevno nadomestilo priznava oziroma določa zavarovalnica po končanem
zdravljenju na podlagi zdravstvene dokumentacije oziroma odločitve
zdravnika zavarovalnice. Zavarovalnica ima v vsakem primeru pravico,
da po svoji presoji, glede na naravo poškodbe in njene posledice ter na
podlagi zdravniške dokumentacije, skrajša dnevno nadomestilo, in sicer v
primeru, ko obolenja zavarovanca vplivajo na podaljšanje časa zdravljenja.
Za določitev dnevnega nadomestila se upošteva povprečno trajanje
zdravljenja za istovrstne poškodbe brez upoštevanja morebitnih zapletov
pri zdravljenju, glede na priporočila Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije. Če je bila prehodna nesposobnost za obiskovanje UOV, šolsko
oziroma študijsko delo podaljšana zaradi katerih drugih zdravstvenih
razlogov, je zavarovalnica dolžna izplačati dnevno nadomestilo samo za
trajanje nesposobnosti za obiskovanje UOV, šolsko oziroma študijsko delo,
ki je izključna posledica nezgode.

7. člen - DOLOČANJE ZAVAROVALNIH UPRAVIČENCEV
(1) Če zavarovanec umre, se izplača dogovorjena zavarovalna vsota za smrt
ali preostanek obrokov mesečne nezgodne rente njegovim staršem oziroma
skrbnikom. Če le teh nima, so upravičenci dediči na podlagi pravnomočnega
sklepa o dedovanju.
(2) V primeru invalidnosti ali invalidnosti z izplačilom mesečne nezgodne rente, v
primeru zlomov, izpahov in opeklin, prehodne nesposobnosti za obiskovanje
UOV, šolsko oziroma študijsko delo, ter v primeru nastanitve in zdravljenja
v bolnišnici je upravičenec do izplačila zavarovalnine zavarovanec. Za
povrnitev stroškov zdravljenja je upravičenec zavarovanec.
(3) Če je upravičenec mladoletna oseba, se zavarovalna vsota za popolno
invalidnost ali odstotek zavarovalne vsote za delno invalidnost, mesečno
nezgodno rento, nadomestilo za zlom, izpah in opekline, dnevno
nadomestilo, nadomestilo za bolnišnični dan ali povračilo stroškov
zdravljenja izplača njegovim staršem oziroma skrbniku. Zavarovalnica lahko
zahteva od teh oseb, da za ta namen predložijo pooblastilo pristojnega
skrbstvenega organa.

8. člen - ZAKLJUČNA DOLOČILA
Ti dopolnilni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje
oseb. Če se njihova vsebina razlikuje od splošnih pogojev, veljajo dopolnilni
pogoji.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti pogoji z oznako PG-nuc-ODS/17-6 se uporabljajo od 1. junija 2017.

