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SPLOŠNO
1. Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljevanju: 

posebni pogoji) so skupaj s Splošnimi pogoji za nezgodno 
zavarovanje oseb 01-INZ-01/20 (v nadaljevanju: splošni pogoji) 
sestavni del zavarovalne pogodbe, ki jo  zavarovalec sklene z 
GENERALI zavarovalnico d.d.  (v nadaljevanju: zavarovalnica). 

2. Posebni pogoji se uporabljajo ob splošnih pogojih, če pa so 
v nasprotju z njimi, se uporabljajo posebni pogoji.

POSEBNI POGOJI 1: Družinsko nezgodno zavarovanje 
1.1 Če je z zavarovalno pogodbo dogovorjeno zavarovanje 

družine oz. vsaj 2 zavarovanih oseb iz istega gospodinjstva, 
velja zavarovalno kritje za vsako zavarovano osebo, kot je 
navedeno na polici. 

1.2 Če sta s polico družinskega nezgodnega zavarovanja 
zavarovana oba starša in se jima po 9 mesecih od sklenitve 
družinskega nezgodnega zavarovanja rodi otrok, je le-ta 
zavarovan za 25 % zavarovalne vsote za vsa zavarovanja, 
kot jih ima tisti od staršev, ki ima višje zavarovalne vsote, 
razen za morebitno dnevno nadomestilo in nezgodno smrt. 
Zavarovanje otroka je od prejema obvestila zavarovalnice do 
1. leta starosti otroka zanj brezplačno, potem pa vse 
obveznosti zavarovalnice za njegovo zavarovanje prenehajo. 
S plačilom premije po ustrezni tarifi za otroke se zavarovanje 
za otroka lahko ohrani.

1.3 V primeru, da postane zavarovana oseba v času trajanja 
družinskega nezgodnega zavarovanja brezposelna in izgubi 
zaposlitev za nedoločen čas iz poslovnega razloga (kot je to 
določeno v Zakonu o delovnih razmerjih), mu  zavarovalnica 
brezplačno nudi kritje za vsa zavarovanja za njegovo nezgodno 
zavarovanje, kot so navedena na polici, razen dnevnega 
nadomestila,   in sicer od 3. meseca brezposelnosti, vendar 
največ 1 leto. V trenutku nastopa brezposelnosti kritje za 
morebitno dogovorjeno dnevno nadomestilo preneha veljati. 
Premija za ostale zavarovane osebe družinskega nezgodnega 
zavarovanja ostane nespremenjena. Brezplačno kritje velja le, 
če nastopi pri zavarovani osebi brezposelnost po šestih 
mesecih od sklenitve njegovega zavarovanja in zavarovalnici 
predloži kopijo zadnje veljavne pogodbe o zaposlitvi, mesečno 
pa predloži tudi potrdilo Zavoda za zaposlovanje o vpisu 
zavarovane osebe v evidenco brezposelnih oseb.

1.4  Za sklenjeno družinsko zavarovanje pripada zavarovalcu 
poseben popust na število zavarovanih oseb. V primeru, da 
se med trajanjem zavarovanja število zavarovanih oseb 
spremeni, se spremeni tudi višina popusta na število 
zavarovanih oseb, višina zavarovalnega kritja za preostale 
zavarovane osebe se ne spremeni. Višina popusta je 
razvidna iz posebne klavzule, ki je priložena zavarovalni 
polici. Nova višina popusta velja od dneva spremembe števila 
zavarovanih oseb naprej. V primeru, da bi po polici družinskega 
nezgodnega zavarovanja ostala le še ena zavarovana oseba, 
preneha zavarovanje tudi za to zavarovano osebo, ki pa se 
lahko za enaka zavarovanja in enako premijo, brez vključenega 
popusta za število zavarovanih oseb, zavaruje naprej po 
polici individualnega nezgodnega zavarovanja.

1.5 Ne glede na določbe splošnih pogojev se v okviru 
Družinskega nezgodnega zavarovanja ob plačilu ustrezne 
premije lahko zavarujejo tudi športniki in/ali trenerji, ki so 
registrirani člani športne organizacije pri aktivnostih naštetih v 
4. odstavku 9. člena splošnih pogojev. 

Zanje je ob povišani premiji omejeno tudi izplačilo zavarovalnin na 
največ 50.000 EUR za primer nezgodne smrti ter na največ 
75.000 EUR za primer invalidnosti. Kritje za dnevno nadomestilo ter 
nadomestilo za bolečine pri zlomih sta v teh primerih izključena.
Če o povečani nevarnosti ob sami sklenitvi zavarovalne pogodbe ni 
obstajal poseben dogovor, niti tak dogovor ni bil sklenjen do 
nastanka nezgode in zato ni bila plačana ustrezna višja premija, se 
pogodbeno dogovorjene zavarovalnine zmanjšajo v razmerju med 
premijo, ki je bila plačana, in premijo, ki bi morala biti plačana glede 

na povečano nevarnost. 
Zavarovanja ni mogoče skleniti za športnike, ki za svojo športno 
dejavnost dobivajo plačo.

POSEBNI POGOJI 2: Nezgodno zavarovanje oseb – 
NEZ
2.1 Za zavarovalne pogodbe, ki so bile sklenjene za zavarovane 

osebe pred dopolnitvijo 65. leta starosti, veljajo dogovorjena 
zavarovanja le do konca zavarovalnega leta, v katerem 
zavarovana oseba dopolni 65 let. Od takrat naprej se vse 
zavarovalnine znižajo za 40 %. 

2.2 Zavarovalec lahko v primerih iz točke 2.1 z doplačilom 
premije ohrani dogovorjene zavarovalnine. 

POSEBNI POGOJI 3: Nezgodno zavarovanje mladih – 
MLA 
3.1 Če je z zavarovalno pogodbo dogovorjeno zavarovanje 

mladih, velja zavarovalno kritje le za osebe od njihovega 15.  
do 26. leta starosti, če se redno šolajo. Ob prenehanju 
šolanja ali ob izteku zavarovalnega leta, v katerem je 
zavarovana oseba napolnila 26 let, se vse zavarovalnine 
znižajo za 25 %.

3.2 Zavarovalec lahko v primerih iz prejšnjega odstavka z 
doplačilom premije ohrani dogovorjene zavarovalnine.

POSEBNI POGOJI 4: Nezgodno zavarovanje otrok – 
OTR
4.1 Če je z zavarovalno pogodbo dogovorjeno zavarovanje 

otrok, velja zavarovalno kritje le za otroke od njihovega 
rojstva pa do njihovega 15. leta starosti. Ob izteku zavaroval-
nega leta, v katerem  zavarovani otrok dopolni 15 let, se vse 
zavarovalnine znižajo za 30 %.

4.2 Zavarovalec lahko v primerih iz prejšnjega odstavka z 
doplačilom premije ohrani dogovorjene zavarovalnine.

4.3 Poleg zavarovalnih kritij, določenih v splošnih pogojih, nudi 
zavarovalnica zavarovanim osebam v starosti od 6 do 15 let 
po tej tarifi, če je tako dogovorjeno na zavarovalni polici, tudi 
naslednje zavarovanje: dnevno nadomestilo za izostanek od 
pouka. 

4.3.1 Zavarovalnica izplača v polici dogovorjeno nadomestilo za 
vsak dan odsotnosti zavarovane osebe od pouka od 10. 
dneva odsotnosti dalje, ki je posledica nezgode v smislu 
splošnih pogojev.

4.3.2 Šteje se, da je zavarovana oseba odsotna od pouka, če 
zaradi nezgode ne more obiskovati pouka oz. slediti 
predavanjem. Začasna opravičenost od telovadbe v okviru 
pouka se ne šteje kot odsotnost od pouka in v tem primeru 
ni upravičenosti do dnevnega nadomestila za izostanek od 
pouka. 

4.3.3 V primeru nezgod v času šolskih počitnic  ni možno izplačilo 
nadomestila za izostanek od pouka. 

4.3.4 Dnevno nadomestilo za izostanek od pouka se izplača 
skladno z določili splošnih pogojev in na osnovi zdravniškega 
potrdila. Dodatno lahko zahteva zavarovalnica tudi druga 
dokazila, s katerimi ugotavlja upravičenost do izplačila.

4.3.5 Dnevno nadomestilo za izostanek od pouka se izplača 
največ za 200 dni za isti zavarovalni primer, in sicer v obdobju 
največ dveh let po dnevu nezgode. Dnevno nadomestilo se 
prizna za največ tri zavarovalne primere (nezgode) v 
posameznem zavarovalnem letu, vendar skupaj ne več kot 
200 dni.

4.3.6 Tudi če je zavarovana oseba zavarovana po več zavarovalnih 
pogodbah, se dnevno nadomestilo za izostanek od pouka 
lahko zahteva le po eni polici.

4.4 Poleg zavarovalnih kritij, določenih v splošnih pogojih, nudi 
zavarovalnica zavarovanim osebam po tej tarifi, če je tako 
dogovorjeno na zavarovalni polici, tudi naslednje zavarovanje: 
nadomestilo za nego. 

4.4.1 Zavarovalnica izplača v polici dogovorjeno nadomestilo za 
vsak polni teden odsotnosti enega od staršev zavarovane 
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osebe od dela, ki je posledica nege zavarovanega otroka 
zaradi posledic nezgode v smislu splošnih pogojev.

4.4.2 Nadomestilo se izplača za največ 6 tednov.
4.4.3 Nadomestilo za nego se izplača skladno z določili splošnih 

pogojev in na osnovi zdravniškega potrdila ter kopije Potrdila 
o upravičeni zadržanosti od dela (bolniški listi), iz katerega je 
razvidno, da je razlog odsotnosti z dela nega družinskega 
člana. Predložitev Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela 
(bolniški listi) je pogoj za izplačilo nadomestila. Dodatno lahko 
zahteva zavarovalnica tudi druga dokazila, s katerimi ugotavlja 
upravičenost do izplačila.

POSEBNI POGOJI 5: Nezgodno zavarovanje za  
seniorje – SEN
5.1 Za osebe, ki so starejše od 65 let, se lahko sklene le 

zavarovanje za seniorje.
5.2 Če je dogovorjeno zavarovanja za primer nezgodne smrti, 

pripada upravičencu poleg na polici dogovorjene zavarovalne 
vsote še dodatna zavarovalnina za pokritje stroškov pogreba. 
Ta dodatna zavarovalnina znaša največ 20 % dogovorjene 
zavarovalne vsote za primer nezgodne smrti, zavarovalnica 
pa jo izplača plačniku računov na podlagi predloženih original 
računov, ki so bili plačani za stroške pogreba. 

5.3 Za zavarovalne pogodbe, ki niso bile sklenjene kot nezgodno 
zavarovanje seniorjev, veljajo dogovorjene zavarovalne vsote 
le do konca zavarovalnega leta, v katerem zavarovana oseba 
dopolni 65 let. Od takrat naprej se vse zavarovalnine znižajo 
za 40 %.

5.4 Zavarovalec lahko v primerih iz točke 5.3 z doplačilom 
premije ohrani dogovorjene  zavarovalnine.

POSEBNI POGOJI 6: Nezgodno zavarovanje za prosti 
čas – PČ
6.1 Če je z zavarovalno pogodbo dogovorjeno nezgodno 

zavarovanje za prosti čas, nudi zavarovalnica zavarovalno 
kritje izključno za nezgode, ki nastanejo med prostim časom, 
kot je definirano v teh pogojih. 

6.2 Kot prosti čas ne šteje čas, ko zavarovana oseba opravlja 
svoje delo v okviru delovnega časa pri delodajalcu zavaro-
vane osebe, kot tudi ne čas neposredne poti od doma na 
delovno mesto in nazaj, niti ne čas, ko je zavarovana oseba 
na službeni poti. 

6.3 Nezgodno zavarovanje za prosti čas se lahko sklene le za 
zavarovano osebo, ki je zaposlena po pogodbi o zaposlitvi 
za določen ali nedoločen čas. 

6.4 Zavarovalno kritje v celoti preneha veljati, če zavarovana 
oseba ni več zaposlena po pogodbi o zaposlitvi za določen 
ali nedoločen čas. Zavarovalnica v takem primeru nima 
nobene obveznosti iz zavarovalne pogodbe; zavarovalec pa 
mora poravnati vse premije do konca meseca, v katerem je 
obvestil zavarovalnico o prenehanju veljavnosti pogodbe o 
zaposlitvi zavarovane osebe, ko preneha veljati tudi 
zavarovalna pogodba.


