
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opozorilo: Ta dokument z informacijami podaja na kratko najpomembnejše informacije o tem produktu. Popolne informacije 

pred sklenitvijo pogodbe in pogodbene informacije so na voljo v ponudbi, na zavarovalni polici in v pogojih zavarovanja. 
 

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?  

Nezgodno zavarovanje TOP 400 
 

NEZGODNO ZAVAROVANJE 
Nezgodno zavarovanje TOP 400 

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu 
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, vpisana v 

Avstriji v register Gospodarskega sodišča Dunaj pod št. FN33376i 

Kaj je zavarovano? 

 

 trajna invalidnost s 400% progresijo 
 doživljenjska nezgodna renta od 50% 

invalidnosti 
 doživljenjska nezgodna renta od 35% 

invalidnosti 
 nezgodna smrt 
 bolnišnični dan  
 stroški reševanja in prevoza do 5.000 EUR na 

področju športa (smučanje, pohodništvo itd.) 
 zlom kosti  
 oprostitev plačevanja premije v primeru bolezni 

ali nezgode  
 

Izplačilo zavarovalnine je odvisno individualno od 
dogovora v zavarovalni pogodbi. 
 
 
Kaj je nezgoda? 
 
Nezgoda je od zavarovančeve volje neodvisen 
dogodek, ki deluje od zunaj mehansko ali kemično 
na telo zavarovanca in ima za posledico telesno 
poškodbo ali smrt.  

 
K nezgodam štejemo tudi: 
 
 izpahe okončin  
 pretegnjenje in strganje okončin in mišic, tetiv, 

vezi in hrustanca na hrbtenici 
 poškodbe meniskusa 
 nezgode, ki so posledica srčnega infarkta ali 

možganske kapi 
 otroška paraliza 
 posledice ugriza klopa ali borelioze  
 utopitev 
 zastrupitev s hrano 

 

Kaj ni zavarovano? 

 

Iz zavarovanja so izključene nezgode: 

 

 pri upravljanju in vožnji z letali in zračnimi plovili 
vseh vrst in padalstvu 

 pri udeležbi na športnih tekmovanjih z motornimi 
vozili in pri treningih za ta tekmovanja 

 pri udeležbi na regionalnih, državnih ali 
mednarodnih tekmovanjih na področju smučanja, 
smučarskih skokov, boba, sankanja in pri 
treningih za ta tekmovanja 

 pri naklepnem poskusu ali storitvi kaznivega 
dejanja  

 zaradi dogodkov, ki so neposredno ali posredno 
povezavi z vojnimi dogodki vseh vrst ali zaradi 
dogodkov povezanih z notranjimi nemiri 

 zaradi posledic posrednega ali neposrednega 
delovanja kemičnega, biološkega ali jedrskega 
orožja 

 kot posledica srčnega infarkta ali kapi 
zavarovanca  

 kot posledica občutne okvare zaradi uživanja 
alkohola, drog ali zdravil  

 zaradi telesnih poškodb pri zdravljenju in posegih, 
ki jih zavarovanec izvrši na svojem telesu ali jih 
pusti izvršiti 

 

Ali je kritje omejeno? 

 

! Izplačila so pri vsaki nezgodi omejena z 
dogovorjeno zavarovalno vsoto oz. z 
dogovorjenim najvišjim zneskom. 

! Pri invalidnosti: telesne funkcije, ki so bile v okvari 
že pred nezgodo, zmanjšajo izplačila za nezgodo 
– ne glede na njihov vpliv na nezgodo. To velja 
tudi za bolezni in okvare, ki so obstajale že pred 
nezgodo. 

 
 



 
 
 
 

 
 

 

Kje velja zavarovanje? 

 Zavarovalno kritje velja po vsem svetu. 
 
 

 

Kakšne so moje obveznosti? 

- Vi in oseba, ki bo zavarovana, ste dolžni v celoti izpolniti ponudbo in pravilno in popolnoma resnično odgovoriti na 
vprašanja v ponudbi.  

- Dolžni ste brez stroškov za zavarovalnico in pravočasno plačevati dogovorjene zavarovalne premije.  
- O nezgodi nas morate nemudoma obvestiti; prav tako o primeru smrti po prijavljeni nezgodi. 

- Po nezgodi je treba takoj poiskati zdravniško pomoč. 
- Posredovati nam morate vse informacije, ki so pomembne za konkreten primer. 
- Po potrebi je treba pooblastiti zdravnike, bolnišnične ustanove in uradne organe, da nam lahko posredujejo 

informacije. 
- Dovoliti je treba tudi morebitne preiskave pri zdravniku cenzorju. 
- Pri vožnji motornih vozil je potrebno predložiti ustrezno vozniško dovoljenje. 

 
 
 

Kdaj in kako plačam? 

Prva premija mora biti plačana ob podpisu ponudbe in je pogoj za sklenitev zavarovalne pogodbe. Nadaljnje premije je 
treba plačati do v pogodbi dogovorjenega roka. 
Premije so letne. Po dogovoru lahko premije plačujete tudi v polletnih, četrtletnih ali mesečnih obrokih. V pogodbi je 
treba dogovoriti tudi način plačevanja (npr. položnica, direktna obremenitev). 
 
 

 

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 

Začetek:  
Začetek zavarovalnega kritja je naveden na zavarovalni polici. Pogoj za sklenitev pogodbe je, da mora biti prva 
zavarovalna premija plačana pravočasno in v celoti. 
 
Prenehanje: 
Trajanje zavarovalnega kritja lahko sami določate prosto znotraj pogodbenega cenika.  
Konkretno trajanje vaše pogodbe je navedeno na ponudbi oz. polici. Pogodba preneha s smrtjo zavarovane osebe, z 
dogovorjenim pretekom ali z odpovedjo. 
 
 

 

Kako lahko odstopim od pogodbe? 

Pogodbo lahko odpoveste šele po izteku 3. zavarovalnega leta. Od tega trenutka dalje lahko pogodbo odpoveste vsako 
leto s 6-mesečnim odpovednim rokom. 
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