
Nezgodno zavarovanje Bonus Protect
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

UNIQA osiguranje d.d. Hrvaška      Zavarovanje strank Addiko Bank d.d.

Informacije v tem dokumentu vam pomagajo razumeti osnovne značilnosti in pogoje zavarovanja. Popolne predpogodbene in 
pogodbene informacije se nahajajo v drugih dokumentih, zlasti v Informacijah za zavarovalca in Posebnih pogojih za zavarovanje strank 
Addiko Bank d.d.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Nezgodno zavarovanje strank Addiko Bank d.d.
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Kaj je zavarovano?
 Smrt zaradi nezgode 

Izplača se dogovorjena zavarovalna vsota za primer 
smrti, če je smrt nastopila zaradi nezgode zavarovanca. 

 Trajna invalidnost nad 50%

Izplača se dogovorjena zavarovalna vsota za trajno 
invalidnost, če je zaradi nezgode, v skladu s Tabelo za 
ugotavljanje odstotka trajne invalidnosti, nastopila 
trajna,  več kot 50% invalidnost zavarovanca.

 Nadomestilo za zlom                                                                 

Izplača se dogovorjena zavarovalna vsota za primer 
zloma kosti, neodvisno od števila zlomov, če je zlom 
kosti posledica nezgode. 

Kaj ni zavarovano? 
 namenoma povzročena nezgoda

 samomor

 srčna ali možganska kap

 trebušne kile

 hernija in vse vrste lumbalgij 

 odstop mrežnice 

 patološke spremembe v kosteh

 sistemske nevromuskularne in endokrine bolezni

 psihične motnje.

Ali je kritje omejeno?
Izključene so obveznosti iz zavarovanja, če je nezgoda 
nastala:

 zaradi potresa

 zaradi vojne, vojnih operacij in vojni podobnih 
dejanj, državljanske vojne, revolucije, upora, vstaj 
ali državljanskih nemirov, ki nastanejo zaradi takih 
dogodkov

 pri treningu in udeležbi na avtomobilskih, carting in 
motorističnih dirkah

 pri upravljanju in vožnji z letalom in letalnimi 
napravami vseh vrst

 zaradi delovanja alkohola in/ali narkotičnih 
sredstev na zavarovanca, ne glede na kakršno koli 
odgovornost tretje osebe za nastanek nezgode

 zaradi aktivne udeležbe v fizičnem obračunu

 zaradi terorizma.

Kje je zavarovanje veljavno? 
 Zavarovanje velja po vsem svetu.

Kakšne so moje obveznosti?
Zavarovanec ali upravičenec zavarovanja je obvezen:
– prijaviti vse okoliščine, ki so pomembne za oceno tveganja tekom sklepanja zavarovanja,
– po nastanku zavarovalnega primera poiskati pomoč zdravnika ter storiti vse potrebno za zdravljenje,
– prijaviti zavarovalni primer in sporočiti vse informacije ter posredovati dokaze za ugotavljanje obveznosti izplačila 

zavarovalnine.

Kdaj in kako plačam?  
Premija se plačuje mesečno za vsako obdobje zavarovanja.



Kdaj zavarovanje začne in kdaj preneha veljati? 
Začetek zavarovanja je ob 00.00 uri tistega dne, ki je na polici označen kot dan začetka zavarovanja pod pogojem, da je pred tem 
plačana premija oziroma premijski obrok. 

Zavarovanje oziroma kritje preneha veljati ob 24.00 uri na dan  prenehanja zavarovanja ali na dan odpovedi zavarovanja.  

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Zavarovanec lahko odstopi od pogodbe v roku 30 delovnih dni od dneva sklenitve zavarovalne pogodbe. Prav tako lahko od 
pogodbe, ki je sklenjena za nedoločen čas, zavarovalec odstopi s posredovanjem zahteve v pisni obliki (e-mail, pošta) z dnem 
zapadlosti mesečne premije. Pogodba preneha veljati tudi po poteku 24.00 ure tistega dne, ko nastopi smrt zavarovanca, ko 
zavarovanec duševno zboli ali mu je popolnoma odvzeta poslovna sposobnost v skladu s 2. odstavek 3. člena Posebnih pogojev 
za nezgodno zavarovanje strank Addiko Bank d.d., ko poteče zavarovalno leto, v katerem je zavarovanec dopolnil 75 let, ko je 
ugotovljena trajna invalidnost zavarovanca, ugotovljena nad 50%.


