Dopolnilni pogoji
za nezgodno zavarovanje turistov in izletnikov

1. èlen - SPLONA DOLOÈILA

5. èlen - PLAÈILO PREMIJE

(1) Sploni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem
besedilu: sploni pogoji) in ti dopolnilni pogoji so sestavni del
pogodbe o nezgodnem zavarovanju turistov in izletnikov, ki je
sklenjena med zavarovalcem in Zavarovalnico Triglav, d.d.
(v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica).
(2) Zavarovalec po teh dopolnilnih pogojih je lahko pravna ali fizièna
oseba, ki organizira izlete, prevoze in potovanja turistov in izletnikov.

(1) Premija se obraèunava na podlagi skupnega tevila zavarovancev,
glede na tevilo dni trajanja potovanja vsakega posameznega turista
ali izletnika.
(2) Zavarovalec je dolan predloiti zavarovalnici obraèun premije za
dogovorjeno obdobje in plaèati premijo.
(3) Zavarovalec je dolan plaèati zavarovalnici dogovorjeno premijo
za vse zavarovance brez izjeme in za ves èas trajanja zavarovanja
ob roku, ki je dogovorjen na polici.
(4) Zavarovalec je dolan dovoliti zavarovalnici vpogled v svoje evidence,
iz katerih se lahko ugotovi pravilnost obraèuna in plaèila premije.

2. èlen - ZAVAROVANE OSEBE
Osebe, navedene v (1) odstavku 1. èlena teh dopolnilnih pogojev, se
zavarujejo ne glede na njihovo zdravstveno stanje, splono delovno
sposobnost in starost, kakor tudi brez plaèila poveèane premije v smislu
6. toèke (1) odstavka 8. èlena splonih pogojev, razen oseb, ki so po
(3) odstavku 4. èlena splonih pogojev, v vsakem primeru izkljuèene iz
zavarovanja.

3. èlen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI

6. èlen - OMEJITEV OBSEGA OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE
(1) Èe zaradi nezgode umre zavarovanec, ki je mlaji od 14 let, izplaèa
zavarovalnica za pogrebne stroke na polici navedeno zavarovalno
vsoto za primer smrti, vendar samo do zneska, ki ga doloèi zavarovalnica.
(2) Èe je zavarovanec ob nezgodi stareji kot 75 let, izplaèa zavarovalnica
50 % od zneska, ki bi ga sicer morala plaèati.

(1) Jamstvo zavarovalnice za posameznika priène s prihodom na
zbiralièe in preneha, ko zapusti doloèeno mesto za razhod.
(2) Nezgodnemu zavarovanju je prikljuèeno zavarovanje odgovornosti
zavarovalca proti zavarovancem. Zavarovalnica jamèi za dogodke,
ki imajo za posledico telesne pokodbe in terjatve za pokodbe,
izginitev ali tatvino stvari, ki pripadajo izletnikom. Pravice in dolnosti
iz tega zavarovanja urejajo posebni pogoji za zavarovanje
odgovornosti sklenitelja nezgodnega zavarovanja.

7. èlen - DOLNOSTI PO ZAVAROVALNEM PRIMERU

4. èlen - NAÈIN SKLENITVE ZAVAROVANJA

8. èlen - ZAKLJUÈNA DOLOÈILA

Nezgodno zavarovanje turistov in izletnikov se lahko sklene le s poimensko
navedbo zavarovancev. Zavarovane so samo osebe, ki so poimensko
navedene v polici ali drugem seznamu, ki je k polici priloen.

Dopolnilni pogoji veljajo poleg splonih pogojev za nezgodno
zavarovanje oseb. Èe se njihova vsebina razlikuje od splonih pogojev,
veljajo dopolnilni pogoji.

(1) Na zahtevo zavarovalnice ali upravièenca je zavarovalec dolan
izstaviti potrdilo, da je oseba, ki se ji je pripetila nezgoda, bila v
èasu nezgodnega dogodka zavarovana kot turist oziroma izletnik.
(2) Zavarovanec oziroma upravièenec je dolan nuditi zavarovalnici
vsa potrebna obvestila za razjasnitev dogodkov in okolièin, ki so
pomembni za ugotovitev obstoja in viine njene obveznosti.

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana.
Ti pogoji z oznako PG-ntu-IZL/11-12 se uporabljajo od 1. decembra 2011.
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