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1. člen - SPLOŠNE  DOLOČBE

(1) Ti dopolnilni pogoji za zavarovanje kreditojemalcev za primer smrti (v 
nadaljnjem besedilu: dopolnilni pogoji) so sestavni del splošnih pogojev za 
zavarovanje kreditojemalca za primer brezposelnosti. S temi dopolnilnimi 
pogoji se urejajo odnosi med zavarovalnico in zavarovancem za primer 
smrti kreditojemalca oz. leasingojemalca, razen za primere smrti zaradi 
nezgode.

(2) Izrazi v teh pogojih pomenijo:
 ♦ zavarovanec
	 oseba,	od	katere	smrti	je	odvisno	izplačilo	zavarovalne	vsote.	Po	teh	pogojih	

je zavarovanec kreditojemalec oz. leasingojemalec;
 ♦ upravičenec
	 oseba,	ki	 ji	 zavarovalnica	 izplača	zavarovalnino.	Po	 teh	pogojih	 je	

upravičenec	kreditodajalec	oz.	leasingodajalec;
 ♦ zavarovalna vsota
	 največji	znesek,	do	katerega	zavarovalnica	jamči.

2. člen - ZAVAROVANE  NEVARNOSTI

Zavarovanje	v	obsegu,	ki	je	določen	s	temi	pogoji,	krije	preostanek	vrednosti	
kredita	oz.	leasinga,	če	je	zavarovanec	v	času	trajanja	zavarovanja	umrl,	razen	
če	je	smrt	posledica	nezgode.

3. člen  - IZKLJUČITEV  KRITJA  SMRTI  ZARADI  NEZGODE

(1)	 Po	teh	pogojih	niso	kriti	primeri	smrti	zaradi	nezgode.
(2)	 Za	nezgodo	se	šteje	nenaden,	nepredviden	in	od	zavarovančeve	volje	

neodvisen	dogodek,	ki	od	zunaj	in	naglo	deluje	na	zavarovančevo	telo	ter	
povzroči	njegovo	smrt.

(3)	 Nezgodo	v	smislu	prejšnjega	odstavka	pomenijo	zlasti:	povoženje,	trčenje,	
udarec	s	predmetom	ali	ob	kakšen	predmet,	udar	električnega	toka	ali	
strele,	padec,	zdrs,	ranitev	z	orožjem,	drugimi	predmeti	ali	eksplozivnimi	
snovmi,	vbod	s	kakšnim	predmetom,	udarec	ali	ugriz	živali.

(4) Za nezgodo se štejejo tudi naslednji nenadni, nepredvideni in od 
zavarovančeve	volje	neodvisni	dogodki:
1)	 zastrupitev	zaradi	zaužitja	strupa	v	hrani	ali	kemičnih	sredstev;
2) zastrupitev zaradi vdihavanja plinov ali strupenih par, razen poklicnih 

obolenj;
3)	 okužba	rane,	ki	je	nastala	zaradi	nezgode;
4)	 opekline	z	ognjem	ali	elektriko,	vročimi	predmeti,	tekočinami	ali	paro,	

kislinami	in	lužinami;
5) zadavitev in utopitev;
6) dušitev ali zadušitev zaradi zasipanja (z zemljo, peskom in podobno), 

kakor tudi zaradi vdihavanja pare ali plinov razen poklicnih obolenj;
7)	 čezmerni	telesni	napori	in	nagle	telesne	kretnje,	do	katerih	pride	brez	

zunanjega	dogodka,	vendar	 le,	če	povzročijo	najmanj	pretrganje	
mišic, izpah sklepa in pretrganje sklepnih vezi, ki so ugotovljeni z UZ- 
preiskavo, artroskopijo ali MRI, prelom zdravih kosti in zlom stalnih, 
zdravih zob (zob, ki še niso bili zdravljeni), ki sta bila neposredno po 
poškodbi ugotovljena v bolnišnici ali zdravstveni ustanovi;

8)	 delovanje	svetlobe,	sončnih	žarkov	ali	temperature,	če	je	bil	zavarovanec	
temu izpostavljen zaradi nezgode, ki se je zgodila neposredno pred 
tem,	ali	zaradi	reševanja	človeškega	življenja.

4. člen - ZAVAROVALNA  VSOTA

Zavarovalna vsota po teh pogojih je navedena na zavarovalni polici. Ta znesek 
je	hkrati	 tudi	najvišji	znesek	zavarovalnine,	ki	ga	zavarovalnica	 izplača	za	
posamezni zavarovalni primer.

5. člen - OSEBE,  KI  JIH  JE  PO  TEH  POGOJIH  MOGOČE  
ZAVAROVATI

(1)	 Po	 teh	pogojih	se	 lahko	zavarujejo	samo	osebe,	ki	na	podlagi	 izjave	
izkazujejo dobro zdravstveno stanje. Zavarujejo se lahko samo osebe od 
dopolnjenega 18. do dopolnjenega 65. leta starosti na tako zavarovalno 
dobo, da ob izteku zavarovanja niso starejše od 75 let. 

(2) Osebe, ki jim je v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so v vsakem primeru 
izključene	iz	zavarovanja.	Nično	je	zavarovanje	za	primer	smrti	osebe,	ki	
ji je popolnoma odvzeta poslovna sposobnost.

6. člen - SKLENITEV ZAVAROVALNE POGODBE

(1) Zavarovalna pogodba je sklenjena, ko stranki podpišeta zavarovalno polico. 
Zavarovanec pa tudi izjavo o dobrem zdravstvenem stanju, ki je sestavni 
del zavarovalne pogodbe. 

(2) Zavarovalna pogodba se lahko sklene tudi na podlagi pisne ponudbe 
zavarovalnici.		Ta	se	predloži		na	obrazcu	zavarovalnice	in		vsebuje	bistvene	
elemente	zavarovalne	pogodbe.	Ponudba	 je	sestavni	del	zavarovalne	
pogodbe	vključno	z	izpolnjeno	in	podpisano	izjavo	o	dobrem	zdravstvenem	
stanju.	Če	zavarovalec	in	zavarovanec	nista	ista	oseba,	je	za	veljavnost	
zavarovalne pogodbe potreben tudi podpis zavarovanca na ponudbi.

(3)	 Ponudba	za	sklenitev	zavarovalne	pogodbe,	 ki	 je	bila	predložena	
zavarovalnici, obvezuje ponudnika osem dni od dne, ko je prispela k 
zavarovalnici.	Če	zavarovalnica	v	tem	roku	ne	odkloni	ponudbe,	ki	se	ne	
odmika od pogojev, po katerih sklepa predlagano zavarovanje, se šteje, 
da je ponudba sprejeta in da je pogodba sklenjena. 

(4) Zavarovalnica izstavi polico v enem izvodu po podatkih iz ponudbe. V polici 
morajo biti navedeni podatki o zavarovalnici, zavarovalcu, zavarovancu/ 
z	njenimi	rojstnimi	podatki,	zavarovane	nevarnosti,	začetek	 in	 trajanje	
zavarovanja,	zavarovalna	vsota,	premija,	upravičenci,	datum	izstavitve	
police	in	podpis	zavarovalnice.	Če	se	polica	bistveno	razlikuje	od	ponudbe	
in drugih pisnih izjav zavarovalca, lahko ta razlikam pisno ugovarja v enem 
mesecu	po	prejemu	police.	Če	tega	ne	stori,	velja	vsebina	police.

7. člen - OBVEZNOSTI  ZAVAROVALCA  IN  POSLEDICE  
NEIZPOLNITVE  OBVEZNOSTI

(1)	 Zavarovalec	 je	 ob	 sklenitvi	 zavarovalne	pogodbe	dolžan	prijaviti	
zavarovalnici	vse	okoliščine,	ki	so	pomembne	za	ocenitev	nevarnosti	in	so	
mu znane ali mu niso mogle ostati neznane. Za pomembne veljajo zlasti 
tiste	okoliščine,	za	katere	je	zavarovalnica	pisno	vprašala	v	izjavi	o	dobrem	
zdravstvenem stanju.

(2)	 Če	je	zavarovalec	namenoma	netočno	prijavil	ali	namenoma	zamolčal	
kakšno	okoliščino	take	narave,	da	zavarovalnica	ne	bi	sklenila	pogodbe,	
če	bi	vedela	za	resnično	stanje	stvari,	lahko	zavarovalnica	v	celotnem	času	
trajanja	zavarovanja	zahteva	razveljavitev	pogodbe	ali	odkloni	 izplačilo	
zavarovalne	vsote,	če	nastopi	zavarovalni	primer,	preden	je	izvedela	za	
tako	okoliščino.	Če	je	bila	pogodba	razveljavljena,	zavarovalnica	obdrži	
že	plačane	premije	in	ima	pravico	zahtevati	plačilo	premije	za	zavarovalno	
dobo, v kateri je zahtevala razveljavitev pogodbe.

(3)	 Če	 je	 zavarovalec	prijavil	 netočno	ali	 je	 dolžno	obvestilo	 opustil	
nenamenoma,	lahko	zavarovalnica	v	celotnem	času	trajanja	zavarovanja	
po	svoji	 izbiri	v	enem	mesecu	od	dneva,	ko	je	zvedela	za	netočnost	ali	
nepopolnost prijave, izjavi, da razdira pogodbo. V takem primeru pogodba 
preneha po izteku štirinajstih dni od dneva, ko je zavarovalnica zavarovalcu 
sporočila,	da	razdira	pogodbo.	Če	se	pogodba	razdre,	 je	zavarovalnica	
prosta vseh obveznosti.

Dopolnilni pogoji za zavarovanje  
kreditojemalcev za primer smrti
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8. člen - TRAJANJE  ZAVAROVANJA  IN  JAMSTVA

(1)	 Začetek,	trajanje	in	potek	zavarovanja	so	določeni	v	polici.
(2)	 Zavarovanje	začne	veljati	ob	24.	uri	dne,	ki	 je	določen	kot	začetek	

zavarovanja.	Če	je	zavarovanje	sklenjeno,	preden	je	sklenjena	kreditna	
oz.	leasing	pogodba,	začne	veljati	ob	24.	uri	tistega	dne,	ko	je	sklenjena	
kreditna oz. leasing pogodba.

(3)	 Zavarovanje	poteče	ob	24.	uri	 tistega	dne,	ki	 je	v	polici	naveden	kot	
potek zavarovanja. Zavarovanje tudi preneha, ne glede na datum poteka 
zavarovanja, ki je naveden v polici, ob 24. uri tistega dne, ko:
- kreditna oz. leasing pogodba preneha veljati zaradi poteka trajanja, 
odpovedi,	razdora	ali	odstopa	od	nje	ali	zaradi	predčasnega	celotnega	
odplačila	kredita	oz.	leasinga;

- zavarovanec postane poslovno nesposoben;
- je zavarovanec dopolnil 75. leto starosti.

9. člen - IZKLJUČITEV  JAMSTVA  ZAVAROVALNICE 

Zavarovalnica	ne	krije	škode,	če	je	zavarovanec	umrl	prej	kot	v	šestih	mesecih	
od sklenitve zavarovanja.

10. člen - DAJATVE  ZAVAROVALNICE  IN  NASTOP 
ZAVAROVALNEGA  PRIMERA

(1)	 Zavarovalnica	 izplača	znesek	zavarovalnine	v	višini	 neplačanega	
dela preostanka kredita oz. leasinga, kolikor ta znaša na dan nastopa 
zavarovalnega	primera,	vendar	ne	več	kot	 je	določena	maksimalna	
zavarovalna vsota navedena v polici.

(2)	 Zavarovalni	primer	nastopi	na	dan	zavarovančeve	smrti.	
(3)	 Pogoj	za	veljavnost	zavarovanja	je	veljavna	kreditna	oz.	leasing	pogodba	

v	času	nastanka	zavarovalnega	primera.
(4) Zavarovalnica ne krije:

-	 neplačanih	obveznosti	(vključno	s	pogodbenimi	obrestmi),	zapadlih	v	
plačilo	pred	nastopom	zavarovalnega	primera;

-	 morebitnih	zamudnih	obresti,	ki	izhajajo	iz	neplačanih	obveznosti	pred	
nastopom zavarovalnega primera;

-	 stroškov	opominov,	poslanih	zavarovancu	zaradi	neplačanih	obveznosti	
pred nastopom zavarovalnega primera;

-	 drugih	stroškov	in	obveznosti,	ki	jih	je	zavarovanec	dolžan	plačati	po	
kreditni	oz.	 leasing	pogodbi	zaradi	nerednega	plačevanja	obveznosti	
pred nastopom zavarovalnega primera.

11. člen - IZKLJUČITEV  OBVEZNOSTI  ZAVAROVALNICE

(1)	 Izključene	so	vse	obveznosti	zavarovalnice	za	primere	smrti	zavarovane	
osebe, ki nastanejo zaradi:
1)	 ene	ali	več	bolezni	ali	bolezenskih	stanj,	navedenih	v	izjavi	o	dobrem	

zdravstvenem	stanju,	če	so	obstajale	že	v	času	sklenitve	zavarovanja,
2) samomora ali poskusa le-tega v prvih dveh letih trajanja zavarovanja, 

ne glede na to, kdaj je smrt nastopila; 
3)	 namerne	povzročitve	smrti	s	strani	dedičev	ali	osebe,	ki	ima	zavarovalni	

interes;
4) vojnih dogodkov,
5) potresa;
6) neposrednega ali posrednega delovanja jedrske energije.

12. člen - PRIJAVA  ZAVAROVALNEGA  PRIMERA  IN  
UGOTAVLJANJE  UPRAVIČENČEVIH  PRAVIC

(1)	 Oseba,	ki	zahteva	izplačilo	po	zavarovalni	pogodbi,	mora,	ko	nastopi	s	
pogodbo predvideni primer, o tem pisno obvestiti zavarovalnico in na svoje 
stroške	priskrbeti	ter	ji	predložiti	naslednje	listine:
1)	 izpisek	iz	matične	knjige	umrlih;
2) potrdilo o smrti in vzroku smrti ter celotno zdravstveno dokumentacijo, ki 

se nanaša na zdravljenje zavarovanca, predvsem morebitne odpustnice 
iz bolnišnice, 

3) kopijo evidence bolezni pri osebnem zdravniku,
4)	 kopijo	obdukcijskega	poročila,	če	obstaja,
5)	 kopijo	policijskega	zapisnika	oz.	drugega	uradnega	poročila,	ki	opisuje	

okoliščine	smrti,	če	obstaja,
6)	 potrdilo	o	višini	neodplačanega	kredita	oz.	 leasinga	na	dan	smrti	

zavarovane osebe;
(2) Zavarovalnica sme zahtevati še druge dokumente, ki so potrebni za 

ugotovitev	pravice	do	izplačila.

13. člen - IZPLAČILO  ZAVAROVALNINE

(1)	 Upravičenec	do	zavarovalnine	 je	kreditodajalec	oz.	 leasingodajalec.	
Zavarovalnica	izplača	zavarovalnino	v	30	dneh	po	prejemu	vseh	dokazov	
o obstoju in višini obveznosti.

(2)	 Zavarovalec	soglaša	in	dovoljuje,	da	zavarovalnica	izplača	zavarovalnino	za	
namen	poplačila	obveznosti	neposredno	kreditodajalcu	oz.	leasingodajalcu	
na	račun,	na	katerem	se	vodijo	kreditne	obveznosti	zavarovanca	oziroma	
obveznosti	po	leasing	pogodbi.	Zavarovalnica	ne	izplača	zavarovalnine	
zavarovančevim	dedičem	oz.	morebitnim	drugim	osebam,	ki	uveljavljajo	
zavarovalni interes.

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


