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Obvestilo za VSE člane sindikata OPS KRIM glede nezgodnega zavarovanja in pravne zaščite ARAG.

Zavarovalna agencija Hil d.o.o iz Maribora, ki ima s PSS sklenjen dogovor in že vrsto let odlično sodeluje
s sindikatom, od leta 2010 omogoča VSEM članom sindikata PSS, kakor tudi družinskim članom, da se
pod posebnimi pogoji nezgodno zavarujejo. Prav tako pa se lahko pod temi pogoji zavarujejo tudi
družinski člani članov PSS, ki imajo možnost izbrati zavarovalne variante, ki tudi že vključujejo možnosti
zavarovanja pravne zaščite. Jamstvo za nezgodo zavarovanje daje Zavarovalnica Sava, za zavarovanje
pravne zaščite pa Zavarovalnica ARAG. Gre torej za skupen produkt dveh zavarovalnic.
Nezgodno zavarovanje:
Možne kombinacije nezgodnega zavarovanja so sledeče:

Posebno je potrebno poudariti, da ima vsak član PSS v redni članarini že sklenjeno jamstvo:
-

Pravne zaščite socialnega zavarovanja na poklicnem področju
Pravne zaščite delovnega prava na poklicnem področju
Splošne odškodninske pravne zaščite na poklicnem in na zasebnem področju
Splošne kazenske pravne zaščite na poklicnem in na zasebnem področju
Pravne zaščite svetovanja – dva ustna pravna nasveta letno iz kateregakoli področja

in je ni potrebno še dodatno plačevati. Članom PSS tako pri morebitni sklenitvi zgoraj navedenega
nezgodnega zavarovanja ni potrebno zavarovati pravne zaščite, ker jo imamo v enakem obsegu že kot
člani sindikata. Navedeno pomeni, da je za člane PSS smiselno izbrati variante A, B, C in D. Ostale štiri
variante namreč pri nezgodnemu zavarovanju ponujajo še zavarovanje pravne zaščite v enakem
obsegu kot jo imamo člani PSS že zavarovano preko plačila mesečne članarine.
Družinski člani članov PSS pa se lahko nezgodno zavarujejo pod enakimi pogoji, kot člani PSS za vseh
osem variant od A - H, odvisno od tega ali želijo samo jamstvo za nezgodno (potem izberejo variante
A-D) ali poleg tega še zavarovanje pravne zaščite (potem izberejo variante od E-H).
Pri navedenem nezgodnem zavarovanju veljajo Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb NE01/06. To so pogoji, ki so bili v veljavi ob sklepanju za skupinsko nezgodno zavarovanje po generalni
polici št. 916 - 4002880 - za Policijski sindikat Slovenije.
Prav tako pa za navedeno nezgodno zavarovanje dodatno velja:
- aneks k veljavni polici z dne 30. 06. 2010. S tem aneksom je bilo dogovorjeno razširjeno jamstvo za
nateg vratnih mišic (zvin vratne hrbtenice, nateg vratnih mišic in druge tu smiselne diagnoze) in se prizna

največ do šest tednov dnevne odškodnine, pri čemer pa se črtajo določila iz Splošnih pogojev (4.tč. 9.
člena Splošnih pogojev), ki tega jamstva ne predvidevajo.
- prav tako pa navedeno nezgodno zavarovanje nudi jamstvo policistom pri delu za nezgode, ki
nastanejo zaradi aktivne udeležbe v oboroženih akcijah.

Zavarovanje pravne zaščite ARAG:
Kot že navedeno imamo člani PSS v okviru svoje članarine že zagotovljeno jamstvo:
Pravne zaščite socialnega zavarovanja na poklicnem področju
Pravne zaščite delovnega prava na poklicnem področju
Splošne odškodninske pravne zaščite na poklicnem in na zasebnem področju
Splošne kazenske pravne zaščite na poklicnem in na zasebnem področju
Pravne zaščite svetovanja – dva ustna pravna nasveta letno iz kateregakoli področja
Takšno pravno zaščito pa imajo prav tako tudi družinski člani članov PSS, če se nezgodno zavarujejo
po variantah E do H iz zgornje tabele.

Zavarovalnica Arag pa za člane PSS, poleg zgoraj navedenega, ponuja tudi Zavarovanje osebne pravne
zaščite za družino.
Posebej je treba poudariti, da so zavarovalne premije za člane PSS občutno nižje kot za druge
zavarovance. Prilagamo kratek opis tega zavarovanja:
a. paket Varnost - 11,99 EUR/mesec, za člane PSS 5,99 EUR
- svetovanje - 1 posvet pri kontaktnem odvetniku na mesec
- dostop do Spletnega pravnega centra ARAG
- splošna kazenska pravna zaščita na zasebnem področju
- splošna odškodninska pravna zaščita na zasebnem področju
- pravna zaščita iz splošnega pogodbenega prava
- pravna zaščita na področju socialnih zavarovanj
b. paket Služba - 4,00 EUR/mesec, za člane PSS 1,00 EUR
- pravna zaščita na področju delovnega prava in disciplinskih postopkov
- splošna zaščita najete nepremičnine v lastni rabi
c. paket Nepremičnine - 4,00 EUR/mesec, za člane PSS 3,00 EUR
- pravna zaščita nepremičnine v lastni rabi
- pravna zaščita najete nepremičnine v lastni rabi
d. paket Promet - 4,00 EUR/mesec, za člane PSS 3,00 EUR
- PZ Voznika - kazenska, odškodninska PZ in PZ vozniškega dovoljenja
- PZ Vozil - dodatno k PZ Voznika še PZ pogodb o vozilu
e. paket Družina - 4,00/mesec, za člane PSS 3,00 EUR
- pravna zaščita na področju dednega prava
- pravna zaščita na področju družinskega prava

