
PRISTOPNA IZJAVA
 za skupinsko nezgodno zavarovanje po generalni
polici št. 916 - 4002880, Policijski sindikat Slovenije

I. del: Podatki o PLAÈNIKU/ZAVAROVANCU:

II. del: Podatki o ZAVAROVANCU:

Èrka izbrane
kombinacije

Èrka izbrane
kombinacije

Priimek in ime:

Priimek in ime:

Plaènik je oseba, stara vsaj 18 let oz. oseba, ki je pridobitno sposobna. Èe plaènik izbere zavarovalno kombinacijo, se šteje, da je tudi zavarovanec.

Podpis zavarovanca:

Podpis zavarovanca:

Za zavarovanca, ki je mlajši od 18 let, je zahtevan tudi podpis starša ali zakonitega zastopnika:

Za zavarovanca, ki je mlajši od 18 let, je zahtevan tudi podpis starša ali zakonitega zastopnika:

Upravièenci do ostalih zavarovalnih rizikov so opredeljeni v doloèilu 21. èlena Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb NE-01/06

Upravièenci do ostalih zavarovalnih rizikov so opredeljeni v doloèilu 21. èlena Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb NE-01/06

Naslov:

Naslov:

Datum rojstva:

Datum rojstva:

Davèna številka:

Davèna številka:

Pošta:

Pošta:

Kraj:

Kraj:

V primeru smrti zavarovanca je UPRAVIÈENEC do rizikov smrti (ime, priimek, letnica rojstva): 

V primeru smrti zavarovanca je UPRAVIÈENEC do rizikov smrti (ime, priimek, letnica rojstva): 

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnièni obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. 

Dodatne informacije: 02/330 33 50

III. del: Zavarovalno - tehnièni del: Zaèetek zavarovanja: Dan Mesec Leto Vrsta plaèila: UPN

Direktna obremenitevMožne kombinacije nezgodnega zavarovanja v EUR 0 1

Premije veljajo za eno osebo in že vkljuèujejo 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov. 

8.000,00 12.000,00 6.000,00 20.000,00 8.000,00 12.000,00 6.000,00 20.000,00

16.000,00 24.000,00 12.000,00 40.000,00 16.000,00 24.000,00 12.000,00 40.000,00

8,00 12,00 5,00 15,00 8,00 12,00 5,00 15,00

150,00 200,00 125,00 200,00 150,00 200,00 125,00 200,00

1.500,00 2.000,00 1.250,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 1.250,00 2.000,00

8,00 12,00 5,00 15,00 8,00 12,00 5,00 15,00

/ / / / 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Nezgodna smrt

Jamstvo / Kombinacija

Trajna invalidnost

Dnevna odškodnina

Stroški zdravljenja

Naravna smrt

Bolnišnièni dan

Pravna zašèita

Meseèna premija

Komb. A Komb. B Komb. C Komb. D Komb. E Komb. F Komb. G Komb. H

9,00 13,41 6,05 18,16 12,27 16,68 9,30 21,42

IV. del: Zakljuène izjave in klavzule:
Zavarovanec:
Zavarujejo se osebe od 14. do 75. leta starosti. Posebnih rizikov in športnih nevarnosti ni mogoèe dodatno zavarovati.
Trajanje zavarovanja in jamstvo:
Za novo prijavljene osebe je zaèetek zavarovanja vedno samo 1. v mesecu ob 0.00 uri,  v kolikor je pisna pristopna izjava prispela na zavarovalnico do zadnjega dne v 
preteklem mesecu.  Za odjavljene zavarovance preneha jamstvo zavarovalnice ob 24.00 uri tistega dne, ki je naveden kot dan prenehanja zavarovanja, pri èemer se plaèa cela 
meseèna premija.
*Zavarovalnica si pridržuje pravico, da prestavi zaèetek zavarovanja za mesec dni, v kolikor pristopne izjave ne prejme do zadnjega dne tekoèega meseca.
Plaèilo premije:
Premija se plaèuje meseèno za nazaj, z univerzalnim plaèilnim nalogom ali direktno obremenitvijo preko banke. Zavarovalnica ima pravico terjati premijo vse do trenutka dokler 
nosi jamstvo za dogovorjene rizike, saj neporavnana zapadla premija ne predstavlja sama po sebi razloga za prekinitev zavarovanja.
Prekinitev zavarovanja:
Za prekinitev zavarovanja (odjavo zavarovanca iz zavarovanja) je potrebna pisna izjava plaènika zavarovanja. Za odjavljene zavarovance preneha jamstvo zavarovalnice ob 
24.00 uri tistega dne, ki je v pisni izjavi naveden kot dan prenehanja zavarovanja, pri èemer se plaèa cela meseèna zavarovalna premija. Zavarovanje se lahko prekine samo s 
tekoèim mesecem. Prekinitev zavarovanja lahko poda v pisni obliki tudi zavarovalnica. Do datuma prekinitve zavarovanja si zavarovalnica pri izplaèilu zavarovalnine poraèuna 
zapadlo neplaèano premijo. Zapadlo terjatev lahko zavarovalnica terja tudi po sodni poti.

Kraj in datum: Podpis plaènika:Podpis zastopnika/posrednika:

Spodaj podpisani plaènik izjavljam, da so mi bili izroèeni Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb NE-01/06, QS NE SKUP-01/06, DOP-SB-01/14, KI-TER-02 ter
KL-POR-01/16 pred sklenitvijo pogodbe in da sem imel možnost pouèiti se o njihovi vsebini. Plaènik/zavarovanec s podpisom izjave potrjujem, da sem seznanjen z zakljuènimi
izjavami in z vsebino dokumenta in sicer  »Pravnega obvestila v zvezi z varstvom osebnih podatkov«, ki sem ga prejel ob sklenitvi predmetnega zavarovanja oziroma
potrjujem, da sem se z njegovo vsebino sam seznanil preko spletne strani zavarovalnice, na kateri se nahaja omenjeno obvestilo: https://www.zav-sava.si/sl-si/pravna-obvestila/.

 

Zavarovalnica Maribor, d.d., se je z vpisom spremembe firme v sodni register 2.11.2016 preimenovala v Zavarovalnico Sava, d.d. Vse obveznosti in pravice iz zavarovalne 
pogodbe z nastalo spremembo ostajajo nespremenjene in jih bo tako izvrševala Zavarovalnica Sava, d.d. Vse informacije o preimenovanju so dostopne na novem spletnem 
naslovu Zavarovalnice Sava, d.d.: www.zav-sava.si

Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor, Sodni register Okrožnega sodišèa v Mariboru, reg. vl. 1/03762/00, matièna številka: 5063400 
ID za DDV: SI44814631, osnovni kapital 68.417.377,44 EUR. Organ pristojen za zavarovalni nadzor: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana

QF NE PI SKUP 01/18

Klavzula o varstvu/obdelavi osebnih podatkov 
Za predmetno zavarovalno razmerje doloèilo iz pripadajoèih zavarovalnih pogojev, ki se nanaša na podroèje varstva/zbiranja osebnih podatkov, ne velja. Omenjeno doloèilo
nadomešèa naslednji zapis:
Varstvo osebnih podatkov
Zavarovalnica kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke v skladu s predpisi s podroèja varstva osebnih podatkov in s podroèja zavarovalništva, kakor tudi
z drugo veljavno zakonodajo ter Politiko zasebnosti, ki jo je sprejela Zavarovalnica Sava d.d. v zvezi z zagotavljanjem varstva osebnih podatkov in ki je dostopna na spletni
strani zavarovalnice: https://www.zav-sava.si/sl-si/pravna-obvestila/, v tiskani obliki pa je Pravno obvestilo, ki je povzetek Politike zasebnosti, dostopno tudi na vseh
prodajnih mestih zavarovalnice. V omenjenem dokumentu (Politiki zasebnosti, kakor tudi v Pravnem obvestilu) so zapisane informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov,
in sicer podatki o upravljavcu in pooblašèencu, namenih obdelave in pravne podlage za obdelavo, obdelovalcih in uporabnikih osebnih podatkov, prenosu osebnih podatkov
v tretje države, pravicah posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, rokih hrambe osebnih podatkov.
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