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Dopolnilni pogoji

za nezgodno zavarovanje oseb pri opravljanju portnih dejavnosti

1. èlen - SPLONA DOLOÈILA
(1) Sploni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem
besedilu sploni pogoji) in ti dopolnilni pogoji so sestavni del
pogodbe za nezgodno zavarovanje oseb pri opravljanju portnih
dejavnosti.
(2) Sklenitelj zavarovanja je lahko pravna ali fizièna oseba.

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

3. èlen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI
(1) Zavarovalnica jamèi za nezgode, ki se pripetijo:
1) pri portnem udejstvovanju v tisti panogi, ki je izrecno navedena
v polici, kakor tudi v vseh drugih portnih panogah, ki po
razvrstitvi portov v premijskem sistemu spadajo v isto ali nijo
(manj nevarno) nevarnostno skupino kot portna panoga, ki je
navedena v polici.
2) pri potovanjih na tekmovanja oziroma treninge, kakor tudi na
poti od stanovanja do prostora za tekmovanje oziroma trening
v kraju izven sedea portne organizacije in nazaj.
3) pri opravljanju dolnosti po nalogu uprave portne organizacije,
in to: pri udelebi na sestankih, konferencah, nabavi portnih
rekvizitov ipd., kakor tudi pri potovanjih zaradi izvritve teh
nalog.
(2) Èe se pripeti nezgoda pri portnem udejstvovanju v panogi, ki v
polici ni izrecno navedena in po razvrstitvi v premijskem sistemu
spada v tejo (nevarnejo) nevarnostno skupino kot port, ki je
naveden v polici, se dogovorjene zavarovalne vsote zmanjajo v
razmerju med dejansko plaèano premijo in premijo, ki bi morala biti
plaèana za ustrezno tejo nevarnostno skupino.
(3) Zavarovalnica nima nikakrne obveznosti za nezgode, ki nastanejo
zaradi vzrokov, navedenih v èlenu 9 splonih pogojev.

4. èlen - ZAVAROVANJE S POIMENSKO NAVEDBO
ZAVAROVANCEV
(1) Èe je dogovorjeno zavarovanje s poimensko navedbo zavarovancev, so zavarovani samo tisti portniki v polici navedene
organizacije, ki so v polici ali v polici priloenem seznamu poimensko
navedeni.
(2) Za novo prijavljene portnike se priène jamstvo zavarovalnice ob
24.00 tistega dne, ki je v pismeni prijavi, predloeni zavarovalnici,
naveden kot zaèetek zavarovanja, vendar ne prej kot ob 24.00 tistega
dne, ko je zavarovalnica prejela prijavo. Za odjavljene portnike
preneha jamstvo zavarovalnice ob 24.00 tistega dne, ki je v odjavi
naveden kot dan prenehanja zavarovanja.
(3) V vsakem primeru pa preneha jamstvo zavarovalnice za posameznega portnika ob 24.00 tistega dne, ko preneha biti èlan
v polici navedene organizacije.

5. èlen - ZAVAROVANJE BREZ POIMENSKE NAVEDBE
ZAVAROVANCEV
(1) Èe je dogovorjeno zavarovanje brez poimenske navedbe zavarovancev, so zavarovani vsi èlani, ki se v uradnih evidencah portne
organizacije vodijo kot aktivni èlani.
(2) Èe je dogovorjeno zavarovanje s stalno in nespremenljivo letno
premijo - brez klavzule o obraèunu premije ob koncu zavarovalnega
leta - se zavarovalne vsote, ki so v polici doloèene za
posameznega portnika, v primeru nezgode spreminjajo. Doloèajo
se po razmerju med tevilom portnikov, navedenih v polici in
dejanskim tevilom portnikov, ki se vodijo kot aktivni èlani portne
organizacije na dan nezgode.
(3) Èe je bilo dogovorjeno, da se konèni obraèun premije napravi ob
poteku zavarovalnega leta po povpreènem tevilu èlanov, se
zavarovalne vsote, navedene v polici za posameznega zavarovanca, ne spremenijo.
(4) Za novo sprejete èlane portne organizacije se priène jamstvo
zavarovalnice ob 24.00 dneva pristopa v èlanstvo, in sicer brez
predhodne prijave.
(5) V vsakem primeru preneha jamstvo zavarovalnice za posameznega portnika ob 24.00 tistega dne, ko mu je prenehalo
èlanstvo v polici navedene organizacije.

6. èlen - PLAÈILO PREMIJE
(1) Za zavarovanje po èlenu 4 odst. (1) teh dopolnilnih pogojev se
plaèa premija vnaprej za celo zavarovalno leto, in sicer za celotno
tevilo zavarovancev.
(2) Za zavarovanje po èlenu 5 odst. (2) teh dopolnilnih pogojev se
plaèa premija vnaprej za celo zavarovalno leto, in sicer za tevilo
portnikov, ki je navedeno v polici.
(3) Za zavarovanje po èlenu 5 odst. (3) teh dopolnilnih pogojev se
plaèa premija ob sklenitvi zavarovanja za celo zavarovalno leto in
za celotno tevilo portnikov, ki so vpisani v uradne evidence
sklenitelja na dan sklenitve zavarovanja.
Konèni obraèun premije se napravi ob poteku zavarovalnega leta
po povpreènem tevilènem stanju portnikov. Povpreèno tevilèno
stanje se lahko ugotovi tako, da se setejejo tevilèna stanja
portnikov po uradnih evidencah sklenitelja na zadnji dan vsakega
meseca v zavarovalnem letu, za katerega se obraèunava premija
in se dobljeno tevilo deli z 12.
Èe se ob tej prilonosti ugotovi, da je povpreèno tevilo portnikov
veèje od tevila na dan sklenitve zavarovanja, je sklenitelj dolan
plaèati razliko premije v 30 dneh po napravljenem obraèunu. Èe
pa je tevilo manje, mora zavarovalnica v istem roku vrniti preveè
plaèano premijo.
(4) Sklenitelj mora plaèati zavarovalnici dogovorjeno premijo za vse
zavarovance brez izjeme in za ves èas trajanja zavarovanja ob
roku, ki je dogovorjen po polici.
(5) Obveznost zavarovalnice do posameznega zavarovanca obstaja
tudi v primeru, èe sklenitelj ni plaèal premije ob roku, navedenem
v polici, èe je nezgoda nastala med trajanjem zavarovanja po
doloèilih èlena 6 in 15 splonih pogojev.
(6) Sklenitelj je dolan dovoliti zavarovalnici vpogled v svoje evidence,
iz katerih se lahko ugotovi dejansko tevilo portnikov in na zahtevo
zavarovalnice predloiti pisno potrdilo pristojne portne zveze
o tevilu registriranih portnikov na dan nezgode.
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7. 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.

8. èlen - IZPLAÈILO DNEVNEGA NADOMESTILA
Èe je dogovorjeno tudi zavarovanje za prehodno delovno nesposobnost, izplaèa zavarovalnica zavarovancu, ki zaradi nezgode ni
sposoben za delo, dnevno nadomestilo v dogovorjeni viini, in sicer
od od prvega dne po zaèetku zdravljenja do zadnjega dne trajanja
nesposobnosti za delo, vendar najveè za 200 dni.
Kot prehodno nesposobnost za delo se upoteva samo èas,
v katerem je bil zavarovanec nesposoben opravljati svoje redne
delovne naloge, ne pa èas, v katerem je bil nesposoben za portno
udejstvovanje.

Ti pogoji z oznako PG-nvd-FIZ/00-1 se uporabljajo od 1. januarja 2000.

PG-nvd-FIZ/00-1
9. èlen - PRIJAVA ZAVAROVALNEGA PRIMERA
Sklenitelj je dolan prijaviti zavarovalnici vsako nezgodo, ki se pripeti
zavarovanemu portniku ter nuditi zavarovalnici vse potrebne
podatke za ugotovitev obstoja in viine njene obveznosti.

10. èlen - ZAKLJUÈNA DOLOÈILA
Dopolnilni pogoji veljajo poleg splonih pogojev za nezgodno zavarovanje. Èe se njihova vsebina razlikuje od splonih pogojev, veljajo
dopolnilni pogoji.

