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Shema police na ravni skupine 
Številka police   

Zavarovalec: TRILOGIC, inovativne tehnološke rešitve, d.o.o. 

Naslov: 1000 Ljubljana, cesta Ljubljanske brigade 21 

Zavarovatelj: Chubb European Group SE, španska podružnica.  

Zgornja meja za nezgode Do največ 3.000.000 evrov na dogodek, vendar ne več. 

Datum podaljšanja: 15. april 2022 
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Povzetek police: 
Ta povzetek police je na voljo zgolj v informativne namene. Ta povzetek ne predstavlja zavarovalne pogodbe. Ta povzetek 
nadomešča vse prej izdane povzetke, ki zajemajo tukaj opisano zavarovanje. Namen tega povzetka je obveščati o tem, da 
je bilo naslednje zavarovanje sklenjeno s Chubb European Group SE, španska podružnica in izdano v korist Zavarovalca. 

Naslednji povzetek ne vsebuje celotnih pogojev Police, ki jih najdete v zavarovalnem dokumentu, pri čemer lahko njegovo 
kopijo dobite pri Chubb European Group SE, španska podružnica ali Qover. 

Predhodne informacije 
Vse informacije, navedene v tej določbi, so bile pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe posredovane 
Zavarovalcu/Zavarovancu: 

1. Ta zavarovalna pogodba se skladno s pravico do ustanavljanja sklepa s špansko podružnico francoske zavarovalnice 
Chubb European Group SE, s sedežem na naslovu Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 
Courbevoie, Francija.  

2. Družba Chubb European Group SE, španska podružnica je ustrezno registrirana v registru Registro Administrativo 
de las Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones pod oznako E0155 in ima 
sedež na naslovu Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid in v Sloveniji opravlja storitve na podlagi 
svobode opravljanja storitev ter je vpisana v register zavarovalnih subjektov pri Agenciji za zavarovalni nadzor. 

3. Brez poseganja v pristojnosti Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) se država Francija šteje 
za državo članico, ki je odgovorna za nadzor nad Zavarovalno družbo, pri čemer je v tej državi organ, ki je pristojen za 
tak nadzor, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) s sedežem na naslovu 4, Place de Budapest, CS 
92459, 75436 PARIS CEDEX 09. 

4. Za to zavarovalno pogodbo se uporablja Obligacijski zakonik (Uradni list Republike Slovenije, št. 97/07 s 
spremembami).  

5. Za likvidacijo družbe Chubb European Group SE, španska podružnica, ne velja špansko pravo. Poročilo o finančnem 
stanju in plačilni sposobnosti je dostopno na spletni strani zavarovalnice. 

6. V primeru pritožbe ali zahtevka se lahko obrnete na Oddelek za pritožbe družbe Chubb European Group SE, 
španska podružnica. V primeru nesoglasij lahko svoj zahtevek vložite pri pristojnem sodišču prve stopnje v kraju 
svojega prebivališča ali po posebnem dogovoru pri arbitraži ali mediatorju. V skladu z Zakonom o izvensodnem 
reševanju potrošniških sporov (Uradni list Republike Slovenije, št. no. 81/15) lahko potrošnik vloži tudi pobudo za 
rešitev spora z Zavarovateljem tudi pri izbranem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov Slovensko 
zavarovalno združenje, GIZ (zav-zdruzenje.si), e-naslov: irps@zav-zdruzenje.si, tel. +386 1 300 93 81. Pobudo lahko 
vloži le če je predhodno vložil pritožbo pri Oddelku za pritožbe, ki ji ni bilo ugodeno ali o njej ni bilo odločeno v 
tridesetih (30) dneh. Zavarovatelj si pridržuje pravico do spremembe izbranega izvajalca, ki ga objavi na spletni 
strani https://www.zav-zdruzenje.si/. 

7. Pogodba sodi pod slovensko sodno pristojnost in znotraj nje v presojo sodišč, ki sovpadajo s prebivališčem 
Zavarovanca. 

8. Prejemki, ki jih prejmejo zaposleni pri Zavarovatelju, so denarne narave in se razlikujejo glede na njihove funkcije in 
uspešnost znotraj družbe Zavarovatelja. 

9. Zavarovatelj ne ponuja nasvetov v zvezi s zavarovalnimi produkti, ki se tržijo. 
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Obvestilo o zahtevku in plačilo nadomestila 
a) Zavarovalec ali Zavarovanec ali Upravičenec mora Zavarovatelja obvestiti o nastanku izgube najkasneje v treh (3) 

dneh od takrat, ko se je nastanka zavedal, in uporabiti vsa sredstva, ki so mu na voljo, da ublaži posledice izgube. 
b) Po tem, ko bodo potrjene posledice Izgube, bo Zavarovatelj plačal nadomestilo, ki je dogovorjeno v teh pogojih za 

kritja, na katera vpliva Izguba, v vsakem primeru v roku štirinajstih (14) dni. 
c) Če pa je za ugotovitev obstoja obveznosti Zavarovatelja ali njenega zneska potreben določen čas, začne teči 
štirinajstdnevni (14) dnevni rok od dneva, ko sta bila ugotovljena obstoj in znesek njegove obveznosti. 

d) V vsakem primeru, če znesek obveznosti ni ugotovljen v roku iz prejšnjega odstavka, mora Zavarovatelj Zavarovancu 
ali Upravičencu na njegovo zahtevo izplačati nesporni del svoje obveznosti kot predujem. 

Zavarovanec oziroma kjer je to primerno Upravičenec, je dolžan dokazati obstoj izgube. 

Če je dosežen dogovor med obema strankama, mora Zavarovatelj plačati znesek, ki je dogovorjen v teh Pogojih. 
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Kritja in Zavarovalne vsote 
Št. Ugodnost Zavarovalna vsota 

1 Smrt zaradi nezgode 28.500,00 € 
2 Invalidnost zaradi nezgode 28.500,00 € 

3 Popolna trajna invalidnost za opravljanje katerega 
koli poklica zaradi nezgode 28.500,00 € 

4 Delna trajna invalidnost, glede na lestvico 28.500,00 € 

5 Pogrebni stroški zaradi nezgode, do zgornje meje 3.000,00 € 

6 
Nadomestilo za amputacijo, zlome kosti, 
dislokacije in izpah zaradi nezgode, glede na 
lestvico, do zgornje meje 

3.500,00 € 

7 Dnevno nadomestilo v primeru Začasne popolne 
invalidnosti zaradi nezgode  20,00 € 

  Veljajo naslednji pogoji:   

  • Najdaljše trajanje dnevnega nadomestila: 
do 30 dni.   

  
• Več kot 7 dni, Zavarovanec bo torej 

prejemal nadomestilo od osmega dne 
nezmožnosti. 

  

8 Povračilo zdravstvene pomoči zaradi nezgode, do 
zgornje meje 3.000,00 € 

9 Repatriacija v državo izvora Zavarovanca v 
primeru smrti zaradi nezgode. vključeno 

10 Spremljevalci pokojnika:   
  a) Povratna vozovnica za družinskega člana. vključeno 

  b) Stroški bivanja družinskega člana 250,00 € na dan, do 5 dni 

11 Prisotnost spremljevalca, ki spremlja 
hospitalizirano zavarovano osebo vključeno 

  a) Povratna vozovnica za družinskega člana vključeno 

  b) Stroški bivanja družinskega člana 150,00 € na dan, do 10 dni 

12 Povračilo stroškov za pravno pomoč, do zgornje 
meje  5.000,00 € 

13 Nadomestilo za osirotele otroke  50% zavarovalne vsote Smrt zaradi nezgode 
 

V primeru kakršnega koli incidenta, ki je povezan z zgoraj navedeno ugodnostjo 9, 10 in 11, se mora 
Zavarovanec obrniti na Zavarovatelja prek 24-urnega centra za pomoč preden je izveden kakršen koli 
poseg: 
Telefon: +34 91 572 82 61 
E-pošta: siniestros.bta@chubb.com 
 

Kdaj sem krit? 
Voznik dostave bo pokrit znotraj časovnega okvirja, ki ga je izbral za opravljanje svojih storitev. Naše kritje se začne, ko se 
voznik dostave, ki je izbral časovni okvir za opravljanje svojih storitev, prijavi v aplikacijo Zavarovalca z namenom, da 
prične z opravljanjem svojih storitev in se konča eno uro po izteku časovnega okvirja. Oba trenutka sta ustrezno 
zabeležena v aplikaciji in posledično v računalniškem sistemu Zavarovatelja. 
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Razsežnosti in obseg kritja 
Kritje je razširjeno na nezgode, ki jih lahko Zavarovanec utrpi, ko opravlja storitev za Zavarovalca. 

Kritje se razširi na Bolezen samo v primeru Začasne popolne invalidnosti. 

Zadevna polica zajema mestne ali medmestne in takojšnje dostave, geografski obseg priloženih kritij je omejen na 
nacionalno ozemlje in natančneje na mesta, v katerih lahko dostavljalec sodeluje z Zavarovalcem, kot je navedeno v 
njegovi pogodbi. 

Kdo je zavarovan? 
Vsi samozaposleni vozniki dostave, ki imajo sklenjeno pogodbo civilnega prava z Zavarovalcem ali s tretjo osebo, ki je 
neposredni podizvajalec Zavarovalca ali s katero koli družbo, s katero ima Zavarovalec sklenjeno pogodbo za namene 
sklepanja pogodb z vozniki dostave, in na splošno kateri koli voznik dostave, ki lahko zakonito izvede dostavo v imenu 
Zavarovalca; njegovih partnerjev ali odvisnih družb preko platforme, na kateri je storitev sprejeta, ob upoštevanju, da 
računalniški sistemi v vsakem primeru beležijo registracije/odpovedi voznikov dostave, pa tudi sledljivost oziroma pot 
njihovega izvajanja storitev. 

Dostava se izvaja peš, s kolesom, mopedom, motorjem, avtomobilom ali katerim koli drugim pooblaščenim vozilom. 

Nobena oseba, ki ni registrirana v računalniških sistemih Zavarovalca, ne bo krita. 

Kaj je zavarovano? 

1. Nezgodna smrt  
ü V kolikor bi zaradi nezgode, ki leži znotraj razširitve ter 

obsega kritja, za katerega jamči polica, nastopila smrt 
Zavarovanca takoj ali v enem letu od datuma nastanka 
nezgode, bo Zavarovatelj plačal Upravičencu 
Zavarovalno vsoto, kot je za to kritje določena v 
razdelku "Kritja in Zavarovalne vsote". 

2. Invalidnost 
ü V kolikor bi zaradi nezgode, ki leži znotraj razširitve ter 

obsega kritja, za katerega jamči polica, prišlo do 
anatomske ali funkcionalne izgube, zaradi katere bi 
Zavarovanec potreboval tretjo osebo za izvajanje 
najpomembnejših življenjskih dejanj, kot je oblačenje, 
prehranjevanje, umivanje itd., ki je običajno potrebna 
takoj ali v enem letu od datuma nezgode, bo 
Zavarovatelj plačal Zavarovalno vsoto, kot je za to 
kritje določena v razdelku "Kritja in Zavarovalne 
vsote". 

3. Popolna trajna invalidnost 
ü V kolikor bi zaradi nezgode, ki leži znotraj razširitve ter 

obsega kritja, za katerega jamči polica, Zavarovanec 
postal nezmožen za delo in ne bi mogel takoj ali v enem 
letu od datuma nezgode opravljati katerega koli poklica 
ali obrti, bo Zavarovatelj plačal Zavarovalno vsoto, kot 

je za to kritje določena v razdelku "Kritja in 
Zavarovalne vsote". 

4. Delna trajna invalidnost 
ü V kolikor bi zaradi nezgode, ki leži znotraj razširitve ter 

obsega kritja, za katerega jamči polica, prišlo do delne 
invalidnosti, bo v tem primeru Zavarovatelj plačal 
odstotke Zavarovalne vsote, kot je za to kritje določena 
v razdelku "Kritja in Zavarovalne vsote". 

ü Dodatno nadomestilo za ortopedsko protezo 

V kolikor bi zaradi nezgode, ki jo krije ta polica in v 
kolikor je že prišlo do izplačil na podlagi kritja 
invalidnosti, Zavarovanec utrpel poškodbe, ki jih je 
mogoče odpraviti z ortopedskimi protezami, bo 
Zavarovatelj plačal stroške prve proteze do največ 
1.500 evrov. 

5. Pogrebni stroški 
ü V kolikor bi zaradi nezgode, ki jo krije ta polica, prišlo 

do smrti Zavarovanca, bo ob predložitvi ustreznega 
dokazila o plačilu Zavarovatelj plačal nastale stroške 
pogreba do višine sredstev, ki so za to kritje določena v 
razdelku Kritja in Zavarovalne vsote. 

6. Amputacija, zlom kosti (zlom), izpahi in 
zvini zaradi nezgode  
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ü V kolikor bi zaradi nezgode, ki jo krije ta polica, 
Zavarovanec takoj ali v enem letu po njenem nastanku 
utrpel telesne izgube, ki so navedene v pogojih in 
določilih, bo Zavarovatelj plačal Zavarovancu 
nadomestilo, ki je navedeno v shemi tega kritja . 

Amputacija pomeni telesno izgubo ali odtrganje in ločitev 
okončine od telesa zaradi nezgode, ki jo krije polica. 

Beseda "izguba" pomeni: 

ü Kar zadeva zgornje okončine, amputacijo nad 
zapestnim sklepom. 

ü Kar zadeva spodnje okončine, amputacijo nad 
gleženjskim sklepom. 

ü V zvezi s prsti roke pomeni amputacijo: 
ü Vsaj štirih prstov z izjemo palca, ali 
ü Izgubo palca, ali 
ü Izgubo palca in katerega koli drugega prsta. 
ü Kar zadeva prste, pomeni amputacijo vseh prstov. 
 
Če Zavarovanec zaradi nezgode, ki jo krije polica, utrpi 
lomljenje/zlom kosti, bo Zavarovatelj plačal ustrezno 
nadomestilo v skladu z lestvico, ki je navedena za to kritje. 
 
To kritje izključuje izpahe kolka, rame ali 
kolenskega sklepa, če je bil prej omenjeni sklep 
pred tem že izpahnjen 

7. Začasna popolna invalidnost zaradi 
nezgode 

ü V kolikor Zavarovanec zaradi nezgode, ki jo pokriva 
polica in v 90 dneh od njenega nastanka utrpi 
invalidnost, zaradi katere ne mora opravljati katerega 
koli dela, dejavnosti ali katere koli običajne odplačne 
zaposlitve, mu bo Zavarovatelj plačal povračilo, ki je 
opredeljeno v pogojih in določilih te Police. 

ü Omenjeno povračilo bo izplačano za čas trajanja 
zadevne nezmožnosti do zgornje meje, ki je določena v 
teh pogojih. 

ü Zavarovanec prejemal nadomestilo od osmega dne 
Začasne popolne invalidnosti. 

Začasna invalidnost se razume kot začasna telesna situacija, 
ki je posledica nezgode, zaradi katere Zavarovanec ne more 
opravljati svojega poklica ali delovne dejavnosti. 

8. Zdravstveni stroški v centrih po lastni 
izbiri, vključno z nujno zobozdravstveno 
oskrbo 

ü V kolikor Zavarovanec zaradi nezgode, ki je krita s to 
polico, zahteva zdravniško oskrbo v tridesetih (30) 
dneh od datuma nezgode, Zavarovatelj jamči za plačilo 
potrebnih, običajnih in razumnih stroškov 

hospitalizacije ter zdravstvenih stroškov, kakor tudi 
stroške obiskov, farmacevtske stroške, stroške 
rentgenskih slik, kirurških posegov in zdravniških 
testov, ki jih ima Zavarovanec po odbitku povračila od 
socialnega zavarovanja in/ali katerega koli drugega 
organa. 

9. Repatriacija v državo izvora 
Zavarovanca v primeru nezgodne smrti 

ü V kolikor pride do smrti Zavarovanca zaradi nezgode, 
ki je krita s to polico, Zavarovatelj organizira in plača 
prevoz ali repatriacijo trupla od kraja smrti do 
mednarodnega letališča, ki je najbližje kraju pokopa ali 
prebivališča v državo Zavarovančevega izvora. 

10. Spremljanje pokojnika 
V kolikor je po smrti Zavarovanca zaradi nezgode, ki je 
krita s to polico, in v primeru, ko država izvora ni hkrati 
tudi država njegovega običajnega prebivališča, kjer se je 
nezgoda zgodila, nujna prisotnost sorodnika, ki lahko 
prepozna telo ali sodeluje v procesu repatriacije v 
domovino ali kremiranja, bo Zavarovatelj zagotovil: 

ü Povratno vozovnico z letalom (ekonomski razred) ali 
vlakom (1. razred) do bližnjega sorodnika, ki prebiva v 
državi izvora Zavarovanca, kar mu omogoča potovanje 
do kraja, kjer je bil pokojnik najden. 

ü Stroški najema hotelske sobe, brez vseh drugih 
stroškov. 

11. Prisotnost spremljevalca, ki spremlja 
hospitalizirano zavarovano osebo 

ü Po nesreči, ki jo krije politika, zavarovanec pa je 
hospitaliziran za več kot sedem (7) dni, mora 
zavarovalec plačati stroške, ki izhajajo iz prevoza in 
namestitve do največ sto petdeset evrov (150 EUR) na 
dan in največ deset dni. 

12. Povračilo stroškov pravne pomoči 
ü Če ima zavarovanec nesrečo, ki jo krije politika, ki jo 

povzroči tretja oseba, zavarovalnica plača do zneska, ki 
je določen v oddelku " Kritja in Zavarovalne vsote " za 
kritje pravnih stroškov, ki izhajajo iz katerega koli 
zahtevka. 

13. Nadomestilo za osirotele otroke 
ü V kolikor bi se zaradi nezgode, ki leži znotraj razširitve 

ter obsega kritja, za katerega jamči polica, zgodila smrt 
Zavarovanca in obstajajo otroci, ki so mlajši od 18 let, 
ali pa so, čeprav so polnoletni, poslovno ali procesno 
nesposobni, bo Zavarovatelj plačal Upravičencu 
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zavarovalni znesek, ki je podrobno določen v 
dogovorjenih pogojih. 

Prosimo, preverite vse pogoje in pogoje 

Kaj ni krito? 
Naslednji dogodki so izključeni iz Police: 

1. Nezgoda ali Bolezen pred datumom začetka 
veljavnosti police. 

2. Vsi patološki procesi, ki potekajo pred 
datumom začetka veljavnosti police, in njihove 
posledice. 

3. Vsaka nezgoda ali bolezen, ki jo je Zavarovanec 
namerno povzročil, samomor ali kakršno koli 
samopoškodovanje. 

4. Miokardni infarkt 
5. Nezgode ali bolezni, ki so posledica 

zdravljenja, ki ga ni predpisal zdravnik. 
6. Dejavna udeležba zavarovane osebe v kaznivih 

dejanjih ali njen upor proti aretaciji. 
7. Vsaka huda malomarnost ali nepremišljenost 

Zavarovanca, ki je razvpito nevarna. 
8. Vse posledice, ki izhajajo iz izvajanja zimskih 
športov v vseh njihovih oblikah, tudi v zaprtih 
prostorih. 

9. Izvajanje motorističnih športov ali tekmovanj 
(dirk ali mitingov), profesionalnih ali 
ljubiteljskih, in izvajanje katere koli od spodaj 
navedenih nevarnih ali škodljivih dejavnosti: 

a. Jahanje, boks, dviganje uteži, 
rokoborba (v vseh njenih različnih 
oblikah), ragbi, borilne veščine, 
plezanje, lov na velike divjadi, polo, 
plezanje z dostopom do ledenikov, 
vožnja z bobom, potapljanje z opremo 
za dihanje, speleologija (jamarstvo), 
smučanje na vodi v vseh oblikah, 
bikoborba in tek z biki. 

b. Zračni športi na splošno. 
c. Pustolovski športi, kot so rafting, 

bungee jumping, hidro-speed, 
canyoning in drugi podobni športi.  

10. Vojna (razglašena ali ne), državljanska vstaja, 
upor, ugrabitev, vojno stanje ali karantena in 
njihova razglasitev. 

11. Potresi, poplave, vulkanski izbruhi ali orkani. 
12. Sevanje ali učinki jedrske energije. 
13. Vsaka nezgoda, ki se zgodi, ko je Zavarovana 

oseba pod vplivom alkoholnih pijač, drog, 
narkotikov, psihotropnih zdravil, poživil ali 
drugih snovi, ki so jim podobne. Za 
ugotavljanje, ali je tak vpliv obstajal, ne glede 
na vrsto zadevne nezgode, veljajo omejitve, 
določene v zakonodaji, ki je veljala v času 

incidenta in se nanašajo na vožnjo motornih 
vozil in varnost pešcev. 

14. Virus humane imunske pomanjkljivosti (HIV) 
ali katera koli druga oblika virusa sindroma 
pridobljene imunske pomanjkljivosti (AIDS). 

15. Zahtevki, ki izhajajo iz razglašenih pandemij. 

Kakšne so moje obveznosti? 
ü Predložiti morate podrobnosti in dokaze v zvezi z 

vzrokom in obsegom izgube, škode ali stroškov in 
druge informacije, ki jih lahko upravičeno zahtevamo. 

ü Dolžni ste nas pooblastiti za pridobivanje vseh 
zdravniških poročil, zdravniških spričeval ali drugih 
zapisov od katerega koli zdravnika, ki vas je zdravil, 
sicer ne bomo mogli izplačati nadomestila. 

ü Lahko se obrnemo tudi na tretje osebe, ki so ali bodo 
zagotavljale storitve Zavarovancem ali za namen 
preverjanja podatkov, ki so predloženi v podporo 
zahtevku. 

ü Če ne prejmemo potrebnih podatkov, lahko zavrnemo 
zahtevek ali zadržimo plačilo, dokler ne prejmemo 
informacij, ki jih potrebujemo. 

Dokumentacija, ki jo je potrebno 
predložiti v primeru zahtevka  
Dokumentacija, ki jo je potrebno predložiti v primeru 

zahtevka, mora vsebovati: 

• Fotokopijo osebne izkaznice/državljanske izkaznice  
• Davčna identifikacijska številko upravičencev  
• Fotokopijo dokumenta z identifikacijsko številko 

(NIB)/IBAN bančnega računa. 
• Dokument, ki potrjuje, da so bili plačani stroški, ki so 

neločljivo povezani s kritim dogodkom.  

Zavarovatelj si pridržuje pravico zahtevati druge 
dokazila, za katera meni, da so potrebna za oceno 
zahtevka in da opisujejo dejstva v zvezi z jamstvi iz 
pogodbe.  

Zavarovatelj si pridržuje tudi pravico, da po 
potrebi za oceno zadevne invalidnosti zahteva, da 
Zavarovanec opravi zdravniški pregled pri 
zdravniku po naročilu Zavarovatelja. 

Obvestilo o zahtevku 
Zavarovanec ali njegovi Upravičenci morajo kontaktirati 
Zavarovatelja in navesti: 
ü Številko police 
ü Opis izgube, ki jo je utrpel Zavarovanec. 
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Zavarovatelj bo lahko, odvisno od zadevnega zahtevka, 
zahteval potrebne dokumente za obdelavo zadeve. 
 
Kontaktni podatki za prijavo zahtevka: 
siniestros.es@chubb.com 

Ključne opredelitve 
Nezgoda: Telesne poškodbe, ki so neposredna posledica 
nasilnega, nenadnega, zunanjega in nenamernega vzroka, 
na katerega Zavarovanec nima vpliva, kar ima za posledico 
smrt, trajno invalidnost ali katero koli drugo situacijo, ki jo 
zajema polica. 

Zavarovana oseba: Skupina zavarovanih oseb, ki so 
vključene v Zavarovanje. 

Upravičenci: Fizična ali pravna oseba, ki je upravičena do 
nadomestila. Za namene te police se kot upravičenci štejejo:  

V primeru smrti Zavarovanca in ob pomanjkanju njegove 
izrecne določitve, velja naslednji vrstni red prioritetnih in 
izključnih prednosti: 

• Zakonec, ki ni zakonito ločen na dan smrti, 

• Otroci, 

• Starši, 

• Bratje in sestre, 

• Zakoniti dediči. 

Pri čemer bo ob pomanjkanju navedenih oseb nadomestilo 
vključeno v zapuščino Zavarovalca.  

Pri kritjih, ki jih določa ta polica, je upravičenec 
Zavarovanec. 

Zgornja meja glede incidentov: Je najvišji znesek, 
naveden v teh pogojih, ki ga bo Zavarovatelj plačal v 
povezavi s posameznim zahtevkom. Povedano drugače, v 
primerih, kadar je v povezavi z istim zahtevkom lahko 
prizadetih več zavarovanih oseb, bo zgornjo mejo 
nadomestila predstavljala ugotovljena akumulacija, tako da 
bo, v kolikor bo ta meja presežena, razdeljena sorazmerno 
med številom prizadetih Zavarovancev, da se s tem določi 
njihovo nadomestilo. 

Stalno bivališče: Kot Zavarovančevo stalno prebivališče 
se šteje država, ki predstavlja njegovo davčni domicil. V 
primeru, da je potrebno Zavarovančeve posmrtne ostanke 
repatriirati v skladu s kritjem, ki je navedeno v tej polici, bo 
takšna repatriacija izvedena v državo, v kateri se nahaja 
njegovo običajno Stalno prebivališče. 

Poklicna bolezen: Za namene kritja iz te police se ta 
pojem razume kot tisto, kar je pridobljeno kot posledica 
neprekinjenega izvajanja dela, ki je bilo opravljeno v imenu 
Zavarovalca in kot posledica značilnosti tega dela, in kar 

kot tako priznava Organ za socialno varnost oziroma 
Pristojni organ na področju dela. 

Obolenje/Bolezen: Vsaka sprememba zavarovanega 
zdravstvenega stanja, ki se pripeti v času veljavnosti police, 
ki ni posledica nezgode in katere diagnozo in potrditev 
opravi zdravnik, ki je po zakonu pooblaščen za opravljanje 
dela na področju njegove specializacije. 

Vse poškodbe in posledice, ki izhajajo iz iste bolezni, in 
prav tako vsa stanja zaradi istih ali povezanih vzrokov, se 
štejejo za eno in isto bolezen.  

Če je stanje posledica istega vzroka, ki ga je povzročila 
prejšnja bolezen, ali vzrokov, ki so povezani z njo (vključno 
s posledicami in zapleti, ki izhajajo iz prejšnje bolezni), se 
bo bolezen obravnavala kot nadaljevanje prejšnje bolezni in 
ne kot druga bolezen. 

Obstoječe obolenje: Obolenje, bolezen, telesna okvara 
ali patologija, ki je že bila diagnosticirana, zdravljena 
oziroma je že povzročila zdravniško posvetovanje, katerega 
simptomi in/ali znaki so se pokazali pred datumom začetka 
veljavnosti police in pred vključitvijo prizadete osebe kot 
Zavarovanca. Vsi patološki procesi, ki potekajo pred 
datumom začetka veljavnosti police in njihove posledice, so 
izključeni iz kritja in ne bodo sprejeti kot zahtevek na 
podlagi police. 

Zavarovatelj: Chubb European Group SE, Sucursal en 
España s sedežem na Paseo de la Castellana 141, 28046 
Madrid in s CIF: W-0067389-G, v tej polici poimenovan 
tudi kot: "Zavarovatelj". 

Zavarovana skupina: Vsaka oseba ali skupina oseb, ki 
imajo nekatere skupne lastnosti in izpolnjujejo vse pogoje 
za to, da so zavarovane. 

Kritja: Tisti dogodki, katerih tveganje je predmet kritja in 
so podrobneje opisani v pogojih police. 

Bolnišnica: Ustanova, ki je zakonito pooblaščena 
predvsem za diagnozo, zdravstveno oskrbo in zdravljenje 
bolnih ali poškodovanih ljudi na bolniški osnovi pod 
nadzorom zdravnikov, od katerih je eden ali več vedno na 
voljo za posvet. 

Za namene te police hoteli, azili, domovi za počitek ali 
okrevanje, zdravilišča, objekti, namenjeni predvsem 
interniranju in/ali zdravljenju odvisnosti in podobne 
ustanove, ne veljajo za bolnišnice. 

Hospitalizacija: Sprejem zavarovane osebe v bolnišnico 
kot bolnika, za obdobje, ki je daljše od 24 ur in ob redni 
negi ter prisotnosti zdravnika.  

Zdravnik: Zdravnik ali specialist, ki je registriran ali 
pooblaščen za delo v medicini v skladu z zakonodajo 
države, v kateri opravlja dejavnost, ki ni niti Zavarovanec 
niti eden od zavarovanih sorodnikov, razen če to odobrimo 
mi. 
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Premija: Skupna cena zavarovanja, vključno z davki. 

Polica: Dokument, ki vsebuje zakonite podlage 
Zavarovanja in tvori njegov del, Splošna polica 

Zahtevek: Dogodek, ki bi lahko povzročil prejem 
nadomestila. Niz škod in/ali izgub, ki izvirajo iz istega 
vzroka, pomeni eno in isto izgubo. 

Znesek zavarovalnine: Najvišji znesek nadomestila, ki 
ga mora Zavarovatelj plačati v primeru zahtevka. Ta znesek 
je naveden v Pogojih police. 

Zavarovalec skupine: Oseba, podjetje, družba ali 
organizacija, ki sklene zavarovalno pogodbo in predstavlja 
zavarovano skupino ter je odgovorna za vse obveznosti, ki 
izhajajo iz nje, razen tistih obveznosti, ki jih morajo po svoji 
naravi izpolniti Zavarovane stranke in/ali Upravičenci. 

 

Pritožbeni postopki 
Notranji in zunanji postopki za vložitev pritožb in zahtev so naslednji: 

a) Notranji postopki 

Če želite vložiti pritožbo v zvezi z vašimi pravno priznanimi interesi in pravicami, jo lahko pisno naslovite na: 

Oddelek za pritožbe  

Paseo de la Castellana 141, Planta 6 

28046 Madrid  

E-naslov: reclamaciones.es@chubb.com 

Faks: + 00 34 91 837 67 76 

Operativni predpisi oddelka za pritožbe so stranki na voljo na vpogled v pisarnah "Chubb European Group SE, španska 
podružnica". 

a) Zunanji postopki 

Če je bila vaša prejšnja pritožba oziroma zahtevek zavrnjen oziroma je minilo trideset (30) dni od vložitve pri oddelku za 
pritožbe, zadeva pa ni bila rešena, lahko potrošnik v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov 
(Uradni list Republike Slovenije, št. no. 81/15) vloži tudi pobudo za rešitev spora z Zavarovateljem pri izbranem izvajalcu 
izvensodnega reševanja potrošniških sporov Slovensko zavarovalno združenje, GIZ (zav-zdruzenje.si), e-naslov: 
irps@zav-zdruzenje.si, tel. +386 1 300 93 81. 

Za sprejem in obravnavo pritožb ali zahtevkov pri izbranemu izvajalcu za alternativno reševanje potrošniških sporov ali 
izvajalcih, ki bi ga lahko nadomestili in ki jih lahko najdete na naši spletni strani, bo bistveno, da lahko dokažete, da ste 
pritožbo ali zahtevek že predložil Oddelku za pritožbe Zavarovatelja.  

Če želite vložiti pritožbo ali zahtevek v povezavi s pogodbo o zavarovanju, ki je bila sklenjena na spletu, lahko svojo 
pritožbo vložite na spletni platformi Evropske komisije za reševanje sporov, http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

V primeru spora lahko svoj zahtevek vložite pri pristojnem sodišču prve stopnje v kraju svojega prebivališča ali po 
posebnem dogovoru pri arbitraži ali mediatorju. 

Varovanje osebnih podatkov 
Osebne podatke, ki nam jih posreduje Zavarovalec skupine ali, v kolikor je to primerno, zavarovalni posrednik 
Zavarovalca skupine, obdelujemo za izdelavo in izvrševanje te Police, vključno z vsemi zahtevki, ki izhajajo iz nje.  

Ti podatki bodo vključevali osnovne kontaktne podatke, kot je vaše ime, naslov in številko police, lahko pa tudi 
podrobnejše podatke o vas (na primer vašo starost, zdravstveno stanje, podrobnosti o premoženju, zgodovino zahtevkov), 
kadar bo to pomembno zaradi zavarovanega tveganja in storitve, ki jih nudimo oziroma v zvezi z zahtevkom, ki ga 
Zavarovalec skupine oziroma vi sporočite. 
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Smo del globalne skupine in vaši osebni podatki se lahko delijo s podjetji v drugih državah, če je to potrebno za 
zagotovitev kritja v skladu s to polico oziroma zaradi shranjevanja vaših podatkov. Sodelujemo tudi s številnimi zaupanja 
vrednimi ponudniki storitev, ki bodo prav tako imeli dostop do vaših osebnih podatkov v skladu z našimi navodili in 
nadzorom. 

Nekateri prejemniki podatkov imajo lahko sedež v državah, kot na primer v Združenih državah Amerike, ki ne nudijo 
enake ravni zaščite zasebnosti, kot je zagotovljena znotraj Evropske unije.  

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate številne pravice, vključno s pravico do dostopa in v določenih okoliščinah izbrisa, 
omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora in pregleda posameznih avtomatiziranih odločitev.  

Ta razdelek ponuja zgoščeno razlago o tem, kako obdelujemo osebne podatke. Če želite prejeti več informacij in izvedeti 
identiteto našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov ali izvedeti, kako lahko uveljavljate svoje pravice iz naslova 
varstva osebnih podatkov, svetujemo, da Zavarovalec skupine in vi preberete uporabniku prijazno Glavno politiko varstva 
osebnih podatkov, ki je na voljo tukaj:  . www.chubb.com/es-es/footer/privacy-policy-en.html. 

Zavarovalec skupine oziroma vi nas lahko kadar koli zaprosite za izdajo natisnjenega izvoda politike varstva osebnih 
podatkov, tako da nas kontaktirate na: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

 

Chubbove osrednje operativne zavarovalnice 
vzdržujejo ocene finančne moči AA pri 
Standard & Poor's in A ++ pri A.M. Best. 

 

Chubbova matična družba kotira na 
newyorški borzi (NYSE: CB) in tvori sestavni 
del indeksa S&P 500. 

 


