
GENERALI NAGRAJUJE 
ZVESTOBO STRANK:
paketni popust do 25% pri sklenitvi nezgodnega zavarovanja 
za vse, ki imate sklenjeno življenjsko ali premoženjsko zavarovanje;

10 % višje zavarovalnine izplačamo za dodatno nezgodno 
zavarovanje v primeru prometne nesreče z osebnim vozilom, ki je 
zavarovano pri GENERALI d.d.;

do 20% zavarovalne vsote kot povračilo pogrebnih stroškov
izplačamo upravičencem v primeru nezgodne smrti za vse, ki sklenejo 
paket Senior.

GENERALI SVETUJE

POŠKODOVANCEV 
OBRAVNAVAJO 
VSAKO LETO 
V SLUŽBAH NUJNE 
MEDICINSKE POMOČI*

210.300

OTROK LETNO 
OBRAVNAVAJO ZARADI 
PADCEV V SLUŽBAH NUJNE 
MEDICINSKE POMOČI*

VARNA LETANEZGODNO ZAVAROVANJE

POŠKODOVANCEV LETNO 
SPREJMEJO NA ZDRAVLJENJE 
V BOLNIŠNICO, V POLOVICI 
PRIMEROV POŠKODBE 
ZARADI PADCEV**

28.200 15.070

LJUDI JE UMRLO LET-
NO ZARADI
POŠKOD IN 
ZASTRUPITEV*

1.405

PROMETNIH 
NESREČ V 2016, 
OD TEGA 850 S 
HUDIMI TELESNIMI 
POŠKODBAMI IN 
130 S SMRTNIM 
IZIDOM*

17.931

Namen predstavitvene brošure je podati kratek pregled in strnjene informacije o nezgodnem zavarovanju. Brošura ni ponud-
ba v pravnem smislu, čeprav je skrbno pripravljena, saj lahko skrajšan prikaz ustvari dvoumen ali nepopoln vtis. Obvezujoče 
in popolne informacije o zavarovalnem produktu so na voljo v zavarovalnih pogojih, ki so sestavni del zavarovalnega produkta. 
Za dodatna pojasnila in sklenitev zavarovanja se lahko obrnete na svojega predstavnika oziroma naše prodajne poti.
 
04/Januar 2020

Dokument z informacijami o 
zavarovalnem produktu je na 
voljo na www.generali.si 
in v poslovalnicah.

GENERALI zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 47 57 100
E: info.si@generali.com

080 70 77
www.generali.si

KURATIVA

TREZNOST 
Obveznost zavarovalnice je izključena, če pride do nezgode 
zaradi delovanja alkohola ali mamil.

ČELADA 
Zavarovalnica izplača le 50% zavarovalnine, če pride do 
nezgode ob neuporabi čelade.

PREVENTIVA
Poskrbite za svoje zdravje in zaščito, saj bolezni, infekcije, 
sončne opekline ipd. niso vključeni v kritje.

VARNOSTNI PAS 
Zavarovalnica izplača le 50 % zavarovalnine, če pride do 
nezgode ob neuporabi varnostnega pasu.

RAZTEZANJE
Pred športno aktivnostjo je zelo pomembno ogrevanje, za 
nezgodo ne štejejo poškodbe ob hotenih gibih ali naporih.

Vseživljenjski partner

POKOJNINA

ŽIVLJENJE

VARČEVANJE

AVTO

ZDRAVJE

DOM



NEZGODNO 
ZAVAROVANJE
Vrsta kritja EKSKLUZIVNI PAKET OSNOVNI PAKET Pomembno

Nezgodna smrt


min. 1.000 eur
max. 150.000 eur


min. 1.000 eur

max. 150.000 eur

Kritje se lahko izbere samostojno; v tarifi Senior (starost zavarovanca 65-85 let) 
dodatno izplačilo do 20 % ZV za kritje pogrebnih stroškov, max. ZV 80.000 eur. Sta-
rost zavarovanca 15-85 let.

Linearna 
invalidnost −


min. 1.000 eur

max. 200.000 eur

Kritje se lahko izbere samostojno. Starost zavarovanca 0-85 let. 
Pri tarifi Senior je max. ZV 80.000 eur.

Progresivna 
invalidnost
do 540 %


min. 1.000 eur

max. 50.000 eur
− Kritje se lahko izbere samostojno. Starost zavarovanca 0-85 let. 

Pri tarifi Senior je max. ZV 15.000 eur.

Nadomestilo za 
bolečine 
pri zlomih kosti


min. 10 eur

max. 500 eur
−

Pri bolnišničnem zdravljenju, ki traja več kot 30 dni, izplačilo 500 % ZV, od 4 do 30 dni 
izplačilo 250 % ZV, manj kot 4 dnevi izplačilo 100 % ZV, pri ambulantnem zdravljenju 
izplačilo 100 % ZV. Starost zavarovanca 0-85 let.

Dnevno nadomes-
tilo


min. 1 eur

max. 25 eur
nezaposleni 5 eur


min. 1 eur

max. 25 eur
nezaposleni 5 eur

Kritje največ za 3 nezgode v zavarovalnem letu in ne več kot 200 dni za posamezni 
zavarovalni primer, za vse brez redne zaposlitve največ 60 dni za posamezni primer. 
Starost zavarovanca 18-85 let.

Bolnišnični dan


min. 2 eur/dan
max. 70 eur/dan


min. 2 eur/dan

max. 70 eur/dan

Kritje največ za 200 dni za posamezni zavarovalni primer. 
Pri tarifi Senior je max. ZV 30 eur/dan. Starost zavarovanca 0-85 let.

Nezgodna renta 
do 5 let


min. 100 eur

max. 2.000 eur


min. 100 eur

max. 2.000 eur

Renta pripada v primeru ugotovljene stopnje invalidnosti nad 40 % po eni nezgodi; 
izplačilo je mesečno, največ 5 let. Starost zavarovanca 0-85 let.

Nezgodna renta 
do 15 let


min. 100 eur
max. 650 eur

−
Renta pripada v primeru ugotovljene stopnje invalidnosti nad 40 % po eni nezgodi; 
izplačilo je mesečno, največ 15 let. Starost zavarovanca 0-65 let.

Nezgodna renta
do 25 let


min. 100 eur
max. 400 eur

− Renta pripada v primeru ugotovljene stopnje invalidnosti nad 40 % po eni nezgodi; 
izplačilo je mesečno, največ 25 let. Starost zavarovanca 0-65 let.

Stroški zdravljenja


min. 100 eur
max. 5.000 eur

−

Povrnejo se nujno potrebni stroški zdravljenja zaradi nezgode, kot so: 
stroški pregledov in drugih preiskav, stroški predpisanih zdravil s strani lečečega
zdravnika, stroški operativnih posegov kot tudi stroški zdraviliškega zdravljenja, 
vendar samo, če je bil zavarovanec tja napoten. Vključeni tudi stroški reševanja do 
3.000 eur. Starost zavarovanca 0-85 let.

Stroški 
kozmetičnih
operacij

 
min. 100 eur

max. 5.000 eur
− Kriti so stroški operacij zaradi odprave prizadetosti zunanje podobe zavarovane osebe, ki so 

posledica nezgode. Starost zavarovanca 0-85 let.

Nadomestilo za
operacije


max. 1.000 eur

− Nadomestilo je odvisno od vrste operacije (od 0-200 %); več v tabeli v splošnih 
pogojih. Starost zavarovanca 0-85 let.

VIVA paket Fiksne zavarovalne 
vsote − Več v dopolnilnih pogojih. Starost zavarovanca 15-65 let.

Nadomestilo za
izostanek od 
pouka


min. 1 eur/dan

max. 10 eur/dan

Nadomestilo se izplača za vsak dan od 10. dneva odsotnosti dalje. 
Starost zavarovanca 6-14 let.

Nadomestilo za 
nego otrok


min. 20 eur/teden

max. 200 eur/teden
−

Nadomestilo pripada za vsak polni teden odsotnosti starša od dela zaradi nege otrok, 
ki je potrebna zaradi posledic nezgode. Nadomestilo se izplača do 6 tednov. Starost 
zavarovanca 0-14 let.

Prehodna oskrba 
zaradi nezgode   Pripada do 300 ur pomoči in do 12 prevozov. Starost zavarovane osebe 15-85 let.

Načrt zdravljenja  
Vključuje 1 načrt zdravljenja, če je bilo zaradi nezgode potrebno bolnišnično 
zdravljenje. Starost zavarovane osebe 0-85 let.

Prihološka pomoč 
zaradi nezgode  

Vključuje organiracijo in plačilo stroškov do 10 individualnih obravnav, če je posledica 
nezgode nad 50% invalidnost. Starost zavarovane osebe 0-85 let.

Kritja so natančno opisana v splošnih in posebnih pogojih
        Možna izbira kritja v paketu
−          Kritja v paketu ni možno izbrati

min.     Minimalna zavarovalna vsota 
max.    Maksimalna zavarovalna vsota
ZV        Dogovorjena zavarovalna vsota

 *Viri podatkov na naslovnici: www.policija.si, 
   www.nijz.si, Zdravstveni statistični letopis 2015.

Ana je imela hudo prometno nesrečo, pri kateri je prišlo do zloma treh reber, poškodbe desnega gležnja in 
kolena. Bila je 4 dni hospitalizirana zaradi operacije gležnja, delovno nezmožna je bila 6 mesecev, vse tri 
poškodbe so ji pustile trajne posledice s priznano 45% invalidnostjo.

Sklenjeno ima Nezgodno zavarovanje z naslednjimi kritji:

eINVALIDNOST

10.000 EUR
v višini

NEZGODNA RENTA

200 EUR
v višini

BOLNIŠNIČNO NADOMESTILO

70 EUR
v višini

Zavarovalnica pri sklenjenem
Ekskluzivnem paketu izplača:
 progresivno invalidnost v višini 100 % zavarovalne 
vsote;
 nezgodno rento, ki se izplačuje 5, 15 ali celo 25 let;
 bolnišnično nadomestilo za 4 dni hospitalizacije.

Izplačilo znaša:
 za invalidnost 10.000 EUR;
 za hospitalizacijo 280 EUR;
 5 let mesečna renta po 200 EUR, skupno 12.000 EUR.
    Skupno 22.280 EUR.

Zavarovalnica pri sklenjenem
Osnovnem paketu izplača:
 linearno invalidnost v višini 45 % zavarovalne vsote;
 nezgodno rento, ki se izplačuje 5 let;
 bolnišnično nadomestilo za 4 dni hospitalizacije.

Izplačilo znaša:
 za invalidnost 4.500 EUR;
 za hospitalizacijo 280 EUR;
 5 let mesečna renta po 200 EUR, skupno 12.000 EUR.
     Skupno 16.780 EUR.

EKSKLUZIVNI PAKET OSNOVNI PAKET

NAŠE PREDNOSTI

V primeru hudih poškodb s trajnimi posledicami pri visokih 
stopnjah invalidnosti nudimo višja izplačila, pri 45% invalid-
nosti izplačilo celotne dogovorjene zavarovalne vsote, 
pri 100 % invalidnosti kar 5,4-kratnik zavarovalne vsote.

Nadomestilo za bolečine pri zlomih kosti – 
izplačamo do 500 % dogovorjene zavarovalne vsote.

Dnevno nadomestilo tudi za brezposelne.

 



Ana se lahko pri Ekskluzivnem paketu odloči tudi za nezgodno rento, ki se izplačuje 25 let, sklene pa lahko tudi zavaro-
vanje v primeru zloma kosti, npr. v višini 500 EUR, tako bi ji v opisanem primeru zavarovalnica izplačala kar 71.530 EUR.

V PRIMERU NEZGODE JE ZAVAROVANEC DOLŽAN:

    

  Izplačilo pri progresivni invalidnosti

  Izplačilo pri linearni invalidnosti 

1 %        20 %              40 %   60 %          80 %                  100 %
zavarovalnina (v %)

50.000 EUR

40.000 EUR

30.000 EUR

20.000 EUR

10.000 EUR

0 EUR

• poiskati zdravniško pomoč,
• med zdravljenjem pa se mora držati navodil zdravnika,
• obvestiti zavarovalnico o nastalem zavarovalnem primeru,
• pisno prijaviti nezgodo, brž ko mu zdravstveno stanje to omogoča,
• predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju,
• po zaključenem zdravljenju predložiti zavarovalnici celotno zdravniško dokumentacijo o poteku in trajanju 
   zdravljenja ter po potrebi izvid zdravnika o morebitnih posledicah, obvezno pa tudi podatke o  predhodnih     
   boleznih ali drugih telesnih pomanjkljivostih.


