
 
                                  NE-HOK-01/16           

Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje gostov v hotelih, zdraviliščih, motelih, kampih in podobno ter kopalcev v 
 javnih kopališčih; obiskovalcev prireditev, turistov in izletnikov, udeležencev sindikalnih iger, 

 olimpiad ter oseb, ki pri rekreaciji uporabljajo žičnice, vlečnice in vzpenjače  
veljajo od 2. 11. 2016 

 

 SPLOŠNA DOLOČILA  1. člen

 Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem besedilu: splošni 1.
pogoji) in ti posebni pogoji so sestavni del pogodbe o nezgodnem zavarovanju 
po teh posebnih pogojih. 

 Zavarovalec po teh dopolnilnih pogojih je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki 2.
ima ustrezno dovoljenje:  

1.  za prenočevanje gostov; 

2.  za opravljanje javne kopališke dejavnosti;  

3.  za organiziranje kulturno-umetniških, športnih in drugih prireditev; 

4.  za organiziranje delavskih sindikalnih športnih iger, otroških in mladinskih 
olimpiad, ipd.; 

5.  za organiziranje skupinskih izletov ter prevozov turistov in potnikov; 

6.  za upravljanje žičnic, vlečnic, vzpenjač ipd.. 

 ZAVAROVANE OSEBE 2. člen

Osebe, zavarovane po teh posebnih pogojih, se zavarujejo ne glede na njihovo 
zdravstveno stanje, splošno delovno sposobnost in starost, kakor tudi brez plačila 
povečane premije v smislu 7. člena odst. (2) splošnih pogojev, razen oseb, ki so po 3. 
členu odst. (3) splošnih pogojev, v vsakem primeru izključene iz zavarovanja. 

 ZAVAROVANE NEVARNOSTI 3. člen

 Zavarovalnica jamči za nezgode, ki se pripetijo zavarovancem kot uporabnikom 1.
storitev iz 1. člena odst.(2) teh pogojev do dogovorjenih zavarovalnih vsot. Za 
primer smrti zaradi bolezni izplača zavarovalnica 30% od zavarovalne vsote, 
določene za nezgodno smrt. 

 Nezgodnemu zavarovanju je priključeno zavarovanje odgovornosti zavarovalca 2.
proti zavarovanim gostom. Jamstvo zavarovalnice je opredeljeno s posebnimi 
pogoji za zavarovanje odgovornosti zavarovalca nezgodnega zavarovanja. 

 TRAJANJE ZAVAROVANJA 4. člen

Jamstvo zavarovalnice za posameznega gosta se prične: 

1. ob njegovem vpisu v predpisano evidenco gostov in traja do tedaj, ko se po 
hotelskem ali ustreznem drugem redu ne šteje več za gosta; 

2. ko s kupljeno vstopnico vstopi v kopališke prostore in preneha, ko jih je 
oblečen zapustil; 

3. z vstopom v prostore oz. na teren, ki je določen za obiskovalce in preneha, 
ko je zapustil te prostore oz. teren po končani prireditvi; 

4. ob 24.00. uri tistega dne, ko je zavarovalnica prejela poimenski seznam 
udeležencev oz. skupinsko prijavo vseh udeležencev iz 1. člena odst. (2) 
točke 4 in preneha ob 24.00. uri tistega dne, ki je v odjavi naveden kot dan 
prenehanja zavarovanja; 

5. ko pride turist ali izletnik na zbirališče in preneha, ko zapusti določeno mesto 
za razhod po končanem izletu; 

6. ko zavarovanec kupi vozovnico za žičnico, vlečnico ali vzpenjačo in preneha z 
zapustitvijo rekreacijskega terena oz. velja le za čas, ko je bila plačana 
vozovnica; službeno osebje zavarovalca v to zavarovanje ni vključeno. 

 PLAČILO PREMIJE 5. člen

 Zavarovalec je dolžan predložiti zavarovalnici obračun premije v roku, ki je 1.
dogovorjen v polici glede na dejansko število zavarovanih gostov oziroma 
obiskovalcev in istočasno nakazati skupni znesek premije. 

 Zavarovalec mora plačati zavarovalnici dogovorjeno premijo za vse zavarovance 2.
brez izjeme in za ves čas trajanja zavarovanja ob roku, ki je dogovorjen v polici. 

 Zavarovalec je dolžan dovoliti zavarovalnici vpogled v poslovne knjige in druge 3.
evidence, na podlagi katerih se lahko ugotovi pravilnost obračuna in nakazila 
premije. 

 ZAKLJUČNA DOLOČILA 6. člen

Posebni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb. Če se 
njihova vsebina razlikuje od splošnih pogojev, veljajo posebni pogoji. 

 


