
 

 

 

 

Posebni pogoji za zavarovanje imetnikov plačilnih 

kartic za primer brezposelnosti 

 
 

SPLOSNE DOLOČBE 

(1) Zavarovalnica Triglav, d. d. (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica) in 

zavarovalec se s temi pogoji dogovorita o pogojih zavarovanja imetnikov 

plačilnih kartic za primer brezposelnosti. 

(2) Izraz v teh pogodbenih določilih pomeni: 

♦ polica 

listino o sklenjeni zavarovalni pogodbi, v teh pogojih kot polica za zavarovanje 

plačilnih kartic pred zlorabo; 

1. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI 

(1) Zavarovanje krije dogovorjen znesek, če je zavarovanec postal brezposelna 

oseba zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz nekrivdnih razlogov ali 

preneha z opravljanjem dejavnosti.  

(2) Za brezposelnost iz nekrivdnih razlogov se šteje, ko je pogodba o zaposlitvi 

prenehala kot posledica: 

- redne odpovedi s strani delodajalca iz poslovnih razlogov (odpoved 

pogodbe o zaposlitvi zaradi prenehanja potreb po opravljanju določenega 

dela zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali 

podobnih razlogov na strani delodajalca), 

- odpovedi v postopku zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja ali drugih 

postopkih prenehanja delodajalca (prisilna poravnava, stečaj, likvidacija), 

- odpovedi zaradi nezmožnosti z opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o 

zaposlitvi zaradi invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje,  

- izredne odpovedi delavca zaradi kršitev delovno pravne zakonodaje, 

- sodne odločbe, če sodišče ugotovi nezakonito prenehanje pogodbe o 

zaposlitvi in prizna zavarovancu pravice iz delovnega razmerja, 

- smrti delodajalca, fizične osebe, če z zapustnikovo dejavnostjo nihče ne 

nadaljuje. 

2. člen – IZKLJUČITVE ZAVAROVANJA  

Zavarovanje ne krije škode: 

- če je pogodba o zaposlitvi prenehala na podlagi pisnega sporazuma, 

- zaradi delodajalčeve redne odpovedi, podane zavarovancu iz krivdnega 

razloga ali razloga nesposobnosti, 

- zaradi neuspešno opredeljenega poskusnega dela, 

- zaradi delodajalčeve redne odpovedi, ker zavarovanec ni sprejel predloga 

delodajalca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo in za 

nedoločen čas, 

- če je pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, prenehala veljati s 

potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno 

delo opravljeno, ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila 

sklenjena. 

3. člen - ZAVAROVANE OSEBE 

Zavarovanec je fizična oseba, ki je: 

- starejša od 18 let in je državljan Republike Slovenije ali države članice EU 

ali države, ki ima z Republiko Slovenijo sklenjeno dvostransko pogodbo 

glede enakih pravic na trgu dela kot državljani Republike Slovenije. 

- v delovnem razmerju pri delodajalcu v Republiki Sloveniji. 

4. člen - ZAVAROVALNI PRIMER 

(1) Zavarovalni primer nastopi, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 

- je zavarovancu prenehala pogodba o zaposlitvi iz razlogov, navedenih v 

prvem odstavku 2. člena teh pogojev v času veljavnosti zavarovanja, 

- je (bil) vpisan v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje 

Republike Slovenije, 

- ima oz. je imel pravico do denarnega nadomestila iz zavarovanja za primer 

brezposelnosti, 

- je med enim in drugim zavarovalnim primerom preteklo najmanj dvanajst 

mesecev s tem, da je bil v tem času zavarovanec zaposlen najmanj šest 

mesecev. 

(2) Zavarovanje ne krije škode, če zavarovancu preneha zaposlitev prej kot v treh 

mesecih od sklenitve zavarovanja. 

5. člen - PRIJAVA ZAVAROVALNEGA PRIMERA 

(1) Zavarovanec je dolžan prijavo zavarovalnega primera vložiti najpozneje v treh 

mesecih od vpisa v evidenco brezposelnih oseb. 

(2) K prijavi mora biti priloženo: 

- kopija odločbe delodajalca o prenehanju zaposlitve ali odločba sodišča (4. 

alineja prvega odstavka 2. člena), 

- potrdilo zavoda o vpisu v evidenco brezposelnih oseb, 

- kopija odločbe o pravici do prejemanja denarnega nadomestila. 

6. člen - ZAVAROVALNINA  

Zavarovalnica izplačana zavarovancu zavarovalnino v višini, kot je navedena v 

polici. 

7. člen - PRAVICA DO VRAČILA ZAVAROVALNINE 

(1) Zavarovalnica zahteva od zavarovanca vračilo neupravičeno izplačanih 

zneskov, skupaj z obrestmi in stroški, če se ugotovi, da je zavarovanec dal 

nepopolne ali neresnične podatke o dejstvih, od katerih je odvisna pridobitev 

pravice, višina ali izplačevanje zavarovalnine. 

(2) Zavarovalnica ima pravico od zavoda preveriti oziroma pridobiti podatke o 

zavarovančevi zaposlitvi, prijavi pri zavodu, vpisu v evidenco brezposelnih 

oseb, uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila ter druge podatke, ki jih 

ima zavod o zavarovancu v svojih evidencah. 

(3) Zavarovanec soglaša in dovoljuje, da lahko zavarovalnica od zavoda pridobi 

podatke o njegovi zaposlitvi, prijavi pri zavodu, vpisu v evidenco brezposelnih 

oseb, uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila ter druge podatke, ki jih 

ima zavod o njem v svojih evidencah. Zavarovanec soglaša in dovoljuje, da 

lahko zavarovalnica pridobi podatke o njegovi zaposlitvi tudi od delodajalca, pri 

katerem mu je prenehala zaposlitev, drugih državnih organov ali javnih 

ustanov, ki vodijo evidence o zaposlitvah. Pravica zavarovalnice se izvaja z 

namenom preverjanja zavarovančeve upravičenosti glede uveljavljanja pravic 

po teh pogojih ali upravičenosti do prejema morebitnih zavarovalnin, izplačanih 

pod temi pogoji.

 

Za izvajanje nadzora nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana. Ti 

pogoji z oznako PG______se uporabljajo od _______ 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. 

MIKLOŠIČEVA CESTA 19, LJUBLJANA triglav 
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