Zavarovanje imetnikov NLB Osebnih računov
Za imetnike NLB Klasičnega računa, NLB Srebrnega računa, NLB Srebrnega računa z evidenco prometa, NLB Zlatega računa
in NLB Platinastega računa smo z NLB Vito, življenjsko zavarovalnico d.d. Ljubljana sklenili pogodbo o nezgodnem zavarovanju
imetnikov osebnih računov. Na podlagi zavarovanja upravičenci ob morebitni nezgodi prejmejo ustrezno zavarovalnino.
V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj izvlečkov iz Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje imetnikov osebnih računov
SPL-06/07 oziroma Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje imetnikov zlatih in platinastih računov SPL-07/07 NLB Vite,
življenjske zavarovalnice d.d. Ljubljana (če se želite natančneje seznaniti s pogoji zavarovanja, preberite splošne pogoje v
celoti). Zavarovancu oziroma upravičencu zavarovanja so splošni pogoji na voljo pri sklenitelju zavarovanja, Novi Ljubljanski
banki d.d., Ljubljana in NLB Viti, življenjski zavarovalnici d.d. Ljubljana.
Zavarovane osebe
Zavarovani so imetniki NLB Klasičnega računa, NLB Srebrnega računa, NLB Srebrnega računa z evidenco prometa,
NLB Zlatega računa in NLB Platinastega računa, razen imetnikov, ki Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana sporočijo, da se ne
strinjajo, da jih zavaruje, in drugih oseb, za katere je tako določeno v splošnih pogojih ali v ustreznih predpisih.
Zavarovane nevarnosti
Če ni drugače določeno v splošnih pogojih, nezgodno zavarovanje velja vse dni v obdobju, ko ima zavarovanec pri NLB odprt
osebni račun, in sicer za primer nezgodne smrti in za primer popolne trajne invalidnosti kot posledico nezgode.
Pojem nezgode
Za nezgodo se šteje vsak nenaden, nepredviden prihodnji in od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in
naglo na zavarovančevo telo ter povzroči njegovo smrt ali trajno popolno invalidnost.
Trajanje jamstva
Zavarovalno jamstvo za posameznega zavarovanca se začne ob 24. uri tistega dne, ko odpre račun, in traja do 24. ure
zadnjega dne v mesecu, ko zavarovanec ukine račun oziroma izgubi pravico do uporabe računa, oziroma do 24. ure na dan, ko
je zavarovancu odvzeta poslovna sposobnost ali zavarovanec umre.
Obseg zavarovalnega kritja
Zavarovanje krije nezgodno smrt in popolno trajno invalidnost kot posledico nezgode z naslednjimi zavarovalnimi vsotami:

•

za zavarovance, ki so imetniki NLB Klasičnega računa, NLB Srebrnega računa ali NLB Srebrnega računa z evidenco
prometa, je zavarovalna vsota enaka višini pozitivnega stanja denarnih sredstev na računu zavarovanca ob 24. uri na dan
nastanka nezgode, vendar ne manj kot 960 EUR in ne več kot 9.600 EUR;

•

za zavarovance, ki so imetniki NLB Zlatega računa ali NLB Platinastega računa, je zavarovalna vsota enaka višini
pozitivnega stanja denarnih sredstev na računu zavarovanca ob 24. uri na dan nastanka nezgode, vendar ne manj kot
1.920 EUR in ne več kot 19.200 EUR.

Dolžnost zavarovanca ob zavarovalnem primeru

•

Zavarovanec, ki je poškodovan zaradi nezgode, mora obiskati oziroma poklicati zdravnika zaradi pregleda in pomoči v
48 urah od nastanka nezgode, ukreniti vse potrebno za zdravljenje ter se glede načina zdravljenja ravnati po zdravnikovih
navodilih in nasvetih. Če je upravičenec za primer popolne trajne invalidnosti zaradi nezgode zavarovanec sam, mora ta
prijaviti zavarovalni primer, takoj ko mu zdravstveno stanje to omogoča.

•

V primeru smrti zavarovanca je treba poleg pisne prijave zavarovalnega primera zavarovalnici predložiti dokumente, ki
potrjujejo smrt in okoliščine smrti zavarovanca: izvod iz matične knjige umrlih, zdravniško dokazilo o vzroku smrti in druge
dokumente na zahtevo zavarovalnice.

Zavarovalnica ima pravico od katere koli stranke zavarovalne pogodbe, zdravstvene ustanove ali druge pravne ali fizične osebe
zahtevati dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z nezgodo. Zavarovalnica ima pravico na svoje stroške zavarovanca napotiti k
neodvisnemu zdravniku, ki predloži poročilo o posledicah nezgode. V tem primeru se za ugotavljanje popolne trajne invalidnosti
zavarovanca upošteva poročilo neodvisnega zdravnika.

