ALI MOJ OTROK RES POTREBUJE
NEZGODNO ZAVAROVANJE?
Nesreča nikoli ne počiva

Najpogostejše nesreče
so zlomi rok in prstov,
poškodbe glave, poškodbe zob
ter različne ureznine.

Najpogostejši vzroki
poškodb so padci,
udarci ali urezi in
poškodbe z različnimi predmeti.

Med vzroki smrtnosti zaradi nezgod so
najpogostejše prometne nesreče, utopitve,
zadušitve in padci
oziroma udarci ob
različne predmete.

Razlog hujših posledic
nezgod so prometne
nesreče. Leta 2015
je bilo v prometnih
nesrečah udeleženih 4.740 otrok
in mladostnikov do 24. leta.

Primer:

Poškodbe pri športnih dejavnostih
so vzrok za 30 do 40 %
hospitaliziranih otrok in
mladostnikov.

8-letna Pia je pri telovadbi v šoli padla in si zlomila
zapestje*. Pia ima sklenjeno večletno nezgodno
zavarovanje otrok in mladine, paket D, letna premija
z 10 % popustom je znašala 49,83 €. Oče prijavi
nezgodo v Center Zdravje AS na 080 81 10.
Izplačilo za:

*Zgodba je resnična, le nekatere podrobnosti so
zaradi varovanja osebnih podatkov spremenjene.

Višina
izplačila:

Kritje iz paketa D:
20 % od dogovorjene
zavarovalne vsote za zlome,
izpahe, opekline (1.000 €)
dnevno nadomestilo za
bolnišnično zdravljenje
10 € /dan

Zlom zapestja

200 €

5-dnevno okrevanje
v bolnišnici

50 €

40-dnevno okrevanje
v domači oskrbi

160 €

dnevno nadomestilo 4 € /dan

2 % invalidnost

800 €

2 % od dogovorjene
zavarovalne vsote za invalidnost
s progresijo (40.000 €)

Skupaj izplačila

1.460 €

Pri izbiri pomislite tudi na 100 % invalidnost:
Kakšne posledice ima lahko
otrokova invalidnost za
vaše delo/službo?

Koliko zaslužite na leto in
kakšne mesečne stroške
imate?

Bi morali prilagoditi
dom ali se celo
preseliti?

Kako bi otroku zagotovili
ustrezno nego in terapije?

Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, da višino zavarovalne vsote izberete
na podlagi svojih letnih prihodkov, pomnoženih s šest.
Ocena stroškov v primeru nastanka invalidnosti
Prilagoditev bivališča (prilagoditev notranjih vrat in podov, sanitarij, pohištva …)
Invalidski voziček
Prilagoditev vozila
Hišno dvigalo
Medicinski pripomočki
Obnovitvena rehabilitacija, zdravilišče, zdravila (beli recept)
Skupaj

1
2
3
4
5

25.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
5.000 €
15.000 €
75.000 €

5 najpogostejših vprašanj staršev
Zakaj sploh zavarovati otroka?
Otrok je nezgodno zavarovan povsod; doma, v šoli in tujini … ter pri vseh
aktivnostih, tudi pri športnih treningih, kjer so možnosti poškodb pogostejše.
Zavarovanje velja tudi med počitnicami in se samodejno podaljša po plačilu
zavarovalne premije za tekoče šolsko leto.
Kaj je invalidnost s progresijo?
V primeru kritja invalidnost s progresijo zavarovalnica pri vsakem odstotku
nad 50 % invalidnosti izplača 4-kratnik zneska, ki je osnova za izračun
zavarovalnine.
Kako izbrati primerno zavarovalno vsoto?
Pri izbiranju paketa se ljudje največkrat odločijo na podlagi višine premije.
A nižja premija pomeni tudi nižja nadomestila in nižjo zavarovalnino.
Pomislite na posledice, s katerimi bi se morali soočiti v primeru otrokovih
hudih in trajnih poškodb ter izberite dovolj visoko zavarovalno vsoto za
pokritje nepredvidenih stroškov.
Kako prijaviti nezgodo?
Škodni dogodek je treba prijaviti v 30 dneh po nezgodi. Prijavo opravite
preko portala Moj AS ali pokličite Center Zdravje AS na brezplačno številko
080 81 10. V Centru Zdravje AS vam bomo pomagali tudi poiskati najkrajše
čakalne vrste, vas vodili skozi proces prijave in spremljali vaš postopek za
čim hitrejše izplačilo odškodnine.
Kaj pri zavarovalnici šteje za nezgodo in kaj ne*?

Padci in zdrsi ter
posledice, kot so zlomi,
zvini, izpahi …

Okužba

Zastrupitev s kemičnimi
snovmi

Ugriz živali
Udarci s predmetom
ali ob kakšen predmet

Bolezen
Motnja zavesti (tudi če
se zavarovanec pri tem
poškoduje)
Udarec električnega
toka ali strele

Anafilaktični šok

Prometna nesreča

Alergija

Piki insektov in
žuželk
Opekline

Posledice medicinskih, operativnih posegov,
ki so opravljeni zaradi zdravljenja ali preprečevanja
bolezni

*Za celoten seznam in vse izključitve preberite zavarovalne pogoje.
Viri:
Interni podatki zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d.
Spletne strani www.zps.si, www.surs.si, www.policija.si, www.nijz.si
Publikacija NIJZ 2017, Politike, ukrepi in programi za preprečevanje poškodb otrok in mladostnikov v Sloveniji
Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje otrok in mladine do 26. leta 01-NEZ-SNZ-02/16

Nezgoda

