Dopolnilni pogoji za življenjsko zavarovanje Fondpolica OTROK
1. člen: Splošne določbe

6. člen: Smrt zavarovane osebe

Dopolnilni pogoji za življenjsko zavarovanje Fondpolica OTROK (v nadaljevanju: dopolnilni
pogoji) so sestavni del pogodbe o življenjskem zavarovanju Fondpolica, ki jo zavarovalec
sklene z ADRIATICOM SLOVENICO Zavarovalno družbo d. d. Koper (v nadaljevanju:
zavarovalnica).

(1) V primeru smrti zavarovane osebe, ko zavarovalec še ni dopolnil 18 let, se upravičencu ne izplača zavarovalne vsote za primer smrti v skladu s 7. členom Splošnih
pogojev, ampak zavarovalnica po ugotovitvi obveznosti zavarovalnice in višine te
obveznosti zavarovalno vsoto za primer smrti prenese v naložbo z zajamčenim
donosom. Po smrti zavarovane osebe se življenjsko zavarovanje kapitalizira.
(2) V primeru smrti iz prvega odstavka tega člena lahko zavarovalec kadar koli zahteva,
da se zbrana sredstva v naložbi z zajamčenim donosom uporabijo za izplačilo
rente v skladu s pravili, ki takrat veljajo pri zavarovalnici, in se ta renta izplačuje
najmanj do izteka zavarovalnega leta, v katerem zavarovalec dopolni 18 let.
(3) Če zavarovalec ne zahteva nakupa rente v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko
po dopolnjenem 18. letu starosti zahteva izplačilo sredstev iz naložbe z zajamčenim
donosom.
(4) V primeru smrti zavarovane osebe, ko je zavarovalec že dopolnil 18 let in sta
zavarovalec in zavarovana oseba različni osebi, se namesto za izplačilo zavarovalne
vsote za primer smrti lahko odloči za nadaljevanje življenjskega zavarovanja. V
tem primeru zavarovalec postane zavarovana oseba pod pogojem, da je njegovo
zdravstveno stanje ustrezno za sprejem v življenjsko zavarovanje. Zavarovalnica
zagotovi vrednost premoženja na naložbenem računu v višini zavarovalne vsote
za primer smrti najkasneje v roku štirinajstih dni od dneva, ko je ugotovljena
obveznost zavarovalnice. Višina premije, doba plačevanja premije in zajamčena
zavarovalna vsota ostanejo nespremenjeni.

2. člen: Zavarovalec po pogodbi o življenjskem zavarovanju
Fondpolico OTROK sklene mladoletna oseba. V tem primeru otrokovo voljo za sklenitev
zavarovanja izrazi eden od njegovih staršev oziroma skrbnik.

3. člen: Osebe, ki se lahko zavarujejo po teh pogojih
(1) Po teh dopolnilnih pogojih se lahko zavarujejo samo zdrave osebe od dopolnjenega
18. leta do dopolnjenega 70. leta starosti.
(2) Osebe, ki niso popolnoma zdrave ali so starejše od 70 let, se lahko zavarujejo le
pod posebnimi pogoji, ki jih določi zavarovalnica.

4. člen: Sprememba zavarovane osebe
Zavarovalec lahko po dopolnjenem 18. letu starosti postane zavarovana oseba po tej
pogodbi o življenjskem zavarovanju pod pogojem, da je njegovo zdravstveno stanje
ustrezno za sprejem v življenjsko zavarovanje.

5. člen: Razpolaganje s pravicami iz življenjskega zavarovanja

(1) Vse pravice, ki izhajajo iz pogodbe o življenjskem zavarovanju, pripadajo zavarovalcu, dokler ne nastopi zavarovalni primer.
(2) Če zavarovana oseba in zavarovalec nista isti osebi, je pri uveljavljanju pravice
do odkupa, predujma, spremembe zavarovane osebe in ostalih pravic, ki izhajajo iz pogodbe o življenjskem zavarovanju, do dopolnjenega 25. leta starosti zavarovalca potrebno pisno soglasje zavarovane osebe.
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7. člen: Končna določba
Ti dopolnilni pogoji veljajo skupaj s Splošnimi pogoji za življenjsko zavarovanje
Fondpolica. Če je vsebina teh dopolnilnih pogojev v nasprotju s splošnimi pogoji, veljajo
določila teh dopolnilnih pogojev.
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