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Nezgodno zavarovanje članov Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana
ZAVAROVALEC:

Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

ZAVAROVANEC:

Član pokojninskih skladov Skupne pokojninske družbe, ki je sklenil kolektivno in/ali individualno dodatno pokojninsko zavarovanje in je plačal oz. mu je plačal delodajalec premijo
v preteklem ali predpreteklem obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je določeno s
pogodbo v kateri je dogovorjena dinamika plačila premije člana, in sicer je lahko dinamika
mesečna, četrtletna, polletna ali letna.

ZAČETEK ZAVAROVANJA:

Zavarovanje začne s prvim dnem (00:00) v naslednjem mesecu po plačilu premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

POTEK ZAVAROVANJA:

Zavarovanje poteče z zadnjim dnem (24:00) v mesecu, ko za člana drugič zaporedoma v
dogovorjenih obračunskih obdobjih ni bila plačana premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, oziroma z zadnjim dnem (24:00) v mesecu preklica zavarovanja s strani zavarovalca ali
zavarovalnice.

ZAVAROVALNICA:

Zavarovalnica Triglav, d.d.

JAMSTVO:

Velja za nezgode 24 ur, kjerkoli.

UPRAVIČENEC V PRIMERU Dediči, ki so določeni na zadnji sklenjeni polici dodatnega pokojninskega zavarovanja pri
Skupni pokojninski družbi d.d.
SMRTI:
UPRAVIČENEC OSTALO:

Član sam.

ZAVAROVALNA PREMIJA:

Premijo plača za člana Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana

ZAVAROVANE NEVARNOSTI

ZAVAROVALNA VSOTA

SMN, Nezgodna smrt

Stanje sredstev na pokojninskem računu v mesecu nastanka škodnega dogodka, vendar ne več kot 7.500 EUR
in ne manj kot 500 EUR.

INF, Trajna izguba splošne delovne sposobnosti –
100% trajna invalidnost

Stanje sredstev na pokojninskem računu v mesecu nastanka škodnega dogodka, vendar ne več kot 15.000 EUR
in ne manj kot 1.000 EUR.

POSTOPEK PRIJAVE ZAVAROVALNEGA PRIMERA:
Zavarovanec oz. upravičenec pošlje takoj, ko je možno oz. takoj, pisno prijavo nezgode zavarovalnici (Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana) in o
nezgodi obvesti zavarovalca (Skupna pokojninska družba, d.d., Ljubljana). Prijava nezgode se opravi v skladu z 12. Členom Splošnih pogojev za
nezgodno zavarovanje oseb (PG-NE-10-4).
Priloge, ki so dostopne na spletni strani Skupne pokojninske družbe, www.skupna.si:
Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (PG-NE-10-4)
Tabela invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode (PG-NE-tinv-10-4)
Prijava nezgode (PV-NE-06-11)
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