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aktivnosti
Nezgodno
zavarovanje za
aktivne
Zavarovanje
odgovornosti

Zavarovanje športnih aktivnosti
Za vse aktivne, športnike in rekreativce, smo pri Zavarovalnici
Triglav razvili novo zavarovanje. Zavarovanje športnih aktivnosti je namenjeno fizičnim osebam - posameznikom.
Zavarovanje športnih aktivnosti vključuje zavarovanje odgovornosti in aktivnim posameznikom prilagojeno nezgodno
zavarovanje, ki vključuje:
• izgubo življenja zaradi nezgode,
• zlom posameznih udov,
• izgubo posameznih udov ali organov.
Vsa navedena zavarovanja veljajo na območju Evrope.
Letna zavarovalna premija znaša 23,11 EUR. Ob doplačilu je
nezgodno zavarovanje mogoče razširiti tudi za kritje nezgod,
ki nastanejo pri smučanju ali deskanju na snegu izven urejenih
smučišč.
Zavarovalna premija vključuje 8,5-odstotni davek od prometa
zavarovalnih poslov.
Vabimo vas, da zavarovanje hitro in enostavno sklenete na
naši spletni strani triglav.si/sport.

Nezgodno zavarovanje
Nezgodno zavarovanje vsebuje kritja za primer izgube življenja zaradi nezgode, zloma posameznih udov ter izgube posameznih udov ali organov. Zavarovalne vsote glede na vrsto
poškodbe:
Kritje

A

B

C

D

Zavarovalna vsota

Zavarovana nevarnost - poškodba

30.000 EUR

• Poškodbe možganov s hemiplegijo,
paraplegijo, triplegijo, tetraplegijo,
hemiparezo.
• Zlom hrbtenice s tetraplegijo,
paraplegijo, triplegijo, tetraparezo
in triparezo.
• Izguba obeh okončin - popolna
(obeh rok nad komolcem ali obeh
nog nad kolenom).

15.000 EUR

Izguba:
• obeh okončin - delna (obeh rok
pod komolcem ali obeh nog pod
kolenom),
• ene okončine - popolna (roke nad
komolcem ali noge nad kolenom),
• vida - popolna na obeh očeh.

7.000 EUR

Izguba:
• ene okončine - delna (roke pod
komolcem, zapestja ali noge pod
kolenom, stopala),
• vida - popolna na enem očesu,
• sluha - popolna na obeh ušesih.

1.500 EUR

Zlom:
• nadlahtnice,
• podlahtnice,
• stegnenice,
• golenice,
• medenice,
• gležnja ali
• zapestja.
Izguba sluha - popolna na enem ušesu.
Nezgodna smrt*.

E

750 EUR

Zlom:
• ključnice,
• čeljusti.

* Za primer smrti zaradi nezgode se zavarujejo le osebe, ki so starejše od 14 let.

Zavarovanje odgovornosti
Zavarovanje odgovornosti krije škodo, ki jo zavarovanec pri
športni aktivnosti povzroči tretjim osebam ali stvarem tretjih oseb. Zavarovalna vsota je 30.000 EUR. Odbitna franšiza
(soudeležba zavarovanca pri škodi) znaša 10 % od škode, vendar minimalno 100 EUR, največ pa 500 EUR.

Območna enota
Celje
3 koraki do sklenitve
zavarovanja:
Mariborska cesta 1, 3000 Celje
T 03 422 61 00 n.c.

1

Območna enota Koper
Pristaniška ulica 8, 6000 Koper
T 05 665 41 00 n.c.

Pripravite osebne Območna enota Kranj
Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj
podatke in davčno
T 04 206 90 00 n.c.
številko.

2

Območna enota Krško
Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško
T 07 481
82 00 n.c.
Obiščite
spletno stran

www.triglav.si/storitve/sklepanje.

3

Območna enota Ljubljana
Verovškova ulica 60 b, 1107 Ljubljana
T 01 580 60 00 n.c.

Območna enota Maribor
Izberite plačilno sredstvo
(plačate lahko s kreditnima
Ulica Kneza Koclja 14, 2000 Maribor
karticama MasterCard
ali Visa, plačilno kartico Activa
T 02 228 45 00 n.c.
Maestro, preko spletnih bank Abanet in NLB Klik ali z
Območna enota Murska Sobota
Moneto).
Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota
T 02 515 11 00 n.c.
Območna enota Nova Gorica
Kidričeva ulica 21, 5000 Nova Gorica
T 05 338 20 00 n.c.
Območna enota Novo mesto
Novi trg 8, 8000 Novo mesto
T 07 391 92 00 n.c.
Območna enota Postojna
Novi trg 5, 6230 Postojna
T 05 728 22 00 n.c.
Območna enota Slovenj Gradec
Pohorska cesta 12, 2380 Slovenj Gradec
T 02 882 56 11 n.c.

morebitno
Območna enotaZa
Trbovlje
pomoč
vam
Trg Franca Fakina
6, 1420smo
Trbovlje
T 03 565 27 00 n.c.
z veseljem na voljo
na brezplačni
telefonski številki.

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
T 01 474 72 00 n. c.
www.triglav.si
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Naslovi območnih enot:

