NEZGODNO ZAVAROVANJE PLEZALCEV V PLEZALNEM CENTRU LJUBLJANA
Spoštovani plezalci!
S plačilom vpisnine za programe Plezalnega centra Ljubljana oziroma z nakupom letne vstopnice za
Plezalni center Ljubljana ste v prostorih Plezalnega centra Ljubljana tudi nezgodno zavarovani pri
Zavarovalnici Triglav, d.d.
Zavarovanje za posameznega člana prične ob 24. uri dneva plačila vpisnine oz. nakupa letne vstopnice
in velja do 31.8. tekočega oz. naslednjega leta (plačniki vpisnin) oz. velja eno leto od dneva nakupa letne
vstopnice (imetniki letne vstopnice).
Zavarovanje vključuje naslednja zavarovalna kritja:
Zavarovane nevarnosti

Višina zavarovalnega kritja (v EUR)

Nezgodna smrt
Trajna invalidnost
Zlomi, izpahi in opekline

1.000
10.000
500

NEZGODNA SMRT - Zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer
nezgodne smrti.
INVALIDNOST - TRAJNA IZGUBA SPLOŠNE DELOVNE SPOSOBNOSTI (popolna ali delna) - Zavarovalna
vsota za primer invalidnosti se izplača ob 100-odstotni invalidnosti zavarovanca zaradi nezgode ali pa
se izplača del zavarovalne vsote - glede na ugotovljeno invalidnost po Tabeli invalidnosti. Tabela
invalidnosti je sestavni del Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje.
ZLOMI, IZPAHI IN OPEKLINE - Če zavarovanec zaradi nezgode utrpi poškodbo, ki je določena v Tabeli
zlomov, izpahov in opeklin, se izplača nadomestilo za zlome, izpahe in opekline v višini, kot je določeno
v tabeli. Tabela zlomov, izpahov in opeklin je sestavni del Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje.
Za nezgodno zavarovanje veljajo naslednji zavarovalni pogoji:
- Skupna določila splošnih pogojev PG- ZP- skudo/18-5,
- Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb PG-NE/17-4 in
- Dopolnilni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb pri opravljanju športnih dejavnosti PG-nvd-FIZ/13-7.
PRIJAVA NEZGODE
O nezgodi, ki se vam pripeti v prostorih Plezalnega centra Ljubljana, morate najprej obvestiti recepcijo
Plezalnega centra Ljubljana, ki je dolžna zapisati Poročilo o nezgodi. Nezgodo potem prijavite
Zavarovalnici Triglav, d.d. na obrazcu Prijava nezgode ter predložite vso zdravniško in ostalo
dokumentacijo v zvezi z nezgodo.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Z vključitvijo v zavarovanje Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi Zakona o Zavarovalništvu pridobiva vaše osebne podatke in jih vodi v svojih
zbirkah za namen sklenitve in izvajanja zavarovanja, do poteka zakonskega roka za hrambo podatkov. Več informacij o varstvu osebnih
podatkov pri Zavarovalnici Triglav, d.d. je na voljo na spletni strani www.triglav.si/politika_zasebnosti in v zavarovalnih pogojih.

