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Auč, scvrlo me je
sonce! Pa zdaj?

marja.milic@finance.si

Marja Milič

Opekline zaradi sončenja, odpoved počitnic zaradi bolezni, izguba fotoaparata med potepanjem, zvin gležnja zaradi divjega žura, opekline pri
peki čevapčičev, izbiti zob na košarkarskem igrišču, kraja kolesa in še
in še so nezgode, ki se nam lahko zgodijo med poletnimi počitnicami ali
sicer; kako jih zavarovati?

P

oletje je čas, ko nam zbranost nekoliko popusti in se nam dogajajo najrazličnejše nezgode in nesreče. Ob
pomoči finančnih svetovalcev Igorja Mujdrice iz i-zavarovanja in Katje Majerle iz
Individe smo na konkretnih primerih preverili,
katera zavarovanja jih krijejo.
Marijo je sonce tako zdelalo, da je na plaži zadremala. Po dveh urah se je zbudila s hudimi
opeklinami.
To ni nezgoda, ampak malomarnost. Posameznik
zaradi lastne nepazljivosti nosi polno odgovornost.
Nezgodno zavarovanje sicer lahko krije tudi sončne opekline, a le če jih je zavarovanec dobil zaradi
nezgode, ki se je zgodila neposredno pred tem, ali
zaradi reševanja človeškega življenja.
Matjaž, ki je sicer pravi mojster v peki na
žaru, se je med peko čevapčičev tako grdo
opekel, da je moral na urgenco.
Zgodi se tudi najboljšim. Matjaž lahko dobi
zavarovalnino iz nezgodnega zavarovanja, ki
vključuje tudi opekline zaradi nezgode. Zavarovalna vsota ali njen del se izplača, če gre za
opekline druge in tretje stopnje. Pri drugi stopnji se opeklina kaže kot rdečina s površinskimi mehurji, pri tretji pa gre za izgubo podkožnice oziroma so poškodovana tudi podkožna
tkiva.
Metka in Tone sta med sprehodom okoli
Blejskega jezera izgubila precej dragocen
fotoaparat.
Če predmeti višjih vrednosti niso bili posebej zavarovani v okviru premoženjskega zavarovanja,
ne moreta računati na zavarovalnico. Morda pa
lahko računata na poštenost ljudi, ki bi fotoaparat
odnesli na policijsko postajo. Tam izgubljeni predmeti čakajo lastnike do leta dni, potem pa se ponudijo najditelju oziroma romajo na javno dražbo.

Če vas opeče
na plaži, ne
gre za nezgodo, ampak
malomarnost, zato
zavarovanje
tega ne krije.

Tričlanska družina Novak je pred meseci
rezervirala in plačala dopust v Egiptu. Le
pet dni pred odhodom sta dva člana zbolela
za pljučnico.
Turistične agencije ob plačilu ponudijo zavarovanje za riziko odpovedi. Gre za precej draga zavarovanja, ki lahko stanejo tudi do pet odstotkov celotne cene. To pomeni, da bi, če potovanje
stane 1.500 evrov, za zavarovanje odšteli 75
evrov. Ob odpovedi počitnic bi dobili povrnjen
del ali celotno kupnino, odvisno od pogojev zavarovanja. V primeru bolezni je treba predložiti
zdravniško potrdilo, v primeru smrti pa izpisek
iz matičnega registra o smrti. Če tega zavarovanja nimamo, lahko izgubimo tudi do 80 odstotkov kupnine. Če gre za čarterske polete oziroma počitnice, lahko kupnino rešimo tako, da
poiščemo nekoga, ki bo odšel namesto nas.
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Miho je pri sosedu na pikniku ugriznil sosedov
pes Ficko.
Če ima sosed v sklopu premoženjskega zavarovanja nepremičnine tudi zavarovanje odgovornosti
zasebnika oziroma odgovornosti imetnika psa (soseda), bo zavarovalnica krila odškodnino v skladu
z veljavno polico. A to velja le, če pes Ficko ni ena
izmed nevarnih ali eksotičnih pasem, na primer
pitbul ali bulmastif. V tem primeru škodo plača lastnik psa. Enako je tudi, če sosed nima zavarovanja
odgovornosti zasebnika. Seveda se Miha in sosed
lahko dogovorita tudi drugače – če sta tudi po tem
neljubem dogodku še v dobrih odnosih. Lahko pa
gre tudi za nezgodo, in če ima Miha sklenjeno nezgodno zavarovanje, naj preveri, ali je upravičen do
zavarovalnine.
Miji so ukradli kolo, ki ga je priklenila z debelo
ključavnico pred trgovino.
Mija kolesa verjetno nima zavarovanega. Čeprav
nekatere zavarovalnice ponujajo tudi kasko zavarovanja za kolesa, pa se zanja verjetno odločajo bolj
tisti z dražjimi bicikli. A pozor! Tudi če bi imela takšno zavarovanje, pa to ne krije vlomske tatvine, ki
se zgodi zunaj zaklenjenih prostorov. To pomeni,
da ji zavarovalnica, če ukradejo kolo, zaklenjeno
ob ograji trgovine, ne prizna ničesar. Če bi ji kolo
ukradli recimo iz garaže, pa bi lahko imela to krito
tudi znotraj stanovanjskega zavarovanja.
Upokojenec Peter je, ko je odložil mlada stoparja, ugotovil, da je z zadnjega sedeža izginila
njegova torba, v kateri je imel prenosni računalnik.
To ni kraja niti rop. Peter je sam pobral stoparja in
jima pusti torbo na voljo. Pravzaprav niti ne more

Za opremo,
ki je shranjena v šotoru,
odgovarja
vsak posameznik.

biti povsem prepričan, ali sta jo onadva res odnesla. Morda jo je kje pozabil. To je malomarnost voznika. Sicer pa ju lahko izsledi in ju poskusi tožiti.
Luka je star 13 let in igra košarko v šolski ligi.
Na zadnji tekmi pred počitnicami mu je tekmovalec iz nasprotne ekipe izbil zob.
Zdravstveno zavarovanje otroku krije stroške
zdravljenja za izbiti zob, a le na najbolj osnovni
ravni. Zavarovalnice ponujajo različna nezgodna
zavarovanja ob začetku šolskega leta, ki pa so ve-

Če vas
ugrizne
sosedov pes,
lahko škodo
krije premoženjsko zavarovanje ali
zavarovanje
odgovornosti
zasebnika.
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Zavarovanje
činoma precej pavšalna. Tveganja za poškodbe se
povečajo, če so otroci športno aktivni. Za vsakega
otroka je smiselno skleniti individualno nezgodno
zavarovanje, še zlasti za invalidnost. Vseeno bi bilo
treba za izbiti zob prebrati splošne pogoje, ali zavarovanje krije tudi nadomestilo za vsaditev zobnega
vsadka zaradi nezgode. Tudi če ga, je treba prebrati vse omejitve. Pri tveganih športih so namreč vedno omejitve ali celo izključitve. Zavarovanec ima
lahko težavo tudi, če zavarovalnici ni prijavil, da se
ukvarja z recimo košarko. To namreč pomeni večje
tveganje, zato je navadno višja tudi premija zavarovanja. Če otrok tega zavarovanja nima, stroške,
ki bi nastali, če bi otroka peljali k zasebniku, krijejo starši. Preverijo pa lahko, ali so v tem primeru
upravičeni do povračila od zavoda za zdravstveno
zavarovanje. Prav tako bi bilo smiselno preveriti,
ali je Luka zavarovan prek kluba oziroma šole, če se
je nezgoda zgodila med poukom oziroma v šolskih
prostorih.
Mateji, ki je ob bazenu budno opazovala svoje otroke, je spodrsnilo na mokrih tleh in si je
zlomila nogo.
To je lahko predmet dveh zavarovanj: odškodnine
bazenov oziroma upravitelja bazena ter Matejinega nezgodnega zavarovanja, če ga seveda ima in
če vključuje tudi zlom kosti. Potrebni so zapisnik
in zdravniško potrdilo ter potrdilo o zaključenem
zdravljenju.
Na Hrvaškem so lopovi petčlanski družini sredi dneva ukradli vso opremo za kampiranje iz
šotora, ki je bil zaklenjen s ključavnico.
Za opremo, ki je shranjena v šotoru, je odgovoren
vsak posameznik. Šotora – platna ni mogoče zavarovati, če pa gre za vozilo in je registrirano in se je
zgodil vdor, potem je to krito iz zavarovanja tega
vozila (kamperja). Za te se sicer priporočajo mednarodna kartica za kampiranje, turistično zavarovanje z asistenco v tujini (če gre za tujino) in nezgodno zavarovanje, vsaj za invalidnosti.
Maja velikokrat kaj izgubi – tokrat denarnico.
Izgube denarnice in drugih stvari ne moreš zavarovati. V glavnem ne moreš zavarovati ničesar, kar
je posledica malomarnosti, neumnosti, naklepa ...
Kraja denarnice je sicer lahko zavarovana v okviru
stanovanjskega zavarovanja, a to velja le, če se kraja zgodi v stanovanju ali hiši. V takem primeru se
kraja prijavi policiji. Dobite lahko odškodnino za
dokumente in do omejenega zneska za gotovino,
odvisno od zavarovanja in okoliščin. Ker pa imamo v denarnici tudi kartice, banke, pri katerih ima
posameznik račun oziroma plačilne kartice, ponujajo zavarovanje zlorabe plačilnih kartic. Tovrstna
zavarovanja krijejo protipravni odvzem in zlorabo
plačilnih kartic in nekaterih osebnih predmetov,
a ne na primer mobilnega telefona, ki je bil odvzet

Ali zbit zob
krije zavarovalnica je
treba prebrati v splošnih pogojih.
Pri tveganih športih
so namreč
vedno omejitve ali celo
izključitve.

skupaj s kartico, kot to številni razumejo, ampak
stroške telefonskih storitev (telefonski klici, SMS,
MMS …) mobilnega operaterja, povzročene z izgubljenim oziroma ukradenim mobilnim telefonom,
a le do določene vrednosti. Krijejo tudi krajo gotovine, če dokažete, kdaj, kje in koliko gotovine ste
dvignili, a to spet velja le do določene vrednosti.
Andraž si je privoščil divji poletni žur, a na
koncu pristal z zvinom gležnja.
Govorimo o nezgodnem zavarovanju, ki bi v primeru bolnišnične oskrbe (vključeno bolnišnično nadomestilo) ali dnevne oskrbe (vključeno dnevno
nadomestilo) lahko krilo zvin gležnja. Seveda samo,
če Andraž ni bil kriv za poškodbo in ni užival alkohola. Bolnišnično in dnevno nadomestilo je za takšne vrste tveganj popolnoma nesmiselno dodatno
vključevati v nezgodno zavarovanje, saj imata precej omejitev, poleg tega pa močno zvišata premijo.
Čim bolj se moramo zavedati, kakšna so tveganja v
različnih razmerah, opozarja Igor Mujdrica. To je
včasih težko, saj je življenje precej nepredvidljivo.
Čeprav se sliši zlajnano, pa vseeno še enkrat spomnimo, da moramo natančno prebrati pogoje, ko
sklepamo zavarovanja. Včasih lahko dobimo kakšen evro za nekaj, za kar sploh nismo vedeli, da
imamo zavarovano.

