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Uvodne določbe 

1. člen Kolektivno zavarovanje specialistično ambulantnega 

zdravljenja 

(1) Kolektivno zavarovanje specialistično ambulantnega zdravljenja (v 

nadaljevanju kolektivno zavarovanje) je prostovoljno zdravstveno 

zavarovanje po Splošnih pogojih zavarovanja specialistično ambulantnega 

zdravljenja (v nadaljevanju Splošni pogoji) in Posebnih pogojih kolektivnega 

zavarovanja specialistično ambulantnega zdravljenja (v nadaljevanju 

Posebni pogoji). 

2. člen Opredelitev izrazov 

(1) Izrazi v Posebnih pogojih pomenijo: 

1. Posebni pogoji so Posebni pogoji kolektivnega zavarovanja 

specialistično ambulantnega zdravljenja (340.113.013.02); 

2. pristopna izjava je pisna izjava zavarovanca o pristopu h kolektivnem 

zavarovanju, ki jo določi zavarovalnica; 
3. Splošni pogoji so Splošni pogoji zavarovanja specialistično 

ambulantnega zdravljenja (340.113.011.02); 

4. zavarovalec je pravna ali fizična oseba - delodajalec, ki z zavarovalnico 

sklene zavarovalno pogodbo in se zaveže plačati zavarovalno premijo iz 

svojih sredstev ali iz sredstev zavarovancev. 

Kdo se lahko zavaruje 

3. člen Osebe, ki se lahko zavarujejo 

(1) Zavarujejo se lahko osebe, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in so pri 

zavarovalcu zaposlene za nedoločen čas in delovnim časom vsaj trideset (30) 

ur na teden. Zavarujejo se lahko tudi osebe brez prebivališča v Republiki 

Sloveniji, če te predstavljajo največ 10 % vseh oseb, ki se lahko zavarujejo, in 

so posebej dogovorjene v zavarovalni pogodbi. 

(2) Zavarujejo se lahko tudi osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz predhodnega 

odstavka in so pri zavarovalcu zaposlene za krajši delovni čas od tridesetih 

(30) ur na teden, če v času sklepanja zavarovalne pogodbe koristijo pravice iz 

zakona, ki ureja starševsko varstvo. 

(3) V kolektivno zavarovanje se ne morejo vključiti osebe, ki so v času sklepanja 

zavarovalne pogodbe v bolniškem staležu na podlagi odločbe Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

(4) Starost zavarovanca ob začetku kolektivnega zavarovanja je lahko največ 

triinšestdeset (63) let, če ni z zavarovalno pogodbo drugače dogovorjeno. 

(5) Če je to posebej dogovorjeno v zavarovalni pogodbi, se lahko zavarujejo tudi 

zavarovančevi družinski člani: zakonski ali zunajzakonski partner in otroci do 

dopolnjenega 18. leta oziroma 26. leta starosti, če se redno šolajo. 

Sklenitev, trajanje in prenehanje kolektivnega 

zavarovanja 

4. člen Sklenitev zavarovalne pogodbe in kolektivnega zavarovanja 

(1) Zavarovalna pogodba se sklene na podlagi ponudbe, ki jo zavarovalnica 

sestavi posebej za zavarovalca glede na njegovo dejavnost in vrste del, ki jih 

opravljajo osebe, ki se lahko zavarujejo. 

(2) O sklenjeni zavarovalni pogodbi zavarovalnica izda zavarovalcu zavarovalno 

polico v enem (1) izvodu. 

(3) Zavarovanec ob pristopu h kolektivnemu zavarovanju izpolni in podpiše 

pristopno izjavo, ki lahko vsebuje izjavo o zdravstvenem stanju zavarovanca. 

Če podatki iz izjave o zdravstvenem stanju zavarovanca ne zadostujejo za 

sprejem v kolektivno zavarovanje, lahko zavarovalnica od zavarovanca 

zahteva izpolnitev vprašalnika o zdravstvenem stanju. Novo zaposleni lahko 

pristopi h kolektivnemu zavarovanju med trajanjem zavarovalne pogodbe 

pod enakimi pogoji kot ostali zavarovanci, če se zavaruje v tridesetih (30) 

dneh po dnevu zaposlitve. 

(4) Novo prijavljene osebe, razen osebe iz predhodnega odstavka, se lahko 

vključijo v kolektivno zavarovanje ob preteku zavarovalnega leta na podlagi 

pristopne izjave in vprašalnika o zdravstvenem stanju. 

(5) Zavarovane so samo osebe, ki so poimensko določene v zavarovalni polici ali 

v seznamu, ki je priložen zavarovalni polici in je njen sestavni del. 

(6) O sklenjenem kolektivnem zavarovanju lahko zavarovalnica na zahtevo 

zavarovanca izda zavarovancu potrdilo. 

5. člen Trajanje kolektivnega zavarovanja 

(1) Če se med trajanjem zavarovalne pogodbe novo zaposleni zavaruje v 

tridesetih (30) dneh po dnevu zaposlitve, zanj kolektivno zavarovanje začne 

ob 00.00 uri prvega (1.) dne v naslednjem mesecu po datumu sprejema v 

kolektivno zavarovanje. 

(2) Za zavarovanca, ki mu med trajanjem zavarovalne pogodbe preneha 

pogodba o zaposlitvi, kolektivno zavarovanje poteče ob 00.00 uri prvega (1.) 

dne v naslednjem mesecu po datumu prenehanja zaposlitve. 

6. člen Prenehanje zavarovalne pogodbe in kolektivnega zavarovanja 

(1) Kolektivno zavarovanje zavarovancu predčasno preneha zaradi prenehanja 

pogodbe o zaposlitvi. 

Zavarovalna premija 

7. člen Zavarovalna premija 

(1) Zavarovalna premija je letna. Plača se vnaprej v enkratnem znesku, razen če 

je z zavarovalno pogodbo posebej drugače določeno. 

(2) Zavarovalec je dolžan plačati zavarovalno premijo za vse zavarovance in za 

ves čas trajanja kolektivnega zavarovanja. 

(3) Višina zavarovalne premije zavarovanca je lahko odvisna od dejavnosti 

zavarovalca ter števila in deleža oseb, ki pristopijo h kolektivnemu 

zavarovanju, starostne strukture teh oseb in vrste del, ki jih opravljajo te 

osebe. Na višino zavarovalne premije lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, ki jih 

določi zavarovalnica (npr. zdravstveno stanje zavarovancev, preteklo škodno 

dogajanje ipd.), in so razvidni iz veljavnega premijskega cenika kolektivnega 

zavarovanja. 

(4) Zavarovalnica lahko med trajanjem zavarovalne pogodbe ob vsakem vstopu 

oziroma izstopu zavarovanca zaradi spremembe dejavnikov, ki vplivajo na 

določitev višine zavarovalne premije, ponovno izračunava višino zavarovalne 

premije. 

(5) Zavarovalna premija, določena ob sklenitvi zavarovalne pogodbe, velja tudi 

za novo zaposlene, ki pristopijo v kolektivno zavarovanje v tridesetih (30) 

dneh po dnevu zaposlitve, če se zaradi novih vstopov zavarovancev 

zavarovalna premija, določena ob sklenitvi zavarovalne pogodbe, ne 

spremeni za več kot 3 %. 

(6) Če kolektivno zavarovanje zavarovancu preneha zaradi prenehanja pogodbe 

o zaposlitvi, je zavarovalnica upravičena do zavarovalne premije do konca 

meseca, v katerem je nastopilo prenehanje pogodbe o zaposlitvi, sorazmerni 

del vnaprej plačanega zneska zavarovalne premije pa se v primeru, da je višji 

od stroška, ki ga ima zavarovalnica z vračilom sorazmernega dela, vrne 

zavarovalcu. 

Osebni podatki 

8. člen Obdelava osebnih podatkov 

(1) Zavarovalec je dolžan dovoliti zavarovalnici vpogled v svoje evidence, iz 

katerih je razvidno številčno in poimensko stanje zavarovancev ter višina 

plačane zavarovalne premije. 
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Zavarovalna pogodba 

9. člen Posebni pogoji 

(1) Posebni pogoji so skupaj s Splošnimi pogoji sestavni del zavarovalne 

pogodbe, s katero so urejena razmerja med zavarovalcem, zavarovancem in 

zavarovalnico. 

10. člen Drugi dokumenti zavarovalne pogodbe 

(1) Pristopna izjava je sestavni del zavarovalne pogodbe. 

11. člen Sprememba zavarovalne pogodbe 

(1) V času trajanja zavarovalne pogodbe si zavarovalnica pridržuje spremeniti 

višino zavarovalne premije, določene ob sklenitvi zavarovalne pogodbe, brez 

pravice do odstopa, če se zaradi novih vstopov oziroma izstopov 

zavarovancev zavarovalna premija, določena ob sklenitvi zavarovalne 

pogodbe, spremeni za več kot 3 %, pri čemer sprememba velja prvega (1.) dne 

v naslednjem mesecu po datumu spremembe. 

Sklepne določbe 

12. člen Veljavnost Posebnih pogojev 

(1) Posebni pogoji veljajo in se uporabljajo s 13. 05. 2015. 


