SKEI Slovenije

Sindikat kovinske in
elektroindustrije Slovenije

Dalmatinova 4
1000 Ljubljana

NEZGODNO ZAVAROVANJE ČLANOV SKEI SLOVENIJE
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije ima sklenjeno pogodbo z Zavarovalno družbo
AdriaticSlovenica o kolektivnem nezgodnem zavarovanju za vse svoje člane.
Leta 2019 sta se Zavarovalnica AdriaticSlovenica in GENERALI zavarovalnica združili v eno družbo,
GENERALI zavarovalnica d. d.. Združitev ne vpliva na pogoje kolektivnega nezgodnega zavarovanja
članov SKEI.
Zavarovalne vsote za nezgodno zavarovanje znašajo:
 Nezgodna smrt
2.000 EUR
 Invalidnost zaradi nezgode
4.000 EUR
 Smrt zaradi bolezni
800 EUR
Kritja so dokaj visoka in zagotavljajo 24 urno jamstvo.
V primeru škodnega dogodka morajo člani SKEI Slovenije izpolniti obrazec »Prijava nezgode« in
priložiti naslednjo dokumentacijo:
- v primeru smrti zaradi nezgode izpisek iz matične knjige umrlih, zdravniško potrdilo o vzroku
smrti ter sklep o dedovanju oziroma notarsko overjeno potrdilo o tem, kdo so dediči umrlega
(odškodnino dobijo vsi dediči v sorazmernem deležu);
- v primeru invalidnosti zaradi nezgode kompletno zdravstveno dokumentacijo.
Če je vzrok smrti ali trajna invalidnost prometna nesreča je potrebno poleg navedene dokumentacije
predložiti tudi kopijo alkotesta in kopijo vozniškega dovoljenja oz. navesti, katera policijska postaja je
sestavila zapisnik o prometni nesreči.
Če je vzrok smrti bolezen je pomembno poudariti, da kritje velja v primeru, da je zavarovanec umrl
zaradi bolezni med trajanjem zavarovanja in po preteku 6 mesečne karence (doba trajanja
zavarovanja najmanj 6 mesecev).
V primeru trajne invalidnosti se le-ta ugotavlja v večini primerov 6 mesecev po zaključku zdravljenja,
razen pri poškodbah glave, ram, kolen in gležnjev, ko se le-ta ugotavlja 1 leto po zaključku
zdravljenja. Pri poškodbah živcev pa je ta rok še daljši, in sicer 2 leti pi zaključku zdravljenja oziroma
po mnenju zdravnika cenzorja.
Člani SKEI Slovenije ob nezgodnem dogodku izpolnijo obrazec »Prijava nezgode« in ga z ustrezno
dokumentacijo pošljejo sekretarju regijske organizacije SKEI (REO SKEI), ki pokriva podjetje, kjer člani
delajo oziroma živijo. Sekretar REO SKEI prijavo nezgode in vso dokumentacijo posreduje na naslov:
GCE2, p. p. 235, 3001 Celje.
Vse dodatne informacije o izpolnjevanju prijav, potrebne dokumentacije, kakor tudi o vsebini
sklenjenega nezgodnega zavarovanja, lahko člani SKEI Slovenije pridobijo v strokovni službi SKEI
Slovenije ali na Generali zavarovalnica d. d., PE Celje, oddelek nezgodnih zavarovanj, Mojca Koželj
Cizej, T: 03 425 3522, mojca.kozelj@generali.com .
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