
Obvestilo o kolektivnem nezgodnem zavarovanju jamarjev 

Obveščamo vas, da se je od 1.5.2017 dalje možno priključiti kolektivnemu 

nezgodnemu zavarovanju, urejenem pri zavarovalnici Sava d.d. 

Kdo se lahko zavaruje? 

Zavarujejo se lahko člani jamarskih klubov, včlanjenih v JZS. 

Kaj zavarovanje zajema? 

Zavarovanje krije nezgode, ki imajo za posledico nezgodno smrt, trajno invalidnost ter 

katerih posledica je prehodna nezmožnost za delo. Zavarovane so le nezgode, ki se 

pripetijo pri opravljanju jamarske dejavnosti v Sloveniji in Evropi (v geografskem 

smislu). 

Kakšno kritje lahko izberem? 

Možne so naslednje variante: 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

Nezgodna smrt 20.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 € 

Trajna invalidnost 40.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 
100.000,00 

€ 

Dnevna odškodnina / 8,00 € 10,00 € 10,00 € 

Stroški zdravljenja / 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

Bolnišnični dan / / 10,00 € / 

LETNA PREMIJA za 1 osebo 15,75 € 28,34 € 37,50 € 54,58 € 

 

Pozorno pretehtajte vse možne variante. Najcenejša opcija je zelo ugodna, vendar 

krije le najhujše primere, torej smrt in trajno invalidnost. 

Pomen izrazov 

Nezgodna smrt: smrt v času trajanja zavarovanja zaradi posledic nezgode. 

Trajna invalidnost: stopnja invalidnosti, kakor se oceni eno leto po nezgodi v skladu s 

tabelo v splošnih pogojih. 

Dnevna odškodnina: izplača se za vsak dan, katerega je zaradi nezgode 

zavarovanec nesposoben opravljati delo (max. 200 dni). Štejejo 

se dnevi od prvega obiska zdravnika pa do zadnjega dne 

aktivnega zdravljenja. 

Bolnišnični dan: šteje se vsaka nočitev, prebita v bolnišnici (max. 200 dni). 

Stroški zdravljenja: kritje stroškov zdravljenja v zvezi z nezgodo, nastalih po navodilih 

zdravnika. Protetični pripomočki in stroški prevoza niso zajeti. 

Povrnjeni so stroški, ki jih mora zavarovanec plačati sam, kar 

dokaže z originalnimi računi. 

 



Kako lahko sklenem zavarovanje? 

V vašem društvu imajo poimenski seznam, kamor se vpišejo vaši podatki in izbrana 

varianta zavarovanja. Poimenski seznam mora prispeti na JZS 

(predsedstvo@jamarska-zveza.si) najkasneje do 25. aprila, prav tako mora do tega 

datuma na TRR JZS biti zavedeno plačilo premije. 

Kako plačam premijo? 

Zavarovanje vam prične veljati le, če ste plačali premijo do dogovorjenega datuma. 

Premijo plača društvo v imenu svojih članov. Podatki za plačilo: 

Prejemnik: Jamarska zveza Slovenije, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana 

TRR: SI56 0204 5002 0180 168 

Sklic: 00 2017-in številka društva, objavljena na spletni strani JZS. 

Sem nov član društva in se želim nezgodno zavarovati. Rok za priključitev je že minil. 

Kaj lahko storim? 

Za nove člane društev izjemoma! sprejemamo priključitev k zavarovanju tudi izven 

določenih rokov. Premija je nedeljiva in se plača v letnem znesku, ne glede na to, če 

ste se h kolektivni zavarovalni polici priključili kasneje. 

Koliko časa traja zavarovanje? 

Jamstvo se prične s 1. majem. Za nove člane, ki so se priključili kasneje, jamstvo 

prične veljati 1. v mesecu po tem, ko je na TRR zaveden prejem plačila zavarovalne 

premije. Po enem letu se zavarovanje avtomatično podaljša. Pravočasno vas bomo 

spomnili na plačilo nove premije. V kolikor želite zavarovanje prekiniti, se je potrebno 

odjaviti najkasneje do 25. marca. 

Ukrepanje v primeru nezgode: 

Če se pripeti nezgoda pri jamarjenju, je potrebno takoj obiskati zdravnika in 

upoštevati njegova navodila o zdravljenju. Zavarovalnici je potrebno prijaviti 

nezgodo na predpisanem obrazcu brž, ko zdravstveno stanje to omogoča. V prijavi 

je potrebno podati podatke o nezgodi, opisati dogodek, navesti lečečega 

zdravnika ter priložiti izvide o poškodbah in njihovih posledicah. 
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