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OPOZORILO: v tem dokumentu so navedene zgolj najpomembnejše informacije o produktu. Dokument ni prilagojen individualnim 
potrebam in zahtevam sklenitelja zavarovanja. Popolne predpogodbene in pogodbene informacije najdete:  
• v ponudbi,  
• na zavarovalni polici in    
• v zavarovalnih pogojih. 

 

Merkur zavarovalnica d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 18.11.1992, matična 
št. 5648246, ident. št. za DDV: SI 74079778. Organ pristojen za zavarovalni nadzor: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg repub like 3, 1000 Ljubljana.  

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?    

Gre za zdravstveno zavarovanje, ki je sestavljeno iz štirih samostojnih zavarovanj. 
 

Kaj je zavarovano? 

Sklene se lahko eno, dve, tri ali pa vsa štiri spodaj navedena  
zavarovanja (samostojni produkti): 

 

 Zavarovanje za primer nastanka dveh določenih 
hudih bolezni izmed 40 (oznaka produkta ZP 
MULTI40). V primeru nastanka prve hude bolezni se 
izplača dogovorjena zavarovalna vsota. Zavarovanje 
ostane v veljavi v obliki premije prostega zavarovanja 
za bolezni, ki so naštete v zavarovalnih pogojih v 
preostalih štirih sklopih. V primeru nastanka druge 
hude bolezni se ponovno izplača zavarovalna vsota. 

 Zavarovanje za primer določenih operacij (oznaka 
produkta ZOP/17). Krije se 230 v pogojih navedenih 
operacij. Glede na vrsto operacije se izplača 25%, 
50% ali 100% zavarovalne vsote. 

 Zavarovanje za kritje stroškov v specialističnih 
ambulantah (oznaka produkta ZSPEC/17). Krije se 
stroške pregleda pri zdravniku specialistu. V okviru 
osnovnega zavarovanja so krite še osnovne 
diagnostične preiskave. Dodatno se lahko vključi še 
kritje z zahtevno diagnostiko, fizioterapevtska in 
psihoterapevtska zdravljenja.  

 Zavarovanje za izplačilo v primeru daljše bolniške 
odsotnosti z dela (oznaka produkta ZBO/17). V 
primeru daljše bolniške odsotnosti z dela, 
zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno 
mesečno nadomestilo (izbira se med 12 in 24 
mesečnih nadomestil). 

 

Pri nobenem od zavarovanj, se ob izteku ne izplača 
ničesar.  

 

Kaj ni zavarovano? 

x bolezni (ZP MULTI40): če gre za bolezen, ki je v 
neposredni ali posredni vzročni zvezi z 
zdravstvenim stanjem zavarovanca pred 
sklenitvijo zavarovanja oz. v čakalni dobi; če je 
nastanek hude bolezni v neposredni ali posredni 
vzročni zvezi z uživanjem nikotina, ki ga 
zavarovanec ni sporočil zavarovalnici, z jemanjem 
drog ali zdravil, ki jih ni prepisal zdravnik, zlorabe 
alkohola, jemanje strupov, AIDS ali HIV infekcije. 

x operacije (ZOP/17): če se je zdravljenje bolezni, ki 
je v neposredni ali posredni vzročni zvezi z 
operacijskim posegom na zavarovancu začelo 
pred začetkom zavarovanja ali se je začelo prvič 
med čakalno dobo; če je nezgoda nastala pred 
začetkom zavarovanja. 

x pregledi (ZSPEC/17): če gre za kontrolne preglede. 

x če je zavarovalni primer v neposredni ali posredni 
vzročni zvezi z izvajanjem nevarnega športa (npr. 
skoki z vrvjo, skoki z elastiko, ekstremno plezanje, 
ekstremno smučanje, potapljanje v velikih 
globinah, heli-ski, ipd.). 
 

Ostale izključitve zavarovalnega kritja so podrobno 
opisane v zavarovalnih pogojih. 

 

Ali je kritje omejeno? 

 uporaba zračnih plovil, kot so letenje v balonu, 
športno padalstvo, letenje z zmaji, ipd.; 

 uporaba letala v vlogi inštruktorja letenja, učenca 
letenja, tekmovalni ali vojaški leti, ipd.; 

 izvajanje dejavnosti posebnega pilota (npr. zmajar, 
balonar, jadralni padalec, ipd.); 

 udeležba na tekmah ali pripadajočih treningih s 
kopenskim, zračnim ali vodnim motornim vozilom. 

Ostale omejitve zavarovalnega kritja so podrobno 
opisane v zavarovalnih pogojih.  
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Kje velja zavarovanje? 

 Zavarovalno kritje velja po vsem svetu. 

Kakšne so moje obveznosti? 

 Na vsa  vprašanja v ponudbi in zdravstvenem vprašalniku morate odgovoriti po resnici in v celoti. 

 Zavarovalno premijo morate plačevati pravočasno in popolnoma. 

 Pisno in brez odlašanja obvestiti zavarovalnico o pričetku ali prenehanju uživanja nikotina. 

 Sporočiti spremembo naslova. 

 Po prejemu zavarovalne police je le to potrebno pregledati in morebitne napake oziroma neskladja s ponudbo takoj 
sporočiti zavarovalnici.   

 Obvestiti zavarovalnico o nastalem zavarovalnem primeru na obrazcu, dostopnem na spletni strani zavarovalnice. 

Kdaj in kako plačam? 

Kdaj: prva letna premija oziroma njen prvi obrok zapade v plačilo najkasneje en dan pred začetkom zavarovanja.  

Kako:  prva premija oziroma njen prvi obrok se poravna preko plačilnega naloga, nadaljnje premije se lahko plačujejo preko 
plačilnega naloga, direktne obremenitve transakcijskega računa ali preko druge oblike plačila, ki jo zavarovalnica uvede v bodoče. 
Pravne osebe poravnajo premijo vedno preko računa. 

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? 

Začetek: 

 zapisan je v zavarovalni polici. Predpogoj je, da se prvo premijo plača pravočasno in v celoti. 

Konec: 

 zapisan je v zavarovalni polici. Pri zavarovanju za kritje stroškov v specialističnih ambulantah (ZSPEC/17) zavarovanju za 
izplačilo v primeru daljše bolniške odsotnosti z dela (ZBO/17) se pogodba ob izteku zavarovalne dobe obnovi (molče 
podaljša) za enako časovno obdobje, za katero je bila sklenjena. 

 odpoved pogodbe:  

- pri zavarovanju za primer nastanka dveh določenih hudih bolezni izmed 40 (ZP MULTI) in zavarovanju za primer 
določenih operacij (ZOP/17) zavarovalna pogodba preneha s potekom dogovorjene zavarovalne dobe. Če je 
zavarovalna pogodba sklenjena za obdobje več kot pet let, sme zavarovalec po poteku tega časa z enostransko 
pisno izjavo odpovedati pogodbo z odpovednim rokom treh mesecev.  

- pri zavarovanju za kritje stroškov v specialističnih ambulantah (ZSPEC/17) in zavarovanju za izplačilo v primeru 
daljše bolniške odsotnosti z dela (ZBO/17) se lahko pogodba odpove najmanj tri mesece pred potekom trajanja 
zavarovanja. Če je zavarovanje sklenjeno za obdobje več kot pet let, sme zavarovalec ali zavarovalnica po 
poteku tega časa z enostransko pisno izjavo odpovedati pogodbo z odpovednim rokom treh mesecev. 

 

 

Kdaj lahko odstopim od pogodbe? 

 Zavarovalec potrošnik lahko brez navajanja razlogov odstopi od zavarovalne pogodbe v roku petnajstih dni od njene 
sklenitve.  
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SPLOŠNI POGOJI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ZA
KRITJE STROŠKOV V SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH  

- MERKUR SPECIALISTI (SPSPEC 2021)

I. POGLAVJE - SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Splošne določbe
(1) Zavarovanje Merkur Specialisti v primeru nastopa zavarovalnega pri-

mera omogoča hiter dostop do zdravstvenih storitev v okviru zaseb-
nega zdravstvenega sistema. Zavarovanje vključuje asistenco.

(2) Splošni pogoji zdravstvenega zavarovanja za kritje stroškov v specia-
lističnih ambulantah (v nadaljevanju kot »splošni pogoji«) so sestavni 
del pogodbe o zdravstvenem zavarovanju za pregled v specialistični 
ambulanti (v nadaljevanju kot »zavarovalna pogodba« oziroma »zavaro-
vanje«), ki jo zavarovalec sklene z Merkur zavarovalnico d.d., Dunajska 
58, Ljubljana. 

(3) Posamezni izrazi in pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, pomenijo:
• Ponudnik je fizična ali pravna oseba, ki želi z zavarovalnico skleniti 

zavarovalno pogodbo in ji v ta namen predloži pisno ponudbo za 
zavarovanje.

• Ponudba je pisna vloga ponudnika na obrazcu zavarovalnice, s kate-
ro ponudnik izkazuje svojo voljo za sklenitev zavarovalne pogodbe.

• Zavarovalnica je Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska 58, Ljubljana.
• Zavarovalec je fizična ali pravna oseba, ki z zavarovalnico sklene 

zavarovalno pogodbo.
• Zavarovanec je fizična oseba, katere zdravje se zavaruje in od 

katerega zdravstvenega stanja je odvisno uveljavljanje pravic iz 
zavarovanja; 

• Upravičenec je oseba, ki je imenovana za prejem dogovorjene 
zavarovalne dajatve.

• Premija je zavarovalna premija, to je denarni znesek, ki se plačuje 
zavarovalnici.

• Plačnik premije je fizična ali pravna oseba, ki plačuje premijo. 
• Zavarovalni primer je bodoč, negotov in od izključne volje zavaroval-

ca, zavarovanca neodvisen dogodek, na podlagi katerega nastane 
obveznost zavarovalnice do zavarovanca iz zavarovalne pogodbe.

• Specialistična ambulanta oziroma specialistična zdravstvena 
ustanova je ustanova, ki ima dovoljenje pristojnih zdravstvenih 
upravnih organov za opravljanje dejavnosti,

• Asistenčna storitev je storitev, ki jo zavarovalnica zagotavlja v 
okviru zavarovanja. Asistenčna storitev nudi informacije o zava-
rovanju, načinu uveljavlja pravic iz zavarovanja in o izvajalcih zdra-
vstvenih storitev. Preko asistenčne storitve se organizira termin 
obravnave pri izbranih izvajalcih za storitve iz zavarovanja. Asi-
stenčna storitev je na voljo preko telefonske številke 080 28 55. 

• Zavarovalna polica je pisna listina, ki jo o sklenjeni zavarovalni 
pogodbi izda zavarovalnica.

(4) V skladu s temi splošnimi pogoji so riziki in dajatve, ki se zavarujejo raz-
vidni iz police.

(5) Če zavarovalec in zavarovanec nista ista oseba, mora za veljavnost za-
varovalne pogodbe ponudbo podpisati tudi zavarovanec (v kolikor gre 
za osebo starejšo od 14 let, oziroma njegov zakoniti zastopnik, če to 
ni zavarovalec) oz. mora zavarovalec k ponudbi priložiti pisno soglasje 
zavarovanca.

2. člen
Osebe, ki se lahko zavarujejo

(1) V skladu s temi splošnimi pogoji se lahko zavarujejo fizične osebe, ki so 
ob sklenitvi zavarovanja dopolnile najmanj 1 leto in največ 69 let sta-
rosti in ki ob izteku zavarovanja ne bodo stare več kot 70 let. Starost 
zavarovanca je razlika med koledarskim letom začetka zavarovanja in 
letom njegovega rojstva.

(2) Za osebe iz prejšnjega odstavka se lahko zavarovanje sklene le, oziro-
ma lahko obstaja le, če je in dokler je za zavarovanca sklenjeno obvezno 
zdravstveno zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Repu-
blike Slovenije. Druge osebe se lahko zavarujejo samo na podlagi po-
sebnih pisnih dogovorov z zavarovalnico. Če se zavarovanec med tra-
janjem zavarovanja izseli izven Republike  Slovenije, mora zavarovalec o 
tem obvestiti zavarovalnico. Z dnem nastanka spremembe pa preneha 
zavarovalno kritje. 

(3) Zavarovati se ne morejo in v nobenem primeru niso zavarovane osebe, 
ki so trajno popolnoma nezmožne za delo ali imajo težko živčno bole-
zen, kakor tudi ne umsko bolne osebe. Popolna delovna nezmožnost je 
podana, če se od osebe zaradi bolezni ali hibe po medicinskih stališčih 
ne sme zahtevati izvajanje pridobitne dejavnosti in pridobitna dejav-
nost dejansko ni podana.

(4) Do sklenitve zdravstvenega zavarovanja za kritje stroškov v speciali-
stičnih ambulantah ne more priti, če gre za osebo, ki ne more biti za-
varovana (v skladu z 2. odstavkom 2. člena teh splošnih pogojev). Če 
postane zavarovanec med trajanjem zavarovanja oseba, ki ne more biti 
zavarovana (v skladu z 2. odstavkom 2. člena teh splošnih pogojev), 

preneha zavarovalno kritje za kritje stroškov v specialističnih ambulan-
tah. Istočasno preneha tudi zdravstveno zavarovanje za kritje stroškov 
v specialističnih ambulantah za tega zavarovanca.

3. člen
Zavarovalna pogodba

(1) Z zavarovalno pogodbo se zavarovalnica obvezuje, da bo ob nastopu 
zavarovalnega primera izpolnila z zavarovalno pogodbo določene ob-
veznosti, zavarovalec pa se obvezuje, da bo zavarovalnici plačeval dolo-
čena denarna sredstva (premijo).

(2) Sestavni deli zavarovalne pogodbe so: ponudba z morebitno drugo 
dokumentacijo, zavarovalna polica, ti splošni pogoji, morebitni dodatni 
zavarovalni pogoji, pisne izjave ponudnika, zavarovalca in zavarovalnice 
ter zavarovalni polici priložene klavzule.

4. člen
Ponudba

(1) Za sklenitev zavarovalne pogodbe mora ponudnik zavarovalnici pre-
dložiti pisno ponudbo. Ponudba se predloži na obrazcu zavarovalnice. V 
ponudbi je potrebno navesti resnične, točne in popolne podatke, ki so 
potrebni za sklenitev zavarovalne pogodbe in so pomembni za ocenitev 
nevarnosti (rizikov), ki jih zavarovalnica prevzema.

(2) Ponudba obvezuje ponudnika osem dni od dneva, ko je prispela na se-
dež zavarovalnice v Ljubljani. 

(3) Če v roku iz drugega odstavka tega člena zavarovalnica ne odkloni po-
nudbe, ki se ne odmika od pogojev, po katerih sklepa predlagano zava-
rovanje, se šteje, da je ponudbo sprejela in da je zavarovalna pogodba 
sklenjena z dnem, ko je ponudba prispela na sedež zavarovalnice. V 
vseh primerih, ko zavarovalnica ponudbo iz kateregakoli razloga odklo-
ni (reklamira), velja, da se ponudba odmika od pogojev, po katerih zava-
rovalnica sklepa predlagano zavarovanje. 

(4) Zavarovalnica lahko odkloni ponudbo brez navajanja razlogov. 
(5) Če se zavarovalna polica bistveno razlikuje od ponudbe in drugih pisnih 

izjav zavarovalca, lahko ta razlikam pisno ugovarja v roku osmih dni po 
prejemu zavarovalne police, sicer velja vsebina zavarovalne police. V 
primeru, če pri izdaji police pride do očitnih tipkarskih napak ali drugih 
očitnih napak, se določilo prejšnjega stavka ne uporabi, temveč se pra-
va vsebina police ugotavlja na podlagi vse pogodbene dokumentacije 
(v skladu z 2. odstavkom 3. člena teh splošnih pogojev) in dogovorjene 
prave vsebine zavarovanja. 

(6) Določila tega člena veljajo za vsa zavarovanja, ki se sklepajo po isti po-
nudbi.

5. člen
Odstop od pogodbe

Zavarovalec lahko brez navajanja razlogov odpove zavarovalno pogodbo v 
roku petnajstih dni od njene sklenitve. V tem primeru ima zavarovalnica pra-
vico zadržati administrativne stroške v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom 
zavarovalnice. 

6. člen
Zavarovalni primer

(1) Zavarovalni primer nastane z novo nastalo boleznijo ali poškodbo zava-
rovanca. Pri tem novo nastala bolezen ali poškodba zavarovanca pome-
ni, da je določeno stanje nastalo po sklenitvi zavarovanja. Kritje obstaja 
zaradi bolezni in nezgode. Zavarovancu se v tem primeru nudi hiter in 
enostaven dostop do ambulantnih specialističnih zdravstvenih storitev 
pri specialističnih zdravstvenih ustanovah, s katerimi ima zavarovalnica 
sklenjeno pogodbo o sodelovanju (razen pri kritji rehabilitacijie po ne-
zgodi ali bolezni). Zavarovalnica neposredno krije stroške zdravstvenih 
storitev.

(2) Zavarovalni primer nastane, ko osebni zdravnik ali zdravnik specialist 
zaradi nezgode ali bolezni napoti zavarovanca na podlagi utemeljene 
medicinske indikacije na specialistični pregled, diagnostiko ali rehabi-
litacijo, pri čemer zavarovalnica krije stroške naslednjih zdravstvenih 
storitev:
1.) Vse prve specialistične zdravniške preglede do višine zavarovalne 

vsote; 
2.) Vse enostavne diagnostične preiskave in vse laboratorijske prei-

skave ter meritve povezane s temi preiskavami, do višine zavaro-
valne vsote;

3.) Vse zahtevne diagnostične preiskave do višine zavarovalne vsote; 
4.) Enostavne ambulantne posege, to so storitve, ki se izvajajo v 

okviru specialističnega pregleda, pri katerih ni potrebna prenoči-
tev zavarovanca, do višine zavarovalne vsote, kot so zlasti:
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- punkcija;
- aplikacija IV zdravil;
- kirurška odstranitev kožnih sprememb; 
- krioterapija (odstranjevanje kožnih sprememb s tekočim 

dušikom);
- znotrajsklepna aplikacija zdravil (blokada); 
- biopsija; 
- odstranitev cervikalnega polipa s histološko verifikacijo; 
- zdravljenje povrhnjih ven z laserjem;
- kirurška odstranitev podkožnih sprememb;
- histološka preiskava odstranjene kožne (podkožne spre-

membe) in 
- ESWT - drobljenje kalcinacije rame.

5.) Rehabilitacija po nezgodi ali bolezni, in sicer do višine 500 EUR.
6.) Asistenčna storitev. Zavarovancu v okviru zavarovanja pripada 

asistenca pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja.
(3) Vse storitve iz prejšnjega odstavka tega člena se nanašajo na ponudbo 

zdravstvenih storitev, ki so na voljo na zasebnem trgu zdravstvenega 
sistema v času prijave zavarovalnega primera. 

(4) Za rehabilitacijo po bolezni ali nezgodi se šteje zdravljenje, pri čemer 
so vključeni stroški bivanja, zdravstvene, wellness in druge storitve, 
ki prispevajo k boljšemu počutju in hitrejšemu okrevanju zavarovanca 
po poškodbi ali bolezni (kot so npr. fizioterapija, psihoterapija, proti-
bolečinske terapije, elektroterapije, interferenčni tokovi, akupunkture, 
magnetoterapije, iontoforeze, ipd.). Do stroškov rehabilitacije je zava-
rovanec upravičen v naslednjih primerih:
- če je zavarovana oseba zaradi posledic nezgode ali bolezni prebila 

na medicinsko nujnem zdravljenju v bolnišnici vsaj 3 koledarske 
dni. Kot dan v bolnišnici ne šteje dan, v katerem je bil zavarovanec 
odpuščen iz bolnišnične oskrbe, ali

- če je zavarovanec napoten na zdraviliško zdravljenje s strani ime-
novanega zdravnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS), ali

- če je zavarovanec napoten na fizioterapijo in je zaradi te poškod-
be v roku 48 ur po poškodbi obiskal urgenco.

(5) Za uveljavljanje pravic iz zavarovanja se zahteva prijava primera (npr. 
preko spletne prijave, elektronske pošte, navadne pošte ali telefona). 
Vso pomoč pri izvrševanju pravic iz zavarovanja zagotavlja asistenčna 
storitev zavarovalnice preko telefonske številke 080 28 55. Preko asi-
stenčne storitve se z zavarovanec dogovori termin za obravnavo zdra-
vstvene storitve. 

7. člen
Omejitev zavarovalnega kritja

Zavarovalno kritje ne velja, če je zavarovalni primer v neposredni ali posredni 
vzročni zvezi s spodaj navedenimi primeri: 

1. vojni dogodki, teroristični napadi, teroristična dejanja in druge 
sovražnosti do države, nemiri in izgredi vseh oblik

2. letenje v balonu, športno padalstvo, letenje z zmaji, paragliding, ipd.
3. izvajanje dejavnosti posebnega pilota (npr. zmajar, balonar, jadralni 

padalec, padalec ipd.), pilota helikopterja ali vojaškega pilota,
4. plezanje in prosto plezanje,
5. AIDS ali HIV infekcije (neposredno ali posredno), spolno pre-

nosljivimi boleznimi, epilepsijo in paralizo. 
 

8. člen
Posebne izključitve 

(1) Zavarovalno kritje ne velja, če je nastanek zavarovalnega primera v ne-
posredni ali posredni vzročni zvezi s spodaj navedenimi primeri:
- če zavarovanec uveljavlja pravice do obravnave brez vnaprejšnje 

najave zavarovalnici in predhodne odobritve zahtevka s strani za-
varovalnice;

- s predhodnimi stanji bolezni ali poškodbe (vključno z zdravstveni-
mi težavami, bolezenskimi znaki ali simptomi), ki so nastopili pred 
sklenitvijo zavarovanja oz. v čakalnem času, ne glede na to, ali so 
bili diagnosticirani oziroma zdravljeni, in zavarovancu niso mogli 
ostati neznani;

- vsi kontrolni pregledi;
- vse storitve iz dejavnosti intenzivne in urgentne medicine;
- pregled za kontrolo vida in določitev dioptrije;
- z epidemijo, pandemijo, gripo in akutnih infekcij zgornjih dihal;
- vse storitve v zvezi z nosečnostjo, umetno oploditvijo in porodom;
- vse storitve v povezavi z alternativno medicino;
- težav pri razvoju otroka (disleksija, učne težave, nizka rast in mo-

tnje pozornosti s hiperaktivnostjo);
- vse storitve, ki so povezane z debelostjo zavarovanca ali zmanj-

šanjem telesne teže;
- vse storitve, ki so povezane s fizioterapijo psihiatrijo, psihotera-

pijo (razen v okviru rehabilitacije po nezgodi ali bolezni), duševni-
mi boleznimi, splošnimi psihičnimi težavami, duševnimi motnja-
mi, motnjami hranjenja;

- vse storitve, ki jih izvaja ambulanta za medicino dela, prometa in 
športa;

- vse storitve v zvezi s transplantacijami, okvarami in zapleti ob 
oziroma po operativnih posegih;

- vse storitve, ki so povezane s kozmetičnim ali estetskim zdravlje-
njem ter njihovimi posledicami, če zdravljenje ne služi odpravi 
posledic nezgode;

- z medicinsko spremembo spola zavarovanca s posledicami in 
spremljajočim zdravljenjem.

9. člen
Pojem nezgode

Za nezgodo gre, kadar na zavarovančevo telo od zunaj, mehanično ali kemič-
no deluje od zavarovančeve volje neodvisna sila ali dogodek, ki nastopi nena-
doma in ima za posledico okvaro zdravja zavarovanca, ki zahteva zdravniško 
pomoč.

10. člen
Pojem bolezni

Bolezen je vsako nenormalno telesno ali umsko stanje ali motnja telesnih ali 
umskih funkcij, ki jo kot takšno diagnosticira ustrezen zdravnik specialist, 
razen tistih bolezni, ki nimajo objektivne diagnostične podlage (npr. parak-
linične preiskave).

11. člen
Zavarovalno kritje

(1) Zavarovalno kritje prične ob 00.00 uri dneva, ki je na zavarovalni poli-
ci naveden kot začetek zavarovanja, vendar ne pred iztekom čakalne 
dobe v skladu z 12. členom teh splošnih pogojev. Pred datumom, ki je 
naveden na polici kot začetek zavarovanja, ni zavarovalnega kritja.

(2) Zavarovalno kritje preneha ob 24.00 uri dneva, s katerim se konča ob-
dobje, za katerega je zavarovanje sklenjeno. 

(3) Pri tem zavarovanju udeležbe na dobičku ni. Indeksacija zdravstvenega 
zavarovanja ni možna. 

12. člen
Čakalna doba

(1) Čakalna doba se računa od dne, ki je na zavarovalni polici naveden kot 
začetek zavarovanja oziroma od dne izstavitve police, če je na polici na-
veden dan začetka zavarovanja pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe. 
Splošna čakalna doba znaša 3 mesece. Med čakalno dobo ni možno 
uveljavljati pravic iz zavarovalne pogodbe. 

(2) Splošne čakalne dobe ni za zavarovalne primere, ki nastanejo zaradi ne-
zgode.

(3) Ob obnovitvi oziroma podaljšanju pogodbe, po preteku zavarovanja z 
začetkom zavarovanja na prvi dan, ki sledi dnevu konca obstoječega 
zavarovanja, ni čakalne dobe. 

13. člen
Obveznosti zavarovalnice

(1) Zavarovalnica se obvezuje, da bo ob nastanku zavarovalnega primera 
izpolnila s pogodbo določene obveznosti. 

(2) Zavarovalnica plača celotne stroške opravljenih zdravstvenih storitev 
samo tistim zdravstvenim ustanovam, ki imajo z zavarovalnico skle-
njeno pogodbo o sodelovanju, na podlagi računa, ki ga prejme s strani 
zdravstvene ustanove.

(3) V primeru, da je zavarovanec upravičen do zdravstvene storitve, za 
katero zavarovalnica nima sklenjene pogodbe o sodelovanju, je zava-
rovalnica vseeno zavezana za zagotavljanje in plačilo zdravstvene sto-
ritve. Tudi v takšnem primeru je zavarovanec upravičen do asistenčne 
storitve, ki jo zavarovalnica zagotavlja v okviru zavarovanja.

(4) Stroške rehabilitacije po nezgodi ali bolezni lahko zavarovanec koristi 
v zdraviliščih, medicinskih  oziroma drugih ustanovah, ki prispevajo k 
boljšemu počutju in hitrejšemu okrevanju zavarovanca. V tem prime-
ru pogodbeni partner zavarovalnice posreduje račun za kritje stroškov 
rehabilitacije (do dogovorjene zavarovalne vsote) zavarovalnici. V pri-
meru, da se zavarovanec odloči za koriščenje storitev pri zdraviliščih 
ali medicinskih ustanovah, s katerimi zavarovalnica nima sklenjene po-
godbe o sodelovanju, plača zavarovanec račun za storitve neposredno 
izvajalcu, nato pa od zavarovalnice zahteva povrnitev stroškov. V vseh 
ostalih primerih račun poravna zavarovalnica zdravstveni ustanovi na 
podlagi prejetega računa. Višino stroška rehabilitacije nad dogovorjeno 
zavarovalno vsoto krije zavarovanec oz. zavarovalec sam. Ta člen se ne 
uporablja za druge zdravstvene storitve po teh pogojih.

(5) Zavarovalnica ima pravico zahtevati dodatna dokazila od zavarovalca in 
zavarovanca, da bi ugotovila pomembne okoliščine za reševanje zava-
rovalnega primera. 

(6) Zavarovalnica se z zavarovancem dogovori za termin obravnave pri po-
godbenem partnerju najkasneje v treh delovnih dneh po priznanju te-
melja pri uveljavljanju zavarovalnega primera, razen v primeru izjemnih 
okoliščin, na katere zavarovalnica nima vpliva. 

(7) Zavarovalnica ni odgovorna za kakovost opravljene zdravstvene storitve.
(8) Seznam pogodbenih partnerjev se nahaja na spletni strani
 www.merkur-zav.si.

14. člen
Upravičenec

Upravičenec za koriščenje zavarovalne dajatve je zavarovanec. 
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15. člen
Prijava zavarovalnega primera

(1) Zavarovanec uveljavlja pravice iz zavarovanja v specialistični ambulanti 
na podlagi napotnice (oziroma eNapotnice) osebnega zdravnika ali na-
potnice (oziroma eNapotnice) zdravnika specialista. Zavarovanec lahko 
uveljavlja pravice iz zavarovanja tudi na podlagi druge dokumentacije 
(nedvoumna medicinska indikacija), iz katere jasno izhaja potreba po 
storitvi, ki se krije iz tega zavarovanja.

(2) V primeru uveljavljanja kritja rehabilitacije po nezgodi ali bolezni, je za-
varovalnici treba predložiti: 
- potrdilo o bivanju v bolnišnici oziroma odpustno pismo;
- morebitno drugo dokumentacijo, ki je potrebna za rešitev zava-

rovalnega primera, ki jo lahko zahteva zavarovalnica glede na oko-
liščine posameznega primera.

(3) Zavarovanec lahko pri zavarovalnici uveljavlja brezplačno asistenco pri 
koriščenju zdravstvenih storitev, in sicer na način, da zavarovalnica zava-
rovanca neposredno naroči na zdravstveno storitev iz tega zavarovanja.

16. člen
Premija in oblikovanje matematičnih rezervacij

(1) Premija se določa po premijskem ceniku zavarovalnice in je odvisna od 
zavarovančeve starosti. Starost zavarovanca se računa kot razlika med 
koledarskim letom začetka zavarovanja in letom rojstva zavarovanca.

(2) Premija se določa po premijskem ceniku zavarovalnice in je odvisna od 
zavarovančeve starosti. Starost zavarovanca se računa kot razlika med 
koledarskim letom začetka zavarovanja in koledarskim letom rojstva 
zavarovanca.

(3) Zaradi staranja zavarovanca tekom zavarovalne dobe se premija spre-
minja z napredovanjem zavarovanca iz posameznega starostnega ra-
zreda v višji starostni razred. Ob sklenitvi zavarovanja se zavarovanca 
uvrsti v enega izmed šestih starostnih razredov (v skladu z naslednjim 
odstavkom tega člena) glede na starost zavarovanca ob sklenitvi za-
varovanja, nato pa je napredovanje v starostnih razredih vse do izte-
ka zdravstvenega zavarovanja avtomatično. Napredovanje se izvede 
na zapadlost letne premije, ko zavarovanec dopolni določeno starost, 
pri čemer se starost zavarovanca računa kot razlika med koledarskim 
letom, v katerem se napredovanje opravi, in koledarskim letom rojstva 
zavarovanca.

(4) Starostni razredi iz prejšnjega odstavka so:

Starostni razred Starost

1. od 1 leta do vključno 19 let

2. od 20 let do vključno 39 let

3. od 40 let do vključno 49 let

4. od 50 let do vključno 59 let

5. od 60 let do vključno 64 let

6. od 65 let do vključno 69 let

(5) Matematične rezervacije se ne oblikujejo. 

17. člen
Plačevanje premij

(1) Premije so letne in se plačujejo vnaprej. Premijo je dolžan plačati zava-
rovalec, vendar je zavarovalnica dolžna sprejeti premijo od vsakogar, 
kdor ima za to plačilo pravni interes. Premije se poravnavajo po vrstnem 
redu zapadlosti v izpolnitev. Stroški plačila bremenijo plačnika. 

(2) Z zavarovalno pogodbo se lahko dogovori obročni način plačila letne 
premije, ki je lahko polletni, četrtletni ali mesečni. Četudi je plačilo 
premije dogovorjeno v obrokih, ima zavarovalnica na začetku vsakega 
zavarovalnega leta terjatev za celotno letno premijo, zato lahko zava-
rovalnica ob nastopu zavarovalnega primera zahteva poplačilo vseh še 
neporavnanih obrokov premije za tekoče zavarovalno leto. 

(3) Če se prva letna premija oziroma njen prvi obrok plača z nalogom izvajal-
cu plačilnega prometa (npr. pošti, banki), se šteje, da je plačano ob 24:00 
uri dne, ko je bil nalog za plačilo izročen izvajalcu plačilnega prometa.

(4) Premije se lahko plačujejo prek plačilnega naloga ali prek direktne obre-
menitve transakcijskega računa ali prek administrativne prepovedi. V 
primeru, ko je zavarovalec pravna oseba, se premije plačujejo na podla-
gi izdanega računa. V primeru plačila prek plačilnega naloga ali na pod-
lagi izdanega računa ali prek administrativne prepovedi je rok plačila 
najkasneje petnajstega v mesecu zapadlosti premije oziroma njenega 
obroka, razen če je na plačilnem nalogu ali na izdanem računu ali na 
administrativni prepovedi navedeno drugače. Če se premije oziroma 
njeni obroki poravnavajo prek direktne obremenitve, bo zavarovalnica 
osemnajstega v mesecu zapadlosti premije oziroma njenega obroka 
brez vsakokratnega predhodnega obvestila o tem zavarovalcu oziro-
ma plačniku premije bremenila transakcijski račun, ki ga je zavarovalec 
oziroma plačnik premije sporočil zavarovalnici. Če plačilo premije preko 
direktne obremenitve transakcijskega računa iz kateregakoli razloga 
postane nemogoče, se šteje, da gre za nepravočasno plačilo premije. 
V tem primeru se uporabijo določbe 18. člena teh splošnih pogojev.

(5) V primeru zamude s plačilom premije oziroma njenega obroka, lahko 
zavarovalnica zaračuna zakonske zamudne obresti. Odlog plačila pre-
mije oziroma njenega obroka je možen le po predhodnem pisnem do-
govoru med zavarovalnico in zavarovalcem.

18. člen
Posledice neplačila premije

(1) Če katera izmed letnih premij oziroma njenih obrokov ni plačana pravo-
časno, zavarovalnica najprej izpelje postopek opominjanja zavarovalca. 
Zavarovalcu se največ dva zaporedna koledarska meseca poleg plačil-
nega naloga oziroma direktne obremenitve za tekočo premijo oziroma 
njen obrok izstavi tudi plačilni nalog za neporavnane zneske premije 
oziroma njenih obrokov iz preteklih obdobij. Če je zavarovalec pravna 
oseba, se ga o neporavnanih zneskih opomni s pisnim dopisom. Če 
zavarovalec neporavnanih zneskov premije oziroma njenih obrokov ne 
plača v postopku opominjanja, zavarovalnica nadaljuje s postopkom v 
skladu z določili drugega in tretjega odstavka tega člena. Stroške opo-
minjanja zaračuna zavarovalnica zavarovalcu v skladu z vsakokrat ve-
ljavnim cenikom zavarovalnice.

(2) Zavarovalnica vroči zavarovalcu priporočeno pismo, v katerem določi 
rok plačila 30 dni, ki začne teči z dnem, ko je bilo pismo vročeno. Če v 
tem roku zapadle premije niso plačane, ima zavarovalnica pravico, da 
razdre zavarovalno pogodbo brez odpovednega roka. V primeru raz-
drtja zavarovalne pogodbe lahko zavarovalnica, v skladu z vsakokrat 
veljavnim, cenikom zavarovalcu zaračuna stroške morebitnega opra-
vljenega zdravniškega pregleda zavarovanca, pri tem pa ima pravico z 
zavarovalno pogodbo nastale stroške poračunati z morebitnim, zava-
rovalcu pripadajočim dobroimetjem iz tega zavarovanja.

(3) Če zavarovalec plača premijo po izteku roka iz drugega odstavka tega 
člena, vendar v enem letu od zapadlosti premije, je zavarovalnica za-
vezana, če nastane zavarovalni primer, izplačati zavarovalno dajatev od 
24. ure po plačani premiji in zamudnih obresti. 

19. člen
Prenehanje zavarovanja 

(1) Zavarovanje je sklenjeno za zavarovalno dobo, ki je opredeljena na poli-
ci. Zavarovanje preneha veljati:
- če postane zavarovanec med trajanjem zavarovalne pogodbe 

oseba, ki ne more biti zavarovana (v skladu z 2. odstavkom 2. čle-
na teh splošnih pogojev);

- s smrtjo zavarovanca;
- zaradi neplačila premije (v skladu z 18. členom teh splošnih pogojev);
- s smrtjo zavarovalca razen, če zavarovanec v roku 30 dni od smrti za-

varovalca izjavi, da želi nadaljevati zavarovanje kot novi zavarovalec;
- z odpovedjo zavarovalne pogodbe (v skladu s 3. odstavkom tega 

člena oziroma 20. členom teh splošnih pogojev člena);
- v drugih primerih, ko je tako določeno s temi splošnimi pogoji ozi-

roma z zavarovalno pogodbo.
 V primerih iz 2. odstavka tega člena se zavarovalna pogodba zaključi z za-

dnjim dnem meseca, v katerem je zavarovanje prenehalo veljati. 
(2) Če zavarovanje preneha, ker je zavarovanec postal oseba, ki ne more 

biti zavarovana (v skladu z 2. odstavkom 2. člena teh splošnih pogojev) 
in je vzrok prenehanja zavarovalni primer, ima zavarovalnica pravico do 
celotne letne premije za tekoče zavarovalno leto, sicer pa samo za čas 
do nastanka vzroka prenehanja.

(3) Če zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec pridobi zavarovalno da-
jatev na podlagi napačnih podatkov, za katere je vedel, da so napačni, 
predvsem pa s prevaro glede bolezni ali nezgode in jo tako poskuša 
pridobiti ali sodeluje pri takšnem ravnanju, je zavarovalnica prosta ob-
veznosti izplačila zavarovalnih dajatev, oziroma lahko zahteva povrnitev 
že plačanih stroškov zdravstvenih storitev. Zavarovalnica ima pravico, 
da v tem primeru razdre zavarovalno pogodbo brez odpovednega roka. 
Enako velja, če zavarovanec namenoma ali iz hude malomarnosti ne 
upošteva navodil, ki jih je dobil od zdravnika ali zavarovalnice.

20. člen
Obnovitev, odpoved in sprememba pogodbe

(1) Pogodba se ob izteku zavarovalne dobe obnovi (molče podaljša) za 
enako časovno obdobje za katero je bila sklenjena (eno leto), razen če 
zavarovalec ali zavarovalnica pogodbe ne odpove s pisno izjavo najmanj 
en mesec pred potekom trajanja zavarovanja. V primeru odpovedi po-
godba preneha z iztekom tekočega zavarovalnega obdobja.

(2) V času trajanja zavarovalne pogodbe si zavarovalnica pridržuje pravi-
co spremeniti splošne pogoje, višino zavarovalne premije (premijski 
cenik), višino letne zavarovalne vsote, pri čemer spremembe veljajo z 
začetkom novega zavarovalnega leta.

(3) Če se zavarovalec s spremembo ne strinja, ima pravico, da v tridesetih 
(30) dneh po obvestilu z izjavo odstopi od zavarovalne pogodbe, pri če-
mer odstop od zavarovalne pogodbe učinkuje s potekom tekočega za-
varovalnega leta. Če zavarovalec v tem roku ne odstopi od zavarovalne 
pogodbe, se šteje, da se s spremembami strinja.

(4) Zavarovalec nima pravice odstopiti od zavarovalne pogodbe, če je 
sprememba nedvoumno v njegovo oziroma zavarovančevo korist ali če 
se spremeni višina zavarovalne premije zaradi prehoda zavarovanca v 
višji starostni razred po 3. in 4. odstavku 16. člena teh splošnih pogojev.
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21. člen
Spremembe zavarovalne pogodbe, vinkulacija, zastava, udeležba na 

dobičku, indeksacija
(1) Zavarovalec lahko tekom zavarovanja predlaga zavarovalnici, da se 

zavarovalna pogodba spremeni. Možne so spremembe zavarovalca, 
spremembe načina in vrste plačila.

(2) Izvedba administrativnih sprememb zavarovalne pogodbe se zaračuna 
po vsakokrat veljavnem ceniku zavarovalnice.

(3) Kapitalizacija zavarovanja, vzpostavitev v prejšnje stanje, mirovanje, 
oživitev ter odkup zavarovanja in izplačilo predujma iz tega zavarovanja 
niso možni.

(4) Zavarovanja ni mogoče zastaviti ali vinkulirati.
(5) Udeležbe na dobičku ni.
(6) Indeksacija ni možna.

22. člen
Nadomestna polica

Izdaja nadomestne zavarovalne police se zaračuna po vsakokrat veljavnem 
ceniku zavarovalnice.

23. člen
Razpolaganje s pravicami iz zavarovanja

(1) Vse pravice, ki izhajajo iz zavarovanja pripadajo zavarovalcu vse do na-
stanka zavarovalnega primera.

(2) Če se zavarovanje nanaša na zdravje tretje osebe, je za razpolaganje v 
smislu prejšnjega odstavka potrebno njeno pisno soglasje.

24. člen
Nadomestila in cenik

(1) Zavarovalec mora za vse storitve, ki jih posebej zahteva, zavarovalnici 
plačati ustrezno nadomestilo po vsakokrat veljavnem ceniku zavaro-
valnice.

(2) Vsakokrat veljavni cenik zavarovalnice je dostopen na spletni strani 
www.merkur-zav.si, na sedežu družbe v Ljubljani in v vseh enotah po-
slovne mreže zavarovalnice.

25. člen
Vrstni red poravnavanja obveznosti

(1) Vse obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe ali v zvezi z njo, so 
zavarovalnica, zavarovalec, zavarovanec, plačnik premije in upraviče-
nec dolžni poravnavati po vrstnem redu zapadlosti v izpolnitev.

(2) Obveznosti iz prejšnjega odstavka so zlasti, vendar ne samo: izplačilo 
zavarovalnih dajatev ter plačila premije, stroškov opominjanja, stroškov 
opravljenega zdravniškega pregleda zavarovanca, zakonskih zamudnih 
obresti in storitev, ki jih posamezna pogodbena stranka posebej zahteva.

26. člen
Javne dajatve

Zavarovalnica je ob sklepanju zavarovalne pogodbe in ob vsakršnem izplačilu 
zneskov po zavarovalni pogodbi dolžna obračunati vse davčne obveznosti v 
skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

27. člen
Izjave volje in sprememba naslova

(1) Vsa obvestila, sporočila, izjave in dogovori (izjave volje) so obvezujoči 
le, če so v pisni obliki in dostavljeni zavarovalnici.

(2) Izjave zavarovalnice so pravno veljavne le, če so podpisane s strani pri-
stojnih delavcev zavarovalnice. 

(3) Zavarovalec je dolžan spremembo svojega naslova nemudoma sporo-
čiti zavarovalnici, sicer je veljavna vročitev izjave zavarovalnice, naslov-
ljena na njej zadnji znani naslov zavarovalca.

(4) Če prvi poskus vročitve izjave volje s strani zavarovalnice ni bil uspešen, 
se izjava takoj poskusi ponovno vročiti. Če je neuspešen tudi drugi po-
skus vročitve, se domneva, da je izjava volje vročena zavarovalcu, s tem 
pa je zavarovalnica svojo dolžnost izpolnila. 

28. člen
Zastaranje

(1) Terjatve zavarovalca oziroma upravičenca iz zavarovalne pogodbe 
zastarajo v treh letih, šteto od prvega dne po preteku koledarskega 
leta, v katerem je terjatev nastala. 

(2) Če zainteresirana oseba dokaže, da do dneva, ki je določen v prejšnjem 
odstavku, ni vedela, da je zavarovalni primer nastopil, začne zastaranje 
teči od dneva, ko je za to zvedela.

(3) V vsakem primeru terjatve iz zavarovalne pogodbe zastarajo v petih 
letih od dneva, določenega v prvem odstavku tega člena. 

29. člen
Izvensodno reševanje sporov

(1) V skladu s Pravilnikom o načinu reševanja pritožb strank Merkur zava-
rovalnice d.d., ki je dostopen na spletni strani www.merkur-zav.si, na 
sedežu družbe v Ljubljani in v vseh enotah poslovne mreže zavaroval-
nice, se lahko pri zavarovalnici vložijo pritožbe v zvezi z nesporazumi in 
spori, ki nastanejo pri sklepanju zavarovanj, pri izplačevanju odškodnin 
in zavarovalnin ter druge pritožbe v zvezi z zavarovanjem.

(2) Glede na vsebino pritožbe, jo obravnava pristojni pritožbeni organ v 
skladu s prej navedenim pravilnikom. 

(3) Če zavarovalnica pritožbi zavarovalca v okviru notranjega postopka za 
reševanje pritožb ne ugodi ali o njej ne odloči v 30 dneh po njenem pre-
jemu, lahko zavarovalec naslovi pobudo za začetek postopka izbrane-
mu neodvisnemu izvajalcu izvensodnega reševanja sporov: Mediacijski 
center pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, 
1000 Ljubljana, telefon 01/300 93 81, e-pošta: irps@zav-zdruzenje.si, 
http://www.zav-zdruzenje.si/.

(4) V kolikor zavarovalec oceni, da je prišlo do kršitve Zavarovalnega kode-
ksa, drugih dobrih poslovnih običajev ter temeljnih standardov zavaro-
valne stroke, lahko svojo pritožbo posreduje Varuhu pravic s področja 
zavarovalništva, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.

30. člen
Krajevna pristojnost

(1) Za reševanje sodnih sporov je krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.
(2) Krajevno pristojno sodišče je tudi sodišče, na območju katerega ima 

zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec iz zavarovanja stalno ali zača-
sno prebivališče ali sedež.

31. člen
Nadzor nad zavarovalnico

Za nadzor nad zavarovalnico je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor, Trg 
republike 3, Ljubljana. 

32. člen
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Merkur zavarovalnice d.d., za-
varovalnica objavlja na spletni strani: www.merkur-zav.si.

33. člen
Končna določba

Za razmerja med zavarovalnico, zavarovalcem, zavarovancem in upravičen-
cem ter ostalimi vpletenimi osebami, ki niso urejena s temi splošnimi po-
goji ali zavarovalno pogodbo, se uporablja zakonodaja, ki ureja obligacijska 
razmerja, zavarovalništvo ter zdravstvena zavarovanja v Republiki Slove-
niji, predvsem pa XXVI. poglavje Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 
83/2001 s spremembami).

Splošne pogoje je sprejel Odbor za produkte Merkur zavarovalnice d.d., Ljubljana na seji dne 10. 3. 2021.


