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Ponudba zavarovanj za udeležence prireditev organizatorja KONCERTI.NET 

 

 

 

1. Kolektivno nezgodno zavarovanje  

 

Kdo se lahko zavaruje Osebe do dopolnjenega 74. leta starosti.  

Pogoji, ki veljajo za zavarovanje  Splošni pogoji za kolektivno nezgodno 

zavarovanje SP-KNE-15 

Obseg kritja 24-urno kritje, SLO in tujina 

Upravičenec Zavarovana oseba sama oziroma zakoniti 

zastopnik zavarovane osebe 

 

a. ponudba za prireditve, ki trajajo do vključno 3 dni  

 

Kritja in zavarovalne vsote: 

Trajna invalidnost zaradi nezgode 5.000,00 EUR 

Izplačilo v primeru 100 % trajne invalidnosti zaradi nezgode 10.000,00 EUR 

10-letna mesečna nezgodna renta 50,00 EUR 

Bolnišnično nadomestilo zaradi nezgode (na noč) 7,00 EUR 

Enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje 200,00 EUR 

Stroški zdravljenja (do) 400,00 EUR 

Zlom kosti (do) 200,00 EUR 

 

b. ponudba za prireditve, ki trajajo od 4 do vključno 8 dni  

 

Kritja in zavarovalne vsote: 

Trajna invalidnost zaradi nezgode 3.000,00 EUR 

Izplačilo v primeru 100 % trajne invalidnosti zaradi nezgode 6.000,00 EUR 

Bolnišnično nadomestilo zaradi nezgode (na noč) 4,00 EUR 

Enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje 150,00 EUR 

Zlom kosti (do) 200,00 EUR 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

2. Zavarovanje za tujino  

 

Kdo se lahko zavaruje Osebe, ki potujejo v tujino, pri čemer se 

osebam, ki so na dan začetka zavarovanja 

stare 75 let ali več, obračuna 50 % doplačilo 

na premijo.  

Pogoji, ki veljajo za zavarovanje  Splošni pogoji zavarovanja za tujino SP-

TAS-16 

Obseg kritja 24-urno kritje, območje razširjene Evrope 

 

Upravičenec Zavarovana oseba sama oziroma zakoniti 

zastopnik zavarovane osebe 

 

 

Skupna zavarovalna vsota na osebo  25.000,00 EUR 

Od skupne zavarovalne vsote so za posamezna kritja določene naslednje 

zavarovalne vsote: 

1) Za nujne zdravstvene storitve na osebo, od te: 25.000,00 EUR 

- za nujno zdravljenje zob / zavarovalni primer  200,00 EUR 

2) Za stroške prevozov, iskanje in reševanje ter 

hotelsko namestitev na osebo, od te: 15.000,00 EUR 

- za iskanje in reševanje  10.000,00 EUR 

- za hotelsko namestitev za osebo / nočitev (največ 7 

nočitev) 

80,00 EUR 

3) Za odvetniške storitve  2.000,00 EUR 

 

 

 

 

3. Paketna premija  

 

 

Premija / osebo za prireditve, ki trajajo do vključno 3 dni 

 

 

4,00 EUR 

 

Premija / osebo za prireditve, ki trajajo od 4 do vključno 

8 dni 

 

 

6,00 EUR 

 Premija že vključuje 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.  

 


