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ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS, podjetje za trženje energije in storitev, d.o.o.,  
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Energija plus) 
 
izdaja naslednje 
 

 
 

POSEBNI POGOJI AKCIJE »ZAVAROVANJE ZA KUPCE« 
 
 

1. člen 
 
Akcija je namenjena vsem novim gospodinjskim kupcem, ki bodo v času trajanja akcije z  Energijo 
plus sklenili pogodbo o prodaji in nakupu električne energije in/ali zemeljskega plina za gospodinjske 
kupce. Ugodnost velja le za fizične osebe, ki imajo gospodinjski odjem (kupujejo električno energijo in/ali 
zemeljski plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovskih in 
poklicnih dejavnosti).  
 
Namenjena je tudi obstoječim kupcem, ki so včlanjeni v lojalnostni program in kupcem, ki so v lanskem 
letu bili vključeni v zavarovanje, katerega stroške letne premije je poravnavala Energija plus. 
 

2. člen 
 
Vsi kupci Energije plus, ki bodo izpolnili zahteve iz 1. člena teh posebnih pogojev do 30.6.2020 so 
upravičeni do ugodnosti – paketa brezplačnega  nezgodnega zavarovanja za eno leto pri Vzajemni 
zdravstveni zavarovalnici d. v. z. (v nadaljevanju: Vzajemna) v vrednosti 40,12 €.   
 
Navedena ugodnost velja za kupce Energije plus, ki svoje soglasje za vključitev v zavarovanje potrdijo 
z vračilom izpolnjene in podpisane pristopne izjave na naslov: VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica 
d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana. 
 
Začetek zavarovanja in zavarovalnega jamstva: 01. 06. 2020 za pravilno izpolnjene pristopne izjave 
prejete do 10. 5. 2020 in s strani Energije plus potrjene do 18. 5. 2020; v primeru kasnejšega prejema 
pristopne izjave (najkasneje do 10. v tekočem mesecu) oziroma kasnejše potrditve s strani Energije plus 
(najkasneje do 18. v tekočem mesecu), bo začetek zavarovanja in zavarovalnega jamstva s 1. v 
naslednjem mesecu. Za pristopne izjave prejete po 10. v mesecu oziroma potrditve po 18. v mesecu, 
pa se začetek zavarovanja zamakne še za en mesec naprej. 
 
Končni rok za vračilo izpolnjenih in podpisanih pristopnih izjav je 10.8.2020. 
 
 
Paket brezplačnega nezgodnega zavarovanja vključuje kritja in zavarovalne vsote, kot so navedene v 
Tabeli 1.  
 
Tabela 1: pregled zavarovalnih kritij in zavarovalnih vsot 
 

Nezgodna smrt 
Trajna invalidnost 
zaradi nezgode 

(do) 

Izplačilo v primeru 
100 % trajne 

invalidnosti zaradi 
nezgode 

Bolnišnično 
nadomestilo 

(na noč) 

Enkratno 
nadomestilo za 

bolnišnično 
zdravljenje 

Nezgodna renta 
(mesečna renta 
za dobo 10 let) 

 
3.500 EUR 

 

 
7.000 EUR 

 
14.000 EUR 

 
5 EUR 

 
220 EUR 

 
50 EUR 

 

 
Več o zavarovanju, kritjih in pogojih izplačil je navedeno v splošnih pogojih SP-KNE-15, ki so objavljeni 
na spletni strani www.vzajemna.si, pri čemer za omenjeni paket ne velja zgornja starostna omejitev. 
 
Informacija o vključitvi v zavarovanje je vključena na spodnji del pristopne izjave; spodnji del pristopne 
izjave kupec odreže in shrani za svoj arhiv. Če kupec izpolnjene in podpisane pristopne izjave ne vrne 
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v rokih, navedenih v tem členu ter ne soglaša z vključitvijo v zavarovanje, je informacija o vključitvi v 
zavarovanje brezpredmetna.  
 
Ugodnost za družinske člane – nezgodno zavarovanje pri Vzajemni lahko pod posebnimi pogoji do 
konca junija 2020 sklenejo tudi družinski člani kupca (zakonski ali izven zakonski partner, otroci starejši 
od 14 let). Družinski člani so upravičeni do posebnega 20 % popusta, ki ga ob sklenitvi nezgodnega 
zavarovanja iz Tabele 2 lahko uveljavljajo z odrezkom računa za električno energijo in/ali zemeljski plin 
v poslovalnicah Vzajemne. Popust velja za nezgodno zavarovanje s kritji in zavarovalnimi vsotami iz 
Tabele 2. Vse ostale informacije o zavarovanju in načinu sklenitve so dostopne v poslovalnicah 
Vzajemne. 
 
Tabela 2: pregled zavarovalnih kritij in zavarovalnih vsot – za družinske člane 
 

Nezgodna smrt 
Trajna invalidnost 
zaradi nezgode 

(do) 

Izplačilo v primeru 
100 % trajne 

invalidnosti zaradi 
nezgode 

Enkratno 
nadomestilo za 

bolnišnično 
zdravljenje 

Nezgodna renta 
(mesečna renta 
za dobo 10 let) 

Letna premija 

 
3.500 EUR 

 

 
7.000 EUR 

 
14.000 EUR 

 
220 EUR 

 
50 EUR 

 
31,53 EUR 

V letni premiji je obračunan 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov, saj se obračuna pri zavarovanjih, sklenjenih za obdobja 
krajša od 10 let. V kolikor se zavarovanje sklene za obdobje 10 let, se davek ne obračuna. Zavarovalne transakcije so oproščene 
plačila davka na dodano vrednost. V letni premiji je upoštevan 20 % popust in 3 % popust na letno plačilo premije.   

 
Več o zavarovanju, kritjih in pogojih izplačil, ki veljajo za kritja skladno s Tabelo 2, je navedeno v splošnih 
pogojih SP-NE-16, ki so objavljeni na spletni strani www.vzajemna.si. 
 

3. člen 
 
Zavarovanje za kupce skladno s 1. členom teh pogojev, velja za obdobje enega leta, šteto od dneva 
začetka zavarovanja po pristopni izjavi oziroma skladno s SP-KNE-15. Zavarovanje preneha tudi v 
primeru, če zavarovanec ni več odjemalec električne energije in/ali zemeljskega plina pri Energiji plus. 
V primeru podaljšanja pod enakimi pogoji, bo zavarovanec s strani Energije plus obveščen. 

 

4. člen 

Kupec Energije plus je seznanjen, da si bosta Vzajemna in Energija plus izmenjavala njegove osebne 
podatke za namen sklenitve in izvajanja zavarovalne pogodbe. Več o obdelavi osebnih podatkov je 
razvidno iz obvestila na Pristopni izjavi za kolektivno nezgodno zavarovanje. 

 

5.  člen 

Te posebni pogoji pridobitve ugodnosti se uporabljajo skupaj s splošnimi pogoji, ki so navedeni v 2. 
členu ter veljajo za sklenjeno zavarovanje. Objavljeni so na prodajalčevi spletni strani 
www.energijaplus.si in na vidnem mestu na vseh prodajnih mestih Energije plus. 

Več informacij o zavarovanju najdete na www.vzajemna.si ali na 080 20 60. 
 
 

 
 

 
V Mariboru, dne 28.04.2020 
Energija plus d.o.o. 

 
 


