
Obveze osiguranika 
Platiti premiju osiguranja o dospjeću  i u cijelosti (ugovaratelj osiguranja).
Podnijeti odštetni zahtjev s potrebnom dokumentacijom (osiguranik i korisnik).

Kada i kako platiti osiguranje
Premija osiguranja mora biti plaćena prije putovanja. 
Premija se ne može plaćati u ratama.
Premija se može platiti gotovinom ili kreditnim karticama na blagajnama prodajnih ureda.

PUTNO OSIGURANJE 
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja

Ovaj dokument s informacijama o proizvodu osiguranja namijenjen je za prikaz samo sažetka glavnih pokrića i isključenja i nije prilagođen vašim 
individualnim potrebama i zahtjevima. Sve predugovorne i ugovorne informacije o osiguranju ili ostala prava i obveze stranaka dostupni su u 
drugim dokumentima (u uvjetima osiguranja, policama osiguranja, ponudama ili drugim dokumentima koje primate prije ili nakon zaključenja 
osiguranja). Savjetujemo vam da pažljivo pročitate svu dokumentaciju kako biste se upoznali sa osiguranjem.

Vrsta osiguranja 
Osiguranje raznih financijskih gubitaka.

Pokriće osiguranja
Bolest,

nesretni slučaj,

elementarna nepogoda u mjestu boravišta Osiguranika,

smrt,

vojna vježba - 

kojom je bio pogođen sam osiguranik 

ili neka od sljedećih osoba:

bračni ili izvanbračni partner osiguranika,

djeca osiguranika (uključujući i posvojenu djecu),

roditelji osiguranika (uključujući posvojitelje),

braća i sestre osiguranika,

djedovi i bake osiguranika, ali samo za rizik smrti.

Što nije pokriveno osiguranjem?
ako je u trenutku ugovaranja osiguranja osigurani slučaj već nastao, 
ili je bio u nastajanju, iii je bilo izvjesno da će nastati.

Produkt: 
Osiguranje 
otkaza putovanja      

Društvo: 
Sava osiguranje, d.d.
Podružnica Hrvatska

Ograničenja pokrića 
Ako osiguranik otkaže ugovoreno putovanje uslijed nastupanja 
osiguranog slučaja koji je nastupio u razdoblju od početka osigu-
ranja do trenutka ugovorenog početka putovanja, Osiguratelj će 
nadoknaditi Osiguraniku 90% od iznosa koji je pružatelj usluga u 
turizmu naplatio od Osiguranika prema odredbama o otkazu koje 
su sadržane u uvjetima ugovora o putovanju.
Ako Osiguranik otkaže već započeto ugovoreno putovanje zbog 
nastupanja osiguranog slučaja, Osiguratelj će nadoknaditi Osigu-
raniku 90% iznosa koji je pružatelj usluga u turizmu naplatio od 
Osiguranika obračunato primjenom principa pro rata temporis 
dnevno od neiskorištenog trajanja putovanja.

Zemljopisni opseg osiguranja
Osigurateljno pokriće vrijedi za cijeli svijet.

Datum početka i završetka pokrića
Ovo osiguranje počinje teći u 00:00 sati narednog dana koji je u polici osiguranja naveden kao datum sklapanja ugovora o osiguranju, a prestaje u 24:00 
sata onoga dana u kojem ističe 50% trajanja predviđenog putovanja.

Raskid ugovora
Pisana ponuda učinjena Osiguratelju za sklapanje ugovora o osiguranju obvezuje ponuditelja (ugovaratelja osiguranja) na vrijeme od osam dana od dana 
kad je ponuda prispjela Osiguratelju. Ponuditelj ima pravo na opoziv ponude odnosno može odustati od sklapanja ugovora o osiguranju u prethodno 
navedenom roku. Obavijest o opozivu mora sadržavati broj ponude te mora biti preporučenim putem upućena osiguratelju ili nekom drugom osiguratelju 
dostupnom trajnom mediju, poslanom prije isteka roka za opoziv ponude.
Ugovor o osiguranju zaključen putem sredstava daljinske komunikacije ugovaratelj ima pravo, ne navodeći razloge za to, raskinuti u roku od 14 dana, osim 
ukoliko je ugovor u potpunosti već ispunjen. Rok za raskid ugovora započinje teći od dana zaključenja ugovora. Osiguratelj može započeti s ispunjenjem 
ugovora prije isteka roka za jednostrani raskid jedino uz izričit pristanak ugovaratelja.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač nema pravo na raskid ugovora ugovora o osiguranju ukoliko je zaključena kratkoročna polica koja se sklapa na 
rok kraći od mjesec dana.
Obavijest o raskidu mora sadržavati broj ponude ili police te mora biti preporučenim putem upućena osiguratelju ili na drugom osiguratelju dostupnom 
trajnom mediju (npr. e-mail i sl.), poslanom prije isteka roka za raskid ugovora.
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