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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 od nezgode.

Pokriće osiguranja

Što nije pokriveno osiguranjem?

Osnovni rizici koji se mogu ugovoriti su:
Osiguranje za slučaj smrti zbog nezgode;
Osiguranje za slučaj smrti zbog bolesti;
Osiguranje za slučaj trajnog invaliditeta;
Osiguranje dnevne naknade za boravak u bolnici usljed posljedica
nezgode;
Osiguranje troškova pogreba djece mlađe od 14 godina;

Isključene su u cijelosti obveze Osiguratelja:
ako je u trenutku zaključenja osiguranja već nastao osigurani slučaj
ili je bio u nastajanju, ili je bilo izvjesno da će nastupiti;
ako je nesretni slučaj nastao zbog potresa, rata (osim ukoliko se
osiguranik nađe izvan granica Republike Hrvatske unutar ratnih
događaja i oružanih sukoba, pod uvjetom da nije aktivno sudjelovao u tim oružanim akcijama), građanskog rata, revolucije,
terorističkih djelovanja i drugih istih ili sličnih okolnosti;
ako je nesretni slučaj nastao pri upravljanju svim vrstama zračnih
uređaja, plovnim objektima, motornim i drugim vozilima bez propisane službene isprave (ovlaštenje za upravljanje);
ako je nesretni slučaj nastao zbog pokušaja ili izvršenja samoubojstva osiguranika, te namjerno uzokovanog nesretnog slučaja;
ako je nesretni slučaj nastao zbog toga što je osiguranik pripremao, pokušao ili izvršio kazneno djelo s namjerom kao i pri bijegu
poslije takve radnje;
zbog djelovanja alkoholnih i narkotičnih sredstava na osiguranika,
osim ukolio je isto posljedica djelovanja treće osobe;
ostale ugovora ograničenja prema Posebnim ili Dopunskim uvjetima ili klauzulama.

Najmanji osigurani iznos iznosi 20.000 kn;
Najviši osigurani iznos za slučaj smrti zbog nezgode može iznositi
700.000 kn;
Najviši osigurani iznos za slučaj smrti zbog bolesti može iznositi 50%
osigurane svote za slučaj smrti zbog nezgode;
Osigurani iznos za trajni invaliditet može biti jednak osiguranom
iznosu za smrt zbog nezgode ili veći do odnosa 1:2;
Maksimalni osigurani iznos za dnevnu nakandu za boravak u bolnici
usljed nezgode može biti tritisućiti dio zbroja osiguranih iznosa za
slučaj smrti zbog bolesti, nezgode i trajnog invaliditeta.
Kad nastane nesretni slučaj isplaćuje se:
Osigurani iznos za slučaj smrti, ako je zbog nesretnog slučaja
nastupila smrt osiguranika,
150% osiguranog iznosa za slučaj trajnog invaliditeta, ako je zbog
nesretnog slučaja nastupio potpuni (100%) trajni invaliditet
osiguranika,
naknadu za trajni invaliditet, ako je nastupio trajni invaliditet
osiguranika,
dnevnu naknadu ako je osiguranik boravio u bolnici zbog liječenja
od posljedica nesretnog slučaja,
Ukoliko smrt osiguranika zbog bolesti nastupi u prvih šest mjeseci
trajanja osiguranja, isplaćuje se 50% osiguranog iznosa za smrt zbog
bolesti,
Ostale ugovorene obveze/rizike prema Posebnim ili Dopunskim uvjetima ili klauzulama, ukoliko su ugovorena.

Ograničenja pokrića
Ako nije posebno ugovoreno i ako nije plaćena odgovarajuća uvećana premija, ugovorene osigurani iznosi smanjuju se u razmjeru
između premije koju je trebalo platiti i stvarno plaćene premije kad
nesretni slučaj nastane:
pri upravljanju i vožnji zrakoplovom te svim vrstama zračnih
strojeva, kao i pri sportskim skokovima padobranom, osim u svojstvu putnika u javnom prijevozu;
pri treningu i sudjelovanju osiguranika u sportskim natjecanjima
u svojstvu registriranog člana sportske organizacije;
zbog ratnih događaja i oružanih sukoba u kojima se nađe osiguranik izvan granice Republike Hrvatske, pod uvjetom da osiguranik nije aktivno sudjelovao u tim oružanim akcijama;
kod osoba koje predstavljaju uvećani rizik zbog bolesti, mana ili
nedostataka odnosno kojima je umanjena radna sposobnost za
više od 50%, osim ukoliko je posebno ugovoreno i je plaćena
uvećana premija;
pri obavljanju djelatnosti odnosno zanimanja za koji nije plaćena
odgovarajuća premija;
ukoliko nastupi smrt osiguranika mlađeg od 14 godina, isplaćuju
se pogrebni troškovi u iznosu 50% od osiguranog iznosa;
kod grupnog osiguranja od teško bolesnih stanja početak osigurateljnog pokrića je 90 dana nakon početka osiguranja;
ako je ugovoreno da osiguranik sam snosi dio štete (ugovoreni
samopridržaj, franšiza), naknada će se, ako nastupi osigurani slučaj, utvrditi tako da osiguranik snosi dio štete u visini ugovorenog
samopridržaja.

Zemljopisni opseg osiguranja
Osigurateljno pokriće vrijedi za cijeli svijet.
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Obveze osiguranika
Prijaviti osiguratelju prilikom sklapanja ugovora sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika (ugovaratelj osiguranja i osiguranik);
Navesti istinite i potpune podatke prilikom ugovaranja police osiguranja te prijaviti svaku promjenu tijekom trajanja osiguranja (ugovaratelj osiguranja i
osiguranik);
Obaviti liječnički pregled, ukoliko je potreban (osiguranik);
Platiti premiju osiguranja o dospjeću i u cijelosti (ugovaratelj osiguranja);
Poduzeti mjere radi otklanjanja i smanjenja štete i prijaviti osigurani slučaj (osiguranik i korisnik osiguranja).

Kada i kako platiti osiguranje
Ugovaratelj osiguranja plaća premiju odjednom, ako se drukčije ne ugovori.
Ako je plaćanje premije ugovoreno u obrocima, prvi obrok se plaća prilikom sklapanja ugovora, a ostali obroci po ugovorenom dospijeću.
Premija se plaća u kunama, a ukoliko je ugovoreno osiguranje s valutnom klauzulom tada u kunskoj protuvrijednost valute u kojoj je ugovoreno osiguranje
prema srednjem tečaju HNB-a na dan dospijeća, odnosno plaćanja, ako se premija plaća sa zakašnjenjem.
Premija se smatra plaćenom onog dana kada je provedena u korist osiguratelja.
Moguće je izvršiti plaćanje gotovinom, debitnom ili kreditnom karticom, putem uplatnice / virmana ili otvaranjem trajnog naloga.

Datum početka i završetka pokrića
Osigurateljno pokriće počinje u 00.00 sati dana koji je u polici označen kao početak osiguranja, ako je do toga dana plaćena premija ili prvi obrok premije,
odnosno u 00.00 sati sljedećeg dana, računajući od dana kada je plaćena premija.
Obveza osiguratelja prestaje istekom 00.00 sati dana koji je u polici označen kao dan isteka osiguranja.
Ako je u polici označen samo početak osiguranja, osiguranje se produljuje iz godinu u godinu, osim ukoliko ne bude otkazano najkasnije 3 mjeseca prije isteka
osigurateljnje godine u kojem slučaju osiguranje prestaje istekom 24.00 sata posljednjeg dana osigurateljnje godine.
Ako osiguranik tijekom trajanja osiguranja navrši 65 godina života, osiguranje prestaje istekom tekuće godine osiguranja.

Raskid ugovora
Svaka ugovorna strana može otkazati ugovor o osiguranju s neodređenim trajanjem ukoliko ugovor nije prestao po kojem drugom osnovu. Otkaz se obavlja
pisanim putem najkasnije 3 mjeseca prije isteka tekuće osigurateljne godine. Ako je osiguranje sklopljeno na rok dulji od pet godina, svaka strana može
nakon proteka ovog roka, uz otkazni rok od šest mjeseci, pisanim putem izjaviti drugoj strani da raskida ugovor.
Ako ugovaratelj osiguranja premiju koja je dospjela nakon sklapanja ugovora ne plati u roku, niti to učini koja druga zainteresirana osoba, ugovor o osiguranju
prestaje po samom zakonu nakon isteka roka od 30 dana, od dana kada je ugovaratelju osiguranja uručeno preporučeno pismo
Osiguratelja s izvješćem o dospjelosti premije, ali s tim, da taj rok ne može isteći prije nego što protekne trideset dana od dospijeća premije. U svakom slučaju
ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu, ako premija ne bude plaćena tijekom godine dana od dospijeća.
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