
1. strana okreni

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 života za slučaj smrti sa padajućom osiguranom svotom.

Pokriće osiguranja
Osnovni rizik koji se može ugovoriti je osiguranje za slučaj smrti .

U je slijedeća :z ovaj produkt moguće dodatno ugovoriti osiguranja

Dopunsko osiguranje od posljedica nezgode (nesretnog slučaja) uz

osiguranje života.

Najniži iznos osiguranja za slučaj smrti iznosi 2.000 EUR.

Minimalni iznos premije iznosi 50 EUR.

Što nije pokriveno osiguranjem?
Osiguratelj nije u obvezi isplatiti iznos osiguranja korisniku osiguranja:

ako osiguranik počini samoubojstvo u prvoj godini trajanja
osiguranja;

zbog toga što je korisnik osiguranja namjerno izazvao smrt osigu-
ranika prije nego su plaćene barem tri godišnje premije;

ako je u trenutku zaključenja osiguranja već nastao osigurani slučaj
ili je bio u nastajanju, ili je bilo izvjesno da će nastupiti.

Za detaljnije opise razloga isključenja iz osiguranja pogledajte Opće
uvjete osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja.

Ograničenja pokrića
Osiguratelj nije obvezan isplatiti korisniku iznos osiguranja, ali je
obvezan isplatiti mu do tada prikupljenu matematičku pričuvu ako je
smrt nastupila:

zbog pokušaja ili izvršenja samoubojstva osiguranika u drugoj ili
trećoj godini trajanja osiguranja,

zbog rata ili ratnih događanja ili posljedica nuklearne ili druge
katastrofe (npr. potres, poplava),

zbog sudjelovanja u ili prisustvovanja osiguranika pobunama,
ustancima, nemirima na strani pokretača nereda,

kao posljedica korištenja letjelica, osim ako osiguranik nije bio
putnik u motornom ili mlaznom zrakoplovu ili jedrilici predviđe-
noj za civilni zračni promet ili putnik u vojnom zrakoplovu koji je
predviđen za prijevoz osoba, ako nije drugačije ugovoreno i
plaćena povećana premija,

kao posljedica bavljenja nekom opasnom vrstom sporta (npr.
ekstremno penjanje, skakanje padobranom, ronjenje na velikoj
dubini), ako nije drugačije ugovoreno i plaćena povećana premija,

kao posljedica sudjelovanja na trkama ili odgovarajućim trening
vožnjama u kopnenom vozilu, zrakoplovu ili motornom plovilu, ako
nije drugačije ugovoreno i plaćena povećana premija,

kao posljedica pripremanja, pokušaja ili izvršenja kaznenog djela s
namjerom kao i pri bijegu poslije takve radnje,

kao posljedica zarobljavanja, uzapćenja, ograničenja ili zadržavanja
i posljedica tih događaja, ili pokušaja da se izvrše sabotaže ili terori-
stička djela počinjena iz političkih pobuda,

zbog djelovanja alkoholnih i narkotičnih sredstava na osiguranika,

kao posljedica drugih okolnosti koje je osiguranik namjerno
prešutio ili netočno prijavio.

Ako je korisnik osiguranja namjerno izazvao smrt osiguranika a do
tada su bile plaćene barem tri godišnje premije, osiguratelj je
obvezan isplatiti ugovaratelju osiguranja matematičku pričuvu, a
ako je ugovaratelj osiguranja ujedno i osiguranik – njegovim
nasljednicima.

Ukoliko smrt osiguranika nastupi u prvih 6 mjeseci trajanja osigu-
ranja, Osiguratelj je obvezan isplatiti korisniku osiguranja 50% iz-
nosa osiguranja za smrt osim u slučajevima navedenim u članku
16. stavku 2. Općih uvjeta osiguranja života za slučaj smrti i
doživljenja.

Zemljopisni opseg osiguranja
Osigurateljno pokriće vrijedi za .cijeli svijet
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Obveze osiguranika
Dati Osiguratelju točne i potpune podatke potrebne za zaključenje ugovora o osiguranju.

Plaćati premiju osiguranja u ugovorenim rokovima.

Prijaviti Osiguratelju promjenu zanimanja.

Korisnici osiguranja dužni su podnijeti pisanu prijavu Osiguratelju o nastupu osiguranog slučaja.

Kada i kako platiti osiguranje
Premija osiguranja se uplaćuje u cjelosti prilikom sklapanja ugovora.

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.

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, odnosno u 00.00 sati

sljedećeg dana, računajući od dana kada je plaćena premija.

Osiguranje istječe smrću osiguranika odnosno u 00.00 sati onog dana koji je naznačen na polici osiguranja kao dan isteka police.

Raskid ugovora
Ako ugovaratelj osiguranja namjerno učini netočnu prijavu ili namjerno prešuti neku okolnost takve naravi da Osiguratelj ne bi sklopio ugovor da je imao točne

podatke, Osiguratelj može zahtjevati poništenje ugovora o osiguranju.

Ako je ugovaratelj osiguranja učinio netočnu prijavu ili je propustio dati dužnu obavijest, a to nije učinio namjerno, Osiguratelj može, po svom izboru, u roku od

mjesec dana od saznanja za netočnost ili nepotpunost prijave pisanim putem, preporučenom pošiljkom, izjaviti da raskida ugovor ili predložiti povećanje

premije razmjerno povećanom riziku. Za potpune podatke o posljedicama prestanka i raskida ugovora upućuje se ugovaratelja osiguranja na članak 933.

Zakona o obveznim odnosima.

Obavijest o otkazu dostavlja se pisanim putem, preporučeno, na adresu druge ugovorne strane.
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