
Riziko životno osiguranje
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja

Društvo: Triglav osiguranje d.d. Hrvatska Proizvod: Riziko životno osiguranje 
s jednokratnom uplatom premije

Ovaj dokument sadrži osnovne informacije o ovom proizvodu. Sve predugovorne i ugovorne informacije o ovom proizvodu nalaze se u 
drugim dokumentima. Ljubazno Vas molimo da pročitate sve dobivene dokumente, kako biste bili adekvatno i u potpunosti informirani.

Vrsta osiguranja
Osiguranje života za slučaj smrti s jednokratnom uplatom premije bez sudjelovanja u dobiti – jedne osobe – T-SMT-1E.

LIPID-T-SMT-1E/08-2021

Pokriće osiguranja
Osiguranje s isplatom osigurane svote za: 

smrt uslijed bolesti;

smrt uslijed nezgode.

Dodatno se mogu ugovoriti:

dodatno osiguranje osoba od posljedica 
nesretnog slučaja (nezgode);

Što nije pokriveno osiguranjem
samoubojstvo ako je izvršeno u prvoj godini;

namjerno prouzročenje osiguranog slučaja.

Isključenje obveza Osiguratelja detaljnije je opisano u 
uvjetima osiguranja.

Ograničenja pokrića
Osiguratelj isplaćuje iznos matematičke pričuve ako je 
osigurani slučaj prouzročen zbog:

 ratnih događanja;

 nuklearnih katastrofa kojim je pogođena Republika 
Hrvatska;

 stradavanja u obilježenom minskom polju uz 
izuzetak profesionalnih deminera osiguranih uz 
povećani rizik po posebnim uvjetima;

 upravljanja motornim vozilom bez propisane 
službene isprave koja daje ovlaštenje za 
upravljanje i vožnju na cesti s otvorenim 
prometom;

 izricanja smrtne kazne zbog počinjenog kaznenog 
djela;

 ako je osiguranik počinio samoubojstvo ili pokušao 
samoubojstvo u prve 3 godine trajanja osiguranja, 
bez obzira na to kada je zbog tih posljedica umro i 
ako su bile uplaćene premije za najmanje 3 godine.

Ako nastupi smrt osiguranika kod osiguranja 
sklopljenog bez liječničkog pregleda u roku prvih 6 
mjeseci od početka jamstva, Osiguratelj je dužan:

 isplatiti korisniku polovicu osigurane svote za smrt 
odmah nakon smrti osiguranika.

Osigurane svote ovise o dobi osiguranika, 
ugovorenom trajanju i premiji, a iskazani su na 
informativnom izračunu, ponudi i polici osiguranja.



Zemljopisni opseg osiguranja
Osiguranje vrijedi u cijelom svijetu.

Koje su moje obveze
• platiti premiju na vrijeme i u cijelosti;
• prijava okolnosti važnih za ocjenu rizika prilikom sklapanja ugovora o osiguranju;
• prijava promjene osobnih podataka;
• pružiti Osiguratelju sve podatke kojima raspolaže, a koji su potrebni radi utvrđivanja uzroka, opsega i visine odštete.

Kada i kako platiti osiguranje
Kada: Ugovorena premija plaća se jednokratno unaprijed i to prvog dana u mjesecu u kojem dospijeva na plaćanje. Ugovorne 
strane mogu dogovoriti i drugačiju dinamiku plaćanja premije.

Kako: Premiju možete plaćati putem uplatnice, fakture, e-Računom i e-Uplatnicom. Premija se plaća jednokratno za cijelo 
razdoblje trajanja osiguranja.

Datum početka i završetka pokrića 
Minimalno trajanje ugovora je 1 godina, a maksimalno 30 godina. Početak pokrića je u 00:00 sati onog dana koji je na polici 
naveden kao početak osiguranja, pod uvjetom da je do tog dana plaćena premija, a prestanak pokrića je u 24.00 sata dana 
isteka.

Raskid ugovora
• Zahtjev za raskid ugovora podnosi ugovaratelj osiguranja pisanim putem.
• Ugovaratelj osiguranja može pisanim putem obavijestiti Osiguratelja o odustajanju od ugovora o osiguranju u roku od 30 dana

od dana primitka police osiguranja i u tom slučaju ne snosi obveze koje proizlaze iz tog ugovora.
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