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Članak 1.: OPĆE ODREDBE

I. OPĆI DIO

Dodatnim osiguranjem drugog liječničkog mišljenja moguće se
osigurati za slučaj nastupa uvjeta za traženje drugog liječničkog
1. članak:
OPĆE ODREDBE
mišljenja sukladno članku 2. ovih Dopunskih uvjeta.
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Osiguranjem
drugog liječničkog mišljenja moguće je osigurati
[3] osiguranje
sklopljeno.
samo zdrave osobe i to od navršene 18. do navršene 65. godine
[3) Ugovorom o dragovoljnom zdravstvenom osiguranju osoba za
života, tako da po isteku osiguranja osigurane osobe nisu starije
vrijeme putovanja i boravka u inozemstvu ugovaratelj se obvezuje da
od 75 godina. Osigurati se mogu samo zdrave, radno sposobne
će osiguratelju platiti određeni novčani iznos (premiju), a osiguratelj
osobe. Osobe koje nisu u potpunosti zdrave mogu se osigurati
da će po nastanku osiguranog slučaja osiguraniku nadoknaditi
pod posebnim uvjetima.
nužne dokazane troškove liječenja i troškove prijevoza, ali najviše do
ugovorenog osiguranog iznosa navedenog na polici.
[1]

[5]

PG-D-DLJM/
PG-D-DLJM/
PG-zdr-pt
14-9hr/12-12-hr
14-9-hr

ANTUNA HEINZA 4; ZAGREB

Osiguratelj jamči za izradu MSO-a za cjelokupno vrijeme trajanja

poslovnogSKLAPANJE
odnosa s izvođačem.
Osiguratelj će u slučaju prestanka
3. članak:
OSIGURANJA

poslovne suradnje jamstvo za izradu MSO-a osiguraniku otkazati u
[1] Osiguranje se sklapa prije početka putovanja. Osiguranje sklopljeno
pisanom obliku, uz otkazni rok u trajanju šest mjeseci. Taj rok počinakon početka putovanja nije važeće.
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4. članak:

POČETAK I TRAJANJE OSIGURATELJNOG
POKRIĆA
Članak 3.: JAMSTVO OSIGURATELJA
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[3]

Ako je ugovaratelj osiguranja namjerno netočno prijavio ili na-
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6. članak:
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će u roku od 10 radnih dana dobiti MSO
Ugovor u tom slučaju prestaje nakon isteka četrnaest dana otkad
c) medicinskih pomagala neophodnih za liječenje (npr. gips,
[2] Osigurani
je budući
i neizvjestan
neovisan
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koji će bitislučaj
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na hrvatski
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MSO sadržava
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razdoblja
osiguranja.
f) na
ambulantnog
pružanja
medicinskih
usluga ukoliko ambulanta
daljnje
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premiju
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do znanstveno
dana raskidapriznate
ugovora,i ali
je u obvezi
omometodama
koje su
klinički
ispitane
u
[4] sOsiguranik
za izraduosiguranim
MSO-a odlučuje
na vlastitu
odgovornost
prethodnosenastalim
slučajevima
u istom
razdoblju
državi
privremenog
boravka
Osiguranik
mora
gućiti
Osiguraniku
dobivanje
još osiguranika.
jednog drugog
mišljenja se
liječnika
i također snosi
posljedicevezi,
te odluke.
Osiguratelj
odgovara
osiguranja
nisusve
u uzročnoj
osiguratelj
će ih ne
smatrati
novim
uputiti
bolnicu
u mjestu
njegovog
privremenog
u
(MSO)
akoudo
tog dana
nastupi
osigurani
slučaj, podboravka
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ni za kakvuslučajem.
štetu i nema pravo zahtijevati uvid u bilo kakvu menajbližuslučaj
odgovarajuću
bolnicu;
osiguranim
osigurani
nije u uzročnoj
vezi s okolnošću koja je namjerno
dicinsku dokumentaciju ili podatke koji su dobiveni u procesu
od strane Osiguranika prešućena pri sklapanju dodatnog osigurastjecanja MSO-a ili njihovu predaju.
nja drugog liječničkog mišljenja.
19
10

1

Članak 5.: OBNOVA OSIGURANJA
[1]

PG-D-DLJM/14-9hr
PG-NE/14-10-hr
PG-D-DLJM/14-9hr

Dopunski
za dodatno
Opći
uvjetiuvjeti
za osiguranje
od osiguranje
nezgode
Dopunski uvjeti za dodatno osiguranje
drugog
liječničkog
mišljenja
drugog liječničkog
mišljenja

4/ opekline vatrom ili električnom energijom, vrućim predmetima,
tekućinama ili parom, kiselinom i lužinama;
PREMIJA OSIGURANJA
davljenje4.:
i utapanje;
5/ Članak
6/ gušenje ili ugušenje uslijed zatrpavanja (zemljom, pijeskom i
osiguranja
zajednički
[1] Premiju
slično), kao
i zbog udisanja
pareutvrđuju
ili plinovaponuditelj/ugovaratelj
– osim profesionalnih
osiguranja
oboljenja; i Osiguratelj prema podacima u ponudi, uzimajući u
obzir premijski cjenik, starost osiguranika, trajanje osiguranja i
7/ prekomjerni tjelesni napori, nagli tjelesni pokreti do kojih dođe bez
razdoblje
plaćanja premije. Na plaćanje premije primjenjuju se
vanjskog događaja, međutim samo ako uzrokuju najmanje
odredbe Općih uvjeta osnovnog životnog osiguranja.
istegnuće mišića, iščašenje zgloba, rupturu ligamenata, utvrđenih
UZ pretragom, artroskopijom ili MRI-om, prijelom zdravih kostiju,
[2] Premija osiguranja za dodatno osiguranje drugog liječničkog
lom stalnih – zdravih zuba (zubiju koji nisu bili liječeni) koji su bili
mišljenja može se uskladiti po isteku svakih pet godina od sklaneposredno nakon ozljede utvrđeni u bolnici ili zdravstvenoj
panja ugovora o osiguranju odnosno od zadnjeg usklađenja preustanovi;
mije
i to u slučaju ako pružatelj usluge drugog liječničkog mišlje8/ djelovanje svjetlosti, sunčevih zraka ili temperature, ako je
nja poveća cijenu svoje usluge za više od 10%.
10 %.
osiguranik bio izložen takvom djelovanju zbog nesretnog slučaja
koji se neposredno
dogodio
ili zbog spašavanja
ljudskog
osiguranjaprije
za toga
dodatno
osiguranje
drugog liječničkog
[3] Premija
života.
mišljenja
nakon usklađenja ne smije biti viša od one premije
[4] Nesretnim
slučajevima
po istim uvjetima
ne smatraju
koja je određena
cjenikom
Osiguratelja
za novese:
ugovore o dosve obične,
zarazne drugog
i profesionalne
bolesti,
kao i bolesti koje se
1/ datnom
osiguranju
liječničkog
mišljenja.
prenose ugrizom ili ubodom životinje (krpeljni meningitis,
borelioza, malarija
i slično);
mora preporučenim
pismom obavijestiti ugovarate[4] Osiguratelj
stanja
psihičkih
disfunkcija
(posttraumatski
2/ lja
osiguranja
o promjeni
premije
najkasnije ustresni
roku 60poremećaj,
dana prije
promjene
osiguranja.
ugovaratelj
osiguranja
ne dai
depresivnapremije
i anksiozna
stanja,Ako
organski
poremećaj
osobnosti
suglasnost
za promjenu
premije u pisanom obliku u roku od 30
slično), bez obzira
na uzrok;
od kile,
prijema
Osigurateljeve
obavijesti,
trbušne
kile na
pupku, vodene
ili ostale dodatno
kile, osimosiguranje
onih koje
3/ dana
drugog
mišljenja prestaje
dan od
dana protenastanuliječničkog
zbog izravnog
oštećenjasljedeći
trbušne
stijenke
pod
ka
roka od 30djelovanjem
dana od prijema
Osigurateljeve
obavijesti.
neposrednim
vanjske
mehaničke sile,
ukoliko je nakon
ozljede pored traumatske kile bila klinički ustanovljena ozljeda
mekih dijelova trbušne stijenke u tom području;
OBNOVAkoja
OSIGURANJA
infekcije5.:
i oboljenja
nastanu kao posljedice raznih oblika
4/ Članak
alergija, rezanja ili kidanja žuljeva ili drugih izraslina kože te
[1] Ako
osigurana
osoba
prilikom predaje zahtjeva za obnovu osiaktinski
uzrokovane
bolesti;
guranja
prešuti
bilo
kakvu
je važna
za procjenu
rije nastao koja
prilikom
liječenja
posljedica
5/ anafilaktički šok, osim ako okolnost
zika,
a da joj
je ta okolnost poznata ili joj nije mogla ostati neponesretnog
slučaja;
Osiguratelj
u skladu
s 3.pokreti
stavkom
3. članka
prekomjerni
tjelesnipostupa
napori, nagli
tjelesni
do kojih
dođeovih
bez
6/ znata,
dopunskih
uvjeta.
Važnima
se
također
smatraju
one
okolnosti
vanjskog događaja koji ne uzrokuju posljedice, navedene u točki 7.
za
koje (3)
je Osiguratelj
stavak
istog članka;pitao pisanim putem u obrascu za obnovu
osiguranja.
7/ intervertebralne kile (hernie disci intervertebralis), bez obzira na
uzrok,
sve
vrste
lumbalgija,
diskopatija,
sakralgija,
cervikobrahialgija te ostalih oblika iritacija korijena živaca,
Članak
6.: OSTVARENJE PRAVA IZ UGOVORA O OSIGURANJU
miofascijalnih sindroma, kokcigodinija, ishialgija, fibrositisa i sve
promjene slabinsko-križnog predjela koji su označeni analognim
[1] Osoba koja zahtijeva drugo liječničko mišljenje prema ugovoru o
terminima te repetitivno (habitualno ili rekurentno) iščašenje ili
dodatnom
osiguranju drugog liječničkog mišljenja, mora, kada
istegnuće na istom zglobu bez obzira na uzrok;
nastupi ugovorom predviđeni slučaj, pisanim putem o tome od8/ odlijepljenje mrežnice (ablatio retinae) osim onog koje nastane
mah obavijestiti Osiguratelja te o svojem trošku, uz dokumente
prilikom izravnog udarca, odnosno ozljede zdravog oka i ista je
koji su potrebni u skladu s odredbama iz općih uvjeta životnog
utvrđena u bolnici neposredno nakon nesretnog slučaja;
osiguranja, čim prije dostaviti i sljedeće dokumente:
9/ posljedice koje nastanu zbog delirium tremensa i djelovanja
1 / medicinsku dokumentaciju liječnika koji izvodi liječenje i
opojnih droga, drugih psihoaktivnih tvari ili psihoaktivnih lijekova;
drugu
medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na zdravstveposljedice
medicinskih
zahvata
koji se izvode
zbog osiguranja
liječenja ilii
10/no
stanje osigurane
osobe
prije sklapanja
dodatnog
sprječavanja
bolesti;
nakon sklapanja dodatnog osiguranja;
promjene
kostima,i druge
zubima,
hrskavici
i patološke
11/2patološke
/ Osiguratelj
može na
zahtijevati
dokaze
koji su
potrebni
epifiziolize;
za
utvrđivanje prava iz osiguranja.
12/ zaraza virusima ili salmonelom te zaraza zbog konzumacije ostalih
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Ako osigurana osoba prilikom predaje zahtjeva za obnovu osiguranja prešuti bilo kakvu okolnost koja je važna za procjenu rizika, a da joj je ta okolnost poznata ili joj nije mogla ostati nepoznata, Osiguratelj postupa u skladu s 3. stavkom 3. članka ovih
dopunskih uvjeta. Važnima se također smatraju one okolnosti
za koje je Osiguratelj pitao pisanim putem u obrascu za obnovu
osiguranja.
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20 [3] Osiguranje prestaje za svakog pojedinog osiguranika bez obzira na to
teže tjelesne mane ili nedostatke, zbog čega je njihova opća
je li i koliko trajanje bilo ugovoreno, u 24:00 sata onoga dana, kad:
2
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