
TRIGLAV OSIGURANJE d.d.

ANTUNA HEINZA 4, 10000 ZAGREB

DOPUNSKI UVJETI ZA DODATNO OSIGURANJE OSOBA OD 
POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE)

Članak 1.: OPĆE ODREDBE

(1) Dodatnim osiguranjem osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) 
moguće se osigurati za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja 
(nezgode), za potpuni ili djelomični trajni invaliditet kao posljedice 
nesretnog slučaja (nezgode), za naknadu za boravak i liječenje u bolnici 
(bolnički dani) i za dnevnu naknadu ako je osigurana osoba zbog 
posljedica nesretnog slučaja (nezgode) privremeno bila nesposobna za 
rad te za invalidsku rentu. 

(2) Ako je dodatno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja 
(nezgode) priključeno osnovnom osiguranju, sastavni dio ugovora o 
osiguranju (dalje: ugovor) s priključenim dodatnim osiguranjem osoba 
od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), koji je sklopljen između 
ugovaratelja osiguranja (dalje: ugovaratelj) i Triglav osiguranja d.d. 
(dalje: Triglav d.d.) su i Dopunski uvjeti za dodatno osiguranje osoba od 
posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

(3) Opći uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja 
(nezgode) primjenjuju se i na dodatno osiguranje osoba od posljedica 
nesretnog slučaja (nezgode), sa sljedećim iznimkama:
1) za početak i kraj osiguranja te jamstva Triglav d.d. važeće su odredbe 

Općih uvjeta osnovnog osiguranja uz koje se ovo osiguranje ugovara 
kao dodatan rizik. Za prestanak ugovora su važeće odredbe Općih 
uvjeta osnovnog osiguranja uz koje se ovo osiguranje ugovara. 
Prestankon osnovnog osiguranja uz koje se ovo dodatno osiguranje 
ugovara prestaje i ovo dodatno osiguranje.

2) osobe, čija je opća radna sposobnost zbog urođenih ili stečenih 
tjelesnih mana i nedostataka te bolesti smanjena, moguće je 
osigurati po povećanim premijskim stopama prema odredbama 
premijskog cjenika za životno osiguranje uz koje se ovo osiguranje 
ugovara. U slučaju povećanog rizika nastanka osiguranog slučaja 
zbog obavljanja određenih zanimanja ili zbog bavljenja sportom, 
sukladno premijskom cjeniku obračunava se doplata premije 
osiguranja;

3) u slučaju povećavanja ili smanjenja osigurane svote ovog osiguranja, 
Triglav d.d. jamči s novom osiguranom svotom od 00:00 sati onog 
dana koji je na polici naveden kao početak promjene;

4) u svezi s korisnikom, vrijede odredbe na polici, odnosno ponudi, te 
posebne pisane izjave ugovaratelja, osiguranika i Triglav d.d.

(4) Ako invaliditet zbog posljedice jednog nesretnog slučaja (nezgode) 
iznosi po Tablici invaliditeta 100% ili više, osigurani iznos za trajni 
invaliditet se udvostručuje.

(5) Ako je u ugovoru dogovorena i mjesečna renta, Triglav d.d. će, u slučaju 
kada invaliditet kao posljedica jednog nesretnog slučaja (nezgode) 
prema tablici invaliditeta iznosi 50% ili više, isplaćivati dogovorenu 
mjesečnu rentu u razdoblju od 5 godina. U tom slučaju osiguranje tog 
rizika prestaje.

(6) Triglav d.d. isplaćuje ugovornu osiguranu svotu za slučaj smrti 
kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) uvećan za 50% ukoliko 
osiguranik, sukladno odredbama Općih uvjeta za osiguranje osoba 
od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), umre kao sudionik u 
prometnoj nesreći ili u roku jedne godine nakon prometne nesreće kao 
posljedice iste. Prometnom nesrećom smatra se svaki događaj u kojem 
je sudjelovalo barem jedno prometno sredstvo u pokretu. Prometnim 
sredstvom smatraju se vozilo, zrakoplov, brodica, jahta, bicikl i bicikl s 
pomoćnim motorom. Pri tom:
• vozilom se smatraju sva motorna i priključna vozila kako ih određuje 

zakon koji uređuje obvezna osiguranja u prometa i koja imaju 
važeću prometnu dozvolu;

• brodicom i jahtom se smatraju plovila kako ih određuje zakon koji 
uređuje obvezno osiguranje u prometu;

• zrakoplov je avion ili druga leteća naprava za koju se primjenjuje 
Uredba 785/2004/EZ ukoliko to nije u suprotnosti s važećim 
Zakonom o zračnom prometu i Zakonom o obveznom osiguranju u 
prometu;

• bicikl je vozilo kako ga određuje zakon koji uređuje sigurnost 
prometa na cestama;

• bicikl s pomoćnim motorom je vozilo kako ga određuje zakon koji 
uređuje sigurnost prometa na cestama.

(7) Ako je u ugovoru dogovorena naknada za boravak i liječenje u bolnici 
(bolnički dani), Triglav d.d., bez obzira na odredbe članka 5. stavka 4. 
točke 13. Općih uvjeta za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, 
isplaćuje naknadu za boravak u bolnici i u slučaju smještanja i liječenja 
osigurane osobe u bolnici kao posljedice zaraze salmonelom, odnosno 
legionelom. Pri tom je Triglav d.d. obvezan isplaćivati osiguranu svotu 
ako je navedena zaraza dokazana u medicinskoj dokumentaciji i ako je 
osiguranik u bolnicu primljen i liječen isključivo zbog iste zaraze.

Članak 2.: ZAVRŠNE ODREDBE

Dopunski uvjeti za dodatno osiguranje osoba od posljedica nesretnog 
slučaja (nezgode) vrijede zajedno s Općim uvjetima osiguranja uz koje se 
ovo osiguranje ugovara i s Općim uvjetima za osiguranje osoba od posljedica 
nesretnog slučaja (nezgode). Ako se njihov sadržaj razlikuje od Općih uvjeta, 
važeći su ovi Dopunski uvjeti. U slučaju neslaganja neke odredbe općih ili 
dopunskih uvjeta i neke odredbe police primijeniti će se odredbe police; u 
slučaju neslaganja neke tiskane i strojem pisane odredbe primijeniti će 
se pisane odredbe, a u slučaju neslaganja ovih s rukopisnom odredbom, 
primijeniti će se rukopisna odredba.

Članak 3. 

Za provođenje nadzora nad Triglav d.d. nadležna je Hrvatska agencija za 
nadzor financijskih usluga (HANFA).

Članak 4. 

Ovi Dopunski uvjeti s oznakom PG-D-DNZ/08-21hr primjenjuju se od 
01.08.2021.
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