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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.

Nesretni slučajevi koji su posljedica:
potresa, vojne operacije ili pobune u državi ugovaratelja 
osiguranja, aktivno sudjelovanje u oružanim 
akcijama, osim ako je osiguranik u njima sudjelovao 
pri obavljanju svojih radnih zadataka ili na poziv 
ovlaštenih tijela države ugovaratelja osiguranja;

upravljanja letjelicama i letećim napravama svih vrsta, 
plovnim objektima, motornim i drugim vozilima, bez 
propisane važeće dozvole za upravljanje vrstom, 
tipom, kategorijom i snagom letjelice, plovnog 
objekta, motornog i drugog vozila;

poremećaja svijesti, epileptičkog napada, kapi, infarkta 
ili bolesnog stanja osiguranika;

pokušaja ili izvršenja samoubojstva;

namjernog izazvanog nesretnog slučaja od strane 
ugovaratelja, osiguranika ili korisnika osiguranja;

pripremanja, pokušaja ili izvršenja kaznenog djela, 
kao i pri bijegu nakon takvog djela ;

osiguranikovog sudjelovanja u �zičkom obračunavanju 
ili ako ga je prouzročio verbalnim izazivanjem;

djelovanja alkohola, opojnih ili drugih narkotika na 
osiguranika u trenutku nesretnog slučaja;

neposrednog ili posrednog djelovanja atomske energije.

Osiguranje nezgode

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) pokriva rizik smrti zbog posljedica nesretnog slučaja (nezgode) ili trajnog invaliditeta, te 
prolazne nesposobnosti za rad kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) - dnevna naknada i bolnički dani,  te invalidsku rentu – D-DNZ.

Pokrića u slučaju nastupa nesretnog slučaja u okviru 
ugovorenih svota osiguranja:

smrt uslijed nesretnog slučaja (nezgode);

smrt uslijed prometne nezgode;

trajni gubitak opće radne sposobnosti – invaliditet;

privremena nesposobnost za rad – dnevna naknada;

naknada za bolničke dane;

invalidska renta u slučaju 50% i više invaliditeta.

naknada iz osiguranja se ne isplaćuje ako u trenutku 
nastupa nesretnog slučaja osiguranik nije koristio 
propisanu sigurnosnu zaštitu (kaciga, sigurnosni pojas 
i sl.), a navedeno je utjecalo na nastanak nesretnog 
slučaja;

dnevna naknada isplaćuje se najviše za prvih 200 dana 
privremene nesposobnosti za rad i samo za 
privremenu nesposobnost za rad koja je nastupila u 
prve tri godine nakon nesretnog slučaja;

Detaljnije informacije o svakoj od navedenih 
bolesti nalaze se u uvjetima osiguranja.

Isključenje obveza društva za osiguranje detaljnije je 
opisano u uvjetima osiguranja.

Proizvod: Dodatno osiguranje od 
posljedica nesretnog slučaja
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Zemljopisni opseg osiguranja
 

Koje su moje obveze 

Kada i kako platiti osiguranje

Datum početka i završetka pokrića 

 

Raskid ugovora

Osiguranje vrijedi na području cijelog svijeta.

Kada: Premija se plaća u trenutku ugovaranja osiguranja, ako se drugačije ne ugovori. 

Kako: Premiju možete plaćati putem uplatnice ili fakture, SEPA izravnim terećenjem, obustavom iz mirovine, a u iznimnim 
slučajevima, ako vam društvo za osiguranje to odobri, i putem obustave s plaće. Premiju možete plaćati mjesečno, 
tromjesečno, polugodišnje ili godišnje. Plaćanje premije za ovo dodatno osiguranje mora biti jednako kako je 
ugovoreno na polici osnovnog životnog osiguranja uz koje se ovo dodatno osiguranje ugovara.

Ograničenje obveza društva za osiguranje detaljnije je 
opisano u uvjetima osiguranja. 

•
•
•
•

•

platiti premiju na vrijeme i u cijelosti;  
prijava okolnosti važnih za ocjenu rizika prilikom sklapanja ugovora o osiguranju;
prijava promjene osobnih podataka;
u slučaju nastupa osiguranog slučaja pružiti društvu za osiguranje sve potrebne podatke i potpunu medicinsku 
dokumentaciju;
na zahtjev Osiguratelja osiguranik je dužan podvrgnuti se pregledima kod liječnika koje odredi Osiguratelj u cilju 
utvrđivanja postojanja obveze Osiguratelja ili njezinog iznosa.

• 
• 

• 
• 

Zahtjev za raskid ugovora podnosi ugovaratelj osiguranja pisanim putem.
Ugovaratelj osiguranja može pisanim putem obavijestiti društvo za osiguranje 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.
Ugovor o osiguranju može se raskinuti s datumom do kojeg je plaćena premija osiguranja.
Prestankom osnovnog osiguranja prestaje i dodatno osiguranje.

naknada za dane provedene na liječenju u bolnici 
isplaćuje se za najviše 365 dana provedenih na liječenju 
tijekom prve dvije godine od dana nastanka nesretnog 
slučaja;

naknada za dane provedene na liječenju u bolnici ne 
isplaćuje se ako se radi o ustanovama za liječenje od 
ovisnosti, za kronične bolesnike, duševno bolesne 
osobe, za njegu zbog starosti;

invalidska renta isplaćuje se kroz 5 godina.

Minimalno trajanje ugovora je 5 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. Osigurateljno  
pokriće u svakom slučaju prestaje istekom valjanosti osnovnog životnog osiguranja s obzirom na istek osigurateljnog razdoblja za koje 
je plaćena premija osiguranja.


