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Proizvod:
Osiguranje za slučaj smrti

Ovaj dokument nudi opće informacije i kratak pregled glavnih karakteristika životnog osiguranja. Potpune informacije možete pronaći u drugim
dokumentima (ponuda, polica, informacije ugovaratelju osiguranja i uvjeti osiguranja). Kako biste bili adekvatno i u potpunosti informirani, ljubazno Vas
molimo da pročitate sve navedene dokumente.
Vrsta osiguranja
Osiguranje života za slučaj smrti za jednu osobu. Ugovorena osigurana svota isplaćuje se korisniku u slučaju smrti osigurane osobe.
Pokriće osiguranja

Što nije pokriveno osiguranjem

P Smrt bez obzira na uzrok

Osigurateljno pokriće za slučaj smrti je isključeno ako je:

Dodatno se, u slučaju višekratnog plaćanja premije, može
ugovoriti:
– Osiguranje za slučaj smrti uslijed nezgode
– Osiguranje za slučaj smrti uslijed prometne nezgode
– Osiguranje od posljedica trajnog invaliditeta uslijed nezgode
– Dnevna naknada za liječenje u bolnici uslijed nezgode
– Osiguranje za slučaj nastanka teških bolesti
– Osiguranje za slučaj nastanka potpune i trajne radne
nesposobnosti

O smrt uzrokovana samoubojstvom u prvoj godini osiguranja,
O smrt osiguranika namjerno uzrokovana od strane korisnika.

Iznosi osiguranja ovise o dobi osiguranika, ugovorenom trajanju i
premiji, a iskazani su na ponudi i polici osiguranja.

Isključenja obveze osiguratelja detaljnije su opisana u uvjetima
osiguranja.

Ograničenje pokrića
Osiguratelj nije u obvezi isplatiti osigurani iznos, nego samo do
tada prikupljenu matematičku pričuvu, ako je smrt nastupila:
! kao uzrok samoubojstva nakon isteka prve ali u roku od tri
godine osiguranja,
! smrt osiguranika namjerno uzrokovana od strane korisnika, a
do tada su uplaćene barem tri godine osiguranja,
! kao posljedica rata, nuklearne ili druge katastrofe (primjerice
potres, poplava),
! ukoliko je osiguranik aktivno sudjelovao odnosno bio prisutan
ratnim događanjima, pobunama, ustancima ili nemirima (na
strani pokretača nereda),
! kao posljedica terorizma ili sličnih događaja,
! kao posljedica korištenja letjelica, osim ako osiguranik nije bio
putnik,
! kao posljedica bavljenja nekom opasnom vrstom sporta (npr.
skakanje padobranom, ronjenje na velike dubine),
! kao posljedica sudjelovanja na trkama ili odgovarajućim
trening vožnjama u kopnenom vozilu, zrakoplovu ili motornom
plovilu,
! ako je smrt osiguranika nastupila pri osiguranikovom pokušaju
ili izvršenju krivičnog djela kao i pri bijegu poslije takve radnje.
Ograničenja obveze osiguratelja detaljnije su opisana u uvjetima
osiguranja.

Zemljopisni opseg osiguranja

P Pokriveni ste na teritoriju cijelog svijeta.

Obveze osiguranika
–
–
–
–
–

Platiti premiju na vrijeme i u cijelosti (ugovaratelj osiguranja).
Navesti istinite i potpune podatke potrebne za procjenu rizika prilikom sklapanja ugovora (osiguranik).
Prijaviti promjenu adrese za vrijeme trajanja osiguranja (ugovaratelj osiguranja).
Prijaviti promjenu zanimanja osiguranika ukoliko se ona dogodi za vrijeme trajanja ugovora (ugovaratelj osiguranja i osiguranik).
Prijaviti nastanak osiguranog slučaja (korisnik osiguranja).

119-6901

Kada i kako platiti osiguranje
Premija osiguranja plaća se za period cijelog trajanja osiguranja, a može se platiti jednokratno ili višekratno (godišnja premija). Dinamika
plaćanja premije naznačena je na ponudi i polici osiguranja.
Jednokratna premija ili prva rata, u slučaju višekratnog plaćanja, plaća se pri sklapanju ugovora o osiguranju potpisivanjem ponude. U slučaju
višekratne premije, moguće je plaćanje na rate. Ovisno o Vašem odabiru, to može biti na mjesečnoj, tromjesečnoj, polugodišnjoj ili godišnjoj
razini.
Možete nam platiti izravno ili odobriti izravno terećenje Vašeg računa.

Datum početka i završetka pokrića
Osigurateljno pokriće počinje istekom 24. sata onoga dana koji je u polici naveden kao početak osiguranja, u pravilu uvijek prvi dan u mjesecu,
pod uvjetom da su osiguratelju prije toga pravovremeno plaćeni premija ili rata premije. Ako prvi obrok premije nije plaćen do početka
osiguranja, pokriće počinje istekom 24. sata dana kada je plaćena prva rata premije.
U razdoblju od primanja ponude s plaćenom ratom premije kod osiguratelja do početka osiguranja ili do opoziva ponude ugovaratelja
osiguranja ili odbijanja ponude osiguratelja, osiguratelj pruža privremenu osigurateljnu zaštitu za slučaj smrti osiguranika i to do visine u ponudi
navedenog osiguranog iznosa, ali maksimalno do iznosa od 20.000 EUR.
Osiguranje života traje do smrti osiguranika, a najduže do isteka 24. sata dana koji je u polici naveden kao istek osiguranja.
Osiguranje prestaje vrijediti i datumom zaprimanja pisanog zahtjeva ugovaratelja za raskid ugovora ili datumom izdavanja obavijesti osiguratelja
o raskidu ugovora temeljem neplaćanja premije osiguranja.

Raskid ugovora
Ugovaratelj osiguranja može pisanim putem obavijestiti osiguratelja o odustajanju od ugovora o osiguranju u roku od 30 (trideset) dana od dana
primitka police osiguranja i u tom slučaju ne snosi obveze koje proizlaze iz tog ugovora.
U slučaju višekratnog plaćanja premije, ugovaratelj osiguranja ima pravo pisanim putem zatražiti raskid ugovora o osiguranju u bilo kojem
trenutku te, ovisno o proteklom trajanju osiguranja i plaćenoj premiji, zatražiti isplatu otkupne vrijednosti police sukladno odredbama uvjeta
osiguranja.
Osiguratelj ima pravo raskinuti ugovor o osiguranju slanjem pisane obavijesti ugovaratelju osiguranja ukoliko premije osiguranja nisu plaćene
za minimalni period određen uvjetima osiguranja ali najranije nakon proteka roka od 30 dana nakon slanja preporučenog pisma sa pozivom na
plaćanje dospjele premije.

