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Vrsta osiguranja 
DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE za određene bolesti i stanja sastavni je dio životnog osiguranja GRAWE ELITE 20 
PLUS, a može se ugovoriti i kao dodatno osiguranje uz određene programe životnog osiguranja ili uz kolektivno 
zdravstveno osiguranje 

Pokriće osiguranja 

 drugo liječničko mišljenje pružaju liječnici iz 
zdravstvenih ustanova u Sjedinjenim Američkim 
Državama za sljedeće bolesti i stanja: 

- srčani infarkt 
- bypass-operacija koronarnih arterija 
- karcinom 
- moždani udar 
- kronično zatajenje bubrega 
- transplantacija organa 
- multipla skleroza 
- paraliza 
- sljepoća 

Kada je DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE sastavni 
dio životnog osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS, 
dodatno se pruža i za sljedeće bolesti i stanja:  

- operacija aorte 
- zamjena srčanih zalistaka 
- dobroćudni moždani tumor 
- koma 
- kronično zatajenje jetre 
- terminalna kronična opstrukcijska bolest 

pluća 
- gubitak udova 
- teška trauma glave 
- teške opekline 
- gubitak glasa i funkcije govora 
- gluhoća 

 drugo liječničko mišljenje za djecu osiguranika, 
kada je DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE sastavni 
dio životnog osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS, za 
sljedeće bolesti i stanja: 

- karcinom 
- kronično zatajenje bubrega 
- transplantacija organa 
- paraliza  
- sljepoća 
- zamjena srčanih zalistaka  
- dobroćudni moždani tumor 
- koma 
- gubitak udova 
- teška trauma glave 
- teške opekline 
- gluhoća 

 

Što nije pokriveno osiguranjem 

Drugo liječničko mišljenje za bolesti i stanja nastala uslijed: 
x trovanja ili udisanja otrovnih plinova 
x kongenitalnih anomalija ili porođajnih oštećenja 

koja se manifestiraju odmah pri porodu ili se 
mogu kasnije manifestirati 

x namjernog uzrokovanja ili izazivanja bolesti, 
namjernog samoranjavanja ili pokušaja 
samoubojstva 

x djelovanja alkohola, droge ili lijekova na 
osiguranika  
 

Ograničenja pokrića 

 bolesti/stanja moraju biti prvi put dijagnosticirana 
za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju 

 drugo liječničko mišljenje osiguranik ima pravo 
zatražiti jedanput tijekom trajanja ugovora o 
osiguranju, odnosno pet puta tijekom trajanja 
ugovora o osiguranju kada je DRUGO LIJEČNIČKO 
MIŠLJENJE sastavni dio životnog osiguranja 
GRAWE ELITE 20 PLUS 

 drugo liječničko mišljenje za djecu osiguranika 
pruža se djeci od 3 do 18 godina 
 

Zemljopisni opseg osiguranja 

 pravo na drugo liječničko mišljenje ostvaruje osiguranik s prebivalištem na području Republike Hrvatske 
 

http://www.grawe.hr/


GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, 10000 Zagreb  DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE 2018. 
OIB: 28406115764, www.grawe.hr, info@grawe.hr  Stranica 2 od 2 

 

Koje su moje obveze 

 prilikom sklapanja ugovora o osiguranju prijaviti sve okolnosti koje su značajne za procjenu rizika 

 plaćati premiju osiguranja, ako je osiguranik ujedno ugovaratelj osiguranja 

 u slučaju nastupa osiguranog slučaja pružiti osiguravatelju sve potrebne podatke i potpunu medicinsku 
dokumentaciju  
 

Kada i kako platiti osiguranje 

Premija osiguranja plaća se unaprijed za svako razdoblje osiguranja, u godišnjim, polugodišnjim, kvartalnim ili 
mjesečnim obrocima.  
Premija, odnosno prvi obrok premije plaća se prilikom sklapanja ugovora o osiguranju. Sve daljnje uplate premije 
vrše se u rokovima i na način ugovoren ugovorom o osiguranju (uplatnicom, SEPA izravnim terećenjem, u jednom 
od ureda osiguravatelja i sl.). 
 

Datum početka i završetka pokrića 

Osiguravateljno pokriće počinje u 00:00 sati prvoga dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je sklopljeno 
osiguranje, pod uvjetom da je do tada plaćena premija ili njezin prvi obrok. Ako premija ili njezin prvi obrok nisu 
plaćeni do dana početka pokrića, osiguravateljno pokriće počinje plaćanjem prve premije, odnosno prvog obroka 
premije. 
Kada je DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE sastavni dio životnog osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS, pokriće počinje u 
24:00 sata dana koji je u polici osiguranja naveden kao početak osiguranja, uz uvjet da je do tada plaćena premija 
osiguranja ili njezin prvi obrok. Ako premija ili njezin prvi obrok nisu plaćeni do dana početka osiguranja, 
osiguravateljno pokriće počinje u 24:00 sata onoga dana kada u cijelosti bude plaćena premija ili njezin prvi obrok.  
Osiguravateljno pokriće prestaje s datumom promjene države prebivališta osiguranika, a u svakom slučaju istekom 
trajanja odnosno prestankom ugovora o osiguranju.  
 

Raskid ugovora 

Ugovor o osiguranju može se raskinuti s datumom do kojeg je plaćena premija osiguranja.  
Kada je DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE ugovoreno kao dodatno osiguranje, prestankom glavnog osiguranja prestaje 
i dodatno osiguranje. 
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