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Vrsta osiguranja 
Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja uz životno osiguranje 

Pokriće osiguranja 

 naknada za slučaj smrti osiguranika kao 
posljedice prometne nezgode  
Prometna nezgoda je događaj u kojem su u 
javnom prometu sudjelovali najmanje jedno 
prijevozno sredstvo u pokretu i osiguranik u 
svojstvu vozača odnosno putnika, pješaka 
odnosno plivača te u kojem je prijevozno sredstvo 
djelujući izravno izvana i naglo na tijelo 
osiguranika prouzročilo njegovu smrt. 
Naknada iz osiguranja je ugovorena osigurana 
svota. 
 

Što nije pokriveno osiguranjem 

Pokriće ne postoji za prometne nezgode koje su posljedica: 
x srčanog udara (infarkta), moždanog udara, 

duševnih smetnji ili gubitka svijesti osiguranika 
x djelovanja alkohola, droge ili lijekova na 

osiguranika 
x namjere ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili 

korisnika 
x izvršenja kaznenog djela od strane osiguranika 

 

Ograničenja pokrića 

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 

 ako osiguranik kao vozač nije imao propisanu 
službenu ispravu za upravljanje prijevoznim 
sredstvom 
 

Zemljopisni opseg osiguranja 

 osiguranje vrijedi na području cijelog svijeta  
 

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 

 obavijestiti osiguravatelja o promjeni adrese stanovanja ili sjedišta, odnosno adrese za dostavu pismena 

 obavijestiti osiguravatelja o promjeni zanimanja 
 

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.). 
 

http://www.grawe.hr/
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Datum početka i završetka pokrića 

Osiguravateljno pokriće počinje na dan koji je kao početak osiguranja naveden u polici, pod uvjetom da je do tada 
plaćena premija 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 istekom trajanja odnosno prestankom ugovora o osiguranju. 
 

Raskid ugovora 

Osiguranje se može raskinuti s datumom do kojeg je plaćena premija osiguranja.  
Prestankom glavnog osiguranja prestaje i dodatno osiguranje. 
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