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Vrsta osiguranja 
GRAWE JAMAC je riziko osiguranje koje pruža financijsku zaštitu u slučaju smrti osiguranika 

Pokriće osiguranja 

Program R1 

 u slučaju smrti osiguranika tijekom trajanja 
osiguranja isplaćuje se puna ugovorena osigurana 
svota  

 premija se plaća tijekom čitavog trajanja 
osiguranja 

Program R5K 

 ugovorena osigurana svota smanjuje se tijekom 
trajanja osiguranja i prati kretanje ostatka 
kreditog duga 

 premija se plaća tijekom 60% ugovorenog trajanja 
osiguranja 

Program R11K 

 ugovorena osigurana svota smanjuje se tijekom 
trajanja osiguranja i prati kretanje ostatka 
kreditog duga 

 premija se plaća jednokratno prilikom sklapanja 
ugovora o osiguranju 

 u slučaju prijevremene otplate kredita ugovaratelj 
osiguranja ima pravo na povrat neiskorištenog 
dijela premije 
 

Kod programa R1 dodatno se može ugovoriti:  

 osiguranje od posljedica nesretnog slučaja 

Što nije pokriveno osiguranjem 

Osiguravatelj neće isplatiti naknadu iz osiguranja ako smrt 
osiguranika nastupi: 

x uslijed izvršenja ili pokušaja izvršenja kaznenih 
djela od strane ugovaratelja, osiguranika ili 
korisnika 

x kao posljedica rata 
x uslijed djelovanja detonacije eksploziva, mina, 

torpeda, bomba ili pirotehničkih sredstava kao 
posljedica nesavjesnog postupanja s navedenim 
sredstvima 

x uslijed epidemije, potresa, nuklearne, biološke ili 
terorizmom izazvane katastrofe 
 

Ograničenja pokrića 

 u slučaju samoubojstva osiguranika u prve tri 
godine osiguranja, osiguravatelj korisniku 
isplaćuje matematičku pričuvu ugovora o 
osiguranju 

 pokriće može biti ograničeno u zemljama visokog 
rizika 

Zemljopisni opseg osiguranja 

 osiguranje vrijedi na području cijelog svijeta 
 

Koje su moje obveze 

 prijaviti osiguravatelju prilikom ugovaranja osiguranja sve okolnosti bitne za ocjenu 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 jednokratno odnosno 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. 
 
Privremeno osiguravateljno pokriće počinje na dan kada ponuda pristigne osiguravatelju, a završava prihvaćanjem 
ponude, izdavanjem police ili nekom drugom izjavom osiguravatelja, vraćanjem ili odbijanjem ponude te opozivom 
ponude od strane ponuditelja. U svakom slučaju privremeno osiguravateljno pokriće završava po isteku šest tjedana 
od dana kada je ponuda pristigla osiguravatelju. 
 

Raskid ugovora 

Ugovaratelj osiguranja može obavijestiti osiguravatelja o odustajanju od ugovora o osiguranju u roku 30 dana od 
dana primitka obavijesti osiguravatelja o sklapanju ugovora. 
Raskid ugovora o osiguranju je moguć na zahtjev ugovaratelja osiguranja uz odgovarajuću potvrdu kreditne 
institucije. 
 

http://www.grawe.hr/

