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Vrsta osiguranja 
Kolektivno osiguranje predškolske djece, učenika i studenata od posljedica nesretnog slučaja  

Pokriće osiguranja 

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

 naknada za slučaj trajnog invaliditeta s 
progresijom 300% 
Ako ukupan postotak trajnog invaliditeta iznosi: 
- 1% do 25%, naknada se određuje u visini 50% 

iznosa određenog u postotku utvrđenog 
trajnog invaliditeta od ugovorene svote 
osiguranja 

- 26% do 50%, naknada se određuje u 
postotku utvrđenog trajnog invaliditeta od 
ugovorene svote osiguranja  

- 51% do 75%, iznos postotka trajnog 
invaliditeta koji prelazi 50% se udvostručuje i 
pribroji postotku od 50%. Naknada se 
određuje u tako određenom postotku 
trajnog invaliditeta od ugovorene svote 
osiguranja. 

- 76% do 100%, iznos postotka trajnog 
invaliditeta koji prelazi 50% se povećava 
peterostruko i pribroji postotku od 50%. 
Naknada se određuje u tako određenom 
postotku trajnog invaliditeta od ugovorene 
svote osiguranja. 

 naknada za slučaj smrti  
 naknada za dane provedene na liječenju u bolnici 
 naknada u slučaju loma kosti 
 naknada za nošenje gipsa  
 naknada za gubitak trajnog zuba 
 naknada za ugriz psa 
 naknada troškova kozmetičke operacije kada je 

nakon nesretnog slučaja vanjski izgled osiguranika 
trajno naružen 
 

 
 
 

Što nije pokriveno osiguranjem 

x bolesti i njihove posljedice 
x nesretni slučajevi koji su posljedica djelovanja 

alkohola, droge ili lijekova na osiguranika 
x nesretni slučajevi povezani s ratom, revolucijom, 

terorizmom i sl. 
x napuknuće kosti (fisura) te spontani prijelomi 

kosti zbog bolesti 
x aktivno sudjelovanje osiguranika u fizičkom 

obračunu (tučnjavi) 
x nesretni slučajevi nastali zbog 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 

 u slučaju smrti osobe mlađe od 14 godina 
naknađuju se samo pogrebni troškovi 

 naknada za dane provedene na liječenju u bolnici 
isplaćuje se za najviše 365 dana provedenih na 
liječenju tijekom prve četiri godine od dana 
nastanka nesretnog slučaja, odnosno 30 dana na 
rehabilitaciji nakon završenog liječenja 

 naknada za lom kosti, naknada za nošenje gipsa, 
naknada za ugriz psa i naknada troškova 
kozmetičke operacije isplaćuju se samo jednom 
tijekom trajanja osiguranja 

 naknada za nošenje gipsa isplaćuje se samo kod 
nošenja gipsa duljeg od 25 dana 

 

 

Zemljopisni opseg osiguranja 

 osiguranje vrijedi na području cijelog svijeta 
 naknada troškova kozmetičke operacije isplaćuje se za operaciju koja je izvršena u Republici Hrvatskoj 
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Koje su moje obveze  

 obavijestiti osiguravatelja o promjenama broja osiguranika 

 plaćati premiju osiguranja, ako je osiguranik ujedno ugovaratelj osiguranja 

 bez odlaganja, a najkasnije u roku tri dana prijaviti nastup nesretnog slučaja osiguravatelju 

 u slučaju nastupa osiguranog slučaja pružiti osiguravatelju sve potrebne podatke i dokumentaciju za utvrđivanje 
njegove obveze 

 na zahtjev osiguravatelja osiguranik je dužan podvrgnuti se pregledima kod liječnika koje odredi osiguravatelj u 
cilju utvrđivanja postojanja obveze osiguravatelja ili njezinog iznosa  
 

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. 
 

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. 
Za osobe koje se pridruže kolektivu nakon početka osiguranja označenog u polici, osiguranje počinje u 24:00 sata 
onog dana kada su pristupile kolektivu. 
Za osobe koje su istupile iz kolektiva tijekom trajanja osiguranja, osiguranje prestaje u 24:00 sata onog dana kada su 
istupile iz kolektiva. 
 

Raskid ugovora 

Ugovor o osiguranju može se raskinuti s datumom do kojeg je plaćena premija osiguranja.  
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