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Vrsta osiguranja 
Dodatno osiguranje za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja koje se ugovara uz životno osiguranje 

Pokriće osiguranja 

Pokriće u slučaju nastupa nesretnog slučaja u okviru 
ugovorene svote osiguranja:  

 naknada za slučaj smrti  
Minimalna svota osiguranja je 3.000 EUR. 
 

 
Ovo dodatno osiguranje može se ugovoriti uz program 
životnog osiguranja GRAWE INVEST IN1. 

 
 
 

Što nije pokriveno osiguranjem 

Osiguravatelj neće isplatiti naknadu iz osiguranja ako smrt 
osiguranika nastupi: 

x uslijed namjernog izazivanja smrti osiguranika od 
strane korisnika, ako do tada nisu bile uplaćene 
barem tri godišnje premije 

x uslijed korištenja zrakoplova, padobrana i naprava za 
letenje bilo koje vrste, osim u slučaju kada je 
osiguranik bio u svojstvu putnika u zrakoplovu koji 
ima dozvolu za prijevoz putnika 

x pri treningu i sudjelovanju osiguranika u javnim 
sportskim natjecanjima u svojstvu registriranog člana 
sportske organizacije kao i pri profesionalnom 
bavljenju sportom 

x posrednim ili neposrednim utjecajem nuklearnog, 
kemijskog ili biološkog oružja, atomske energije,  
radioaktivne kontaminacije  

x kao posljedica srčanog udara (infarkta), moždanog 
udara ili srodne bolesti  

x nesretni slučajevi koji su posljedica djelovanja 
alkohola, droge ili lijekova na osiguranika 

 
 

 

Ograničenja pokrića 

 ne mogu se osigurati osobe kod kojih je utvrđen trajni 
invaliditet veći od 70%, opća nesposobnost za rad kao 
i osobe s mentalnim oštećenjima 

 u slučaju smrti osiguranika kao posljedice nesretnog 
slučaja u razdoblju od godine dana od dana nesretnog 
slučaja osiguravatelj isplaćuje osiguranu svotu 
dodatnog osiguranja pod uvjetom da je nesretni 
slučaj nastupio tijekom trajanja osiguranja i prije 
navršene 75. godine života osiguranika 

 
Ostala ograničenja pokrića navedena su u Općim uvjetima 
životnog osiguranja (LV AB/2021) u člancima 17., 18. i 19. 
 
 
 
 

 
 

Zemljopisni opseg osiguranja 

 osiguranje vrijedi na području cijelog svijeta 
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Koje su moje obveze  

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

 plaćati premiju, ako je osiguranik ujedno ugovaratelj osiguranja 

 obavijestiti osiguravatelja o promjeni zanimanja osiguranika 

 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 osigurana osoba je dužna podvrgnuti se pregledima kod liječnika koje odredi 
osiguravatelj u cilju utvrđivanja postojanja obveze osiguravatelja ili njezinog iznosa  

 

Kada i kako platiti osiguranje 

Premija se plaća u cijelosti prije početka osiguranja (debitnom karticom i sl.). 
 

Datum početka i završetka pokrića 

Osiguravateljno pokriće počinje u 00:00 sati dana koji je kao početak osiguranja naveden u polici, pod uvjetom da je 
do tada plaćena premija. Ako premija nije plaćena do dana početka osiguranja, osiguravateljno pokriće počinje u 
00:00 sati prvog sljedećeg dana nakon dana kada je u cijelosti plaćena premija. Osiguravateljno pokriće prestaje 
istekom trajanja ugovora o osiguranju odnosno njegovim prestankom po nekoj drugoj osnovi. 

 

Raskid ugovora 

Ugovaratelj osiguranja može raskinuti dodatno osiguranje tijekom cijelog trajanja ugovora o osiguranju, s datumom 
do kojeg je plaćena premija.  
Prestankom životnog osiguranja prestaje i ovo dodatno osiguranje.  
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