Osiguranje za slučaj nastupa teške bolesti
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja
Društvo: GRAWE Hrvatska d.d., Republika Hrvatska
Proizvod: GRAWE TB
Ovaj dokument sadrži osnovne informacije o ovom proizvodu. Sve predugovorne i ugovorne informacije o ovom
proizvodu nalaze se u drugim dokumentima (ponuda za osiguranje, polica osiguranja i uvjeti osiguranja).
Vrsta osiguranja
GRAWE TB je dodatno osiguranje za slučaj nastupa određene teške bolesti uz životno osiguranje
Pokriće osiguranja


ugovorena osigurana svota isplaćuje se u slučaju
nastupa jedne od sljedećih teških bolesti/stanja:
- srčani infarkt
- bypass-operacija koronarnih arterija
- karcinom
- moždani udar
- kronično zatajenje bubrega
- transplantacija organa
- multipla skleroza
- paraliza
- sljepoća
Minimalna osigurana svota je 1.000 EUR.

Definicije teških bolesti/stanja navedene su u članku 3.
Posebnih uvjeta dodatnog osiguranja za slučaj nastupa
određene teške bolesti (LV TB/2015).

Što nije pokriveno osiguranjem
Teške bolesti i stanja nastale uslijed:
x
liječenja odnosno operacijskih zahvata koje
osiguranik samoinicijativno poduzima, osim ako je
to medicinski neophodno
x
dugotrajnijih boravaka ili putovanja u klimatski
nepovoljna područja
x
namjernog uzrokovanja ili izazivanja bolesti,
namjernog
samoranjavanja
ili
pokušaja
samoubojstva
x
dokazane uzročne veze djelovanja alkohola, droge
ili lijekova na osiguranika
x
neposrednim ili posrednim utjecajem AIDS-a ili HIV
infekcije
Ostala isključenja iz osiguranja navedena su u Općim
uvjetima životnog osiguranja (LV AB/2021) u člancima
17., 18. i 19. te u Posebnim uvjetima dodatnog
osiguranja za slučaj nastupa određene teške bolesti (LV
TB/2015) u članku 5.

Ograničenja pokrića






osigurana svota isplaćuje se samo jednom tijekom
trajanja osiguranja
pokriće se pruža za teške bolesti/stanja koje su
nastupile za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju
za sve teške bolesti/stanja određena je
tromjesečna karenca (razdoblje na početku
trajanja osiguranja u kojem osiguravatelj nije u
obvezi isplate naknade iz osiguranja)
ako je za pojedinu tešku bolest/stanje propisan rok
koji mora proteći da bi se bolest potvrdila ili
dijagnosticirala ili se mora ispuniti određeni uvjet
(članak 3. Posebnih uvjeta dodatnog osiguranja za
slučaj nastupa određene teške bolesti (LV
TB/2015)), zahtjev za isplatu naknade iz osiguranja
osiguravatelj uzima u obzir tek po proteku tog roka
ili ispunjenju uvjeta

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 tj. točno, potpuno
i detaljno odgovoriti na pitanja iz ponude za sklapanje ugovora o osiguranju koja se odnose na zdravstveno stanje
osiguranika te pismenim putem prijaviti osiguravatelju sve ostale okolnosti koje imaju ili mogu imati utjecaja na
ocjenu zdravstvenog stanja osiguranika
prijaviti osiguravatelju svaku promjenu zdravstvenog stanja koja je nastala u razdoblju od potpisivanja ponude do
prihvata ponude odnosno sklapanja ugovora o osiguranju
plaćati premiju, ako je osiguranik ujedno ugovaratelj osiguranja
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 se plaća unaprijed za svako razdoblje osiguranja, u godišnjim, polugodišnjim, kvartalnim ili mjesečnim
obrocima (gotovinom, SEPA izravnim terećenjem, debitnom karticom i sl.).
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 životnom osiguranju. Premija se plaća do isteka ugovora o osiguranju
ili njegovog prestanka po nekoj drugoj osnovi.

Datum početka i završetka pokrića
Osiguravateljno pokriće počinje protekom tri mjeseca od dana koji je u polici naveden kao početak osiguranja.
Osiguravateljno pokriće završava isplatom osigurane svote za slučaj nastupa određene teške bolesti, a najkasnije u
00:00 sati dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja. Osiguravateljno pokriće prestaje i prestankom
ugovora o osiguranju 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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