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Vrsta osiguranja 
Dodatno osiguranje za slučaj smrti koje se ugovara uz životno osiguranje 

Pokriće osiguranja 

Pokriće za slučaj smrti u okviru ugovorene svote osiguranja:  
 naknada za slučaj smrti  

Minimalna svota osiguranja je 1.000 EUR. 
 

 
Ovo dodatno osiguranje može se ugovoriti uz programe 
životnog osiguranja GRAWE TOBI, GRAWE INVEST i GRAWE 
INVEST 4U. 

 
 
 

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 

Ograničenja pokrića 

Osiguravatelj isplaćuje matematičku pričuvu ugovora o 
osiguranju u slučaju smrti osiguranika uslijed: 

 samoubojstva u prve tri godine osiguranja (osim 
ako je ugovorena klauzula nepobitnosti) 

 namjernog izazivanja smrti od strane korisnika, 
ako su do tada bile uplaćene barem tri godišnje 
premije 

Ako nije drukčije ugovoreno, osiguravatelj isplaćuje 
matematičku pričuvu i u slučaju smrti osiguranika uslijed: 

 obavljanja zanimanja specijalnog pilota (npr. letač 
zmajem, vozač balona, paraglajder, padobranac), 
pilota helikoptera ili vojnog pilota 

 bavljenja nekom opasnom vrstom sporta (npr. 
ekstremno penjanje, dubinsko ronjenje, skakanje 
padobranom i sl.) 

 sudjelovanja u utrkama kopnenih vozila, letjelica 
ili plovila ili treninzima za njih 

 epidemije 

 infekcije HIV-om 

 rata ili sličnih događaja te uslijed nemira, 
ustanaka, nereda ili pobuna koji nastanu iz 
događaja povezanih s ratom 

 djelovanja detonacije eksploziva, mina, torpeda, 
bomba ili pirotehničkih sredstava u ratnim i 
sličnim okolnostima kao i u mirnodobnom 
razdoblju kao posljedica nesavjesnog postupanja s 
navedenim sredstvima 

 obavljanja zanimanja pirotehničara, demontera 
mina, granata i drugih eksplozivnih naprava 

 sudjelovanja na znanstvenim ili drugim 
ekspedicijama 

 nuklearne, biološke, kemijske ili terorizmom 
izazvane katastrofe u koje je uključena tj. kojima 
je pogođena Republika Hrvatska 

 potresa 

 izvršenja ili pokušaja izvršenja kaznenih djela od 
strane ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili 
korisnika 
 

http://www.grawe.hr/
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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, 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 unaprijed za svako razdoblje osiguranja, u godišnjim, polugodišnjim, kvartalnim ili mjesečnim 
obrocima (gotovinom, SEPA izravnim terećenjem, debitnom ili kreditnom karticom i sl.).  
Premija, odnosno njezin prvi obrok 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 u 00:00 sati dana koji je kao početak osiguranja naveden u polici, pod uvjetom da je 
do tada plaćena premija ili njezin prvi obrok (rata). Ako premija ili njezin prvi obrok nije plaćena do dana početka 
osiguranja, osiguravateljno pokriće počinje u 00:00 sati prvog sljedećeg dana nakon dana kada je u cijelosti plaćena 
premija ili njezin prvi obrok. 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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