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Vrsta osiguranja  
Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za dijete uz životno osiguranje GRAWE TOBI 

Pokriće osiguranja 

Pokrića u slučaju nastupa nesretnog slučaja u okviru svota 
osiguranja pojedinog programa: 

 naknada za slučaj trajnog invaliditeta s 
progresijom  
Naknada ovisi o postotku utvrđenog trajnog 
invaliditeta: 
- ako ukupan postotak trajnog invaliditeta 

iznosi manje od 50%, iznos naknade se 
određuje u postotku utvrđenog trajnog 
invaliditeta od ugovorene svote osiguranja 

- ako je ukupan postotak trajnog invaliditeta 
50% ili veći, iznos naknade određen u 
postotku utvrđenog trajnog invaliditeta od 
ugovorene svote osiguranja se udvostručuje 

Svota osiguranja je 5.000 EUR kod programa MINI 
TOBI, a 10.000 EUR kod programa SUPER TOBI. 
 

 naknada za dane provedene na liječenju u bolnici 
Iznos naknade je 5 EUR po danu kod programa 
MINI TOBI, a 10 EUR po danu kod programa 
SUPER TOBI. 
 

Što nije pokriveno osiguranjem 

x nesretni slučajevi nastali pri treningu i 
sudjelovanju osiguranika u javnim sportskim 
natjecanjima kao i pri profesionalnom bavljenju 
sportom 

x nesretni slučajevi koji su posljedica korištenja 
zrakoplova, padobrana i naprava za letenje bilo 
koje vrste 

x nesretni slučajevi povezani s ratom, građanskim 
ratom, revolucijom, pobunom, ustankom, 
građanskim nemirom, sabotažom, terorizmom i 
sl. 

x nesretni slučajevi nastali uslijed potresa 
x nesretni slučajevi nastali posrednim ili 

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

Ostala isključenja iz osiguranja navedena su u Općim 
uvjetima osiguranja osoba od posljedica nesretnog 
slučaja (nezgode) AUVB 2020 u članku 15. 
 
 

Ograničenja pokrića 

 ne mogu se osigurati osobe kod kojih je utvrđen 
trajni invaliditet od 100% te opća nesposobnost za 
rad 

 naknada iz osiguranja ne isplaćuje se 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 

 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 

 naknada za dane provedene na liječenju u bolnici 
ne isplaćuje se ako se radi o ustanovama za 
liječenje od ovisnosti, za kronične bolesnike, za 
osobe s mentalnim oštećenjima 

 
 

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 

 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 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 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 osiguranja plaća se do isteka ugovora o osiguranju ili 
njegovog prestanka po nekoj drugoj osnovi. 
 

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 00:00 sati prvog sljedećeg dana kada je u cijelosti plaćena premija ili njezin prvi 
obrok. Osiguravateljno pokriće prestaje istekom trajanja odnosno prestankom 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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