Drugo liječničko mišljenje
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja
Društvo: GRAWE Hrvatska d.d., Republika Hrvatska
Proizvod: DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE
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
DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE za određene bolesti i stanja sastavni je dio životnog osiguranja GRAWE ELITE 20
PLUS, a može se ugovoriti i kao dodatno osiguranje uz određene programe životnog osiguranja ili uz kolektivno
zdravstveno osiguranje
Pokriće osiguranja




drugo liječničko mišljenje pružaju liječnici iz
zdravstvenih ustanova u Sjedinjenim Američkim
Državama za sljedeće bolesti i stanja:
- srčani infarkt
- bypass-operacija koronarnih arterija
- karcinom
- moždani udar
- kronično zatajenje bubrega
- transplantacija organa
- multipla skleroza
- paraliza
- sljepoća
Kada je DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE sastavni
dio životnog osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS,
dodatno se pruža i za sljedeće bolesti i stanja:
- operacija aorte
- zamjena srčanih zalistaka
- dobroćudni moždani tumor
- koma
- kronično zatajenje jetre
- terminalna kronična opstrukcijska bolest
pluća
- gubitak udova
- teška trauma glave
- teške opekline
- gubitak glasa i funkcije govora
- gluhoća
drugo liječničko mišljenje za djecu osiguranika,
kada je DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE sastavni
dio životnog osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS, za
sljedeće bolesti i stanja:
- karcinom
- kronično zatajenje bubrega
- transplantacija organa
- paraliza
- sljepoća
- zamjena srčanih zalistaka
- dobroćudni moždani tumor
- koma
- gubitak udova
- teška trauma glave
- teške opekline
- gluhoća

GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, 10000 Zagreb
OIB: 28406115764, www.grawe.hr, info@grawe.hr

Što nije pokriveno osiguranjem
Drugo liječničko mišljenje za bolesti i stanja nastala uslijed:
x
izvršenja ili pokušaja izvršenja kaznenih djela od
strane osiguranika
x
trovanja ili udisanja otrovnih plinova
x
kongenitalnih anomalija ili porođajnih oštećenja
koja se manifestiraju odmah pri porodu ili se
mogu kasnije manifestirati
x
namjernog uzrokovanja ili izazivanja bolesti,
namjernog
samoranjavanja
ili
pokušaja
samoubojstva
x
djelovanja alkohola, droge ili lijekova na
osiguranika
x
rata, građanskog rata, revolucije, pobune,
demonstracija, sabotaže, terorizma i sl.
x
nemira, ustanka ili nereda ako je osiguranik
sudjelovao na strani prouzročitelja nemira,
ustanka ili nereda
x
potresa, nuklearnih rizika, atomske energije ili
ionizirajućih zračenja
x
AIDS-a, stanja ili bolesti povezanih s AIDS-om ili
HIV infekcije
Ako je DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE ugovoreno kao
dodatno osiguranje, ostala isključenja iz osiguranja
navedena su u Uvjetima za osiguranje drugog
liječničkog mišljenja u članku 6.

Ograničenja pokrića







bolesti/stanja moraju biti prvi put dijagnosticirana
za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju
drugo liječničko mišljenje osiguranik ima pravo
zatražiti jedanput tijekom trajanja ugovora o
osiguranju ako je ugovoreno kao dodatno
osiguranje, odnosno pet puta tijekom trajanja
ugovora o osiguranju kada je ono sastavni dio
životnog osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS
drugo liječničko mišljenje za djecu osiguranika
pruža se djeci od 3 do 18 godina
dijagnoza bolesti za koju se pruža drugo liječničko
mišljenje mora biti postavljena od strane liječnika
specijaliste
kada je DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE sastavni
dio životnog osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS,
osiguravateljno pokriće započinje protekom tri
mjeseca računajući od dana koji je u polici
naveden kao početak osiguranja
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Zemljopisni opseg osiguranja


pravo na drugo liječničko mišljenje ostvaruje osiguranik s prebivalištem na području Republike Hrvatske

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
u slučaju nastupa osiguranog slučaja pružiti osiguravatelju sve potrebne podatke i potpunu medicinsku
dokumentaciju

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

Datum početka i završetka pokrića
Ako je DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE ugovoreno kao dodatno osiguranje, osiguravateljno pokriće počinje u 00:00
sati prvoga dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je sklopljeno osiguranje, pod uvjetom da je do tada plaćena
premija ili njezin prvi obrok. Ako premija ili njezin prvi obrok nisu plaćeni do dana početka pokrića, osiguravateljno
pokriće počinje plaćanjem prve premije, odnosno prvog obroka premije.
Kada je DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE sastavni dio životnog osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS, pokriće počinje u
00:00 sati dana koji je u polici naveden kao početak osiguranja, uz uvjet da je do tada plaćena premija ili njezin prvi
obrok. 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 obavijestiti osiguravatelja o odustajanju od ugovora o osiguranju (jednostranom
raskidu ugovora o osiguranju kod sklapanja ugovora na daljinu) u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora. U tom
slučaju ugovaratelj osiguranja ne snosi obveze koje proizlaze iz tog ugovora.
Ugovor o osiguranju može se raskinuti s datumom do kojeg je plaćena premija.
Ugovor o osiguranju prestaje smrću osiguranika, kada osiguranik postane osoba s mentalnim oštećenjima, potpuno
lišen poslovne sposobnosti ili mu bude ustanovljen trajni invaliditet od 100%, istekom godine osiguranja u kojoj
osiguranik navrši 70 godina života (ako je DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE sastavni dio GRAWE ELITE 20 PLUS)
odnosno 75 godina života (ako je DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE ugovoreno kao dodatno osiguranje), raskidom
ugovora o osiguranju, kapitalizacijom ugovora o osnovnom osiguranju, raskidom ugovora između osiguravatelja i
WC Inc. o pružanju usluga drugog liječničkog mišljenja te kada osiguranik iskoristi svoja prava na DRUGO
LIJEČNIČKO MIŠLJENJE. Ako je DRUGO LIJEČNIČKO MIŠLJENJE ugovoreno kao dodatno osiguranje, ugovor o
osiguranju prestaje i s datumom promjene države prebivališta osiguranika te prestankom osiguranja uz koje je
ugovoreno.
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