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Članak 1. 

Opće odredbe 

Ovi Posebni uvjeti za kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog 
slučaja (nezgode) gostiju hotela, kampova i drugih ugostiteljskih objekata 
za smještaj (u daljnjem tekstu: Posebni uvjeti) zajedno s Općim uvjetima 
za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) – (u 
daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavni su dio ugovora o kolektivnom 
osiguranju gostiju hotela, kampova i drugih ugostiteljskih objekata za 
smještaj koji je osiguravatelj sklopio s ugovarateljem osiguranja. 

Članak 2. 

Ugovaratelj osiguranja 

Ugovaratelj osiguranja može biti trgovačko društvo, trgovac pojedinac, 
obrtnik ili druga osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje ugostiteljske 
djelatnosti i koja je rješenjem nadležnog tijela ovlaštena pružati usluge 
smještaja u hotelu, kampu ili drugoj vrsti ugostiteljskog objekta za 
smještaj, fizička osoba (iznajmljivač) koja pruža ugostiteljsku uslugu 
smještaja u domaćinstvu te obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje 
pruža ugostiteljsku uslugu smještaja u seljačkom domaćinstvu.  

Članak 3. 

Osiguranici 

1. Ugovor o osiguranju se sklapa bez naznake imena i prezimena 
osiguranika (gosta). 

2. Osiguranici su gosti smješteni kod ugovaratelja osiguranja i upisani u 
knjigu gostiju, popis gostiju odnosno drugu odgovarajuću službenu 
evidenciju iz koje se može utvrditi da su koristili usluge smještaja, 
bez obzira na njihovo zanimanje, zdravstveno stanje, opću radnu 
sposobnost i godine života. 

3. Osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti isključene su iz 
osiguranja.  

4. Osiguranjem nisu obuhvaćeni gosti koji daju pisanu izjavu da ne žele 
biti osigurani. 

Članak 4. 

Korisnici 

1. Korisnik za slučaj trajnog invaliditeta je sam osiguranik, ako nije 
drukčije ugovoreno. 

2. Korisnici za slučaj smrti su zakonski nasljednici osiguranika, a 
utvrđuju se pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju. 

Članak 5. 

Osiguravateljno pokriće 

1. Prema ovim Posebnim uvjetima ugovara se osiguravateljno pokriće 
isključivo za trajni invaliditet (bez progresije) i smrt uslijed nesretnog 
slučaja, u skladu s odredbama Općih uvjeta. 

2. Svote osiguranja naznačene u polici jesu najviši iznos obveze 
osiguravatelja u slučaju nastupa osiguranog slučaja za svakog 
pojedinog osiguranika. 

3. Ako je osiguranik u trenutku nastupa osiguranog slučaja stariji od 75 
godina, osiguravatelj je u obvezi isplatiti 50% ugovorene svote 
osiguranja. 

Članak 6. 

Mjesto osiguranja 

Osiguravateljno pokriće se odnosi na nesretne slučajeve koji su se 
dogodili u hotelu, kampu ili drugom ugostiteljskom objektu za smještaj 
gostiju, u objektu u kojemu se pružaju usluge smještaja u domaćinstvu 
odnosno seljačkom domaćinstvu kao i na zemljištu koje s tim objektom 
čini pravnu cjelinu.  

Članak 7. 

Trajanje ugovora o osiguranju i osiguravateljnog pokrića 

1. Isključuje se primjena članka 4. točke 3. Općih uvjeta o produžetku 
trajanja ugovora sklopljenog na vrijeme od najmanje godinu dana. 

2. U razdoblju iz članka 5. Općih uvjeta, osiguravateljno pokriće za 
svakog osiguranika počinje na datum i u vrijeme koje je u knjizi 
gostiju, popisu gostiju ili drugoj odgovarajućoj službenoj evidenciji 
upisano kao datum i vrijeme dolaska, a završava na datum i u 
vrijeme koje je upisano kao datum i vrijeme odlaska. Ako vrijeme 
dolaska i/ili odlaska nisu upisani, osiguravateljno pokriće počinje na 
datum dolaska u 12:00 sati, a završava na datum odlaska u trenutku 
odlaska, ali najkasnije u 17:00 sati.  

Članak 8. 

Način i rokovi obračuna i plaćanja premije 

1. Početni obračun premije se provodi na temelju procijenjenog broja 
noćenja tijekom osiguravateljnog razdoblja. 

2. Konačni obračun premije se provodi po isteku osiguranja, a kod 
osiguranja sklopljenih na vrijeme od najmanje godinu dana obračun 
se provodi svakih 12 mjeseci računajući od početka osiguranja. 
Konačni obračun se provodi na temelju ostvarenog broja noćenja u 
obračunskom razdoblju.  

3. Ugovaratelj osiguranja je dužan u roku od 30 dana od dana isteka 
osiguranja odnosno razdoblja osiguranja dostaviti osiguravatelju 
točne podatke o broju gostiju prijavljenih na smještaj i ostvarenom 
broju noćenja u obračunskom razdoblju. 

4. Ugovaratelj osiguranja je dužan osiguravatelju staviti na uvid knjigu 
gostiju, popis gostiju odnosno drugu odgovarajuću službenu 
evidenciju iz koje se može utvrditi broj gostiju koji su koristili usluge 
smještaja. 

5. Ako se konačnim obračunom premije utvrdi da je ostvareni broj 
noćenja veći od procijenjenog odnosno planiranog broja noćenja na 
temelju kojega je izvršen početni obračun premije, ugovaratelj 
osiguranja je dužan u roku od osam dana po primitku obračuna 
uplatiti razliku premije. Ako je broj noćenja manji, osiguravatelj je 
dužan u roku od osam dana od dana obračuna isplatiti razliku 
premije ugovaratelju osiguranja. 

Članak 9. 

Završna odredba 

Ovi Posebni uvjeti vrijede uz Opće uvjete, a ako je njihov sadržaj u 
suprotnosti sa sadržajem Općih uvjeta, vrijede ovi Posebni uvjeti.  

 

U primjeni od: 01.02.2021. 


