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Opći uvjeti rentnog osiguranja 
(LV ABR/2020) 

 

 

I. Uvodne odredbe  

Pojedini pojmovi u ovim Općim uvjetima rentnog osiguranja (u daljnjem 
tekstu: Opći uvjeti) imaju sljedeća značenja: 

Osiguravatelj: GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, Zagreb; 

Ugovaratelj osiguranja: fizička ili pravna osoba koja s osiguravateljem 
sklapa ugovor o osiguranju;  

Osiguranik: osoba na koju se odnosi osiguranje i kojoj se isplaćuje renta; 

Korisnik: osoba kojoj se isplaćuje jednokratna naknada u visini 
neiskorištenog dijela premije u slučaju smrti osiguranika, ako je ugovorena 
renta s isplatom neiskorištenog dijela premije; 

Ponuditelj: osoba koja podnosi pisanu ponudu za sklapanje ugovora o 
osiguranju; 

Ponuda: pisani prijedlog ponuditelja za sklapanje ugovora o osiguranju s 
osiguravateljem koji je podnesen na obrascu osiguravatelja i sadrži sve 
bitne elemente ugovora o osiguranju; 

Premija: novčani iznos koji je ugovaratelj osiguranja dužan platiti 
osiguravatelju na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju;  

Polica: isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju koju izdaje 
osiguravatelj; 

Renta: periodična isplata novčanog iznosa osiguraniku temeljem ugovora 
o osiguranju. 

II. Ugovor o osiguranju 

Članak 1. 

1. Ugovor o osiguranju čine ponuda, polica, dodaci polici, Opći uvjeti te 
ugovoreni posebni uvjeti osiguranja i klauzule. 

2. Ugovor o osiguranju sklapa se na temelju ponude podnesene 
osiguravatelju. Svi podaci sadržani u ponudi moraju biti istiniti, točni 
i potpuni. 

3. Osiguravatelj ima pravo nakon zaprimanja ponude zatražiti i dodatne 
podatke bitne za sklapanje ugovora o osiguranju. 

Članak 2. 

1. Ponuda učinjena osiguravatelju veže ponuditelja za vrijeme od 8 
(osam) dana od kada je ponuda prispjela osiguravatelju. 

2. Ako osiguravatelj u roku iz prethodnog stavka ne odbije ponudu koja 
ne odstupa od njegovih uvjeta za predloženo osiguranje, smatrat će 
se da je prihvatio ponudu i da je ugovor o osiguranju sklopljen. U tom 
slučaju ugovor se smatra sklopljenim s danom kada je ponuda 
prispjela osiguravatelju.  

3. Ako osiguravatelj izjavi da prihvaća ponudu i istodobno predloži da 
se ona u nečemu izmijeni ili dopuni, ugovor o osiguranju se smatra 
sklopljenim s danom kada je ugovaratelj osiguranja pristao na 
predložene izmjene odnosno dopune. 

4. Ponuditelj ima pravo odustati od ponude u roku iz stavka 1. i zatražiti 
povrat uplaćene premije.  

Članak 3. 

1. O sklopljenom ugovoru o osiguranju osiguravatelj ugovaratelju 
osiguranja izdaje policu u jednom primjerku. 

2. Ugovaratelj osiguranja može obavijestiti osiguravatelja o odustajanju 
od ugovora o osiguranju najkasnije u roku od 30  

 

 

 

(trideset) dana od dana primitka obavijesti osiguravatelja o sklapanju 
ugovora o osiguranju. U tom slučaju osiguravatelj vraća ugovaratelju 
osiguranja uplaćenu premiju umanjenu za već isplaćenu rentu. 

III. Trajanje osiguranja 

Članak 4. 

1. Trajanje osiguranja određeno je ugovorom o osiguranju. 

2. Osiguravateljno pokriće počinje u 24:00 sata dana koji je kao početak 
osiguranja naveden u polici, pod uvjetom da je do tada u cijelosti 
plaćena premija. Ako premija nije plaćena do dana početka 
osiguranja, osiguravateljno pokriće počinje u 24:00 sata onoga dana 
kada u cijelosti bude plaćena. 

IV. Premija  

Članak 5. 

1. Ugovaratelj osiguranja je dužan premiju platiti odjednom prilikom 
sklapanja ugovora o osiguranju i to na račun osiguravatelja o 
vlastitom trošku. 

2. Ako se premija plaća putem pošte, banke ili nekog drugog pružatelja 
platne usluge, smatrat će se da je ugovaratelj osiguranja podmirio 
svoju obvezu prema osiguravatelju na dan kada je pružatelj platne 
usluge primio od ugovaratelja osiguranja nalog za plaćanje i kada je 
taj nalog postao neopoziv u skladu s odredbama zakona kojim se 
uređuje platni promet. 

V. Predmet osiguranja  

Članak 6. 

1. Ugovaratelj osiguranja se obvezuje osiguravatelju platiti jednokratnu 
premiju, a osiguravatelj se obvezuje isplaćivati rentu osiguraniku na 
način i u razdoblju određenom ugovorom o osiguranju. 

2. Rentu čini osnovna renta i bonus renta: 

2.1. osnovna renta je garantirana kroz čitavo vrijeme trajanja osiguranja; 

2.2. bonus renta nije garantirana već je osiguravatelj može isplatiti 
osiguraniku sukladno članku 10. ovih Općih uvjeta. 

VI. Vrste rente 

Članak 7. 

1. Ugovaratelj osiguranja može ugovoriti: 

1.1. doživotnu rentu; 

Osiguravatelj isplaćuje rentu osiguraniku do njegove smrti. 

1.2. rentu na određeno trajanje; 

Osiguravatelj isplaćuje rentu osiguraniku do njegove smrti, a najdulje 
do isteka razdoblja na koje je ugovorena isplata rente. 

1.3. doživotnu rentu s isplatom neiskorištenog dijela premije; 

Osiguravatelj isplaćuje rentu osiguraniku do njegove smrti. 

Kada nastupi smrt osiguranika osiguravatelj korisniku isplaćuje 
jednokratnu naknadu u visini neiskorištenog dijela premije navedenu 
u ponudi i polici. 

1.1. rentu na određeno trajanje s isplatom neiskorištenog dijela premije; 
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Osiguravatelj isplaćuje rentu osiguraniku do njegove smrti, a najdulje 
do isteka razdoblja na koje je ugovorena isplata rente. 

U slučaju smrti osiguranika prije isteka razdoblja na koje je 
ugovorena isplata rente, osiguravatelj korisniku isplaćuje jednokratnu 
naknadu u visini neiskorištenog dijela premije navedenu u ponudi i 
polici.  

VII. Otkup  

Članak 9. 

Otkup ugovora o osiguranju nije moguć. 

 

VIII. Sudjelovanje u dobiti 

Članak 10. 

1. Osiguravatelj na osnovi tehničkog rezultata poslovanja svaku 
pojedinu poslovnu godinu donosi odluku o dodjeli dobiti ugovorima o 
rentnom osiguranju tj. o isplati bonus rente uz osnovnu rentu. 

2. Renta se od druge godine isplate valorizira tj. usklađuje s ostvarenom 
dobiti. 

IX. Obveze ugovaratelja osiguranja i osiguranika 

Članak 11. 

1. Osiguranik je dužan prije početka svake osiguravateljne godine o 
svom trošku dokazati osiguravatelju činjenicu svog života.  

2. Dokaz o činjenici života predstavlja uvjet za isplatu rente u sljedećoj 
osiguravateljnoj godini. 

Članak 12. 
Prijava promjene adrese  

1. Ugovaratelj osiguranja je dužan pismenim putem bez odlaganja 
osiguravatelju prijaviti promjenu adrese stanovanja ili sjedišta, 
odnosno adrese za dostavu pismena koju je naveo u ponudi.  

2. Ako ugovaratelj osiguranja ne prijavi osiguravatelju promjenu adrese, 
osiguravatelj zadržava pravo slati obavijesti na posljednju adresu 
ugovaratelja osiguranja dostavljenu osiguravatelju. U navedenom 
slučaju dostava svih pismena upućenih od strane osiguravatelja 
smatrat će se uredno obavljenom istekom roka od 8 (osam) dana od 
dana kad su pismena preporučenom poštom upućena na posljednju 
prijavljenu adresu ugovaratelja osiguranja. 

3. Ako je ugovaratelj osiguranja s osiguravateljem ugovorio e-
komunikaciju (komunikaciju putem elektroničke pošte), dužan je 
osiguravatelja bez odlaganja obavijestiti o promjeni e-mail adrese za 
e-komunikaciju. Dostava svih obavijesti osiguravatelja putem 
elektroničke pošte smatrat će se uredno obavljenom danom slanja 
obavijesti na e-mail adresu koju je ugovaratelj osiguranja naveo za 
e-komunikaciju. 

X. Isplata rente 

Članak 12. 

1. Osiguravatelj isplaćuje rentu u ugovorenim obrocima koji su 
naznačeni na polici i to najkasnije 10. radni dan od dana dospjelosti 
pojedinog obroka. 

2. Prvi obrok rente se isplaćuje od dana koji je u polici naveden kao 
početak osiguranja, ako je na taj dan u 00:00 sati osiguranik živ. 

3. Sljedeće obroke rente osiguravatelj isplaćuje pod uvjetom da je 
osiguranik živ u 00:00 sati na dan dospjelosti pojedinog obroka rente. 
Osiguravatelj ima pravo od ugovaratelja osiguranja zatražiti dokaz da 
je osiguranik živ na dan dospjelosti pojedinog obroka rente. 

XI. Valutna klauzula 

Članak 13. 

Sva plaćanja prema ugovoru o osiguranju premija, renti i naknada 
koje su iskazane u stranoj valuti obavljaju se u novčanim jedinicama 
Republike Hrvatske prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske 
narodne banke na dan dospijeća. 

XII. Zastara 

Članak 14. 

1. Tražbine ugovaratelja osiguranja odnosno treće osobe iz ugovora o 
osiguranju života zastarijevaju za 5 (pet) godina računajući od prvog 
dana poslije proteka kalendarske godine u kojoj je tražbina nastala. 

2. Ako zainteresirana osoba dokaže da do dana određenog u 
prethodnom stavku nije znala da se osigurani slučaj dogodio, zastara 
počinje teći od dana kada je za to saznala, s tim da u svakom slučaju 
tražbina zastarijeva za 10 (deset) godina od dana određenog u 
prethodnom stavku. 

3. Tražbine osiguravatelja iz ugovora o osiguranju zastarijevaju za 3 (tri) 
godine. 

XIII. Rješavanje sporova  

Članak 15. 

1. Ugovorne strane će sve sporove koji proizlaze iz ugovora o 
osiguranju ili u vezi s ugovorom o osiguranju i svim njegovim 
naknadnim izmjenama i dopunama, uključujući i sporove koji se 
odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede, prestanka 
ili tumačenja prvenstveno pokušati riješiti sporazumno, prema 
pravilima osiguravatelja o internom postupku rješavanja pritužbi 
stranaka, a ako u tome ne uspiju mogu nastaviti postupak u okviru 
izvansudskog rješavanja sporova pri pravobranitelju za osiguranje 
odnosno Centru za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje. 

2. Ako ugovorne strane ne uspiju riješiti spor na način opisan u ovom 
članku, za rješavanje svih sporova ugovara se mjesna nadležnost 
stvarno nadležnog suda u Zagrebu. 

XIV. Završne odredbe 

Članak 16. 

1. Na ugovor o osiguranju primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. 

2. Na odnose između osiguravatelja, ugovaratelja osiguranja, 
osiguranika, korisnika i drugih osoba kojih se to tiče, a koji nisu 
regulirani ovim Općim uvjetima, primjenjuju se odredbe Zakona o 
obveznim odnosima. 

 

U primjeni od: 1.2.2020. 


