
I.	 Opće	odredbe	

Članak	1.
1.	 Grupno	 životno	 osiguranje	 je	 osiguranje	 za	 slučaj	 smrti	 i	
	 doživljenja	 sklopljeno	 od	 strane	 istog	 ugovaratelja	
	 osiguranja	 za	 osiguranike	 članove	 određene	 grupe	 koje	
	 povezuje	 neki	 drugi	 zajednički	 interes,	 a	 ne	 samo	 osiguranje	
	 (npr.	poduzeće	za	svoje	radnike,	udruga	za	svoje	članove).	
2.	 Na	 grupno	 životno	 osiguranje	 primjenjuju	 se	 ovi	 Posebni	
	 uvjeti	grupnog	životnog	osiguranja	(u	daljnjem	tekstu:	Posebni	
	 uvjeti)	te	na	odgovarajući	način	Opći	uvjeti	životnog	osiguranja	
	 (u	daljnjem	tekstu:	Opći	uvjeti).	

Članak	2.
1.	 Grupno	 životno	 osiguranje	 čini	 više	 pojedinačnih	 ugovora	 o	
	 osiguranju	za	slučaj	smrti	i	doživljenja.
2.	 Grupno	 životno	 osiguranje	 može	 se	 ugovoriti	 za	 grupu	 od	
	 najmanje	petero	članova.
3.	 Ako	 broj	 aktivnih	 pojedinačnih	 ugovora	 o	 osiguranju	 postane	
	 manji	 od	 5	 (pet),	 grupno	 životno	 osiguranje	 prestaje	 istekom	
	 posljednjeg	 dana	 u	 mjesecu	 u	 kojem	 je	 nastupilo	 opisano	
	 smanjenje	broja	pojedinačnih	ugovora	o	osiguranju.	U	tom	slučaju	
	 ugovaratelj	osiguranja	može	zatražiti	otkup	pojedinačnih	ugovora	
	 o	osiguranju	ako	postoji	mogućnost	otkupa	ili	pojedinačni	ugovor	
	 o	 osiguranju	 na	 odgovarajući	 način	 izmijeniti	 u	 ugovor	 o	
	 individualnom	životom	osiguranju	prema	programu	individualnog	
	 životnog	osiguranja.
4.	 Grupno	životno	osiguranje	ugovara	se	na	temelju	jedne	ponude,	
	 a	za	svakog	osiguranika	izdaje	se	pojedinačna	polica	osiguranja.	
5.	 Pojedinačna	polica	smatra	se	pravno	samostalnim,	pojedinačnim	
	 ugovorom	 o	 osiguranju.	 Sastavni	 dio	 svakog	 pojedinačnog	
	 ugovora	je	ponuda	za	sklapanje	ugovora	o	grupnom	životnom	
	 osiguranju.

II.	 Trajanje	osiguranja

Članak	3.
Trajanje	osiguranja	određeno	je	u	svakoj	pojedinačnoj	polici.

III.	 Premija	

Članak	4.
1.	 Osiguravatelj	za	sve	premije	pojedinačnih	ugovora	o	osiguranju	
	 ispostavlja	zbirni	račun.
2.	 Ugovaratelj	 osiguranja	 je	 obvezan	 osiguravatelju	 istovremeno	
	 s	 uplatom	 premije	 grupnog	 životnog	 osiguranja	 dostaviti	
	 specifikaciju	uplata	s	brojevima	pojedinačnih	polica	za	koje	su	
	 izvršene	 uplate	 te	 iznosima	 koji	 su	 uplaćeni	 po	 pojedinim	
	 policama.
3.	 U	 slučaju	 da	 ugovaratelj	 osiguranja	 ne	 dostavi	 specifikaciju	
	 prema	 prethodnom	 stavku,	 uplaćeni	 iznos	 se	može	 doznačiti	
	 razmjerno	 pripisanim	 premijama	 pojedinačnih	 ugovora	 o	
	 osiguranju	 za	 koje	 je	 napravljen	 obračun,	 pri	 čemu	 se	
	 uplaćeni	 iznos	 najprije	 koristi	 za	 pokriće	 najranije	 dospjelih	
	 potraživanja	 i	 dospjelih	 premija	 pojedinačnih	 ugovora	 o	
	 osiguranju.
4.	 Ako	ugovaratelj	osiguranja	zakasni	s	plaćanjem	premije,	nakon	
	 plaćanja	 premije	 najprije	 se	 podmiruju	 zatezne	 kamate,	 a	

	 zatim	dospjele	neplaćene	premije	tako	da	se	najprije	podmiruje	
	 potraživanje	 premije	 od	 čijeg	 dospijeća	 je	 proteklo	 najviše	
	 vremena	 i	 nastavlja	 se	 padajućim	 nizom	 prema	 potraživanju	
	 od	 čijeg	 je	 dospijeća	 proteklo	 najmanje	 vremena	 (koje	 imaju	
	 najmanju	starost	odnosno	najmanji	broj	dana	zakašnjenja).	
	 Iznos	 naknadno	 uplaćene	 premije	 se,	 razmjerno	 ugovorenim		
	 premijama,	 raspodjeljuje	 na	 svaku	 od	 ugovorenih	 polica	
	 osiguranja.
5.	 Osiguravatelj	 ima	 pravo	 kompenzirati	 naknade	 iz	 osiguranja	
	 koje	 je	 eventualno	 dužan	 isplatiti	 na	 temelju	 ugovora	 o	
	 osiguranju	s	dospjelim	premijama	osiguranja.

IV.	 Izmjene	grupnog	životnog	osiguranja

Članak	5.
1.	 Otkup	i	kapitalizacija	
	 Na	 otkup	 i	 kapitalizaciju	 pojedinačnih	 ugovora	 o	 osiguranju	
	 primjenjuju	se	odredbe	Općih	uvjeta.
2.	 Istup	osiguranika	iz	osiguranja
	 Prilikom	 istupa	 osiguranika	 iz	 grupnog	 životnog	 osiguranja	
	 ugovaratelj	osiguranja	ima	sljedeće	mogućnosti:
2.1.	 zatražiti	otkup	pojedinačnog	ugovora	o	osiguranju,	ako	postoji	
	 mogućnost	otkupa;
2.2.	 zamijeniti	 osiguranika	 koji	 istupa	 iz	 grupnog	 životnog	
	 osiguranja	novim	osiguranikom;
	 Zahtjev	 za	 zamjenom	 osiguranika	 mora	 biti	 podnesen	
	 na	 obrascu	 osiguravatelja	 i	 potpisan	 od	 strane	 ugovaratelja	
	 osiguranja	 i	 osobe	 koju	 se	 želi	 osigurati.	 Zamjena	
	 osiguranika	 bez	 pismene	 suglasnosti	 osiguravatelja	 nema	
	 učinka.	
	 Zamjenom	osiguranika	ne	mijenja	se	datum	isteka	pojedinačnog	
	 ugovora	o	osiguranju.	
	 Osiguravateljno	pokriće	za	novog	osiguranika	počinje	u	24:00	
	 sata	dana	koji	je	na	obrascu	zahtjeva	za	zamjenom	osiguranika	
	 odobrio	osiguravatelj.
2.3.	 na	zahtjev	osiguranika	 i	uz	suglasnost	osiguravatelja	dopustiti	
	 osiguraniku	da	preuzme	pojedinačnu	policu	grupnog	životnog	
	 osiguranja.	 U	 tom	 slučaju	 osiguranik	 postaje	 ugovaratelj	
	 osiguranja	 i	 osiguranik	 pojedinačne	 police	 osiguranja	 te	
	 s	 programa	 grupnog	 životnog	 osiguranja	 prelazi	 na	 program	
	 individualnog	životnog	osiguranja.	Navedenu	 izmjenu	moguće	
	 je	izvršiti	samo	početkom	osiguravateljne	godine.
3.	 Primanje	novog	osiguranika	u	osiguranje
	 Ugovaratelj	osiguranja	može	zatražiti	primanje	novog	osiguranika	
	 u	 grupno	 životno	 osiguranje	 samo	 početkom	 osiguravateljne	
	 godine.
	 Osiguravateljno	pokriće	za	novoprijavljenog	osiguranika	počinje	u	
	 24:00	sata	dana	koji	je	u	polici	označen	kao	dan	početka	nove	
	 osiguravateljne	 godine	 pod	 uvjetom	 da	 je	 do	 tada	 plaćena	
	 premija	ili	njezin	prvi	obrok.

V.	 Završne	odredbe

Članak	6.
Ovi	Posebni	uvjeti	vrijede	uz	Opće	uvjete,	a	ako	je	njihov	sadržaj	u	
suprotnosti	sa	sadržajem	Općih	uvjeta,	vrijede	ovi	Posebni	uvjeti.
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