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Posebni uvjeti dodatnog osiguranja za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja 
(LV UTZ/2021)  

 

 
I. Opće odredbe 

Članak 1. 

1. Dodatno osiguranje za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja 
(u daljnjem tekstu: dodatno osiguranje) moguće je ugovoriti samo uz 
životno osiguranje koje je kao osnovno osiguranje ugovoreno s 
osiguravateljem. 

2. Na dodatno osiguranje primjenjuju se ovi Posebni uvjeti dodatnog 
osiguranja za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja (u 
daljnjem tekstu: Posebni uvjeti) te na odgovarajući način Opći uvjeti 
životnog osiguranja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti). 

3. Ne postoji mogućnost otkupa dodatnog osiguranja kao ni preinake u 
osiguranje oslobođeno plaćanja premije. 

4. Korisnik za slučaj smrti nema pravo na sudjelovanje u dobiti. 

5. Ako su istim ugovorom o osiguranju osigurane dvije osobe, 
osigurana svota dodatnog osiguranja će biti isplaćena u dvostrukom 
iznosu samo ako smrt obaju osiguranika kao posljedica nesretnog 
slučaja nastupi istovremeno. 

Smatra se da je smrt obaju osiguranika kao posljedica istog 
nesretnog slučaja nastupila istovremeno ako je nastupila u trenutku 
nastanka nesretnog slučaja, ali i u roku od jedne godine od dana 
nastanka nesretnog slučaja ako je smrt posljedica tog nesretnog 
slučaja. 

Članak 2. 

1. Ne mogu se osigurati osobe koje su trajno potpuno radno 
nesposobne, osobe s mentalnim oštećenjima, osobe koje su slijepe, 
gluhe, paralizirane ili su trajni invalidi s utvrđenim trajnim 
invaliditetom većim od 70%. 

2.  Za osobe koje se ne mogu osigurati prema ovim Posebnim uvjetima 
ne postoji osiguravateljno pokriće.  

3.  Dodatno osiguranje se raskida ako osiguranik tijekom trajanja 
osiguranja postane neosigurljiv prema stavku 1. ovoga članka.  

  Ako je jednim ugovorom o osiguranju osigurano više osiguranika, 
ugovor o osiguranju se raskida samo u odnosu na osiguranika koji 
postane neosigurljiv. 

II. Predmet osiguranja 

Članak 3. 

U slučaju smrti osiguranika kao posljedice nesretnog slučaja u 
razdoblju od godine dana od dana nesretnog slučaja osiguravatelj 
isplaćuje osiguranu svotu dodatnog osiguranja pod uvjetom da je 
nesretni slučaj nastupio tijekom trajanja osiguranja i prije navršene 
75. godine života osiguranika. 

Članak 4. 

1. U smislu ovih Posebnih uvjeta nesretni slučaj je događaj nezavisan 
od isključive volje osiguranika koji iznenada i izvana mehanički ili 
kemijski djeluje na njegovo tijelo izazivajući tjelesne ozljede ili smrt. 

2. U smislu stavka 1. ovoga članka nesretnim slučajem se posebno 
smatraju: gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav 
predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, 
ranjavanje oružjem ili drugim predmetima, udar ili ujed životinje i 
ubod insekta, osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva 
infektivna bolest.  

3. Nesretnim slučajem se u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju i 
sljedeći događaji: 

3.1. davljenje i utapljanje; 

3.2. opekline vatrom ili elektricitetom, vrućim predmetom, tekućinama ili 
parom, kiselinama, lužinama i sl.; 

3.3. trovanje zbog udisaja plinova ili otrovnih para, osim u slučaju 
profesionalnih bolesti; 

3.4. istegnuće mišića, iščašenje, uganuće i prijelom kostiju koji nastanu 
zbog naglih tjelesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja izazvanih 
nepredviđenim vanjskim događajima, ako je to nakon ozljede 
utvrđeno od odgovarajućeg liječnika specijalista. 

4. Osiguranje se odnosi i na nesretne slučajeve osiguranika kao putnika 
u zrakoplovu (avion, balon, jedrilica, helikopter, sportski zrakoplov i 
sl.) koji ima dozvolu za prijevoz putnika. 

Putnikom se, u smislu ovih Posebnih uvjeta, smatra svaka osoba 
koja se prevozi zrakoplovom uz pristanak zračnog prijevoznika 
odnosno operatora zrakoplova, osim članova letačke i kabinske 
posade zrakoplova i drugog zrakoplovnog osoblja koje obavlja 
poslove održavanja (tehničari, mehaničari i dr.), rukovanja odnosno 
opsluživanja zrakoplova te kojoj zrakoplov ne služi za obavljanje 
profesionalne djelatnosti. 

5. Bolesti se ne smatraju nesretnim slučajem, a prenosive bolesti se ne 
smatraju posljedicama nesretnog slučaja. To ne vrijedi za dječju 
paralizu, za meningoencefalitis i lajmsku boreliozu čijeg uzročnika u 
ranoljetnom razdoblju prenosi ugriz krpelja. 

III. Isključenja obveze osiguravatelja 

Članak 5. 

1. Ako nije drukčije ugovoreno, ne postoji osiguravateljno pokriće ako 
je nesretni slučaj nastupio uslijed događaja za koji je obveza 
osiguravatelja isključena ili ograničena odredbama Općih uvjeta kao 
i ako nesretni slučaj nastupi: 

1.1. prilikom korištenja zrakoplova, padobrana i naprava za letenje bilo 
koje vrste, osim u slučajevima opisanim u članku 4. stavak 4.; 

1.2. pri treningu i sudjelovanju osiguranika u javnim sportskim 
natjecanjima u svojstvu registriranog člana sportske organizacije kao 
i pri profesionalnom bavljenju sportom; 

1.3. posrednim ili neposrednim utjecajem: 

- nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja; 
- atomske energije; 
- radioaktivne kontaminacije ako je intenzitet zračenja, izmjeren 

izvan kruga mikrolokacije izvora zračenja, bio iznad zakonom 
dopuštene granice kontaminacije; 

1.4. kao posljedica srčanog udara (infarkta), moždanog udara ili bolesti 
opisane srodnim ili sličnim pojmovima (srčani udar se ni u kom 
slučaju ne smatra posljedicom nesretnog slučaja); 

1.5. zbog djelovanja alkohola, opojnih droga ili lijekova na osiguranika u 
trenutku nastanka nesretnog slučaja, bez obzira na bilo kakvu 
odgovornost treće osobe za nastanak nesretnog slučaja; 

Smatra se, osim ako se ne dokaže suprotno, da je nesretni slučaj 
nastao zbog djelovanja alkohola na osiguranika ako se analizom krvi 
ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u organizmu utvrdi da 
je u vrijeme nastupanja nesretnog slučaja udio alkohola u krvi 
osiguranika iznosio 0,5 g/kg (0,5 ‰) i više, ako je osiguranik 
upravljao motornim vozilom, zrakoplovom ili plovnim objektom bilo 
koje vrste, odnosno 1 g/kg (1‰) i više u svim ostalim slučajevima. 
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Smatra se, osim ako se ne dokaže suprotno, da je nesretni slučaj 
nastao uslijed djelovanja alkohola odnosno opojnih droga na 
osiguranika ako se osiguranik odbije podvrgnuti ispitivanju 
alkoholiziranosti ili utjecaja opojnih droga kao i ako se udalji s mjesta 
prometne nesreće prije dolaska policije, odnosno ako nije pozvao 
policiju ni obavijestio nadležnu policijsku postaju o prometnoj nesreći, 
a to je bio dužan učiniti prema propisima ili ako na drugi način 
izbjegne alkotest. 

U slučajevima iz ove točke teret dokazivanja je na osobi koja 
potražuje naknadu iz osiguranja. 

Članak 6.  

 Osiguravateljno pokriće ne postoji za nesretne slučajeve koje 
ugovaratelj osiguranja, osiguranik ili korisnik prouzroče namjerno. 

IV. Završne odredbe 

Članak 7. 

 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: 1.11.2021. 
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