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Posebni uvjeti životnog osiguranja korisnika kredita 
(LV 81102/2021) 

 

 
I. Opće odredbe 

Članak 1. 

1. Ovim Posebnim uvjetima životnog osiguranja korisnika kredita (u 
daljnjem tekstu: Posebni uvjeti) uređuje se sklapanje ugovora o 
osiguranju za slučaj smrti korisnika kredita.  

2. Osiguranik može biti samo korisnik kredita i/ili sudužnik koji u vrijeme 
sklapanja ugovora o osiguranju nije navršio 70. godinu života. 

3. Na ugovor o osiguranju za slučaj smrti korisnika kredita primjenjuju se 
ovi Posebni uvjeti te na odgovarajući način Opći uvjeti životnog 
osiguranja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti). 

II. Osigurana svota 
Članak 2. 

1. U slučaju smrti osiguranika dio osigurane svote do visine neplaćenog 
iznosa kredita isplaćuje se kreditnoj instituciji. Iznos osigurane svote 
koji premašuje ostatak duga isplaćuje se korisnicima osiguranja. 

2. Početna osigurana svota umanjuje se godišnje, računajući od početka 
osiguranja. 

III. Klauzula nepobitnosti 
Članak 3. 

1.  Isključuju se iz primjene odredbe Općih uvjeta o obvezi prijavljivanja 
okolnosti značajnih za ocjenu rizika prilikom sklapanja ugovora o 
osiguranju kao i odredbe o isključivanju pokrića rizika samoubojstva i 
to najviše do iznosa kredita odnosno osigurane svote (ako je osigurana 
svota manja od iznosa kredita), ali u svakom slučaju najviše do iznosa 
od 72.000,00 EUR. 

2.  Jednokratna premija za uključenje ove klauzule iznosi 1‰ od iznosa 
osigurane svote. 

IV. Premija 
Članak 4. 

Premija se određuje na temelju cjenika ovisno o početnoj osiguranoj 
svoti, trajanju osiguranja i pristupnoj dobi osiguranika. 

V. Trajanje osiguranja 

Članak 5. 

Početak osiguranja je prvi dan u mjesecu u kojem kreditna institucija 
izvrši isplatu kredita. Osiguravateljno pokriće počinje danom potpisa 
ponude od strane odgovorne osobe osiguravatelja i ugovaratelja 
osiguranja i osiguranika, međutim ne prije ugovorenog datuma 
početka osiguranja i uplate premije osiguranja na račun osiguravatelja. 

VI. Ponuda  

Članak 6. 

1. Za sklapanje ugovora o životnom osiguranju korisnika kredita koriste 
se isključivo obrasci ponude osiguravatelja. Primjerak ispunjene 
ponude potrebno je poslati u sjedište osiguravatelja najkasnije prvi 
sljedeći radni dan nakon ispunjavanja ponude. 

2. Osiguravatelj zadržava pravo da u roku od 8 dana od dana primitka 
potpuno ispunjene ponude (zajedno sa svim potrebnim dokumentima, 
liječničkim nalazima i dr.) predloži povećanje premije ili odbije ponudu, 
ako zdravstveno stanje osiguranika predstavlja povećani rizik ili rizik 
koji se ne može osigurati. Ako osiguravatelj predloži povećanje 
premije, osiguranik ima pravo odstupiti od ponude. 

3. Ako je pristupna dob osiguranika niža od 60 godina i u slučaju početne 
osigurane svote do 100.000,00 EUR, dovoljni su odgovori na pitanja o 
zdravstvenom stanju koja se nalaze u ponudi. U slučaju više pristupne 
dobi osiguranika ili veće osigurane svote uz ponudu je  

 

potrebno priložiti i nalaze liječničkog pregleda koji osiguranik obavlja 
na trošak osiguravatelja. 

VII. Prijevremena otplata kredita 

Članak 7. 

U slučaju prijevremene otplate kredita, osiguranje za slučaj smrti 
korisnika kredita prestaje s prvim danom nakon isteka mjeseca u 
kojemu je osiguravatelj primio obavijest o prijevremenoj otplati kredita. 

VIII. Završne odredbe 

Članak 8. 

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. 

 

 

 


