
Osiguranje od nezgode
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja

UNIQA osiguranje d.d.             Osiguranje klijenata Addiko bank d.d.

Informacije u ovom dokumentu trebale bi vam pomoći da razumijete osnovne značajke i uvjete osiguranja. Potpune predugovorne i 
ugovorne informacije nalaze se u drugim dokumentima, posebno u Informacijama ugovaratelju osiguranja, Uvjetima osiguranja i polici 
osiguranja.

Vrsta osiguranja
Osiguranje klijenata Addiko bank d.d. od posljedica nesretnog slučaja (nezgoda)
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Pokriće osiguranja
 Smrt uslijed nesretnog slučaja 

Isplaćuje se ugovoreni iznos osiguranja za slučaj smrti 
ako je uslijed nezgode nastupila smrt osiguranika.

 Hospitalizacija

Isplaćuje se ugovoreni osigurani iznos za hospitalizaciju 
ako je osiguranik zbog posljedica nezgode proveo u 
bolnici na stacionarnom liječenju neprekidno duže od 
10 dana (dan boravka u bolnici je 24 sata).

 Teško bolesna stanja                                                                

Isplaćuje se ugovoreni osigurani iznos za rizik nastupa 
teškog bolesnog stanja ako se osiguraniku za vrijeme 
trajanja osigurateljnog pokrića dijagnosticira jedna od 
bolesti definiranih u članku 6. stavak 1. točka 4) Uvjeta 
za osiguranje klijenata Addiko bank d.d. od posljedica 
nesretnog slučaja (nezgode), kao što su: srčani 
infarkt; moždani udar; trajno zatajivanje oba bubrega; 
zatajenje funkcije jetre; multipla skleroza; Parkinsonova 
bolest; Alzheimerova bolest; ankilozantni spondilitis; 
reumatoidni artritis; zloćudna oboljenja.

 Naknada za prijelom                                                                 
Isplaćuje se ugovoreni osigurani iznos za slučaj 
prijeloma kosti, neovisno o broju prijeloma kostiju, ako 
je prijelom kosti posljedica nesretnog slučaja. 

Što nije pokriveno osiguranjem
 namjerno uzrokovani nesretni slučaj, 

samoubojstvo

 srčani ili moždani udar kod pokrića smrti uslijed 
nesretnog slučaj

 zdravstvena stanja koja se ne smatraju nesretnim 
slučajem kao npr: trbušna kila, hernija, poremećaji, 
bolesti i sl.)

 nesretni slučaj nastao zbog potresa

 nesretni slučaj nastao zbog rata, neprijateljstava, 
ratnih operacija i ratu sličnih radnji, građanskog 
rata, revolucije, pobune, ustanka ili građanskih 
nemira koji nastanu iz takvih događaja

 nesretni slučaj nastao pri treningu i sudjelovanju u 
automobilskim, carting i motociklističkim utrkama

 nesretni slučaj nastao pri upravljanju i vožnji 
zrakoplovom i letjelicama svih vrsta

 nesretni slučaj nastao zbog djelovanja alkohola i/
ili narkotičkih  sredstava na osiguranika, bez obzira 
na bilo kakvu odgovornost treće osobe za nastanak 
nezgode

 nesretni slučaj nastao zbog aktivnog sudjelovanja u 
fizičkom obračunavanju

 nesretni slučaj nastao uslijed terorizma

 bolest ili posljedice bolesti koja je započela prije 
početka osiguranja 

Ograničenja pokrića
 osigurani iznos za slučaj hospitalizacije, isplaćuje se 
ako je osiguranik zbog posljedica nezgode proveo 
u bolnici na stacionar nom liječenju duže od 10 
dana (dan boravka u bolnici je 24 sata),

 ako teška bolest nastupi tijekom prva tri mjeseca 
trajanja osiguranja, isplata osigurnine ograničena je 
na 50% osiguranog iznosa,

 ostala ograničenja pokrića navedena su u Uvjetima 
za osiguranje klijenata Addiko bank d.d. od 
posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

 

Zemljopisni opseg osiguranja
 Osiguranje vrijedi u cijelom svijetu.



Koje su moje obveze
− prijava svih okolnosti značajnih za ocjenu rizika prilikom sklapanja osiguranja,
− pravovremeno i cjelovito plaćanje dospjele premije,
– nakon nastanka osiguranog slučaja obratiti se liječniku te poduzeti sve potrebne radnje radi liječenja,
– prijava osiguranog slučaja i svih informacija i dokaza za utvrđivanje obveze isplate osigurnine,
– na zahtjev osiguratelja, podvrgnuti se pregledu kod liječnika kojeg odredi osiguratelj u cilju utvrđivanja postojanja obveze 

osiguratelja ili njezinog iznosa.

Kada i kako platiti osiguranje
Premija se plaća mjesečno putem uplatnice na račun osiguratelja ili trajnim nalogom u korist osiguratelja. 

Datum početka i završetka pokrića 
Pokriće počinje u 00:00 sati onoga dana koji će na polici biti naveden kao početak osiguranja, pod uvjetom da je osiguratelju prije 
toga plaćena premija, odnosno premijski obrok, ako nije ugovoreno drugačije. Ako je premija plaćena nakon dana koji će na polici 
biti naveden kao početak osiguranja, obveza osiguratelja počinje u 00:00 sati sljedećeg dana, računajući od dana kada je plaćena 
premija.

Osiguranje, odnosno pokriće, prestaje istekom 24. sata dana isteka osiguranja ili dana raskida osiguranja.

Raskid ugovora
Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme, a može se raskinuti na zahtjev ugovaratelja osiguranja pisanim putem (e-mail, pošta) 
najkasnije 90 dana prije isteka tekuće osigurateljne godine; u tom slučaju osiguranje se raskida na dan isteka tekuće osigurateljne 
godine.

Ugovor se raskida  istekom 24. sata dana kada nastupi smrt osiguranika, kad osiguranik duševno oboli ili bude potpuno lišen 
poslovne sposobnosti u skladu s člankom 3. stavak (2) Uvjeta za osiguranje klijenata Addiko bank d.d. od posljedica nesretnog 
slučaja (nezgode), kad istekne godina osiguranja u kojoj je osiguranik navršio 75 godina života, kad istekne godina osiguranja u 
kojoj je osiguranik (dijete osigurano po paketu obiteljskog osiguranja) navršio 25 godina života. 


