
Osiguranje od nezgode
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja

UNIQA osiguranje d.d. Hrvatska  Nezgoda & sigurnost

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 
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8 Zemljopisni opseg osiguranja
 Osiguranje vrijedi u cijelom svijetu, ako nije ugovoreno drugačije.  

 Dodatno pokriće troškova  nezgode vrijedi samo na području Republike Hrvatske.

Pokriće osiguranja
 Trajni invaliditet uslijed nesretnog slučaja  

Isplaćuje se osigurnina u postotku osiguranog 
iznosa koji se određuje prema Tablici za 
određivanje postotka trajnog invaliditeta kao 
posljedice nesretnog slučaja.

 Smrt uslijed nesretnog slučaja 
Isplaćuje se ugovoreni iznos osiguranja.

Dodatno je moguće ugovoriti pokriće:                                                                                                         

hospitalizacija

naknada za prijelom

privremena nesposobnost za rad

smrt uslijed bolesti

smrt uslijed prometne nezgode

smrt uslijed iznenadne bolesti 

teško bolesna stanja

bolnička dnevnica

dnevna naknada

troškovi nezgode

troškovi gubitka/oštećenje prtljage.  

                                                                

Ovisno o odabranoj vrsti, osiguranje može trajati 
24 sata, u vrijeme radnog vremena ili za vrijeme 
sudjelovanja na raznim aktivnostima.

Što nije pokriveno osiguranjem
 namjerno uzrokovani nesretni slučaj

 samoubojstvo

 srčani ili moždani udar

 trbušne kile

 hernija i sve vrste lumbalgija

 odljepljenje mrežnice

 patološke promjene kostiju

 sustavne neuromuskulatorne i endokrine bolesti

 psihički poremećaji.

Ograničenja pokrića
Isključene su obveze iz osiguranja ako je nesretni slučaj 
nastao: 

 zbog potresa

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

 pri treningu i sudjelovanju u automobilskim, carting 
i motociklističkim utrkama

 pri upravljanju i vožnji zrakoplovom i letjelicama 
svih vrsta

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

 zbog aktivnog sudjelovanja u fizičkom 
obračunavanju

 uslijed terorizma.



Obveze osiguranika
− prijava svih okolnosti značajnih za ocjenu rizika prilikom  sklapanja osiguranja,

− prijava promjene zanimanja tijekom trajanja osiguranja

− 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.

Kada i kako platiti osiguranje
Premija se u pravilu plaća unaprijed godišnje za svako razdoblje osiguranja ako nije ugovoreno drugačije. 

Datum početka i završetka pokrića 
Početak osiguranja je u 00.00 sati onoga dana koji je na polici naveden kao početak osiguranja, pod uvjetom da je prije toga 
plaćena premija, odnosno premijski obrok, ako nije drugačije ugovoreno.

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

Raskid ugovora
Ugovor o osiguranju sklopljen na godinu dana ne  može se jednostrano raskinuti prije ugovorenog datuma isteka osiguranja. 

Ugovor sklopljen do otkaza 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 ili bude ustanovljena trajna invalidnost od 100%. 


