POSEBNI UVJETI ZA OSIGURANJE DNEVNE NAKNADE ZA BOLNIČKO
LIJEČENJE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Osiguranje dnevne naknade za bolničko liječenje ugovara se
kao pridruženi program uz Dodatno zdravstveno osiguranje ili
Dopunsko zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovni
program).
(2) Ugovor o osiguranju dnevne naknade za bolničko liječenje
sklapa se prilikom sklapanja Ugovora o osiguranju Osnovnog
programa kod Osiguratelja i prati pravnu sudbinu Osnovnog
programa.
(3) Uz Opće uvjete za dodatno zdravstveno osiguranje i Opće
uvjete za dopunsko zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu:
Opći uvjeti) sastavni dio Ugovora o osiguranju kojeg Ugovaratelj
osiguranja sklapa s Wiener osiguranjem Vienna Insurance Group
d.d. (u daljnjem tekstu: Osiguratelj) su i Posebni uvjeti za
osiguranje dnevne naknade za bolničko liječenje (u daljnjem
tekstu: Posebni uvjeti).
(4) Prava navedena u Posebnim uvjetima pripadaju isključivo
Osiguranicima te se ne mogu prenositi na druge osobe. Izrazi koji
se koriste u ovim Posebnim uvjetima, a imaju rodno značenje
koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
II. OPSEG OSIGURATELJNOG POKRIĆA
Članak 2.
(1) Osiguranik ostvaruje pravo na dnevnu naknadu za bolničko
liječenje u slučaju bolesti ili nezgode.
(2) Dnevna naknada se ostvaruje u slučaju bolničkog liječenja
Osiguranika u akutnim bolnicama (akutno liječenje u kliničkom
bolničkom centu, kliničkoj bolnici, klinici, općoj bolnici) te na
akutnim odjelima specijalnih bolnica u Republici Hrvatskoj.
(3) Liječenje u specijalnim bolnicama kroničnih plućnih bolesti,
kroničnih duševnih bolesti, liječenje fizikalnom medicinom i
rehabilitacijom u specijalnim bolnicama i lječilištima, dugotrajno
liječenje, palijativna skrb te liječenje u stacionaru doma zdravlja
nisu osnova za korištenje prava na dnevnu naknadu za bolničko
liječenje.
Članak 3.
(1) Temeljem ovih Posebnih uvjeta Osiguranik ostvaruje pravo na
dnevnu naknadu po danu bolničkog liječenja iz članka 2. počevši
od četvrtog (4) dana bolničkog liječenja do najviše tridesetog (30)
dana bolničkog liječenja.
(2) Visina dnevne naknade za bolničko liječenje navedena je u
Klauzuli odnosno Polici osiguranja.
(3) Dnevnu naknadu iz stavka 1. ovog članka Osiguranik ostvaruje
za jednu epizodu bolničkog liječenja u jednoj osigurateljnoj
godini. Pod epizodom bolničkog liječenja podrazumijeva se
liječenje u kontinuitetu bez prekida.
(4) Period počeka (karenca), za vrijeme kojeg Osiguratelj nije u
obvezi pružanja osigurateljnog pokrića ukoliko osigurani slučaj
nastupi, utvrđuje se u trajanju Perioda počeka (karence)
Osnovnog programa.

zaprimanja Zahtjeva s potrebnom dokumentacijom. Ako je za
utvrđivanje postojanja osnova ili visine obveze, odnosno kontrolu
računa i medicinske dokumentacije potrebno stanovito vrijeme,
rok za isplatu ili obavijest da je zahtjev neosnovan iznosi 30 dana.
Ukoliko Osiguratelj neće biti u mogućnosti donijeti konačnu
odluku o visini svoje obveze u roku od 30 dana od dana
zaprimanja zahtjeva, obvezuje se isplatiti iznos nespornog dijela
obveze na ime predujma.
(3) Zahtjev za naknadom obavezno sadrži Otpusno pismo na ime
Osiguranika s podacima o bolnici u kojoj je provedeno bolničko
liječenje i vremenu trajanja bolničkog liječenja.
(4) Na zahtjev Osiguratelja, Osiguranik je dužan dostaviti svu
relevantnu medicinsku dokumentaciju, a u svrhu dokaza prava na
dnevnu naknadu za bolničko liječenje.
III. PREMIJA OSIGURANJA
Članak 5.
(1) Visina premije osiguranja odnosno ukupan iznos premije
osiguranja i način plaćanja premije osiguranja navedeni su na
Polici osiguranja. Ugovaratelj osiguranja je obaviješten o visini
premije osiguranja prije nego je potpisao Policu osiguranja,
odnosno prije nego je uplatio godišnju premiju osiguranja ili prvi
obrok premije.
(2) Dinamika i način plaćanja premije osiguranja dnevne naknade
za bolničko liječenje prati dinamiku i način plaćanja premije
osiguranja Osnovnog programa te se obračunava i plaća uz
premiju osiguranja Osnovnog programa kao njegov sastavni dio.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
(1) U slučaju prestanka ili raskida Osnovnog programa osiguranja
prestaje važiti i osiguranje dnevne naknade za bolničko liječenje
ugovoreno prema ovim Posebnim uvjetima.
Članak 7.
(1) Ovi Posebni uvjeti vrijede samo uz Opće uvjete.
(2) Na sve što nije uređeno ovim Posebnim uvjetima primjenjuju
se odredbe Općih uvjeta.
(3) Ovi Posebni uvjeti primjenjuju se od 15. ožujka 2019. godine.

Članak 4.
(1) Dnevnu naknadu iz članka 3. ovih Posebnih uvjeta Osiguranik
ostvaruje nakon završetka bolničkog liječenja iz članka 2.
temeljem Zahtjeva za naknadom.
(2) Osiguratelj se obvezuje isplatiti Osiguraniku ugovorenu
dnevnu naknadu iz članka 3. u roku od 14 dana od dana
U primjeni od 15.03.2019.
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