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 DOPUNSKI  UVJETI  
ZA OSIGURANJE OSOBA OD POSLJEDICA  

NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) VLASNIKA RAČUNA KOD ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 
BANK D.D. 

 
 
 

UVODNE ODREDBE 
Članak 1. 

 
(1) Opći uvjeti za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja 
(nezgode) (u daljnjem teksu: Opći uvjeti) i Ovi Dopunski uvjeti 
za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja - 
nezgode (u daljnjem tekstu:  Dopunski uvjeti ) sastavni su dio 
ugovora o osiguranju kojeg vlasnik računa (u daljnjem tekstu: 
Ugovaratelj osiguranja) sklopi sa Wiener osiguranje Vienna 
Insurance Group d.d. (u daljnjem tekstu: Osiguratelj). 
(2) Ugovaratelj osiguranja, koji je isključivo osiguranik, može 
biti punoljetna osoba koja je otvorila bilo koju vrstu računa u 
Erste&Steiermärkische bank d.d. 
(3) Osobe koje se osiguravaju po ovim Dopusnkim  uvjetima, 
uključuju se u potpunu obvezu osiguratelja bez obzira na 
njihovo zdravstveno stanje, opću radnu sposobnost kao i bez 
plaćanja povišene premije u smislu članka 9. stavka (1) točke 
6. 
Duševno bolesne osobe i poslovno nesposobne osobu u 
svakom su slučaju isključene iz osiguranja. 
(4) Pravne osobe koje imaju štedni ulog ne mogu se osigurati 
po ovim Dopunskim uvjetima. 
 

OBVEZE OSIGURATELJA 
Članak 2. 

 
Kad nastane nesretni slučaj u smislu Općih uvjeta, osiguratelj 
isplaćuje iznose ugovorene ugovorom o osiguranja sukladno 
odredbama članka 8. stavka (1) točke 1.,2. i 3. Općih uvjeta. 
 

TRAJANJE OSIGURANJA 
Članak 3. 

 
Obveza  osiguratelja  počinje  istekom  24.  sata  dana  koji  je  
u  polici naveden kao početak osiguranja, ali ne prije isteka 
24. sata onoga dana kad je plaćena premija osiguranja ili njen 
prvi obrok, i prestaje istekom 24. sata onoga dana koji je u 
polici naveden kao dan prestanka osiguranja, ako nije 
drukčije ugovoreno. Ako je u polici ugovoreno plaćanje 
premije nalogom za prijenos, obveza počinje istekom 24. sata 
onoga dana koji je u polici označen kao početak osiguranja. 
Osiguranje se, potpisom Police osiguranja, sklapa na 
neodređeno vrijeme i traje do otkaza (osiguranje/pokriće se 
produljuje iz godine u godinu dok ga jedna od ugovornih 
strana ne otkaže.  
Ako je u polici naveden samo početak osiguranja, osiguranje 
se produžuje iz godine u godinu sve dok ga jedna od 
ugovornih strana ne otkaže. 
Osiguranje prestaje za svakog pojedinog osiguranika istekom  
24.  sata bez obzira da li je i koliko ugovoreno trajanje onoga 
dana kada: 
  1. nastupi smrt osiguranika ili bude ustanovljen invaliditet od 

100 %; 
  2. osiguranik postane duševno bolestan ili popuno lišen 

poslovne sposobnosti; 
  3. istekne godina osiguranja u kojoj osiguranik navrši 75 

(sedamdesetpet) godina života; 
   

 
  
 4.  protekne rok iz članka 11. stavka (3) ovih Općih uvjeta, 

a premija do toga roka nije plaćena; 
  5. bude raskinut ugovor o osiguranju u smislu članka 20. 

Općih uvjeta. 
 

PLAĆANJE PREMIJE 
Članak 4. 

 
Premija osiguranja plaća se jednom godišnje i to odjednom 
za prvu godinu osiguranja prilikom ugovaranja osiguranja 
potpisivanjem Police osiguranja, te na dan dospijeća za 
svaku narednu godinu trajanja osiguranja. Rokom 
dospijeća smatra se dan isteka tekućeg godišnjeg 
razdoblja za koje je osiguranje/pokriće na snazi.  
Premija osiguranja za prvu godinu osiguranja se plaća u 
gotovom novcu ili nalogom za prijenos, isključivo na šalteru 
banke, putem posebne tiskanice. 
Posebna tiskanica iz prethodnog stavka sastoji se od 
police osiguranja i potvrde o uplati premije. Polica 
osiguranja s ovim Dopunskim uvjetima i Općim uvjetima 
uručuje se osiguraniku prigodom uplate prve premije. 
 

OBVEZA OSIGURATELJA PREMA OSIGURANIKU 
STARIJEM OD 75 GODINA ŽIVOTA 

Članak 5. 
 

Osiguraniku koji je u trenutku nastanka nesretnog slučaja 
stariji od 75 godina života, osiguratelj je u obvezi isplatiti 
50% iznosa kojeg bi trebao isplatiti na temelju odredbi 
Općih uvjeta. 
 

ZAVRŠNA ODREDBA 
Članak 6. 

 
Ovi Dopunski uvjeti vrijede uz Opće uvjete, a ako je 
sadržaj Dopunskih uvjeta u suprotnosti sa sadržajem 
Općih uvjeta, primjenjivat će se odredbe ovih Dopunskih 
uvjeta. 


