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WK 003.2018-01 Klauzula ESB uz višegodišnji ugovor o osiguranju nezgode 
 
 
 
Ugovaratelj osiguranja prema ovoj Klauzuli može biti osoba od navršene 18. (osamnaeste) do navršene 
70. (sedamdesete) godine života koja je s Erste&Steiermärkische bank d.d. sklopila ugovor o kreditu. 
Ugovaratelj osiguranja mora biti ujedno i osiguranik.  
 
Na ugovor sklopljen prema ovoj Klauzuli primjenjuju se i Opći uvjeti za osiguranje od posljedica 
nesretnog slučaja (nezgode) s tablicom invaliditeta WU 01.0001-17, osim odredaba koje su ovom 
Klauzulom isključene ili drugačije ugovorene.  
 
Na ovaj ugovor se ne primjenjuje: 
- članak 4. stavak (1) Općih uvjeta za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode),  
- druga rečenica članka 8. stavka (1) točke 3. Općih uvjeta za osiguranje od posljedica nesretnog 

slučaja (nezgode),  
- članak 9. stavak (1), točke 1., 2., 3. i 4., Općih uvjeta za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja 

(nezgode) i  
- članak 23. Općih uvjeta za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).  
 
U slučaju nastanka trajnog invaliditeta uslijed nesretnog slučaja osiguratelj je u obvezi isplatiti postotak 
od ugovorene osigurane svote koji odgovara postotku utvrđenog djelomičnog trajnog invaliditeta prema 
Općim uvjetima za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) s tablicom invaliditeta WU 
01.0001-17.  
 
Ako je zbog nesretnog slučaja nastupio djelomični trajni invaliditet osiguranika jednak ili manji od 10% 
ne isplaćuje se naknada. 
 
Premija osiguranja plaća se jednom godišnje i to odjednom za prvu godinu osiguranja prilikom 
ugovaranja osiguranja (potpisivanja Police osiguranja), te na dan dospijeća  za svaku narednu godinu 
trajanja osiguranja. Danom dospijeća smatra se dan isteka tekućeg godišnjeg razdoblja za koje je 
osiguranje/pokriće na snazi. 
 
Visina ugovorenih osiguranih svota te godišnjih premija osiguranja, za pokriće smrti uslijed nezgode i 
pokriće trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja, smanjuju se po isteku svake 5. (pete) 
godine osiguranja prema postocima navedenim u Tablici 1: 
 

Trajanje osiguranja 
Postotak smanjena svote osiguranja i premije po isteku svake 

5. godine 

od do 6. godina 11. godina 16. godina 21. godina 26. godina 

1 godina  5 godina nema smanjenja 

1 godina 10 godina 43%         

1 godina 15 godina 24% 43%       

1 godina 20 godina 16% 24% 43%     

1 godina 25 godina 11% 16% 24% 43%   

1 godina 30 godina 8% 11% 16% 24% 43% 

     Tablica 1.  
 
Isključene su u cijelosti sve obveze osiguratelja ako je nesretni slučaj nastao: 
1.  pri upravljanju i vožnji zrakoplovom i letjelicama svih vrsta (osim u svojstvu putnika u javnom 

prijevozu), kao i sportski skokovi padobranom, zračno jedriličarstvo, letenje zmajem, letenje 
paraglidingom, vožnja balonom; 
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2.  za vrijeme sportske rekreacije ili u svojstvu registriranog člana sportske organizacije (amaterskog 
bavljenja sportom) u sportovima – alpinizam, alpsko skijanje, base jumping, borilački sportovi, 
bungee jumping, jahanje, moto sportovi, ronjenje, speleologija.  

3.  pri bavljenju nogometom (trening i sportska natjecanja) u svojstvu registriranog člana sportske 
organizacije (amatersko bavljenje sportom);  

4.   pri profesionalnom bavljenju sportom, uključujući treninge i natjecanja. 
 
SANKCIJSKA KLAUZULA: 
Osiguratelj (reosiguratelj) neće smjeti pružiti pokriće i neće imati odgovornost platiti bilo koji odštetni 
zahtjev ili pružiti bilo kakvu korist prema ovom Ugovoru u onoj mjeri u kojoj bi pružanje takvog pokrića, 
plaćanja takvog zahtjeva ili pružanje takve koristi izložilo osiguratelja (reosiguratelja) bilo kojoj sankciji, 
zabrani ili ograničavanju u skladu s odlukama Ujedinjenih naroda ili trgovinskim ili gospodarskim 
sankcijama, zakonima ili propisima Europske unije (lokalnim sankcijama države) ili Sjedinjenih Američkih 
Država (pod uvjetom da to ne krši bilo koji propis ili specifično nacionalno pravo primjenjivo na 
osiguratelja ili reosiguratelja iz ovog Ugovora. 
 
 
 


