POSEBNI UVJETI DOPUNSKOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ ROĐENJA DJETETA

I. OPĆE ODREDBE

(2) U slučaju rođenja mrtvorođenog djeteta priznat će se isplata jednake naknade kao da je dijete rođeno živo.
(3) Osiguranik ima pravo na isplatu osigurane svote za slučaj rođenja djeteta
za svako dijete koje je rođeno nakon početka pokrića sukladno čl. 4. i 6.
ovih uvjeta (npr. za blizance dvostruki iznos).

Članak 1.
(1) Posebni Uvjeti dopunskog osiguranja za slučaj rođenja djeteta (u daljnjem
tekstu Posebni uvjeti) sastavni su dio ugovora o osiguranju života kojeg
ugovaratelj osiguranja sklopi s Wiener osiguranjem Vienna Insurance Group d.d. (u daljnjem tekstu Osiguravatelj).
(2) Prema ovim Posebnim uvjetima može se ugovoriti osiguranje za slučaj rođenja djeteta.
(3) Prema ovim Posebnim uvjetima mogu se osigurati samo one osobe koje se
mogu osigurati prema Općim uvjetima za osiguranje života.

V. KORISNIK OSIGURANJA
Članak 7.
(1) Korisnik osiguranja za slučaj rođenja djeteta je osiguranik.
(2) Ako je korisnik maloljetna osoba, osigurana svota će se isplatiti na račun
maloljetnika.
(3) Vjerovnici ugovaratelja osiguranja i osiguranika nemaju nikakvo pravo na
osiguranu svotu ugovorenu za korisnika.
(4) U slučaju smrti osiguranika prije izvršenja isplate osigurane svote za slučaj
rođenja djeteta, isplata će se izvršiti zakonskim nasljednicima osiguranika.

Članak 2.
U smislu ovih Posebnih uvjeta značenje pojma:
PERIOD POČEKA (KARENCA) je vremensko razdoblje od stupanja na
snagu ugovora o osiguranju do trenutka punog preuzimanja rizika od
strane Osiguravatelja;
POROD – pod porodom se smatra završetak trudnoće s trajanjem od
najmanje 28 tjedana.
Izrazi koji se u ovim Posebnim uvjetima koriste za osobe u muškom rodu
su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

VI. PRIJAVA OSIGURANOG SLUČAJA
Članak 8.
(1) Osobe koje polažu pravo na naknadu dužne su, kad nastupi osigurani slučaj, podnijeti pismeni zahtjev Osiguravatelju.
(2) Zahtjevu je nužno priložiti Rodni list djeteta ili u slučaju mrtvorođenog djeteta, odgovarajuću medicinsku dokumentaciju o porodu.
(3) Osiguravatelj ima pravo traženja dodatne dokumentacije, koja je po razumnoj ocjeni relevantna za ocjenu opravdanosti predmetnog zahtjeva, te
verifikaciju postojeće, pregledom na mjestu i od strane osobe/ustanove
ovlaštene od strane Osiguravatelja.
(4) Troškove prijave i pribave verificirane dokumentacije i eventualnih ovjerenih prijevoda snosi korisnik osiguranja.

II. POČETAK I TRAJANJE OSIGURANJA
Članak 3.
(1) Osiguravateljna zaštita počinje u 00:00 sati dana po isteku perioda počeka
(karence) od godinu dana od dana koji je na polici naznačen kao početak
osiguranja, uz uvjet da je dospjela premija plaćena u cijelosti.
(2) Ako su premija ili prvi obrok premije plaćeni nakon datuma koji je na polici
naznačen kao početak osiguranja, period počeka računa se od datuma
uplate.
(3) Osiguranje traje do smrti osiguranika odnosno do 00:00 sati dana utvrđenog u polici osiguranja kao istek osiguranja.

VII. ISPLATA OSIGURANE SVOTE
Članak 9.

Članak 4.
Ugovaratelj može najkasnije 30 dana prije početka osiguravateljne godine
pismeno zatražiti početak ili prestanak dopunskog osiguranja za slučaj rođenja
djeteta. Početak i istek osiguravateljne godine dopunskog osiguranja moraju
biti jednaki početku i isteku osiguravateljne godine osiguranja života.

(1) Ne ispuni li Osiguravatelj svoju obvezu u ugovorenom roku, duguje osiguraniku zatezne kamate od dana primitka obavijesti o osiguranom slučaju,
kao i naknadu štete koja mu je uslijed toga nastala.
(2) Po primitku zahtjeva za isplatu Osiguravatelj će isplatiti naknadu temeljem
ovog osiguranja u iznosu navedenom na polici osiguranja.
(3) Isplata osigurane svote vrši se na trošak i rizik korisnika.

III. PREMIJA OSIGURANJA

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.
(1) Premija ovog dopunskog osiguranja utvrđena je tarifama Osiguravatelja, a
ovisi o visini osigurane svote.
(2) Ugovaratelj je obvezan premiju ovog dopunskog osiguranja plaćati unaprijed, zajedno s premijom osiguranja života, u rokovima navedenim u ponudi.
(3) Osiguravatelj ima pravo prilikom isplate štete, od iznosa štete odbiti sve
neplaćene obroke premije.
(4) Ugovaratelj je dužan uz ugovorenu premiju platiti sve doprinose i poreze
koji budu uvedeni propisima.

Članak 10.
Za odnose između ugovaratelja osiguranja, osiguranika i Osiguravatelja koji
nisu određeni ovim Posebnim uvjetima primijenit će se odredbe Općih uvjeta
za osiguranje života, ako nisu u suprotnosti s ovim Posebnim uvjetima.

IV. OBVEZE OSIGURAVATELJA
Članak 6.
(1) Osiguravatelj će isplatiti osiguranu svotu za slučaj rođenja djeteta kada
osiguranik postane biološki roditelj.

U primjeni od 01.01.2018.
OZN. za NAR. UO-039-18-01

Ovi Posebni uvjeti primjenjuju se od 1. siječnja 2018. godine
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