POSEBNI UVJETI DOPUNSKOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ SMRTI
USLIJED SRČANOG ILI MOŽDANOG UDARA

I. OPĆE ODREDBE

(2) Za osiguranje osobe koja je podložna većem riziku za Osiguravatelja, primjenjuju se dodaci na premiju ili smanjenje osiguranih svota, što je utvrđeno cjenicima i pravilima Osiguravatelja.
(3) Ugovaratelj je obvezan premiju ovog dopunskog osiguranja plaćati unaprijed, zajedno s premijom osiguranja života, u rokovima navedenim u ponudi.
(4) Osiguravatelj ima pravo prilikom isplate štete, od iznosa štete odbiti sve
neplaćene obroke premije.
(5) Ugovaratelj je dužan uz ugovorenu premiju platiti sve doprinose i poreze
koji budu uvedeni propisima.

Članak 1.
(1) Posebni Uvjeti dopunskog osiguranja za slučaj smrti uslijed srčanog ili
moždanog udara (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
smrti uslijed srčanog ili moždanog udara.
(3) Prema ovim Posebnim uvjetima mogu se osigurati samo one osobe koje se
mogu osigurati prema Općim uvjetima za osiguranje života.

V. OBVEZE OSIGURAVATELJA

Članak 2.

Članak 6.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Posebnih uvjeta imaju sljedeće značenje:
PERIOD POČEKA (KARENCA) je vremensko razdoblje od stupanja na
snagu ugovora o osiguranju do trenutka punog preuzimanja rizika od
strane Osiguravatelja;
BOLEST je fizičko stanje koje predstavlja patološko odstupanje od
normalnog stanja zdravlja;
PRETHODNO ZDRAVSTVENO STANJE je stanje vezano uz bolest,
simptome, liječenje i bolove koji su se pojavili u nekom trenutku prije
početka pokrića po ovom osiguranju, bez obzira jesu li medicinsko
liječenje ili savjet zatraženi, a koje je bilo ili je sada poznato ugovaratelju
ili osiguraniku, ili je za pretpostaviti da mu je trebalo biti poznato. Stanja
koja nastanu između potpisivanja ponude i sklapanja ugovora o osiguranju,
jednako će se smatrati prethodnim stanjem.
Izrazi koji se u ovim Posebnim uvjetima koriste za osobe u muškom rodu
su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

(1) U slučaju smrti osiguranika, koja je uzrokovana srčanim ili moždanim udarom, Osiguravatelj je u obvezi isplatiti iznos osigurane svote za slučaj smrti
naznačen na polici osiguranja.
(2) Osiguravatelj je u obvezi isplate iznosa osigurane svote iz stavka 1. ovog
članka samo ako je smrt osiguranika izravno uzrokovana srčanim ili moždanim udarom i ako je nastupila unutar 28 dana od nastanka srčanog ili
moždanog udara.
(3) Srčani udar za potrebe ovih Posebnih uvjeta osiguranja podrazumijeva
nedvosmislenu dijagnozu smrti dijela srčanog mišića zbog nedovoljne opskrbe krvlju odgovarajućih područja.
(4) Obveza Osiguravatelja iz stavka 1. ovog članka postoji samo ako postoje
dokumentirani nalazi tipične boli u sredini prsišta ili svježim EKG promjenama tipa infarkta, uz porast odgovarajućih srčanih markera tipičnih za srčani
udar koji potvrđuju da je do istoga došlo što je dovelo do smrti.
(5) Moždani udar za potrebe ovih Posebnih uvjeta osiguranja podrazumijeva
pretrpljeno cerebrovaskularno zbivanje u smislu infarkta moždanog tkiva,
intracerebralnog (unutarmoždanog) krvarenja ili subarahnoidnog krvarenja
(ispod mekih moždanih opni).
(6) Obveza Osiguravatelja iz stavka 1. ovog članka postoji samo ako postoji
jasan CT, MR ili drugi odgovarajući slikovni prikaz koji potvrđuje da je došlo
do moždanog udara što je dovelo do smrti.
(7) Osiguravatelj će isplatiti osiguranu svotu iz stavka 1. ovog članka i u slučaju
iznenadne smrti zbog srčanog ili moždanog udara koji je dokazan Potvrdom o smrti ili samo obdukcijskim nalazom.

II. SPOSOBNOST ZA OSIGURANJE
Članak 3.
(1) Radi procjene rizika, Osiguravatelj zadržava pravo traženja dodatnih podataka neophodnih za zaključenje ugovora.
III. POČETAK I TRAJANJE OSIGURANJA
Članak 4.
(1) Osiguravateljna zaštita počinje u 00:00 sati dana po isteku perioda počeka
(karence) od šest mjeseci 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) Ako je dopunsko osiguranje zaključeno ili obnovljeno istovremeno s osiguranjem života, osiguravateljna obveza počinje u skladu s Općim uvjetima za
osiguranje života.
(4) Ugovaratelj može najkasnije 30 dana prije početka osiguravateljne godine pismeno zatražiti početak ili prestanak dopunskog osiguranja za slučaj
smrti uslijed srčanog ili moždanog udara. Početak i istek osiguravateljne
godine dopunskog osiguranja moraju biti jednaki početku i isteku osiguravateljne godine osiguranja života.
(5) Osiguranje traje do smrti osiguranika odnosno do 00:00 sati dana utvrđenog u polici osiguranja kao istek osiguranja.

VI. ISKLJUČENJE I OGRANIČENJE OBVEZE OSIGURAVATELJA
Članak 7.
U svakom slučaju obveza Osiguravatelja iz članka 7. isključena je ako je
smrt nastupila kao posljedica konzumacije lijekova bez nadzora ovlaštene
medicinske osobe i liječnika, uslijed zloporabe alkohola ili konzumacije
otrova, te uslijed sudjelovanja osiguranika u opasnim sportovima. Obveza
Osiguravatelja isključena je i ako je smrt izravno ili neizravno uzrokovana
bilo kojom bolešću od koje je osiguranik bolovao prije sklapanja osiguranja
(prethodno zdravstveno stanje).
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
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. PREMIJA OSIGURANJA
Članak 5.
(1) Premija ovog dopunskog osiguranja utvrđena je tarifama Osiguravatelja, a
ovisi o visini osigurane svote.

U primjeni od 01.01.2018.
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