
 

 Stranica 1 od 1  WU 2101.02-0419 
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I. Uvodne odredbe 

Članak 1. 
1. Ukoliko je to posebno ugovoreno i ukoliko je plaćena 

dodatna premija osiguranja, uz osiguranje života se daje 

i dopunsko pokriće osiguranja za slučaj slučaj rođenja 

djeteta osiguranika (u daljnjem tekstu: dopunsko 

osiguranje).  

2. Dopunsko osiguranje može se ugovoriti samo uz 

osiguranje života, a ovi Dopunski uvjeti osiguranja za 

slučaj slučaj rođenja djeteta osiguranika (u daljnjem 

tekstu: Dopunski uvjeti) zajedno s Uvjetima za osiguranje 

života sastavni su dio ugovora o osiguranju života s 

dopunskim osiguranjem. 

 
II. Obaveze osiguratelja 

Članak 2. 

1. Osiguratelj je u obvezi isplatiti osiguraniku naknadu za 

rođenje (ili posvojenje) djeteta osiguranika u visini 

osigurane svote naznačene u ponudi i polici osiguranja.  

2. Obveza osiguratelja iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se 

za svako dijete rođeno (ili posvojeno) za vrijeme trajanja 

osiguranja, a nakon proteka najmanje 12 mjeseci od dana 

početka osiguranja.  

3. Osobe koje polažu pravo na osiguranu svotu obvezne su, 

kad nastupi osigurani slučaj, osiguratelju podnijeti pisanu 

prijavu i Rodni list djeteta ili konačno Rješenje o 

posvojenju. 

  

III. Početak i istek osiguranja  

Članak 3. 
1. Dopunsko osiguranje sklapa se u pravilu istovremeno s 

osiguranjem života.  
2. Kada ovo Dopunsko osiguranje nije sklopljeno 

istovremeno s osiguranjem života, ugovaratelj osiguranja 
može pisanim putem zatražiti sklapanje i ovog 
Dopunskog osiguranja. 

3. Ako prva premija nije plaćena do početka Dopunskog 
osiguranja naznačenog na ponudi i polici osiguranja, 
obveza osiguratelja počinje u 24.00 sata onoga dana kada 
je u cijelosti plaćena prva ugovorena premija. 

4. Obveza osiguratelja za dopunsko osiguranje prestaje:  

1) u 00.00 sati dana koji je u polici osiguranja utvrđen 

kao istek dopunskog osiguranja;  

2) u 24.00 sata na dan kada osiguratelj primi zahtjev 

ugovaratelja osiguranja za prestanak dopunskog 

osiguranja, odnosno u 24.00 sata onoga dana do 

kojeg je plaćena premija za dopunsko osiguranje;  

3) istovremeno s prestankom obveze za osiguranje 

života po istoj polici iz bilo kojeg razloga; 

4) kada osiguranik postane duševno bolestan ili 

potpuno lišen poslovne sposobnosti;  

5) kada nastupi smrt osiguranika.  

 

IV. Premija osiguranja  

Članak 4. 

1. Premija ovoga dopunskog osiguranja plaća se u istoj 

valuti, na isti način i istovremeno s premijom osiguranja 

života u skladu s Uvjetima za osiguranje života.  

2. Osiguratelj ima pravo kod isplate odbiti od iznosa naknade 
dužnu premiju po polici za osigurateljnu godinu u kojoj je 
nastupio osigurani slučaj iz ovih Dopunskih uvjeta. 

 

V. Zastara  

Članak 5.  
1. Potraživanja iz ugovora o dopunskom osiguranju 

zastarijevaju prema odredbama Zakona o obveznim 

odnosima.  

 
 

VI. Završne odredbe  

Članak 6. 

1. Za odnose između ugovornih strana te ostalih osoba kojih 

se tiče, a koji nisu određeni ovim Dopunskim uvjetima, 

primijenit će se odredbe Uvjeta za osiguranje života ako 

nisu u suprotnosti s ovim Dopunskim uvjetima.  

2. Na odnose strana iz ovog ugovora o osiguranju 

primjenjuje se hrvatsko pravo. Na sva ostala pitanja te 

prava i obveze iz ovog ugovora koja nisu regulirana 

Ponudom, Uvjetima za osiguranje života i ovim Uvjetima 

osiguranja primjenjuju se relevantne odredbe važećeg 

Zakona o obveznim odnosima, propisa kojima se 

reguliraju prava i zaštita potrošača i ostalih relevantnih 

zakona RH. 

 

U primjeni od travnja 2019. godine 

 


