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Dopunski uvjeti osiguranja za slučaj rođenja djeteta  WU 2199.01-1021
 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
(1) Dopunski Uvjeti osiguranja za slučaj rođenja djeteta (u daljnjem 

tekstu Dopunski uvjeti) sastavni su dio ugovora o osiguranju života 
kojeg ugovaratelj osiguranja sklopi s Wiener osiguranjem Vienna 
Insurance Group d.d. (u daljnjem tekstu Osiguratelj). 

(2) Prema ovim Dopunskim uvjetima može se ugovoriti osiguranje za 
slučaj rođenja djeteta. 

(3) Prema ovim Dopunskim uvjetima mogu se osigurati samo one osobe 
koje se mogu osigurati prema Uvjetima za osiguranje života uz koje 
je ovo dopunsko osiguranje ugovoreno. 

 
Članak 2. 

 
(1) U smislu ovih Dopunskih uvjeta značenje pojma: 

PERIOD POČEKA (KARENCA) je vremensko razdoblje od stupanja na 
snagu ugovora o osiguranju do trenutka punog preuzimanja rizika od 
strane Osiguratelja; 
POROD – pod porodom se smatra završetak trudnoće s trajanjem od 
najmanje 28 tjedana. 
Izrazi koji se u ovim Dopunskim uvjetima koriste za osobe u muškom 
rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe. 

 
II. POČETAK I TRAJANJE OSIGURANJA 

 
Članak 3. 

 
(1) Ovo dopunsko osiguranje sklapa se u pravilu istovremeno s 

osiguranjem života. 
(2) Ako je dopunsko osiguranje sklopljeno nakon početka osiguranja 

života, početak dopunskog osiguranja je u 00.00 sati dana koji je 
pisanim sporazumom utvrđen kao početak dopunskog osiguranja ako 
je dotad plaćena prva premija.  

(3) Ako prva premija nije plaćena do datuma početka osiguranja, 
osiguranje 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 nastupi smrt osiguranika. 

 
Članak 4. 

 
(1) Ugovaratelj može najkasnije 30 dana prije početka osigurateljne 

godine pisanim putem zatražiti početak ili prestanak dopunskog 
osiguranja za slučaj rođenja djeteta. Početak i istek osigurateljne 
godine dopunskog osiguranja moraju biti jednaki početku i isteku 
osigurateljne godine osiguranja života.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ovi Dopunski uvjeti primjenjuju se od 1. listopada 2021. godine 

III. PREMIJA OSIGURANJA 
 

Članak 5. 
 

(1) Premija ovog dopunskog osiguranja utvrđena je cjenicima 
Osiguratelja, 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) Osiguratelj 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. 
 

IV. OBVEZE OSIGURATELJA 
 

Članak 6. 
 

(1) Osiguratelj će isplatiti osiguranu svotu za slučaj rođenja djeteta 
navedenu u polici osiguranja kada osiguranik postane biološki roditelj. 

(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) U slučaju rođenja mrtvorođenog djeteta priznat će se isplata jednake 
naknade kao da je dijete rođeno živo. 

(4) Osiguranik ima pravo na isplatu osigurane svote za slučaj rođenja 
djeteta za svako dijete koje je rođeno nakon početka pokrića sukladno 
točki 2. ovog članka (npr. za blizance dvostruki iznos). 

 
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. 

 
VI. PRIJAVA OSIGURANOG SLUČAJA 

 
Članak 8. 

 
(1) Osobe koje polažu pravo na naknadu dužne su, kad nastupi osigurani 

slučaj, podnijeti pisani zahtjev Osiguratelju.  
(2) Zahtjevu je nužno priložiti Rodni list djeteta ili u slučaju mrtvorođenog 

djeteta, odgovarajuću medicinsku dokumentaciju o porodu.  
(3) Osiguratelj 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 Osiguratelja. 

(4) Troškove prijave i pribave verificirane dokumentacije i eventualnih 
ovjerenih prijevoda snosi korisnik osiguranja. 

 
VII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 9. 

 
(1) Za odnose između ugovaratelja osiguranja, osiguranika i Osiguratelja 

koji nisu određeni ovim Dopunskim uvjetima primijenit će se odredbe 
Uvjeta za osiguranje života uz koje je ovo dopunsko osiguranje 
ugovoreno, ako nisu u suprotnosti s ovim Dopunskim uvjetima. 

 


