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DOPUNSKI UVJETI 
ZA OSIGURANJE ČLANOVA KUĆANSTVA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) 

 
OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(1) Opći uvjeti za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja 
(nezgode) i ovi Dopunski uvjeti za osiguranje članova kućanstva od 
posljedica nesretnog slučaja (u daljnjem tekstu: Dopunski uvjeti) 
sastavni su dio ugovora za osiguranje članova kućanstva od posljedica 
nesretnog slučaja, kojeg ugovaratelj osiguranja sklopi s Wiener 
osiguranje Vienna Insurance Group d.d. (u daljnjem tekstu: 
Osiguratelj). 
(2) Kućanstvom se smatra svaka obitelj ili druga zajednica osoba čiji 
članovi zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode. 
Članovima kućanstva smatraju se: supružnici, djeca, roditelji i ostali 
članovi zajedničkog kućanstva, koji su u polici ili u priloženom popisu 
uz policu poimence navedeni. 
Članovi kućanstva koji privremeno stanuju u drugom mjestu (djeca na 
školovanju, osobe na odsluženju vojnog roka, osoba na privremenom 
radu i slično) mogu se osigurati kao članovi kućanstva. 
(3) Ugovaratelj može biti svaki član kućanstva, poduzeće, ili druga 
pravna osoba koja ima interes osigurati svoje članove i njihovu obitelj. 
(4) Ugovoriti se može individualno ili grupno osiguranje za slučaj 
smrti i za slučaj trajnog invaliditeta od posljedica nesretnog slučaja. 
Uz ovo osiguranje može se ugovoriti i osiguranje za slučaj smrti 
uslijed bolesti. 
(5) Osobe koje su osigurane po ovim Dopunskim uvjetima, uključuju 
se u potpunu obvezu osiguratelja bez obzira na njihovo zdravstveno 
stanje, opću radnu sposobnost, kao i bez plaćanja povišene premije u 
smislu članka 9. stavak (1) točka 6. Općih uvjeta, osim duševno 
bolesnih osoba i osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti, koje su 
u svakom slučaju isključene iz osiguranja. 
(6) Članovi kućanstva koji su navršili 70 godina života ne mogu biti 
osigurani po ovim Dopunskim uvjetima. 
 

OBVEZA OSIGURATELJA I TRAJANJE OSIGURANJA 
Članak 2. 

(1) Obveza osiguratelja u odnosu na svakog osiguranog člana 
kućanstva, počinje istekom 24. sata onoga dana kada je plaćena 
ugovorena premija, ali ne prije isteka 24. sata onoga dana koji je u 
polici naveden kao početak osiguranja. 
(2) Ako je ugovoreno individualno osiguranje s uključenjem smrti 
uslijed bolesti, obveza osiguratelja za slučaj smrti uslijed bolesti 
počinje po isteku prva tri mjeseca od dana sklapanja osiguranja. 
(3) Ako je ugovoreno grupno osiguranje s uključenjem smrti uslijed 
bolesti, obveza osiguratelja za slučaj smrti uslijed bolesti tijekom prvih 
šest mjeseci trajanja ugovora o osiguranju iznosi 50% od osigurane 
svote za slučaj smrti uslijed bolesti ugovorene na polici. 
(4) Osiguratelj nema nikakvu obvezu isplate osigurane svote za slučaj 
smrti uslijed bolesti: 
   1. ako osiguranik u prvoj godini trajanja osiguranja, odnosno svog  
       pristupa u osiguranje, izvrši samoubojstvo, 
   2. ako osiguranikova smrt nastupi izvršenjem smrtne kazne, 
   3. ako osiguranikova smrt nastupi uslijed potresa, 
   4. ako osiguranikova smrt nastupi: 
      - uslijed objavljenog rata u našoj državi; 
      - uslijed ratnih događaja, neprijateljstava ili ratu sličnih radnji,  
        građanskog rata, revolucije, pobune, ustanka ili građanskih  
        nemira koji nastanu iz takvih događaja, sabotaže ili terorizma  
        počinjenog iz političkih pobuda, nasilja ili drugih sličnih događaja  
        u kojima je sudjelovao osiguranik. 
(5) Obveza osiguratelja za novog člana kućanstva počinje istekom 24. 
satai onoga dana kada je osiguratelj primio obavijest o pristupanju u 
osiguranje i kada je plaćena premija. 
Odredbe stavka (2) i (3) ovog članka primjenjuju se na novog člana 
istekom 24. sata onoga dana od kada ga je osiguratelj primio u 
osiguranje. 
(6) Obveza osiguratelja za sve članove kućanstva prestaje istekom 
24. sata onoga dana, koji je naveden u polici kao istek osiguranja. 
 
 
 

 
(7) Za osobu koja nije više član kućanstva tijekom trajanja osiguranja 
iz bilo kojeg razloga, osiguranje je na snazi i za tu osobu do isteka 
tekuće godine osiguranja. 
 

OSIGURANE SVOTE 
Članak 3. 

(1) Svi osigurani članovi kućanstva imaju iste osigurane svote. 
(2) U polici navedene osigurane svote za jednog osiguranika 
predstavljaju najviši iznos obveze osiguratelja za pojedini osigurani 
slučaj. 
 

PLAĆANJE PREMIJE 
Članak 4. 

(1) Ugovaratelj osiguranja plaća premiju odmah i unaprijed za godinu 
dana za sve osiguranike bez izuzetaka i za sve vrijeme trajanja 
osiguranja, ako drukčije nije ugovoreno. 
(2) Za članove kućanstva koji pristupe tijekom trajanja osiguranja, za 
prvu godinu plaća se onoliko dvanaestina od godišnje premije koliko 
mjeseci je osiguranje na snazi do isteka tekuće godine osiguranja. Za 
svakog novoprimljenog člana kućanstva izdaje se nova polica. 
 

PRIJAVA NESRETNOG SLUČAJA 
Članak 5. 

Ugovaratelj osiguranja dužan je osiguratelju prijaviti svaki osigurani 
slučaj koji se dogodi osiguraniku u roku predviđenom člankom 13. 
Općih uvjeta i dužan je pružiti sve potrebne podatke zbog utvrđivanja 
obveze osiguratelja. 
 

KORISNIK OSIGURANJA 
Članak 6. 

(1) Ako nije u polici drukčije ugovoreno korisnici za slučaj smrti 
osiguranika određeni su člankom 17. Općih uvjeta. 
(2) Za slučaj invaliditeta korisnik je sam osiguranik. 
(3) Ako je maloljetna osoba korisnik osiguranja isplatu osigurane 
svote odnosno naknade, isplatit će osiguratelj njegovim roditeljima 
odnosno skrbniku. U tom slučaju osiguratelj ima pravo od ovih osoba 
zahtijevati da prethodno pribave rješenje mjerodavnog skrbničkog 
tijela za prijem osigurane svote, odnosno naknade, koja pripada 
maloljetnoj osobi. 
 

OBVEZA OSIGURATELJA KADA JE OSIGURANIK 
MLAĐI OD 14 GODINA 

Članak 7. 
Kada nastupi smrt osiguranika mlađeg od 14 godina, osiguratelj je u 
obvezi isplatiti korisniku za troškove pogreba 50% od ugovorene 
osigurane svote za slučaj smrti. 
 

ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 8. 

Ovi Dopunski uvjeti vrijede uz Opće uvjete za osiguranje od posljedica 
nesretnog slučaja, a ukoliko je njihov sadržaj u suprotnosti sa 
sadržajem Općih uvjeta, vrijede ovi Dopunski uvjeti. 




