
Životno osiguranje
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja
Društvo: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Proizvod: sKredit

Sve predugovorne i ugovorne informacije o ovom proizvodu nalaze se u ostalim dokumentima Ugovora o osiguranju.
Vrsta osiguranja
Životno osiguranje korisnika kredita za slučaj smrti kod kojeg se premija uplaćuje jednokratno.
Tijekom trajanja osiguranja, obveza osiguratelja za isplatom osigurane svote postoji samo za nastanak osiguranog
slučaja po ugovorenom pokriću dok po isteku trajanja osiguranja ne postoji obveza isplate.

Pokriće osiguranja
smrt

Što nije pokriveno osiguranjem
smrt uslijed bolesti za vrijeme karence
(vremensko razdoblje od 6 (šest) mjeseci za
zbirnu osiguranu svotu do 10.000 EUR,
odnosno 12 (dvanaest) mjeseci za zbirnu
osiguranu svotu iznad 10.000 EUR, računajući
od datuma početka osiguranja)

Ograničenja pokrića
Umjesto ugovorene osigurane svote isplatiti
će se značajno manji iznos (prikupljena
matematička pričuva) ako je smrt osiguranika
nastupila uslijed:
samoubojstva osiguranika u prvoj godini
osiguranja
namjernog djelovanja korisnika osiguranja
rata, nemira ili sličnih radnji
pokušaja ili izvršenja kaznenog djela ili
izvršenja smrtne kazne
potresa, drugih prirodnih katastrofa ili
poslijedica atomske katastrofe

Zemljopisni opseg osiguranja
Vaše pokriće vrijedi u cijelom svijetu.

Koje su moje obveze
potpuno i istinito odgovoriti na sva pitanja i pružiti sve tražene informacije u ponudi za osiguranje
(ugovaratelj osiguranja i osiguranik)
pravodobno i u cijelosti platiti ugovorenu premiju osiguranja (ugovaratelj osiguranja)
neodgodivo nas obavijestiti o svakoj promjeni adrese ugovaratelja osiguranja (ugovaratelj osiguranja)

Kada i kako platiti osiguranje
Premija se plaća jednokratno unaprijed za cijelo trajanje osiguranja.

Datum početka i završetka pokrića
Početak osiguranja uvijek je u 00:00 sati prvog dana u mjesecu. Početak osiguranja u pravilu je prvi dan u
mjesecu koji slijedi mjesec podnošenja pisane ponude i plaćanja premije. Osigurateljna zaštita odnosno
osigurateljna obveza počinje od datuma početka osiguranja navedenog na ponudi i polici pod uvjetom da je
do dana sklapanja Ugovora u potpunosti plaćena jednokratna premija. Ako premija nije plaćena do početka
osiguranja ili u ugovorenom roku, osigurateljna obveza počinje u 24:00 sata onog dana kada ugovorena
premija bude uplaćena u cijelosti, ali ne prije početka osiguranja. Osiguranje prestaje na ugovoreni datum
isteka osiguranja, odnosno do 00:00 sati onog dana koji je na polici osiguranja naznačen kao istek
osiguranja, kada osiguratelj zaprimi prijavu smrti osiguranika. Trajanje osiguranja odgovara razdoblju
otplate kredita, a najviše se može ugovoriti na rok od 120 mjeseci.
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Raskid ugovora
Ugovaratelj osiguranja može raskinuti Ugovor podnošenjem pisanog zahtjeva za raskid u svakom uredu
osiguratelja ili slanjem pisanog zahtjeva za raskid na adresu sjedišta osiguratelja.
Ugovaratelju osiguranja se u slučaju prijevremene otplate kredita u cijelosti (ili promjene
dužnika/vjerovnika), vraća razmjerni dio uplaćene premije umanjen za trošak osiguratelja.
U slučaju odustajanja od Ugovora u roku 30 dana od primitka obavijesti osiguratelja o sklapanju Ugovora,
ugovaratelj osiguranja ima pravo na povrat uplaćene premije.
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