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CROATIA OSIGUFTANJE

cRoArrAosisuranied'd' DopuNSKl uvJETI
zA ostcuRANJE TURrsrA r TZLETNTKA oD posLJEDtcA NESRETNoc sludaun

(NEzGODE)
opce ooReoee

Clanak 1.
(1) Op6i uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesret-

nog slu6aja (nezgode) i ovi Dopunski uvjeti za osiguranje tu-
rista i izletnika od posljedica nesretnog sludaja (u daljnjem
tekstu: Dopunski uvjeti) sastavni su dio ugovora za osigura-
nje turista i izletnika od posljedica nesretnog sludaja kojeg
ugovaratelj osiguranja sklopi s CROATIA osiguranjem d.d. (u
daljnjem tekstu: Osiguratelj).

(2) Ugovaratelj moZe biti pravnaosoba.
(3) Osobe koje su osigurane po ovim Dopunskim uvjetima

ukljuduju se u potpunu obvezu osiguratelja bez obzira na nji-
hovo zdravstveno stanje, op6u radnu sposobnost, kao i bez
pla6anja povi5ene premije u smislu dlanka 8. stavka (1) todke
a. Op6ih uvjeta, osim du5evno bolesnih osoba iosoba potpu-
no li6enih poslovne sposobnosti, koje su u svakom sludaju
iskljudene iz osiguranja.

OBVEZA OSIGURATELJA
Clanak 2.

(1 ) Osiguranje obuhva6a nesretne slu6ajeve koji se dogo-
de turistu ili izletniku za vrijeme organiziranog putovanja, izle-
ta ili ljetovanja ito posredstuom ugovaratelja koji je utvrden u
polici.

Osiguranje obuhva6a samo put u odlasku i povratku, kao i

boravak u mjestu izleta odnosno Ijetovanja.
(2) Osiguranje obuhva6a nesretne sludajeve koji se dogo-

de izletniku i turistu za vrijeme dekanja na zbornom mjestu
prije polaska, kao i neposredno nakon dolaska s izleta, dok se
ne udalji s mjesta odredenog za raspu5tanje grupe izletnika i

turista.
(3) Ovim osiguranjem nisu obuhva6ene osobe koje su po

svom sluibenom pozivu sturistima iizletnicima kaovodidi, tu-
madi, vozadi isli6no.

(4) Uz osiguranje izletnika i turista sklapa se osiguranje
odgovornosti ugovaratelja prema osiguranom turistu i izletni-
ku zbog tjelesnih ozljeda i o5te6enja odnosno nestanka nje-
govih stvari do iznosa utvrdenih u polici ito prema Posebnim
uvjetima za osiguranje odgovornosti ugovaratelja osiguranja
uz osiguranje od posljedica nesretnog sludaja.

TRAJANJE OSIGURANJA
Clanak 3.

Ako u polici nije drukdije ugovoreno, obveza osigurateljaza
svakog pojedinog turista iizletnika podinje od trenutka kad je
dosao na mjesto polaska na izlet, a prestaje u trenutku napu-
Stanja mjesta odredenog za povratak.

OSIGURANI IZNOS
Clanak 4.

Osigurani iznos ozna6en na polici najve6i je iznos do kojeg
je osiguratelj u obvezi za svakog pojedinog izletnika iturista.

NAEIN I BoKoVIoBRA6UNA I PLACANJA PREMIJE
Clanak 5.

(1) Obradun premije obavlja se u roku ozna6enom u polici

osiguranja temeljem ukupno izdanih karata ili potvrda, odno-
sno prema prijavama i na temelju u njima predvidenog broja
dana trajanja putovanja za svakog pojedinog izletnika i

turista.
(2) Ugovaratelj je duZan dostaviti osiguratelju obra6un

premije u ugovorenom roku za prethodno trajanje, a istovre-
meno doznaditi odgovaraju6i iznos premije.

(3) Ugovarateljje duZan osiguratelju staviti na uvid eviden-
ciju ili dokumentaciju iz koje se moZe uturditi ispravnost izvr-
Senog obra6una idoznake premije.

(4) Ugovaratelj je duZan ugovorenu premiju pla6ati osigu-
ratelju za cijelo vrijeme trajanja osiguranja prema roku ugovo-
renom u polici.

(5) Ako se premija pla6a putem po5te, smatra se da je pla-
6ena u 24,00 sali onog dana kad je pla6ena na po6ti, a ako je
upla6ena nalogom za prijenos putem banke smatra se da je
upla6ena u 24,00 sati onoga dana kad je nalog za prijenos
predan banci. Za svaki dan prekora6enja roka osiguratelj mo-
2e zaral,unali zatezne kamate u visini odredenoj propisima.

(6) Obveza osiguratelja postoji prema osiguraniku i u slu-
daju kad ugovaratelj nije platio premiju u roku ozna6enom u
polici, ako je osigurani slu6aj nastao za vrijeme trajanja osi-
guranja u smislu 6lanka 6. i 18. Op6ih uvjeta za osiguranje
osoba od posljedica nesretnog slu6aja.

OBVEZA OSIGURATELJA KADA JE OSIGUHANIK MLADI
OD 14 GODINA ILI KADA JE STARIJI OD 75 GODINA

Clanak 6.
(1) Osiguratelj je u obvezi isplatiti, ako nastupi smrt osigu-

ranika mladeg od 14 godina, za pogrebne troSkove 50% osi-
guranog iznosa za sludaj smrti.

(2) Osiguratelj je u obvezi isplatitisamo50%od iznosakoji
bi ina6e trebao platiti, ako je osiguranik kojeg je zadesio ne-
sretni sludaj stariji od 75 goclina.

PRIJAVA NESRETNOG SLUdAJA
Clanak 7.

(1) Ugovaratelj je duZan prijaviti osiguratelju svaki doga-
daj koji po ovim Dopunskim uvjetima utjede na obvezu osi-
guratelja (nesretni slu6aj, o5te6enje ili nestanak stuari), kao i

da prijavi sludaj organima nadleZnim za kazneni progon, uko-
liko takav dogadaj povla6i bilo diju kaznenu odgovornost.

(2) Ugovaratelj je obvezan dati osiguratelju, kada to ovaj
zalra2i, sva potrebna izv,je56a radi razja5njenja dogadaja iz
prethodnog stavka.

ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 8.

Ovi Dopunski uvjeti vrijede uz Op6e uvjete za osiguranje
osoba od posl.jedica nesretnog sludaja, a ukoliko je njihov
sadr2aj u suprotnosti sa sadrZajem Op6ih uvjeta, vrijede ovi
Dopunski uvjeti.

Tisak: A. G. Malos d d - Samobor

U primjeni od 1. sijeinia 2006. godine.
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