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UVJETI ZA OSIGURANJE PREDŠKOLSKE DJECE, ŠKOLSKE DJECE
I STUDENATA OD POSLJEDICA NEZGODE

Predmet osiguranja

Članak 1.

[1] Smatraju se osiguranim sve osobama do navršenih 30
godina starosti, dok nisu zaposleni na puno radno vrijeme 
[rok zapošljavanja: određeno ili neodređeno], s
prebivalištem u Republici Hrvatskoj, bez obzira na 
zdravstveno stanje te bez plaćanja povišene premije u 
smislu članka 8. stavak [2] Uvjeta za osiguranje osoba od 
posljedica nezgode osim duševno bolesnih, koji su 
isključeni iz pokrića po polici iako je plaćena premija. 

[2] Osiguranje se može ugovoriti pojedinačno s oznakom 
imena i prezimena te osobnog identifikacijskog broja 
[OIB] osiguranika u polici tj. njenom prilogu ili bez 
naznake imena i prezimena te osobnog identifikacijskog
broja [OIB] osiguranika kao kolektivno [grupno]
osiguranje [npr. za djecu u vrtićima, jaslicama, školama, 
visoki učilištima i sl.] prema službenoj važećoj evidenciji 
ugovaratelja.

[3] Osiguranje se može ugovoriti i za osobe koje preko 
ugovaratelja ili drugih ovlaštenih organizacija odlaze u 
inozemstvo i zadržavaju se tamo radi prakse, školovanja i 
drugih poslova u vezi sa školovanjem, što je potrebno 
posebno navesti u polici i platiti doplatnu premiju. U polici 
ili njenom prilogu potrebno je navesti zemlju pokrića u 
koju osiguranik putuje, a ako ona nije navedena smatra 
se da je ugovoreno pokriće zemalja Europe.

[4] U premiju je bez nadoplate premije uključeno i pokriće za 
troškove spašavanja do 25% iznosa osiguranja za smrt 
uslijed nezgode.

Početak i trajanje osiguranja

Članak 2.

[1] Obveza osiguratelja iz ugovora o osiguranju, ako nije 
drugačije ugovoreno, počinje po isteku 24-tog sata dana 
koji je u ispravi o osiguranju naveden kao početak 
osiguranja, ako je do tada plaćena premija osiguranja, a 
prestaje po isteku 24-tog sata koji je u ispravi o osiguranju 
naveden kao dan isteka trajanja osiguranja.

[2] Kad osoba osigurana zajedničkom kolektivnom 
[grupnom] policom za osiguranje predškolske ili školske 
djece [učenika] te studenata jednog ugovaratelja, 
prestane biti članom te grupe ili izgubi status učenika tj.
studenta i sl. [krene u školu, završi školovanje, diplomira, 
napusti školu i sl.]. osiguranje prestaje i osiguratelj više nije 
u obvezi nadoknaditi štetu.

[3] Osiguranje vrijedi 24 sata dnevno [za vrijeme nastave i 
izvanškolskih aktivnosti].

[4] Ako je ugovoreno i plaćena je doplatna premija za 
osiguranje osoba u inozemstvu osiguranje počinje od 
trenutka polaska od kuće tj. adrese ustanove ugovaratelja 
koju osiguranih pohađa na put u inozemstvo, ali ne ranije 
od početka osiguranja označenog u polici, i traje do 
povratka kući tj. u adresu ustanove ugovaratelja koju 
osiguranik pohađa, ali najduže do isteka onog dana koji 
je u polici označen kao dan isteka osiguranja.

Obveza osiguratelja

Članak 3.

[1] Ako osigurani slučaj ima za posljedicu osiguranikovu 
privremenu nesposobnost za redoviti rad, odnosno u 
slučaju kad je osigurano predškolsko dijete nesposobno 
za pohađanje jaslica ili vrtića, odnosno kad je školsko 
dijete [učenik] nesposobno za pohađanje redovite 
nastave, a ugovorena je isplata dnevne naknade za 
privremenu nesposobnost za rad, osiguratelj isplaćuje 
iznos osiguranja u ugovorenoj visini od prvog dana koji 
slijedi danu kad je počelo liječenje kod liječnika ili 
zdravstvene ustanove pa do posljednjeg dana trajanja 
nesposobnosti za pohađanje jaslica, vrtića ili redovite 
nastave, ali najviše za onaj broj dana koji je u polici 
osiguranja naveden kao maksimalan ili do 200 dana, 
ovisno što je kraće.

[2] Za vrijeme praznika mjerodavna je ocjena liječnika bi li 
osiguranik bio sposoban za pohađanje jaslica ili vrtića, 
odnosno redovite nastave. 

[3] Dnevna naknada isplaćuje se nakon završenog liječenja 
na temelju liječničke potvrde.

[4] Dnevna naknada ugovara se s obaveznom karencom, u 
trajanju koje je upisano u polici osiguranja. Osiguratelj nije 
u obvezi isplatiti dnevnu naknadu za vrijeme trajanja 
karence.

Sposobnost za osiguranje

Članak 4.

[1] Osobe koje su osigurane policom za osiguranje uključuju se 
u potpunu obvezu osiguratelja, bez obzira na zdravstveno 
stanje te bez plaćanja povišene premije u smislu članka 8., 
stavak [2] Uvjeta za osiguranje osoba od posljedica 
nezgode, osim duševno bolesnih osoba koje su u svakom 
slučaju isključene iz osiguranja.

Završne odredbe

Članak 5.

[1] Ovi Uvjeti vrijede i primjenjuju se uz važeće Uvjete za 
osiguranje osoba od posljedica nezgode, a ako su u 
suprotnosti sa istima , primjenjuju se ovi Uvjeti.

[2] Stupanjem na snagu ovih uvjeta prestaju važiti Opća 
pravila za osiguranje osoba od posljedica nesretnog 
slučaja [nezgode] od 01.01.2003 godine, kao i Posebna 
pravila za osiguranje učenika i studenata od posljedica 
nesretnog slučaja [nezgode] od 01.06.2004. godine

[3] Sastavni dio ovih uvjeta čine i Tablice za određivanje 
postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog 
slučaja [nezgode] od 01.01.2003. godine

Ovi uvjeti su u primjeni od 01. siječnja 2010. godine

[0
1.

03
 -

EH
-1

]


