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Dopunski uvjeti za osiguranje osoba od 
posljedica nesretnog slučaja za vrijeme 
putovanja 

OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

(1)  Opći uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i 
ovi Dopunski uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja za 
vrijeme putovanja (u daljnjem tekstu: Dopunski uvjeti) sastavni su dio 
ugovora za osiguranje  od posljedica nesretnog slučaja, kojeg ugovaratelj 
osiguranja sklopi s CROATIA osiguranjem d.d. (u daljnjem tekstu: 
Osiguratelj). 

(2) Ugovaratelj može biti svaka fizička ili pravna osoba koja sklopi s 
osigurateljem ugovor o osiguranju i koja se obvezala platiti premiju. 

(3) Oblici sklapanja osiguranja mogu biti: pojedinačni, obiteljski i grupni. 
 U obiteljsko osiguranje mogu se uključiti samo roditelji i djeca do 21 

godine života, a u grupno osiguranje kroz organizirano putovanje više 
osoba uz popis. 

OBVEZA OSIGURATELJA  

Članak 2. 

(1)  Osiguranje obuhvaća nesretne slučajeve koji se dogode osiguraniku za 
vrijeme trajanja osiguranja, a u vrijeme poslovnih ili turističkih putovanja, 
izleta i sl. Osiguranje obuhvaća samo put u odlasku i povratku, kao i 
boravak za vrijeme putovanja, a isključuje nesretne slučajeve u mjestu 
stalnog prebivališta osiguranika. 

(2)  Ako je poslovno ili turističko putovanje, izlet i sl. organizirano, obveza 
osiguratelja počinje od trenutka polaska prijevoznog sredstva 
organizatora s mjesta određenog za polazak, a prestaje u trenutku 
napuštanja prijevoznog sredstva organizatora, na mjestu određenom za 
povratak. 

(3)  Osigurani iznos označen na polici najveći je iznos do kojeg je osiguratelj u 
obvezi za svakog pojedinog osiguranika. 

OGRANIČENJE OBVEZE OSIGURATELJA 

Članak 3. 

(1)  Kad nastupi smrt osiguranika mlađeg od 14 godina, ili starijeg od 75 
godina, osiguratelj je u obvezi isplatiti korisniku 50% od ugovorenog 
osiguranog iznosa za slučaj smrti. 

(2)  Ako nije posebno ugovoreno i nije plaćena odgovarajuća povećana premija 
za sportsku rekreaciju i sportsko natjecanje bilo koje vrste (trening i 
utakmice) ugovoreni osigurani iznosi smanjuju se u razmjeru između 
premije koju je trebalo platiti i stvarno plaćene premije. 

TRAJANJE OSIGURANJA 

Članak 4. 

(1) Osiguranje počinje u 00,00 sati onog dana koji je kao početak osiguranja 
označen u polici pod uvjetom da je do tada plaćena premija i prestaje u 
24,00 sata onog dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja. 

ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 5. 

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

 U primjeni od 1. siječnja 2006. godine.   

 
 
 




