
POSEBNI UVJETI GRUPNOG OSIGURANJA SPOSOBNOSTI VRAĆANJA KREDITA 
KORISNIKA NENAMJENSKIH GOTOVINSKIH KREDITA USLIJED SMRTI OSIGURANIKA 
(KAO POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA ILI BOLESTI)

Ovi Posebni uvjeti grupnog osiguranja sposobnosti vraćanja kredita korisnika nenamjenskih gotovinskih kredita uslijed smrti Osiguranika kao 
posljedice nesretnog slučaja ili bolesti (u daljnjem tekstu: Posebni uvjeti), sastavni su dio i primjenjuju se zajedno s Općim uvjetima grupnog 
osiguranja sposobnosti vraćanja kredita korisnika nenamjenskih gotovinskih kredita (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).
Ukoliko u ovim Posebnim uvjetima pojedini pojmovi nisu posebno definirani, isti imaju isto značenje kao pojmovi navedeni ili određeni u Općim 
uvjetima.

Članak 1. 
(1) U smislu ovih Posebnih uvjeta, osiguranim slučajem smatra se nesposobnost ispunjavanja obveza od strane Osiguranika po Ugovoru o kreditu 

sklopljenim s Bankom uslijed smrti Osiguranika kao posljedice nesretnog slučaja ili bolesti.
(2) Nesretnim slučajem u smislu ovih Posebnih uvjeta smatra se svaki iznenadni i od volje Osiguranika neovisan događaj koji djelujući uglavnom 

izvana i naglo na Osiguranikovo tijelo, ima za posljedicu njegovu smrt.
(3)  U smislu prethodnog stavka smatraju se nesretnim slučajem naročito sljedeći događaji: gaženje, sudar, udar nekim predmetom ili o neki predmet,

udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem, nekim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, ubod 
nekim predmetom, udar ili ujed životinje i ubod insekta, osim ako je takvim ubodom uzrokovana neka infektivna bolest.

(4)  Kao nesretni slučaj smatra se i sljedeće:
1.  trovanje hranom ili kemijskim sredstvima iz neznanja osiguranika, osim profesionalnih bolesti,
2.  infekcija ozljede uzrokovane nesretnim slučajem,
3.  trovanje zbog udisanja plinova ili otrovnih para, osim profesionalnih bolesti,
4.  opekotine uzrokovane djelovanjem vatre ili elektriciteta, vrućih predmeta, tekućina ili pare, kiselina, lužina i sl., 
5.  davljenje i utapanje,
6.  gušenje i ugušenje zbog zatrpavanja (zemljom, pijeskom i sl.),
7. istegnuće mišića, iščašenje, uganuće, prijelom kostiju zbog naglih tjelesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja izazvanih nepredviđenim 

vanjskimdogađajima, ukoliko je to nakon ozljede utvrđeno u bolnici ili u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi,
8.  djelovanje svjetlosti, sunčanih zraka, temperature ili lošeg vremena ako im je osiguranik bio izložen neposredno, zbog jednog prije toga nastalog 

nesretnog slučaja, ili se našao u takvim nepredviđenim okolnostima koje nije mogao spriječiti, ili im je bio izložen radi spašavanja ljudskog života,
9.  djelovanje rendgenskih ili radijamskih zraka ako nastupi naglo ili iznenada, osim profesionalnih bolesti.

(5)  Nesretnim slučajem u smislu Općih uvjeta ne smatraju se:
1. zarazne, profesionalne i ostale bolesti, samoubojstvo ili samoozljeđivanje kao i posljedice abnormnih psihičkih utjecaja,
2. trbušne kile(hernija), kile na pupku, vodene ili ostale kile, osim onih koje nastanu zbog neposrednog oštećenja trbušnog zida pod izravnim 

djelovanjem vanjske mehaničke sile na trbušni zid, ukoliko je nakon ozljede utvrđena traumatska kila kod koje je klinički, uz kilu utvrđena 
ozljeda mekih dijelova trbušnog zida u tom području,

3. infekcije i bolesti koje nastanu zbog raznih alergija, rezanja ili kidanja žuljeva ili drugih izraslina tvrde kože,
4. anafilaktički šok, osim ako nastupi pri liječenju zbog nastalog nesretnog slučaja,
5. hernija disci intervertebralis, sve vrste lumbalgija, diskopatija, sakralgija, miofascitis, kokcigodinija, ishialgija, fibrozitis, fascitis i sve patoana-

tomske promjene slabinsko-krstačne regije označene analognim terminima,
6. odljepljenje mrežnice (ablatio retinae) prethodno bolesnog ili degenerativno promijenjenog oka, a izuzetno se priznaje odljepljenje mrežnice 

prije toga zdravog oka, ukoliko postoje znakovi direktne vanjske ozljede očne jabučice utvrđene u zdravstvenoj ustanovi,
7. posljedice koje nastanu zbog delirijum tremensa ili drugih komplikacija alkoholizma, kao i djelovanja droga ili zloupotrebe lijekova,
8. posljedice medicinskih, naročito operativnih zahvata koji se poduzimaju radi liječenja ili preventive, osim ako je do tih posljedica došlo zbog 

dokazane pogreške medicinskog osoblja (vitium artis),
9. traumatske posljedice na patološki promijenjenim kostima i patološke epifiziolize,

10. sistemne neuromuskulaturne bolesti i endokrine bolesti,
11. srčani infarkt ili nesretni slučaj kojemu je neposredno prethodio srčani infarkt kod već liječenog bolesnika zbog stanja koja se mogu dovesti u 

vezu s ovom bolešću,
12. moždani udar ili nesretni slučaj kojemu je neposredno prethodio moždani udar kod već liječenog bolesnika zbog stanja koja se mogu dovesti u 

vezu s ovom bolešću,
13. nesretni slučaj prouzročen poremećajem svijesti ili akutnim duševnim poremećajem kod već liječenog bolesnika zbog stanja koja se mogu 

dovesti u vezu s ovim poremećajem.
(6) Kao datum nastanka osiguranog slučaja smatra se dan kada je nastupila smrt Osiguranika.
(7) Prestanak ugovorenog pokrića za osigurani slučaj nastao uslijed smrti Osiguranika kao posljedice nesretnog slučaja ili bolesti, definiran je na svakoj 

pojedinoj Pristupnici.

Članak 2.
(1)  Iznos premije osiguranja naveden je na svakoj pojedinoj Pristupnici.

Članak 3.
(1) Po nastupu osiguranog slučaja smrti kao posljedice nesretnog slučaja ili bolesti, Osiguratelj će Korisniku osiguranja platiti, u skladu s Ugovorom o 

osiguranju te Općim uvjetima ostatak glavnice po Ugovoru o kreditu temeljem plana otplate kredita važećeg u trenutku nastanka osiguranog slučaja 
sukladno članku 10. Općih uvjeta, najviše do limita navedenog na Pristupnici.

Članak 4.
(1) Po nastupu osiguranog slučaja smrti Osiguranika uslijed nesretnog slučaja, nasljednici, Banka ili neka treća osoba s dokazanim pravnim interesom 

ovlaštena je podnijeti Osiguratelju prijavu nastanka osiguranog slučaja te je obvezna dostaviti: Prijavu nastanka osiguranog slučaja na tiskanici 
Osiguratelja, Pristupnicu, potrebnu medicinsku i ostalu dokumentaciju, odnosno dokaz o smrti i nastanku nesretnog slučaja (zapisnik nadležne 
policijske postaje, nalaz o izvršenoj obdukciji i slično), Ugovor o kreditu te plan otplate predmetnog kredita važećeg u trenutku nastanka 
osiguranog slučaja.

(2) Po nastupu osiguranog slučaja smrti Osiguranika uslijed bolesti, nasljednici, Banka ili neka treća osoba s dokazanim pravnim interesom ovlaštena 
je podnijeti Osiguratelju prijavu nastanka osiguranog slučaja te je obvezna dostaviti: Prijavu nastanka osiguranog slučaja na tiskanici Osiguratelja, 
Pristupnicu, izvod iz matične knjige umrlih ili drugi dokument koji dokazuje smrt Osiguranika, ovjerenu presliku zdravstvenog kartona te ostalu 
relevantnu medicinsku dokumentaciju, medicinski upitnik popunjen od strane ovlaštenog liječnika na obrascu Osiguratelja, Ugovor o kreditu te 
plan otplate predmetnog kredita važećeg u trenutku nastanka osiguranog slučaja.

(3) Sva dokumentacija potrebna za prijavu nastanka osiguranog slučaja mora biti priložena na hrvatskom jeziku u izvorniku ili ovjerenim preslikama. 
Troškove pribave, ovjere te eventualnog prevođenja snosi podnositelj prijave nastanka osiguranog slučaja.
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Članak 5.
(1) Dodatno uz isključenja obveze Osiguratelja specificiranih u Općim uvjetima, obveza Osiguratelja će biti isključena te neće postoji obveza isplate 

naknade iz članka 3. ovih Posebnih uvjeta ako je smrt nastupila za vrijeme obavljanja djelatnosti u sljedećim zanimanjima ili bavljenja sljedećim 
aktivnostima:
• profesionalni sportaši;
• podvodne aktivnosti ili bilo kakvi sportovi koji zahtijevaju korištenje letećih naprava, motornih vozila ili sudjelovanje neke životinje neovisno 

radi li se o rekreativnom, amaterskom ili profesionalnom bavljenju tim aktivnostima odnosno sportovima;
• skakanje padobranom, bungee jump i base jump;
• rada na visini ili pod zemljom prilikom obavljanja profesionalne djelatnosti;
• tjelesna zaštita;
• planinarski vodiči, sudionici ekspedicija, speleolozi;
• lov u ograđenim i neograđenim lovištima;
• demineri, pirotehničari;
• kaskaderi;
• profesionalni vojnici;
• pomorci na dugim plovidbama;
• vatrogasci.
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U Zagrebu, 6. rujna 2022.
S.P-19.02-7.


