
POSEBNI UVJETI GRUPNOG OSIGURANJA SPOSOBNOSTI VRAĆANJA KREDITA 
KORISNIKA NENAMJENSKIH GOTOVINSKIH KREDITA USLIJED 
PRESTANKA RADNOG ODNOSA (OTKAZA)

Ovi Posebni uvjeti grupnog osiguranja sposobnosti vraćanja kredita korisnika nenamjenskih gotovinskih kredita uslijed prestanka radnog odnosa 
(otkaza) Osiguranika (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 Osiguranikova nesposobnost vraćanja kredita Banci po Ugovoru o kreditu sklopljenim s 

Bankom, uslijed sukladno pravnim propisima evidentirane nezaposlenosti Osiguranika, ako tijekom razdoblja osiguranja Osiguraniku prestane radni 
odnos ili isti izgubi posao, te ostane kontinuirano nezaposlen kroz razdoblje navedeno na Pristupnici, koje razdoblje od početka do isteka mora biti 
unutar razdoblja trajanja osiguranja (ne retroaktivno).

(2) Nezaposlenom osobom smatra se ona osoba koja nema sklopljen Ugovor o radu, koja je kao nezaposlena evidentirana pri Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje, te koja ne ostvaruje prihode s osnove samostalnog ili nesamostalnog rada.

(3) U smislu ovih Posebnih uvjeta, prestankom radnog odnosa će se smatrati samo nedobrovoljna nezaposlenost Osiguranika koja je nastala za vrijeme 
osigurateljnog pokrića, pod uvjetom da nije uzrokovana događajima nastalim prije potpisivanja Pristupnice.

(4) Prestanak radnog odnosa pokriven je osiguranjem samo ako poslodavac i Osiguranik nisu ista osoba, niti su povezani kao članovi obitelji, odnosno 
srodno povezani po tazbini ili krvi, u bilo kojem stupnju kako u uspravnoj tako i u pobočnoj liniji.

(5) Prestanak ugovorenog pokrića za osigurani slučaj nastao uslijed prestanka radnog odnosa (otkaza) osiguranika 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 uslijed prestanka radnog odnosa (otkaza), Osiguratelj će Banci platiti, u skladu s Ugovorom o osiguranju te Općim 

uvjetima, ostatak glavnice prema planu otplate važećem na dan isplate naknade, a sukladno članku  10.  Općih  uvjeta  za  svakih  mjesec dana 
uzastopne nezaposlenosti počev od dana nastanka osiguranog slučaja.

(2) Razdoblje u kojem će Osiguratelj nastaviti plaćati mjesečne naknade za svaki pojedinačni slučaj te sveukupno za vrijeme trajanja osiguranja 
navedeno je na Pristupnici.

Članak 4.
(1) Po nastupu osiguranog slučaja uslijed prestanka radnog odnosa (otkaza), Osiguranik, Banka ili neka treća osoba s dokazanim pravnim interesom 

i/ili valjanom punomoći dužna je dostaviti: pisani otkaz iz kojeg je vidljiv prestanak radnog odnosa, Ugovor o kreditu, plan otplate predmetnog 
kredita važećeg na dan isplate naknade, Pristupnicu te jednom mjesečno potvrdu o statusu nezaposlenosti izdanu od Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje.

(2) Osiguranik je obvezan, tijekom trajanja isplate naknade iz osiguranja od strane Osiguratelja, Osiguratelju svaki mjesec preporučenom poštanskom 
pošiljkom dostavljati izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nezaposlenosti izdane od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pojedini mjesec. 
Navedenu potvrdu Osiguranik je obvezan dostaviti Osiguratelju najkasnije do 10. (desetog) dana u mjesecu za protekli mjesec.
Osiguratelj će u tom slučaju isplatiti naknadu Banci kao Korisniku osiguranja, a koja odgovara mjesečnom obroku (rati ili anuitetu) kredita 
najkasnije do 20. (dvadesetog) dana u mjesecu za protekli mjesec.

(3) U slučaju da Osiguranik za protekli mjesec dostavi nepotpunu dokumentaciju, Osiguratelj je ovlašten, nakon upotpunjenja dostavljene prijave 
nastanka osiguranog slučaja sukladno Općim uvjetima i ovim Posebnim uvjetima, retroaktivno isplatiti naknadu za protekli mjesec. Osiguratelj 
nema obvezu plaćanja zateznih kamata i eventualnih troškova nastalih po Ugovoru o kreditu.

Članak 5.
(1) Dodatno uz isključenja obveze Osiguratelja specificiranim u Općim uvjetima, obveza Osiguratelja će biti isključena, te neće postojati obveza 

isplate naknada iz članka 3. ovih Posebnih uvjeta ako je prestanak radnog odnosa nastao kao posljedica bilo koje od sljedećih okolnosti:
• dobrovoljne nezaposlenosti (redovno umirovljenje, prijevremeno umirovljenje, prestanak radnog odnosa istekom ugovora o radu na 

određeno vrijeme, sporazumni raskid radnog odnosa i sl.);
• nezaposlenosti uslijed osobno uvjetovanog otkaza;
• otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem Osiguranika (redoviti i izvanredni otkaz);
• otkaza od strane Osiguranika;
• izvanrednog otkaza ugovora o radu;
• kraja probnog rada, kraja razdoblja obučavanja, promjena radnog odnosa iz radnog odnosa s punog na nepuno radno vrijeme;
• nezaposlenosti u trajanju kraćem od navedenog na Pristupnici;
• prestanka radnog odnosa uslijed isteka ili prestanka važenja radne dozvole Osiguranika;
• prestanka radnog odnosa uslijed osude Osiguranika za počinjenje kaznenog djela, uslijed izdržavanja kazne zatvora ili bilo kojeg drugog razloga 

koji poslodavca obvezuje na raskid ugovora o radu;
•   isključne su u cijelosti sve obveze Osiguratelja ako poslodavac osiguranika nije registriran u Republici Hrvatskoj;
•  nad osiguranikovim poslodavcem je prilikom ugovaranja osiguranja bio aktivan stečajni postupak ili postupak likvidacije, a u trenutku nastaka 

osiguranog slučaja je osiguranik zaposlen kod istog poslodavca;
•   osiguranik je bio zaposlen radi posebnog projekta i taj projekt je dovršen;
•   osiguranik radi sezonski, ili ako je povremena nezaposlenost uključena u osiguranikov rad.

(2)  U slučaju da je kredit u moratoriju ili počeku, Osiguratelj nije u obvezi isplatiti osigurninu.
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