
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja
Društvo:
Generali osiguranje d.d. 
Republika Hrvatska

Proizvod: 
Životno osiguranje korisnika kredita

Ovaj dokument nudi opće informacije i kratak pregled glavnih karakteristika gore navedenog proizvoda. Sve predugovorne i ugovorne informacije o proizvodu se 
nalaze u drugim dokumentima. Kako biste bili adekvatno i u potpunosti informirani, ljubazno Vas molimo da pročitate sve navedene dokumente.

Vrsta osiguranja 
Životno osiguranje korisnika stambenih potrošačkih kredita Privredne banke Zagreb d.d.
Osigurava se osiguranik odnosno korisnik kredita u slučaju smrti, trajne potpune nesposobnosti za rad, privremene potpune nesposobnosti za rad (bolovanja), 
nezaposlenosti i teških bolesti. Osiguranje je regulirano Općim uvjetima za životno osiguranje korisnika stambenih potrošačkih kredita (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).

Pokriće osiguranja
Moguće je ugovoriti jednu od ponuđenih opcija: 

Opcija A obuhvaća sljedeće rizike:
Smrt kao posljedica bolesti ili nesretnog slučaja
Trajna potpuna nesposobnost za rad 

Opcija C obuhvaća sljedeće rizike:
Smrt kao posljedica bolesti ili nesretnog slučaja
Trajna potpuna nesposobnost za rad
Privremena potpuna nesposobnost za rad (bolovanje)
Nezaposlenost
Nastup teške bolesti

Osigurani iznos
 – Osigurani iznos za slučaj smrti i trajne potpune nesposobnosti za 

rad jednak je iznosu nedospjele glavnice kredita na dan nastanka 
osiguranog slučaja, uz maksimalan limit osigurateljne obveze od 
250.000,00 EUR.

 – Osigurani iznos za slučaj privremene potpune nesposobnosti za 
rad (bolovanja) jednak je maksimalno 12 mjesečnih anuiteta kre-
dita po jednom osiguranom slučaju, ali najviše za tri osigurana 
slučaja za cijelo trajanje osiguranja odnosno 36 mjesečnih anui-
teta ukupno za vrijeme trajanja osiguranja. 

 – Osigurani iznos za slučaj nastupa nezaposlenosti (otkaza) jednak 
je maksimalno 12 mjesečnih anuiteta kredita po jednom osigu-
ranom slučaju, ali najviše za tri osigurana slučaja nezaposlenosti 
osiguranika za cijelo trajanje osiguranja odnosno 36 mjesečnih 
anuiteta ukupno za vrijeme trajanja osiguranja.

 – Osigurani iznos za slučaj nastupa teške bolesti jednak je mak-
simalno 36 mjesečnih anuiteta kredita po jednom osiguranom 
slučaju, ali najviše za jedan osigurani slučaj za cijelo trajanje osi-
guranja.

Što nije pokriveno osiguranjem
Smatra se da obveza Osiguratelja nije nastala, ako je u trenutku skla-
panja ugovora o osiguranju osigurani slučaj već nastao ili je bio u 
nastajanju, ili je bilo izvjesno da će nastupiti.

Osiguratelj nije u obvezi ako je osigurani slučaj nastao iz ili u 
vezi sa nekim od sljedećih uzroka:

samoubojstvo u razdoblju od 12 mjeseci od početka osiguranja,
konzumiranje alkohola ili droga, osim uz kvalificirani medicinski 
savjet i nadzor,
samoozljeđivanje Osiguranika, bilo u stanju ubrojivosti ili neubro-
jivosti,
samoinicijativno odabrani kirurški zahvat ili bilo koji kozmetički 
kirurški zahvat,
građanski nemiri, terorizam, neredi, pobuna, 
ionizirajuće zračenje ili kontaminacija radioaktivnošću od nenukle-
arnog goriva ili nuklearnog otpada,
sudjelovanje u borbama, kaznenim djelima i prekršajima, ako je za 
sudjelovanje na strani Osiguranika postojala namjera,
bavljenje profesionalnim sportovima, bavljenje podvodnim aktiv-
nostima, odnosno svakim sportom koji zahtjeva uporabu letjelica, 
motornih vozila ili sudjelovanje životinja,
ako se Osiguranik po početku bolesti, bez opravdanog razloga, ne 
prijavi liječniku, odnosno ne pozove liječnika radi pregleda i pru-
žanja potrebne pomoć i/ili ako ne poduzme potrebne mjere radi 
liječenja, odnosno ne pridržava se liječničkih savjeta i uputa u vezi 
s načinom liječenja.
Isključena je obveza osiguratelja na isplatu naknade iz osiguranja 
za slučaj smrti uzrokovane bolešću, ako je bolest, koja je uzrok 
smrti osiguranika, postojala ili započela prije početka osiguranja.
Isključene su u cijelosti sve obveze Osiguratelja ako Osiguranik 
namjerno sprječava ozdravljenje, odnosno osposobljavanje što 
uključuje i ne pridržavanje uputa za liječenje ili zlorabi pravo na 
korištenje bolovanja na neki drugi način.
Isključene su u cijelosti sve obveze Osiguratelja ako je Osiguranik 
na dan kada je nastupila smrt imao navršenih 70 ili više godina 
života, odnosno ako je imao 65 ili više godina života na dan kada je 
nastupilo bolovanje, nezaposlenost, teška bolest ili trajna potpuna 
nesposobnost za rad.

Ako je privremena nesposobnost za rad posljedica:
bilo kojeg stanja koje je Osiguranik imao na početku osiguranja ili 
u svezi s kojim je konzultirao ili se liječio kod bilo kojeg ovlaštenog 
liječnika ili ustanove prije početka osiguranja,
trudnoće te, poroda i njege djeteta (rodiljini dopust),
liječenja kroničnih bolesti ili profesionalnih bolesti,
provođenja kozmetičkih tretmana te liječenja u toplicama.

Potpuna trajna nesposobnost za rad:
ako Osiguranik prvog dana bolesti ili na dan nesretnog slučaja koji 
je uzrokovao trajnu potpunu nesposobnost za rad nije bio u rad-
nom odnosu ili samozaposlena osoba.
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Raskid ugovora
Ugovaratelj osiguranja može obavijestiti Osiguratelja o odustajanju od ugovora o osiguranju u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka obavijesti 
Osiguratelja o sklapanju ugovora i u tom slučaju ne snosi obveze koje proizlaze iz tog ugovora. Osiguratelj je u tom slučaju dužan izvršiti povrat uplaćene 
premije osiguranja.

Raskid ugovora o osiguranju se provodi:
 – uslijed prestanka važenja ili isteka ugovora o kreditu (redovnog, izvanrednog ili prijevremenog)
 – uslijed neplaćanja premije osiguranja kako je navedeno u članku 10. Općih uvjeta
 – ako ugovaratelj osiguranja ne prihvati promjenu premijske stope ili Općih uvjeta od strane Osiguratelja sukladno stavku (4) članka 9. Općih uvjeta
 – ako je ugovaratelj osiguranja ili s njim povezane osobe evidentiran na međunarodnim popisima uspostavljenima radi sprječavanja pranja novca i 

financiranja terorizma ili primjene propisa o mjerama ograničenja sukladno članku 22. Općih uvjeta
 – kada osiguranik navrši: 

• 70 godina života za pokriće rizika nemogućnosti plaćanja uslijed nastupa osiguranog slučaja smrti osiguranika, 
• 65 godina života za pokrića rizika nemogućnosti plaćanja uslijed nastupa osiguranog slučaja privremene potpune nesposobnosti za rad, trajne 

potpune nesposobnosti za rad ili nezaposlenosti osiguranika

Nezaposlenost:
Isključene su u cijelosti sve obveze Osiguratelja u sljedećim sluča-
jevima:

ako je prije, odnosno do dana sklapanja ugovora o osiguranju već 
izrečen otkaz ili pokrenut sudski postupak u svezi prestanka
radnog odnosa, 
ako je radni odnos prestao sporazumom,
ako je radni odnos prestao istekom ugovora o radu na određeno 
vrijeme,
u slučaju otkaza ugovora o radu ako je Osiguranik bio zaposlen 
kod bračnog partnera ili srodnika prve rodbinske linije,
u slučaju otkaza ugovora o radu ako je osiguranik osnivač, vlasnik 
ili suvlasnik društva poslodavca,
ako je radni odnos Osiguranika prestao izvanrednim otkazom 
ugovora o radu ili otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem 
radnika/Osiguranika,
ako je radni odnos Osiguranika prestao njegovim otkazivanjem 
ugovora o radu, istekom probnog rada, istekom osposobljavanja za 
rad (pripravnički staž), promjenom radnog statusa radi izdržavanja 
kazne zatvora te počinjenja kaznenog djela utvrđenog pravomoć-
nom presudom, istekom radne dozvole ili licence.

Teške bolesti:
ako u trenutku nastupa osiguranog slučaja teške bolesti Osigura-
nik nije bio osoba bez zaposlenja.

Detaljan opis isključenja obveze Osiguratelja nalazi se u Općim uvje-
tima.
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Kada i kako platiti osiguranje?
Premija osiguranja plaća se u mjesečnim obrocima, i to u tekućem mjesecu unaprijed za sljedeći mjesec.

Ograničenja pokrića
Osigurateljno pokriće kao i njegova isključenja definirani su Općim 
uvjetima i nema ograničenja.

Zemljopisni opseg osiguranja
Osiguranje vrijedi na području Republike Hrvatske, osim osiguranja Osiguranika za slučaj nastupa smrti koja je posljedica nezgode ili bolesti, u kojem 
slučaju osiguranje vrijedi u cijelom svijetu.

Obveze osiguranika
Platiti premiju na vrijeme i u cijelosti (Osiguranik/Ugovaratelj osiguranja).
Banci odnosno Osiguratelju pružiti istinite i u potpunosti sve relevantne informacije potrebne za sklapanje Ugovora o osiguranju (Osiguranik/ Ugova-
ratelj osiguranja).
Tijekom trajanja osiguranja bez odlaganja Osiguratelju pisanim putem prijaviti eventualne promjene okolnosti bitne za ocjenu rizika (Osiguranik/ 
Ugovaratelj osiguranja).

Datum početka i završetka pokrića
Trajanje osiguranja/pokrića, osim ako nije izričito drugačije ugovoreno jednako je prvotno utvrđenom trajanju Ugovora o stambenom kreditu Privredne 
banke Zagreb d.d.
Obveza Osiguratelja počinje u 24:00 sati onog dana kada je sklopljen ugvor o osiguranju odnosno potpisana polica osiguranja, uz uvjet da je do tog dana 
kredit isplaćen te je, sukladno Općim uvjetima, plaćena premija osiguranja. U suprotnome, obveza Osiguratelja počinje u 24:00 sati onog dana kada je 
kredit isplaćen te je plaćena premija osiguranja sukladno Općim uvjetima, ovisno o tome što kasnije nastupi, što se nedvojbeno može utvrditi uvidom u 
elektronički zapis o datumu plaćanja premije. 
Ugovor o osiguranju i obveza Osiguratelja prestaje u 24:00 sati dana smrti ili nastupa trajne potpune nesposobnosti za rad Osiguranika kako je definirano 
Općim uvjetima odnosno dana raskida ugovora o osiguranju uslijed razloga navedenih u poglavlju Raskid ugovora.


