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Proizvod:
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
Osiguranje korisnika nenamjenskih kredita Privredne banke Zagreb d.d.
Osigurava se korisnik kredita u slučaju smrti, privremene potpune nesposobnosti za rad (bolovanja) i nezaposlenosti.
Pokriće osiguranja

Što nije pokriveno osiguranjem

Moguće je ugovoriti jednu od ponuđenih opcija:
Opcija A obuhvaća sljedeće rizike:
3Smrt kao posljedica bolesti ili nesretnog slučaja
3Privremena potpuna nesposobnost za rad (bolovanje)
Opcija B obuhvaća sljedeće rizike:
3Smrt kao posljedica bolesti ili nesretnog slučaja
3Privremena potpuna nesposobnost za rad (bolovanje)
3Nezaposlenost

2 Smatra se da obveza Osiguratelja nije nastala, ako je u trenutku

Iznos osiguranja
– Maksimalan limit osigurateljne obveze od 40.000,00 EUR,
odnosno 300.000,00 HRK za kredite u kunama.
– Iznos osiguranja za slučaj bolovanja i nezaposlenosti jednak je
iznosu mjesečnog anuiteta / rate kredita.

sklapanja 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 šteta nastala iz ili u vezi sa
nekim od slijedećih uzroka:
2 samoubojstvo u razdoblju od 12 mjeseci od početka
osiguranja,
2 konzumiranje alkohola ili droga, osim uz kvalificirani medicinski
savjet i nadzor,
2 samoozljeđivanje Osiguranika, bilo u stanju ubrojivosti ili
neubrojivosti,
2 samoinicijativno odabrani kirurški zahvat ili bilo koji kozmetički
kirurški zahvat,
2 građanski nemiri, terorizam, neredi, pobuna, rat, ili bilo koji
s ratom povezani događaj (bilo da je objavljen rat ili ne),
sudjelovanje u vojnim operacijama,
2 ionizirajuće zračenje ili kontaminacija radioaktivnošću od
nenuklearnog goriva ili nuklearnog otpada,
2 sudjelovanje u borbama, kaznenim djelima i prekršajima, ako je
za sudjelovanje na strani Osiguranika postojala namjera,
2 bavljenje profesionalnim sportovima, bavljenje podvodnim
aktivnostima, odnosno svakim sportom koji zahtjeva uporabu
letjelica, motornih vozila ili sudjelovanje životinja.

2 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.
2 Isključene su u cijelosti sve obveze Osiguratelja ako je
Osiguranik na dan kada je nastupila smrt imao navršenih 75 ili
više godina života, odnosno ako je imao 65 ili više godina života
na dan kada je nastupilo bolovanje.
Ako je privremena nesposobnost za rad posljedica:
2 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,
2 trudnoće te, poroda i njege djeteta (rodiljini dopust),
2 liječenja kroničnih bolesti ili profesionalnih bolesti,
2 provođenja kozmetičkih tretmana te liječenja u toplicama.

2 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.

Nezaposlenost:
Isključene su u cijelosti sve obveze Osiguratelja u sljedećim
slučajevima:

2 ako je prije, odnosno do dana sklapanja ugovora o osiguranju
već izrečen otkaz ili pokrenut sudski postupak u svezi
prestanka radnog odnosa,

2 ako je radni odnos prestao sporazumom,
2 ako je radni odnos prestao istekom ugovora o radu na
određeno vrijeme,

552-0102

2 u slučaju otkaza ugovora o radu ako je Osiguranik bio zaposlen
kod bračnog partnera ili srodnika prve rodbinske linije,

2 u slučaju otkaza ugovora o radu ako je osiguranik osnivač,
vlasnik ili suvlasnik društva poslodavca,

2 ako je radni odnos Osiguranika prestao izvanrednim otkazom

ugovora o radu ili otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem
radnika/Osiguranika,

2 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 pravomoćnom presudom, istekom radne
dozvole ili licence.

Ograničenje pokrića
Osigurateljno pokriće kao i njegova isključenja definirani su
Općim uvjetima za osiguranje korisnika nenamjenskih kredita i
nema ograničenja.

Zemljopisni opseg osiguranja

3Osiguranje vrijedi na području Republike Hrvatske, osim osiguranja Osiguranika za slučaj nastupanja 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/
Ugovaratelj osiguranja).
– Tijekom trajanja osiguranja bez odlaganja Osiguratelju pisanim putem prijaviti eventualne promjene okolnosti bitne za ocjenu rizika
(Osiguranik/Ugovaratelj osiguranja).

Kada i kako platiti osiguranje
Premija osiguranja plaća se jednokratno unaprijed za cijelo ugovoreno razdoblje trajanja osiguranja.

Datum početka i završetka pokrića
Trajanje osiguranja/pokrića, osim ako nije izričito drugačije ugovoreno jednako je prvotno utvrđenom trajanju Ugovora o nenamjenskom kreditu
Privredne banke Zagreb d.d.
Osiguranje počinje u 24:00 sati onog dana kada je ugovorena Polica/sklopljen ugovor, uz uvjet da je do tog dana kredit isplaćen te je sukladno
Uvjetima osiguranja plaćena premija osiguranja. U suprotnome, osiguranje počinje u 24:00 sati onog dana kada je kredit isplaćen te je
plaćena premija osiguranja, ovisno o tome što kasnije nastupi, a što se nedvojbeno može utvrditi uvidom u potvrdu o izvršenoj transakciji ili
elektronskom zapisu o datumu plaćanja premije.
Ugovor o osiguranju i osigurateljno pokriće prestaje u 24:00 sati dana:
a)
b)
c)
d)
e)

prestanka važenja ili isteka ugovora o kreditu (redovnog, izvanrednog ili prijevremenog),
raskida ugovora o osiguranju sukladno Uvjetima osiguranja,
smrti Osiguranika kako je definirano u pripadajućim Posebnim odredbama Uvjeta osiguranja,
kada Osiguranik navrši 65 godina života za pokrića rizika privremene potpune nesposobnosti za rad i nezaposlenosti,
kada Osiguranik navrši 75 godina života za pokriće rizika smrti.

Raskid ugovora
Ugovaratelj osiguranja ima pravo jednostrano raskinuti osiguranje pisanom izjavom dostavljenom Osiguratelju preporučenom poštanskom
pošiljkom s povratnicom najkasnije u roku od 14 dana od dana ugovaranja Police osiguranja.
Ako je osiguranje sklopljeno na rok dulji od 5 (pet) godina, svaka strana može nakon proteka toga roka, uz prethodnu obavijest od 6 (šest)
mjeseci, pisano izjaviti drugoj strani da raskida ugovor o osiguranju.

