Dopunski uvjeti za osiguranje vozača,
putnika i radnika od posljedica nesretnog
slučaja za vrijeme upravljanja i vožnje
motornim i drugim vozilima

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.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U primjeni od 01. siječnja 2006. godine

(1) Opći uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i ovi
Dopunski uvjeti za osiguranje vozača, putnika i radnika od posljedica
nesretnog slučaja za vrijeme upravljanja i vožnje motornim i drugim vozilima
(u daljnjem tekstu: Dopunski uvjeti) sastavni su dio ugovora za osiguranje
vozača, putnika i radnika na motornim i drugim vozilima kojeg ugovaratelj
osiguranja sklopi sa CROATIA osiguranjem d.d. (u daljnjem tekstu:
Osiguratelj).
(2) Ugovaratelj može biti svaka pravna i fizička osoba koja posjeduje motorno ili
drugo vozilo (u daljnjem tekstu: vozilo).
(3) Osobe koje su osigurane po ovim Dopunskim uvjetima, uključuju se u
potpunu obvezu osiguratelja bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, opću
radnu sposobnost, kao i bez plaćanja povišene premije u smislu članka 8.
stavka (1) točka 4. Općih uvjeta, osim duševno bolesnih osoba i osoba potpuno
lišenih poslovne sposobnosti, koje su u svakom slučaju isključene iz
osiguranja.
OBVEZA OSIGURATELJA

Članak 2.
(1) Osiguratelj je u obvezi kad nesretni slučaj nastane samo pri vožnji ili
upravljanju vozilom i to:
ako je osiguranje ugovoreno za vozača pri upravljanju vozilom;
ako je osiguranje ugovoreno za putnika samo za vrijeme vožnje;
ako je osiguranje ugovoreno za radnike - pri vožnji, pri utovaru i istovaru
robe s teretnog vozila ili prikolice, te pri radu na priključnom stroju, ako mu
pogonsku snagu daje vozilo oznčeno u polici. Pod istovarom i utovarom robe
smatra se samo radnja vezana neposredno uz vozilo.
(2) Osiguratelj nije u obvezi ako nesretni slučaj nastane:
pri automobilskim i motociklističkim trkama, moto-crossu, rallyu i
cartingu, kao i pri treningu za njih;
pri upravljanju i vožnji vozilom bez znanja odnosno odobrenja vlasnika
vozila (nedozvoljena posluga i krađa vozila);
uslijed uzroka navedenih u članku 9. Općih uvjeta za osiguranje osoba od
posljedica nesretnog slučaja;
neposredno prije početka vožnje pri ulasku u vozilo, za vrijeme vožnje pri
izlasku iz vozila i ulasku u vozilo, odnosno neposredno poslije završetka
vožnje pri izlasku iz vozila.
OSIGURANJE S NAZNAKOM I BEZ NAZNAKE IMENA OSIGURANIKA

Članak 3.
(1) Ugovor o osiguranju vozača, putnika i radnika od posljedica nesretnog slučaja
može se sklopiti s naznakom i bez naznake imena osiguranika.
(2) Ako je ugovoreno osiguranje s naznakom imena osiguranika, osigurane su
tijekom vožnje u vozilu opisanom u polici samo one osobe koje su u polici
poimenično navedene.
(3) Ako je ugovoreno osiguranje bez naznake imena osiguranika, osigurane su
osobe označene u polici kao vozač, putnici i radnici, koje se prevoze vozilom
opisanim u polici.
Ako prilikom nastanka nesretnog slučaja, ne uzimajući pri tome u obzir
vozača vozila, broj osoba u vozilu bude veći od broja osoba označenih u polici,
osigurani iznos smanjuju se razmjerno broju osoba koje su bile u vozilu u
trenutku nastanka osiguranog slučaja prema broju osoba naznačenih u polici.
Kao vozač vozila u smislu ovih Dopunskih uvjeta smatra se osoba koja je
vozilom upravljala u trenutku nastanka nesretnog slučaja.
OBVEZA OSIGURATELJA KADA JE OSIGURANIK MLAĐI OD
14 ILI STARIJI OD 75 GODINA

Članak 4.
Kada 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.
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