Doživotno osiguranje za slučaj smrti
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja
Društvo: CROATIA osiguranje d.d. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
koje ima odobrenje za obavljanje poslova osiguranja i reosiguranja
Proizvod: Doživotno osiguranje života za slučaj smrti-Krug života
Dokument je informativnog karaktera i sadrži bitne informacije o proizvodu. Detaljnije informacije o pokriću i drugim
pravima i obvezama iz ugovora o osiguranju nalaze se u ostaloj predugovornoj i ugovornoj dokumentaciji.

Vrsta osiguranja
Ovo osiguranje ugovara se doživotno te pokriva isplatu osiguranog iznosa za slučaj smrti. Isplaćeni osigurani iznos koristi
se najčešće namjenski, za pokriće troškova pogreba.

Pokriće osiguranja
Smrt: isplaćuje se osigurani iznos

Što nije pokriveno osiguranjem
Samoubojstvo osiguranika u 1. godini trajanja
osiguranja
Smrt osiguranika koju je namjerno prouzročio
korisnik osiguranja, a nisu plaćene barem tri
godišnje premije

Ograničenja pokrića
Osiguratelj nije obvezan isplatiti osigurani iznos
već samo iznos do tada prikupljene matematičke
pričuve:
ako osiguranik počini samoubojstvo u drugoj ili
trećoj godini trajanja osiguranja
ako korisnik osiguranja namjerno prouzroči smrt
osiguranika i ako su do tada bile uplaćene
najmanje tri godišnje premije
ako je smrt osiguranika nastupila kao posljedica
rata ili ratnih operacija odnosno neprijateljstava
i ratu sličnih situacija
ako je smrt osiguranika nastupila zbog
djelovanja mina i bombi svih vrsta ili drugog
ratnog oružja
ako je smrt osiguranika nastupila kao posljedica
ustanka, nemira, pobune i nasilja koji nastanu iz
takvih događaja
ako je smrt osiguranika nastupila izvršenjem
smrtne kazne
ako je smrt osiguranika nastupila tijekom roka
počeka od 2 (dvije) godine

Zemljopisni opseg osiguranja
Sve države, nema teritorijalnog ograničenja.

Obveze osiguranika
Obveze ugovaratelja osiguranja:
 plaćati premiju u ugovorenim rokovima i na ugovoreni način
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prilikom sklapanja ugovora o osiguranju života prijaviti osiguratelju sve okolnosti i podatke koji su od značaja za
ocjenu rizika
 pribaviti od osiguranika sve potrebne podatke koji se na njega odnose
 pisanim putem obavijestiti osiguratelja o promjeni adrese i mjesta plaćanja premije
Ukoliko su ugovaratelj osiguranja i osiguranik ista osoba obveze ugovaratelja odnose se i na osiguranika.
Korisnik osiguranja dužan je podnijeti osiguratelju pisanu prijavu nakon nastupa osiguranog slučaja.


Kada i kako platiti osiguranje
Premija se plaća u kunama, u ugovorenim rokovima i obrocima (godišnje, polugodišnje, kvartalno, mjesečno).
Plaćanje premije moguće je uplatnicom, trajnim nalogom, karticama i virmanom.

Datum početka i završetka pokrića
Početak osiguranja je u 00:00 sati onoga dana koji je naveden u polici kao početak osiguranja.
Obveza osiguratelja počinje u 00:00 sati onoga dana koji je naveden na polici kao početak osiguranja, ali samo ako je
do tada plaćena premija ili njezin prvi obrok.
Ako premija ili njezin prvi obrok nije plaćen do početka osiguranja ili u ugovorenom roku, obveza osiguratelja počinje
u 24:00 sata onoga dana kada je premija ili njezin prvi obrok plaćen u cijelosti, ali ne prije početka osiguranja.
Osiguranje života traje do smrti osiguranika.

Raskid ugovora
Ugovor o osiguranju prestaje otkupom osiguranja.
Ugovaratelj osiguranja može odustati od ugovora o osiguranju u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka
obavijesti osiguratelja o sklapanju ugovora.
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