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POLIC~ OSIGURANJA
OSOBA OD POSLJEDICA

NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) No 217700003905

Ugovaratelj: RH MINISTARSTVO FINANCIJA (18683136487-000)
. KATANČiĆEVA 5,10000 ZAGREB . ;

Osiguranik: Svi korisnici Državnog proračuna uz isključenje pripadnika Oružanih snaga RH
- prema prilogu polici

Korisnik za slučaj smrti: Bračni drug, ako ga nema oJigUranikova djeca, ako nema djece osiguranikovi
roditelji, ako nema roditelja ostali zakonski nasljednici.

Osiguranje počinje u 00:00 sati 23.02.2018. i traje do 24:00 sati 30.06.201~.

Opći uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i Dopunski uvjeti za kombinirano
kolektivno osiguranje djelatnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) sastavni su dio ovog ugovora o
osiguranju.

Temeljem ove police CROATIA OSIGURANJE d.d. preuzima obvezu da će u okviru ugovorenih osiguranih iznosa
isplatiti po osobi u kunama za slučaj:
Smrt uslijed nezgode 30.000,00 KN
Smrt uslijed bolesti 15.000,00 KN
Trajni invaliditet uslijed nezgode do 60.000,00 KN
Godišnja premija po osobi iznosi 29,64 KN. Premija po osobi iznosi 10,39 kuna. Akontacija premije za
razdoblje od 23.02.2018. do 30.06.2018. na bazi 240.000 osoba iznosi 2.493.600,00 KN, a konačni
obračun izvršit će se na kraju osigurateljnog razdoblja.
Instrument plaćanja: U obrocima Plaćanje: U 2 rate. Rata premije iznosi 1.246.800,00 KN.
Rate dospijevaju na naplatu: 23.02, 23.05.

Posebni uvjeti:
1. U primjeni TI sukladno Okvirnom sporazumu Ev.br. 12/2015 i dodatku 1 Okvirnom sporazumu od dana 30.10.2017.
2. Osiguranje zaključeno prema Okvirnom sporazumu za nabavu usluge kolektivnog osiguranja od posljedica nesretnog
slučaja - Ev.br. 12/2015 i dodatku 1 Okvirnom sporazumu od dana 30.10.2017.
3. Prilog polici su Posebni uvjeti.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.
Eventualne pogreške na polici ispravit će se u roku od 30 dana od izdavanja police.
IZJAVA UGOVARATELJA: Potpisom ponude/police potvrđujem da je istom prethodio postupak sklapanja ugovora o osiguranju temeljem pisane ponude, uvjeta
osiguranja i Informacije ugovaratelju osiguranja. Potpisom ponude/police potvrđujem da sam upoznat sa značenjem ponude kod sklapanja ugovora o
osiguranju, da sam prije sklapanja ugovora bio pisano Obaviješten o svim bitnim elementima ponude temeljem kojih samo mogao donijeti utemeljenu odluku o
Sklapanju ugovora o osiguranju i da sam primio gore navedene uvjete i klauzule prema kojima se sklapa ovo osiguranje.

ZAGREB,22.02.2018.
VJEKOSLAV

s poštovanjem, osigurala croatia.
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Osiguranici

. Osiguranici su zaposleni u tijelima korisnika Državnog proračuna uz isključenje pripadnika

..oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno zaposlenici:

1. tijela državne uprave (ministarstva, državni uredi, državne upravne organizacije i
uredi državne uprave u županijama) i ostalih proračunskih korisnika Državnog
proračuna

2. pravosudnih tijela;

3~zaposlenici u zdravstvu i socijalnoj skrbi;

4. zaposlenici u obrazovanju, znanosti ikulturi;

5. javne vatrogasne postrojbe;

6. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;

7. Hrvatski zavod za zapošljavanje;

Zaposleni u javnom sektoru su državni službenici i namještenici, službenici i namještenici u
javnim službama, državni dužnosnici imenovani na dužnost u državnom tijelu ili javnoj službi
i pravosudni dužnosnici.

UKUPNO 240.000 OSOBA

Ugovaratelj:

s poštovanjem, osigurala Croatia.
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POSEBNI UVJETI

Na temelju Okvirnog sporazuma (Ev.br. 12/2015) za nabavu usluge kolektivnog osiguranja od
posljedica nesretnog slučaja, osiguravatelj je u obvezi isplatiti naknadu i ako je:

1. nesretni slučaj nastao kao posljedica ratnog rizika za sve države, osim za države u
kojima je proglašeno ratno stanje; I

2. nesretni slučaj nastao kao posljedica rizika sporta i sportske rekreacije. Ukoliko je
nesretni slučaj nastupio za vrijeme bavljenja sportom neće se obračunavati proporcija
ili na bilo koji drugi način ograničiti pravo osiguraniku;

3. osiguranik preminuo i tijekom prvih 6 (šest) mjeseci trajanja osiguranja, u slučaju
smrti od bolesti odnosno ako je bolest koja je uzrok smrti nastala ili dijagnosticirana
prije početka trajanja ovog ugovora;

4. osiguranik počinio samoubojstvo za cjelokupno vrijeme trajanja ugovora;

5. osiguranik stariji od 70 (sedamdeset) godina života.

6. Osiguratelj prihvaća isplatu naknade za slučaj smrti uslijed bolesti za sve bolesti
određene prema MKB-u (međunarodna klasifikacija bolesti).

Ugovaratelj :

s poštovanjem, osigurala Croatia.


