Osiguranje od nezgode
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja
UNIQA osiguranje d.d. Hrvatska

Flexi PLUS i Premium

Informacije u ovom dokumentu trebale bi vam pomoći da razumijete osnovne značajke i uvjete osiguranja. Potpune predugovorne i
ugovorne informacije nalaze se u drugim dokumentima, posebno u Informacijama ugovaratelju osiguranja, Uvjetima osiguranja i
polici osiguranja.

Vrsta osiguranja
Osiguranje od nezgode za korisnike Raiffeisenbank Austria d.d. Flexi PLUS i Premium paketa tekućeg računa.

Pokriće osiguranja
Smrt uslijed nezgode ili bolesti
isplaćuje se osigurani iznos ako za vrijeme trajanja

Zemljopisni opseg osiguranja
Osiguranje vrijedi u cijelom svijetu osim u zemljama
u kojima se vodi rat bilo koje vrste.

osiguranja nastane smrt Osiguranika.

Što nije pokriveno osiguranjem
Namjerno uzrokovani nesretni slučaj
Samoubojstvo

Koje su moje obveze
− prilikom sklapanja osiguranja pružiti osiguratelju sve
potrebne informacije

Smrt uslijed bolesti koje su postojale prije početka
osiguranja

Kada i kako platiti osiguranje
Ograničenja pokrića

Premija se uplaćuje u pravilu mjesečno ako nije
drugačije ugovoreno.

Korisnik osiguranja gubi pravo na osigurninu ako je
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smrt osiguranika nastupila zbog nezgode nastale:
pri upravljanju zrakoplovom, raznim letjelicama ili
korištenjem padobrana;
pri sudjelovanju na motociklističkim natjecanjima i
treninzima;
pri sudjelovanju na skijaškim i sličnim natjecanjima
ili treninzima;
pri pokušaju ili izvršenju kaznenog dijela,
u vezi s ratom, terorizmom ili nuklearnom
energijom;
zbog potresa;
zbog djelovanja alkohola i/ili narkotičkih
sredstava na osiguranika, bez obzira na bilo kakvu
odgovornost treće osobe za nastanak nezgode;
pri upravljanju motornim vozilom bez službene
isprave.

Datum početka i završetka pokrića
Početak osiguranja je u 00.00 sati prvog slijedećeg dana
nakon ugovaranja Flexi PLUS ili Premium paketa.
Osiguranje se ugovara na neodređeno vrijeme.

Raskid ugovora
Osiguranje se može raskinuti s danom dospjelosti
premije, na pisani zahtjev poslan najkasnije mjesec dana
ranije.
Ugovor se raskida ako nastupi smrt Osiguranika, ako
Osiguranik postane duševno bolestan ili potpuno lišen
poslovne sposobnosti, ako prestane biti korisnik Flexi
Flexi PLUS ili Premium paketa tekućeg računa kod
ugovaratelja osiguranja ili kad navrši 75 godina života.

