Osiguranje korisnika kredita
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja
UNIQA osiguranje d.d. Hrvatska

Osiguranje korisnika RBA kredita

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 korisnika kredita Raiffeisen Bank Austria d.d.

Pokriće osiguranja
Smrt uslijed nezgode
Osiguran je rizik otplate kredita u slučaju smrti
osiguranika uzrokovane nezgodom.

Što nije pokriveno osiguranjem
namjerno uzrokovani nesretni slučaj,
samoubojstvo ili pokušaj samoubojstva u prve tri
godine osiguranja,
nesretni slučaj nastao zbog potresa,
nesretni slučaj nastao prigodom pokušaja ili
izvršenja kaznenih djela od strane osiguranika,
nesretni slučaj izravno ili neizravno povezan s ratnim
zbivanjima, terorizmom ili građanskim nemirima,
štrajkom, nasiljem ili javnim okupljanjem,
nesretni slučaj nastao kao posljedica potresa,
utjecaja ionizirajućeg zračenja ili djelovanjem
nuklearne energije,
nesretni slučaj nastao prigodom sudjelovanja
na motociklističkim ili skijaškim natjecanjima i
treninzima,
nesretni slučaj nastao uslijed poremećaja svijesti ili
uslijed djelovanja alkohola, narkotika ili lijekova u
trenutku nastanka nezgode.

Ograničenja pokrića
osigurateljno pokriće postoji samo za posljedice
nezgode koje osiguranik pretrpi kao putnik u
zračnom prometu u motornoj letjelici s dozvolom
za prijevoz putnika. Isključeni su događaji koji
su posljedica nezgode u zračnom prometu u
motornim jedrilicama i ultralakim letjelicama.
iz osigurateljne zaštite isključena je smrt
uzrokovana posljedicama nezgode koja se
dogodila prije početka osiguranja,
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ostala ograničenja navedena su u Posebnim
uvjetima za osiguranje korisnika kredita PUKK
1/2014.

Zemljopisni opseg osiguranja
Osiguranje vrijedi u cijelom svijetu.

Koje su moje obveze
− obavijestiti osiguratelja o nastalom osiguranom slučaju putem telefona +385 1 6324 200,
− pružiti sve podatke kojima raspolaže, a koji su neophodni za utvrđivanja uzroka, opsega i visine štete.

Kada i kako platiti osiguranje
Premija se plaća jednokratno prilikom sklapanja ugovora o osiguranju.

Datum početka i završetka pokrića
Osiguranje počinje danom isplate kredita, a prestaje istekom ugovorenog razdoblja osiguranja.

Raskid ugovora
Ugovor o osiguranju nije moguće raskinuti prije isteka ugovorenog razdoblja osiguranja, osim u slučaju prijevremene konačne
otplate kredita kada je moguć raskid uz pisani zahtjev osiguratelju koji će vratiti neiskorišteni dio premije od dana zaprimanja
pisanog zahtjeva do dana isteka osiguranja ako po predmetnoj polici nije bilo isplata štete.
Osiguranje se raskida neovisno o ugovorenom trajanju kada nastupi smrt osiguranika, a najkasnije s navršenjem 75 godina života.

