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

Osiguranje korisnika kreditnih kartica banke

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 kreditnih kartica Raiffeisenbank Austria d.d.

Pokriće osiguranja

Ograničenja pokrića

Smrt uslijed nezgode - isplaćuje se osigurani

Korisnik osiguranja gubi pravo na osigurninu ako je

iznos ako za vrijeme trajanja osiguranja nastane

smrt osiguranika nastupila zbog nezgode nastale:

smrt osiguranika. Korisnik osiguranja do visine
duga po kreditnoj kartici je Raiffeisenbank Austria.
Troškovi za medicinske usluge:
Neophodni troškovi nužnog liječničkog tretmana
Bolnička dnevnica
Troškovi medicinski nužnog prijevoza osiguranika
do najbliže bolnice odnosno ambulante
Troškovi medicinski propisanog prijevoza
osiguranika u zemlju
Troškovi kod putovanja u inozemstvo
zrakoplovom:
Neophodni troškovi u slučaju kašnjenja leta
Neophodni troškovi uzrokovani gubitkom ili

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

kašnjenjem putne prtljage

Zemljopisni opseg osiguranja
Što nije pokriveno osiguranjem
Namjerno uzrokovani osigurani slučaj

Osiguranje vrijedi u cijelom svijetu izvan Republike
Hrvatske, osim osiguranja za slučaj smrti uslijed
nezgode koje vrijedi i u Republici Hrvatskoj.

Samoubojstvo
Liječenje koje je započelo prije početka osiguranja
Liječenje kroničnih bolesti, osim u slučaju akutnih
napada do trenutka do kojeg je osiguranikov život
u opasnosti
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Putovanjem u inozemstvo s namjerom liječenja

Obveze osiguranika
− kad nastupi osigurani slučaj potrebno je odmah
telefonski kontaktirati službu za pomoć UNIQA
osiguranja d.d. - APRIL, ugovornog partnera UNIQE,
na broj telefona +385 1 3688 330.
− u slučaju smrti osiguranika uzrokovane nezgodom,
korisnik osiguranja treba osiguratelju dostaviti sve
potrebne dokaze za utvrđivanje prava iz osiguranja,
a osobito smrtni list, dokaze o uzroku smrti,
zapisnike nadležnih tjela, rješenje o nasljeđivanju.

Kada i kako platiti osiguranje
Premija osiguranja plaća se jednokratno za svaku osigurateljnu godinu.

Datum početka i završetka pokrića
Pokriće osiguranja rizika smrti uslijed nezgode počinje u 00:00 sati dana ugovorenog početka osiguranja i prestaje u 24:00 sata
posljednjeg dana dvanaestog mjeseca računajući od početka osiguranja. Pokriće ostalih vrsta rizika počinje sa svakim prelaskom
državne granice Republike Hrvatske i prestaje istekom četiri neprekinuta tjedna od prelaska državne granice Republike Hrvatske.
Osiguranje se sklapa na rok od 12 mjeseci traje 12 mjeseci i produžuje iz godine u godinu (12 mjeseci) ukoliko ga niti jedna
ugovorna strane ne otkaže i uz uvjet da je do početka naredne godine osiguranja plaćena premija.

Raskid ugovora
Osiguranje se može raskinuti s danom dospjelosti premije, na pisani zahtjev poslan najkasnije 30 dana prije isteka tekuće godine
osiguranja.

