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PREDMET: Analiza ponuda osiguranja od nezgode za djecu u školskoj godini 2018-2019

Pokrića
Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni, nepredviđeni i o volji osiguranika neovisan događaj koji djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo ima za posljedicu njegovu smrt, trajni invaliditet, privremenu nesposobnost za rad, boravak i liječenje u bolnici ili nastanak troškova liječenja.
Osiguranje se zaključuje za cijelu školsku godinu s osigurateljnim pokrićem kako za vrijeme boravka u školi tako i u slobodno vrijeme (24h)
BITNE NAPOMENE:

*

Oznakom zvjezdice (
)označene dodatne napomene kod svakog pojedinog osiguratelja vezano na pokrića.
1. Osigurati se mogu osobe bez obzira na zdravstveno stanje , osim duševno oboljele djece i osoba lišene radne sposobnosti.
2. Naknada za smrt uslijed nezgode- u okviru ugovorene osigurane svote.
3. Naknada za smrt uslijed nezgode( trošak pogreba)- za osobe mlađe od 14.g. u okviru osigurane svote.
4. U slučaju 100% trajne invalidnosti isplaćuje se ugovorena svota osiguranja. Ustanovljeni trajni invaliditet do 100% sukladno tablicama invaliditeta osiguratelja.
5. Naknada za gubitak zuba - isplaćuje se ugovoreni iznos za izgubljeni trajni zub.
6. Naknada za ugriz psa- isplaćuje se u okviru ugovorenog iznosa.
7. Naknada za prijelom kosti - isplaćuje se ugovoreni iznos za slomljenu kost u okviru ugovorenog iznosa.
Generalna isključenja koja su u cijelosti isključena od obveze svih osiguratelja, ako je nesretni slučaj nastao:

1. Uslijed potresa
2. Uslijed rata, ratnih događaja, terorizma, građanskih nemira, pobuna i sl.
3. Uslijed ratnih sukoba ili ratnih događaja, osim ako je osiguranik boravio u to vrijeme na tom području i nije bio sudionikom.
4. Za ozljede koje nisu medicinski dokumentirane.
5. Pri automobilističkim, motociklističkim,i dr. brzinskim utrkama i pri treningu.
6. Uslijed aktivnog sudjelovanja u fizičkom obračunu, osim ako je u pitanju samoobrana.
7. Zbog radioaktivne kontaminacije.
8. Zbog prekomjerne uporabe lijekova.
9. Uslijed djelovanja alkohola, narkotičkih i opojnih sredstava na osiguranika.
10. Uslijed pokušaja ili počinjenja samoubojstva.
11. Pri upravljanju motornim vozilima bez posjedovanja propisane i važeće isprave.
12. Zbog djelovanja huliganskog ponašanja i izgreda ukoliko je osiguranik bio na strani izazivača nereda ili je bio u svojstvu izazivača.
13. Ostala isključenja koja se nalaze u uvjetima osiguranja svakog pojedinog osiguratelja!

Croatia osiguranje:
1. Ako u slučaju nezgode nastupi trajna invalidnost, osiguraniku pripada pravo na naknadu invalidnosti u postotku od osigurane svote prema
tablici invaliditeta osiguratelja. Za slučajeve invaliditeta od 100% i preko isplaćuje se isključivo samo iznos za 100% trajni invaliditet.
2. Troškovi liječenja- isplaćuje se naknada stvarnih i nužnih troškova liječenja najviše do ugovorene svote osiguranja. Bez ugovorenog
zdravstvenog osiguranja isplaćuje se do 50% od ugovorene svote osiguranja.
3. Troškovi spašavanja- ukoliko se nesretni slučaj dogodi u RH, osiguratelj isplaćuje troškove spašavanja helikopterom ili zrakoplovom
maksimalno do 50% ugovorene svote osiguranja za smrt uslijed nezgode (troškova pogreba).
4. Osiguratelj će isplatiti 50% od osigurane svote od iznosa koji bi morao platiti ukoliko se nezgoda dogodila za vrijeme bavljenja
amaterskim i rekreativnim tjelesnim aktivnostima učenika ( treninzi, natjecanja i sl.),te ako nije imao zaštitni kacigu ili bio vezan
sigurnosnim pojasom u svojstvu vozača ili putnika sukladno Zakonu o sigurnosti u cestovnom prometu.
5. Dnevna naknada se isplaćuje od prvog dana osiguranikove privremene nesposobnosti za pohađanje redovne nastave, maksimalno do 100
dana. Isplata za vikend 50% od ugovorene naknade po danu uz uvjet da je izostanak počeo minimalno dan prije i dan poslije vikenda, za
vrijeme školskih praznika( zimski, proljetni, ljetni) 50% od ugovorene naknade po danu uz uvjet da su posljedice nezgode dovele do
imobilizacije uslijed rtg dokazanog prijeloma kosti.Za osiguranike studente dnevna naknada se može isplatiti maksimalno za 50 dana te ne
postoji obveza za vikende. Osiguratelj nije u obvezi ukoliko privremena nesposobnost nastupi nakon 5 dana od nezgode.
6. Dnevna naknada se isplaćuje za svaki provedeni dan u bolnici na bolničkom liječenju maksimalno do 200 dana. Ambulantno liječenje i
dnevna bolnica se ne smatraju bolničkim liječenjem.
7. Ukoliko je ugovorena dnevna naknada za liječenje u bolnici zajedno sa dnevnom naknadom za prolaznu nesposobnost za pedagoški ili
školski/nastavni rad, osiguratelj je u obvezi prema osiguraniku samo po jednoj naknadi, koja je povoljnija za osiguranika.
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8. Naknada za nošenje gipsa (ne i longete) u trajanju 25 i više dana u situaciji kada zbog nesretnog slučaja nije došlo do prolazne
nesposobnosti osiguranika za pedagoški ili školski/nastavni rad, odnosno kada ne postoji obveza osiguratelja za isplatu ugovorene
dnevne naknade.Naknada se utvrđuje na slijedeći način:
- I nošenje gipsa od 25 do 60 dana – 30 kn/po danu.
- II nošenje gipsa preko 60 dana - ugovoreni osigurani iznos.
10. Klauzula za lom kosti: Ukoliko osigurani slučaj ima za posljedicu prijelom kosti osiguranika koji je dokazan rtg snimkom, a nije nastupila
smrt osiguranika, osiguratelj isplaćuje ugovorenu naknadu po štetnom događaju neovisno o broju slomljenih kostiju odnosno ocjene trajnog
invaliditeta. Osigurateljno pokriće kosti ne postoji u slučaju nastupa epifiziolize te kod bolesnih stanja poremećaja u čvrstoći i građi kosti
(osteoporoza, osteomalacija te ostale osteopatije) kao niti kod drugih patoloških prijeloma kostiju. Pokriće se ne odnosi na napuknuće kosti
(infrakcija), otkrhnuće kosti (avulzija) te pukotine i fisure. Naknadu za prijelom kosti u visini ugovorenog osiguranog iznosa, neovisno o broju
i vrsti slomljenih kosti, pojedini osiguranik može ostvariti samo jednom tijekom trajanja ugovora o osiguranju.
11. Klauzula za gubitak stalnog zuba: Ukoliko nesretni slučaj ima za posljedicu gubitak stalnog zuba, osiguraniku se isplaćuje ugovoreni
osigurani iznos za gubitak zuba. Gubitak zuba se definira kao gubitak stalnog zuba u razini zubnog mesa (gingive) ili gubitak stalnog zuba u
cijelosti. Za gubitak zuba u razini gingive nadoknađuje se 50% osiguranog iznosa. Naknadu za gubitak stalnog zuba uslijed nesretnog slučaja
(nezgode) u visini ugovorenog osiguranog iznosa, neovisno o broju izgubljenih stalnih zubiju, pojedini osiguranik može ostvariti samo jednom
tijekom trajanja ugovora o osiguranju.
12. Klauzula za kozmetičku/estetsku operaciju: Osiguratelj se obvezuje isplatiti korisniku osiguranja naknadu za kozmetičku/estetsku
operaciju ukoliko je kao posljedica nesretnog slučaja trajno narušen vanjski izgled osiguranika.Osiguratelj će isplatiti stvarno učinjene
troškove liječenja, lijekova, zavojnog materijala i ostalih sredstava koje propiše liječnik, te troškove smještaja i prehrane u bolnici do
maksimalnog ugovorenog osiguranog iznosa. Operacija i kliničko liječenje moraju biti obavljeni do isteka 3 godine od dana nastanka
nesretnog slučaja. Osiguratelj nije u obvezi isplatiti naknadu za kozmetičku/estetsku operaciju osiguranika ako uzrok trajnog unakaženja
vanjskog izgleda ne proizlazi iz osiguranog slučaja prilikom kojeg je kod osiguranika nastupio invaliditet u skladu s ugovorenim uvjetima
odnosno Tablicom invaliditeta ili ako je iz medicinske dokumentacije razvidno da je unakaženost postojala i prije nastupa nesretnog slučaja.
13. Klauzula za ugriz psa: Osiguratelj se obvezuje isplatiti korisniku osiguranja naknadu za svaki dokazani ugriz psa uz obvezno javljanje
liječniku i kiruršku obradu rane.
14. Klauzula za posjekotinu: Ukoliko osigurani slučaj direktno ima za posljedicu posjekotinu osiguranika, a nije nastupila smrt osiguranika,
osiguratelj je u obvezi isplatiti ugovoreni osigurani iznos. Posjekotina je definirana kao rana nastala u kontaktu s oštrim predmetom.
Osiguratelj isplaćuje ugovorenu naknadu po štetnom događaju neovisno o broju posjekotina i isključivo uz uvjet da je posjekotina dovela do
zaostalog funkcijskog deficita mišića ili organa osiguranika na kojeg je posjekotina djelovala. Isključeni su iz pokrića svi postoperativni ožiljci i
bilo kakve druge postoperativne zaostalosti funkcijskog deficita mišića i organa osiguranika. Naknadu za posjekotinu u visini ugovorenog
osiguranog iznosa, neovisno o broju i vrsti posjekotina, pojedini osiguranik može ostvariti samo jednom tijekom trajanja ugovora o
osiguranju.
15. Ako je osiguranje sklopljeno kao grupno osiguranje, obveza osiguratelja ne može početi prije 0,00 sati onoga dana koji je službeno
određen za početak nove pedagoške odnosno školske ili akademske godine, osim za učenike koje prvi put ulaze u osiguranje, kada
osigurateljna obveza počinje najranije s danom početka nastavne godine, ako je do tada plaćena premija.
Osiguranje počinje 01.09. plaća se u cijelosti od strane ustanove te je rok za uplatu premije najkasnije 31.10.2018. Plaćanje uplatnicama nije
moguće.
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