
Osiguranje života
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja

UNIQA osiguranje d.d.                                   Život & Sigurnost   

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 života za slučaj smrti i doživljenja s jednokratnim plaćanjem i bez udjela u dobiti.

Pokriće osiguranja
Osiguranje s isplatom osiguranog iznosa za:          

 doživljenje,

 smrt,

 smrt uslijed nezgode.

Ograničenja pokrića
Osiguratelj isplaćuje iznos matematičke pričuve 
ako je osigurani slučaj prouzročen:

 ratnim operacijama, terorističkim akcijama ili 
posljedicama ionizirajućeg zračenja, 

 bavljenjem opasnom vrstom sporta,

 sudjelovanjem na utrkama,

 samoubojstvom u drugoj ili trećoj godini osiguranja,

 ovo nisu sva ograničenja, ostala ograničenja 
navedena su u Uvjetima za osiguranje života UŽG 
1/2022 (članak 19, 20, 21, 22).

Što nije pokriveno osiguranjem
 samoubojstvo ako je izvršeno u prvoj godini 

osiguranja,

 isplata osigurane svote korisniku ako korisnik 
namjerno prouzroči smrt osiguranika, 

 ovo nisu sva isključenja, ostala isključenja navedena 
su u Uvjetima za osiguranje života UŽG 1/2022 
(članak 19. st. 6, članak 20, 21, 22) 
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Zemljopisni opseg osiguranja
 Osiguranje vrijedi u cijelom svijetu.

Koje su moje obveze
- prijava okolnosti važnih za ocjenu rizika prilikom sklapanja ugovora o osiguranju,

- prijava promjene osobnih podataka,

- platiti na vrijeme u cijelosti ugovorenu premiju,

- pružiti osiguratelju sve raspoložive podatke za utvrđivanje uzroka, opsega i visine njegove obveze iz ugovora o osiguranju.

Kada i kako platiti osiguranje
Premija se plaća jednokratno unaprijed za cijelo vrijeme trajanja osiguranja na žiro račun osiguratelja putem uplatnice ili fakture 
dostavljene poštom ili elektroničkom poštom.



Datum početka i završetka pokrića 
Trajanje ugovora je 5 godina. Početak pokrića je u 00.00 sati onoga dana koji je na polici naveden kao početak osiguranja, pod 
uvjetom da je do toga dana plaćena premija, a prestanak u 00.00 sati dana isteka osiguranja.

Raskid ugovora
Zahtjev za raskid ugovora podnosi ugovaratelj osiguranja pisanim putem.

Ako je do dana raskida protekla jedna osigurateljna godina, isplaćuje se otkupna vrijednost police.


