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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 mobitela

Pokriće osiguranja

Koje su moje obaveze

Ovim osiguranjem pruža se osigurateljna zaštita
za slučaj loma ekrana mobilnog uređaja uslijed
nepredviđenog i iznenadnog događaja.

− prijaviti sve okolnosti značajnih za ocjenu rizika
prilikom sklapanja osiguranja te značajne promjene
tijekom osiguranja
− poduzeti sve mjere koje su u njegovoj moći radi
sprječavanja, otklanjanja i smanjenja štete

Što nije pokriveno osiguranjem

− prijaviti osiguratelju nastali osigurani slučaj

štete ili troškovi nastali kao posljedica namjere ili
prevare osiguranika ili bilo koje treće osobe
štete na osiguranoj stvari koja potječe od njezinih

Kada i kako platiti osiguranje

nedostataka

Premija osiguranja plaća se jednokratno, karticom ili
virmanom, za cijelo vrijeme trajanja osiguranja.

štete prouzročene ratom i sličnim događanjima
štete koje nisu nastale od osiguranog rizika, te su
kao isključenja navedena u uvjetima osiguranja

Datum početka i završetka pokrića
Ograničenja pokrića
Ako je ugovoreno sudjelovanje osiguranika u šteti
(franšiza), naknada štete umanjuje se za iznos
ugovorene franšize.
Ako je iznos osiguranja niži od vrijednosti
osigurane stvari u trenutku nastupa osiguranog
slučaja (podosiguranje), osigurnina se smanjuje
razmjerno vrijednosti osigurane stvari u trenutku
osiguranog slučaja.
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Osiguranik ima pravo naknade iz osiguranja za
maksimalno jedan osigurani slučaj tokom trajanja
osiguranja.

Zemljopisni opseg osiguranja
Osiguranje vrijedi za štetne događaje nastale u
cijelom svijetu.

Osigurateljno pokriće počinje u 00.00 sati prvog
sljedećeg dana nakon sklapanja / kupnje osiguranja
i traje do kraja ugovorenog razdoblja od 12 ili 24
mjeseca od dana kupnje osiguranja.
Osigurateljno pokriće prestaje istekom sata onoga
dana koji je na polici naveden kao prestanak osiguranja.

Raskid ugovora
Raskid ugovora moguć je u roku od 14 dana od
sklapanja ugovora. Ugovor se raskida obavještavanjem
Osiguratelja u pisanom obliku prije isteka roka za raskid
ugovora.

