
Osiguranje života
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja

Društvo:
AGRAM LIFE osiguranje d.d.
Republika Hrvatska

Proizvod:
Osiguranje života za 
slučaj smrti

Ovaj dokument s informacijama o proizvodu donosi samo sažetak općih informacija, pokrića i isključenja. Potpune predugovorne i ugovorne informacije 
nalaze se u ponudi ili polici, u Uvjetima osiguranja ili posebnim pripadajućim Klauzulama.

Vrsta osiguranja
Osiguranje života

Što nije pokriveno osiguranjem
Osigurateljno pokriće za slučaj smrti je isključeno ako nastupi:

ako je ugovaratelj/osiguranik/korisnik namjerno ili prijevarno 
izazvao osigurani slučaj    

zbog djelovanja alkohola ili narkotičkih sredstava, ukoliko je ono 
u uzročno-posljedičnoj vezi s nastankom osiguranog slučaja

smrt osiguranika uslijed samoubojstva u prvoj godini osiguranja,                                                      
izvršenjem smrtne kazne nad osiguranikom 

pri pokušaju ili pripremi pokušaja kaznenog djela.     

Sva isključenja iz osiguranja po polici životnog osiguranja, a tiču se 
pokrivenih rizika detaljnije su objašnjena u Općim uvjetima.

Ograničenja pokrića
 Ograničenje pokrića podrazumijeva umanjenje obveze osiguratelja 
koje može nastupiti uslijed postojanja određenih specifičnih 
okolnosti prilikom nastupanja rizika ili prilikom nastupanja 
specifičnih rizika. Primjerice nastupanje rizika samoubojstva, 
ali nakon prve godine trajanja, ratni rizici, terorizam, potres, rizični 
sportovi ili rizična zanimanja osiguranika. Okolnosti u kojima dolazi 
do ograničenja obveze osiguratelja detaljnije su objašnjena u 
Općim uvjetima.

Pokriće osiguranja
Pokriveni su sljedeći rizici:

 ranija smrt osiguranika neovisno o uzroku

Ukoliko je dodatno ugovoreno, mogu biti pokriveni sljedeći rizici:

a) smrt uslijed nesretnog slučaja - višestruka svota

b) invalidnost kao posljedica tjelesne ozljede uslijed

nesretnog slučaja

Zemljopisni opseg osiguranja
Osiguranje vrijedi za cijeli svijet.

Raskid ugovora
Ugovaratelj osiguranja ima pravo na odustanak od ugovora o osiguranju u roku 30 dana od sklapanja ugovora. U tom slučaju ne snosi nikakve troškove. 
Ukoliko je ugovoreno kao osiguranje kredita, osigurateljno pokriće prestaje isplatom kredita banci.
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Obveze osiguranika
Ugovaratelj je obvezan platiti premiju osiguranja prije sklapanja ugovora o osiguranju u ugovorenim rokovima i dinamici.
Osiguranik je obvezan navesti sve okolnosti značajne za ocjenu rizika istinito i potpuno prilikom sklapanja ugovora o osiguranju.
Osiguranik je obvezan prijaviti svaku promjenu zanimanja za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju. 
Ugovaratelj je obvezan obavijestiti osiguratelja o svakoj promjeni  adrese i/ili naziva.
Osiguranik je obvezan prijaviti nastanak osiguranog slučaja.

Kada i kako platiti osiguranje
Premija osiguranja plaća se u pravilu unaprijed prilikom sklapanja ugovora. Dva su osnovna modaliteta plaćanja  - jednokratni kada se odjednom prilikom 
sklapanja ugovora plati cijelokupna premija za vrijeme trajanja police ili višekratni, kada se premija plaća za svaku godinu trajanja police, dinamikom 
plaćanja koju ugovaratelj odabere.
Iznos premije i dinamika plaćanja uvijek su navedeni na polici osiguranja. Prilikom plaćanja premije višekratnim načinom, ugovaratelj može odabrati 
plaćanje jednom godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mjesečno.

Datum početka i završetka pokrića 
Osigurateljno pokriće proizvodi pravni učinak od isteka dvadeset četvrtog sata dana koji je u polici upisan kao dan početka trajanja osiguranja, pod 
uvjetom da je do tada uplaćena premija ili prvi obrok premije, a traje do isteka dvadeset četvrtog sata dana koji je u polici upisan kao istek osiguranja.                                                     
Privremeno osigurateljno pokriće postoji u periodu od dana kada je osiguratelj zaprimio ponudu osiguranja i uplatu premije osiguranja do dana početka 
trajanja osiguranja, odnosno do dana odbijanja ponude osiguranja, osiguranik ima privremenu osigurateljnu zaštitu. Ono može trajati najdulje 30 dana u visini 
od polovice osigurane svote za slučaj doživljenja, odnosno maksimalno do 25.000 EUR. 
Osigurateljno pokriće prestaje nastupom osiguranog slučaja, zaprimanjem zahtjeva za otkup police te neplaćanjem dužne premije osiguranja.


