IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA ZA OSIGURANJE OSOBA
OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE)

Ove izmjene i dopune Općih uvjeta za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), usvojila je
Uprava društva, sukladno članku 129. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. Sarajevo broj: 270-00/09 od
27.04.2009. godine (notarska obrada i ovjera broj: OPU-IP:226/2009), na sjednici održanoj 15.12.2010.
donosi
I
Mijenja se član 6. Uvjeta i glasi:
(1) Kada nastane nesretni slučaj u smislu ovih Općih uvjeta, osiguravatelj isplaćuje ugovorene
iznose naznačene u polici osiguranja i to:
1. Osiguranu svotu ugovorenu za slučaj smrti ako je uslijed nesretnog slučaja nastupila smrt
osiguranika, odnosno osiguranu svotu za slučaj invaliditeta ako je usljed nesretnog slučaja nastupio
potpuni trajni invaliditet osiguranika
2. Postotak od osigurane svote za slučaj invaliditeta koji odgovara postotku djelomičnog
invaliditeta, ako je zbog nesretnog slučaja nastupio djelomični invaliditet osiguranika
3. Dnevnu naknadu za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja prema članu
13. stavku 7. ovih Uvjeta
4. Naknadu troškova liječenja prema članu 13. stavu 8. ovih Uvjeta, ako je osiguraniku uslijed
nesretnog slučaja bila potrebna liječnička pomoć i ako je uslijed toga imao troškove liječenja
5. Kao i ostale ugovorne obaveze navedene na polici, Posebnim ili Dopunskim uvjetima.
(2) 1. Obaveza osiguratelja iz prethodnog stava pokriva rizik nezgode ostvaren za vrijeme
obavljanja redovitog zanimanja osiguranika ili pri vršenju djelatnosti, odnosno u određenom
svojstvu koje je izričito navedeno na polici osiguranja (npr. sportaš, lovac, vozač ili putnik u
motornom vozilu, izletnik, vatrogasac, demonter mina, kaskader i sl.).
2. Izuzetno, osiguravatelj je u obavezi platiti osiguranu svotu ili postotak od osigurane svote za
posljedice nezgode koje nastanu izvan obavljanja redovitog zanimanja osiguranika, odnosno izvan
djelatnosti ili svojstva koje je izričito navedeno na polici osiguranja, samo ako je to posebno
ugovoreno i naznačeno na polici.
II
Navedene izmjene počinju se primjenjivati od dana suglasnosti Agencije za nadzor FBiH.
Ovi Uvjeti primjenjuje se na ugovore koji se sklope od dana dobijanja suglasnosti Agencije za nadzor. Na
ugovore ranije sklopljene primjenjuju se Uvjeti od 10.01.2007. godine.
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