DOPUNSKI UVJETI
ZA OSIGURANJE DJECE OD POSLJEDICA
NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE)

OPĆE ODREDBE

TRAJANJE OSIGURANJA

Članak 1.

Članak 4.

(1) Opći uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja
(nezgode) i ovi Dopunski uvjeti za osiguranje djece od posljedica
nesretnog slučaja (u daljnjem tekstu: Dopunski uvjeti) sastavni su
dio ugovora o osiguranju djece od posljedica nesretnog slučaja,
kojeg ugovaratelj osiguranja zaključi sa Bosna Sunce osiguranjem
d.d. (u daljnjem tekstu: osiguratelj).

Ako je u polici označen samo dan početka osiguranja, osiguranje
automatski prestaje istekom one godine osiguranja u kojoj je
osigurano dijete navršilo 14 godina života.

(2) Ugovaratelj, u smislu ovih Dopunskih uvjeta, može biti roditelj ili
staratelj djeteta, kao i svaka druga fizička ili pravna osoba, koja ima
interesa zaključiti osiguranje i koja će plaćati premiju.

Članak 5.

(3) Ovim Dopunskim uvjetima osiguravaju se u pravilu djeca do 14
godina života, bez obzira na zdravstveno stanje i bez plaćanja
povišene premije u smislu članka 7. stavak (1) točka 4. Općih
uvjeta, osim osoba potpuno lišenih poslovne sposobnosti, koje su u
svakom slučaju isključene iz osiguranja.

KORISNICI OSIGURANJA

Ukoliko nije u polici ugovoreno, korisnikom osiguranja smatra se:
1. u slučaju smrti osiguranika - osoba, koja dokaže da je
platila troškove pogreba ili je u neposrednoj obvezi da ih
plati,
2. u slučaju invaliditeta - sam osiguranik,
3. u slučaju troškova liječenja osiguranika - osoba koja
dokaže da je platila troškove liječenja ili je u neposrednoj
obvezi da ih plati.

OBVEZA OSIGURATELJA
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 2.
Članak 6.
(1) Osiguratelj je obvezan isplatiti u polici označenu osiguranu svotu
u cijelosti ili djelomično ili naknadu troškova liječenja do ugovorenog
iznosa, za pogrebne troškove ako nesretni slučaj ima za posljedicu
smrt, odnosno za invaliditet kad nastane:
1. u svakodnevnom životu osiguranog djeteta (kod kuće i
izvan kuće, u školi, na igralištu, na ulici pri igri, pri školskoj
nastavi, na izletima i ekskurzijama itd.),
2. pri vožnji bilo kojim prijevoznim sredstvom,
3. pri obavljanju sljedećih sportova: gimnastičkih vježbi, lake
atletike, plivanja, veslanja, jedrenja, vožnje kajakom,
ribarenja, sanjkanja, skijanja, klizanja na ledu, golfa,
nogometa, rukometa, odbojke, košarke, tenisa,
mačevanja, jahanja, vožnje biciklom i koturaljkama, kao i
pri skijaškim skokovima.

OBVEZE OSIGURATELJA KADA JE OSIGURANIK MLAĐI OD 14
GODINA
Članak 3.
(1) Kada uslijed nesretnog slučaja nastupi smrt osigurane osobe
mlađe od 14 godina, osiguratelj je u obvezi isplatiti za pogrebne
troškove 50% ugovorene svote za slučaj smrti.

Ovi Dopunski uvjeti vrijede uz Opće uvjete za osiguranje osoba od
posljedica nesretnog slučaja, a ukoliko su u suprotnosti sa
sadržajem Općih uvjeta vrijede ovi Dopunski uvjeti.

