N-Kl-001/01-14 Gubitak trajnog zuba - osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
(nezgode) uz fiksne pakete za kolektivno osiguranje djece, učenika i studenata s
pokrićem za vrijeme boravka u vrtiću / trajanja nastave i u slobodno vrijeme (24 h)
Ugovoreni iznos osiguranja za slučaj gubitka trajnog zuba isplaćuje se ukoliko je gubitak
uzrokovan nesretnim slučajem (nezgodom), te je kao posljedica nastupio gubitak trajnog zuba
neovisno o broju izgubljenih zubiju. Za gubitak zuba u razini gingive nadoknađuje se 50%
iznosa osiguranja.
N-Kl-013/01-14 Kolektivno osiguranje djece i učenika od posljedica nesretnog slučaja
(nezgode) za vrijeme boravka u vrtiću / trajanja nastave i u slobodno vrijeme (24 h)
Osiguranje obuhvaća nesretne slučajeve (nezgode) koje se djeci i učenicima mogu dogoditi
unutar vrtića, školske ili neke druge odgojno-obrazovne ustanove koje su ugovaratelji
osiguranja, kao i područjima koja im pripadaju, te na nesretne slučajeve (nezgode) koje se
mogu dogoditi u slobodno vrijeme.
Osigurateljna zaštita uvijek započinje i završava s početkom i krajem vrtićke / školske godine
koje određuju nadležna tijela u skladu sa zakonskim odredbama.
Osigurateljna zaštita prestaje za vrijeme osigurateljne godine za djecu i učenike koji prestanu
pohađati školu ili odgojno-obrazovnu ustanovu preko koje su bili osigurani.
Na kraju osigurateljne godine radi se konačni obračun premije na osnovu dostavljenih podataka
o stvarnom broju djece / učenika.
N-Kl-014/01-14 Kolektivno osiguranje studenta na fakultetima, visokim učilištima,
akademijama, ustanovama za obrazovanje odraslih i sl. od posljedica posljedica
nesretnog slučaja (nezgode) za vrijeme trajanja nastave i u slobodno vrijeme (24 h)
Osiguranje obuhvaća nesretne slučajeve (nezgode) koje se studentima mogu dogoditi unutar
fakulteta, visokog učilišta, akademije, ustanove za obrazovanje odraslih i sl. koje su ugovaratelji
osiguranja, kao i područjima koja im pripadaju, te na nezgode koje se mogu dogoditi u slobodno
vrijeme.
Osigurateljna zaštita uvijek započinje i završava s početkom i krajem akademske / obrazovne
godine koje određuju nadležna tijela u skladu sa zakonskim odredbama.
Osigurateljna zaštita prestaje za vrijeme osigurateljne godine za studente / polaznike koji završe
fakultet, učilište i sl. preko kojeg su bili osigurani ili izgube prava studiranja / pohađanja.
Iz osigurateljnog pokrića isključeni su nesretni slučajevi (nezgode) koje su se dogodile prilikom
obavljanja opasnih studentskih poslova (npr. rad na visinama, rad sa visokim naponom, rad sa
eksplozivnim materijalima) te prilikom bavljenja ekstremnim sportovima.
Na kraju osigurateljne godine radi se konačni obračun premije na osnovu dostavljenih podataka
o stvarnom broju studenata / polaznika.
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