






Osiguranje se može sklopiti do
otkaza, na jednu, tri ili pet godina ukoliko drugačije nije ugovoreno na samoj 
ponudi/polici osiguranja. Ako se ugovara do otkaza, onda traje najmanje 
jednu godinu i tada se automatski obnavlja za svaku osigurateljnu godinu 
(produljuje se trajanje osiguranja osim ako nije otkazano u skladu s 
odredbama važećih Uvjeta osiguranja).



Visina premije može se promijeniti u toku godine ukoliko dođe do promjene 
zakona ili zakonskih propisa koji se odnose na opseg i sadržaj dopunskog 
zdravstvenog osiguranja, visinu doplata ili drugih elemenata koji su 
značajni za utvrđivanje visine premije.
Ako Triglav osiguranje d.d. izmjeni uvjete osiguranja ili cjenik na temelju 
kojeg se mijenja premija osiguranja, obvezuje se o tome pisano ili na drugi 
pogodan  način izvijestiti ugovaratelja osiguranja. Ugovaratelj osiguranja 
odnosno osiguranik ima pravo otkazati ugovor o osiguranju u roku od 30 
(trideset) dana od dana primitka obavijesti. Ako ugovaratelj osiguranja 
odnosno osiguranik ne otkaže ugovor o osiguranju u navedenom roku, 
ugovor o osiguranju se mijenja i nastavlja u skladu s izvršenim promjenama 
u uvjetima osiguranja ili s promijenjenom premijom osiguranja od datuma 
naznačenog u obavijesti.

Svaka ugovorna strana, ukoliko ugovor nije prestao na neki drugi način ili 
iz ugovorenih razloga, može raskinuti ugovor. Raskid ugovora obavlja se 
pisanim putem najmanje 3 (tri) mjeseca prije isteka tekuće godine 
osiguranja, u kom slučaju ugovor o osiguranju prestaje s istekom tekuće 
godine osiguranja.
Ako Osiguratelj izmjeni uvjete osiguranja ili cjenik na temelju kojeg se 
mijenja premija osiguranja, obvezuje se o tome pisano ili na drugi pogodan 
način izvijestiti ugovaratelja osiguranja najkasnije 30 (trideset) dana prije 
isteka tekuće godine osiguranja. Ugovaratelj osiguranja odnosno 
osiguranik ima pravo otkazati ugovor o osiguranju u roku od 30 (trideset) 
dana od dana primitka obavijesti. U tom slučaju ugovor prestaje istekom 
tekuće godine osiguranja. Ako ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik 
ne otkaže ugovor o osiguranja u prethodno navedenom roku, ugovor o 
osiguranju se početkom sljedećeg razdoblja osiguranja mijenja u skladu s 
izvršenim promjenama u uvjetima osiguranja ili s promijenjenom premijom 
osiguranja.
Ako ugovaratelj osiguranja predlaže raskid ugovora o osiguranju prije 
njegova isteka, dužan je o svojoj namjeri pisanim putem obavijestiti 
osiguratelja najkasnije tri mjeseca prije dospjelosti premije za narednu 
osigurateljnu godinu. Ako je osiguratelj pravodobno primio pisanu 
obavijest, ugovor o osiguranju prestaje s istekom tekuće osigurateljne 
godine za koju je plaćena premija ili koji ugovoreni obrok premije. 
Osiguratelj ima pravno na naplatu sve preostale dužne premije koja se 
odnosi na tekuću osigurateljnu godinu, kako one koja nije plaćena od dana 
sklapanja ugovora o osiguranju do dana kada je osiguratelj primio pisanu 
obavijest da ugovaratelj raskida ugovor o osiguranju, tako i premije koja bi 
bila dospjela na naplatu od dana kada je osiguratelj primio pisanu 
obavijest, do isteka osigurateljne godine.
Ako je ugovaratelj osiguranja pisanu obavijest o raskidu osiguranja 
dostavio u vremenu kraćem od tri mjeseca prije dospjelosti premije za 
sljedeću osigurateljnu godinu, ugovor o osiguranja ostaje na snazi za 
tekuću godinu, kao i za narednu osigurateljnu godinu, osiguratelj ima 
obvezu ispuniti svoje obveze iz ugovora o osiguranju, pravo na premiju 
obračunatu do isteka tekuće osigurateljne godine, kao i pravo na premiju 
za cijelu narednu godinu osiguranja.
Svaka strana može raskinuti ugovor s danom dospjelosti premije, 
obavještavajući pisanim putem drugu stranu najkasnije tri mjeseca prije 
dospjelosti premije.
Osiguranje prestaje kod svakog osiguranika kad prestane zakonska 
osnova za osiguranje.
 



Klauzula s oznakom KL-UGO-zdrav/17-1-hr primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.


