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KLAUZULA MERKUR DOPUNSKO PLUS 

(Uz Uvjete dopunskog zdravstvenog osiguranja UZDOP2, Uvjete za osiguranje bolničke dnevnice UZOBD3 i  
Klauzulu za osiguranje kućne njege KNJ2) 

 
 

Ova klauzula odnosi se na ugovor o osiguranju za program Merkur dopunsko plus kojim se ugovaraju slijedeća 
osiguranja: 

- Dopunsko zdravstveno osiguranje sukladno Uvjetima dopunskog zdravstvenog osiguranja UZDOP2, 
- Osiguranje bolničke dnevnice sukladno Uvjetima za osiguranje bolničke dnevnice UZOBD3, 
- Osiguranje kućne njege sukladno Klauzuli za osiguranje kućne njege KNJ2. 

 
 
Suprotno odredbama gore navedenih uvjeta po programu Merkur dopunsko plus osigurati se mogu osobe 
pristupne dobi od 18 do uključivo 60 godina života (pristupna dob) i koje imaju utvrđen status osigurane osobe 
u obveznom zdravstvenom osiguranju sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju. Starost 
osiguranika pri sklapanju ugovora ne može biti manja od navršenih 18 godina, a pri isteku osiguranja može biti 
najviše 61 godina odnosno osiguranje prestaje istekom osigurateljne godine i to u kalendarskoj godini u kojoj 
osiguranik navrši 61 godinu. 
 
Suprotno odredbama Uvjeta za osiguranje bolničke dnevnice UZOBD3 bolnička dnevnica i premija osiguranja 
ugovaraju se u kunama i osigurnina se isplaćuje u kunama. Premija osiguranja utvrđuje se za svaku osigurateljnu 
godinu i ovisi o pristupnoj dobi osiguranika u toj osigurateljnoj godini, a utvrđuje se na temelju cjenika MERKUR-
a i navedeno je na ponudi osiguranja. 
 
Umjesto odredbi članka 4. Uvjeta za osiguranje bolničke dnevnice UZOBD3 primjenjuju se odredbe članka 4. 
Uvjeta dopunskog zdravstvenog osiguranja UZDOP2. 
 
Ovom Klauzulom isključuje se iz primjene članak 10. Uvjeta za osiguranje bolničke dnevnice UZOBD3 te se 
umjesto istog primjenjuju odredbe stavaka (2) i (5) iz članka 8. Uvjeta dopunskog zdravstvenog osiguranja 
UZDOP2. 
 
Ovom Klauzulom isključuju se iz primjene stavci (2),(3),(4) i (5) članka 17. te stavak (3) članka 19. Uvjeta za 
osiguranje bolničke dnevnice UZOBD3. 
 
Premija za osiguranje kućne njege ugovara se u kunama. 
 
Suprotno članku 4. stavku (4) Klauzule za osiguranje kućne njege limit po jednom štetnom događaju iznosi 
1.500,00 kn. 
 
Na prava i obveze osiguranja kućne njege koji su regulirani na drukčiji  način nego to propisuje ova Klauzula 
primjenjuju se odredbe ove Klauzule, a na prava i obveze koje nisu regulirane Klauzulom za osiguranje kućne 
njege KNJ2, niti ovom Klauzulom primjenjuju se Uvjeti za osiguranje bolničke dnevnice. 
 

 
 

U primjeni od 22.12.2018. 


