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Uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje 01-DZO-07/17
OPĆE ODREDBE

1.  Članak   OPĆE ODREDBE
(1) Ovi Uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje (u nastavku teksta: Uvjeti) sa-

stavni su dio ugovora o osiguranju kojeg je Ugovaratelj osiguranja sklopio s 
Adriatic Slovenica d.d., Podružnica Zagreb za osiguranje (u nastavku teksta: 
Osiguratelj).

(2) Ovim Uvjetima uređuju se međusobna prava i obveze između Osiguratelja i 
Ugovaratelja osiguranja odnosno osiguranika iz sklopljenog ugovora o dopun-
skom zdravstvenom osiguranju.

(3) Dopunskim zdravstvenim osiguranjem osigurava se pokriće dijela troškova zdra-
vstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: doplate) 

-
konom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i drugim zakonskim propisima s 
područja zdravstva.

(4) Izrazi u ovim Uvjetima znače:

 Osiguratelj – ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., Kopar, Slovenija, 
putem Podružnice Zagreb, društvo za osiguranje kao ugovorna strana u ugo-
voru o osiguranju.

 Ugovaratelj osiguranja
Slovenica d.d., Podružnica Zagreb za osiguranje sklopi ugovor o dopunskom 
zdravstvenom osiguranju i koja se obveže plaćati premiju.

 Osiguranik je osoba koja temeljem nastalog osiguranog slučaja ima pravo na 
ispunjenje Osigurateljeve ugovorne obveze.

 Premija je iznos koji se utvrđuje i plaća prema ugovoru o osiguranju za svaku 
osigurateljnu godinu.

 Polica je isprava o osiguranju.

 Osigurani slučaj je događaj na temelju kojeg osiguranik ostvaruje prava iz 
dopunskog zdravstvenog osiguranja. Obveza osiguratelja postoji ukoliko se 
osigurani slučaj dogodio ili započeo za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, 
pod uvjetom da je istekao rok iz članka 4. stavka (2) ovih Uvjeta.

 Osigurateljno razdoblje je razdoblje trajanja osigurateljnog pokrića, pri čemu 
je najmanje trajanje godinu dana.

 Pristupna dob osiguranika računa se kao razlika kalendarske godine u kojoj 
je ugovoreno osiguranje i kalendarske godine rođenja osiguranika.

 Karenca je razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme 
kojeg osiguranik još ne može ostvarivati prava iz sklopljenog ugovora o osigu-
ranju.

 Franšiza je sudjelovanje osiguranika u šteti u određenom iznosu.

2. Članak  OSOBE KOJE SE MOGU OSIGURATI PO OVIM UVJETIMA
(1) Prema ovim Uvjetima osigurati se mogu samo one osobe koje imaju utvrđen 

status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, sukladno Zako-
nu o obveznom zdravstvenom osiguranju, a koje nisu oslobođene plaćanja tro-
škova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

(2) 
(18) godina uz uvjet da ima status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdra-
vstveno osiguranje.

3. Članak   SKLAPANJE UGOVORA O OSIGURANJU

(1) Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju zaključuje se temeljem ponude 
koju ponuditelj podnosi Osiguratelju na obrascu Osiguratelja i ona predstavlja 
prijedlog za sklapanje ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju. Ponuda 
sadržava sve bitne elemente ugovora o osiguranju.

(2) Pisana ponuda upućena Osiguratelju za sklapanje ugovora o dopunskom zdravs-
tvenom osiguranju obvezuje ponuditelja, ako on nije odredio kraći rok, za vrijeme 
od osam dana od dana kada ju je Osiguratelj primio. Ukoliko Osiguratelj u nave-
denom roku ne odbije ponudu koja je sukladna uvjetima pod kojima se sklapa ovo 
osiguranje, smatrat će se da je Osiguratelj ponudu prihvatio i da je ugovor sklo-
pljen.

(3) Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju može se zaključiti i putem inter-
netske stranice Osiguratelja popunjavanjem ponude koju ponuditelj podnosi Osi-
guratelju i ona predstavlja prijedlog za sklapanje ugovora o dopunskom zdravs-
tvenom osiguranju. Ponuda sadržava sve bitne elemente ugovora o osiguranju.

(4) Ako se ugovor sklapa temeljem potpisa police osiguranja, u slučaju da polica nije 
izdana sukladno uvjetima pod kojima se sklapa ovo osiguranje, Osiguratelj ima 
pravo o tome pisanim putem obavijestiti Ugovaratelja osiguranja te mu dostaviti 
novu, ispravljenu ponudu, najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana izda-
vanja police.

(5) Ukoliko Ugovaratelj osiguranja u roku 14 (četrnaest) dana od dana primitka ne 
odbije novu ponudu sa predloženim drugačijim uvjetima osiguranja smatrat će se 
da je ponudu prihvatio i da je ugovor sklopljen.

(6) Ugovor o osiguranju se smatra sklopljenim i samim plaćanjem premije ili obroka 
premije.

4. Članak   POČETAK I TRAJANJE OSIGURANJA

(1) Osiguranik koristi prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja isključivo u raz-
doblju važenja obveznog zdravstvenog osiguranja. 

(2) Važenje police dopunskog zdravstvenog osiguranja počinje nakon proteka roka 
od 30 dana od dana sklapanja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju 
(karenca), uz uvjet da je plaćena premija. Ova odredba se ne primjenjuje kod 
produženja ugovora o osiguranju (ukoliko nema prekida osiguranja dužeg od 15 
(petnaest) dana, niti za Osiguranike koji su imali ranije ugovoreno dopunsko 
zdravstveno osiguranje kod bilo kojeg osiguravatelja, a pod uvjetom da se ugo-
vor o osiguranju kod Osiguratelja sklapa unutar roka od 15 (petnaest) dana od 
dana isteka prethodnog osiguranja drugog Osiguratelja.

(3) Ako je u polici naveden samo početak osiguranja, ugovor se produžava iz go-
dine u godinu sve dok ga jedna od ugovornih strana ne otkaže u smislu članka 
12. ovih Uvjeta.

(4) Osiguranje prestaje kod svakog Osiguranika istekom 24:00 sata na dan:

 - kad nastupi smrt Osiguranika;

 - kad je raskinut ugovor o osiguranju;

 - kad prestane postojati zakonska osnova za osiguranje;

 - prestankom plaćanja premije – u skladu s člankom 6. stavka (9) ovih Uvjeta.

5. Članak   PREDMET OSIGURANJA
(1) Ugovorom dopunskog zdravstvenog osiguranja osigurava se pokriće dijela tro-

škova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno važe-
ćem Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, što obuhvaća:

 a)  20% pune cijene zdravstvene zaštite, a koji iznos ne može biti manji od po  
     stotka proračunske osnovice za:

1. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujuči dnevnu bolnicu 

rehabilitacije – 0,75% proračunske osnovice;

2. specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite 
– 1,50% proračunske osnovice;

3. ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i dru-
gih pomagala – 1,50% proračunske osnovice;

4. 

proračunske osnovice po danu;

5. liječenje u drugim državama članicama i trećim državama sukladno pro-
pisima Europske unije, međunarodnom ugovoru, Direktivi 2011/24/EU, 
Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju i općem aktu Hrvatskog 
zavoda za zdravstveno osiguranje, ako propisima Europske unije, odno-
sno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

6. troškove bolničke zdravstvene zaštite – 3,01% proračunske osnovice po 
danu;

7. dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za 
odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti – 30,07% proračunske osno-
vice;

8. dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za 
odrasle osobe starije od 65 godina – 15,03% proračunske osnovice.

 b) iznos u visini od 0,30% od proračunske osnovice za:

1. zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog doktora primarne zdravstvene 
zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine, sukla-
dno općem aktu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;

2. izdavanje lijeka po receptu.
(2) Najviši iznos doplate po jednom osiguranom slučaju (jednom računu) može iz-

nositi do 60,13% od proračunske osnovice.
(3) Visina pokrića dijela troškova zdravstvene zaštite može se promijeniti tijekom 

osigurateljne godine ako dođe do promjene zakona ili zakonskih propisa koji se 
odnose na opseg i sadržaj dopunskog zdravstvenog osiguranja, visinu doplata 
ili druge elemente koji su značajni za utvrđivanje predmeta osiguranja.
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6. Članak    PREMIJA OSIGURANJA
(1) Visina premije može se promijeniti tijekom osigurateljne godine ako dođe do 

promjene zakona ili zakonskih propisa koji se odnose na opseg i sadržaj dopun-
skog zdravstvenog osiguranja, visinu doplata ili druge elemente koji su značaj-
ni za utvrđivanje visine premije.

(2) Ugovaratelj osiguranja, odnosno Osiguranik, dužan je platiti premiju osiguranja 
za svaku osigurateljnu godinu unaprijed, u ugovorenom roku. Iznimno se plaća-
nje premije može ugovoriti obročno, s time da se prvi obrok premije plaća po-
tpisom ponude, odnosno police, osim ako se drugačije ne ugovori.

(3) Ugovaratelj osiguranja, odnosno Osiguranik, dužan je odmah pisanim putem 
izvijestiti Osiguratelja o promjeni adrese stanovanja odnosno sjedišta.

(4) Osiguratelj može obračunati zateznu kamatu na svako zakašnjenje plaćanja 
ugovorene premije.

(5) U slučaju da Osiguranik ima dugovanje po premiji osiguranja duže od trideset 
(30) dana, ostvaruje pravo na pokriće troškova zdravstvene zaštite uz pretho-
dnu naplatu dužne premije osiguranja pod uvjetom da je ugovor o dopunskom 
zdravstvenom osiguranju još uvijek na snazi.

(6) Ako Ugovaratelj osiguranja, odnosno Osiguranik, premiju koja je dospjela na-
kon sklapanja ugovora ne plati do dospjelosti, niti to učini koja druga zaintere-
sirana osoba, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu nakon isteka 
roka od trideset (30) dana od kada je Ugovaratelju osiguranja, odnosno Osigu-
raniku, uručeno preporučeno pismo Osiguratelja s obaviješću o dospjelosti 
premije, ali s tim da taj rok ne može isteći prije nego što protekne trideset dana 
od dospjelosti premije.

7. Članak   FRANŠIZA (UČEŠĆE U ŠTETI)

(1) U svakoj šteti (u plaćanju svakog računa) osiguranik sudjeluje s iznosom od-
bitne franšize. Odbitna franšiza mora biti upisana u policu osiguranja.

(2) Odbitna franšiza je obvezna i ne može se otkupiti.

8. Članak   OBVEZE UGOVARATELJA OSIGURANJA / OSIGURANIKA
(1) Prilikom sklapanja ugovora o osiguranju Ugovaratelj osiguranja obvezan je dati 

sve potrebne podatke Osiguratelju, kao što su: točno ime i prezime, status 
osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, točnu adresu prebiva-
lišta i boravišta, datum rođenja, OIB, adresu elektroničke pošte i sl.

(2) Ako je Ugovaratelj osiguranja namjerno učinio netočnu prijavu ili namjerno pre-
šutio neku okolnost takve naravi da Osiguratelj ne bi sklopio ugovor da je znao 
za pravo stanje stvari, Osiguratelj može zahtijevati poništaj ugovora.

(3) Ako Osiguratelj pri poništaju vrati do tada naplaćenu premiju osiguranja, nije u 
obvezi platiti ugovorenu svotu ako osigurani slučaj nastupi do dana podnošenja 
zahtjeva za poništaj.

(4) Ako Osiguratelj u slučaju poništaja ugovora zadrži premiju naplaćenu do dana 
podnošenja zahtjeva za poništaj ili je naplati, u obvezi je plaćanja ugovorene 
svote ako do toga dana nastupi osigurani slučaj.

(5) Osigurateljevo pravo da zahtijeva poništaj ugovora o osiguranju prestaje ako on 
u roku od 3 (tri) mjeseca od dana saznanja za netočnost prijave ili za prešući-
vanje ne izjavi ugovaratelju osiguranja da se namjerava koristiti tim pravom.

(6) Ugovaratelj osiguranja, odnosno Osiguranik, dužan je odmah, a najkasnije u 
roku od 15 (petnaest) dana od nastale promjene, pisanim putem izvijestiti Osi-
guratelja o promjeni adrese stanovanja odnosno sjedišta ili o promjeni adrese 
elektroničke pošte.

9. Članak   OBVEZE OSIGURATELJA
(1) Osiguranik ima pravo na naknadu sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, 

sukladno sklopljenom ugovoru o osiguranju, kod svih provoditelja zdravstvene 
zaštite u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj bez 
obzira da li imaju sklopljen ugovor s Osigurateljem.

(2) Sve obavijesti i prijave koje je Osiguratelj obvezan učiniti prema odredbama ovih 
Uvjeta osiguranja Osiguratelj će dostaviti ugovaratelju, osiguraniku ili trećoj oso-
bi pisanim putem ili putem elektroničke pošte na posljednju dostavljenu adresu 
sukladno članku 8. ovih Uvjeta osiguranja.

(3) Ako ugovaratelj osiguranja ne izvijesti osiguratelja o promjenama iz stavka (6) 
članka 8., Osiguratelj zadržava pravo slati obavijesti preporučenim pismom na 
njegovu posljednju poznatu adresu. Sve odredbe tako poslanih obavijesti stupaju 
na snagu kao da ih je ugovaratelj primio, a kao dan primitka smatra se dan pre-
daje pošti.

10. Članak   ISKLJUČENJE I OGRANIČENJE OBVEZA OSIGURATELJA
(1) Isključene su u cijelosti obveze Osiguratelja za sve bolesti i stanja nastala uslijed:

1. rata, neprijateljstva, ratnih operacija ili ratu sličnih radnji;
2. građanskog rata, terorizma iz političkih pobuda, revolucije, pobune, ustanka 

ili građanskih nemira koji nastanu iz takvih događaja;
3. bolesti epidemijskih ili pandemijskih razmjera;
4. radioaktivne kontaminacije ako je intenzitet zračenja, izmjeren izvan kruga 

mikrolokacije izvora zračenja, bio iznad zakonom dopuštene granice.

11. Članak   ODŠTETNI ZAHTJEV

(1) Sastavni dio odštetnog zahtjeva po ugovoru o osiguranju sklopljenom na te-
melju ovih Uvjeta predstavlja račun za osiguranikovo sudjelovanje u troškovima 
zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a koji se priznaje 

isključivo ukoliko je izdan na ime (OIB) osiguranika temeljem izdane uputnice, 
recepta ili doznake liječnika iz obveznog zdravstvenog osiguranja i s utvrđenim 
datumom pružanja zdravstvene usluge ili kupnje lijeka.

(2) Račune za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravs-
tvenog osiguranja osiguranik podmiruje sam, a svoje pravo na povrat plaćenog 
iznosa osiguranik ostvaruje prijavom štete u roku 30 (trideset) dana od dana 

potrebne dodatne medicinske dokumentacije putem web prijave štete na inter-
net stranici Osiguratelja www.as-direct.hr ili putem pošte na adresu Osigu-
ratelja: Adriatic Slovenica d.d., Podružnica Zagreb, Draškovićeva 10, 10000 
Zagreb.

(3) Svaki zaprimljeni račun Osiguratelj je dužan nadoknaditi osiguraniku uz uman-
jenje odbitne franšize u iznosu od 40,00 kn, i to u roku od 14 (četrnaest) dana 
od dana primitka odštetnog zahtjeva.  Ako je za utvrđivanje postojanja osnova 
ili visine obveze, odnosno kontrolu računa i medicinske dokumentacije potreb-
no stanovito vrijeme, rok za isplatu ili obavijest da je zahtjev neosnovan iznosi 
30 (trideset) dana. Ukoliko Osiguratelj neće biti u mogućnosti donijeti konačnu 
odluku o visini svoje obveze u roku 30 (trideset) dana od dana zaprimanja pri-
jave, obvezuje se isplatiti iznos nespornog dijela na ime predujma.

12. Članak   PROMJENA UVJETA I CJENIKA OSIGURANJA

(1) Ukoliko dođe do promjena uvjeta osiguranja ili cjenika na temelju kojeg se mi-
jenja premija osiguranja Osiguratelj je dužan o tome obavijestiti Ugovaratelja 
osiguranja pisanim putem ili na drugi odgovarajući način.

(2) Ugovaratelj osiguranja ima pravo otkazati ugovor o osiguranju u roku od 30 
(trideset) dana od dana primitka obavijesti o promjeni.

(3) Ukoliko Ugovaratelj osiguranja ne otkaže ugovor o osiguranju sukladno stavku 
(2) ovog članka, smatra se da je pristao na promjene uvjeta i cjenika od datuma 
naznačenog u obavijesti.

13. Članak   RASKID UGOVORA

(1) Svaka ugovorna strana, ukoliko ugovor nije prestao zbog ugovorenih razloga, 
može raskinuti ugovor. Raskid ugovora obavlja se pisanim putem najkasnije 3 
(tri) mjeseca prije isteka tekuće osigurateljne godine.

14. Članak   MJERODAVNO PRAVO

(1) Na ugovor o osiguranju sklopljen po ovim Uvjetima primjenjuje se  kao mjero-
davno pravo Republike Hrvatske.

INFORMACIJE UGOVARATELJU OSIGURANJA

(Klauzula o obaviještenosti Ugovaratelja osiguranja) 

Sukladno važećim odredbama Zakona o osiguranju Adriatic Slovenica d.d., 
Podružnica Zagreb za osiguranje kao Osiguratelj prije ugovaranja osiguranja 
obavještava Ugovaratelja osiguranja o sljedećim podacima:

(1) Vaš Osiguratelj je Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, Sloveni-
ja, ID broj za DDV: SI63658011, matični broj: 5063361. Vaše osiguranje je sklo-
pljeno putem Adriatic Slovenica d.d., Podružnice Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, 
Draškovićeva 10, OIB: 05986463089.

(2) Za nadzor našeg poslovanja nadležna je Agencija za zavarovalni nadzor (AZN), 
Ljubljana, Slovenija (web: www.a-zn.si), a u mjeri propisanoj Zakonom o osigura-

(web: www.hanfa.hr).

(3) Uvjeti pod kojima se zaključuje ovo osiguranje navedeni su u priloženoj Ponudi / 
Polici osiguranja. Uvjeti osiguranja i ugovor o osiguranju sastavljeni su na hrvat-
skom jeziku.

(4) Pisana ponuda učinjena Osiguratelju za sklapanje ugovora o osiguranju veže po-
nuditelja, ako on nije odredio kraći rok, za vrijeme od osam dana otkad je ponuda 
prispjela Osiguratelju. Ponuditelj ima pravo opoziva ponude u roku iz prethodne 
točke.

(5) Ugovor obvezuje u roku za koji je osiguranje ugovoreno. Kod ugovora o osiguranju 
s određenim rokom trajanja, obveza Osiguratelja prestaje istekom 24-og sata 
dana koji je na polici označen kao dan isteka osiguranja, ako nisu ugovorene 
drugačije odredbe o raskidu. Kod ugovora o osiguranju s neodređenim trajanjem 
kad je na polici označen samo početak osiguranja, osiguranje se produžuje iz 
godine u godinu osim ukoliko jedna od ugovornih strana u roku utvrđenom uvje-
tima osiguranja pisano ne obavijesti drugu stranu da ne želi produžiti ugovor o 
osiguranju.

(6) Ugovor o osiguranju može se sklopiti na određeno vrijeme (jednogodišnje, više-
godišnje) ili na neodređeno vrijeme, koji se nastavlja iz godine u godinu. Vrijeme 
trajanja ovog ugovora o osiguranju navedeno je u priloženoj Ponudi / Polici osigu-
ranja.

(7) Premija osiguranja je iznos koji se plaća Osiguratelju na temelju sklopljenog ugo-
vora o osiguranju. Premija se plaća u ugovorenim rokovima (mjesečno, kvartalno, 
polugodišnje ili godišnje). Visina premije može biti izražena u kunama ili u stranoj 
valuti, dok se plaćanje vrši u kunskoj protuvrijednosti prema ugovorenom tečaju.

(8) Visina premije ovog osiguranja i način plaćanja navedeni su u priloženoj Ponudi / 
Polici osiguranja. Sukladno važećim odredbama Zakona o porezu na dodanu vri-
jednost, PDV se ne obračunava, ali je Ugovaratelj osiguranja obvezan platiti pre-
miju osiguranja uvećanu za iznos drugog poreza ili davanja ako je to propisano 
zakonskim propisima.
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(2) Osiguranik odnosno Ugovaratelj osiguranja obvezan je obavijestiti Osiguratelja 
o promjeni adrese svojeg prebivališta ili sjedišta te svojeg imena ili tvrtke u 
roku od 15 dana od dana promjene.

(3) Ako je Osiguranik odnosno Ugovaratelj osiguranja promijenio adresu prebivališta 
odnosno sjedište ili svoje ime odnosno tvrtku, a to nije javio Osiguratelju, dovoljno 
je da Osiguratelj obavijest koju treba poslati Osiguraniku odnosno Ugovaratelju 
osiguranja pošalje na adresu njegovog posljednjeg poznatog prebivališta ili sjedi-
šta ili ga naslovi na posljednje poznato ime odnosno tvrtku.

(9) Osiguranik u svakoj šteti (u plaćanju svakog računa) sudjeluje s iznosom odbitne fran-
šize u iznosu od 40,00 kuna.  Odbitna franšiza je obvezna i ne može se otkupiti.

 Primjer 1:

 Obavili ste prvi pregled kod svog liječnika opće prakse te Vam je izdan račun za 
troškove „participacije“ u iznosu od 10,00 kuna, kojeg ste na licu mjesta platili. 
Obzirom da je taj iznos manji od iznosa franšize (40,00 kuna), po ovom računu 
nemate pravo na naknadu štete.

 Primjer 2:

 Iznenada ste završili u bolnici na liječenju te Vam je izdan račun za troškove bol-
ničkog  liječenja u iznosu od 1.700,00 kuna. U ovom slučaju Vam nadoknađujemo 
iznos računa umanjen za iznos franšize (40,00 kuna). Drugim riječima, na ime 
štete isplaćujemo na Vaš račun 1.660,00 kuna.

(10) Ukoliko je u trenutku sklapanja ugovora osiguranik stariji od 60 godina, odnosno 
ako je prilikom produljenja ugovora o osiguranju osiguranik stariji od 60 godina, 
primjenjuje se doplatak na premiju osiguranja u iznosu od 100% osnovne premi-
je. Drugim riječima, u tim slučajevima ugovaratelj osiguranja plaća dvostruku 
premiju.

(11) Obaviještenost o pritužbama i rješavanju sporova:

1) Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove koji proizađu iz ugovora o 
osiguranju, u svezi s njim ili u svezi s njegovim naknadnim izmjenama i do-
punama, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog 
nastanka, povrede, prestanka ili tumačenja, prvenstveno pokušati riješiti 
sporazumno u izvansudskom postupku kod Osiguratelja, a prema pravilima 
Osiguratelja o internom postupku rješavanja pritužbi.

2) Ugovorne strane suglasne su da će o svim prigovorima, zahtjevima ili spor-
nim pitanjima proizašlim iz ugovora o osiguranju u skladu sa alineom 1. ovog 
stavka izvijestiti Osiguratelja u roku od 15 dana od nastanka spornog pita-
nja. Pritužba se dostavlja na adresu Osiguratelja u pisanom obliku, uz na-
znaku imena i adrese podnositelja, predmeta i jasnog sadržaja zahtjeva, 
potpisa podnositelja i datuma te uz priložene dokaze. Pritužbe se mogu iz-
nositi i elektroničkom poštom, telefaksom te usmeno na zapisnik kod Osi-
guratelja od kad se s njima postupa kao i s pismenim pritužbama, sukladno 
pravilima Osiguratelja o internom postupku rješavanja pritužbi.

3) Pismenu pritužbu obrađuje Komisija za pritužbe u skladu s Pravilnikom koji 
uređuje interni postupak rješavanja pritužbi. O odlukama Komisije za pritu-
žbe Osiguratelj će pismeno obavijestiti podnositelja u roku od 15 (petnaest) 
dana od dana primitka pritužbe u sjedištu Osiguratelja, a iznimno, kada se 
odgovor ne može dati unutar roka, obavijestiti podnositelja o razlozima ka-
šnjenja i naznačiti kada će biti odgovoreno na pritužbu.

4) U slučaju neslaganja s odlukom Komisije za pritužbe, podnositelj pritužbe 
ima pravo na podnošenje pritužbe pravobranitelju osiguranja zbog kršenja 
kodeksa o poslovnoj osiguravateljnoj i reosiguravateljnoj etici, pokretanje 
postupka za mirno rješavanje sporova primjerice pred Centrom za mirenje 
pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili Centrom za mirenje pri Hrvatskom 
uredu za osiguranje, ili podnijeti tužbu nadležnom sudu. 

KLAUZULA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA U MARKETINŠKE SVRHE
(1) Ugovaratelj osiguranja odnosno Osiguranik svojim potpisom na ponudi odnosno 

zasebnoj ispravi koje čine sastavni dio ugovora odnosno police potvrđuju da daju 
privolu da Osiguratelj može njihove osobne podatke obrađivati za ispunjavanje 
ugovornih obveza ili utvrđivanje prava iz ugovornog odnosa prema Zakonu o za-
štiti osobnih podataka. Ugovaratelj osiguranja odnosno Osiguranik dopušta da se 
njihovi osobni podaci upotrijebe kod slanja ponuda, reklamnog materijala, poziva 
na događanje te za telefonsko, pismeno ili elektronsko komuniciranje i anketira-
nje te davanje na korištenje društvima iz koncerna Osiguratelja ili društvima par-
tnerima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu uključujući i treće zemlje koje ne 
osiguravaju adekvatnu zaštitu osobnih podataka razini zaštite u Republici Hrvat-
skoj, i nadležnim institucijama kao i osobama koje pružaju usluge Osiguratelju 
(poput odvjetnika, revizora, liječnika cenzora i sl.), te društvima za reosiguranje, 
osobne podatke prikupljene u svezi sklapanja ugovora o osiguranju a radi izvrše-
nja obveza na osnovi ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju i u druge 
svrhe povezne s ugovorom o dopunskom zdravstvenom osiguranju. Osobne 
podatke može Osiguratelj obrađivati još 5 godina nakon isteka osiguranja, 
odnosno sve do opoziva pismene privole Ugovaratelja osiguranja odnosno 
Osiguranika. U slučaju opoziva pismene privole Ugovaratelja osiguranja odnosno 
Osiguranika Osiguratelj će osobne podatke dalje upotrebljavati samo za svrhu 
izvršavanja ugovora o osiguranju u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka.   


