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CROATIA  OSIGURANJE
utemelieno 1884

FILIJALA Zagreb

Zagreb, Trg bana J. Jeladica l3

MB 0000003276t47

Ugovaratelj : RII-MINISTARSTVO FINAIICIJA (0320599 I -000)
KATANdTCNVA 5, 1OOOO ZAGREB 

'

Osiguranik: Svi korisnici drZavnog proraiuna uz iskljuienje pripadnika Oruianih snaga Republike
Hrvatske - prema prilogu polici

Korisnik za sludaj smfti: Bradni &*g, ako ga nema osiguranikova djeca, ako nema djece osiguranikovi roditelji, ako
nema roditelja ostali zakonski nasljednici.

Osiguranje poCinje u 00:00 sati 1.01.2010. i traje do 24:00 sati 31.12.2010.

Opii uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog sludaja (nezgode) i Dopunski uvjeti za kombinirano kolektivno
osiguranje djelatnika od posljedica nesretnog sludaja (nezgode) sastavni su dio ovog ugovora o osiguranju. U primjeni TI
Premium vaLee,aod 0 I .01.2004.

Temeljem ove police CROATIA OSIGURANJE d.d. preuzima obvezu da ie u okviru ugovorenih osiguranih iznosa
isplatiti po osobi u kunama za sludaj:

Smrt uslijed nezgode

Smrt uslijed bolesti

Trajni invaliditet uslijed nezgode do

Godi5nja premija po osobi iznosi 45,60 kuna. Akontacda godi5nje premije za razdoblje od 1.01.2010. do
31.12.2010. na ba2i225.000 osoba iznosi 10.260.000,00 KN, a konaini obradun izvr5it de se na kraju osigurateljne
godine.

Instrument plaianja: Virmanom Pla6anje: U 4 rate. Rata premije iznosi 2.565.000,00 KN.
Rate dospijevaju na naplatu: 15.02,15.04, 15.07,15.10.

Posebni uvjeti:
l. Prilog polici je Dodatak Ugovoru o kombiniranom kolektivnom osiguranju radnika od posljedica nesretnog sludaja i Posebni uvjeti.

uvjeti.

POLICA
OSIGURANJA

OSOBA OD POSLJEDICA

NESRETNOG SLUEAJA (NEZGODE)

Tarifa Nl/3 - 1

Zamjenapolice: 026620001 692

No 026620002530

30.000,00 KN
,- 15.000,00 KN

60.000.00 KN

001400 2 -  2a.o3.2001



PRILOG POLICI BROJ 026620002530

Korisnici driavnog proraiuna:

2. Pravosudna tijela

a n r .3. Zaposlenici u zdravstvu i socijalnoj skrbi

4. Zaposlenici u obrazovanju, znanosti i kulturi

5. Javne vatrogasne postrojbe

6. Hrvatski zavod,za mirovinsko osiguranje

7 . Hrvatski zavod za zaposljavanje '

8. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

l. Tijela drZavne uprave (ministarstva, sredi5nji drZavni uredi Vlade Republike
Flrvatske, drtavne upravne organizacije i uredi drZavne uprave u Zupamjama) i
ostali proradunski korisnici drZavnog proraduna
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UKUPNO

Zagreb,2l .12.2009.

Osigrnatelj:

225.000 OsoBA
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PRILOG POLICI BROJ 026620002530

POSEBNI UVJETI
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Prema dlanku 10. Ugovora o kombiniranom kolektivnom osiguranju radnika od v

pos[edica nesretnog sludaja, osiguratelj je u obvezi isplatiti purlu naknadu i za:
'

l. Ako je nesretni sludaj nastao kao posljedicarafitog rizikaza sve drhave, osim za
dr?ave u kojima je ratno stanje. .j,

2. Ako je nssretni sludaj nastao kao posljedica izika Sporta i Sportske rekreacije.

3. Sludaj smrti od bolesti ako osiguranik umre i tijekom prvih 6 (Sest) mjeseci tajanja
osiguanja.

4. Ako osiguranik izvr5i samoubojstvo u prvoj godini trajanja osiguranja.

5. Osiguranike starije od 70 godina.

Zagreb,2l.l2.20O9.
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