Osiguranje financijskih gubitaka
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja
Društvo: CROATIA osiguranje d.d. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
koje ima odobrenje za obavljanje poslova osiguranja i reosiguranja
Proizvod: Osiguranje otkaza ili prekida putovanja
Dokument je informativnog karaktera i sadrži bitne informacije o proizvodu. Detaljnije informacije o pokriću i drugim
pravima i obvezama iz ugovora o osiguranju nalaze se u ostaloj predugovornoj i ugovornoj dokumentaciji.

Vrsta osiguranja
Osiguranje financijskih gubitaka osiguranika (putnika) uslijed otkaza ili prekida putovanja

Pokriće osiguranja

Što nije pokriveno osiguranjem

Iznos osiguranja može najviše iznositi do 90%
ukupne cijene putovanja.

epidemija u državi u koju ili iz koje osiguranik
putuje i pandemija

Osiguravajuća zaštita pruža se od sljedećih

stečaj i insolventnosti organizatora putovanja

rizika:

otkaz putovanja od strane organizatora
putovanja

smrti
nesretnog slučaja
bolesti
poremećaja u trudnoći
požara, poplave ili kaznenog djela
počinjenog s namjerom od strane treće
osobe na nekretnini u vlasništvu ili posjedu
putnika
elementarne nepogode u prebivalištu ili
boravištu putnika, polazištu i/ili odredištu
putovanja, kao i elementarne nepogode
koja je zahvatila nekretninu u vlasništvu ili
posjedu putnika.
Posebno se može ugovoriti i osiguranje

Ograničenja pokrića
Osiguranik ostvaruje do:
90% plaćenog iznosa putovanja ili cijene
avionske karte ako se ostvari osigurani rizik
prije ugovorenog početka putovanja
90% plaćenog iznosa putovanja umanjenog za
cijenu već iskorištenog dijela putovanja, ako
osiguranik prekine već započeto ugovoreno
putovanje uslijed ostvarenja osiguranog
rizika, a najkasnije do isteka 50% predviđenog
trajanja putovanja

financijskih gubitaka zbog:
•

otkazivanja poslovnog putovanja od strane
organizatora odnosno druge poslovne
strane ili putnikovog poslodavca uslijed
iznenadnog, neodgodivog, zakazanog
poslovnog sastanka na kojem putnik mora
biti prisutan

•

otkazivanja ili prekida poslovnog putovanja
od strane putnika.

Zemljopisni opseg osiguranja
Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani rizici i osigurani slučajevi nastali na području cijelog svijeta, osim ako se
drugačije ugovori.
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Koje su moje obveze
•

obavijestiti osiguratelja o svakoj promjeni okolnosti koja može biti važna za ocjenu rizika

•

platiti premiju osiguranja na način kako je ugovoreno

•

pribaviti osiguratelju svu potrebnu dokumentaciju i pružiti svu potrebnu pomoć u svrhu utvrđivanja važnih
okolnosti glede postavljenog odštetnog zahtjeva

Kada i kako platiti osiguranje
Ako je ugovoreno jednokratno plaćanje premije osiguranja ili u ugovorenim rokovima jednokratna premija odnosno
prvi obrok premije plaća se prilikom sklapanja ugovora o osiguranju.
Premija osiguranja se plaća gotovinom ili karticom.

Datum početka i završetka pokrića
Osigurateljno pokriće počinje istekom 24-tog sata dana na koji je sklopljen ugovor o osiguranju pod uvjetom da je do
tog dana plaćena premija osiguranja ili prvi obrok premije, a prestaje istekom 24-tog sata dana u kojem ističe 50%
predviđenog trajanja putovanja.

Raskid ugovora
Ugovaratelj osiguranja ima pravo raskinuti ugovor o osiguranju ako organizator putovanja otkaže putovanje prije
početka zbog nastupanja vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili
otkloniti.
Ugovor o osiguranju sklopljen na rok do 5 (pet) godina nije moguće raskinuti prije isteka razdoblja na koji je sklopljen.
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