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Dopunski uvjeti osiguranja dodatnih 

troškova liječenja nastalih zbog sudjelovanja 

u prometnoj nesreći motornim ili drugim 

vozilima 

OPĆE ODREDBE 

 

(1) Uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za 

vrijeme upravljanja i vožnje motornim ili drugim vozilima (u daljnjem 

tekstu: Opći uvjeti) i ovi Dopunski uvjeti osiguranja dodatnih troškova 

liječenja nastalih zbog sudjelovanja u prometnoj nesreći motornim ili 

drugim vozilima (u daljnjem tekstu: Dopunski uvjeti) sastavni su dio 

ugovora za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za 

vrijeme upravljanja i vožnje motornim ili drugim vozilima kojeg ugovaratelj 

osiguranja sklopi sa Croatia osiguranjem d.d. (u daljnjem tekstu: osiguratelj).  

SKLAPANJE UGOVORA O OSIGURANJU 

Članak 2. 

(1) Osiguranje troškova liječenja nastalih zbog sudjelovanja u prometnoj 

nesreći motornim ili drugim vozilima ugovara se kao dodatno pokriće 

istovremeno uz sklapanje ugovora o osiguranju osoba od posljedica 

nesretnog slučaja (nezgode) za vrijeme upravljanja i vožnje motornim ili 

drugim vozilima. 

PREDMET OSIGURANJA 

Članak 3. 

(1) Predmet osiguranja sukladno ovim dopunskim uvjetima je naknada za 

troškove liječenja nastale uslijed sudjelovanja u prometnoj nesreći za 

vrijeme trajanja ugovora o osiguranju. Prema opsegu osigurateljnog pokrića 

moguće je ugovoriti sljedeće: 

 Nezgodu plus ili  

 Nezgodu super plus. 

OPSEG OSIGURATELJNOG POKRIĆA 

Članak 4. 

(1) Osiguratelj je po ovim Dopunskim uvjetima u obvezi naknaditi osiguraniku 

troškove liječenja nastale zbog posljedica sudjelovanja osiguranog vozila u 

prometnoj nesreći, a prema originalnim računima i to prema opsegu 

osigurateljnog pokrića za: 

1. Nezgodu plus: 

a) 1 (jedan) pregled specijaliste ili subspecijaliste određene medicinske struke 

(fizijatar ili ortoped ili kirurg ili neurolog ili oftamolog); ili 

b) 1 (jednu) uslugu medicinske dijagnostike prema indikaciji liječnika 

specijaliste (UZV zglobno-koštanog sustava ili RTG koštanog sustava –

jedna regija dvije projekcije ili MR ili MSCT ili EMNG ili EEG); ili 

c) 1 (jedan) ciklus fizikalne terapije u trajanju do 10 (deset) dana, do 5 (pet) 

standardnih procedura u 1 (jednom) danu prema indikaciji liječnika 

specijaliste; 

2. Nezgodu super plus: 

a) 1 (jedan) pregled specijaliste ili subspecijalite određene medicinske struke 

(fizijatar ili ortoped ili kirurg ili neurolog ili oftamolog); i 

b) 1 (jednu) uslugu medicinske dijagnostike prema indikaciji liječnika 

specijaliste (UZV zglobno-koštanog sustava ili RTG koštanog sustava –

jedna regija dvije projekcije ili MR ili MSCT ili EMNG ili EEG); i 

c) 1 (jedan) ciklus fizikalne terapije u trajanju do 10 (deset)dana, do 5 (pet) 

standardnih procedura u 1 (jednom) danu prema indikaciji liječnika 

specijaliste. 

PRIMJENA UVJETA OSIGURANJA 

Članak 5. 

(1) Ovi Uvjeti primjenjuju se isključivo uz Opće uvjete. 

(2) Na odnose koji nisu regulirani ovim Uvjetima, primjenjuju se Opći uvjeti. 

(3) U slučaju nesuglasnosti između odredbi ovih Uvjeta i odredbi Općih uvjeta 

primjenjuju se odredbe ovih Uvjeta. 

(4) Na odnose između osiguratelja, ugovaratelja osiguranja i osiguranika, a koji 

nisu uređeni ovim Uvjetima i Općim uvjetima, primijenit će se odredbe 

pozitivnih propisa Republike Hrvatske 

 

 

U primjeni od 08.12.2020.  

 


