ДОПУНСКИ УСЛОВИ
ЗА КОЛЕКТИВНО КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА ОД ПОСЛЕДИЦА
НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја и ови Допунски
услови за колективно комбиновано осигурање радника од последица несрећног случаја са ризиком
смрти услед болести (у даљем тексту: Допунски услови) саставни су део уговора о колективном
комбинованом осигурању радника од последица несрећног случаја, а које уговарач осигурања
закључи са GRAWE ОСИГУРАЊЕ А.Д. (у даљем тексту: осигуравач).
(2) Уговарач осигурања у смислу ових Допунских услова може бити свако правно лице које
закључи колективно комбиновано осигурање за своје раднике.
(3) Овим осигурањем могу се осигурати радници у привредним друштвима, јавним
установама, непрофитним организацијама и другим институцијама, ако се у њима осигурава
најмање 10 лица. Од ове одредбе изузимају се правна лица која у свом саставу имају мањи број
запослених од напред назначеног минимума, под условом да се осигурањем обухватају сви
запослени радници.

СПОСОБНОСТ ЗА ОСИГУРАЊЕ
Члан 2.
(1) Лица која се осигуравају по овим Допунским условима осигурања осигурана су без
обзира на њихово здравствено стање, општу радну способност и без плаћања повишене
премије у смислу члана 8. ст. (2) Општих услова, осим лица потпуно лишених пословне
способности која су у сваком случају искључена из осигурања.
(2) Осигурање за случај смрти усљед болести може се уговорити само за здраве особе.
Здравом особом у смислу ових допунских услова за колективно комбиновано
осигурање радника од незгоде сматра се особа код које није прије почетка осигурања
дијагностицирана једна од тешких болести. Под тешким болестима сматра се: срчани
инфаркт, бупасс-операција коронарних артерија, карцином (малигни тумор), мождани
удар (апоплексија), мултипла склероза, парализа, хронично отказивање јетре (цироза
јетре), терминална хронично опструктивна плућна болест и тешка трауматска повреда
главе, осим ако постоји континуитет осигурања код Grawe осигурања а.д. Бања Лука.
(3) Овим осигурањем нису обухваћени радници:
- који су старији од 75 година.
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ
Члан 3.
(1) Уговор о колективном комбинованом осигурању радника од последица несрећног
случаја може се закључити са назнаком и без назнаке имена и презимена осигураника;
(2) Ако је уговорено колективно комбиновано осигурање уз тачан попис осигураника, тада
ово осигурање важи само за она лица која се налазе на списку, који је обавезно приложен уз уговор
о осигурању;
(3) Ако је уговорено колективно комбиновано осигурање без назнаке имена и презимена
осигураника, осигурањем су обухваћени сви радници који су удружили рад на одређено и
неодређено вријеме код уговарача;
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(4) Изузетно од претходног става могу бити осигурана лица која су код уговарача у
допунском радном односу, ако је то изричито уговорено и наведено у полиси осигурања.

ТРАЈАЊЕ ОСИГУРАЊА
Члан 4.
(1) Осигурање почиње, ако није другачије уговорено, у 24:00 часа онога дана који је
означен у полиси као почетак осигурања и престаје у 24:00 часа онога дана који је у полиси
наведен као дан престанка осигурања.
(2) Ако је у полиси означен само почетак осигурања оно се продужава из године у годину,
све док га нека од уговорених страна не откаже у смислу члана 9. ових Допунских услова.
(3) За раднике који се запосле после почетка осигурања означеног у полиси, осигурање
почиње у 24,00 часа оног дана када су пријављени у радни однос. За раднике који су прекинули
рад, осигурање престаје важити у 24,00 часа оног дана када су раскинули радни однос, или је
уговор о раду престао по било ком другом основу.

ОСИГУРАНА СУМА
Члан 5.
(1) Осигурана сума означена у полиси је највећи износ до ког је осигуравач у обавези за
сваког појединог осигураника.
(2) У колективном комбинованом осигурању осим осигуране суме за случај смрти и
инвалидитета услед несрећног случаја, обавезно се уговара и осигурана сума за случај смрти услед
болести.
(3) Могу се уговорити различите осигуране суме за осигурање од последица несрећног
случаја зависно од разреда опасности у који спада поједини радник (осигураник).
(4) Код одређивања разреда опасности у који спада поједини радник, за осигурање од
последица несећног случаја узима се његово стално место извршиоца одређених задатака и
послова.
(5) У случају промене радног места осигураника у току трајања осигурања код настанка
несрећног случаја узима се она утврђена осигурана сума која одговора разреду опасности оног
радног места на којем је осигураник радио у часу настанка несрећног случаја.

ОБИМ ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА
Члан 6.
(1) За случај смрти услед болести, уколико није другачије уговорено, осигуравач је дужан
исплатити:
1. 50% од осигуране суме ако осигураник умре у току првих шест месеци трајања
осигурања, односно од приступа у осигурање новог радника у смислу члана 4. става (3) ових
Допунских услова;
2. целу осигурану суму, ако осигураник умре после шест месеци од почетка осигурања,
односно од његовог приступа у осигурање.
(2) Целу осигурану суму за случај смрти услед болести исплаћује осигуравач:
1. ако осигураница умре у току првих шест месеци трајања осигурања за време трудноће
или порођаја;
2. ако је осигураник прешао из привредног друштва која има комбиновано колективно
осигурање, а каренца од шест месеци је протекла у целини;
3. ако се изврши измена осигуране суме издавањем нове полисе, а каренца од шест месеци
је протекла у целини.
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(3) Осигуравач нема никакву обавезу за случај смрти услед болести:
1. ако осигураник у првој години трајања осигурања, односно од приступа у осигурање
изврши самоубиство;
2.ако осигураникова смрт наступи извршењем смртне казне;
3. ако осигураникова смрт наступи услед земљотреса;
4.ако осигураникова смрт наступи услед ратних догађаја.
5.ако је осигуранику дијагностификована једна од сљедећих болести прије почетка
осигурања: срчани инфаркт, бупасс-операција коронарних артерија, карцином (малигни тумор),
мождани удар (апоплексија), мултипла склероза, парализа, хронично отказивање јетре (цироза
јетре), терминална хронично опструктивна плућна болест и тешка трауматска повреда главе осим
ако постоји континуитет осигурања код Grawe осигурања а.д. Бања Лука.
(4) У погледу осигурања за случај смрти, инвалидитета и привремене неспособности за рад
примењују се одредбе Општих услова.
НАЧИН И РОКОВИ ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊА ПРЕМИЈЕ
Члан 7.
(1) Обрачун премије се врши у року означеном на полиси осигурања према стварном броју
осигураника.
(2) Почетно бројно стање осигураника је једнако бројном стању радника уговарача на дан
закључења колективног осигурања, ако је закључено осигурање без назнаке имена и презимена
осигураника.
(3) Уговарач је дужан да плати премију у року уговореном полисом, и то за све осигуранике
без изузетка и за све време трајања осигурања.
(4) Обавеза осигуравача постоји према осигуранику и у случају када уговарач није платио
премију у року означеном у полиси, ако је осигурани случај настао за време трајања осигурања у
смислу члана 6. и 17. Општих услова за осигурање лица од последица несрећног случаја.
(5) Ако је осигурање престало пре уговореног истека услед исплате осигуране суме за
случај смрти или потпуног инвалидитета премија уговорена за целу текућу годину осигурања
припада осигуравачу.
(6) Ако је обрачун премије уговорен на крају године осигурања, коначни обрачун премије
врши се према просечном броју осигураника. Уговарач је дужан да најкасније у року од 30 дана по
истеку сваке године осигурања достави осигуравачу податке о бројном стању осигураника
последњег дана у сваком месецу. Просечно бројно стање у току године осигурања установљава се
на тај начин што се сабере бројно стање осигураника последњег дана у месецу године осигурања за
коју се врши обрачун премије па се добијени број подели са 12. Ако се том приликом установи да
је просечни број осигураника већи од броја за који је већ била плаћена премија, уговарач је дужан
да плати разлику премије. Уколико се установи да је тај број мањи, осигуравач је обавезан да
уговарачу врати више уплаћену премију.
ОСИГУРАЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ
Члан 8.
(1) Овим осигурањем се може осигурати и брачни друг који није старији од 75 година и
деца осигураника старија од 14 година, која живе у заједничком домаћинству са запосленим
осигураником. За осигурање брачног друга или деце потребна је писмена изјава уговарача
осигурања или осигураника са ознаком имена или сродства.
(2) Обавеза осигуравача за чланове породице почиње у 24,00 часа оног дана који је у
писменој пријави, приложеној осигуравачу, наведен као почетак осигурања, али не пре него 24,00
часа онога дана када је осигуравач примио пријаву, а престаје у 24,00 часа оног дана када је
престао радни однос радника код уговарача осигурања, или је уговор престао по било ком другом
основу.
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ОТКАЗ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ
Члан 9.
(1) Свака уговорна страна може уговор о осигурању са неодређеним трајањем отказати,
уколико осигурање није престало из неких других разлога.
Отказ се врши писменим путем најмање 3 месеца пре истека текуће године осигурања.
(2) Ако је осигурање закључено на рок дужи од 5 година свака страна може после истека
овог рока уз отказни рок од 6 месеци раскинути уговор, с тим да ово писмено саопшти другој
страни.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Ови Допунски услови важе уз Опште услове за осигурање лица од последица несрећног
случаја, а уколико су у супротности са садржајем Општим условима, важе ови Допунски услови.
Бања Лука 22.12.2020. године

4

Предјседник Управног одбора
Марко Микић

