Osiguranje zaposlenika

Osiguranje zaposlenika škole od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

NA ZNANJE ZAPOSLENICIMA OSNOVNE ŠKOLE POPOVAČA

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Ugovaratelj osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) je Republika Hrvatska –
Ministarstvo financija, a osiguranici su svi korisnici Državnog proračuna što uključuje
zaposlenike u obrazovanju, znanosti i kulturi.
Osiguranje počinje u 00:00 sati 1.1. 2017. godine i traje do 24:00 sati 31.12.2017.
godine.(CROATIA OSIGURANJE)

Sukladno općim uvjetima (članak 5.) za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja
(nezgode) NESRETNIM SLUČAJEM u smislu ovih Općih uvjeta smatra se:

- svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i
naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet,
privremenu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

- u smislu prethodnog stavka smatraju se nesretnim slučajem naročito sljedeći događaji:
gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma,
pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili
eksplozivnim materijama, ubod kakvim predmetom, udar ili ujed životinje i ubod insekta
osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest.

- Kao nesretni slučaj smatra se i sljedeće:

1. trovanje hranom ili kemijskim sredstvima iz neznanja osiguranika osim u slučaju
profesionalnih bolesti;

2. infekcija ozljede prouzročene nesretnim slučajem;

3. trovanje zbog udisanja plinova ili otrovnih para, osim u slučaju profesionalnih bolesti;

4. opekline vatrom ili elektricitetom, vrućim predmetom, tekućinama ili parom, kiselinama,
lužinama i sl.;

5. davljenje i utapanje;

6. gušenje ili ugušenje zbog zatrpavanja (zemljom, pijeskom i sl.);

7. istegnuće mišića, iščašenje, uganuće, prijelom kostiju koji nastanu uslijed naglih tjelesnih
pokreta ili iznenadnih naprezanja izazvanih nepredviđenim vanjskim događajima ukoliko je to
nakon ozlijede utvrđeno u bolnici ili drugoj zdravstvenoj ustanovi;

8. djelovanje svjetlosti, sunčanih zraka, temperature ili lošeg vremena, ako im je osiguranik
bio izložen neposredno uslijed jednog prije toga nastalog nesretnog slučaja ili se našao u
takvim nepredviđenim okolnostima koje nije mogao spriječiti ili im je bio izložen radi
spašavanja ljudskog života;

9. djelovanje rendgenskih ili radijskih zraka, ako nastupi naglo ili iznenada, osim u slučaju
profesionalnih bolesti.

Sukladno općim uvjetima (članak 12.) za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja
(nezgode)

PRIJAVA NESRETNOG SLUČAJA

Osiguranik koji je zbog nesretnog slučaja ozlijeđen dužan je:

1. odmah se prijaviti liječniku odnosno pozvati liječnika radi pregleda i pružanja potrebne
pomoći i odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja kao i držati se liječničkih savjeta i
uputa u pogledu načina liječenja;

2. da o nesretnom slučaju pismom izvijesti osiguratelja u roku kada mu to prema njegovom
zdravstvenom stanju bude moguće;

3. da s prijavom o nesretnom slučaju pruži osiguratelju sva potrebna izvješća i podatke
naročito o mjestu i vremenu kada je slučaj nastao, potpuni opis događaja, ime liječnika koji ga
je pregledao i uputio na liječenje ili koji ga liječi, nalaz liječnika o vrsti i težini ozljede, o
nastalim eventualnim posljedicama, kao i podatku o manama, nedostacima i bolestima (članak
8. stavak (1) točka 4. ovih Općih uvjeta) koje je eventualno osiguranik imao prije nastanka
nesretnog slučaja.

(2) Ako je nesretni slučaj imao za posljedicu smrt osiguranika, korisnik osiguranja je dužan o
tome pismom izvijestiti osiguratelja i pribaviti potrebnu medicinsku i ostalu dokumentaciju.

(3) Troškovi za liječnički pregled i izvješća (početno i zaključno liječničko izvješće, ponovni
liječnički pregled i nalaz specijaliste) i ostali troškovi koji se odnose na dokazivanje okolnosti
nastanka nesretnog slučaja i prava iz ugovora o osiguranju padaju na teret podnositelja
zahtjeva.

(4) Osiguratelj je ovlašten i ima pravo od osiguranika, ugovaratelja, korisnika, zdravstvene
ustanove ili bilo koje druge pravne ili fizičke osobe tražiti naknadna objašnjenja i dokaze, kao
i da na svoj trošak poduzima radnje u svrhu liječničkog pregleda osiguranika putem svojih
liječnika ili liječničkih komisija da bi se utvrdile važne okolnosti u svezi s prijavljenim
nesretnim slučajem.

(5) Ako osiguranik ne postupi prema odredbama iz točke 1. stavka (1) ovog članka te zbog
takvog postupanja pridonese nastanku invaliditeta ili pridonese da invaliditet bude veći nego
što bi inače bio, ima pravo samo na razmjerno smanjenu naknadu.

Detaljnije informacije nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva financija
http://www.mfin.hr gdje se nalaze podaci o:

Polici osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode),

Opći uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja te

Dopunski uvjeti za kombinirano kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog
slučaja.

* obrazac prijave nesretnog slučaja možete preuzeti na dnu ove stanice
http://www.mfin.hr/adminmax/docs/CO-Polica17.pdf

