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Critical Advantage™
Liječite se kod najboljih liječnika na svijetu

Ako je vama ili vašim bližnjima postavljena teška dijagnoza, sigurno imate
mnogo pitanja. Međum, često ne dobivate odgovore koje tražite.
S najboljim liječnicima dobivate potpunu uslugu. Možete odabra između različih mogućnos
kad ih najviše trebate. Bit će vam dostupno drugo stručno mišljenje koje će sastavi jedan od
vodećih stručnjaka u svijetu.
Ako obolite od kronične boles, npr. neke vrste raka, ili vam je potrebno presađivanje organa,
možete se odluči za liječenje kod najboljeg stručnjaka bilo gdje u svijetu.*
Društvo Further potražit će i preporuči vam najbolju ustanovu za liječenje izvan Hrvatske. Imat
ćete pristup liječenju u najpresžnijim bolnicama na svijetu a da se pritom nećete mora brinu
ni zbog kakvih troškova ili bilo kakvih dogovora.**
* Liječenje u cijelom svijetu izvan Hrvatske uključuje troškove liječenja do 1.000.000 eura za speciﬁčna liječenja koja su navedena u polici osiguranja
kod Standard paketa. Doživotno ograničenje po osiguraniku u trenutku sklapanja police iznosi 2.000.000 eura kod Standard paketa.
** U skladu s uvjema koji vrijede prema polici te Općim uvjema za dobrovoljno zdravstveno osiguranje Crical Advantage™ (Opći uvje).

ŠTO CRITICAL ADVANTAGE™ UKLJUČUJE – ODLUČUJUĆA PREDNOST?
Pristup najboljim liječnicima u cijelom svijetu te liječenje u priznam
medicinskim centrima u vrijednos do 1.000.000 ili 2.000.000* eura.
Usluga vam u skladu s Općim uvjema omogućuje i dobivanje drugog liječničkog mišljenja
(Second Medical Opinion) u slučaju boles ili povrede. Drugo liječničko mišljenje dat će liječnik
specijalist kojeg su drugi stručnjaci izabrali kao vodećeg liječnika na svojem području. Ako se
zahtjev prizna, polica omogućuje liječenje u najboljim bolnicama na svijetu. Te pogodnos pobliže
objašnjavamo u nastavku teksta:
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Second Medical
Opinion
(drugo liječničko
mišljenje)

Drugo mišljenje vodećeg svjetskog stručnjaka - kako biste bili
potpuno sigurni u postavljenu dijagnozu. Odabrat ćemo jednog od
vrhunskih liječnika specijalista koje je imenovala struka i on će na
najprimjereniji način provjeri točnost dijagnoze i adekvatnost liječenja.
Temeljito će prouči vaš slučaj, a vi uopće ne morate napus svoj
dom. Odabrani stručnjak proslijedit će vam cjelovito izvješće i
preporuke koje se temelje na najnovijim raspoloživim medicinskim
saznanjima.

Liječenje
u inozemstvu

Imate pravo na najbolju njegu neovisno o lokaciji odabrane
bolnice u inozemstvu. Ako su vam dijagnoscirali kroničnu bolest,
na primjer rak, teško oboljenje srca ili neurološke probleme, ili vam
je potrebno presađivanje organa, pokrivamo troškove liječenja bilo
gdje u svijetu izvan Hrvatske.
Sa svojim neusporedivim znanjem društvo Further potražit će
odgovarajućeg stručnjaka i najpogodniju bolnicu u drugoj državi.
Pobrinut ćemo se za sve, od naručivanja i smještaja do putovanja i
liječenja. Podmirit ćemo sve troškove do ukupne vrijednos od
1.000.000 eura kod Standard paketa.

AmTrust
Internaonal
Underwriters DAC
(“AmTrust”)
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Crical Advantage™ – Odlučujuća prednost plod je suradnje
između društava Further i AmTrust Internaonal Underwriters DAC
(“AmTrust”).
Spaja pristup uslugama koje jamči društvo Further te izvrsno i
dostupno osiguranje društva AmTrust Internaonal Underwriters
DAC (“AmTrust”).

KRATKE UPUTE ZA OSTVARIVANJE ZAHTJEVA
Što se događa kad osiguranik dobije dijagnozu krične boles?
Kad se suočite s kričnom bolešću, pojavljuju se mnoge dvojbe. Od odgovora vas dijeli samo jedan
telefonski poziv. Pozorno pročitajte upute. Osiguranje Crical Advantage™ objašnjeno je korak po
korak - liječite se kod najboljih liječnika na svijetu.

TELEFONSKI BROJ SLUŽBE ZA KORISNIKE:

0800 804 853

Pristup najboljoj medicinskoj skrbi u samo čeri koraka:
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Nazovite
nas

Ovo je prvi korak za pristup zdravstvenim uslugama društva Further i
upotrebu pogodnos osiguranja Crical Advantage™. Kad uspostavite
kontakt s društvom Further, član naše grupe koji je odgovoran za vaš slučaj
objasnit će vam sve o početku postupka Second Medical Opinion (drugo
liječničko mišljenje) koji je bitan za potvrđivanje vaše dijagnoze i za daljnje
preporuke u vezi s odgovarajućim načinom liječenja.
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Riješit
ćemo vas
dvojbi

Second Medical Opinion: prikupljamo vaše odgovarajuće podatke kao što
su dijagnoza, zdravstvena anamneza i nalazi. Društvu Further dostupne su
53.000 liječnika u cijelom svijetu, a svaki od njih stručnjak je na svojem
području. Odabrat ćemo najadekvatnijeg stručnjaka koji će svojim
detaljnim izvješćem potvrditi vašu dijagnozu i preporučiti najpogodnije
liječenje. Zatim ćemo vam proslijediti izvješće koje morate dobro proučiti
te vas obavijestiti jesu li vaše stanje i/ili vaš zahvat uključeni u pokriće.
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Ponudit
ćemo vam
rješenja

Ako se u skladu s preporukama stručnjaka odlučite za liječenje
u inozemstvu, društvo Further potražit će najprikladniju bolnicu /
zdravstvenu ustanovu i pomoći vam odabrati najprikladniju mogućnost.
Osim toga, naručit ćemo vas kod liječnika i pobrinuti se za vaš prijem
u bolnicu. Za vas i vašu pratnju obavit ćemo sve što je potrebno za
putovanje (npr. osigurati vam zrakoplovne karte i smještaj).
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Oslonite se
na društvo
Further

Cijelo smo vrijeme s vama, odgovaramo na vaša pitanja i pomažemo
vam ako nešto ne razumijete. Tijekom cijelog postupka proslijeđujemo
vam sve potrebne informacije, tako da se vi možete usredotočiti na
oporavak.
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SPECIFIKACIJE PROGRAMA OSIGURANJA
Boles i zdravstveni postupci za koje postoji pokriće

Liječenje
raka

Liječenje oboljenja od raka uključuje liječenje svih malignih tumora,
uključujući leukemiju, sarkom i limfom (osim kožnog limfoma). Za njega su
karakterisčni nekontroliran rast i širenje zloćudnih stanica te napad na
tkiva. Uključeno je i liječenje predmalignih i in-situ karcinoma koji su
ograničeni na epitel područja nastanka i nisu prešli na stromu ili okolna
tkiva.

Bypass operacija
koronarne arterije

Uključuje kirurški zahvat koji se provodi prema prijedlogu kardiologa zbog
suženja ili neprohodnos jedne ili više koronarnih arterija.

(srčana revaskularizacija)

Zamjena
ili popravak
srčanih zalistaka

Uključuje potpunu zamjenu ili popravak jednog ili više srčanih zalistaka
prema prijedlogu kardiologa.

Neurokirurgija

Uključuje sve kirurške zahvate na mozgu i/ili ostalim strukturama unutar
lubanje te na benignim tumorima na kralježnici.

Presađivanje
organa/tkiva
živog davatelja

Uključuje kirurško presađivanje bubrega, dijela jetara, plućnog režnja,
dijela gušterače ili koštane srži koje daruje živa kompabilna osoba.
Prilikom presađivanja koštane srži može bi riječ i o transplantaciji
osiguranikovih uzgojenih stanica.

Teritorijalna valjanost
Ovo osiguranje pokriva troškove liječenja boles za koje postoji pokriće te opisanih zdravstvenih
postupaka u cijelom svijetu osim u Hrvatskoj. Osiguranik mora ima stalno prebivalište u Hrvatskoj
(u inozemstvu na godinu smije boravi najviše 91 dan zaredom).
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Dobna ograničenja
• Najmanja ulazna dob koja se upisuje u policu: 31 dan
• Najveća ulazna dob: 64 godine
• Vrijedi do dobi od najviše: 84 godine

Svote osiguranja i ograničenja*

* U skladu s uvjema koji vrijede po polici te Općim uvjema za dobrovoljno zdravstveno osiguranje Crical Advantage™ (Opći uvje).
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Critical Advantage™
Liječite se kod najboljih liječnika na svijetu

Opći uvje
za dobrovoljno zdravstveno osiguranje
Crical Advantage™ CA FU_SCA_CR_022020

Opći uvje za dobrovoljno zdravstveno osiguranje
Crical Advantage™ CA FU_SCA_CR_022020
UVODNI ČLANAK
Osiguratelj koji izdaje ovu policu je AmTrust Internaonal Underwriters DAC (“AmTrust”). Registriran je u Irskoj pod
brojem 169384, s sjedištem na adresi 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48 Irska i reguliran s strane Central Bank of
Ireland, broj upisa C33525. Posluje u skladu s načelom slobodnog protoka usluga i kao takav je upisan u registar društava
za osiguranje i/ili reosiguranje iz država članica EU kod Hrvatske agencije za nadzor ﬁnancijskih usluga (HANFA).
We go Further, Unipessoal Lda., društvo je za zastupanje u osiguranju koje je ovlašteno za sklapanje ugovora o
osiguranju u ime tvrtke AmTrust Internaonal Underwriters DAC i za odlučivanje o zahtjevima u vezi s me.
Društvo Eureko d.o.o. registrirano je u Sloveniji pod mačnim brojem 6162266000 i s poslovnom adresom Brnčičeva
ulica 15b, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija. Društvo Eureko djeluje kao zastupnik društva We go Further, Unipessoal
Lda.

Članak 1. DEFINICIJE POJMOVA
Ovi Opći uvje (u daljnjem tekstu: Uvje) sastavni su dio ugovora koji je sklopljen između ugovaratelja osiguranja i
tvrtke AmTrust Internaonal Underwriters DAC (u daljnjem tekstu: osiguravajuće društvo).
U okviru ovog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: osiguranje) postoji mogućnost osiguranja u svrhu upotrebe
usluge Second Medical Opinion (kao InterConsultaon™ od Best Doctors) te usluga Medical Concierge (najbolja skrb).
Osiguranje pokriva drugo liječničko mišljenje i troškove liječenja osiguranih boles i zdravstvenih postupaka u cijelom
svijetu osim u Hrvatskoj, do visine ugovorenih osiguranih svota.
Izrazi u ovim Uvjema odnose se na oba spola bez obzira na oblik u kojem su zapisani i znače sljedeće:
alternavna medicina - zdravstveni sustavi i sustavi zdravstvene zašte, prakse i proizvodi koji se ne uzimaju u obzir
kao dio službene medicine ili standardnih metoda liječenja, a koji uključuju, ali nisu ograničeni samo na: akupunkturu,
aromaterapiju, kiroprakku, homeopatsku medicinu, naturopatsku medicinu i osteopatsku medicinu;
bolest - sve promjene zdravstvenog stanja osobe koje dijagnoscira i potvrdi liječnik sa službenom licencijom za
obavljanje medicinske djelatnos. Bolest uključuje sve povrede, posljedice koje nastanu zbog nezgode i sve boles
koje proizlaze iz istog ili srodnog uzroka. Ako bolest proizlazi iz istog uzroka kao prethodna bolest ili iz uzroka koji su s
njom povezani (uključujući posljedice ili komplikacije koje proizlaze iz prethodne boles), bolest se smatra
nastavkom prethodne boles, a ne novom bolešću;
bolnica - privatna ili javna organizacija koja je zakonski ovlaštena nudi medicinsko liječenje boles ili tjelesnih ozljeda
i opremljena je materijalnim/tehnološkim sredstvima i odgovarajućim osobljem koje provodi dijagnosčke postupke
i kirurške zahvate i u kojoj su liječnici i zdravstveno osoblje prisutni 24 sata dnevno;
cerebralni sindrom - prisutnost cerebralnog oštećenja ili boles mozga koja se manifesra kao djelomično ili potpuno
slabljenje rada mozga;
datum početka osiguranja - datum početka osiguranja, kako je navedeno u polici osiguranja;
društvo Further - društvo We go Further, Unipessoal Lda (“Further”) je društvo za zastupanje u osiguranju koje nudi
sljedeće zdravstvene usluge povezne s policom osiguranja: drugo liječničko mišljenje (Second Medical Opinion) i
organizaciju liječenja u inozemstvu (Medical Concierge).;
eksperimentalno liječenje - liječenje, postupak, jek liječenja, oprema, zdravstveni ili farmaceutski proizvod namijenjen
za medicinsku ili kiruršku upotrebu koji nisu prihvaćeni kao sigurni, učinkovi i odgovarajući za liječenje boles ili
ozljede od različih znanstvenih organizacija prepoznah od međunarodne zdravstvene zajednice, odnosno koji su
predmet studija, istraživanja, tesranja ili su na bilo kojem stupnju kliničkog eksperimenranja;
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Medical Concierge - cjelokupna ponuda planiranog liječenja u inozemstvu, uključujući i pomoć pri organizaciji putovanja
i smještaja, prilikom rješavanja postupaka u vezi s prijemom u bolnicu i prilikom liječničkih uputa, praćenje liječenja u
inozemstvu i po povratku, komunikacija s liječnicima koji provode liječenje;
hospitalizacija - boravak u bolnici ili klinici tjekom noći;
Second Medical Opinion - strukturiran postupak dobivanja drugog liječničkog mišljenja koje se temelji na detaljnom
pregledu zdravstvenih podataka i dijagnosčkog materijala osiguranika; drugo liječničko mišljenje daju priznani
zdravstveni stručnjaci, vodeći na svojem području. Tu uslugu omogućuju društva koja se bave zdravstvenim uslugama,
kao naprimjer društvo Best Doctors, na zahtjev društva Further.
isključenje - određena situacija ili stanje koje polica osiguranja ne pokriva i koje osiguravajuće društvo u slučaju
podnošenja zahtjeva nije obvezno pla;
karenca - razdoblje od devedeset dana od datuma početka osiguranja; osiguranik je za to razdoblje obvezan plaća
premiju. U slučaju da je u tom razdoblju osiguraniku dijagnoscirana bilo kakva bolest ili da su u tom trenutku nastali
prvi medicinski dokumenrani simptomi boles, ne postoji osigurateljno pokriće unatoč valjanos police. Karenca
vrijedi samo za upotrebu usluge Medical Concierge (najbolja skrb);
neinvazivni ili in-situ karcinom - maligni tumor koji je ograničen na epitel na kojem je nastao i nije se proširio na
stromu ili tkiva koja okružuju mjesto nastanka; to je predinvazivni maligni tumor dijagnosciran u početnoj fazi, s
povoljnom prognozom u slučaju potpunog odstranjenja;
operacija - sve operacije s dijagnosčkom ili terapijskom svrhom izvršene rezom ili nekim drugim oblikom ulaska u
unutrašnjost jela od strane kirurga u bolnici, koje obično zahjevaju upotrebu operacijske dvorane;
polica - dokument u kojem su navedeni detalji o osiguraniku i ugovaratelju osiguranja na koje se odnose polica
osiguranja i ovi Uvje; među ostalim određuje osiguranu svotu, premiju, datum početka valjanos i način prestanka
osiguranja;
ponuda - obrazac koji osiguranik i/ili ugovaratelj osiguranja mora(ju) popuni, kako bi mogli zatraži policu, koji
uključuje zdravstveni upitnik;
ozljeda - šteta uzrokovana na jelu osiguranika;
prethodne postojeće boles - bilo kakve boles i njihove posljedice koje su dijagnoscirane, liječene ili utvrđene kod
osiguranika u razdoblju od deset godina prije datuma početka osiguranja;
prethodna zdravstvena potvrda - pismeno odobrenje društva Further koje uključuje potvrdu pokrića u skladu s policom
osiguranja prije realizacije usluga u navedenoj bolnici izvan države u kojoj je stalno prebivalište osiguranika, i to za bilo
koju vrstu liječenja, usluga, materijale ili recepte koji su povezani sa zahtjevom prema polici;
premija - cijena osiguranja koju treba pla osiguravajućem društvu; dinamika plaćanja određena je u ponudi odnosno
polici;
pristupna dob - razlika između godine početka osiguranja i godine rođenja;
proteza - uređaj, odnosno pomagalo koje nadomješta cijeli organ ili dio organa, odnosno nadomješta sve funkcije ili
dio funkcija neučinkovitog ili oštećenog dijela jela;
kardiolog savjetnik - liječnik koji je specijaliziran za boles srca i krvožilnog sustava;
terorisčki čin - čin koji među ostalim uključuje primjenu sile ili nasilja i/ili prijetnje silom od bilo koje osobe ili skupine
osoba koje djeluju samostalno ili u ime ili u vezi s bilo kojom organizacijom, vladom, a počinjen je zbog poličkog,
religijskog, ideološkog ili sličnog razloga koji uključuje namjeru zastrašivanja i utjecanja na bilo koju vladu i/ili namjeru
zastrašivanja javnos ili dijela javnos ili upotrebu biološkog, kemijskog, radioakvnog ili nuklearnog sredstva,
materijala, uređaja ili oružja;
prava - opseg ili razina usluga i pokrića na koja osiguranik ima pravo u skladu s policom osiguranja;
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zahtjev - službeni zahtjev osiguravajučim društvu za upotrebu usluga ili prava koja su pokrivena na osnovi police;
zahtjev na temelju posljedica koje proizlaze iz istog uzroka ili zdravstvenog stanja, smatraju se nastavkom prethodnog
zahtjeva, a ne samostalnim zahtjevom;
ugovaratelj osiguranja - ﬁzička ili pravna osoba koja podnosi ponudu za sklapanje osiguranja i sklapa s osiguravajućim
društvom ugovor o osiguranju i koju pravno obvezuju obveze iz police osiguranja, uz iznimku obveza koje po svojoj
prirodi utječu na osiguranika;
osigurana svota - najviši iznos za isplatu do kojeg jamči osiguravajućeg društvo u slučaju upotrebe usluga deﬁniranih
u ovim Uvjema;
osiguravajuće društvo - pravna osoba koja preuzima rizik u skladu s uvjema osiguranja; osiguravajuće društvo za ovu
policu je AmTrust Internaonal Underwriters DAC;
osiguranik - osoba navedena u polici, za koju je polica o osiguranju izdana i koja sudjeluje u pravima iz tog ugovora;
lijekovi - bilo koja supstancija ili kombinacija supstancija koja se može upotrebi ili prepisa osiguraniku u svrhu obnove,
poboljšanja ili promjene ﬁziološkog djelovanja provedbom farmakoloških, imunološih ili metaboličkih mjera ili u svrhu
postavljanja liječničke dijagnoze, a koja se dobiva samo na liječnički recept i koju izdaje farmaceut s licencijom; recept
za originalan lijek vrijedi i za generički lijek s ism akvnim sastojcima, iste jačine i doze kakve ima i originalni lijek;
liječnik - stručnjak koji ima službenu licenciju za pružanje zdravstvenih usluga;
zdravstveni upitnik - obrazac koji je popunio i potpisao osiguranik, a koji je osnova za analizu pogodnos potencijalnog
osiguranika s apekta zadovoljenja uvjeta za osiguranje koje obavlja osiguravajuće društvo; za maloljetnu osobu obrazac
mora popuni i potpisa zakonski zastupnik osiguranika;
zdravstvene potrebe - usluge zdravstvene zašte i materijali koji su:
• potrebni za zadovoljavanje osnovnih zdravstvenih potreba osiguranika;
• izvršeni na zdravstveno najpogodniji način u okruženju koje je odgovarajuće za pružanje zdravstvenih usluga,
uzimajući u obzir troškove i kvalitetu zašte;
• namijenjeni jednakoj vrs učestalos i trajanja liječenja u skladu sa zdravstvenim smjernicama zdravstvenih ili
istraživačkih organizacija ili državnih agencija koje je potvrdilo osiguravajuće društvo;
• u skladu s dijagnozom stanja ili boles;
• potrebni zbog razloga koji ne proizlaze iz osobnih želja osiguranika ili njegova liječnika i
• koji se na temelju prevladavajuće i prethodno pregledane medicinske literature smatraju
- sigurnima i učinkovima u liječenju ili postavljanju dijagnoze stanja ili boles u skladu sa svrhom primjene;
- sigurnima u smislu učinkovitos prilikom liječenja stanja opasnog po život ili boles u kontroliranom kliničkom
istraživanju;
član obitelji - u članove obitelji ubrajaju se bračni ili izvanbračni partner ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika
te neoženjeno/neudano dijete ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika ili partnera ugovaratelja osiguranja,
odnosno osiguranika (uključujući biološko dijete, pastorka ili zakonski posvojeno dijete). Stalno prebivalište bračnog ili
izvanbračnog partnera ili neoženjenog/neudanog djeteta mora bi idenčno prebivalištu ugovaratelja osiguranja,
odnosno osiguranika, osim u slučaju drukčijeg dogovora s osiguravajućim društvom. Na deﬁniciju pojma „član obitelji“
odnose se sljedeći uvje i ograničenja:
A: pojam člana obitelji ne uključuje neoženjenu/neudanu djecu staru od osamnaest ili više godina, osim izuzetaka
opisanih u idućem stavku;
B: pojam člana obitelji uključuje neoženjenu/neudanu, uzdržavanu djecu staru osamnaest ili više godina, ali mlađu od
35 godina u slučaju da:
- dijete nije stalno zaposleno ili samozaposleno na puno radno vrijeme,
- dijete ima status studenta,
- dijete ponajprije ovisi o osiguraniku zbog uzdržavanja i njege;
partner - bračni partner, registrirani istospolni partner, neoženjena/neudana osoba starija od osamnaest godina koja
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živi s ugovarateljem osiguranja ili osiguranikom i ﬁnancijski je ovisna o ugovaratelju osiguranja ili osiguraniku (ili su
međusobno ﬁnancijski ovisni). Partner ne može bi krvni srodnik ugovaratelja osiguranja ili osiguranika. Ugovaratelj
osiguranja ili osiguranik mogu naves samo jednu osobu kao partnera. Ona može bi istog ili suprotnog spola.

Članak 2. SKLAPANJE UGOVORA O OSIGURANJU
1. Ugovor o osiguranju može se sklopi na temelju pismene ponude u obliku potpuno popunjenog obrasca koji
uključuje zdravstveni upitnik, i koji se predaje osiguravajućem društvu.
2. Ako se osiguravajuće društvo ne slaže s ponudom, naprov, ako na osnovi informacija koje je dobilo u zdravstvenom
upitniku utvrdi da osiguranik ne zadovoljava uvjete za sklapanje osiguranja, osiguravajuće društvo u roku od osam
dana nakom primitka ponude mora o tome pismeno izvijes ponuditelja.
3. Ako osiguravajuće društvo u tom roku nije odbilo ponudu koja ne odstupa od uvjeta prema kojima se sklapa
osiguranje te uz uvjet da osiguranik na temelju informacija dobivenih putem zdravstvenog upitnika zadovoljava
uvjete za sklapanje osiguranja, smatra se da je osiguravajuće društvo prihvalo ponudu i da je osiguranje sklopljeno
kad osiguravajuće društvo primi ponudu.
4. Ako polica sadrži pogreške koje su posljedica krivih informacija koje je ugovaratelj osiguranja dao u ponudi i ostalim
pismenim izjavama, ugovaratelj osiguranja može te pogreške ispravi u pismenom obliku u roku od mjesec dana
nakom primitka police. Ako to ne učini, sadržaj police je valjan.
5. Ugovor o osiguranju smatra se sklopljenim kad osiguravajuće društvo, ugovaratelj osiguranja i (u slučaju da
ugovaratelj osiguranja i osiguranik nisu ista osoba) osiguranik potpišu policu o osiguranju. Ako ugovaratelj osiguranja
i osiguranik nisu ista osoba, ponudu mora potpisa i osiguranik. Ako je osiguranik maloljetna osoba, osoba ovlaštena
za potpisivanje ponude u njegovo ime njegov je zakonski zastupnik.
6. Osiguranje i svi dodaci ovom ugovoru valjani su samo ako su sklopljeni u pismenom obliku.
7. Sve prijave i izjave koje osiguravajuće društvo ili osiguranik predlože jedno drugom vrijede od trenutka njihova
primitka. Svi sporazumi valjani su ako su sklopljeni u pismenom obliku. Ako prijave, izjave i ostale obavijes nisu
poslane preporučenom poštom, danom primitka smatra se datum kada druga strana primi takvu prijavu, izjavu ili
neku drugu obavijest.
8. Osoba koja ima pravo na upotrebu usluga osiguranja je osiguranik.
9. Potpis ugovaratelja osiguranja na ponudi ili plaćanje premije, ako se sklapa ugovor na daljinu, smatraju se dokazom
o dobrovoljnoj potvrdi ugovaratelja osiguranja te o prihvaćanju svih uvjeta i članaka u ovim Uvjema, uključujući
ali ne ograničavajući se na ograničenja u vezi s isključenjima prema polici. Ugovaratelj osiguranja i osiguranik
obvezuju se da će poštova odredbe i uvjete kako vrijede prema polici.
10.Osiguranik također potvrđuje da je od osiguravajućeg društva prije sklapanja ovog ugovora dobio odgovarajuće i
dostatne informacije u vezi sa zakonodavstvom koje uređuje ugovore o osiguranju, sa žalbenim postupkom, s
adresom osiguravajućeg društva i njegova nadzornog jela te s pravnim subjektom osiguravajućeg društva, koji su
uključeni u ove Uvjete u uvodnom članku te u člancima 15. i 17.

Članak 3. TRAJANJE OSIGURANJA I POKRIĆE
1. Osiguranje počinje u 00.00 sa onog dana koji je u polici određen kao datum početka osiguranja. Polica je valjana
za razdoblje od godine dana. Trajanje osiguranja utvrđeno je u polici. Osiguranje se automatski produžuje za
sljedeće razdoblje osiguranja, koje iznosi godinu dana, osim ako jedna od ugovornih strana pismenim putem ne
otkaže produženje razdoblja osiguranja. Takva obavijest mora se dostavi najmanje dva mjeseca prije isteka tekućeg
razdoblja osiguranja. U slučaju da takva obavijest nije dostavljena, polica se automatski produžuje uplatom premije
od strane ugovaratelja na dan obnove osiguranja.
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Osiguranje se posljednji put može produži s početkom osigurateljne godine u kojoj će osiguranik navrši 84 godine.
2. Osiguranje počinje uvijek samo prvog dana u mjesecu.
3. Osiguranje prestaje:
- na dan smr osiguranika ili
- na dan kad sudska odluka o potpunom ili djelomičnom oduzimanju radne sposobnos osiguraniku postane
pravomoćnom ili
- na kraju osigurateljne godine u kojoj je osiguranik navršio 84 godine ili
- otkazivanjem ugovora od strane osiguravajućeg društva ili osiguranika.
4. Osigurateljno pokriće prestaje:
- ako osiguranik boravi izvan Hrvatske neprekidno dulje od 91 dana u bilo kojoj godini trajanja razdoblja osiguranja.
Za tog osiguranika pokriće prestaje vrijedi bez odgađanja. Ako ugovaratelj osiguranja koji je ujedno osiguranik
boravi izvan Hrvatske neprekidno dulje od 91 dana, istodobno prestaju i sva pokrića po polici za ostale
osiguranike za koje je ugovaratelj osiguranja ugovorio osigurninu;
- kad osiguravajuće društvo ispla osigurninu za život koji je naveden u polici osiguranja za jednog od osiguranika,
pokriće za tog osiguranika prestaje vrijedi bez odgađanja. Ako osiguravajuće društvo ispla osigurninu za život
osiguraniku koji je ujedno ugovaratelj osiguranja, istodobno prestaju i sva osiguranja prema polici za ostale
osiguranike.
5. Osiguranje može otkaza i osiguravajuće društvo pod uvjema i na način kako je deﬁnirano u članku 14. ovih
Uvjeta.
6. Pokriće osiguravajućeg društva započinje nakon isteka razdoblja karence računajući od datuma početka osiguranja,
pod uvjetom da su do tada plaćene sve dospjele premije. To ograničenje vrijedi samo za upotrebu usluge
Medical Concierge.

Članak 4. SPOSOBNOST ZA OSIGURANJE
1. Najniža je dobna granica osobe koja zadovoljava uvjete za osiguranje, odnosno za sklapanje ugovora o osiguranju,
31 dan. Najviša je dobna granica osobe koja ispunjava uvjete za osiguranje, odnosno za sklapanje ugovora o
osiguranju 64 godine. Osiguranje se ne može ugovori za osobe koje nisu navršile 31 dan ni za osobe kojima je
oduzeta radna sposobnost.
2. Postupak sklapanja osiguranja u skladu s ovim Uvjema započinje popunjavanjem ponude koja uključuje
zdravstveni upitnik za sve osobe koje bi bile osigurane istom policom. Na temelju odgovora na pitanja u
zdravstvenom upitniku bit će moguće odluči zadovoljava li potencijalni osiguranik uvjete za osiguranje. Potvrdan
odgovor na bilo koje pitanje u zdravstvenom upitniku koje ukazuje na prisutnost određenog zdravstvenog stanja
znači da osoba ne zadovoljava uvjete za osiguranje i zato se ugovor o osiguranju neće sklopi.
3. Osigura se može samo osoba koja ima stalno prebivalište u Hrvatskoj.

Članak 5. PREDMET OSIGURANJA
1. Predmet osiguranja Crical AdvantageTM prema ovoj polici jest pružanje pokrića osiguraniku za usluge i zdravstvene
troškove liječenja za pokrivene boles i zdravstvene postupke iz članka 6., pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći
uvje:
a) postupak liječenja i postupci koji se provode i podmiruju iz naslova ove police provode se jekom trajanja
razdoblja osiguranja;
b) postavljena dijagnoza koja je osnova za medicinski postupak mora bi potvrđena uslugom Second Medical
Opinion (drugo liječničko mišljenje);
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c) pokrivena bolest ili stanje nisu dijagnoscirani te nije bilo znakova ili simptoma povezanih s pokrivenim bolesma
i zdravstvenim postupcima koji su dokumenrani u medicinskoj dokumentaciji u proteklih deset godina prije
datuma početka osiguranja ili jekom razdoblja karence u odnosu na osiguranika navedenog u polici;
d) liječenje je deﬁnirano kao medicinski nužno na temelju nalaza izvješća usluge Second Medical Opinion (drugo
liječničko mišljenje);
e) zdravstveni troškovi ne prelaze iznos osigurane svote i ograničenja navedenih u članku 7. ovih Uvjeta;
f) liječenje organizira društvo Further u skladu s postupkom ostvarivanja zahtjeva iz članka 13. ovih Uvjeta;
g) zdravstveni troškovi nastaju izvan Hrvatske, osim troškova iz članka 7. stavka 6;
h) troškovi bilo kakvih dijagnosčkih postupaka, liječenja, usluga, materijala ili recepata pokriveni su u skladu s
policom osiguranja, kako je određeno u članku 7. ovih Uvjeta.
2. Osim pokrića izvan države koje osiguranik ima na temelju usluge Crical AdvantageTM, osiguranik ima pravo i na
uslugu Second Medical Opinion (drugo liječničko mišljenje). Spomenutu uslugu osiguranik ostvaruje za pokrivene
boles i zdravstvene postupke iz članka 6. te za određena druga zdravstvena stanja. Usluga Second Medical Opinion
(drugo liječničko mišljenje), kao što je usluga InterConsultaon društva Best Doctors, provodi se isključivo na temelju
postojeće dijagnoze kada je riječ o kompleksnom ili degeneravnom stanju ili stanju opasnom po život, za koje
preporuke iz naslova usluge Second Medical Opinion (drugo liječničko mišljenje) mogu za osiguranika bi
dragocijene u odabiru odgovarajućeg plana liječenja, a me i rezultata tog liječenja.
Usluga se ne pruža u slučaju da:
• dijagnozu zdravstvenog stanja nije postavio liječnik;
• je prošlo više od godinu dana kada je liječnik koji vodi liječenje postavio dijagnozu zdravstvenog stanja odnosno
nema nalaza o toj boles;
• je osiguranik trenutno hospitaliziran i liječi se zbog tog stanja;
• je za zdravstveno stanje potrebna hitna medicinska pomoć, a usluga Second Medical Opinion (drugo liječničko
mišljenje), za pružanje koje je potrebno najmanje čeri tjedna od primitka sve potrebne dokumentacije, ne
može se pravodobno pruža.
Usluga ne pokriva sljedeća stanja:
• kratkotrajne akutne boles;
• blaga kronična stanja;
• psihijatrijska stanja;
• stomatološke probleme;
• prethodne postojeće boles iz članka 1.
Usluga ne pokriva troškove liječenja, dodatne dijagnoske ili osobnih konzultacija.
Društvo Further potvrdit će ispunjava li Vaša bolest ili stanje uvjete za korištenje usluge Second Medical Opinion (drugo
liječničko mišljenje) nakon provođenja prve procjene zdravstvenog slučaja.
Osiguranik može ostvariva te usluge tek kada je sklopljeno osiguranje, pod uvjetom da su plaćene sve premije koje
su dospjele na naplatu prije dana izvršenja h usluga.
Osiguranik ima pravo na pokriće troškova liječenja u inozemstvu, kako je navedeno u članku 7. ove police, samo za
pokrivene boles i zdravstvene postupke iz članka 6. ove police.
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Članak 6. POKRIVENE BOLESTI I ZDRAVSTVENI POSTUPCI ZA CRITICAL ADVANTAGE™
1. Osiguranje pokriva sljedeće boles i zdravstvene postupke izvan Republike Hrvatske:
1. liječenje raka: liječenje bilo kojeg malignog tumora, uključujući leukemiju, sarkom i limfom (osim kožnog
limfoma) za koji su svojstveni nekontrolirani rast i širenje zloćudnih stanica te napad na tkiva te bilo koje liječenje
predmalignog tumora i in-situ karcinoma koji je ograničen na epitel na kojem je nastao i nije napao stromu ili
tkiva koja okružuju mjesto nastanka.
2. kirurška koronarna revaskularizacija (revaskularizacija miokarda): kirurški zahvat učinjen prema prijedlogu
kardiologa zbog suženja ili neprohodnos jedne ili više koronarnih arterija, i to pomoću koronarnog bypass
transplantata.
3. zamjena ili popravak srčanih zalistaka: kirurški zahvat učinjen prema prijedlogu kardiologa koji obuhvaća
zamjenu ili popravak jednog ili više srčanih zalistaka.
4. neurokirurgija: obuhvaća bilo koji kirurški zahvat na mozgu i/ili ostalim strukturama unutar lubanje te tamo gdje
se na kralježnici nalaze benigni tumori.
5. presađivanje organa sa živog davatelja/transplantacija tkiva: obuhvaća kiruršku transplantaciju u kojoj
osiguranik dobiva bubreg, dio jetara, plućni režanj, dio gušterače ili koštanu srž (autologno ili alogensko
presađivanje) živog kompabilnog davatelja.

Članak 7. POKRIVENI TROŠKOVI
1. Osiguranje pokriva troškove određene ovim člankom (do ispod navedenih limita) koji će nasta u vezi s osiguranim
bolesma i zdravstvenim postupcima navedenima u članku 6. ovih Uvjeta.
Godišnji i doživotni limit osiguranih svota za troškove koje pokriva polica, iznosi:
- 1.000.000 eura limita po osiguraniku za pojedinu godinu osiguranja;
- 2.000.000 eura doživotog limita po osiguraniku u trenutku sklapanja police.
2. Osiguranje pokriva troškove liječenja koje je odobrilo društvo Further:
1. u bolnici u vezi s(a):
1.1 smještajem, prehranom i općom njegom koju osiguranik dobiva jekom boravka u bolničkoj sobi, na odjelu
ili odsjeku bolnice ili na odjelu intenzivne njege ili na odjelu za promatranje;
1.2 ostalim bolničkim uslugama, uključujući ambulantne usluge te troškove koji su povezani s troškovima za
dodatni krevet ili krevet za pratnju ako bolnica nudi tu uslugu;
1.3 upotrebom operacijske sale i svih usluga koje su povezane s m;
2. u dnevnoj bolnici ili u neovisnom centru za zaštu zdravlja, ali, samo u slučaju ako bi polica pokrivala
liječenje, kirurški zahvat ili recept, koji su zajamčeno idenčni kao u bolnici;
3. kod liječnika u vezi s pregledom, liječenjem, zdravstvenom njegom ili kirurškim zahvatom;
4. za posjete liječnika jekom hospitalizacije;
5. za sljedeće zdravstvene i kirurške usluge, metode liječenja i recepte:
5.1 anesteziju i davanje anesteka ako usluge pruža licencirani anesteziolog;
5.2 laboratorijske analize i patološke pretrage, rendgensko snimanje u dijagnosčke svrhe, radioterapiju,
radioakvne izotope, kemoterapiju, elektrokardiograme, ehokardiograﬁju, mijelograme, elektroencefalograme,
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angiograme, računalnu tomograﬁju i ostale slične pretrage i metode liječenja koje se traže za dijagnosciranje
i liječenje pokrivene boles ili za pokriveni zdravstveni postupak kako uslugu pruža liječnik ili se ona pruža
pod liječničkim nadzorom;
5.3 transfuzije krvi, davanje plazme i seruma;
5.4 troškove povezane s upotrebom kisika, intravenoznih otopina i injekcija;
6. za lijekove koji se propisuju na recept dok je osiguranik hospitaliziran zbog liječenja osiguranih boles ili provedbe
osiguranog zdravstvenog postupka. Lijekovi koji se propisuju za postoperavno liječenje pokriveni su još trideset
dana od datuma kad je osiguranik završio stupanj liječenja na kojem je bio izvan Hrvatske i samo, kad su kupljeni
prije povratka u Hrvatsku;
7. za prijevoz vozilom hitne pomoći na kopnu ili u zraku ako je to naveo i propisao liječnik i prethodno odobrilo
društvo Further;
8. za usluge koje prima živi davatelj jekom postupka odstranjivanja organa za transplantaciju osiguraniku, a
nastanu zbog:
8.1 postupka traženja mogućih davatelja;
8.2 bolničkih usluga koje prima davatelj, uključujući boravak u bolnici, na odjelu ili odsjeku bolnice, prehranu,
opće usluge njege, redovitu njegu od strane bolničkog osoblja, laboratorijske pretrage te upotrebu uređaja
i ostale bolničke opreme (pri čemu su isključeni predme za osobnu upotrebu koji se ne zahjevaju jekom
postupka uzimanja organa ili tkiva za transplantaciju);
9. kirurških i zdravstvenih usluga povezanih s uzimanjem organa ili tkiva od davatelja za transplantaciju u korist
osiguranika;
10. za usluge i materijal za kulture koštane srži u vezi s transplantacijom tkiva koja se nudi osiguraniku. Vraćaju se
jedino troškovi koji nastanu od dana prvobitno zaračunah pokrivenih zdravstvenih troškova nadalje.
3. Osiguravajuće društvo pokriva troškove putovanja:
1. osiguranika i jednog pratelja (te živog davatelja u slučaju transplantacije), isključivo u svrhu liječenja koje je
odobrilo društvo Further. Sve dogovore u vezi s putovanjem obavlja društvo Further. Osiguravajuće društvo neće
pla nikakve druge troškove koji bi nastali zbog dogovora u vezi s putovanjem koje su obavili osiguranik ili bilo
koja treća osoba u ime osiguranika.
2. Društvo Further snosi odgovornost za određivanje datuma putovanja na osnovi odobrenog programa liječenja.
Osiguraniku će se  datumi priopći na vrijeme i prije svega u roku koji mu omogućuje da uredi sve svoje privatne
poslove.
3. U slučaju da osiguranik promijeni datum putovanja o kojem ga je obavijeslo društvo Further, osiguranik će
mora osiguravajuće društvu i/ili društvu Further podmiri sve troškove koji su povezani s novim dogovorima
u vezi s putovanjem, osim ako je promjene odobrilo društvo Further kao nužne s medicinskog stajališta.
4. Pokriće za putovanje uključuje:
4.1 prijevoz osiguranika i pratelja na putovanju (te živog davatelja u slučaju transplantacije) od prebivališta
osiguranika do određene zračne luke ili međunarodnog željezničkog kolodvora, karte za zrakoplov ili vlak
ekonomskog razreda do mjesta liječenja i prijevoz do određenog hotela;
4.2 pratnju osiguranika od strane osoblja koje imenuje društvo Further od stalnog prebivališta osiguranika
do određene zračne luke ili međunarodnog željezničkog kolodvora te od dolaska u zračnu luku ili na međunarodni
željeznički kolodvor do određenog hotela;
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4.3 pratnju osiguranika od strane osoblja koje imenuje društvo Further na prvom putovanju od određenog
hotela do bolnice ili do liječnika koji će preuze liječenje. Osoblje će također pruži pomoć pri prijmu
osiguranika te pri sređivanju dokumentacije i hospitalizacije.
5. Pritom nema ograničenja u vezi s brojem zahtjeva za putovanjima, ali, svako putovanje mora prethodno
odobri društvo Further kao relevantno u okviru uvjeta i u skladu s policom osiguranja.
4. Osiguravajuće društvo pokriva troškove smještaja:
1. za smještaj osiguranika i jednog pratelja (i živog davatelja u slučaju transplantacije) jekom boravka u
inozemstvu isključivo u svrhu liječenja koji je odobrilo društvo Further. Sve dogovore u vezi sa smještajem obavlja
društvo Further. Osiguravajuće društvo neće pla nikakve druge troškove koji bi nastali zbog dogovora u vezi
sa smještajem koji su obavili osiguranik ili bilo koja treća osoba u ime osiguranika.
2. Društvo Further snosi odgovornost za određivanje datuma rezervacije smještaja na osnovi odobrenog
programa liječenja. Osiguraniku će se  datumi priopći na vrijeme i prije svega u roku koji mu omogućuje
da uredi sve svoje privatne poslove.
3. Društvo Further pobrinut će se za datum povratka na temelju završetka liječenja i na osnovi dogovora s
liječnikom koji provodi liječenje kad zdravstveno stanje osiguranika bude dopuštalo putovanje.
4. U slučaju da osiguranik promijeni datum putovanja koji mu je rezerviralo i o kojem ga je obavijeslo društvo
Further, osiguranik će mora osiguravajučem društvu i/ili društvu Further podmiri sve troškove koji su povezani
s novim dogovorima u vezi sa smještajem, osim ako je promjene odobrilo društvo Further kao nužne s
medicinskog stajališta.
5. Pokriće za putovanje uključuje rezervacije za dvokrevetnu sobu ili sobu s dva kreveta u hotelu visoke kvalitete
(tri ili čeri zvjezdice s uključenim doručkom), što odgovara kriterijima koji su u interesu osiguranika. Odabir
hotela pitanje je raspoloživos i odabrat će se samo hotel u krugu od 10 km udaljenos od bolnice ili liječnika
koji obavlja liječenje.
6. Troškovi obroka i dodatni troškovi u hotelu nisu pokriveni. Osiguravajuće društvo ne ﬁnancira usluge u hotelu
iznad standarda.
7. Pri tome nema ograničenja u vezi s brojem pokrivenih noćenja. On će bi povezan s trajanjem liječenja.
5. Osiguranje pokriva troškove povratka u domovinu:
1. u slučaju smr osiguranika (i/ili živog davatelja u slučaju transplantacije) izvan države stalnog prebivališta ako
ona nastane jekom liječenja koje je predmet osiguranja. Osiguravajuće društvo plat će troškove povratka
posmrtnih ostataka u Hrvatsku. To pokriće ograničeno je samo na usluge i materijale koji su potrebni da se
jelo pokojnika pripremi te da ga se dopremi u Hrvatsku i uključuje:
1.1 usluge koje obavlja pogrebno poduzeće koje vodi brigu o međunarodnim vezama u vezi s povratkom u
domovinu, uključujući balzamiranje i rješavanje dokumentacije;
1.2 lijes koji ispunjava osnovne zahtjeve za prijevoz posmrtnih ostataka;
1.3 prijevoz posmrtnih ostataka od zračne luke do navedenog mjesta pogreba u Hrvatskoj.
6. Osiguranje pokriva troškove lijekova:
1. kupljenih u Hrvatskoj koji su povezani s liječenjem pokrivene boles ili s provedbom zdravstvenog postupka koji
je odobrilo društvo Further u prethodnoj zdravstvenoj potvrdi. Pokriće u skladu s policom osiguranja za tu isplatu
vrijedi samo na temelju sljedećeg:
1.1 lijek su putem društva Further preporučili međunarodni liječnici koji su liječili osiguranika kao lijek koji je
potreban za liječenje;
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1.2 lijek ima dozvolu i odobrenje odgovarajućeg zdravstvenog jela ili agencije u Hrvatskoj. Propisi i
dokumentacija za taj lijek sređeni su.
1.3 za lijek je potreban recept liječnika u Hrvatskoj;
1.4 lijek se može kupi u Hrvatskoj;
1.5 količina propisanog lijekana recept ne smije premaši količine koje se primjenjuju u razdoblju od dva mjeseca.
Najveći iznos pokrića za troškove lijekova (kako je navedeno u članku 7., točka 6. ovih Općih uvjeta) ograničen je na
50.000 eura po osiguraniku za cijelo razdoblje trajanja police.
To ograničenje sastavni je dio godišnjeg i doživotnog limita svote osiguranja koja je navedena u članku 7., stavak 1.
2. Isplata ne pokriva:
• nijedan dio troškova za lijekove koje ﬁnancira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili ga pokriva neka
druga osiguranikova polica osiguranja;
• troškove koji su povezani s izdavanjem lijeka;
• troškove kupnji lijeka izvan Hrvatske;
• račune koji su osiguravajućem društvu predočeni nakon više od godine dana od kupnje lijeka.
3. Kupnju lijeka mora organizira i lijek pla osiguranik. Osiguravajuće društvo osiguraniku će nadoknadi troškove
na temelju predočenog odgovarajućeg recepta, originalnog računa ili dokaza o plaćanju. Ako troškove djelomično
pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili neko drugo osiguravajuće društvo, u zahtjevu za naknadu
troškova mora se jasno iskaza trošak koji je osiguranik ﬁnancirao samo djelomično.

Članak 8. BOLNIČKI DAN U SLUČAJU HOSPITALIZACIJE U INOZEMSTVU
U slučaju hospitalizacije osiguranika u inozemstvu radi liječenja boles ili zdravstvenog postupka koji je prethodno
odobrilo društvo Further i koji je plaćen po toj polici, osiguranik ima pravo na isplatu iznosa od 100,00 eura za svako
noćenje u bolnici, međum, najviše za šezdeset noćenja za svaki pojedini zahtjev.
Primljeni iznos sastavni je dio godišnjeg i doživotnog limita svote osiguranja koja je navedena u članku 7., stavak 1.

Članak 9. ISKLJUČENJA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
Osiguravajuće društvo nije obvezno izvrši plaćanje u navedenim slučajevima:
1. Opća isključenja uz sve koris po ovoj polici osiguranja:
Sljedeća isključenja vrijede za sve dijelove ove police osiguranja, uključujući do koji se odnosi na dodatna pokrića:
1. boles ili šteta osiguranika ili bilo koji događaji ili njihove posljedice koje su povezane s neposrednim
sudjelovanjem osiguranika u ratovima (proglašenim ili neproglašenim), terorizmu, neredima, nemirima,
pobunama, ustancima ili činovima agresije;
2. boles ili šteta osiguranika ili bilo koji događaji ili njihove posljedice koje neposredno uzrokuje nuklearna energija
ili ispuštanje radioakvnih, kemijskih ili bioloških materijala u bilo kojem obliku;
3. boles ili stanja ili bilo koja druga šteta za osiguranika koja je ozrokovana namjerno, prevarom ili koja proizlazi
iz nemarnog ponašanja ili je posljedica kaznenog djela ili pokušaja izvršenja kaznenog djela koje počine
osiguranik, njegovi nasljednici ili pravni zastupnik;
4. posljedice ili šteta osiguranika kao rezultat potresa, nemira, poplava, erupcije vulkana i svih ostalih izvanrednih
ili katastrofalnih događaja, uključujući službeno proglašene epidemije koje proglašava hrvatsko mjerodavno
jelo.
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2. Ostala opća isključenja:
Osiguravajuće društvo nije obvezno izvrši plaćanje u slučaju navedenih isključenja:
1. troškovi po osnovni svih boles ili zdravstvenih postupaka koji nisu izrijekom predviđeni u skladu s odredbama
članka 6. ovih Uvjeta osiguranja;
2. svaka šteta osiguranika zbog alkoholizma, ovisnos o drogama i/ili opojnim sredstvima uzrokovana zbog
zloupotrebe alkohola i/ili psihoakvnih, narkočkih ili halucinogenih droga;
3. posljedice i boles koje proizlaze iz pokušaja samoubojstva ili samoozljeđivanja.
3. Zdravstvena isključenja:
Osiguravajuće društvo nije obvezno izvrši plaćanje u slučaju navedenih zdravstvenih isključenja:
1. stanja koja su postojala u razdoblju od dest godina prije datuma početka osiguranja;
2. eksperimentalno liječenje i dijagnosčki, terapeutski i/ili kirurški zahva čija sigurnost i pouzdanost nisu
odgovarajuće dokazani;
3. zdravstveni postupci povezani s liječenjem AIDS-a (sindroma stečene imunodeﬁcijencije), HIV-a (virusa humane
imunodeﬁcijencije) ili bilo koje stanje koje je nastalo zbog njih (uključujući i Kaposijev sarkom) ili bilo koje liječenje
uzrokovano AIDS-om ili HIV-om;
4. svaka usluga koja nije zdravstveno nužna za liječenje pokrivene boles ili za zdravstveni postupak, kako je opisano
u članku 6. ovih Uvjeta osiguranja;
5. liječenje boles za koje je najučinkoviji oblik liječenja predstavlja presađivanje organa;
6. svaka bolest koja je uzrokovana presađivanjem organa, osim u slučaju da je ta bolest uključena u boles ili u
zdravstveni postupak koji su pokriveni osiguranjem;
7. svaka bolest koja je dijagnoscirana ili je u vezi s prvim vidljivim simptomima koji su primjećeni jekom razdoblja
karence, kako je navedeno u članku 1. ovih Uvjeta.
4. Speciﬁčni isključeni troškovi u vezi s Crical Advantage™:
Osiguravajuće društvo nema obvezu plaćanja sljedećih troškova:
1. bilo kakvi troškovi nastali zbog dijagnosčkih postupaka, liječenja, upotrebe usluga i roba ili liječničkih
recepata bilo koje vrste koji su nastali u Hrvatskoj;
2. bilo kakvi troškovi nastali zbog dijagnoske, liječenja, upotrebe usluga i roba ili liječničkih recepata bilo koje
vrste koji nastanu u cijelom svijetu, ili kao njihova posljedica kad je osiguranik boravio izvan Hrvatske više do 91
dana zaredom unutar dvanaest mjeseci prije prvog zahtjeva za usluge Second Medical Opinion-a, kako je
navedeno u članku 13. ovih Uvjeta;
3. bilo kakvi troškovi nastali u vezi s bilo kakvom dijagnosciranom bolešću ili bilo kakvim liječnički dokumenranim
prvim simptomima jekom razdoblja karence, kako je navedeno u članku 1. ovih Uvjeta;
4. bilo kakvi troškovi nastali prije izdavanja prethodne zdravstvene potvrde;
5. bilo kakvi troškovi nastali u nekoj drugoj bolnici, a ne u ovlaštenoj bolnici koja je navedena u prethodnoj
zdravstvenoj potvrdi;
6. bilo kakvi troškovi nastali zbog nepoštovanja odredbi postupka ostvarivanja zahtjeva prema članku 13. ovih
Uvjeta;
7. bilo kakvi troškovi nastali zbog hospitalizacije, kućne njege ili usluga u rehabilitacijskom centru ili ustanovi,
hospiciju ili domu za starije osobe, čak i ako su usluge te vrste potrebne ili nužne za liječenje pokrivene boles
ili za provedbu pokrivenog zdravstvenog postupka;
8. bilo kakvi troškovi nastali prilikom kupnje (ili najma) bilo koje vrste proteze ili ortopedskih pomagala, steznika,
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zavoja, štaka, umjetnih ekstremiteta ili organa, perika (čak ni ako se njihova upotreba smatra potrebnom
jekom liječenja kemoterapijom), ortopedske obuće, pojasa za kilu i ostale slične opreme ili pomagala, osim
prsnih proteza zbog mastektomije i umjetnih srčanih zalistaka;
9. bilo kakvi troškovi nastali zbog kupnje ili najma invalidskih kolica, specijalnih kreveta, klima uređaja, pročišćivača
zraka i bilo kojih drugih sličnih predmeta ili opreme;
10. svi farmaceutski proizvodi i lijekovi koje nije izdao licencirani ljekarnik ili se mogu nabavi bez liječničkog
recepta;
11. bilo kakvi troškovi nastali zbog primjene alternavne medicine, čak ni kad ju je liječnik izričito propisao;
12. bilo kakvi troškovi zdravstvene njege ili hospitalizacije u slučaju cerebralnog sindroma, senilnos ili moždanog
oštećenja neovisno o njihovu stupnju razvoja;
13. troškovi prevoditelja, troškovi telefona i ostali troškovi u vezi s osobnim predmema ili predmema koji nisu
medicinske prirode ili za bilo koju drugu uslugu, a koji se nude rodbini, prateljima ili suputnicima;
14. bilo kakvi troškovi nastali od osiguranika ili rodbine, pratelja ili suputnika, osim onih koji su izričito pokriveni;
15. troškovi koji nisu uobičajeni, nestandardni ili neproporcionalni troškovi;
16. bilo kakvi troškovi u vezi s redovim prijevozom od navedenog hotela do bolnice ili liječnika koji provodi
liječenje.
5. Osiguravajuće društvo nije obvezno izvrši plaćanje u slučaju navedenih isključenih boles i zdravstvenih
postupaka:
1. u slučaju liječenja raka
Bilo koji tumor u prisutnos sindroma stečene imunodeﬁcijencije (AIDS).
Rak kože, osim malignih melanoma.
2. u slučaju kirurške koronarne revaskularizacije (revaskularizacije miokarda)
Bilo koja koronarna bolest liječena primjenom tehnike koja nije kirurška koronarna revaskularizacija, kao što su
svi oblici angioplaske.
3. u slučaju presađivanja organa sa živog davatelja
Bilo koja transplantacija ako potreba za transplantacijom nastane zbog boles jetara kao posljedice konzumacije
alkohola.
Bilo koja transplantacija ako je izvedena s autotransplantatom, osim transplantata koštane srži.
Bilo koja transplantacija kad osiguranik daruje organ trećoj osobi.
Transplanta mrtvog davatelja.
Bilo koja transplantacija organa koja zahjeva liječenje mačnim stanicama.
Transplantacija koja je omogućena kupnjom organa davatelja.
Isključenja koja se posebno odnose na dodatna pokrića, navedena su u posebnim uvjema.

Članak 10. DOGOVOR O PREMIJI I OSIGURANOJ SVOTI TE PLAĆANJE PREMIJE
1. Svotu osiguranja i premiju sporazumno određuju ugovaratelj osiguranja i osiguravajuće društvo, posebno s obzirom
na odabran premijski sustav i dob osiguranika, te se smatraju dijelom ugovora o osiguranju.
2. Premija je određena prema dobnim razredima.
3. Premija se može plaća godišnje ili mjesečno.
4. Ugovaratelj osiguranja obvezan je ugovorenu premiju plaća u ugovorenim rokovima i na dogovoreni način.

18

5. Premija za osiguranje plaća se najduže do isteka godine osiguranja u kojoj osiguranik navršava 84 godine ili do
smr osiguranika.
6. Osiguranik je obvezan osim ugovorene premije plaća i sve doprinose i poreze koje je obvezan plaća u skladu s
valjanim propisima, odnosno propisima koji će bi na snazi dok traje ugovor o osiguranju.
7. Ugovaratelj osiguranja upoznat je da se premija jekom trajanja osiguranja mijenja s obzirom na dob osiguranika
(prijelaz u viši dobni razred). Visina premije usklađuje se na odgovarajući način na kraju osigurateljne godine,
kad osiguranik zadovolji uvjete za prelazak u viši dobni razred.
8. Osiguravajuće društvo obavijest će ugovaratelja osiguranja pismenim putem o sljedećim promjenama koje će se
primjenjiva od osigurateljne godine koja slijedi:
- promjeni premije za svaki dobni razred;
- promjeni osigurane svote i limita koji su navedeni u polici osiguranja;
- promjeni razine i vrsta pokrića i zajamčenih usluga.
Navedene promjene bit će navedene u pismenoj obavijes o obnovi osiguranja poslanoj najmanje dva mjeseca prije
isteka odnosne osigurateljne godine o kojoj je riječ i temeljit će se na procjeni sljedećih čimbenika:
-

promjena zakona, uredbi ili poreznih propisa;
broja, trajanja i troškova nastalih zahtjeva;
broja, trajanja i troškova očekivanih budućih zahtjeva;
iskustava u vezi sa zahtjevima u industriji osiguranja;
rasta troškova pokrića medicinskih postupaka;
tehnoloških inovacija koje se odnose na pokrivene medicinske postupke;
bilo kakvih drugih okolnos koje mogu utjeca na troškove zajamčenog pokrića po polici.

Ako se ugovaratelj osiguranja ne slaže s promjenama, ima pravo u roku od trideset dana od primitka obavijes putem
izjave koju dostavlja osiguravajućem društvu odusta od osiguranja. Ako ugovaratelj osiguranja u tom roku ne odustane
od osiguranja, smatrat će se da se slaže s promjenama. Odustajanje od osiguranja proizvodi učinak istekom tekuće
osigurateljne godine.

Članak 11. POSLJEDICE NEPLAĆANJA PREMIJE
1. Ako premija nije plaćena do dospijeća, pokriće u skladu s ugovorom prestaje nakon trideset dana od dana kad je
ugovaratelju osiguranja, odnosno osiguraniku uručeno preporučeno pismo osiguravajućeg društva s obaviješću o
dospjelos premije na adresu, odnosno na posljednju promijenjenu adresu koju je ugovaratelj osiguranja, odnosno
osiguranik dostavio osiguravajućem društvu. Na uručenje se primjenjuju pravila o osobnom uručenju u skladu sa
zakonom koji uređuje upravni postupak.
2. Ako ugovaratelj osiguranja na zahtjev osiguravajućeg društva koji mu se mora uruči preporučenim dopisom, ne
pla dospjele premije u roku od mjesec dana računajući od dana kad mu je uručen dopis, ni to učini druga
zainteresirana osoba, osiguravajuće društvo može izjavi ugovaratelju osiguranja da umanjuje osigurani iznos na
iznos otkupne vrijednos osiguranja ako su do tada plaćene barem tri godišnje premije, a u suprotnom slučaju da
raskida ugovor.

Članak 12. OBVEZE UGOVARATELJA OSIGURANJA I OSIGURANIKA TE POSLJEDICE NJIHOVA
NEISPUNJENJA
1. Ugovaratelj osiguranja, odnosno osiguranik obvezan je prilikom sklapanja ugovora o osiguranju osiguravajućem
društvu prijavi sve okolnos važne za procjenu rizika koje su mu poznate ili mu nisu mogle osta nepoznate.
Važnima se smatraju okolnos bez kojih nije moguće sklopi osiguranje, odnosno okolonos koje su takve da bi
osiguravajuće društvo sklopilo osiguranje pod posebnim uvjema odnosno da ga ne bi ni sklopio.
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2. Ako je ugovaratelj osiguranja, odnosno osiguranik namjerno neisnito prijavio ili namjerno prešuo neku važnu
okolnost takve prirode da osiguravajuće društvo ne bi sklopilo osiguranje kad bi znalo stvarno stanje stvari,
osiguravajuće društvo može jekom trajanja osiguranja zahjeva poništenje osiguranja.
3. U slučaju poništenja osiguranja zbog razloga navedenih u prethodnom stavku, osiguravajuće društvo zadržava već
plaćenu premiju i ima pravo zahjeva plaćanje premije za razdoblje osiguranja u kojem je traženo poništenje
osiguranja.
4. Ako je ugovaratelj osiguranja, odnosno osiguranik nenamjerno prijavio netočne informacije ili je propuso dostavi
odgovarajuću obavijest, osiguravajuće društvo može jekom trajanja osiguranja u roku od mjesec dana od saznanja
o netočnos ili nepotpunos prijave po svojem izboru raskinu ugovor o osiguranju ili predloži povećanje premije
razmjerno većem riziku. U tom slučaju, ugovor prestaje nakon isteka četrnaest dana od dana kad je osiguravajuće
društvo obavijeslo ugovaratelja osiguranja o raskidu ugovora. Ako osiguravajuće društvo predloži povećanje
premije i ugovaratelj osiguranja takvo povećanje ne prihva u idućih četrnaest dana, raskid ugovora stupa na snagu
po zakonu. U slučaju raskida ugovora o osiguranju u skladu s ovim stavkom, osiguravajuće društvo mora ugovaratelju
osiguranja vra dio premije za neiskorišteno razdoblje trajanja osiguranja.
5. Ako osiguranje prestane zbog smr osiguranika, osiguravajuće društvo ima pravo na naplatu premije do kraja
mjeseca u kojem je nastala smrt.
6. Ugovaratelj osiguranja, odnosno osiguranik obvezan je odmah obavijes osiguravajuće društvo o promjeni stalnog
prebivališta. Ako to ne učini, zaračunat će mu se mogući troškovi koji bi zbog toga nastali osiguravajućem društvu.
7. Ugovaratelj osiguranja, odnosno osiguranik obvezan je bez odgađanja obavijes osiguravajuće društvo o svim
promjenama koje su važne za izvršenje osiguranja.
8. Osiguravajuće društvo poslat će pismenu obavijest osiguraniku na adresu koju je ugovaratelj osiguranja naveo u
ponudi. Ako nije moguće uruči obavijest na navedenoj adresi (na primjer zbog odsutnos, odbijanja primitka i
slično), smatra se da je osiguranik primio preporučenu pošiljku na dan pokušaja dostave i da se tog dana upoznao
s njezinim sadržajem. Navedena pretpostavka o uspješnos uručenja proizvodi pravne učinke na temelju ovog
posebnog dogovora s osiguranikom. Ugovaratelj osiguranja snosi troškove koji bi osiguravajućem društvu mogli
nasta u slučaju da ugovaratelj osiguranja ne primi pismenu obavijest.
9. Ako se ugovaratelj osiguranja preseli u državu izvan Europske unije, ugovaratelj osiguranja mora obavijes
osiguravajuće društvo o osobi ovlaštenoj za primitak izjava u Hrvatskoj, odnosno dopisa ili obavijes osiguravajućeg
društva.

Članak 13. POSTUPAK OSTVARIVANJA ZAHTJEVA
Osiguranik ili njegov zakonski zastupnik mora u slučaju dijagnoze boles ili zdravstvenog postupka deﬁniranog u članku
6. ovih Uvjeta postupa u skladu s opisanim postupkom. Pridržavanje postupka ostvarivanja zahtjeva preduvjet je za
primitak bilo kakvog liječenja, usluge, materijala ili liječničkog recepta u vezi s bolešću ili zdravstvenim postupkom koji
su pokriveni u skladu s policom.
1. Obavijest o zahtjevu: osiguranik ili bilo koja osoba koja je ovlaštena da zakonito nastupa u njegovo ime mora u
najkraćem mogućem roku obavijes društvo Further o zahtjevu i od njega zahjeva uslugu drugog
liječničkog mišljenja, odnosno Second Medical Opinion (drugo liječničko mišljenje). Djelatnici društva Further
osiguraniku će priopći tražene potrebne upute za zaključenje postupka Second Medical Opinion (drugo liječničko
mišljenje), uključujući punomoć potpisanu od osiguranika koja društvu Further dopušta naručivanje
odgovarajućih dijagnosčkih pregleda i zdravstvenih informacija. Svrha je usluge Second Medical Opinion (drugo
liječničko mišljenje) potvrda dijagnoze i pokrića u skladu s policom osiguranja.
2. Ocjena zahtjeva i odabir međunarodne bolnice: kad završi postupak Second Medical Opinion (drugo liječničko
mišljenje), društvo Further pripremit će iscrpno pismeno izvješće o adekvatnos dijagnoze i pravu na liječenje
od strane neovisnog stručnjaka na području zdravstva. Ako izvješće potvrdi dijagnozu pokrivene boles ili
pokrivenog zdravstvenog postupka i ako se osiguranik odluči za liječenje izvan Hrvatske, osiguranik mora o svojoj
odluci obavijes društvo Further. Društvo Further nakon toga će osiguraniku da popis preporučenih bolnica
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u inozemstvu. Osiguranik nakon toga mora u roku od tri mjeseca nakon primitka izvješća obavijes društvo
Further koju je bolnicu odabrao.
3. Prethodna zdravstvena potvrda: kad društvo Further primi potvrdu osiguranika u vezi s njegovim odabirom
bolnice s popisa preporučenih bolnica za liječenje, riješit će potrebna logisčka i zdravstvena pitanja za odgovarajući
prijam osiguranika u odabranu bolnicu i izda prethodnu zdravstvenu potvrdu koja vrijedi samo za navedenu
bolnicu. Prethodna zdravstvena potvrda povezana sa zahtjevom osiguraniku omogućuje pristup liječenju,
uslugama, materijalima ili recepma u odabranoj bolnici.
Prethodna zdravstvena potvrda izdaje se na temelju zdravstvenog stanja osiguranika u trenutku izdavanja potvrde
od strane društva Further. S obzirom na to da se zdravstveno stanje osiguranika s vremenom može promijeni,
takva potvrda vrijedi samo tri mjeseca. Ako osiguranik ne započne liječenje u odobrenoj bolnici navedenoj u
prethodnoj zdravstvenoj potvrdi u roku od tri mjeseca od izdavanja te potvrde, društvo Further izdat će
novu potvrdu u kojoj će preporučiti bolnice koje su najpogodnije s obzirom na trenutačno zdravstveno stanje
osiguranika.
Isključeni su bilo kakvi troškovi nastali u bolnici koja nije navedena u prethodnoj zdravstvenoj potvrdi. Isključeni su
bilo kakvi troškovi nastali prije izdavanja prethodne zdravstvene potvrde.
4. Plaćanje: sve dok su ispunjeni uvje iz prethodne zdravstvene potvrde, osiguravajuće društvo u opsegu prava
osiguranika po polici izravno će pokriva troškove koji će nasta osiguraniku, u skladu s ograničenjima, isključenjima
i uvjema, koji su detaljno navedeni u ovim Uvjema.
5. Osiguranik i njegova rodbina moraju dopus posjete društva Further ili osiguravajućeg društva te upite bilo
koje vrste koji su potrebni prema mišljenju osiguravajućeg društva. U tu svrhu liječnici koji su posjeli i liječili
osiguranika bit će oslobođeni obveze profesionalne šutnje, međum, samo u odnosu prema osiguravajućem društvu
i samo u opsegu u kojem će to bi potrebno za postupak obrade osiguranikova zahtjeva.

Članak 14. OTKAZIVANJE UGOVORA O OSIGURANJU
1. Ugovaratelj osiguranja može u pismenom obliku raskinu ugovor o osiguranju ako osiguranje nije prestalo već prije
zbog bilo kakvih drugih razloga.
i. Ako ugovaratelj osiguranja raskine ugovor u prvih četrnaest dana:
a. od datuma početka osiguranja koji je naveden na polici osiguranja ili datuma kad ugovaratelj osiguranja
primi policu osiguranja (što god je kasnije) ili
b. od datuma kad se obnavlja valjanost police osiguranja, osiguravajuće društvo vrat će plaćenu premiju za
tekuće razdoblje osiguranja. Smatra se da je ugovaratelj osiguranja pravodobno dao izjavu o raskidu ako ju
pošalje u roku koji je određen za raskidanje ugovora.
ii. Ako je ugovaratelj osiguranja odustao od ugovora o osiguranju nakon prvih četrnaest dana od njegova sklapanja
odnosno obnove, osiguravajuće društvo osiguraniku će kao potvrdu da je polica prestala vrijedi posla pismo
ili poruku e-poštom. Ako u tom razdoblju nije bio podnesen nikakav zahtjev, osiguravajuće društvo osiguraniku
će vra dio premije koji se odnosi na razdoblje do kraja osigurateljnog razdoblja. Raskid ugovora stupa na snagu
s danom primitka izjave o raskidu. Osiguravajuće društvo neće plaća liječenje koje traje nakon posljednjeg dana pokrića.
2. Osiguravajuće društvo može raskinu ugovor o osiguranju u bilo kojem trenutku pod uvjetom da:
i. ugovaratelj osiguranja ne plaća premije na vrijeme, kako je to određeno u članku 11. ovih Uvjeta;
Ako zbog tog razloga dođe do raskida od strane osiguravajućeg društva, osiguravajuće društvo obnovit će pokriće
ako ugovaratelj osiguranja pla dospjelu premiju u roku od deset dana od trenutka kad društvo Further
obavijes osiguravajuće društvo da je polica prestala vrijedi.
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ii. osiguranici podnesu lažne zahtjeve ili zahtjeve koji predstavljaju očitu zloupotrebu njegovih prava pod
uvjema određenim u članku 12. ovih Uvjeta.
3. Ako rok trajanja osiguranja nije ugovoren, bilo koja ugovorna strana može raskinu ugovor o osiguranju na dan
dospijeća premije ako je o tome u pismenom obliku obavijesla drugu stranu najmanje tri mjeseca prije dospjelos
premije.

Članak 15. PRIGOVORI, PRITUŽBE
1. U slučaju bilo kakvih pritužbi na usluge društva Further s obzirom na moguće krive postupke u vezi s obavljenim
liječenjem boles, medicinskim postupcima ili greškama u drugom liječničkom mišljenju, pritužbu treba u pismenom
obliku prosla društvu Further na sljedeću adresu:
We go Further, Unipessoal Lda.
Avenida da Liberdade 110; Lisboa
Freguesía de San Antonio
1269 - 046 Portugal
e-adresa: complaints@wegofurther.com
tel.: 0800 804 853
Društvo Further u roku od pet radnih dana nakon primitka pritužbe u pismenom obliku potvrdit će primitak, a odluku
o pritužbi uz sudjelovanje osiguravajućeg društva u pismenom obliku dostavi u roku od 25 radnih dana od primitka
pritužbe. Pritužba će se obradi u skladu s pravilnikom društva Further kojim se regulira interni postupak rješavanja
pritužbi. U slučaju neslaganja s odlukom društva Further, ugovaratelj osiguranja, odnosno osiguranik može podnije
pritužbu osiguravajućem društvu.
2. Ugovaratelj osiguranja, odnosno osiguranik može podnije pritužbu na odluku društva Further prema prvom
stavku ovog članka odnosno pritužbu prov osiguravajućeg društva u bilo kojem trenutku izravno osiguravajućem
društvu, i to tako da pritužbu adresira na iduće jelo osiguravajućeg društva koje je mjerodavno za donošenje
odluke o pritužbi:
Complaints Manager
AmTrust Internaonal Underwriters DAC
c/o Further
Avenida da Liberdade 110
1269-046 Lisboa
Freguesía de San Antonio
1269 - 046 Portugal
e-adresa: complaints@wegofurther.com
tel.: 0800 804 853
Osiguravajuće društvo u roku od pet radnih dana nakon primitka pritužbe u pismenom obliku potvrdit će njezin
primitak, a odluku o pritužbi ugovaratelju osiguranja, odnosno osiguraniku u pismenom obliku dostavi u roku od
osam tjedana od primitka pritužbe. Pritužba će bi obrađena u skladu s pravilnikom osiguravajućeg društva kojim se
regulira interni postupak rješavanja pritužbi. Odluka jela osiguravajućeg društva za pritužbe konačna je i daljnji
postupci pred osiguravajućem društvom nisu mogući.
3. U slučaju neslaganja s konačnom odlukom osiguravajućeg društva, moguće je podnije pritužbu ﬁnancijskom
ombudsmanu na adresi:
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Financial Services and Pensions Ombudsman
Lincoln House, Lincoln Place
Dublin 2, D02 VH29 Ireland
e-adresa: info@fspo.ie
tel.: +353 1 56 77 000
internetske stranice: www.fspo.ie
4. U slučaju neslaganja s konačnom odlukom osiguravajućeg društva, može se prema posebnom dogovoru nastavi
postupak za izvansudsko rješavanje sporova pri Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje, a inače u sudskom
postupku pred mjerodavnim sudom.
Hrvatski ured za osiguranje
Centar za mirenje
Marćeva 73
10000 Zagreb
e-adresa: mirenje@huo.hr
tel.: +385 1 46 96 600
fax: +385 1 46 96 664

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Ugovaratelj osiguranja i osiguranik ovim putem daju suglasnost za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka
kako je opisano u nastavku te u skladu sa Zakonom o zaš osobnih podataka i relevantnim propisima Europske unije.
Takvi podaci uključuju podatke o transakcijama i podatke dobivene od trećih osoba.
Dobivene osobne podatke i ostale informacije o osiguraniku i ostalim članovima osiguranikove obitelji osiguravajuće
društvo i agen u osiguranju, povezane tvrtke i Further koris će u svrhu upravljanja policom. To među ostalim
uključuje: sklapanje osiguranja, obradu zahtjeva, sprečavanje prevara i jamstvo kvalitete. Prikupljanje osobnih podataka
provodi se u skladu s trenutačno valjanim Zakonom o zaš osobnih podataka i Zakonom o osiguranju te može
uključiva prosljeđivanje osjetljivih informacija, kao što su zdravstveni kartoni i informacije o zdravstvenom stanju,
između osiguravajućeg društva i/ili društava povezanih s društvom Further, društva Further, reosiguranja, drugih
osiguravajućih društava i mogućih podizvođača koji se mogu nalazi i izvan Europske unije.
S m osobnim informacijama postupat će se u skladu s valjanim Zakonom o zaš osobnih podataka i Zakonom o
osiguranju.
Sklapanjem police ugovaratelj osiguranja daje svoju izričitu suglasnost da osiguravajuće društvo, društvo Further, bilo
koji agent u osiguranju koji radi za osiguravajuće društvo, ili neko drugo osiguravajuće društvo mogu upotrijebi
njegove osobne podatke u navedene svrhe u opsegu dopuštenom trenutačno valjanim Zakonom o zaš osobnih
podataka i Zakonom o osiguranju. Ako je osiguranik maloljetna osoba, tu suglasnost daje njegov zakonski zastupnik.
Ugovaratelj osiguranja i osiguranik mogu ostvariva svoje pravo na pristup, ispravak ugovora ili zahtjeva nakon
prestanka prikupljanja podataka i obrade evidencije osobnih podataka tako da se pismeno obrate upravitelju podataka
i dopisu prilože presliku osobne iskaznice odnosno putovnice i to pošalju na sljedeću adresu:
Data Protecon Oﬃcer at
AmTrust Internaonal Underwriters
Designated Acvity Company,
6 – 8 College Green,
Dublin 2, D02 VP48L Ireland
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e-adresa: dpo.dublin@amtrustgroup.com
tel.: +353 1 775 29 00
I ugovaratelj osiguranja i osiguranik potpisivanjem ponude ili prvim plaćanjem premije, ako je ugovor sklopljen na
daljinu, slažu se da društvo Eureko d.o.o. upotrebljava sve osobne podatke prikupljene na temelju ovog odobrenja i u
svrhu izravnog markenga u opsegu koji je dopušten trenutačno valjanim Zakonom o zaš osobnih podataka i
Zakonom o osiguranju. Ugovaratelj osiguranja i osiguranik istodobno ovlašćuju društva Further i Eureko da u opsegu
dopuštenom trenutačno valjanim Zakonom o zaš osobnih podataka prikupe podatke od državnih jela, banaka,
štedionica i drugih ﬁnancijskih instucija, organizacija, pojedinaca i ostalih upravitelja osobnim podacima te da
istodobno upotrebljavaju vlaste evidencije osobnih podataka u svrhu ostvarivanja mogućih zahtjeva po polici
osiguranja. Osobni podaci mogu se prikuplja, obradi ili upotrijebi na neki drugi način u svrhu provedbe ugovora o
osiguranju te za obavješćivanje o novosma i ponudama.

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE
1. Na odnose iz ugovora o osiguranju primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.
2. Odgovornost za zakonski odgovarajući i stručno postupanje prilikom pružanja usluga iz ovog osiguranja snosi društvo
Further.
3. Za rješavanje sporova ugovara se mjerodavnost stvarno mjerodavnog suda u Zagrebu.
4. Za odnose između osiguravajućeg društva, društva Further, osiguranika, ugovaratelja osiguranja, osoba koje
imaju pravo na isplatu i ostalih osoba koji nisu uređeni ovim Uvjema poštuju se odredbe Zakona o obveznim
odnosima i ostalih propisa Republike Hrvatske.
5. Osiguranik ima pravo na naknadu ako osiguravajuće društvo nije u mogućnos ispuni svoje obveze iz ugovora
o osiguranju. Osiguranik može na web stranici Središnje banke Republike Irska (Central bank of Ireland hps://www.centralbank.ie/), dobi više informacija o irskom osiguravajućem garancijskom fondu (Irish Insurance
Compensaon Fund).
6. Sankcije: Osiguravajuće društvo ne nudi pokriće i neće bi obvezno plaća nikakva potraživanja ili pruži bilo kakvu
korist koja proizlazi iz ovih Općih uvjeta, ako takvo pokrivanje ili plaćanje takvih potraživanja izlaga osiguravajuće
društvo bilo kojim sankcijama, zabrani ili ograničenjima, koje je određeno rezolucijama Ujedinjenih naroda ili
trgovačko - ekonomskim sankcijama, zakonima ili propisima Europske unije ili Sjedinjenih Američkih Država.
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We go Further, Unipessoal Lda.,
društvo je za zastupanje u osiguranju,
ovlašteno za sklapanje ugovora o osiguranju
u ime i za račun osiguravajućeg društva
AmTrust Internaonal Underwriters DAC
te za donošenje odluka o zahtjevima u vezi s policom.
AmTrust Internaonal Underwriters DAC (“AmTrust”),
društvo je registrirano u Irskoj pod brojem 169384,
s sjedištem na adresi 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48 Irska.
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