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Zagreb, 28.05.2014. 
 
Poštovani, 
 
HZUTS u suradnji sa svojim partnerom Allianzom  priredio je posebne pogodnosti za svoje članove. 
 
Svi članovi uplatom članarine postaju ”vlasnici” police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kako bi bili što 
sigurni na samom putovanju do skijaškog odredišta tako i na samom terenu. 
Nezgode,pogotovo u “skijaškom svijetu” su česte, nije ih moguće  predvidjeti,ali se mogu ublažiti njihove posljedice. 
 
POJAM NEZGODE  
Nezgoda je izvanredni i od volje osiguranika neovisan događaj koji mehanički ili kemijski djeluje izvana na njegovo 
tijelo ,izazivajući tjelesne povrede ili smrt". 
 
Trajni invaliditet 
 Invaliditetom se smatra potpuni ili djelomični gubitak organa, trajni, potpuni ili djelomični gubitak funkcije organa ili 
pojedinih dijelova organa nakon završenog liječenja. Konačni postotak invaliditeta određuje se prema Tablici 
invaliditeta nakon završenog liječenja u vrijeme kad je kod osiguranika s obzirom na ozljede i nastale posljedice 
nastupilo stanje ustaljenosti, tj. kad se prema nalazima odgovarajućeg liječnika specijalista ne może očekivati da će 
se stanje pogoršati ili poboljšati. Ako to stanje ne nastupi ni nakon isteka treće godine od dana nastanka nesretnog 
slučaja, kao konačno stanje uzima se stanje nakon isteka toga roka i prema njemu se određuje postotak invaliditeta. 
 
Troškovi liječenja 
 Ako nesretni slučaj ima za posljedicu pogoršanje osiguranikova zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć, a ugovorena 
je i naknada troškova liječenja, osiguratelj prema podastrtim dokazima isplaćuje osiguraniku, bez obzira ima li ikakvih 
drugih posljedica, naknadu svih stvarnih i nužnih troškova liječenja nastalih najdulje tijekom godine dana od 
nastanka nesretnog slučaja, ali najviše do ugovorenog iznosa 
Osiguratelj je obvezan naknaditi samo onaj dio troškova liječenja koji je stvarno snosio sam osiguranik uz uvjet da se 
liječenje provodi u Republici Hrvatskoj. Osiguranjem nisu pokriveni troškovi liječenja koji su pokriveni obveznim 
zdravstvenim osiguranjem. Za osobe koje nemaju obvezno zdravstveno osiguranje osiguratelj priznaje nastale 
troškove. Ne postoji obveza osiguratelja za isplatu naknade troškova liječenja u 
toplicama, lječilištima i sličnim zdravstvenim ustanovama.U okviru osiguranja troškova liječenja, uključeno je i 
osiguranje troškova spašavanja 
 
Članovi HZUTS-a osigurani su na slijedeće iznose i osigurateljna pokrića  ( u razdoblju od01.11.2014.-01.05.2015.) 
koje su pokrivene članarinom: 
 

IZNOS OSIGURANJA U KN PREMIJA POKRIVENA 
ČLANARINOM U KN 

(01.11.2014. – 01.05.2015.) 
Smrt zbog nezgode Trajni invaliditet Troškovi liječenja 

5.000,00 10.000,00 15.000,00 20,00 

 
U pokriću su  sve nezgode koje imaju za posljedicu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet te troškove liječenja pri 
obavljanju športske djelatnosti, dok se osiguranik nalazi u izravnom putu i izvan sjedišta športske organizacije čiji je 
član te pri obavljanju određenih dužnosti po nalogu uprave športskog društva. 
 
KAKO POSTUPITI AKO SE DOGODI NEZGODA? 
Potrebno je ispuniti obrazac prijave štete kojeg možete dobiti na šalteru prijave šteta u Allianzu na adresi Heinzelova 
70, Zagreb te dostaviti preslike kompletne zdravstvene dokumentacije. 



PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U INOZEMSTVU: 
 
Da bi odlazak na putovanje bio što bezbrižniji i sigurniji uz policu nezgode možete samostalno ugovoriti policu 
putnog zdravstvenog osiguranja za putovanja  u inozemstvo za koju je Allianz pripremio posebno povoljnu cijenu. 
 
Osiguranje uključuje neograničen broj odlazaka u inozemstvo, s jednim uvjetom da pojedino putovanje ne traje dulje 
od 28 dana. 
 
Putno zdravstveno osiguranje pruža sljedeća pokrića: 

 troškove nužnog liječničkog tretmana 
 troškove lijekova i medicinskih potrepština koje propiše liječnik 
 troškove prijevoza priznatih službi za hitne slučajeve u svrhu medicinskog prijema u bolnicu 
 kliničko liječenje zdravstveno priznatim metodama 
 troškove prebacivanja u specijalnu kliniku ako je medicinski nužno, a propisao je liječnik 
 troškove operacije 
 stomatološku uslugu u svrhu otklanjanja akutne zubobolje 
 troškovi spašavanja 
 i druge usluge prema uvjetima osiguranja 

 
Svi članovi HZUTS-a mogu samostalno ugovoriti policu putnog zdravstvenog osiguranja prema sljedećim uvjetima: 

 
 
Putno zdravstveno osiguranje članovi mogu samostalno ugovoriti u Allianzu na adresi Heinzelova 70  u Zagrebu 
(kontakt osoba Klara Hrg, tel.:  01/4653 677 , gsm: 099/ 36 70 337, mail: klara.hrg @allianz.hr) 
 
KAKO POSTUPITI AKO SE DOGODI OSIGURANI SLUČAJ PO PUTNOM OSIGURANJU? 
Da bi  zdravstvena usluga u inozemstvu bila brza i kvalitetna, u hitnim slučajevima zbog bolesti ili nezgode potrebno 
je nazvati SOS telefon sa 24 satnim dežurstvom na hrvatskom jeziku.Centar će stupiti u vezu s koordinatorom za 
područje na kome se nalazite i u optimalnom roku ugovoriti potrebni nivo zdravstvene zaštite. 
Ako ste sami podmirili neke troškove po zdravstvenom osiguranju, potrebno je po povratku u RH prijaviti štetu u 
Allianz te dostaviti potrebnu zdravstvenu dokumentaciju. 
 
 
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI UČITELJA I TRENERA SKIJANJA: 
 
Uvjeti osiguranja: Opći uvjeti za osiguranje imovine 101-0994, Opći uvjeti za osiguranje od odgovornosti 111-0514 
 
Osigurateljno pokriće pruža se za osiguranje odgovornosti prema trećim osobama iz djelatnosti učitelja i trenera 
skijanja te nadzora nad polaznicima škole skijanja. 
 
Iznos osiguranja;  500.000,00 Kn po štetnom događaju,ukupni  godišnji limit : 2.000.000,00 Kn. 

 Premija za godišnje pokriće iznosi:   520,00 KN 
 Premija za polugodišnje pokriće iznosi :    364,00 KN 
 Premija za pokriće do 30 dana iznosi :    208,00 KN 

 
 
Više informacija o navedenim i ostalim vrstama Allianzovih osiguranja, potražite na 
www.allianz.hr ili na besplatnom broju telefona informacijskog centra: 0800 5000. 
 
 
S osobitim poštovanjem, 
 
Klara Hrg 
Key account manager 

PLAN  E 
IZNOS OSIGURANJA 

u EUR 
PREMIJA ZA RAZDOBLJE 

01.11.2014. – 01.05.2015. 
PREMIJA ZA RAZDOBLJE 

01.11.2014. – 01.11.2015. 

Cijeli svijet 50.000,00 282,75 KN 450,00 KN 

http://www.allianz.hr/

