ДОПУНСКИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)
Опште одредбе

спортске организације следећих спортских грана: фудбал, хокеј на леду, џиуџицу, џудо, карате, бокс, скијање, рагби, рвање, скијашки скокови, алпинистика и
подводни риболов.

Члан 1.
Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде), у
даљем тексту Општи услови и Допунски услови за осигурање ученика и
студената од последица несрећног случаја (незгоде), у даљем тексту Допунски
услови, саставни су део уговора о осигурању ученика и студената, који уговарач
осигурања закључи са КОМПАНИЈОМ "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.o. Београд.
Уговарач осигурања у смислу ових Допунских услова може бити основна, средња
и стручна школа, виша, висока школа и факултет која закључи осигурање од
последица несрећног случаја за своје редовне и ванредне ученике, односно
студенте.
Лица која се осигуравају по овим одредбама осигуравају се без обзира на
њихово здравствено стање, општу радну способност и године живота.
Осигурањем је обухваћен несрећни случај који се догоди у току трајања
осигурања и то у свакодневном животу осигураника (код куће и ван куће, у школи,
на путу, на игралишту, излету, екскурзији, летовању и сл.).
Почетак и трајање осигурања
Члан 2.
Осигурање почиње у 00,00 сати оног дана који је означен у полиси као почетак
осигурања и престаје у 24,00 сата дана који је у полиси наведен као дан
престанка осигурања.
Овавеза осигуравача за сваког појединог ученика, односно студента почиње у
00,00 сати дана када је уплатио премију (по уписнoм листу), али не пре 00,00
сати дана који је службено одређен за почетак нове школске године.
Обавеза осигуравача престаје у 24,00 сата дана када осигураник престаје да
буде ученик, односно студент (заврши школовање, дипломира, напусти школу
итд).
Обавеза по осигурању из протекле школске године траје до дана када је
осигураник платио премију осигурања за текућу школску годину.
Ако осигураник из протекле школске године не плати премију за осигурање за
текућу школску годину, обавеза осигуравача престаје најкасније у 24,00 сата
шездесетог дана после службеног почетка текуће школске године на
одговарајућој школи.
Одредбе овог става важе и у случају ако је осигураник из протекле школске
године прешао у другу школу истог или вишег степена.
За студенте који након уписа на факултет оду на одслужење војног рока, обавеза
осигуравача почиње по њиховом повратку са одслужења, али не пре 00,00 сати
дана службеног почетка школске године које студент заправо почиње да студира.
Обим обавезе осигуравача

Обавеза осигуравача када је осигурано лице млађе од четрнаест година
Члан 5.
Ако услед несрећног случаја наступи смрт осигураника млађег од четрнаест
година осигуравач је у обавези да исплати за трошкове сахране уговорену
осигурану суму за случај смрти, али највише до износа који својом одлуком
утврди надлежни орган осигуравача.
Износ из претходног става овог члана исплаћује се родитељима осигураника, а
ако нема родитеље лицу које је платило трошкове сахране.
Искључење обавезе осигуравача
Члан 6.
Искључена је обавеза осигуравача када је несрећни случај настао услед догађаја
наведених у чл. 12. Општих услова.
Уколико је осигураник млађи од четрнаест година постоји обавеза осигуравача
ако је несрећни случај настао услед догађаја наведених у чл. 12, тачке 3 и 5
Општих услова.
Плаћање премије
Члан 7.
Осигураник плаћа премију уговарачу одједном и унапред за сваку годину трајања
осигурања.
Уговарач је дужан да води евиденцију о уплаћеним премијама са тачним
датомом уплате за појединог осигураника и премију дозначи осигуравачу заједно
са списком осигураника.
Премија за целу годину осигурања припада осигуравачу и у случају ако је
обавеза осигуравача престала пре истека текуће године осигурања.
Завршне одредбе
Члан 8.
Ови Допунски услови примењују се уз Опште услове, а уколико су у супротности
са њима, примениће се одредбе ових Допунских услова.
На све што није обухваћено одредбама ових Допунских услова, примењују се
Општи услови.

Члан 3.
Ако је несрећни случај имао за последицу пролазну неспособност за рад поред
онога што је предвиђено у члану 18. Општих услова примењује се и следеће:
Ако је осигураник био неспособан за школски рад мање од десет дана нема
право на дневну накнаду.
Сматра се да је осигураник неспособан за школски рад када услед несрећног
случаја не може похађати школу односно пратити предавања, писати, цртати и
обављати остале задатке. Непокретљивост појединих удова услед
имобилизације гипсом сматра се неспособност за школски рад, и ако осигураник
у том случају похађа школу. Привремено ослобађање од фискултурних вежби у
оквиру школске наставе не сматра се као неспособност за рад и не даје право на
примање дневне накнаде.
У случају неспособности за време школског распуста за исплату дневне накнаде
меродавна је оцена лекара о томе да ли би осигураник био способан за онај
редовни школски рад који је обављао пре школског распуста, односно пре него је
престао похађати школу.
Дневна накнада исплаћује се по завршеном лечењу на основу лекарске потврде,
а може се исплатити само на основу службене потврде школе у којој мора бити
наведено колико времена осигураник није похађао школу, али само у случају ако
је неспособност за школски рад трајала највише 30 дана.

ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 14.04.2003.

Ограничење обавезе осигуравача
Члан 4.
Осигуравач је у обавези да исплати 33% од износа којег би морао платити по
одредбама претходног члана, ако несрећни случај настане при управљању и
вожњи авионом и ваздухопловима свих врста, осим у својству путника у јавном
саобраћају, при спортским скоковима падобраном, при аутомобилским и
мотоциклистичким брзинским тркама, мотокросу, релију и при тренингу за њих.
Осигуравач је у обавези да исплати 66% од износа којег би морао платити по
одредбама претходног члана ако несрећни случај настане при тренингу и учешћу
осигураника у јавном спортским такмичењима у својству регистрованог члана
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