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Zahtjev za obnovu 
 

Polica broj   

 

Podaci o ugovaratelju osiguranja 
 

Ime i prezime/Naziv poslovnog subjekta 
(iz Rješenja o upisu ili odgovarajućeg akta) OIB 

 

Adresa prebivališta / boravišta / sjedišta  Adresa za dostavu pismena (korespondencijska adresa) 

Ulica i kućni broj Ulica i kućni broj 

Mjesto i država Mjesto i država 

Poštanski broj Poštanski broj 

   

Telefon / GSM  e-mail 

 

Izjava o političkoj izloženosti ugovaratelja osiguranja   

Politički izložena osoba (zaokružiti)  da ne 

U slučaju zaokruženog odgovora da, potrebno je dostaviti i popunjeni Upitnik za politički izložene osobe. 

Osiguravajuće društvo je dužno, sukladno članku 46. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017), primijeniti 
odgovarajući postupak kojim se utvrđuje je li stranka politički izložena osoba. Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u 
proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji 
i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe. Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti 
su: predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara, izabrani članovi 
zakonodavnih tijela, članovi upravnih tijela političkih stranaka, suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih 
odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove, suci revizorskih sudova, članovi savjeta središnjih banaka, 
veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili 
većinskom vlasništvu države, direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj 
organizaciji. Članovi obitelji politički izložene osobe jesu: bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca 
i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili roditelji politički izložene osobe. Bliski 
suradnik politički izložene osobe jest svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili 
pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili 
pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe. 

 

Uz ovaj Zahtjev obvezno je popuniti i priložiti: 

a) u slučaju obnove nakon 6 mjeseci, a prije isteka 12 mjeseci od datuma raskida ili od datuma kapitalizacije (ukoliko je stečeno 
pravo na kapitalizaciju): Pitanja o zdravstvenom stanju osiguranika, presliku uplate dužne premije i osobne isprave (osobne 
iskaznice ili putovnice) ugovaratelja osiguranja -fizičke osobe ili zakonskog zastupnika ukoliko je ugovaratelj osiguranja pravna 
osoba. 

b) u slučaju obnove proizvoda osiguranja roditelja i djeteta (moguće isključivo unutar 6 mjeseci od datuma raskida ili datuma 
kapitalizacije): Izjavu o zdravstvenom stanju osiguranika (osiguranje roditelja i djeteta), presliku uplate dužne premije i osobne 
isprave (osobne iskaznice ili putovnice) ugovaratelja osiguranja.  

  

U svrhu procjene prihvata obnove osiguranja života, osiguratelj zadržava pravo tražiti dodatnu dokumentaciju. 

 

 
 

Svi podaci koji se prikupljaju temeljem ove Police (o ugovaratelju osiguranja, osiguraniku i korisniku osiguranja) obavezni su za sklapanje i 
ispunjenje ugovora, a određeni podaci prikupljaju se i u svrhu ispunjenja zakonskih obveza osiguratelja prema poreznoj upravi i drugim 
nadležnim tijelima. 
Sve osobe čiji osobni podaci se prikupljaju imaju pravo na pristup podacima i pravo na ispravak podataka sukladno propisima kojima se regulira 
zaštita osobnih podataka. 

 

Mjesto i datum Potpis ugovaratelja osiguranja/ 
Pečat i potpis osobe ovlaštene za zastupanje ugovaratelja osiguranja 

  

 

Napomena: 

U razdoblju od datuma raskida ili od datuma kapitalizacije (ukoliko je stečeno pravo na kapitalizaciju) do datuma obnove police, osigurani slučajevi nastali 
po dopunskim osiguranjima nisu u pokriću, te osiguratelj nije u obvezi isplate osigurane svote. 
Ugovaratelj osiguranja je upoznat i suglasan, što svojim potpisom i potvrđuje, da osiguratelj ima pravo u slučaju odobrenja ovog Zahtjeva za obnovu 
osiguranja, naplatiti od ugovaratelja sve dospjele, a neplaćene premije osiguranja po polici, uključujući i premije dopunskih osiguranja. 

Ovaj Zahtjev sastavljen je u dva (2) istovjetna primjerka od kojih jedan zadržava ugovaratelj osiguranja, a jedan se dostavlja osiguratelju. 
 


