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Klauzula za osiguranje troškova kozmetičke operacije

(1) Klauzula za osiguranje troškova kozmetičke operacije (u daljnjem tekstu: Klauzula) zajedno s Općim uvjetima za dragovoljno osiguranje
osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) sastavni je dio ugovora o osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja.
(2) Osiguranje troškova za kozmetičku operacije može se ugovoriti jedino ako je ugovoreno i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
(nezgode) sa uključenim osigurateljnim pokrićem za slučaj trajnog invaliditeta.
(3) Osiguratelj se, sukladno odredbama ove Klauzule, obvezuje isplatiti korisniku osiguranja osigurninu za kozmetičku operaciju osiguranika,
ako se uslijed nesretnog slučaja (nezgode) površina tijela osiguranika ošteti ili izobliči na način da je po završetku liječenja vanjski izgled 
osiguranika time trajno narušen te ako se osiguranik odluči podvrći kozmetičkoj operaciji u svrhu otklanjanja tog nedostatka. Osiguratelj je 
obvezan isplatiti stvarno učinjene troškove liječenja, lijekova, zavojnog materijala i ostalih sredstava koje propiše liječnik u svezi s operacijom 
i kliničkim liječenjem te troškove smještaja i prehrane u bolnici do maksimalnog iznosa od 2.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema 
srednjem tečaju HNB na dan nastupa nesretnog slučaja.
(4) Operacija i kliničko liječenje moraju biti obavljeni do isteka 3. godine od dana nastanka nesretnog slučaja.
(5) Iz osiguranja su isključeni troškovi prehrambenih namirnica i osvježavajućih sredstava (sokovi, kava i sl.), boravci u kupkama ili
oporavilištima te troškovi bolesničke njege, osim ako je angažman profesionalnih njegovatelja propisan od strane liječnika.
(6) Osiguratelj nije u obvezi isplatiti osigurninu s osnova osiguranja troškova kozmetičke operacije osiguranika, ako uzrok trajnog narušenja
vanjskog izgleda ne proizlazi iz osiguranog slučaja prilikom kojeg je kod osiguranika nastupio invaliditet.
(7) Ova Klauzula vrijedi samo uz policom ugovorene uvjete za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja, a ukoliko je njezin sadržaj u
suprotnosti sa sadržajem ugovorenih uvjeta, primjenjivat će se odredbe ove Klauzule.

U primjeni od 15.svibnja 2011.
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