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Vrsta osiguranja 
Drugi Auto je dodatno osiguranje uz kasko osiguranje cestovnih vozila koje pruža mogućnost korištenja 
zamjenskog vozila u slučaju prometne nesreće 

Pokriće osiguranja 

Osigurani rizik je prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo 
vozilo osiguranika i povodom koje je osiguranik podnio 
odštetni zahtjev osiguravatelju po polici kasko osiguranja 
cestovnih vozila. 
Osiguranik ima pravo na sljedeća pokrića jednom tijekom 
trajanja osiguranja: 

 usluge kontakt centra 
Dostupan je osiguraniku 0-24 h dnevno. Putem 
kontakt centra osiguranik prijavljuje nastup 
osiguranog slučaja i dobiva informacije o 
osiguranju Drugi Auto.  

 zamjensko vozilo  
Osiguranik ima pravo na korištenje zamjenskog 
vozila klase mini u trajanju do najviše 30 dana, 
ovisno o procijenjenom broju radnih sati potrebnih 
za popravak štete na vozilu. 

 osiguranje zamjenskog vozila 
Za vrijeme korištenja zamjenskog vozila pokriveni 
su troškovi šteta na zamjenskom vozilu i krađa 
zamjenskog vozila. 

 dostava zamjenskog vozila 
Vozilo se dostavlja na adresu po želji osiguranika. 

 preuzimanje zamjenskog vozila 
Vozilo se preuzima od osiguranika s adrese po želji 
i vraća najmodavcu vozila. 
 

Što nije pokriveno osiguranjem 

x štete zbog prometne nesreće s neregistriranim 
vozilom 

x štete nastale izlijetanjem vozila s kolnika 
x sve štete koje nisu u pokriću temeljem kasko 

osiguranja cestovnih vozila (npr. kao posljedica 
upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola (0,5 
promila i više), droga ili narkotika, zbog kvara za 
vrijeme vožnje - pogonske štete, zbog rata, 
revolucije, terorizma i sl., prilikom sudjelovanja 
vozila na utrkama) 

 

 

Ograničenja pokrića 

Osiguranik gubi prava iz osiguranja: 

 ako mu je oduzeta vozačka dozvola ili je isključen iz 
prometa 

 ako je vozilo bilo tehnički neispravno, a osiguranik 
je to znao 

 ako nije koristio vozilo u svrhu kojoj je namijenjeno  

 ako je šteta prouzročena kaznenim dijelom 
obijesne vožnje u cestovnom prometu 

 ako je štetu prouzročio namjerno  
 

 
 
 
 

Zemljopisni opseg osiguranja 

 osiguranje vrijedi na području Republike Hrvatske  
 

Koje su moje obveze  

 platiti premiju osiguranja, ako je osiguranik ujedno ugovaratelj osiguranja 

 kontakt centru dostaviti obavijesti o podnošenju odštetnog zahtjeva osiguravatelju 

 nakon prestanka najma vozilo vratiti najmodavcu 

 

http://www.grawe.hr/
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Kada i kako platiti osiguranje 

Premija osiguranja plaća se jednokratno ili u obrocima, zajedno s premijom kasko osiguranja cestovnih vozila. 
Premija, odnosno prvi obrok premije plaća se prilikom sklapanja ugovora o osiguranju. Sve daljnje uplate premije vrše 
se u rokovima i na način ugovoren ugovorom o osiguranju. 
 

Datum početka i završetka pokrića 

Osiguranje počinje u vrijeme i na dan koji je u polici osiguranja naveden kao početak osiguranja, a prestaje po isteku 
sata i dana koji je u polici osiguranja naveden kao dan isteka trajanja osiguranja. 
 

Raskid ugovora 

Jednostrani raskid ugovora o osiguranju nije moguć prije isteka roka na koji je sklopljen.  
Prestankom glavnog osiguranja prestaje i dodatno osiguranje. 
 


