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Vrsta osiguranja 
GRAWE MOBIL i GRAWE MOBIL HRVATSKA pružaju pomoć osiguraniku u slučaju iznenadnog događaja nakon 
kojeg je vozilo nesposobno za vožnju. GRAWE MOBIL može se ugovoriti kao dodatno osiguranje uz obvezno 
osiguranje od automobilske odgovornosti ili kasko osiguranje cestovnih vozila (puni kasko), a GRAWE MOBIL 
HRVATSKA kao dodatno osiguranje uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti.   

Pokriće osiguranja 

Osiguravatelj organizira pomoć i naknađuje troškove u 
slučaju kvara vozila, prometne nezgode, prirodne nepogode, 
krađe, namjere trećih osoba, bolesti ili smrti vozača. 
GRAWE MOBIL i GRAWE MOBIL HRVATSKA obuhvaćaju 
naknadu sljedećih troškova: 

 pomoć u slučaju kvara i/ili nesreće do 100 EUR 
(GRAWE MOBIL HRVATSKA) ili 200 EUR (GRAWE 
MOBIL) 

- dolazak najbližeg vozila za pomoć na cesti koje će 
osposobiti vozilo za daljnju vožnju 

 spašavanje (izvlačenje) do 150 EUR (GRAWE MOBIL 
HRVATSKA) i prijevoz vozila do 150 EUR (GRAWE 
MOBIL HRVATSKA) ili 300 EUR (GRAWE MOBIL) do 
najbliže radionice za popravak vozila 

 čuvanje vozila 
- ako je mjesto nesreće udaljeno više od 50 km od 

prebivališta osiguranika, a vozilo se pronađe nakon 
krađe ili se zbog totalne štete mora 
cariniti/rashodovati 

GRAWE MOBIL obuhvaća i naknadu sljedećih troškova: 
 prijevoz (transport) vozila 

- vozilo se prevozi do najbliže radionice ako se ne 
može osposobiti u roku od pet dana (iznos 
nkanade do 750 EUR) ili je prijevoz potreban radi 
ozljede, bolesti ili smrti vozača (iznos naknade do 
500 EUR) 

 noćenje do 400 EUR po osiguranom događaju 
- ako je mjesto nesreće udaljeno više od 50 km od 

prebivališta osiguranika 
 carinjenje/rashodovanje vozila u slučaju totalne 

štete 
 nastavak putovanja ili povratak osiguranika 

- ako je vozilo ukradeno ili nakon kvara/nesreće ne 
može biti osposobljeno za daljnju vožnju 

 najam vozila do 375 EUR ako se osigurani slučaj 
dogodio u inozemstvu, a 175 EUR u RH 

- ako je mjesto nesreće udaljeno više od 50 km od 
prebivališta osiguranika, a osiguranik nije zatražio 
trošak čuvanja vozila ni noćenja 

 organizirani povratak djece 
- ako se zbog ozljede, bolesti ili smrti vozač ni putnici 

ne mogu brinuti o maloljetnoj djeci 
 gubitak ključeva 
 rezervni dijelovi 
 pomoć u hitnim slučajevima 

- obuhvaća dojavu važnih vijesti, posredovanje u 
kontaktu s tumačima, odvjetnicima i sl. 

Što nije pokriveno osiguranjem 

Osiguranjem nisu pokrivene štete: 
x koje je vozač prouzročio namjerno 
x koje su posljedica upravljanja vozilom pod 

utjecajem alkohola (0,5 promila i više)  
x koje su posljedica upravljanja vozilom pod 

utjecajem narkotika (smatra se da je vozač pod 
utjecajem narkotika ako se nalazom ovlaštene 
osobe utvrdi da pokazuje znakove poremećenosti 
zbog uporabe droge ili drugih narkotika) 

x zbog bolesti koja je nastupila unutar 6 tjedana prije 
početka putovanja i još uvijek traje ili zbog 
poremećaja u trudnoći koji mogu biti uzrok 
nastanka osiguranog slučaja (kod pokrića  
prijevoza vozila nakon smrti, bolesti ili ozljede 
vozača) 

x nastale za vrijeme dok vozač nije imao važeću 
vozačku dozvolu 

x nastale prilikom sudjelovanja vozila na natjecanju 
radi postizanja najveće brzine, rally natjecanju ili 
ocjenskoj vožnji uključujući i treninge 

x nastale dok je vozilo korišteno u komercijalne 
svrhe za prijevoz osoba ili komercijalno 
iznajmljivanje (osim vozila u leasingu) 
 

Ograničenja pokrića 

 ako se u trenutku nastanka osiguranog slučaja 
vozilom prevozilo više osoba nego što je 
dopušteno, obveza osiguravatelja se ograničava na 
broj osoba za koje je vozilo registrirano 

 troškovi prijevoza vozila radi ozljede, bolesti ili 
smrti vozača te troškovi organiziranog prijevoza 
djece ne naknađuju se ako je bolest vozača 
nastupila unutar šest tjedana prije početka 
putovanja te bi mogla biti uzrok nastanka 
osiguranog slučaja 

 troškovi čuvanja vozila ograničeni su na period od 
dva tjedna 

  troškovi noćenja naknađuju se za najviše tri noći i 
pod uvjetom da se osigurani slučaj dogodio u 
mjestu udaljenom više od 50 km od mjesta 
prebivališta osiguranika 
 

http://www.grawe.hr/
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Zemljopisni opseg osiguranja 

 GRAWE MOBIL vrijedi na području Europe u zemljopisnom smislu  
 GRAWE MOBIL HRVATSKA vrijedi na području Republike Hrvatske  

 

Koje su moje obveze  

 platiti premiju osiguranja, ako je osiguranik ujedno ugovaratelj osiguranja 

 odmah obavijestiti osiguravatelja o osiguranom slučaju 

 poduzeti sve mjere radi otklanjanja i smanjenja opsega štete 

 pružiti osiguravatelju sve podatke, dokumentaciju i dokaze koji su mu potrebni za utvrđivanje uzroka, opsega i 
visine štete 

 

Kada i kako platiti osiguranje 

Premija osiguranja plaća se jednokratno ili u obrocima (gotovinom, debitnom ili kreditnom karticom i sl.). 
Premija osiguranja odnosno prvi obrok premije osiguranja plaća se prije primitka police. 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, ako je do tad plaćena 
premija osiguranja, odnosno istekom dana kad je premija osiguranja plaćena. Osiguranje prestaje po isteku sata i 
dana koji je u polici osiguranja naveden kao dan isteka trajanja osiguranja. Osiguravateljno pokriće prestaje i 
prestankom osiguranja uz koje je ugovoreno, po bilo kojoj osnovi. 
 

Raskid ugovora 

Ugovaratelj osiguranja može odustati od ugovora o osiguranju u roku 7 dana od dana sklapanja ugovora, a u svakom 
slučaju prije početka osiguranja i uz uvjet da osiguravatelju vrati sve primjerke izdane police. 
Kada je ugovor o osiguranju sklopljen na daljinu (npr. putem e-maila), ugovaratelj osiguranja koji je potrošač (fizička 
osoba) može raskinuti ugovor o osiguranju sklopljen na trajanje dulje od mjesec dana u roku od 14 dana od dana 
sklapanja ugovora, ako do tada nisu korištena prava iz ugovora o osiguranju. 
Jednostrani raskid ugovora o osiguranju nije moguć prije isteka roka na koji je sklopljen.  
Ovo dodatno osiguranje prestaje prestankom osiguranja uz koje je ugovoreno.  
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