
Osiguranje vozila 
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja 

Društvo: GRAWE Hrvatska d.d., Republika Hrvatska  

Proizvod: Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti (AO) 
Ovaj dokument sadrži osnovne informacije o ovom proizvodu. Sve predugovorne i ugovorne informacije o ovom 
proizvodu nalaze se u drugim dokumentima (informacije ugovaratelju osiguranja prije sklapanja ugovora o 
osiguranju, polica osiguranja i uvjeti osiguranja). 
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Vrsta osiguranja 
Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti (AO) zakonski je propisana obveza svih vlasnika/korisnika 
vozila za štetu koju uporabom vozila mogu nanijeti trećim osobama 

Pokriće osiguranja 

Policom obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti 
osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama ako 
je pri uporabi i držanju vozila došlo do: 

 tjelesne ozljede 
 narušavanja zdravlja  
 smrti  
 uništenja ili oštećenja stvari  

 
Osigurana svota za štete na osobama je 48.728.000 HRK / 
6.467.317,01 EUR, a za štete na stvarima 9.825.000 HRK / 
1.304.001,59 EUR.  
 

Dodatno se može ugovoriti: 

 osiguranje vozača i putnika u motornom vozilu od 
posljedica nesretnog slučaja s pokrićem za slučaj 
smrti i trajnog invaliditeta (Auto nezgoda) 

 prošireno osiguranje od automobilske 
odgovornosti za štete koje pretrpi vozač vlastitom 
krivnjom (AO PLUS) 

 osiguranje pomoći na cesti za slučaj kada je vozilo 
nakon nastanka osiguranog slučaja 
onesposobljeno za daljnju vožnju: 
o GRAWE MOBIL – pokriće na području Europe  
o GRAWE MOBIL HRVATSKA – pokriće na području 

Republike Hrvatske 

 usluga zamjenskog vozila u slučaju prometne 
nezgode (Drugi Auto) 

 djelomično kasko osiguranje za osobna vozila: 
o D kombinacija: lom i oštećenje stakla, udar ili 

sudar s divljači ili domaćim životinjama 
o H kombinacija: oštećenje ili uništenje 

parkiranog/zaustavljenog vozila od nepoznatog 
motornog vozila ili od pada snijega ili leda s 
krova 

 zaštita GRAWE bonusa 

Što nije pokriveno osiguranjem 

Pravo na naknadu štete nema: 

x vozač vozila kojim je prouzročena šteta te njegovi 
srodnici zbog smrti ili tjelesne ozljede vozača 

x vlasnik odnosno korisnik vozila kojim je 
prouzročena šteta za štete na vozilu i stvarima 

x suputnik koji je svojom voljom ušao u 
neregistrirano/neosigurano vozilo ili vozilo kojim je 
upravljao neovlašteni vozač 

x oštećena osoba kojoj je šteta nastala zbog uporabe 
vozila na športskim priredbama/vježbama za te 
priredbe koje se održavaju na cesti ili dijelu ceste 
zatvorenom za promet drugim vozačima, a cilj im 
je postizanje najveće/najveće prosječne brzine 

x oštećena osoba kojoj je šteta nastala zbog ratnih 
operacija, pobuna ili terorističkog čina, ako 
osiguravatelj dokaže da je šteta prouzročena 
takvim događajem 

x oštećena osoba kojoj je šteta nastala zbog 
djelovanja nuklearne energije za vrijeme prijevoza 
radioaktivnog materijala 

x osiguranik za stvari koje ima na skrbi, a naročito 
ako ih prevozi, koristi ili čuva 

Ograničenja pokrića 

Osiguravatelj isplaćuje naknadu iz osiguranja oštećenoj 
osobi, ali ima pravo regresirati se od vozača vozila do iznosa 
12 prosječnih neto plaća u RH: 

 ako je vozač upravljao vozilom pod utjecajem 
alkohola (0,5 ‰ i više), droga, psihoaktivnih 
lijekova/tvari ili ako se vozač nakon prometne 
nezgode odbije podvrći ispitivanju utjecaja istih 

 ako vozač nije imao važeću vozačku dozvolu, ista 
mu je oduzeta, isključen je iz prometa ili mu je 
izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja 
vozilom određene vrste/kategorije ili mjera 
prestanka važenja dozvole ili mjera zabrane 
uporabe inozemne dozvole na teritoriju RH 

 ako je vozilo bilo neispravno, a vozač je to znao 

 ako vozač nije koristio vozilo u svrhu kojoj je 
namijenjeno  

Osiguravatelj isplaćuje naknadu iz osiguranja oštećenoj 
osobi, ali ima pravo regresirati se od vozača vozila u 
cjelokupnom iznosu uz naknadu troškova i kamata: 

 ako je šteta prouzročena kaznenim djelom 
obijesne vožnje u cestovnom prometu za koje je 
donesena pravomoćna sudska presuda 

 ako je vozač štetu prouzročio namjerno 

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

 osiguranje vrijedi na području Republike Hrvatske i ostalih zemalja članica Sustava zelene karte 
 

Koje su moje obveze  

 platiti premiju osiguranja, ako je osiguranik ujedno ugovaratelj osiguranja 

 u roku od tri dana od štetnog događaja obavijestiti osiguravatelja o štetnom događaju te mu dati istinite i iscrpne 
podatke o nesreći 

 po primitku odštetnog zahtjeva odmah o tome obavijestiti osiguravatelja  

 pomagati osiguravatelju, prema svojim mogućnostima, u rješavanju pitanja odgovornosti 
 

Kada i kako platiti osiguranje 

Premija osiguranja plaća se jednokratno ili u obrocima (gotovinom, debitnom ili kreditnom karticom i sl.). Premija 
osiguranja odnosno njezin prvi obrok plaća se prije primitka police osiguranja. 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 odnosno prestankom ugovora o 
osiguranju po nekoj drugoj osnovi.  
Obostrane obveze i prava iz obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti produžuju se za 30 dana (počekni 
rok), ako osiguravatelju najmanje 3 dana prije isteka osiguranja nije bila uručena izjava ugovaratelja osiguranja da ne 
pristaje na produženje ugovora o osiguranju. 
 

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. 
Ugovor o osiguranju prestaje u slučaju odjave vozila zbog uništenja, rashodovanja, stavljanja izvan prometa ili krađe 
vozila. Jednostrani raskid ugovora o osiguranju nije moguć prije isteka roka na koji je sklopljen.  
Kod dodatnog osiguranja AO PLUS i djelomičnog kasko osiguranja, ako se za vrijeme trajanja osiguranja promijeni 
vlasnik vozila, ta osiguranja prestaju važiti u 24.00 sata onoga dana kada je novi vlasnik stupio u posjed motornog 
vozila. Sva ostala dodatna osiguranja prestaju kada prestaje obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti. 
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