
Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja 
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja 

Društvo: GRAWE Hrvatska d.d., Republika Hrvatska           

Proizvod: Obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica 

nesretnog slučaja 

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 putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja zakonski je propisana obveza 

osoba koje obavljaju javni prijevoz putnika 

Pokriće osiguranja 

Pokrića u slučaju nastupa nesretnog slučaja: 

 naknada za slučaj trajnog invaliditeta 
Zakonom propisana minimalna osigurana svota u 

Republici Hrvatskoj je 80.000,00 HRK / 10.617,82 EUR. 

Iznos naknade se određuje u postotku utvrđenog 

trajnog invaliditeta od ugovorene osigurane svote. 

 naknada za slučaj smrti 
Zakonom propisana minimalna osigurana svota u 

Republici Hrvatskoj je 40.000,00 HRK / 5.308,91 EUR. 

 

Putnicima se smatraju: 

- osobe koje se radi putovanja nalaze u prijevoznom 

sredstvu za javni promet, bez obzira na to jesu li već 

kupile voznu kartu 

- osobe koje se nalaze u krugu kolodvora/ 

pristaništa/zrakoplovne luke ili u neposrednoj blizini 

prijevoznog sredstva prije ukrcavanja/nakon 

iskrcavanja, koje su namjeravale putovati određenim 

prijevoznim sredstvom ili su njime putovale, osim 

osoba koje su zaposlene na prijevoznom sredstvu 

 

Što nije pokriveno osiguranjem 

Nesretni slučajevi koji su posljedica: 

x djelovanja alkohola, droga te psihoaktivnih lijekova 

i drugih psihoaktivnih tvari na osiguranika, a takvo 

je stanje bilo u uzročnoj vezi s nastankom 

nesretnog slučaja 

x potresa 

x zbog ratnih događaja, neprijateljstva ili ratu sličnih 

radnji, građanskog rata, revolucije, pobune, 

ustanka ili građanskih nemira koji nastanu iz takvih 

događaja, sabotaže ili terorizma počinjenog iz 

političkih pobuda, nasilja ili drugih sličnih događaja 

u kojima je sudjelovao osiguranik 

x pokušaja ili izvršenja samoubojstva osiguranika 

x pripremanja, pokušaja ili izvršenja kaznenog djela 

od strane osiguranika kao i pri bijegu poslije takve 

radnje 

 

Ograničenja pokrića 

! pokriće je ograničeno ugovorenim osiguranim 

svotama 

! obveza osiguravatelja ograničena je na putnike u 

prijevoznim sredstvima kojim je po važećim 

propisima vožnja dozvoljena 

 

 

 

Zemljopisni opseg osiguranja 

 osiguranje vrijedi na području Republike Hrvatske, a ako se posebno ugovori i izvan Republike Hrvatske 
 

Koje su moje obveze 

− platiti premiju osiguranja, ako je osiguranik ujedno ugovaratelj osiguranja 

− 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 odštetnih zahtjeva 
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Kada i kako platiti osiguranje 

Premija osiguranja plaća se jednokratno prije početka osiguranja (gotovinom, debitnom ili kreditnom karticom i sl.).  

 

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. 

 

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 prijevoznog sredstva zbog uništenja, rashodovanja, stavljanja izvan 

prometa ili krađe, odnosno u slučaju promjene namjene prijevoznog sredstva. Jednostrani raskid ugovora o 

osiguranju nije moguć prije isteka roka na koji je sklopljen.  

 


