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Vrsta osiguranja 

Osiguranjem od odgovornosti iz posjeda objekta i zemljišta pokrivena je odgovornost za štete koje nastanu 

trećim osobama iz korištenja odnosno posjeda kuće, stana ili zemljišta  

Pokriće osiguranja 

Osigurana je odgovornost vlasnika ili posjednika kuće, 

upravitelja zgrade ili predstavnika stanara te osoba koje po 

nalogu osiguranika rade za njega: 

 s osnove posjeda, upravljanja, nadzora, opskrbe, 

održavanja čistoće, rasvjete i održavanja 

osiguranog zemljišta uključujući objekte i opremu 

koja se nalazi na njemu kao npr. liftove, uređaje 

za grijanje i klima-uređaje, bazene, igrališta za 

djecu, vrtove 

 s osnove provođenja radova rušenja, gradnje, 

popravaka i kopanja na osiguranom zemljištu 

 s osnove pružanja smještaja gostima na 

osiguranom zemljištu, ako nije potrebna posebna 

dozvola za obavljanje djelatnosti 

 

Što nije pokriveno osiguranjem 

x štete iz obavljanja profesionalne ili obrtne 

djelatnosti 

x štete koje su prouzročile osobe koje rade za 

ugovaratelja osiguranja ili osiguranika u okviru 

njihove djelatnosti ili obrta 

x protuzakonite i namjerne štete 

x štete koje je pretrpio sam ugovaratelj osiguranja 

ili osiguranik odnosno članovi njihove obitelji ili 

zajedničkog kućanstva  

x štete na stvarima koje su posuđene, unajmljene ili 

uzete na čuvanje 

x štete na pokretnim stvarima pri njihovoj uporabi, 

transportu ili obradi 

x štete koje su posljedica azbesta ili materijala koji 

sadrže azbest  

 

Ograničenja pokrića 

! pokriće je ograničeno ugovorenim svotama 

osiguranja 

! za sve osigurane slučajeve koji nastupe tijekom 

jedne osiguravateljne godine osiguravatelj 

isplaćuje najviše trostruki iznos važeće svote 

osiguranja (agregatni limit) 

 

Zemljopisni opseg osiguranja 

 osiguranje vrijedi na mjestu osiguranja navedenom u polici osiguranja 
 

Koje su moje obveze  

− prijaviti osiguravatelju prilikom ugovaranja i tijekom trajanja osiguranja sve okolnosti bitne za ocjenu rizika 

− platiti premiju osiguranja, ako je osiguranik ujedno ugovaratelj osiguranja 

− poduzeti mjere potrebne da se spriječi nastupanje osiguranog slučaja  

− bez odlaganja prijaviti štetu osiguravatelju i po potrebi nadležnoj policijskoj postaji 

− pomoći osiguravatelju u utvrđivanju štete 

− osiguranik nije ovlašten bez prethodne suglasnosti osiguravatelja priznati pravo na naknadu štete ili se nagoditi o 

naknadi 
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Kada i kako platiti osiguranje 

Premija osiguranja plaća se unaprijed za svako razdoblje osiguranja, u godišnjim, polugodišnjim, kvartalnim ili 

mjesečnim obrocima. 

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 (uplatnicom, SEPA izravnim terećenjem, u jednom 

od ureda osiguravatelja i sl.).  

 

Datum početka i završetka pokrića 

Osiguravateljno pokriće počinje na dan koji je kao početak osiguranja naveden u polici, pod uvjetom da je do tada 

plaćena premija ili njezin prvi obrok. Ako premija ili njezin prvi obrok nisu plaćeni do dana početka osiguranja, 

osiguravateljno pokriće počinje u 24:00 sata onoga dana kada u cijelosti bude plaćena premija ili njezin prvi obrok. 

Osiguravateljno pokriće prestaje istekom trajanja odnosno prestankom ugovora o osiguranju.  

 

Raskid ugovora 

Ako je osiguranje sklopljeno na rok dulji od pet godina, svaka ugovorna strana može nakon proteka tog roka, uz 

otkazni rok od šest mjeseci, otkazati ugovor o osiguranju. Jednostrani otkaz ugovora o osiguranju sklopljenog na rok 

od pet godina ili kraći rok, nije moguć. 

 


