
Osiguranje odgovornosti prijevoznika 
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja 

Društvo: GRAWE Hrvatska d.d., Republika Hrvatska  

Proizvod: Osiguranje od odgovornosti prijevoznika u cestovnom prometu 
Ovaj dokument sadrži osnovne informacije o ovom proizvodu. Sve predugovorne i ugovorne informacije o ovom 
proizvodu nalaze se u drugim dokumentima (ponuda za osiguranje, polica osiguranja i uvjeti osiguranja). 
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Vrsta osiguranja  
Osiguranje od odgovornosti prijevoznika u cestovnom prometu za štetu na robi koju preuzme na prijevoz 

Pokriće osiguranja 

Odgovornost osiguranika kao cestovnog prijevoznika za: 
 potpuni ili djelomični gubitak ili oštećenje robe 

preuzete na prijevoz, ako gubitak ili oštećenje robe 
nastane između trenutka preuzimanja robe na 
prijevoz i trenutka isporuke robe primatelju 

 zakašnjenje u isporuci robe  
 

U slučaju štete GRAWE naknađuje i troškove: 
 spašavanja  

Troškovi koje je osiguranik imao radi izbjegavanja 
šteta od neposredne opasnosti ili smanjenja već 
nastalih šteta. 

 otklanjanja tereta s mjesta nastanka štete ako se 
isti moraju naknaditi na temelju zakona ili odluke 
upravnog tijela  

 doprinosa u zajedničku havariju  
 

Minimalna svota osiguranja je 4 EUR po kilogramu bruto 
težine izgubljene ili oštećene robe. 

 
Ako se posebno ugovori, pokriće se odnosi i na odgovornost 
za: 

 štete pri prijevozu motornih vozila 

 štete na robi koja se prevozi u uređajima za 
hlađenje 

 

Što nije pokriveno osiguranjem 

x namjera ili krajnja nepažnja osiguranika 
x slučajevi kada vozač nije imao važeću vozačku 

dozvolu odgovarajuće vrste ili kategorije  
x slučajevi kada je vozač upravljao vozilom pod 

utjecajem alkohola (0,5g/kg i više) ili narkotika 
x nepridržavanje ugovorenog roka isporuke koji je 

kraći nego što je to uobičajeno 
x ugovorne kazne  
x isporuke robe neovlaštenoj osobi 
x mane u konstrukciji i loše održavanje vozila 
x intervencije mjerodavnih tijela (novčane kazne, 

globe, zapljene)  
x štete uslijed vuče drugih vozila ili predmeta 
x odštetni zahtjevi koji prelaze zakonsku 

odgovornost koja vrijedi za ugovore o prijevozu  
x besplatni prijevozi i neprijavljene vozarine 
x prijevozi plemenitih metala kao i predmeta 

izrađenih od tih metala, dragog kamenja, novca, 
opasnih tvari, životinja, teških tereta i sl. 

x štete uslijed rata, terorizma, djelovanja nuklearne 
energije i sl. 
 

Ostala isključenja iz osiguranja navedena su u Općim 
uvjetima osiguranja odgovornosti prijevoznika (ABHT 
2023/Stupanj 1) u člancima 6. i 7. 

 

Ograničenja pokrića 

 pokriće je ograničeno ugovorenim svotama 
osiguranja  

 naknada iz osiguranja može biti umanjena za iznos 
samopridržaja (sudjelovanje osiguranika u šteti), 
ako je tako ugovoreno 

 kumulativni iznos (agregatni limit) jednak je svoti 
osiguranja 

 naknada iz osiguranja, neovisno o broju 
oštećenika, ograničena je po jednom štetnom 
događaju na 4 EUR po kilogramu bruto težine 
izgubljene ili oštećene robe, ako nije drukčije 
ugovoreno 
 

Zemljopisni opseg osiguranja 

Osiguravateljno pokriće može se ugovoriti za područje:  
 Republike Hrvatske 
 Europe u zemljopisnom smislu, uključujući i europski dio Turske, osim zemalja bivšeg SSSR-a 

 

http://www.grawe.hr/
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Koje su moje obveze  

 prilikom sklapanja ugovora o osiguranju i tijekom trajanja osiguranja prijaviti sve okolnosti koje su značajne za 
ocjenu rizika 

 plaćati premiju osiguranja, ako je osiguranik ujedno ugovaratelj osiguranja 

 voditi brigu o tome da svaki vozač posjeduje odgovarajuće dozvole te o sigurnosti vozača i robe koju prevozi 

 poduzeti mjere potrebne da se spriječi nastupanje osiguranog slučaja  

 bez odlaganja, a najkasnije u roku tri dana prijaviti štetu osiguravatelju i po potrebi nadležnoj policijskoj postaji 

 u slučaju nastupa osiguranog slučaja pružiti osiguravatelju sve potrebne podatke i dokumentaciju za utvrđivanje 
njegove obveze 
 

Kada i kako platiti osiguranje 

Premija se plaća unaprijed za svako razdoblje osiguranja, u godišnjim, polugodišnjim, kvartalnim ili mjesečnim 
obrocima (gotovinom, debitnom ili kreditnom karticom i sl.). 
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. Premija osiguranja plaća se do isteka ugovora o osiguranju 
ili njegovog prestanka po nekoj drugoj osnovi. 
 

Datum početka i završetka pokrića 

Osiguravateljno pokriće počinje u trenutku preuzimanja robe od strane prijevoznika u svrhu prijevoza, ali ne prije 
dana koji je u polici osiguranja naveden kao dan početka osiguranja. 
Osiguravateljno pokriće završava u trenutku isporuke robe primatelju. 
 

Raskid ugovora 

Ugovaratelj osiguranja može obavijestiti osiguravatelja o odustajanju od ugovora o osiguranju  (jednostranom raskidu 
ugovora o osiguranju kod sklapanja ugovora na daljinu) u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora. U tom slučaju 
ugovaratelj osiguranja ne snosi obveze koje proizlaze iz tog ugovora.  
Ugovor o osiguranju može se raskinuti prije dana navedenog u polici kao dan početka osiguranja. 
Ugovor o osiguranju prestaje i kao posljedica neplaćanja premije osiguranja, poništajem zbog namjerno netočnog 
prijavljivanja ili prešućivanja okolnosti bitnih za sklapanje ugovora o osiguranju, raskidom zbog nenamjernog 
netočnog prijavljivanja okolnosti bitnih za sklapanje ugovora o osiguranju, promjenom vlasnika vozila uključenog u 
osiguranje. 
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