
Osiguranje imovine  
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja 

Društvo: GRAWE Hrvatska d.d., Republika Hrvatska  

Proizvod: GRAWE BIZ  
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). 
 

GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, 10000 Zagreb  GRAWE BIZ  2021. 
OIB: 28406115764, www.grawe.hr, info@grawe.hr  Stranica 1 od 2 

Vrsta osiguranja  
Osiguranje imovine malog i srednjeg poduzetništva  

Pokriće osiguranja 

Predmet osiguranja može biti: 
- objekt (uključujući i ograde, tende, reklamne 

ploče, antene, solarne uređaje i sl.) 
- oprema i zalihe 

Poduzetnik može izabrati između osnovne i vrhunske 
zaštite. 
Osigurani rizici: 

 požar, udar groma, eksplozija, pad letjelice 

te opcionalno: 
 vremenske nepogode 

- oluja, tuča, pritisak snijega, odron kamenja, 
klizanje tla 

- poplava (samo uz vrhunsku zaštitu) 
 izljev vode 

- izljev vode iz cijevi, lom cijevi 
- lom cijevi uslijed korozije (samo uz vrhunsku 

zaštitu) 
 provalna krađa 

- izvršena ili pokušana provalna krađa 
- vandalizam kao posljedica provale 
- razbojstvo unutar osiguranih prostorija i 

razbojstvo u prijenosu novca (samo uz 
vrhunsku zaštitu) 

 lom stakla 

 proširena pokrića - EC (samo uz vrhunsku zaštitu) 

- građanski nemiri, zlonamjerno oštećenje,    
štrajk, isključenje s rada 

- udar motornog vozila, dim, probijanje zvučnog   
zida 

- istjecanje tekućine iz sprinklera 
- neimenovani rizici 

 potres 

 prekid rada  

- požar, udar groma, eksplozija, pad letjelice 
- oluja, tuča, pritisak snijega, izljev vode, 

provalna krađa 
 proširena pokrića prekida rada (samo uz 

vrhunsku zaštitu) 

- građanski nemiri, zlonamjerno oštećivanje,    
štrajk, isključenje s rada 

- udar motornog vozila, dim, probijanje zvučnog 
zida 

- istjecanje tekućine iz sprinklera 
- neimenovani rizici 

 
Svota osiguranja kod osiguranja objekta je nova 
građevinska vrijednost objekta (novonabavna vrijednost), 
kod osiguranja opreme i zaliha cjelokupna novonabavna 
vrijednost opreme i zaliha, a kod osiguranja adaptacija  
cjelokupna vrijednost troškova adaptacije. 

U slučaju štete GRAWE naknađuje i troškove: 
 čišćenja, rušenja, gašenja požara 
 deponiranja otpada, dekontaminacije tla 
 poboljšanja građevinske konstrukcije 
 otklanjanja začepljenja odvodnih cijevi u objektu 

(kod rizika izljeva vode) 
 popravka oštećenih ili ponovne nabave nestalih 

dijelova objekta (kod rizika provalne krađe) 
 
Dodatno se može ugovoriti: 

 osiguranje električnih aparata i računalne opreme 

 osiguranje loma stroja 

 osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i 
odgovornosti prema radnicima 

 kolektivno osiguranje radnika od posljedica 
nesretnog slučaja 
 

Što nije pokriveno osiguranjem 

Štete/troškovi uslijed: 
x namjere osiguranika 
x trajnog utjecaja vremenskih prilika ili okoliša 
x klizanja tla koje je uzrokovano ljudskim 

djelovanjem 
x predvidivih poplava i poplava uzrokovanih 

isključivo porastom razine podzemnih voda 
x izljeva vode na dovodnim i odvodnim cijevima 

koje služe isključivo za opskrbu objekata i koje nisu 
osigurane ovim ugovorom o osiguranju 

x rata, terorizma, djelovanja nuklearne energije i sl. 
x uklanjanja otpada ako su ti troškovi uzrokovani 

onečišćenjem voda ili zraka 
 
Ostala isključenja iz osiguranja navedena su u člancima 
2. i 3. sljedećih uvjeta osiguranja: Opći uvjeti osiguranja 
od požara (AFB 2006/stupanj 2), Opći uvjeti osiguranja 
od oluje (AStB 2006/stupanj 2), Opći uvjeti osiguranja 
od izljeva vode (AWB 2006/stupanj 2), Opći uvjeti 
osiguranja od provalne krađe (AEB 2006/stupanj 2) te 
Opći uvjeti osiguranja stakla (ABG 2006/stupanj 2), 
zatim u člancima 1., 2., 3. i 4. Općih uvjeta osiguranja 
proširenih pokrića malog i srednjeg poduzetništva AECB 
BV 2017/stupanj 2, u člancima 2., 3., 9. i 10. Općih 
uvjeta osiguranja proširenih pokrića prekida rada malog 
i srednjeg poduzetništva AECBUB BV 2017/stupanj 2, u 
članku 3. Općih uvjeta osiguranja od prekida rada od 
požara (AFBUB 2006/stupanj 2), u članku 4. Posebnih 
uvjeta za osiguranje od potresa (EBV 2020/stupanj 3), u 
točki 2. Dodatnih uvjeta osiguranja malog i srednjeg 
poduzetništva od požara (ZBF IG 2006/stupanj 3) te 
točki 1. Dodatnih uvjeta osiguranja malog i srednjeg 
poduzetništva od prekida rada uslijed požara (ZB FBU 
2006/stupanj 3). 

http://www.grawe.hr/
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Ograničenja pokrića 

 pokriće je ograničeno ugovorenim svotama osiguranja 

 u nekim slučajevima (kao npr. kod šteta na tendama, reklamnim pločama) primjenjuje se samopridržaj 
(sudjelovanje osiguranika u šteti)  

 kod dodatnog osiguranja od potresa osiguravateljno pokriće postoji ako je jačina potresa bila intenziteta od 
najmanje pet  stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice 
 

Zemljopisni opseg osiguranja 

 osiguranje vrijedi na mjestu osiguranja navedenom u polici  
Od rizika požara, vremenskih nepogoda i izljeva vode osigurani su i oprema i zalihe koje se privremeno nalaze 
izvan mjesta osiguranja, na području Europe. Oprema i zalihe moraju se nalaziti unutar pravilno zatvorenih 
objekata, a kod rizika požara pokrivene su i štete na opremi i zalihama za vrijeme transporta. 
 

Koje su moje obveze 

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

 platiti premiju, ako je osiguranik ujedno ugovaratelj osiguranja 

 poduzeti mjere potrebne da se spriječi nastupanje osiguranog slučaja (npr. pravilno održavati osigurane stvari, 
pravilno zatvoriti vrata i prozore) 

 bez odlaganja prijaviti štetu osiguravatelju i po potrebi nadležnoj policijskoj postaji 

 pomoći osiguravatelju u utvrđivanju štete 
 

Kada i kako platiti osiguranje 

Premija se plaća 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. Premija se plaća do isteka ugovora o osiguranju ili 
njegovog prestanka po nekoj drugoj osnovi. 
 

Datum početka i završetka pokrića 

Osiguravateljno pokriće počinje na dan i u sat koji su kao početak osiguranja navedeni 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 ugovora o osiguranju odnosno njegovim prestankom po nekoj 
drugoj osnovi.  
 

Raskid ugovora 

Ugovaratelj osiguranja može obavijestiti osiguravatelja o odustajanju od ugovora o osiguranju u roku 30 dana 
(jednostranom raskidu ugovora o osiguranju kod sklapanja ugovora na daljinu) od dana sklapanja ugovora. U tom 
slučaju ugovaratelj osiguranja ne snosi obveze koje proizlaze iz tog 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. 
Ugovor o osiguranju prestaje i kao posljedica neplaćanja premije, 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. 
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