Osiguranje vozila
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja
Društvo: GRAWE Hrvatska d.d., Republika Hrvatska
Proizvod: Kasko 5+
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).
Vrsta osiguranja
Osiguranje Kasko 5+ pokriva štete na vozilu uslijed oštećenja ili uništenja u slučaju sudara ili utjecaja prirodnih
sila
Pokriće osiguranja
Osigurani rizici:
 sudar s drugim vozilom
 poplava
 oluja
 požar
 eksplozija, osim eksplozije nuklearne energije
Svota osiguranja je novonabavna vrijednost vozila na dan
sklapanja ugovora o osiguranju.
Osiguranje Kasko 5+ može se ugovoriti samo za osobno
vozilo i to isključivo uz obvezno osiguranje od automobilske
odgovornosti ugovoreno s GRAWE Hrvatska d.d.

Što nije pokriveno osiguranjem
Štete nastale:
x
namjerno ili prijevarom od strane ugovaratelja
osiguranja, osiguranika ili članova njihove uže
obitelji koji s njime žive u zajedničkom kućanstvu
x
ako je vozilo oduzeto pravomoćnom sudskom
odlukom ili rješenjem, nakon postupanja policije,
financijske policije ili carine u zemlji ili inozemstvu
x
za vrijeme dok je vozilo mobilizirano ili rekvirirano
od strane vlasti u mirnodopskim uvjetima
x
od poplave ako je vozilo na prostoru između
potoka, odnosno rijeke i mora ili smješteno u
živom ili suhom koritu potoka ili rijeke
x
kao posljedica upravljanja vozilom pod utjecajem
alkohola (0,5 promila i više), droga ili narkotika
x
ako vozač nije imao važeću vozačku dozvolu
x
zbog rata, neprijateljstava, revolucije, pobune,
ustanka ili građanskih nemira koji nastanu iz
takvih događaja
x
prilikom sudjelovanja vozila na utrkama
x
dok je vozilo iznajmljeno ili je u podnajmu kod
treće osobe
x
zbog tuče (grada)

Ograničenja pokrića



pokriće je ograničeno ugovorenim svotama
osiguranja
tijekom osiguravateljne godine osiguravatelj
isplaćuje najviše dvije naknade iz osiguranja za
štete nastale uslijed rizika sudara s drugim
vozilom
Po jednom osiguranom slučaju naknada je
ograničena na ugovoreni iznos.

Zemljopisni opseg osiguranja


osiguranje vrijedi na području Republike Hrvatske i država članica Sustava zelene karte

Koje su moje obveze





platiti premiju, ako je osiguranik ujedno ugovaratelj osiguranja
poduzeti sve mjere, prema svojim mogućnostima, radi otklanjanja i smanjenja štete
bez odlaganja prijaviti štetu osiguravatelju i prema potrebi nadležnoj policijskoj postaji te se podvrgnuti
ispitivanju utjecaja alkohola i droga
pružiti osiguravatelju sve podatke kojima raspolaže, a koji su potrebni radi utvrđivanja uzroka, opsega i visine
štete
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Kada i kako platiti osiguranje
Premija se plaća jednokratno ili u obrocima (gotovinom, debitnom ili kreditnom karticom i sl.). Premija 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
Obveza osiguravatelja iz ugovora o osiguranju počinje istekom 24-tog sata dana koji je u polici naveden kao početak
osiguranja, ako je do tog dana plaćena premija ili prvi obrok premije, odnosno istekom 24-tog sata dana kada je
premija plaćena, ako drugačije nije ugovoreno.
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 (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 prestaje u slučaju uništenja ili nestanka vozila te ako dođe do promjene vlasništva na
osiguranom vozilu istekom 24-tog sata dana kada je novi vlasnik, odnosno korisnik preuzeo vozilo. Jednostrani
raskid ugovora o osiguranju nije moguć prije isteka roka na koji je sklopljen.
Prestankom osnovnog osiguranja prestaje i dodatno osiguranje.
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