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Vrsta osiguranja 
Kasko osiguranje cestovnih vozila pokriva štete na vozilu uslijed oštećenja, uništenja ili otuđenja 

Pokriće osiguranja 

Osigurani rizici: 
 prometna nesreća (sudar, udar, prevrtanje, 

iskliznuće i sl.) 
 oštećenja prouzročena iznenadnim mehaničkim, 

toplinskim ili kemijskim djelovanjem  
 pad ili udar nekog predmeta 
 krađa ili razbojstvo 
 požar, eksplozija, udar groma 
 oluja, tuča, poplava, bujica ili visoka voda 
 potres, snježna lavina, pad snijega ili leda 
 pad zračne letjelice 
 manifestacija/demonstracija 
 zlonamjerni postupci ili obijest trećih osoba 

 
U slučaju štete GRAWE naknađuje i: 

 troškove tegljenja ili prijevoza oštećenog vozila do 
najbliže radionice 

 troškove vuče ili prijevoza ostatka vozila 
 troškove odvoza ostataka vozila do odlagališta 
 štetu zbog uništenja ili oštećenja vozila prilikom 

spašavanja, tegljenja ili prijevoza 
 štetu na odjeći, dekama i sl. koja je nastala 

uporabom tih predmeta za gašanje požara 
 štetu nastalu zbog kiše i snijega u vozilu nakon 

oštećenja vozila 
 štetu zbog nestanka stvari koje čine sastavni dio 

vozila. 
 

Svota osiguranja je novonabavna vrijednost vozila na dan 
sklapanja ugovora o osiguranju. 

 
Dodatno se može ugovoriti: 

 osiguranje vozača i putnika u motornom vozilu od 
posljedica nesretnog slučaja s pokrićem za slučaj 
smrti i trajnog invaliditeta (Auto nezgoda) 

 GRAWE MOBIL - osiguranje pomoći na cesti za 
slučaj kada je vozilo nakon nastanka osiguranog 
slučaja onesposobljeno za daljnju vožnju 

 Djelomično kasko osiguranje D i H kombinacija 
(H kombinacija se može ugovoriti samo za osobna 
vozila) 

 Drugi auto uz Kasko osiguranje cestovnih vozila 

Što nije pokriveno osiguranjem 

Štete koje su nastale: 
x zbog kvara za vrijeme pogona vozila (pogonske 

štete) - zbog pogreške u materijalu, istrošenosti 
materijala, kočenja, lošeg rukovanja, oštećenja na 
oprugama i amortizerima, probušenja ili pucanja 
gume, oštećenja kotača zbog vožnje s praznom 
gumom, nedovoljnog podmazivanja, manjka vode 
u hladnjaku i sl.  

x ako je vozač štetu prouzročio namjerno/prijevarno  
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 prilikom sudjelovanja vozila na utrkama 

x u slučaju kada je šteta prouzročena kaznenim 
djelom obijesne vožnje u cestovnom prometu za 
koje je donesena pravomoćna sudska presuda 

x pronevjerom, prijevarom ili utajom od osobe kojoj 
je vozilo dano u najam ili na korištenje 

x na dijelu vozila za vrijeme dok je taj dio prostorno 
odvojen od vozila 
Ostala isključenja iz osiguranja navedena su u 
Uvjetima kasko osiguranja cestovnih vozila (X68K) 
u člancima 17.,20. i 22. 

 

Ograničenja pokrića 

 pokriće je ograničeno ugovorenim svotama 
osiguranja 

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

 kod djelomične štete na vozilu, ne naknađuju se 
veći troškovi koji su nastali zbog toga što su 
prigodom popravka učinjene izmjene, poboljšanja 
ili usavršavanja 

 osiguravatelj nije u obvezi naknaditi vrijednost 
cijelog vozila ili sklopa, ako se oštećeni ili uništeni 
sklop ili dio ne može nabaviti u vrijeme popravka, 
a radi se o sklopu ili dijelu koji je kataloški 
predviđen za zamjenu 
 

Ostala ograničenja pokrića navedena su u Uvjetima 
kasko osiguranja cestovnih vozila (X68K) u članku 21. 

 

http://www.grawe.hr/
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Zemljopisni opseg osiguranja 

 osiguranje vrijedi na području Republike Hrvatske i svih ostalih država članica Sustava zelene karte osiguranja, 
uključujući Kosovo, a isključujući Maroko, Tunis i Rusiju, ako nije drugačije ugovoreno 

 pokriće za rizik krađe, teške krađe, razbojstva, razbojničke krađe isključeno je na području Turske, ako se drukčije 
ne ugovori 
 

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 

 uvijek kada to nalažu propisi, a osobito kod ostvarenja rizika krađe, teške krađe, razbojstva, razbojničke krađe vozila 
ili dijelova vozila, protupravnog oduzimanja vozila na motorni pogon, požara, eksplozije, prometne nesreće u kojoj 
je netko izgubio život ili je ozlijeđen, prometne nesreće nakon koje je osigurano vozilo onesposobljeno za daljnje 
kretanje na cesti, štetu prijaviti nadležnoj policijskoj postaji i osiguravatelju i navesti koje su sve stvari uništene 
odnosno oštećene ili su nestale prigodom nastanka osiguranog slučaja te osiguravatelju pružiti dokaze da je to 
učinio 

 pružiti osiguravatelju sve podatke kojima raspolaže, a koji su potrebni radi utvrđivanja uzroka, opsega i visine štete 
 

Kada i kako platiti osiguranje 

Premija se plaća unaprijed za svako razdoblje osiguranja, u godišnjim, polugodišnjim, kvartalnim ili mjesečnim 
obrocima (gotovinom, SEPA izravnim terećenjem, 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 se plaća do isteka ugovora o osiguranju ili njegovog 
prestanka po nekoj drugoj osnovi. 
 

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. 
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, raskidom zbog povećanja ili smanjenja 
rizika te poništajem u slučaju dvostrukog osiguranja. 
Prestankom osnovnog osiguranja prestaje i dodatno osiguranje. 
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