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Vrsta osiguranja   
Osiguranjem od privatne odgovornosti pokrivena je odgovornost privatne osobe u svakodnevnom životu za 
štete prouzročene trećim osobama  

Pokriće osiguranja 

 odgovornost privatne osobe za štete koje u 
svakodnevnom životu nanese trećim osobama ili 
njihovim stvarima (npr. u svojstvu stanara, 
prilikom korištenja bicikla, držanja malih pitomih 
životinja, bavljenja sportom, pružanja smještaja 
gostima)  
Pokrivena je odgovornost: 

- osiguranika 
- bračnog ili izvanbračnog druga osiguranika koji 

s osiguranikom živi u zajedničkom kućanstvu 
- djece osiguranika do navršene 25. godine 

života osim ako imaju vlastito domaćinstvo ili 
vlastite stalne financijske prihode 

- osoba koje za osiguranika obavljaju kućanske 
poslove 

 
Minimalna svota osiguranja je 30.000 EUR. 
 
GRAWE naknađuje i sudske i izvansudske troškove 
utvrđivanja i otklanjanja obveze naknade štete za 
koju treća osoba tvrdi da postoji i u slučaju kada 
se zahtjev za naknadu štete pokaže 
neopravdanim. 

Što nije pokriveno osiguranjem 

x štete iz obavljanja profesionalne ili obrtne 
djelatnosti 

x štete iz posjeda objekta i zemljišta 
x štete iz držanja psa, konja i ostalih velikih 

domaćih životinja 
x protuzakonite i namjerne štete 
x štete iz uporabe ili držanja motornih vozila, 

letjelica i plovila 
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 osobe koje za osiguranika obavljaju 
kućanske poslove pretrpe u obavljanju tih poslova 
za osiguranika 
 

Ostala isključenja iz osiguranja navedena su u Općim i 
Dopunskim općim uvjetima GRAWE Hrvatska d.d. za 
osiguranje od odgovornosti (AHVB 2010/EHVB 2010), u 
člancima 6. i 7. Općih uvjeta. 
 
 

Ograničenja pokrića 

 pokriće je ograničeno ugovorenim svotama 
osiguranja 

 za sve osigurane slučajeve koji nastupe tijekom 
jedne osiguravateljne godine osiguravatelj 
isplaćuje najviše trostruki iznos svote osiguranja 
(agregatni limit) 

 kod šteta na stvarima zbog ekoloških poremećaja, 
samopridržaj (sudjelovanje u šteti) osiguranika u 
svakom osiguranom slučaju iznosi 350 EUR 

 

 

Zemljopisni opseg osiguranja 

 osiguravateljno pokriće se odnosi na štetne događaje koji nastupe u Europi i izvaneuropskim zemljama 
Mediterana  
 

http://www.grawe.hr/
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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  

 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 
 

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 

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 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.  
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 raskid 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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