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odgovornost osiguranika kao čuvara 
unesenih stvari gostiju kojima se pruža 
smještaj od oštećenja unesenih stvari.

Osiguravateljno pokriće se odnosi i na 
pružanje usluge doručka, ručka i večere ako 
se posebno ugovori.

Osiguranje se odnosi i na istovrsne obveze 
naknade štete: bračnog ili izvanbračnog 
partnera koji s osiguranikom živi u 
zajedničkom kućanstvu; djece (posvojena 
djeca, štićenici i pastorci) osiguranika 
i bračnog ili izvanbračnog partnera do 
navršene 25. godine života osim ako imaju 
vlastito domaćinstvo ili vlastite stalne 
financijske prihode; osoba koje temeljem 
ugovora ili iz usluge za osiguranika 
obavljaju kućanske poslove.

Primjer izračuna na bazi desetogodišnjeg 
ugovora i svote osiguranja od 75.000,00 EUR: 

vrijednost objekta 
200.000,00 EUR

premija
81,00 EUR

Za sve osigurane slučajeve koji nastupe 
tijekom jedne osiguravateljne godine 
osiguravatelj isplaćuje najviše trostruki  
iznos svote osiguranja.

Osiguranje odgovornosti štiti iznajmljivače 
od odgovornosti za štete koje prouzroči 
gostima kao i od odgovornosti za 
uništenja/oštećenja imovine gosta. 
Osiguravateljno pokriće odnosi se na 
štete na osobama (smrt, povrede tijela 
ili zdravlja) i materijalne štete (oštećenje 
ili uništenje stvari trećih osoba) uslijed 
obavljanja djelatnosti privatnog 
iznajmljivanja soba i apartmana. 
Suosigurane su i iznajmljivačeva privatna 
odgovornost i odgovornost iz posjedovanja 
objekata i zemljišta. 

Suosigurane su sljedeće štete:
s osnove posjeda, upravljanja, 
nadzora, opskrbe, održavanja čistoće, 
rasvjete i održavanja osiguranog 
zemljišta uključujući objekte i opremu 
koja se nalazi na njemu kao npr. 
dizala, uređaje za grijanje i klima-
uređaje, bazene, igrališta za djecu i 
vrtove. Osigurana je i plaža na koju 
osiguranik ima valjanu koncesiju, 
a koja je neposredno povezana s 
osiguranim zemljištem; 

obveze naknade šteta osiguranika 
kao privatne osobe iz opasnosti 
svakodnevnog života; 

Ugovaratelj osiguranja je pravna osoba 
(dioničko društvo, obrt, udruga)
ili fizička osoba.

Osigurana osoba je gost koji se nalazi u 
smještajnoj jedinici.

Prilikom osiguranja nije potrebno 
dostavljati popis gostiju. Ako nastupi 
nesretni slučaj ugovaratelj osiguranja je 
dužan dostaviti dokaz o boravku gosta u 
smještajnoj jedinici u trenutku nastupa 
nesretnog slučaja.

Osiguranje 
odgovornosti
privatnih iznajmljivača

Kolektivno osiguranje
od posljedica nesretnog slučaja za goste

Osiguranje gostiju od posljedica nesretnog slučaja poželjna  
je dodatna zaštita. 



Osiguravateljno pokriće:

Osiguranje za slučaj smrti kao 
posljedicu nesretnog slučaja.

Osiguranje za trajni invaliditet kao 
posljedicu nesretnog slučaja bez 
progresije.

Kod smrti osigurane osobe kao posljedice 
nesretnog slučaja korisniku osiguranja 
se naknađuje cjelokupna ugovorena 
svota osiguranja za smrt kao posljedicu 
nesretnog slučaja.
Kod trajnog invaliditeta kao posljedice 
nesretnog slučaja (bez progresije) korisniku 
osiguranja se isplaćuje naknada razmjerna 
stupnju trajnog invaliditeta od ugovorene 
osnovice za trajnu invalidnost (ugovorena 
svota osiguranja).

1.

2. vrsta 
paketa svota osiguranja za godišnja 

premija

smrt invaliditet

paket 1 5.000€ 10.000€ 12,50€

paket 2 10.000€ 20.000€ 25,00€

paket 3 25.000€ 50.000€ 62,50€

paket 4

Ukoliko ugovaratelj osiguranja 
želi zaključiti policu po svotama 
osiguranja koje nisu navedene u 
gornjoj tablici, može sam kreirati 
svote osiguranja koje želi

GODIŠNJA PREMIJA PO GOSTU
Na raspolaganju su 3 fiksna paketa:

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 ZAGREB

Info: 072 300 301
info@grawe.hr
www.grawe.hr

GRAWE
Više od 185 godina tradicije

Sigurnost, iskustvo, vrhunska zaštita i isplativost 
ulaganja samo su neke od vrijednosti koje GRAWE 
Hrvatska d.d. pruža i jamči svojim osiguranicima. 

GRAWE Hrvatska d.d. je prvo međunarodno 
osiguravajuće društvo osnovano u Republici 
Hrvatskoj.
Dio je austrijskog GRAWE Insurance Group, 
jednog od najstarijih osiguravajućih društava u 
Europi, utemeljenog 1828. godine što čini više 
od 185 godina tradicije i iskustva u osiguranju za 
dobrobit osiguranika.

Osiguranje na Vašoj strani.

kontakt zastupnika:


