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Članak 1. 

GRAWEmobil servisni centar 

GRAWE Hrvatska d.d. (u daljnjem tekstu: osiguravatelj) posredstvom 
GRAWEmobil servisnog centra koji ima organizirano 24-satno dežurstvo 
tijekom čitave godine, uključujući neradne dane i blagdane, omogućuje 
osiguranim osobama da u slučaju nastanka osiguranog slučaja zatraže 
pomoć u opsegu i uz uvjete određene ovim Općim uvjetima.  

Radi ostvarivanja prava iz ovog ugovora potrebno je obvezno nazvati 
telefon za pomoć GRAWEmobil servisnog centra. 

Po primitku poziva GRAWEmobil servisni centar poduzima sve potrebne 
radnje, a naročito uspostavlja potrebne kontakte s odgovarajućim 
servisima, radionicama, hotelima, transportnim poduzećima javnog i 
privatnog prijevoza i sl. 

GRAWEmobil servisni centar odlučuje o odabiru i provođenju 
odgovarajućih mjera pomoći. 

Članak 2. 

Osigurana vozila  
Osiguravateljno pokriće se odnosi isključivo na vozilo koje je navedeno u 
polici osiguranja. 

Ovo osiguranje može ugovoriti samo vlasnik odnosno korisnik vozila i to 
za sljedeća vozila: 

1) osobni automobil (uključujući i “kombi vozila”); 

2) motocikl; 

3) teretna vozila najveće dopuštene mase do 3,5 t. 

Samo ako je posebno ugovoreno, osiguranje se odnosi i na priključna 
vozila (prikolica, poluprikolica) koja vuku vozila navedena u prethodnom 
stavku. 

Ovo osiguranje se može ugovoriti isključivo uz policu automobilske 
odgovornosti ili automobilskog kaska i to samo za vozila iz stavka 2. i 3. 
ovog članka koja nisu starija od 20 (dvadeset) godina, računajući od 
datuma prve registracije do datuma početka osiguranja. 

Ovo osiguranje se ne može ugovoriti za vozila rent a car - a, taxi vozila i 
vozila koja služe za dostavu (npr. pošte, tiska, hrane, novca i sl.). 

Članak 3. 

Osigurane osobe 
Osiguravateljno pokriće se odnosi na ugovaratelja osiguranja i osobe koje 
se uz odobrenje ugovaratelja osiguranja koriste vozilom ili se njime 
prevoze. 

Ako ugovaratelj osiguranja nema prebivalište na području Republike 
Hrvatske, mjestom prebivališta se smatra mjesto izdavanja police 
osiguranja. 

Ako su vozila dana u leasing, mjestom prebivališta se smatra mjesto 
prebivališta/sjedišta korisnika leasinga. 

Članak 4. 

Osigurane opasnosti  

Osiguravateljno pokriće iz članka 7. ovih Uvjeta vrijedi ako je osigurani 
slučaj nastao kao posljedica iznenadnih i od volje osiguranih osoba 

neovisnih događaja te ako je vozilo nakon nastanka osiguranog slučaja 
onesposobljeno za daljnju vožnju. 

Osiguravateljno pokriće vrijedi i kada je zbog sigurnosnih razloga ili 
prometnih propisa onemogućena daljnja vožnja.  

Osigurane su sljedeće opasnosti: 

1) kvar na bilo kojem dijelu vozila zbog kojeg je onemogućena daljnja 
vožnja; 

prometna nezgoda kao npr.: sudar, udar, prevrtanje, iskliznuće, 
obrušavanje i sl.; 

2) iznenadno toplinsko ili kemijsko djelovanje izvana; 

3) pad ili udar nekog predmeta; 

4) požar; 

5) udar groma; 

6) eksplozija, osim eksplozije nuklearne energije; 

7) oluja; 

Olujom se smatra vjetar brzine 17,2 m/s, odnosno 62 km/h (8 
stupnjeva jačine po Beaufortovoj ljestvici) ili više;  

8) grad (tuča); 

9) snježna lavina; 

10) pad zračne letjelice; 

krađa, teška krađa, neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari, 
razbojnička krađa ili razbojstvo; 

zlonamjerni postupak ili obijest trećih osoba; 

11) namjerno uzrokovana šteta na osiguranoj stvari radi sprječavanja 
veće štete na stvari, drugoj stvari ili osobama; 

12) poplava, bujica i visoka voda; 

13) bolest vozača koja traje duže od tri dana i zbog koje je vozač 
nesposoban za daljnju vožnju; 

14) smrt vozača. 

Članak 5. 

Isključenje osiguravateljeve obveze  
Osiguravatelj nije u obvezi naknaditi štetu i troškove koji su nastali: 

1) Ako je vozač osiguranog vozila bio pod utjecajem alkohola. Smatra 
se da je vozač pod utjecajem alkohola ako se analizom krvi ili 
drugom metodom mjerenja koncentracije alkohola u organizmu 
utvrdi da udio alkohola u krvi vozača iznosi više od 0,5 g/kg (više od 
0,5 promila) ili ako  nakon prometne nesreće vozač izbjegava ili se 
odbije podvrgnuti ispitivanju svoje alkoholiziranosti; 

2) Ako je vozač osiguranog vozila bio pod utjecajem narkotika. Smatra 
se da je vozač pod utjecajem narkotika ako se nalazom ovlaštene 
osobe utvrdi da pokazuje znakove poremećenosti zbog uporabe 
droge ili drugih narkotika. 

3) Zbog bolesti koja je nastupila unutar 6 (šest) tjedana prije početka 
putovanja i još uvijek traje ili zbog poremećaja u trudnoći koji mogu 
biti uzrok nastanka osiguranog slučaja. Ova isključenja se odnose na 
članak 7. stavak 4. točka 2. i stavak 9. ovih Uvjeta; 
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4) Ako je ugovaratelj osiguranja ili osigurana osoba namjerno izazvala 
nastanak osiguranog slučaja; 

5) Ako je u trenutku nastanka osiguranog slučaja osiguranim vozilom 
upravljala osoba bez odgovarajuće vozačke dozvole; 

6) Ako se u trenutku nastanka osiguranog slučaja osiguranim vozilom 
prevozilo više osoba nego što je dopušteno. U tom slučaju 
osiguravatelj je u obvezi naknaditi štetu i troškove koji su nastali 
najviše za onaj broj osoba za koje je osigurano vozilo registrirano; 

7) Prilikom sudjelovanja osiguranog vozila na natjecanju radi postizanja 
najveće ili najveće prosječne brzine, rally natjecanju ili ocjenskoj 
vožnji uključujući i treninge; 

8) Ako je u trenutku nastanka osiguranog slučaja osigurano vozilo 
korišteno u komercijalne svrhe za prijevoz osoba ili komercijalno 
iznajmljivanje (osim vozila u leasingu). 

Članak 6. 

Početak i prestanak obveze osiguravatelja  
Obveza osiguravatelja iz ugovora o osiguranju počinje istekom 24-tog 
sata dana koji je u polici naveden kao početak osiguranja, ako je do tada 
plaćena premija, odnosno istekom 24-tog sata dana kada je premija 
plaćena, ako drugačije nije ugovoreno. 

Obveza osiguravatelja prestaje istekom 24-tog sata dana koji je u polici 
naveden kao dan isteka osiguranja, ako drugačije nije ugovoreno. 

Članak 7. 

Naknada troškova u svezi s osiguranim slučajem 
Naknadit će se sljedeći troškovi koji bi nastali kao posljedica osiguranih 
opasnosti opisanih u članku 4. ovih Uvjeta i to: 

1) Pomoć u slučaju kvara i/ili nesreće 

Ako se dogodio osigurani slučaj te se vožnja osiguranim vozilom ne 
može nastaviti osiguravatelj će organizirati dolazak najbližeg vozila 
za pomoć na cesti koje će osposobiti osigurano vozilo za daljnju 
vožnju. Osiguravatelj naknađuje nastale troškove do 200,- EUR 
(uključujući i porez). U navedeni iznos je uključena i cijena sitnih 
dijelova koji su korišteni u svrhu popravka vozila. 

2) Spašavanje (izvlačenje) i prijevoz vozila 

Ako se dogodio osigurani slučaj te se vožnja osiguranim vozilom ne 
može nastaviti, a isto tako nije moguće osposobiti vozilo za daljnju 
vožnju na mjestu kvara ili nesreće, osiguravatelj će organizirati 
spašavanje i prijevoz vozila do najbliže radionice za popravak i pri 
tome naknaditi sljedeće troškove:  

1) troškove spašavanja (izvlačenja) vozila u punom iznosu, 

2) troškove prijevoza vozila do 300,- EUR (uključujući i porez). 

3) Čuvanje vozila 

Osiguravatelj će organizirati čuvanje vozila i naknaditi troškove 
čuvanja (do dva tjedna) ako se:  

1) osigurani slučaj dogodio u inozemstvu ili na cestovnoj 
udaljenosti od mjesta kvara/nesreće do mjesta prebivališta 
većoj od 50 km te se vožnja osiguranim vozilom ne može 
nastaviti, a do prijevoza vozila u radionicu ili do njegovog 
popravka vozilo mora biti čuvano; 

2) osigurano vozilo pronađe nakon krađe; 

3) nakon totalne štete vozilo mora cariniti ili rashodovati. 

Totalnom štetom se smatra uništenje vozila, nestanak vozila ili 
šteta kod koje troškovi popravka vozila iznose više od tržišne 
vrijednosti vozila na dan štete umanjene za vrijednost ostataka 
vozila na dan utvrđivanja visine štete.  

4) Prijevoz (transport) vozila 

1) Ako osposobljavanje vozila nije moguće u roku od pet dana 

Ako se dogodio osigurani slučaj te se vožnja osiguranim 
vozilom ne može nastaviti, a na vozilu nije nastala totalna šteta 
niti se vozilo može osposobiti za daljnju vožnju u roku od pet 
dana, osiguravatelj će organizirati prijevoz vozila od mjesta 
štete do radionice u mjestu prebivališta ugovaratelja osiguranja 
ili do odredišta (ako u odredištu postoji mogućnost popravka). 

Osiguravatelj naknađuje nastale troškove najviše do visine 
troškova prijevoza vozila od mjesta kvara/nesreće do mjesta 
prebivališta ugovaratelja osiguranja, ali ne više od 750,- EUR 
(uključujući i porez). 

2) Prijevoz (transport) vozila nakon smrti, bolesti ili ozljede vozača 

Ako se osigurani slučaj dogodio u inozemstvu ili na cestovnoj 
udaljenosti od mjesta kvara/nesreće do mjesta prebivališta 
većoj od 50 km, a osigurano vozilo ne može biti vraćeno u 
mjesto prebivališta zbog smrti, ozljede ili bolesti vozača koja 
traje dulje od tri dana te ga ni vozač niti jedan od putnika ne 
može vratiti u mjesto prebivališta ugovaratelja osiguranja, 
osiguravatelj će organizirati prijevoz vozila u mjesto prebivališta 
ugovaratelja osiguranja pomoću zamjenskog vozača i naknaditi 
troškove prijevoza. Osiguravatelj naknađuje nastale troškove 
najviše do 500,- EUR (uključujući i porez). 

5) Noćenje 

Ako se osigurani slučaj dogodio u inozemstvu ili na cestovnoj 
udaljenosti od mjesta kvara/nesreće do mjesta prebivališta 
ugovaratelja osiguranja većoj od 50 km te se vožnja osiguranim 
vozilom ne može nastaviti istoga dana, osiguravatelj će organizirati i 
naknaditi troškove noćenja za najviše tri noći, ali ne nakon dana 
kada je vozilo bilo osposobljeno za daljnju vožnju ili kada je 
pronađeno nakon krađe. 

Iznos naknade je 50,- EUR po noćenju i osiguranoj osobi, a ukupna 
naknada ne može biti veća od 400,- EUR (uključujući i porez) po 
osiguranom događaju. 

Ako se koristi naknada za noćenje ne može se koristiti naknada za 
najam vozila. 

6) Carinjenje vozila ili rashodovanje u slučaju totalne štete 

Ako je na osiguranom vozilu nastupila totalna šteta te se vozilo mora 
cariniti u inozemstvu osiguravatelj snosi sve troškove carine 
uključujući sve troškove carinskog postupka.  

Ako je potrebno rashodovati vozilo osiguravatelj preuzima sve 
nastale troškove. 

7) Nastavak putovanja ili povratak 

Ako je vozilo ukradeno ili ako nakon kvara/nesreće ne može biti 
osposobljeno za daljnju vožnju na dan štete, a niti sljedećeg dana, 
osiguravatelj će za vozača i putnike u vozilu organizirati: 
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1) prijevoz po izboru osiguranih osoba – s mjesta kvara/nesreće 
do mjesta prebivališta ugovaratelja osiguranja ili s mjesta 
kvara/nesreće do odredišta.  

Osiguravatelj snosi nastale troškove najviše do visine troškova 
prijevoza s mjesta kvara/nesreće do mjesta prebivališta 
ugovaratelja osiguranja. Ova naknada isključuje mogućnost 
naknade za unajmljeno vozilo; 

2) povratnu vožnju od odredišta do mjesta štete ako se utvrdi da 
je vozilo osposobljeno za vožnju. U protivnom, osiguravatelj 
naknađuje troškove putovanja od odredišta do mjesta 
prebivališta ugovaratelja osiguranja; 

3) vožnju za jednu osobu do mjesta štete ako je vozilo ondje 
osposobljeno tek po povratku u mjesto prebivališta. Ako je 
vozilo pronađeno nakon krađe, naknađuju se troškovi 
putovanja do mjesta pronalaska vozila unutar teritorijalne 
valjanosti osiguranja.  

Za naknadu troškova pod 1), 2) i 3) vrijedi slijedeće:  

Ako je jednosmjerna udaljenost od polazišta do odredišta 
manja od 1200 km naknađuju se troškovi putovanja, ali najviše 
do visine troškova putovanja odgovarajućim sredstvom javnog 
prijevoza (autobus, vlak 1. razreda, brod, trajekt i dr.), a ako je 
udaljenost veća naknada je do visine troškova putovanja 
redovnom avionskom linijom u ekonomskoj klasi. 

Ako na raspolaganju nije niti jedno sredstvo javnog prijevoza, 
osiguravatelj naknađuje troškove prijevoza taxi vozilom do 
najviše 75,- EUR po osobi i osiguranom slučaju. 

8) Najam vozila 

Ako se osigurani slučaj dogodio u inozemstvu ili na cestovnoj 
udaljenosti od mjesta kvara/nesreće do mjesta prebivališta većoj od 
50 km te se vozilo ne može osposobiti za daljnju vožnju na dan 
štete, a niti sljedećeg dana ili je ukradeno, osiguravatelj umjesto 
usluge iz točke 5. ili točke 7. osigurava najam vozila iste klase (bez 
vozača) do osposobljavanja vozila za daljnju vožnju.  

Naknađuju se troškovi najma vozila do 350,- EUR (uključujući i 
porez) ako se osigurani slučaj dogodio u inozemstvu, a do 175,- 
EUR (uključujući i porez) ako se osigurani slučaj dogodio na 
području Republike Hrvatske.  

Osiguravatelj naknađuje i troškove jednog noćenja do 50,- EUR po 
osiguranoj osobi (uključujući i porez). 

9) Organizirani povratak djece 

Ako za vrijeme putovanja osiguranim vozilom ni vozač niti putnici 
zbog bolesti, ozljede ili smrti ne mogu brinuti o maloljetnoj djeci koja 
su u osiguranom vozilu, osiguravatelj će organizirati da po djecu 
dođe osoba koja će ih vratiti u mjesto prebivališta. Osiguravatelj 
naknađuje za pratitelja i svako maloljetno dijete troškove putovanja 
do mjesta prebivališta i to prema sljedećoj odredbi: 

Ako je jednosmjerna udaljenost od polazišta do odredišta manja od 
1200 km naknađuju se troškovi putovanja, ali najviše do visine 
troškova putovanja odgovarajućim sredstvom javnog prijevoza 
(autobus, vlak 1. razreda, brod, trajekt i dr.), a ako je udaljenost veća 
naknađuju se troškovi do visine troškova putovanja redovnom 
avionskom linijom u ekonomskoj klasi. 

Ako na raspolaganju nije niti jedno sredstvo javnog prijevoza, 
osiguravatelj naknađuje troškove prijevoza taxi vozilom do najviše 
75,- EUR (uključujući i porez) po osobi i osiguranom slučaju. 

10) Gubitak ključeva 

Ako se za vrijeme boravka u inozemstvu vožnja osiguranim vozilom 
ne može nastaviti zbog gubitka ključeva osiguravatelj će organizirati 
nabavu ključeva i snositi troškove dopreme.  

Osiguravatelj ne snosi troškove izrade zamjenskih ključeva. 

11) Rezervni dijelovi 

Ako se osigurani slučaj dogodio u inozemstvu osiguravatelj na 
zahtjev osigurane osobe organizira i snosi troškove dostave 
potrebnih rezervnih dijelova. 

12) Pomoć u hitnim slučajevima 

Ako se osigurani slučaj dogodio u inozemstvu, u posebno hitnim 
slučajevima osiguravatelj na zahtjev osigurane osobe pruža i 
sljedeće usluge:  

1) dojava važnih vijesti iz zemlje boravka (obitelji, poslodavcu i 
dr.);  

2) posredovanje u kontaktu s tumačima, odvjetnicima, vještacima 
i dr.;  

3) savjetovanje o načinu postupanja prema tijelima uprave u 
zemlji boravka. 

Članak 8. 

Obveze osiguranika kada nastane osigurani slučaj 
Kada nastane osigurani slučaj osiguranik je dužan: 

1) odmah obavijestiti osiguravatelja o osiguranom slučaju i to isključivo 
putem telefona za pomoć GRAWEmobil servisnog centra; 

2) odmah poduzeti sve mjere koje su u njegovoj moći radi otklanjanja i 
smanjenja opsega štete, pridržavajući se uputa osiguravatelja 
odnosno službe za pomoć na cesti; 

3) pružiti osiguravatelju sve podatke kojima raspolaže, a koji su 
potrebni za utvrđivanje uzroka, opsega i visine štete i predočiti mu 
sve originalne dokaze o visini štete (račune, avionske, autobusne i 
željezničke karte, liječničke nalaze, policijske zapisnike i dr.); 

4) kod zahtjeva uslijed ozljede ili bolesti ovlastiti liječnike, bolnice i 
ostale medicinske ustanove kod kojih se liječio ili kod kojih će biti 
liječen da osiguravatelju na njegov pisani zahtjev daju sve potrebne 
informacije i dokumentaciju o osiguraniku i njegovom zdravstvenom 
stanju, a koji prema prosudbi osiguravatelja imaju ili bi mogli imati 
uzročno-posljedičnu vezu s osiguranim slučajem. 

Članak 9. 

Plaćanje premije  
Ugovaratelj osiguranja plaća premiju na ugovoreni način, jednokratno ili u 
obrocima. 

Članak 10. 

Promjena vlasnika osiguranog vozila; Vraćanje premije  
Ovisno o tome je li ovo osiguranje ugovoreno uz policu automobilske 
odgovornosti ili policu automobilskog kaska, u slučajevima promjene 
vlasnika vozila odnosno vraćanja premije osiguranja na odgovarajući 
način se primjenjuju odredbe Uvjeta za obvezno osiguranje od 
automobilske odgovornosti odnosno Uvjeta kasko osiguranja cestovnih 
vozila. 

Članak 11. 

Pravna situacija nakon nastanka osiguranog slučaja 
Nakon nastanka osiguranog slučaja u kojemu je osigurano vozilo bilo 
oštećeno (djelomična šteta) ugovor o osiguranju ostaje na snazi bez 
promjene. 

Ako je na osiguranom vozilu nastupila totalna šteta ugovor o osiguranju 
prestaje: 
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1) danom nastanka totalne štete, ako je ovo osiguranje ugovoreno uz 
policu automobilskog kaska; 

2) danom odjave registracije vozila od strane ugovaratelja osiguranja, 
ako je ovo osiguranje ugovoreno uz policu automobilske 
odgovornosti. 

Članak 12. 

Teritorijalna valjanost osiguranja  
Osiguranje vrijedi na području Europe u zemljopisnom smislu. 

Prilikom transporta vozila preko vodenih površina (rijeke, jezera, mora i 
sl.) osiguravateljno pokriće postoji ako se mjesta prekrcaja nalaze na 
području teritorijalne valjanosti osiguranja. Ako se odredište nalazi izvan 
područja valjanosti osiguranja osiguravateljno pokriće prestaje sa 
završetkom postupka ukrcaja. 

Članak 13. 
Rješavanje sporova 

Ugovorne strane će sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovora o 
osiguranju ili u vezi s ovim ugovorom o osiguranju i svim njegovim 
naknadnim izmjenama i dopunama, uključujući i sporove koji se odnose 
na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede, prestanka ili tumačenja 
prvenstveno pokušati riješiti sporazumno, prema pravilima osiguravatelja 
o internom postupku rješavanja pritužbi stranaka, a ako u tome ne uspiju 
mogu nastaviti postupak u okviru izvansudskog rješavanja sporova pri 
pravobranitelju za osiguranje odnosno Centru za mirenje pri Hrvatskom 
uredu za osiguranje. 

Ako ugovorne strane ne uspiju riješiti spor na način opisan u ovom 
članku, za rješavanje svih sporova ugovara se mjesna nadležnost stvarno 
nadležnog suda u Zagrebu. 

 
 

     

U primjeni od:  1.3.2018. 

 

 




