
 

 

 

POSEBNI UVJETI DJELOMIČNOG KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA 
kombinacija D i H 

 

 

 
 Članak 1. 

Opće odredbe 

 
1. Djelomično kasko osiguranje kombinacija D i H 

može se ugovoriti samo uz obvezno osiguranje 
od automobilske odgovornosti. 

2. Ovi Posebni uvjeti važe samo uz Uvjete za 
obvezno osiguranje od automobilske 
odgovornosti. Na pitanja koja nisu riješena 
ovim Posebnim uvjetima primjenjuju se Uvjeti 
za obvezno osiguranje od automobilske 
odgovornosti. 

Članak 2. 
Osiguravateljno pokriće 

 
1. Ugovaratelj osiguranja može za osobno vozilo 

(premijska grupa 1) ugovoriti kombinaciju D i/ili 

kombinaciju H djelomičnog kasko osiguranja. 

1.1. Kombinacija D 

 Osiguravateljno pokriće odnosi se na lom i 
oštećenje standardno ugrađenih stakala na  
osobnom vozilu, osim stakala na svjetlima i 
zrcalima, kao i šteta na vozilu koja je izravno 
nastala sudarom s divljači ili domaćim 
životinjama u trenutku sudara. 

1.2.  Kombinacija H 

 Osiguravateljno pokriće odnosi se na 
oštećenja ili uništenje osobnog vozila koje na 
njemu prouzroči drugo nepoznato motorno 
vozilo ili pad snijega ili ledenih svijeća s krova, 
za vrijeme dok je bilo zaustavljeno ili parkirano. 

2. U slučaju nastupa više osiguranih slučajeva po 
istoj kombinaciji rizika u jednoj osiguravateljnoj 
godini, osiguravatelj će isplatiti najviše dvije 
naknade iz osiguranja.  

3. Prilikom isplate naknade iz osiguranja od 
ukupnog iznosa odštete odbija se obvezna 
franšiza u iznosu od 979,49 HRK (130,00 

EUR).  

4. Iznimno od prethodnog stavka, obvezna 
franšiza se ne primjenjuje u slučaju loma i 
oštećenja standardno ugrađenih stakala na  
osobnom vozilu (Kombinacija D) ako se izvrši 
popravak (ne zamjena) oštećenog stakla. 

 
Članak 3. 

Početak i prestanak obveze osiguravatelja 

 
1. Trajanje osiguranja je isto kao i trajanje 

osiguranja od automobilske odgovornosti 
ukoliko tijekom trajanja osiguranja ne dođe do 

promjene vlasnika vozila. 

2. Promjenom vlasnika osiguranog vozila ugovor 
o osiguranju prestaje istekom 24-tog sata 
dana kada je novi korisnik, odnosno vlasnik 

preuzeo vozilo. 

 
Članak 4. 

Obveze osiguranika kada nastane 
osigurani slučaj 

 
1. Kada nastane osigurani slučaj na temelju 

kojeg se traži naknada iz osiguranja, 
osiguranik je, odmah nakon saznanja, 
osiguravatelju dužan prijaviti nastali osigurani 
slučaj uz naknadnu pisanu prijavu najkasnije u 
roku od 3 (tri) dana od dana saznanja te 

osigurati dokaze o načinu nastanka štete. 

2. Uz obveze iz prethodnog stavka, u slučaju 
kada je šteta na vozilu izravno nastala 
sudarom s divljači ili domaćim životinjama u 
trenutku sudara, osiguranik je dužan odmah po 
nastanku štetu prijaviti policiji. 

3. Ako osiguranik nakon nastupa osiguranog 
slučaja ne ispuni neku od prethodno 
navedenih obveza, dužan je osiguravatelju 
naknaditi štetu koja je nastala zbog tog 

neispunjenja. 

 

 

U primjeni od: 05.09.2022. 

 

 

 

 


