UVJETI PROŠIRENOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
Članak 1.
1.

2.

3.

Prošireno osiguranje od automobilske odgovornosti
(u daljnjem tekstu: prošireno osiguranje) je
dobrovoljno osiguranje za štetu koju uporabom
motornog vozila osiguranog po polici obveznog
osiguranja od automobilske odgovornosti (u daljnjem
tekstu: obvezno osiguranje) pretrpi ovlašteni vozač
vlastitom krivnjom.

2.

3.

Prošireno osiguranje može se zaključiti isključivo uz
obvezno
osiguranje
sklopljeno
kod
istog
osiguravatelja.
Prošireno osiguranje odnosi se kako na štete koje su
nastale u tuzemstvu tako i na štete nastale u
inozemstvu.

Po proširenom osiguranju isključena je obveza
osiguravatelja za naknadu štete na stvarima, zbog
izgubljene zarade i drugih vidova imovinske štete
osim one koja je izričito navedena u prethodnom
članku.
Troškovi zastupanja oštećenika u postupcima
ostvarivanja naknade po proširenom osiguranju
uračunavaju se u svote pokrića.
Članak 5.
Na prošireno osiguranje primjenjuju se odredbe
Uvjeta za obvezno osiguranje od automobilske
odgovornosti, ako ovim uvjetima nije određeno
drugačije.

Članak 2.

Članak 6.

1.

Osiguravatelj je u obvezi nadoknaditi pretrpljenu
štetu ovlaštenom vozaču do iznosa ugovorene svote
pokrića.

1.

2.

Svote pokrića po proširenom osiguranju samostalne
su i neovisne o svoti pokrića za obvezno osiguranje.
Svota pokrića za slučaj tjelesne ozljede i za slučaj
smrti utvrđena je u polici osiguranja.

Prošireno osiguranje prestaje prestankom obveznog
osiguranja s tim da se na prošireno osiguranje ne
primjenjuju odredbe o počeknom roku Uvjeta za
obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti.

2.

Ako se za vrijeme trajanja proširenog osiguranja
promijeni vlasnik motornog vozila osiguranog po
obveznom osiguranju (makar i bez formalnog
prijepisa u prometnoj dozvoli), prošireno osiguranje
prestaje važiti u 24.00 sata onoga dana kada je novi
vlasnik stupio u posjed motornog vozila. Osiguranik
ima pravo na neiskorišteni dio premije, ako u toj
godini osiguranja nije nastupio osigurani slučaj.

Članak 3.
Osiguravatelj je u obvezi po proširenom osiguranju
naknaditi, u okviru svota pokrića, pretrpljenu štetu
kako slijedi:
- u slučaju tjelesne ozljede sve zakonom priznate
vidove neimovinske štete, a
- u slučaju smrti, neimovinsku štetu i materijalne
troškove pogreba, nadgrobnog spomenika i grobnog
mjesta.

Članak 7.
1.

Oštećenik koji polaže pravo na naknadu po
proširenom osiguranju dužan je bez odgode prijaviti
štetni događaj osiguravatelju i dostaviti svu
dokumentaciju koja je potrebna za utvrđivanje
osnovanosti prava i visine naknade.

2.

Osiguravatelj je dužan isplatiti naknadu određenu
ugovorom o osiguranju u roku koji ne može biti dulji
od četrnaest dana, računajući od dana kada je
osiguravatelj dobio obavijest da se osigurani slučaj
dogodio.
Ako je za utvrđivanje postojanja osiguravateljeve
obveze ili njezina iznosa potrebno stanovito vrijeme,
osiguravatelj je dužan isplatiti naknadu određenu
ugovorom u roku od trideset dana od dana primitka
odštetnog zahtjeva ili ga u istom roku obavijestiti da
njegov zahtjev nije osnovan.
U slučaju pokretanja sudskog postupka ostvarivanja
prava po proširenom pokriću bez prethodnog
postupka iz stavka 1. ukupni sudski troškovi i kamate
na eventualno dosuđenu obvezu osiguravatelja
uračunavaju se u svote pokrića iz članka 2.

Članak 4.
1.

Prošireno osiguranje ne odnosi se na rizik štete
uzrokovane namjerom ili krajnjom nepažnjom vozača
osiguranog
vozila,
pod
čime
se
naročito
podrazumijeva uzrokovanje nezgode:
- vožnjom brzinom koja je u naselju za više od 30 km
na sat veća od dopuštene brzine odnosno koja je
izvan naselja za više od 50 km na sat veća od
dopuštene brzine;
- pretjecanjem ispred vrha prijevoja ili u zavoju gdje
je preglednost ceste nedovoljna,
- nepoštivanjem prometnog znaka “stop” ili crvenog
svjetla na semaforu;
- vožnjom kolničkom trakom namijenjenom za promet
vozila iz suprotnog smjera, odnosno u suprotnom ili
zabranjenom smjeru.

3.

4.

Članak 8.
1.

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.

2.

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