
 
Dodatni uvjeti za osiguranje kuća za iznajmljivanje i turističkih apartmana 

GRAWE APARTMAN PLUS  

 
1. Na osiguranje kuća za iznajmljivanje primjenjuju se Opći uvjeti osiguranja imovine, Opći uvjeti za osiguranje 

građevinskog dijela kuće i ovi Dodatni uvjeti. Ugovorena je vrhunska razina osiguravateljne zaštite iz Općih uvjeta za 
osiguranje građevinskog dijela kuće. 

Na osiguranje turističkih apartmana primjenjuju se Opći uvjeti osiguranja imovine, Opći uvjeti za osiguranje 
građevinskog dijela stana i ovi Dodatni uvjeti. Ugovorena je vrhunska razina osiguravateljne zaštite iz Općih uvjeta za 
osiguranje građevinskog dijela stana. 

2. U smislu ovih Dodatnih uvjeta: 

2.1. kućom za iznajmljivanje smatra se stambeni objekt koji je namijenjen smještaju gostiju u cjelini ili pojedinačno u više 
apartmana unutar kuće; 

2.2. turističkim apartmanom smatra se posebna etažna cjelina u sklopu građevinskog objekta koja ima poseban ulaz, a 
namijenjena je smještaju gostiju;  

2.3. gostom kuće za iznajmljivanje/turističkog apartmana smatra se osoba koja je uz naknadu primljena na smještaj u kuću 
za iznajmljivanje/turistički apartman i koja je na propisani način prijavljena turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: 
gost).  

3. Iznimno od Općih uvjeta za osiguranje građevinskog dijela kuće odnosno Općih uvjeta za osiguranje građevinskog 
dijela stana, dodatno osigurani predmeti iz članka 3. navedenih Općih uvjeta osigurani su do sljedećih iznosa: 

3.1. sljedeća oprema objekta na terasama, balkonima i osiguranom zemljištu u vlasništvu osiguranika: zidani roštilj (gril), 
nadstrešnice, pergole i staze - osigurani su svotom osiguranja od 3.000 EUR na prvi rizik;  

3.2. hidromasažne kade na osiguranom zemljištu u vlasništvu osiguranika s cjelokupnom opremom, ukopane u zemlju ili 
učvršćene za podlogu u skladu s tehničkom uputom za montažu, osigurane su svotom osiguranja od 3.000 EUR na 
prvi rizik; originalno pokrivalo hidromasažne kade osigurano je svotom osiguranja od 300 EUR na prvi rizik.  

4. Uz osiguravateljna pokrića navedena u Općim uvjetima za osiguranje građevinskog dijela kuće odnosno Općim 
uvjetima za osiguranje građevinskog dijela stana ugovara se osiguravateljno pokriće i za štete nastale kao posljedica 
naglih i iznenadnih oštećenja objekta kuće za iznajmljivanje ili turističkog apartmana koje je počinio gost sa svotom 
osiguranja od 350 EUR na prvi rizik po štetnom događaju. Sudjelovanje ugovaratelja osiguranja u šteti iznosi 70 EUR 
po štetnom događaju. Visina naknade štete ne može biti veća od sadašnje vrijednosti oštećenog predmeta 
osiguranja. Za sve osigurane slučajeve koji nastupe tijekom jedne osiguravateljne godine osiguravatelj isplaćuje 
ukupno najviše 1.000 EUR (agregatni limit). 

Iz osiguravateljnog pokrića isključena su oštećenja objekta nastala upotrebom motornog i priključnog vozila te 
bespilotne letjelice (drona). 

Osiguravatelj zadržava pravo regresa prema gostu odgovornom za štetu neovisno o postojanju policijskog zapisnika. 
Prilikom prijave štetnog događaja ugovaratelj osiguranja u obvezi je osiguravatelju dostaviti podatke o gostu/gostima 
koji su u vrijeme nastanka štetnog događaja boravili u kući za iznajmljivanje/turističkom apartmanu (ime i prezime, 
adresa, OIB ili broj nekog drugog dokumenta kojim se gost identificirao, dokaz o prijavi turističkoj zajednici). 

 
U primjeni od: 21.5.2020. 

 


