Opći uvjeti za osiguranje elektrotehničkih postrojenja
(AMB HH 2020 / stupanj 2)

Sadržaj:
Članak 1. Predmet osiguranja

Članak 6. Obveze osiguranika prije nastupa osiguranog slučaja

Članak 2. Osigurani rizici

Članak 7. Obveze osiguranika nakon nastupa osiguranog slučaja

Članak 3. Osigurani troškovi

Članak 8. Osigurana vrijednost i naknada iz osiguranja

Članak 4. Isključenja iz osiguranja

Članak 9. Postupak vještačenja

Članak 5. Područje važenja osiguranja

Članak 10. Završne odredbe

Članak 1.

Članak 4.
Isključenja iz osiguranja

Predmet osiguranja
Prema ovim Općim uvjetima za osiguranje elektrotehničkih postrojenja (u
daljnjem tekstu: Opći uvjeti) predmet osiguranja mogu biti: bazenska
tehnika, solarni uređaji, hidromasažne kade, toplinske pumpe i sustavi za
grijanje. Osigurana su ona elektrotehnička postrojenja koja su navedena u
polici.

Članak 2.
Osigurani rizici
1.

Osigurana su nepredvidiva i iznenadno nastala oštećenja ili uništenja
osiguranih predmeta uslijed sljedećih rizika:

1.1. pogrešno (nepravilno) rukovanje, nespretnost, nemarnost ili krajnja
nepažnja;
1.2. djelovanje električne energije na elektrotehničkim postrojenjima (npr.
povećanje jakosti struje, prenapon, greške u izolaciji, kratki spoj,
zemni spoj, greške u kontaktu, preskok, preopterećenje) također i
onda ako pri tome dođe do pojava u vidu svjetlosti, topline ili
eksplozije.
Ako zbog prenapona ili indukcije uslijed udara groma ili atmosferskih
pražnjenja dođe do pojava poput svjetlosti, topline ili eksplozije,
osiguravateljno pokriće odnosi se samo na elektrotehnička
postrojenja koja su tim pojavama pogođena.
1.3. greške u materijalu ili proizvodnji;
1.4. raspuknuće zbog djelovanja cetrifugalne sile;

1.

Iz osiguravateljnog pokrića isključene su sljedeće štete, čak i ako
nastanu kao neizbježna posljedica osiguranog slučaja:

1.1. štete koje su posljedica namjere osiguranika i osoba koje s njim žive
u kućanstvu;
1.2. štete uslijed požara, udara groma, eksplozije, pada zračne ili
svemirske letjelice;
1.3. štete uslijed tuče, odrona ili udara kamenja, klizanja tla, poplave,
naplavine, lavine, padalina;
1.4. štete uslijed provalne ili obične krađe;
1.5. štete uslijed izljeva vode;
1.6. štete uslijed loma stakla;
1.7. štete zbog grešaka i nedostataka koji su ugovaratelju osiguranja kod
ugovaranja osiguranja bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati;
1.8. štete zbog prirodnog trošenja (istrošenosti, starenja i prijevremenog
starenja), uslijed trajnih utjecaja kemijske, toplinske ili mehaničke
prirode, kao i korozije, hrđe, kamenca ili drugih taloženja;
1.9. štete pri transportu;
1.10.štete zbog trajnog utjecaja vremenskih prilika ili okoliša;
1.11.štete nastale za vrijeme dok predmet osiguranja nije postavljen u
stanje spremno za rad;

1.5. nedostatak vode u parnim kotlovima i aparatima;

1.12.štete estetskog tipa koje nemaju utjecaja na funkciju ili trajanje
osiguranog predmeta;

1.6. implozija ili drugo djelovanje podtlaka;

1.13.štete uslijed neposrednog ili posrednog djelovanja:
1.13.1.ratnih zbivanja bilo koje vrste, s objavom rata ili bez nje,
uključujući sve nasilne radnje država i sve nasilne radnje
političkih i terorističkih organizacija;

1.7. preveliki pritisak s izuzetkom eksplozije;
1.8. otkazivanje mjernih, regulacijskih ili sigurnosnih naprava;
1.9. oluja, pritisak snježnih masa, mraz;

1.13.2.unutrašnjih nemira, građanskog rata, revolucije, pobune,
ustanka;

1.10.mehaničko djelovanje sile.

1.13.3.svih vojnih ili službenih mjera koje su povezane s događajima
navedenima u točkama 1.13.1. i 1.13.2.;

Članak 3.
Osigurani troškovi
1.

2.

Osigurani su troškovi uzrokovani razumnim pokušajem osiguranika da
spriječi nastupanje osiguranog slučaja, odnosno da se ograniče i
umanje njegove štetne posljedice, čak i onda ako su ti pokušaji ostali
bez uspjeha.
Naknada ovih troškova i naknada iz osiguranja za osigurane stvari
zajedno iznose najviše koliko i svota osiguranja.

1.13.4.potresa ili drugih izvanrednih prirodnih katastrofa;
1.13.5.nuklearne energije, djelovanja
ionizirajućeg zračenja.
2.

radioaktivnih

izotopa

ili

Osiguranjem nisu obuhvaćene posredne štete (štete koje nisu
neposredna posljedica osiguranog rizika, kao npr. gubitak zarade).
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Članak 5.

Članak 8.

Područje važenja osiguranja
1.

Osiguranje vrijedi na mjestu osiguranja navedenom u polici.

2.

Osiguranik je dužan promjenu mjesta osiguranja odmah prijaviti
osiguravatelju pisanim putem.

Osigurana vrijednost i naknada iz osiguranja
1.

Novonabavnom vrijednošću smatraju se troškovi popravka ili ponovne
nabave novih stvari iste vrste i kvalitete uključujući troškove vozarine
(isključujući zračni prijevoz), carine i montaže.

Članak 6.
Obveze osiguranika prije nastupa osiguranog slučaja
1.

Osigurana vrijednost predmeta osiguranja je njegova novonabavna
vrijednost.

Pri utvrđivanju novonabavne vrijednosti ne uzimaju se u obzir popusti
na cijenu kao nabavni popust, popust na količinu i sl.

Osiguranik se mora pobrinuti za to da predmet osiguranja:

U slučaju nastupa osiguranog slučaja naknađuje se:

1.1. bude u tehnički ispravnom stanju;

2.

1.2. bude uredno čuvan i održavan;

2.1. kod uništenja ili nestanka predmeta osiguranja - amortizirana
vrijednost (naknada u postotku od novonabavne vrijednosti) ovisno o
starosti predmeta osiguranja u odnosu na godinu proizvodnje i to:

1.3. ne bude stalno ili namjerno prekomjerno opterećen.
2.

- u prvoj godini 100%;

Ako osiguranik ne ispuni neku od propisanih ili ugovorenih obveza, a
za to nema opravdanja, obveza osiguravatelja smanjuje se za onoliko
za koliko je nastala šteta veća zbog tog neispunjenja.

- u drugoj godini 90%;
- u trećoj godini 80%;

Članak 7.

- u četvrtoj godini 70%;

Obveze osiguranika nakon nastupa osiguranog slučaja
1.

2.

- u petoj godini 60%;

Obveza smanjenja štete - spašavanje

- u šestoj godini 50%;

Osiguranik je dužan, u skladu s mogućnostima:

- u sedmoj godini 40%;

- pobrinuti se za očuvanje, spašavanje ili ponovno stjecanje
osiguranih stvari;
- zatražiti od osiguravatelja upute o postupanju te se istih pridržavati.

- u osmoj godini 30%;

Obveza prijave štete

- u desetoj i svakoj slijedećoj godini 10%.

- u devetoj godini 20%;

2.1. Osiguranik je dužan bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od
dana saznanja, obavijestiti osiguravatelja o nastupu osiguranog
slučaja.

2.2. kod oštećenja predmeta osiguranja - trošak popravka, ali najviše do
iznosa koji bi bio obračunat u slučaju uništenja ili nestanka predmeta
osiguranja.

2.2. U prijavi se obvezno moraju navesti sva elektrotehnička postrojenja
koja su uništena, oštećena ili nestala prilikom nastupa osiguranog
slučaja.

U potrebne troškove popravka ubrajaju se i troškovi montaže, dovoza
i odvoza.

3.

3.1. Osiguravatelju se prema mogućnosti mora dozvoliti svaka istraga koja
je potrebna za utvrđivanje postojanja njegove obveze, njezina iznosa
ili opsega.
3.2. Osiguranik mora pomoći osiguravatelju u utvrđivanju štete i na njegov
zahtjev o vlastitom trošku dostaviti mu sve potrebne pisane dokaze
(npr. računi, zapisnici, potvrde).
3.3. Stanje uzrokovano štetom ne smije se mijenjati bez suglasnosti
osiguravatelja dok se šteta u cijelosti ne utvrdi, osim ako je takva
promjena potrebna radi umanjenja štete ili služi javnom interesu.
Prema mogućnosti osiguranik treba fotografirati i/ili snimiti mjesto
nastanka štete i nastala oštećenja.
Ako je popravak hitno potreban radi nastavka rada, s istim se može
početi i prije očevida od strane ovlaštene osobe osiguravatelja, ako je
osiguravatelj suglasan s takvim postupkom. No dijelovi koji se kod
popravka više ne koriste ili su promijenjeni trebaju se staviti na
raspolaganje osiguravatelju radi očevida.
4.

5.

3.

Kod osiguranih troškova (članak 3.) naknađuju se stvarno nastali
troškovi.

4.

Na utvrđivanje osigurane vrijednosti ne utječe subjektivna vrijednost
stvari koja nije procjenjiva objektivnim mjerilima (afekciona vrijednost).

5.

U slučaju uništenja predmeta osiguranja, naknada iz osiguranja
umanjuje se za vrijednost njegovih ostataka.

6.

Ako se popravkom predmeta osiguranja poveća njegova osigurana
vrijednost u odnosu na njegovu osiguranu vrijednost neposredno prije
nastupa osiguranog slučaja, tada se naknada za troškove popravka
umanjuje za iznos povećanja vrijednosti.

7.

Troškove privremenog popravka snosi ugovaratelj osiguranja.

8.

Ne naknađuju se štete za koje se naknada iz osiguranja može ostvariti
na temelju nekog drugog ugovora o osiguranju ili jamstva proizvođača
ili trgovca.

9.

Za stvari koje se sastoje od dviju ili više konstrukcijskih jedinica vrijedi:

Obveza utvrđivanja štete

Ako osiguranik ne ispuni neku od propisanih ili ugovorenih obveza
smanjenja štete (spašavanja), a za to nema opravdanja, obveza
osiguravatelja smanjuje se za onoliko za koliko je nastala šteta veća
zbog toga neispunjenja.
Ako ugovaratelj osiguranja nakon nastupa osiguranog slučaja ne
ispuni neku od ostalih obveza (npr. obvezu prijave štete) iz ovog
članka dužan je osiguravatelju naknaditi štetu koju je osiguravatelj
zbog toga imao.

9.1. konstrukcijske jedinice su izmjenjivi dijelovi stroja koji predstavljaju
zatvorenu funkcionalnu jedinicu (npr. motori, prijenosnik, crpke,
upravljačke jedinice);
9.2. naknada iz osiguranja se isplaćuje samo za one konstrukcijske
jedinice koje su pogođene štetom. Kod uništenja se obračun naknade
iz osiguranja vrši prema točki 2.1., a kod oštećenja prema točki 2.2.;
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9.3. za dijelove predmeta osiguranja koji nisu pogođeni štetom naknada iz
osiguranja se ni u kojem slučaju ne isplaćuje. To vrijedi i onda ako
izmjena ili popravak neke uništene ili oštećene konstrukcijske jedinice
nije moguća ili nije ekonomična.
10. Ako je ugovoreno, osiguranik je obvezan za svaki osigurani slučaj
sam snositi iznos koji je naveden u polici kao samopridržaj.

Članak 9.
Postupak vještačenja
Kod postupka vještačenja prema odredbama Općih uvjeta osiguranja
imovine na zahtjev jedne ugovorne strane također se mora utvrditi:
1.

osigurana vrijednost stvari pogođenih štetom neposredno prije
nastupa osiguranog slučaja kao i vrijednost ostataka;

2.

osigurana vrijednost osiguranih stvari koje nisu pogođene štetom;

3.

visina troškova popravka;
Ako se zbog popravka neke stvari njezina osigurana vrijednost
poveća u odnosu na njezinu osiguranu vrijednost neposredno prije
nastupa osiguranog slučaja, tada treba utvrditi i iznos povećanja
vrijednosti.

4.

jesu li ispunjene dogovorene obveze ugovaratelja osiguranja prije
nastupa osiguranog slučaja sukladno ovim uvjetima;

5.

sastoje li se osigurane stvari od konstrukcijskih jedinica, pri čemu se
sukladno članku 8. stavku 9.1. konstrukcijskim jedinicama smatraju
izmjenjivi dijelovi stroja koji čine zatvorenu funkcionalnu jedinicu.

Članak 10.
Završne odredbe
Na osiguranje elektrotehničkih postrojenja se uz ove Opće uvjete
primjenjuju i Opći uvjeti osiguranja imovine.

U primjeni od: 21.5.2020.
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