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 Posebni uvjeti za osiguranje od potresa 
(EBV 2020 / stupanj 3)

Članak 1. 

Područje primjene 

Ovisno o ugovorenom osnovnom osiguranju imovine uz koje je ugovoreno 
osiguranje od potresa, na osiguranje od potresa se uz ove Posebne uvjete 
za osiguranje potresa (u daljnjem tekstu: Posebni uvjeti) primjenjuju: 

- Opći uvjeti osiguranja od požara, 

- Opći uvjeti za osiguranje građevinskog dijela kuće, 

- Opći uvjeti za osiguranje građevinskog dijela stana ili 

- Opći uvjeti za osiguranje kućanstva. 

Članak 2. 

Predmet osiguranja 

Predmet osiguranja od potresa mogu biti sve pokretne i nepokretne stvari 
koje su predmet osnovnog osiguranja imovine, osim onih koje su isključene 
ovim Posebnim uvjetima. 

Članak 3. 

Osiguravateljno pokriće 

1. U smislu ovih Posebnih uvjeta potres označava gibanje tla izazvano 
prirodnim procesima u zemljinoj kori. 

2. Jednim osiguranim slučajem u smislu ovih Posebnih uvjeta smatraju 
se sve štete prouzročene potresom, a koje su nastale tijekom 
razdoblja od 72 uzastopna sata računajući od početka potresanja tla. 

3. Osiguranjem su pokrivene štete zbog uništenja ili oštećenja predmeta 
osiguranja koje su nastale neposredno nakon potresa ili su u uzročnoj 
vezi s njim zbog djelovanja osiguranih rizika iz osnovnog osiguranja. 

4. Osiguranjem su obuhvaćeni i troškovi rušenja i raščišćavanja koji 
nastanu zbog uništenja ili oštećenja predmeta osiguranja. To su 
troškovi rušenja ostataka predmeta osiguranja koji su pogođeni 
osiguranim slučajem te raščišćavanja istih, uključujući sortiranje 
ostataka i otpada, na mjestu osiguranja. 

5. Po nastanku osiguranog slučaja osigurateljna naknada, zajedno s 
troškovima rušenja i raščišćavanja, ne može prijeći ugovorenu svotu 
osiguranja. 

6. Osiguravateljno pokriće obuhvaća isključivo troškove navedene u 
stavku 4. ovog članka. Troškovi navedeni u Općim uvjetima za 
osiguranje građevinskog dijela kuće, Općim uvjetima za osiguranje 
građevinskog dijela stana odnosno Općim uvjetima za osiguranje 
kućanstva isključeni su iz osiguranja od potresa. 

Članak 4. 

Isključenja iz osiguranja 

1. Iz osiguravateljnog pokrića isključene su štete: 

1.1. nastale po osnovi osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama; 

1.2. od potresa izazvanih ljudskom djelatnošću (npr. zbog eksplozija 
klasičnih ili nuklearnih naprava i dr.); 

1.3. na freskama, mozaicima i drugim ukrasnim dodacima na 
građevinama; 

1.4. koje su prouzročene, neposredno ili posredno, bilo kojim od sljedećih 
događaja: ratom, revolucijom, ustankom, minama, torpedima, 
bombama ili drugim ratnim oružjem, sabotažom ili terorizmom 
počinjenim iz političkih pobuda, građanskim nemirima, konfiskacijom, 
rekvizicijom ili ostalim sličnim mjerama koje provodi neka vlast ili 
druga slična organizacija; 

1.5. koje su prouzročene djelovanjem nuklearne energije i radioaktivne 
kontaminacije; 

1.6. koje su prouzročene zagađenjem stvari nekim opasnim tvarima koje 
su ispuštene, odnosno koje su istjecale te troškovi čišćenja takvih 
zagađenja; 

1.7. od potresa koje su nastali u rudnicima. 

Članak 5. 

Obveze osiguranika nakon nastupa osiguranog slučaja 

1. Osiguranik je dužan bez odlaganja prijaviti osiguravatelju nastalu 
štetu i na njegov zahtjev pribaviti od mjerodavne seizmografske 
službe podatke o potresu na temelju kojega potražuje naknadu iz 
osiguranja. 

2. Osiguranik stječe pravo na naknadu štete ako se dokaže da je na 
prostoru gdje se nalazi predmet osiguranja jačina potresa bila 
intenziteta od najmanje pet stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove 
ljestvice. 

Članak 6. 

Naknada iz osiguranja i učešće osiguranika u šteti (samopridržaj) 

1. Naknada iz osiguranja utvrđuje se sukladno odredbama uvjeta 
osnovnog osiguranja imovine iz članka 1. 

2. U svakom osiguranom slučaju obračunata naknada iz osiguranja 
umanjuje se za ugovoreni samopridržaj, s time da odbitak ne može 
biti niži od minimalnog odnosno viši od maksimalnog iznosa 
navedenog u polici osiguranja.  

 

U primjeni od: 21.5.2020. 


