
Posebni uvjeti za osiguranje putnika i Ëlanova posade
od posljedica nesretnog sluËaja (nezgode) za vrijeme upravljanja 

i voænje brodicom ili jahtom

»lanak 1. 
OpÊe odredbe

1. OpÊi uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog 
sluËaja - nezgode (u daljnjem tekstu: OpÊi uvjeti) i ovi 
Posebni uvjeti za osiguranje putnika i Ëlanova posade od 
posljedica nesretnog sluËaja (nezgode) za vrijeme 
upravljanja i voænje brodicom ili jahtom (u daljnjem tekstu: 
Posebni uvjeti) sastavni su dio ugovora o osiguranju putnika 
i Ëlanova posade od posljedica nesretnog sluËaja (nezgode) 
za vrijeme upravljanja i voænje brodicom ili jahtom, koji 
ugovaratelj osiguranja sklapa s GRAWE Hrvatska d.d. (u 
daljnjem tekstu: osiguravatelj).

2. Ugovaratelj osiguranja moæe biti svaka fiziËka i pravna osoba 
koja posjeduje brodicu ili jahtu (u daljnjem tekstu: plovilo).

3. Osobe osigurane po ovim Posebnim uvjetima ukljuËene su u 
potpunu obvezu osiguravatelja bez obzira na njihovo 
zdravstveno stanje i opÊu radnu sposobnost, osim duπevno 
bolesnih osoba i osoba potpuno liπenih poslovne 
sposobnosti koje su u svakom sluËaju iskljuËene iz 
osiguranja.

»lanak 2. 
Obveza osiguravatelja

1. Osiguravatelj je u obvezi ako nesretni sluËaj nastupi tijekom 
boravka osiguranika na plovilu i u plovidbi.

2. Iz osiguranja su u cijelosti iskljuËene sve obveze 
osiguravatelja ako je nesretni sluËaj nastao:

2.1. pri sudjelovanju plovila na natjecanju radi postizanja najveÊe 
ili najveÊe prosjeËne brzine ili ocjenskoj voænji ukljuËujuÊi i 
sluæbeni trening;

2.2. pri upravljanju i voænji plovilom bez znanja odnosno 
odobrenja vlasnika plovila (nedozvoljena posluga i kraa 
plovila) te upravljanju plovilom od strane osobe koja nema 
odgovarajuÊe ovlaπtenje za upravljanje tom vrstom plovila;

2.3. zbog uzroka navedenih u Ëlancima 15. i 16. OpÊih uvjeta.

»lanak 3. 
NaËin sklapanja ugovora o osiguranju

1. Ugovor o osiguranju sklapa se bez naznake imena i 
prezimena osiguranika i odnosi se iskljuËivo na osobe na 
plovilu koje je toËno odreeno i opisano u polici (ime i 
oznaka plovila, vrsta plovila).

2. Osiguranjem je obuhvaÊen onaj broj osoba koji je naveden u 
polici osiguranja.

3. Ako prilikom nastupa osiguranog sluËaja, ne uzimajuÊi 
pritom u obzir voditelja brodice/zapovjednika jahte, broj 
osoba obuhvaÊenih osiguranjem bude veÊi od broja osoba 
navedenog u polici, svote osiguranja smanjuju se razmjerno 
broju osoba koje su obuhvaÊene osiguranjem u trenutku 
nastupa osiguranog sluËaja prema broju osoba navedenom 
u polici.

4. Voditelj brodice/zapovjednik jahte u smislu ovih Posebnih 
uvjeta je osoba koja je plovilom upravljala u trenutku 
nastupa osiguranog sluËaja, a posjeduje odgovarajuÊe 
ovlaπtenje za upravljanje tom vrstom plovila.

5. Kod kupoprodaje plovila osiguranje vrijedi do isteka tekuÊeg 
razdoblja osiguranja.

»lanak 4. 
PlaÊanje premije

1. Ugovaratelj osiguranja obvezan je ugovorenu premiju plaÊati 
osiguravatelju za sve osiguranike, za Ëitavo vrijeme trajanja 
osiguranja i u rokovima oznaËenim u polici. 

2. Obveza osiguravatelja prema svakom osiguraniku postoji i u 
sluËaju kad ugovaratelj osiguranja nije platio premiju u roku 
oznaËenom u polici, ako je osigurani sluËaj nastao za 
vrijeme trajanja osiguranja u smislu Ëlanaka 4. i 5. OpÊih 
uvjeta.

»lanak 5. 
Zavrπne odredbe

Ovi Posebni uvjeti vrijede uz OpÊe uvjete, a ako je njihov sadræaj u
suprotnosti sa sadræajem OpÊih uvjeta, vrijede ovi Posebni uvjeti. 

U primjeni od: 01.07.2011.


