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Uvjeti za osiguranje od privatne odgovornosti 

PREDMET OSIGURANJA 

Članak 1. 

(1) Predmet osiguranja je odgovornost osiguranika za štete koje prouzroči: 

1. u svojstvu privatne osobe u svakodnevnom životu izvan obavljanja zanatske 

ili neke druge 

2. djelatnosti kojom se privređuje, iz posjedovanja i uporabe bicikla bez motora, 

3. iz amaterskog bavljenja sportom, osim lova, 

4. kao držatelj kućnih životinja kada se životinje ne drže u svrhu 

privređivanja. 

(2) U istom obujmu kao i u stavku (1) ovog članka osiguranje se odnosi i na 

odgovornost supružnika djece osiguranika. 

RIZICI ISKLJUČENI IZ OSIGURANJA 

Članak 2. 

 Osiguranjem nije pokrivena: 

1. odgovornost osiguranika ili osoba za  koje on odgovara za namjerno 

prouzročenu štetu, 

2. odgovornost  za  štete  iz  držanja  i  upotrebe motornih vozila i drugih 

vozila na motorni pogon (traktora, motokultivatora, samohodnih radnih 

strojeva) te letjelica i plovila, 

3. šteta koju pretrpi osiguranik, njegov supružnik i djeca, 

4. odgovornost za štete na stvarima ili izvršenim radovima koje je 

osiguranik, ili koja druga osoba  po  njegovom  nalogu  ili  za  njegov  račun, 

izradio ili isporuči o, ako je uzrok štete u izradi ili isporuci, 

5. odgovornost za štete od neispravnog proizvoda, 

6. odgovornost   za   štete  koje   su   nastale   kao posljedica svjesnog postupanja 

protivno propisima ili pravilima, 

7. odgovornost za štete koje osiguranik prouzroči pod utjecajem uzrokovane 

konzumacijom alkohola ili opojnih sredstava, 

8. odgovornost   osiguranika   za   štete   nastale profesionalnim bavljenjem 

nekim sportom, kao i sportom ili rekreacijom vezanom uz upotrebu vozila 

s motorom bilo koje vrste, uporabu letjelica, lova i borilačkih sportova, 

9. odgovornost   za   štete   koje   su   posljedica zagađivanja zraka, vode i tla, 

10. odgovornost za štete na tuđim stvarima koje je osiguranik uzeo u zakup, 

poslugu, zajam, na čuvanje, na prijevoz i sl., 

11. šteta koja nastane na stvarima uslijed trajnog djelovanja temperature, 

plinova, pare, vlage ili padalina  (dima,  čađi,  prašine  i  sl.) kao  i uslijed 

pljesnivosti, trešnje, šuma i sl. što ima za posljedicu postepeno nastajanje 

štete; ulijeganja tla i klizanja zemljišta te poplave stajaćih ,tekućih i 

podzemnih voda. 

12. šteta nastala hladnim i vatrenim oružjem koje služi za obranu ili 

sudjelovanje na streljačkim natjecanja. 

MJESTO OSIGURANJA 

Članak 3. 

 Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali  na  području  Europe,  

a  van  teritorija Republike Hrvatske. 

VRIJEME OSIGURATELJNOG POKRIĆA 

Članak 4. 

(1) Osiguratelj   je   u   obvezi   za   sve   osigurane slučajeve koji se ostvare za 

vrijeme trajanja ugovora o osiguranju. 

(2) Jednim  osiguranim  slučajem  smatraju  se  svi događaji koji potječu od istog 

uzroka. 

(3) Kod šteta zbog povrede zdravlja  koje nastaju postupno, u slučaju sumnje, 

smatra se da je štetni događaj  nastao  onda  kada  je  prvi  put  nalazom 

liječnika utvrđena povreda zdravlja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZNOS OSIGURANJA 

Članak 5. 

(1) Iznos osiguranja smanjen za iznos obvezne i/ili ugovorene franšize je gornja 

granica obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju , pa i onda 

kada za štetu odgovara više osoba, čija je odgovornost pokrivena ovim 

osiguranjem. 

(2) Ugovoreni iznos osiguranja predstavlja maksimalan iznos obveze osiguratelja  

za  vrijeme trajanja police osiguranja od privatne odgovornosti. 

(3) U šteti osiguranik učestvuje sa iznosom obvezne franšize u visini od 5% od 

štete, ali maksimalno 132,72 EUR (999,98 kn). 

OBVEZA OSIGURANIKA NASTANKOM OSIGURANOG SLUČAJA 

Članak 6. 

(1) Osiguranik  je  dužan  izvijestiti  osiguratelja  o nastupanju osiguranog slučaja 

kao i o podnijetom zahtjevu za naknadu štete najkasnije u roku od tri dana 

po saznanju. 

(2) Osiguranik je dužan izvijestiti osiguratelja i onda kada zahtjev za naknadu 

štete protiv njega bude istaknut preko suda, kada bude stavljen u pritvor, 

kao  i  onda  kada  bude  proveden  postupak  za osiguranje dokaza. 

(3) Ako je proveden uviđaj, podignuta optužnica ili je donesena odluka o 

kaznenom postupku, osiguranik je dužan o tome odmah izvijestiti 

osiguratelja, pa i onda  kada  je  već  prijavio  nastanak  štetnog događaja. 

Također je dužan dostaviti nalaz nadležnog organa u svezi s nastalim štetnim 

događajem. 

(4)  Ako  je  osiguranjem  pokrivena  šteta  nastala uslijed krađe stvari, osiguranik 

je dužan krađu bez odlaganja prijaviti organu javne sigurnosti. 

(5) Osiguranik nije ovlašten da se bez prethodne suglasnosti osiguratelja 

izjašnjava o zahtjevu za naknadu štete a osobito da ga prizna potpuno ili 

djelomično,  da  se  o  zahtjevu  za  naknadu  štete nagodi, kao ni da izvrši 

isplatu, osim ako se prema činjeničnom stanju nije moglo odbiti priznanje, 

nagodba odnosno isplata, a da se time ne učini očigledna nepravda. Ako je 

osiguranik u zabludi smatrao da postoji njegova odgovornost ili da su 

ispravno utvrđene činjenice, to ga neće opravdati. 

(6) Ako oštećeni podnese tužbu za naknadu štete protiv osiguranika, 

osiguranik je dužan dostaviti osiguratelju kopiju sudskog poziva odnosno 

tužbe i svih podnesaka u toj parnici,  kao i svu dokumentaciju  u  svezi  sa   

 štetnim  događajem  i odštetnim zahtjevom, te pravovremeno izvještavati 

osiguratelja o tijeku spora, odnosno o svim bitnim činjenicama važnim za 

ishod sudskog spora. Osiguranik  je  dužan  lojalno  voditi  parnicu  i 

pridržavati se uputa osiguratelja u pogledu vođenja parnice, osim ako bi to 

štetilo njegovim interesima. 

(7) Ako se osiguranik protivi prijedlogu osiguratelja da se zahtjev za naknadu 

štete riješi nagodbom, osiguratelj nije dužan platiti višak naknade, kamate i 

troškove koji su zbog toga nastali. 

(8) U slučaju da se oštećenik sa zahtjevom za naknadu štete neposredno obrati 

osiguratelju, osiguranik je dužan osiguratelju pružiti sve dokaze i podatke s 

kojima raspolaže, a koji su neophodni za utvrđivanje  odgovornosti  za  

pričinjenu  štetu  i  za ocjenu osnovanosti zahtjeva, obujma i visine štete. 

(9) Ako  zbog  promijenjenih  okolnosti  osiguranik stekne pravo da se ukine 

ili smanji renta oštećenoj osobi, dužan je o tome izvijestiti osiguratelja. 

(10) Ukoliko se osiguranik ne pridržava obveze iz ovog članka snosit će štetne 

posljedice koje uslijed toga  nastanu,  osim  ako  bi  one  nastale  i  da  se 

pridržavao obveza. 

OBVEZA OSIGURATELJA PODNESKOM ZAHTJEVA OŠTEĆENE OSOBE 

Članak 7. 

 U svezi s podnesenim zahtjevom za naknadu štete od strane oštećene osobe 

osiguratelj je u obvezi: 

1. ispitati odgovornost osiguranika za nastalu štetu, 

2. zajedno  s  osiguranikom  poduzeti  obranu  od neosnovanih ili pretjeranih 

zahtjeva za naknadu štete, 

3. udovoljiti  osnovanim  zahtjevima  za  naknadu štete, te dati sve izjave i 

poduzeti radnje koje smatra korisnim za udovoljavanje osnovanom 

odštetnom zahtjevu ili obrani od neosnovanog odnosno previsokog zahtjeva 

za naknadu štete. 
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OBVEZE OSIGURATELJA U SLUČAJU SUDSKOG POSTUPKA 

Članak 8. 

(1) Obveza osiguratelja obuhvaća pridruživanje osiguraniku u parnici, koja je 

protiv njega pokrenuta u svojstvu umješača ili uz suglasnost parničnih 

stranaka, a sukladno odredbama Zakona o parničnom postupku. 

(2) Osiguratelj nije dužan stupiti u parnicu u svojstvu umješača ili stupiti u 

parnicu kao stranka umjesto osiguranika  u  smislu  stavka  (1)  točka  1)  

ovog članka, ako ocijeni da nema pravnog interesa. 

(3) U slučaju da osiguratelj, na ime naknade štete, isplati iznos osiguranja prije 

pokretanja spora, prestaje i njegova obveza u sudskom postupku. 

NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA 

Članak 9. 

(1)  Osiguratelj  snosi,  u  granicama  iznosa osiguranja, troškove spora i druge 

opravdane troškove  radi  utvrđivanja  osiguranikove odgovornosti. 

NEPOSREDNI ZAHTJEV OŠTEĆENE OSOBE 

Članak 10. 

(1) Ako oštećena osoba zahtjev ili tužbu za naknadu štete upravi samo prema 

osiguratelju, osiguratelj će o  tome  izvijestiti  osiguranika  i  pozvati  ga  da  

mu pruži sve potrebne podatke i postupi u smislu članka 6.  stav (8)  ovih  

Uvjeta, kao i  da  sam osiguranik poduzme mjere radi zaštite svojih interesa. 

(2) Ukoliko se u slučaju iz prethodnog stavka osiguratelj odluči isplatiti 

osigurninu oštećenom, u potpunosti ili djelomično, dužan je o tome 

izvijestiti osiguranika. 

(3) Oštećena osoba može zahtijevati neposredno od osiguratelja naknadu štete 

za koju odgovara osiguranik,  ali  najviše  do  iznosa  osigurateljeve obveze. 

 

 Uvjeti su u primjeni od 01. siječnja 2023. godine 

 

 


