
2011-01 1

Opći uvjeti za osiguranje strojeva i kasko osiguranje 
 mobilnih ili prijenosnih uređaja (ABMG 2011.)

Odjeljak A

§ 1.  Osigurani i neosigurani predmeti
§ 2.  Osiguranost i neosiguranost od opasnosti i šteta
§ 3.  Osigurani interesi
§ 4.  Mjesto osiguranja
§ 5.  Vrijednost osiguranja; Osigurana svota; Pod-osiguranje
§ 6.  Osigurani i neosigurani troškovi
§ 7.  Iznos naknade
§ 8.  Plaćanje naknade i kamate na naknadu
§ 9.  Postupak stručnog vještačenja
§ 10.  Obnovljeni predmeti
§ 11.  Promjena osiguranih predmeta

Odjeljak B

§ 1. Obveze osiguranika ili njegova zastupnika do kraja traja-
nja ugovora

§ 2.  Početak trajanja osiguranja; Trajanje i kraj ugovora

§ 3.  Premije; Period osiguranja
§ 4. Datum dospijeća prve ili jednokratne premije; Posljedice 

kašnjenja ili neplaćanja
§ 5. Sljedeće premije
§ 6. Izravno zaduženje
§ 7. Premije kod prijevremenog kraja ugovora
§ 8. Obveze osiguranika
§ 9. Povećanje rizika
§ 10.  Nad-osiguranje
§ 11. Više osiguravatelja
§ 12. Osiguranje treće strane
§ 13. Prijenos zahtjeva za naknadu štete
§ 14. Otkaz osiguranja nakon štetnog slučaja
§ 15. Nema obveze plaćanja iz posebnih razloga
§ 16. Prijave; Izjave volje; Promjene adrese
§ 17. Punomoć za zastupnika osiguravajućeg društva
§ 18. Zastara
§ 19. Nadležni sud
§ 20. Mjerodavno pravo

Odjeljak A

§ 1. Osigurani i neosigurani predmeti

1. Osigurani predmeti
Osigurani su mobilni i prijenosni strojevi navedeni u ugovoru o osi-
guranju čim su spremni za rad.

Predmet je spreman za rad čim je spreman za početak rada ili 
je u radu nakon završetka ispitivanja i, ako je predviđeno, nakon 
završetka probnog rada.

Kasniji prekid operativne sposobnosti ne prekida osiguranja. Ovo 
se također odnosi na vrijeme tijekom rasklapanja ili ponovnog sas-
tavljanja te na vrijeme prijevoza stvari do mjesta osiguranja.

2. Predmeti koje je moguće dodatno osigurati
Ako je tako dogovoreno, dodatno mogu biti osigurani i dodatni 
uređaji te rezervni dijelovi.

3. Posljedične štete
Samo kao posljedica osigurane imovinske štete ostali dijelovi osi-
guranog predmeta osigurani su od štete za

a) transportne gurtne-PVC priveznice, gusjenice, kabeli, spremnici 
za beton i kamen, lanci, konopi, pojasevi, remeni, četke, obloge za 
kardane i gume

b) alati svih vrsta.

4. Neosigurani predmeti
Neosigurani su

a) prijenosni diskovi

b) pomoćni i operativni materijali, potrošni materijal i radna oprema

c) ostali dijelovi za koje se pokazalo da ih je potrebno zamijeniti 
nekoliko puta tijekom trajanja osigurane imovine

d) vozila koja se koriste isključivo za prijevoz robe u okviru za to 
određene obrti ili za prijevoz osoba

e) plovila i zrakoplovi te plutajuća oprema

f) namještaj za građevinske urede, građevinske kontejnere, građevin-
ske šupe, barake, radionice, skladišta, laboratorije i kolica za uređaje.

§ 2. Osiguranost i neosiguranost od opasnosti i štete

1. Osiguranost od opasnosti i štete
Osiguravatelj plaća naknadu za nepredviđenu štetu ili uništenje 
osigurane imovine (imovinska šteta).

Nepredviđena šteta koju ugovaratelj osiguranja ili njegovi zastu-
pnici nisu mogli predvidjeti na vrijeme ili su mogli predvidjeti uz 
stručno znanje potrebno za obavljanje poslova u tvrtki, pri čemu im 
samo velika nepažnja nanosi štetu i omogućava osiguravatelju da 
smanji naknade proporcionalno ozbiljnosti greške.

Konkretno se plaća naknada štete na imovini za:

a) operativne pogreške, nespretnosti ili namjere trećih strana

b) pogreške u konstrukciji, materijalu ili izvršenju

c) kratki spoj, prenapon ili prekomjerni tok

d) kvarove mjernih, upravljačkih ili sigurnosnih uređaja

e) nedostatak vode, ulja ili maziva

f) požar, udar munje, eksploziju, udar ili pad zrakoplova, njegovih 
dijelova ili tereta (to se ne odnosi na izgradnju ureda, građevinske 
kontejnere, građevinske kolibe, građevinske barake, radionice, 
skladišta, laboratorije i kolica s opremom za uređaje)

g) oluju, mraz, led, potres ili poplavu.

2. Elektroničke komponente
Naknada za elektroničke komponente (dijelove) osiguranog pred-
meta isplaćuje se samo ako je za osigurani rizik dokazano da dje-
luje s vanjske strane jedinice razmjene (jedinice koja se zamjenju-
je u slučaju popravka) ili na osiguranom predmetu u cjelini. Ako 
se ovaj dokaz ne može pružiti, dovoljna je vjerojatnost da je šteta 
nastala uslijed djelovanja osigurane opasnosti izvana.

Naknada za posljedičnu štetu bit će isplaćena za posljedičnu štetu 
na ostalim rezervnim dijelovima.

3. Predmeti i štete koje je moguće dodatno osigurati
Prema dogovoru, naknada će se isplatiti za štete:

a) u slučaju gubitka osigurane imovine zbog krađe, provale ili 
pljačke; Broj 4 ostaje netaknut. Definicije se mogu naći u br. 5.
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b) za radove u tunelima ili radove pod zemljom

c) uslijed djelovanja vode ili blata zbog posebnih opasnosti upora-
be na gradilištima na vodi.

4. Neosiguranost od opasnosti i štete
Bez obzira na uzroke, osiguravatelj ne nadoknađuje štetu:

a) ako je riječ o namjeri osiguranika ili njegova predstavnika

b) u slučaju rata, ratnih događaja, građanskog rata, revolucije, 
 pobune ili ustanka

c) zbog unutarnjih nemira

d) zbog djelovanja nuklearne energije, nuklearnog zračenja

ili radioaktivnih tvari

e) tijekom trajanja pomorskog prijevoza

f) zbog oštećenja koja su već postojala pri sklapanju osiguranja 
i koja bi morala biti poznata ugovaratelju osiguranja ili njegovim 
zastupnicima; samo je velika nepažnja štetna i to omogućava osi-
guravatelju smanjenje naknade proporcionalno ozbiljnosti greške

g) zbog neizbježnih, stalno ponavljajućih, vanjskih utjecaja namje-
ravane uporabe ako nije riječ o posljedičnoj šteti

h) zbog

aa) normalnog trošenja i habanja

bb) preranog trošenja uslijed rada

cc) korozije ili trošenja

dd) prekomjernog nakupljanja naslaga kamenca, mulja ili drugih 
naslaga.

Ova se izuzeća ne primjenjuju na susjedne dijelove osiguranog 
predmeta, koji su oštećeni kao posljedica takve štete i koji nisu 
trebali biti obnovljeni iz razloga sukladno aa) do dd).

Izuzeća prema bb) do dd) također se ne primjenjuju u slučajevima 
br. 1 a) i b), d) i e). Postoje li nedostaci u konstrukciji, procjenjuje 
se prema stanju tehnike u vrijeme izgradnje, u slučaju materijalnih 
ili radnih nedostataka prema stanju tehnike u trenutku izrade, u 
slučaju radnih pogrešaka prema važećim propisima o radu / odr-
žavanju.

i) upotrebom predmeta čija je potreba za popravkom trebala biti 
poznata osiguraniku ili njegovim predstavnicima; samo je velika 
nepažnja štetna i to omogućava osiguravatelju smanjenje nakna-
de proporcionalno stupnju krivnje. Međutim, osiguravatelj plaća 
naknadu ako šteta nije nastala zbog potrebe za popravkom ili ako 
je predmet u trenutku štete bio barem privremeno popravljen uz 
pristanak osiguravatelja.

j) ako je za njih odgovorna treća strana (dobavljač ili proizvođač), 
prijevoznik, špediter, izvođač ili postoji nalog za popravak.

Ako treća strana osporava svoju obvezu, osiguravatelj prvo 
isplaćuje odštetu. Ako se nakon isplate naknade pokaže da je za 
štetu ipak odgovorna treća strana i ako treća strana to svejedno 
osporava, osiguranik u početku zadržava već isplaćenu naknadu.

§ 86 VVG (Zakon o upravnim ovrhama) - prijenos odštetnih zah-
tjeva - ne primjenjuje se u tim slučajevima. Osiguranik svoj zahtjev 
mora podnijeti na štetu i u skladu s uputama osiguravatelja izvan 
suda i, ako je potrebno, na sudu:

nadoknada se mora vratiti ako osiguranik ne slijedi upute osigura-
vatelja ili ako treća strana osiguraniku sama isplati naknadu.

5. Definicije opasnosti
U svrhu ovih uvjeta vrijede:

a) pljačka

Pljačka je slučaj kada se upotrebljava nasilje ili prijetnje kako bi se 
eliminirao otpor oduzimanju osigurane imovine.

S osiguranikom su izjednačene i osobe koje se privremeno brinu 
o osiguranoj imovini.

b) provala s krađom

Provala s krađom u smislu ovog ugovora je provala u sobu u zgra-
di ili ulazak u zgradu s pomoću 

aa) ispravnog ključa koji je pribavljen provalama ili pljačkom

bb) falsificiranog ključa ili

cc) ostalih alata.

§ 3. Osigurani interesi

1. Osiguran je interes osiguranika.

Ako osiguranik nije vlasnik, osigurava se i interes vlasnika. Odred-
be o osiguranoj šteti i opasnostima ostaju nepromijenjene.

2. U slučaju prijenosa osiguranja to vrijedi i ako osiguranik prenese 
vlasništvo nakon zaključenja osiguranja.

U slučaju prodaje kupac ima pravo raskinuti odnos osiguranja u 
pisanom obliku s trenutnim učinkom ili u bilo kojem kasnijem tre-
nutku do kraja tekućeg razdoblja osiguranja.

Za sve ostalo pri prodaji osiguranog predmeta primjenjuju se 
 zakonski propisi u skladu s odjeljkom 95 ff VVG-a (Zakon o uprav-
nom ovrhama).

3. Ako je osiguranik prodao robu pod zadržavanjem prava vlasni-
štva, osigurani su i interesi kupca. Međutim, osiguravatelj ne osi-
gurava naknadu štete za koju je osiguranik kao dobavljač (proi-
zvođač ili trgovac) odgovoran kupcu ili bi morao sklapati posebne 
ugovore koji se odnose na pojedinačni slučaj.

4. Ako je dogovoreno, osiguran je i interes treće strane kao naj-
moprimca, zakupnika, zakupnika ili skrbnika kojemu je osiguranik 
predao stvar.

5. Ako je osiguranik sam proizveo osigurani predmet koji koristi u 
svojoj tvrtki ili prepušta trećim osobama (br. 4), osiguravatelj neće 
nadoknaditi štetu za koju bi u slučaju vanjske kupnje morao odgo-
varati dobavljač (proizvođač ili trgovac).

6. Inače se primjenjuju odredbe o osiguranju za račune trećih strana.

§ 4. Mjesto osiguranja

Osiguravajuće pokriće postoji samo unutar mjesta osiguranja. 
Mjesto su osiguranja poslovna imovina ili područja primjene nave-
dena u ugovoru o osiguranju.

§ 5 Vrijednost osiguranja; Osigurana svota; Podosi-
guranje

1. Vrijednost osiguranja
Vrijednost osiguranja jednaka je vrijednosti novog predmeta.

a) Vrijednost novog predmeta trenutačna je redovna cijena osigu-
ranog predmeta u novom stanju plus troškovi kupnje (npr. troškovi 
pakiranja, prijevoza tereta, carine, montaže).

b) Ako osigurani predmet više nije naveden u cjenicima, presudna 
je posljednja redovna cijena predmeta u novom stanju plus troško-
vi kupnje; ovaj se iznos umanjuje ili uvećava u skladu s razvojem 
cijena za usporedive predmete.

Ako osigurani predmet nije imao redovnu cijenu vrijedi otkupna 
ili otpremna cijena novog predmeta uvećana za troškove kupnje; 
ovaj se iznos umanjuje ili uvećava u skladu s razvojem cijena za 
usporedive stavke.

Ako se ne mogu odrediti ni redovna cijena ni otkupna ili otpremna 
cijena, mjerodavan je zbroj troškova koji su bili potrebni za proi-
zvodnju predmeta na isti način i iste kvalitete (npr. konstrukcija, 
dimenzije, izvedba) plus trgovačka marža i troškovi nabave.

Ovaj se iznos mora umanjiti ili uvećati u skladu s razvojem cijena.

Popusti i sniženja cijena ne uzimaju se u obzir za vrijednost osi-
guranja.

c) Ako osiguranik nema pravo na odbitak ulaznog poreza, mora biti 
uključen porez na dodanu vrijednost.

2. Svota osiguranja
Vrijednosti osiguranja trebala bi odgovarati svoti osiguranja za 
svaki osigurani predmet u ugovoru o osiguranju. Osiguranik mora 
prilagoditi osigurani iznos za osigurani predmet na primjenjivu vri-
jednost osiguranja za vrijeme trajanja odnosa osiguranja. Ovo se 
također primjenjuje ako se naprave promjene u svrhu povećanja 
vrijednosti.
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3. Pod-osiguranje
Ako je svota osiguranja niža od vrijednosti osiguranja u trenutku 
kada se dogodi štetni slučaj, postoji podosiguranje.

§ 6. Osigurani i neosigurani troškovi

1. Troškovi za sprečavanje i smanjenje štete
a) Osigurani su troškovi, uključujući i one koji nisu uspjeli, koje je 
osiguranik možda smatrao potrebnima kako bi spriječio i smanjio 
štetu u slučaju nastanka štetnog slučaja ili troškovi koje ima zbog 
uputa osiguravatelja.

b) Povrat tih troškova i naknada za osigurane predmete mogu 
zajedno iznositi samo jednako kao svota osiguranja prema dogo-
vorenim stavkama; međutim, to se ne primjenjuje ako su troškovi 
nastali prema uputama osiguravatelja.

c) Troškovi za usluge koje pružaju vatrogasne službe ili druge 
 institucije koje su obvezne pružiti pomoć od javnog interesa nisu 
osigurane ako se te usluge obavljaju u javnom interesu.

d) Osiguravatelj na zahtjev osiguranika mora osigurati predujam 
potrebnih troškova.

2. Troškovi obnove podataka
a) Osiguravaju se troškovi vraćanja podataka operativnog susta-
va koji su potrebni za osnovnu funkciju osiguranog objekta, pod 
 uvjetom da je do gubitka, izmjene ili nedostupnosti podataka došlo 
uslijed osigurane štete na podatkovnom mediju na kojem su osi-
gurani podaci spremljeni.

b) Ako je dogovoreno, osiguravaju se i drugi podaci.

c) Povrat tih troškova i naknada za osigurane predmete mogu 
 zajedno iznositi samo jednako kao svota osiguranja prema dogo-
vorenim stavkama.

3. Dodatni troškovi
Ako je dogovoreno, osim troškova obnove, sljedeći se troškovi 
osiguravaju na prvi rizik do iznosa svote osiguranja. Dogovorena 
svota osiguranja u svakom slučaju ne umanjuje se činjenicom da 
se isplaćuje odšteta:

a) troškovi čišćenja, dekontaminacije i zbrinjavanja

aa) To su troškovi koje osiguranik pretrpi kao posljedicu štetnog 
primjera, kako bi osigurane i neosigurane predmete, njihove 
 dijelove ili ostatke koji se nalaze na mjestu štete po potrebi očistio 
i dekontaminirao, uništio ili prevezao do najbližeg odgovarajućeg 
skladišta otpada i tamo zbrinuo.

bb) Međutim, osiguranje ne pokriva troškove za dekontaminaciju 
i zbrinjavanje tla ili vode, troškove uklanjanja štete od podzemne 
vode ili prirode te emisija u zraku.

Također nisu osigurani troškovi osiguranika zbog odgovornosti 
dobavljača.

cc) Naknada se neće isplatiti ako osiguranik može zatražiti nakna-
du prema drugom ugovoru o osiguranju.

b) troškovi dekontaminacije i zbrinjavanja tla

aa) To su troškovi koje osiguranik mora pretrpjeti zbog kontami-
nacije u osnovi osigurane štete i koji su rezultat službenih naloga 
radi:

ispitivanja tla mjesta oštećenja i, ako je potrebno, zamjena odnos-
no uklanjanja onečišćenja uništenja iskopanog materijala odnosno 
njegova prijevoza do najbližeg odgovarajućeg skladišta otpada 
i njegova zbrinjavanja u onoj mjeri u kojoj se mjesto oštećenja 
uspostavlja u stanje prije nastanka štete.

bb) Troškovi prema aa) osigurani su samo ako su službeni nalozi:

izdani na temelju zakona ili propisa koji su se primjenjivali prije 
nastanka štete koji se tiču kontaminacije koja je dokazivo nastala 
kao posljedica te štete koje se dogodio u roku od devet mjeseci od 
nastanka štete i prijavljeni su osiguravatelju u roku od tri mjeseca 
od saznanja o njim, bez obzira na rok za žalbu.

cc) Ako šteta povećava postojeće onečišćenje tla, osigurani 
su samo oni troškovi koji prelaze iznos potreban za uklanjanje 
 postojećeg onečišćenja, bez obzira na to bi li i kada bi taj iznos bio 
utrošen ako se šteta ne bi dogodila.

Ako je potrebno, troškove zamjene utvrđuju stručnjaci.

dd) Troškovi zbog drugih službenih naloga ili zbog drugih obveza 
osiguranika, uključujući odgovornost dobavljača, nisu osigurani.

ee) Naknada se neće isplatiti ako osiguranik može zatražiti nakna-
du prema drugom ugovoru o osiguranju.

c) Troškovi pomicanja i zaštite

To su troškovi koje osiguranik mora pretrpjeti kao posljedicu osigu-
rane štete ako se u svrhu obnove ili zamjene osiguranog predmeta 
drugi predmeti moraju premjestiti, promijeniti ili zaštititi, posebno 
su uključeni troškovi rastavljanja i ponovnog sastavljanja, proboja, 
rušenja ili rekonstrukcija dijelova zgrade ili proširivanja otvora.

d) Troškovi zračnog prijevoza

To su dodatni troškovi za zračni prijevoz koje osiguranik mora 
platiti zbog posljedica osigurane štete u svrhu obnove ili zamjene 
osiguranog predmeta.

§ 7 Iznos naknade

1. Troškovi obnove
U štetnom slučaju razlikujemo djelomičnu štetu i totalnu štetu.

Djelomična šteta postoji ako troškovi obnove plus vrijednost starog 
materijala nisu veći od trenutačne vrijednosti osiguranog predme-
ta neposredno prije nastanka osiguranja. Ako su troškovi obnove 
veći, nastaje totalna šteta.

Trenutačna vrijednost određuje se na temelju vrijednosti novog 
predmeta s odbitkom, posebno za dob, habanje i tehničko stanje.

Osigurani predmeti koji su navedeni u različitim stavkama ne sma-
traju se jednom jedinicom čak i ako njoj ekonomski pripadaju.

Ako su osigurani predmeti navedeni u kolektivnoj stavci, ne vrijede 
kao jedan predmet ako se mogu samostalno koristiti.

2. Djelomična šteta
Nadoknađuju se svi troškovi potrebni za obnavljanje prethodnog 
stanja predmeta spremnog za upotrebu, ali umanjeni za vrijednost 
starog materijala.

a) Troškovima obnove smatraju se prije svega:

aa) troškovi za rezervne dijelove i materijale

bb) troškovi plaća i troškovi ovisni o plaćama, uključujući udjele 
nadnica i nadoknade, dodatni troškovi zbog tarifnih doplata za 
 dodatke na plaće za prekovremeni rad, rad nedjeljom, praznikom 
ili noću

cc) troškovi demontaže i ponovne montaže

dd) troškovi prijevoza, uključujući dodatne troškove za ekspresni 
prijevoz

ee) troškovi obnove operativnog sustava koji su potrebni za osnov-
ni rad osiguranog predmeta

ff) troškovi čišćenja i dekontaminacije osiguranog predmeta ili nje-
govih dijelova te troškovi uništavanja dijelova predmeta, troškovi 
prijevoza dijelova do najbližeg odgovarajućeg odlagališta otpada, 
ali ne i troškovi zbog odgovornosti dobavljača.

b) Od troškova obnove naknadno se odbija iznos za poboljšanje 
vrijednosti za

aa) pomoćni i operativni materijali, potrošni materijal i radnu  opremu 
te druge dijelove za koje se pokazalo da ih je potrebno  zamijeniti 
nekoliko puta tijekom vijeka trajanja osiguranog predmeta ako je taj 
materijal uništen ili oštećen kako bi obnovili osigurani predmet

a) transportne gurtne_PVC priveznice, gusjenice, kabele, spre-
mnike za beton i kamen, lance, konopce, pojaseve, remene, 
 četke, obloge za kardane i gume, motore s unutarnjim sagorijeva-
njem, akumulatore, cijevi i alate svih vrsta

cc) glave cilindra, obloge cilindra, jednodijelne klipove, klipne kru-
ne i klipne prstenove klipnih strojeva. Odbitak iznosi 10 % godi-
šnje, ali najviše 50 %.

c) Osiguravatelj ne nadoknađuje štetu za:

aa) troškove obnove ili druge mjere koje bi bile potrebne bez 
 obzira na štetni slučaj
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bb) dodatne troškove zbog promjena ili poboljšanja koja nadilaze 
obnovu.

Ako konstrukcijska jedinica, primjerice, zamijenjen motor, mje-
njač ili sastavni dio, iako najvjerojatnije uključuje i neoštećene i 
neoštećene dijelove, nadoknada će se umanjiti u skladu s tim; 
međutim, to se ne primjenjuje ako troškovi popravljanja oštećenih 
dijelova prelaze troškove zamjene konstrukcijske jedinice.

Ako se oštećeni dijelovi obnove, iako je moguć popravak bez ugro-
žavanja operativne sigurnosti, osiguravatelj nadoknađuje troškove 
koji bi bili potrebni za popravak oštećenih dijelova, ali ne više od 
troškova obnove.

cc) troškove obnove na svoju ruku, pod uvjetom da troškovi 
 također ne bi nastali radom trećih osoba

dd) izgubljenu dobit kao posljedicu rada na svoju ruku

ee) dodatne troškove zbog brze ili privremene obnove

ff) troškove rada koji su potrebni za obnovu, ali koji se ne izvode na 
samom osiguranom predmetu

gg) imovinsku štetu.

3. Totalna šteta
Nadoknađuje se trenutačna vrijednost umanjena za vrijednost sta-
rog materijala.

4. Dodatni troškovi
Osiguravatelj će nadoknaditi dodatne troškove koji moraju nastati 
zbog štete koja je podložna nadoknadi troškova koji prelaze tro-
škove obnove u okviru za to dogovorenih svota osiguranja.

5. Ograničenje naknade
Ograničenje naknade dio je svote osiguranja koji se odnosi na 
 oštećen predmet.

6. Izračun naknade u slučaju podosiguranja
Ako postoji podosiguranje, nadoknadit će se samo onaj dio iznosa 
utvrđen prema br. 1 do 5, koji se odnosi na cijeli iznos, te svota 
osiguranja prema vrijednosti osiguranja. To se ne odnosi na svote 
osiguranja na prvi rizik.

7. Izračun naknade za veliku nepažnju
Ako su osiguranik ili njegovi zastupnici štetu prouzrokovali velikom 
nepažnjom, naknada će biti umanjena proporcionalno težini greške.

8. Vlastiti udio
Iznos utvrđen prema br. 1 do 7 umanjit će se za ugovoreni vlastiti 
udio za svaki osigurani slučaj.

Ako se dogodi više od jedne štete, vlastiti se udjeli oduzimaju 
 pojedinačno.

Ako se višestruka šteta dogodi na istom predmetu i postoji uzroč-
na veza između tih šteta, vlastiti se udio oduzima samo jedanput.

§ 8. Plaćanje naknade i kamate na naknadu

1. Rok plaćanja naknade
Naknada dospijeva na plaćanje kada su zaključena utvrđivanja 
osiguravatelja o razlogu i iznosu zahtjeva.

Osiguranik može mjesec dana nakon prijavljivanja štete zatražiti 
iznos kao predujam.

2. Kamate
Ako ne postoji daljnja obveza plaćanja kamata iz drugog zakons-
kog razloga, primjenjuje se sljedeće:

a) ako naknada nije isplaćena u roku od mjesec dana nakon što 
je šteta prijavljena, kamate moraju biti plaćene od dana dospijeća

b) kamatna je stopa 4 % godišnje

c) kamate dospijevaju na plaćanje zajedno s naknadom.

3. Zadržavanje
Pri izračunavanju rokova u skladu s točkama 1 i 2 a), razdoblje u 
kojem se naknada ne može odrediti ili se ne može isplatiti krivnjom 
osiguranika, ne smije se uzimati u obzir.

4. Odgoda plaćanja
Osiguravatelj može odgoditi plaćanje sve dok:

a) postoje sumnje u pravo osiguranika na primanje naknade

b) upravni ili kazneni postupak protiv osiguranika ili njegova 
zastupnika povodom ovog osiguranog slučaja još uvijek traje.

5. Dodjela prava na naknadu
Zahtjev za odštetu može se, uz pristanak osiguravatelja, dodijeliti 
prije roka dospijeća. Suglasnost se mora dati ako je osiguranik 
zatraži iz važnog razloga.

§ 9. Postupak stručnog vještačenja

1. Utvrđivanje visine štete
Nakon nastupa osiguranog slučaja osiguranik može zatražiti 
utvrđivanje štete stručnim vještačenjem.

Takvo stručno vještačenje mogu zajednički dogovoriti osigurava-
telj i osiguranik.

2. Daljnja utvrđivanja
Stručno vještačenje sporazumno se može proširiti na daljnja 
utvrđivanja o osiguranom slučaju.

3. Postupak prije utvrđivanja
Za stručno vještačenje vrijedi:

a) Svaka stranka mora u pisnom obliku imenovati svog stručnjaka. 
Stranka koja je imenovala svog stručnjaka može zatražiti od druge 
stranke u pisanom obliku, uz navedbu svog imenovanog stručnja-
ka , da imenuje drugog stručnjaka. Ako drugi stručnjak ne bude 
imenovan u roku od dva tjedna od primitka zahtjeva, stranka koja 
je zatražila zahtjev može moliti okružni sud nadležan za mjesto 
štete. Osiguranik mora o toj posljedici biti obaviješten od strane 
osiguratelja.

b) Osiguravatelj ne može imenovati stručnjaka vještaka koji je kon-
kurent osiguranika ili ima stalni poslovni odnos s njim, niti osobu 
koja je zaposlena ili ima sličan odnos s konkurentima ili poslovnim 
partnerima.

c) Oba stručnjaka pismeno imenuju trećeg stručnjaka prije počet-
ka svojih utvrđivanja. Propis pod b) primjenjuje se u skladu sa stru-
čnjakovim imenovanjem povjerenika.

Ako se stručnjaci ne slažu, okružni sud nadležan za mjesto štete 
na zahtjev stranke imenuje svojeg povjerenika.

4. Utvrđivanje
Utvrđivanja vještaka moraju sadržavati:

a) identificirane ili sumnjive uzroke i datum kada je imovinska šteta 
najranije bila prepoznatljiva za osiguranika prema priznatim teh-
nološkim pravilima

b) opseg štete i uništenja, posebno

aa) popis izgubljenih, uništenih i oštećenih osiguranih predmeta 
s njihovim vrijednostima neposredno prije štete i njihovim novim 
vrijednostima u trenutku nastanka štete

bb) troškove potrebne za zamjenu ili vraćanje u stanje prije 
 nastanka štete

cc) preostale vrijednosti predmeta na koje je šteta utjecala

c) osigurane troškove po ugovoru o osiguranju.

5. Postupak nakon utvrđivanja
Vještaci istodobno izvješćuju obje strane o svojim nalazima. Ako 
se nalazi stručnjaka razlikuju, osiguravatelj ih odmah predaje pov-
jereniku. On odlučuje o spornim točkama u granicama utvrđenim 
nalazima stručnjaka i svoju odluku istovremeno prenosi objema 
stranama.

Nalazi vještaka ili povjerenika obvezuju ugovorne strane ako se ne 
može dokazati da se jasno razlikuju od stvarnih činjenica. Osigura-
vatelj izračunava naknadu na temelju tih obvezujućih utvrđivanja.

U slučaju neobvezujućih utvrđivanja oni se donose sudskom odlu-
kom. To se također primjenjuje ako stručnjaci ne mogu ili ne žele 
odrediti, odnosno odgađaju odluku.

6. Troškovi
Ako nije drugačije dogovoreno, svaka strana snosi troškove svo-
jeg stručnjaka. Obje strane snose polovicu troškova povjerenika.
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7. Obveze
Stručni postupak vještačenja ne utječe na obveze osiguranika.

§ 10. Obnovljeni predmeti

1. Obveza prijavljivanja
Ako se utvrdi mjesto izgubljenih predmeta, osiguranik mora, čim 
sazna, o tome odmah obavijestiti osiguravatelja u pisanom obliku.

2. Vraćanje prije plaćanja naknade
Ako je osiguranik vratio u posjed izgubljen predmet prije nego što 
je isplaćena puna nadoknada, zadržava pravo na naknadu ako 
predmet dostavi osiguravatelju u roku od dva tjedna. U suprotnom 
potrebno je vratiti plaćanje odobreno za taj predmete.

3. Vraćanje nakon plaćanja naknade
a) Ako osiguranik vrati vlasništvo nad izgubljenim predmetom 
nakon što je nadoknada za taj predmet isplaćena u cijelosti za 
njegovu vrijednost osiguranja, osiguranik mora vratiti nadoknadu 
ili stavku staviti na raspolaganje osiguravatelju. Osiguranik mora 
iskoristiti ovu mogućnost u roku od dva tjedna od primitka pisme-
nog zahtjeva osiguravatelja; nakon isteka tog roka bez rezultata 
pravo na izbor prelazi na osiguravatelja.

b) Ako osiguranik vrati vlasništvo nad izgubljenim predmetom 
 nakon što je nadoknada za taj predmet isplaćena u cijelosti za 
njegovu vrijednost osiguranja, osiguranik može zadržati predmet, 
ali mora vratiti naknadu.

Ako izjavi da nije voljan to učiniti u roku od dva tjedna od primitka 
pismenog zahtjeva osiguravatelja, osiguranik mora, u dogovoru sa 
osiguravateljem, taj predmet prodati javno po najvišoj cijeni.

Osiguranik dobiva od dobiti umanjene za troškove prodaje onaj dio 
koji odgovara uvjetnoj nadoknadi koju je platio.

4. Oštećene stvari
Ako su zamjenski predmeti oštećeni, osiguranik može zahtijevati 
ili zadržati uvjetnu naknadu u visini troškova obnove, čak i ako 
predmeti ostanu njemu, kao u slučajevima br. 2 ili 3.

5. Izjednačenje
To je jednako kao i posjedovanje predmeta koji je vraćen ako ga 
osiguranik ima mogućnost vratiti u posjed.

6. Prijenos prava
Ako osiguranik osiguravatelju mora osigurati povrat predmeta, 
istodobno mu mora prenijeti imovinu, vlasništvo i sva druga prava 
na koja osiguranik ima pravo u odnosu na te predmete.

§ 11. Promjena osiguranih predmeta

Ako osiguranik primi drugačiji, ali tehnički usporediv predmet 
umjesto predmeta koji je naveden u ugovoru o osiguranju, za to 
postoji privremeno pokriće, nakon što je osiguranik odgovarajuće 
obaviješten.

Privremeno pokriće završava

a) sklapanjem novog ugovora o osiguranju ili

(b) početkom drugog ugovora o privremenom pokrivanju iste vrste 
osiguranja odnosno

c) po prestanku pregovora o ugovoru, ali najkasnije nakon 3 mje-
seca.

Odjeljak B

§ 1. Obveze osiguranika ili njegova zastupnika do kraja 
trajanja ugovora

Do podnošenja izjave o ugovoru, osiguranik mora izvijestiti osigu-
ravatelja o svim poznatim opasnim okolnostima koje je osigurava-
telj tražio u pismenom obliku i koje su važne za odluku o sklapanju 
ugovora s dogovorenim sadržajem. Osiguranik je također dužan 
obavijestiti ako osiguravatelj postavlja pitanja u pisanom obliku u 
smislu rečenice 1 nakon proglašenja ugovora, ali prije nego što je 
ugovor prihvaćen.

Ako osiguranik prekrši svoju obvezu prijavljivanja u skladu sa stav-
kom 1., osiguravatelj može odustati od ugovora, raskinuti ugovor ili 

promijeniti ugovor u skladu s odjeljcima 19-21 Zakona o ugovoru o 
osiguranju. Osiguravatelj može biti oslobođen i davanja u skladu s 
člankom 21 (2) VVG-a (Zakon o upravnim ovrhama).

Ako ugovor zaključuje predstavnik osiguranika, i znanje i zlona-
mjernost zastupnika te znanje i zlonamjernost osiguranika moraju 
se uzeti u obzir u skladu s člankom 20. VVG-a (Zakon o upravnim 
ovrhama).

Pravo osiguravatelja na osporavanje ugovora sukladno članku 22. 
VVG-a (Zakon o upravnim ovrhama) zbog lažne obmane ostaje 
zajamčeno.

§ 2. Početak trajanja osiguranja; Trajanje i kraj ugovora

1. Početak trajanja osiguranja
Osiguranje počinje podlijegati propisima koji se odnose na poslje-
dice kašnjenja ili neplaćanja prve ili pojedinačne premije u vrijeme 
određeno u polici osiguranja.

2. Trajanje
Ugovor se sklapa na razdoblje određeno u polici osiguranja.

3. Tiho obnavljanje
U slučaju trajanja ugovora od najmanje jedne godine ugovor se 
produžava za godinu dana, osim ako jedna od ugovornih strana 
nije primila obavijest o raskidu najmanje tri mjeseca prije kraja 
 odgovarajuće godine osiguranja.

4. Raskid u slučaju višegodišnjih ugovora
Ako je rok trajanja duži od tri godine, osiguranik ugovor može 
 raskinuti na kraju treće ili svake sljedeće naredne godine s otka-
znim rokom od tri mjeseca.

Osiguravatelj mora primiti obavijest o otkazu najkasnije tri mjeseca 
prije kraja odgovarajuće godine osiguranja.

5. Trajanje ugovora kraće od jedne godine
Ako ugovor traje manje od jedne godine, ugovor završava u zaka-
zano vrijeme bez potrebe za raskidom.

6. Gubitak osiguranog interesa
Ako osigurani interesi prestaju nakon početka osiguranja, ugovor 
se raskida u trenutku kada osiguranik postane svjestan gubitka 
rizika.

§ 3. Premije; Period osiguranja

Ovisno o dogovoru, premije se plaćaju unaprijed bilo kroz tekuće 
isplate mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje ili kao 
jednokratna premija.

Prema ugovoru o tekućim plaćanjima, razdoblje osiguranja je mje-
sec, kvartal, pola godine ili godinu dana. U slučaju jednokratne 
premije razdoblje je osiguranja dogovoreno razdoblje ugovora, ali 
najviše jednu godinu.

§ 4. Datum dospijeća prve ili jednokratne premije; 
Posljedice kašnjenja ili neplaćanja

1. Datum dospijeća prve ili jednokratne premije
Prva ili jednokratna premija - bez obzira na pravo na povlačenje – 
plaća se odmah nakon dogovorenog početka osiguranja i određu-
je se u polici osiguranja.

Ako je dogovoreno vrijeme početka osiguranja prije zaključenja 
ugovora, prva ili jednokratna premija plaća se odmah nakon skla-
panja ugovora.

Ako osiguranik ne plati odmah nakon datuma navedenog u  rečenici 
1. ili 2., pokriće osiguranja počinje tek nakon što je uplata izvršena.

Ako se polica osiguranja razlikuje od zahtjeva osiguravatelja ili od 
sklopljenih sporazuma, prvu ili jednokratnu premiju mora se uplatiti 
najranije mjesec dana nakon primitka police osiguranja.

2. Posljedice kašnjenja ili neplaćanja prve odnosno pojedi-
načne premije
Ako se prva ili jednokratna premija ne isplati na dan dospijeća koji 
je presudan u skladu s br. 1, osiguravatelj ima pravo u skladu s 
odjeljkom 37. VVG-a (Zakon o upravnim ovrhama) odustati od 
ugovora, također bez plaćanja.
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§ 5. Sljedeće premije

1. Dospijeće plaćanja
a) Daljnja premija dospijeva na plaćanje u dogovoreno vrijeme 
 određenog razdoblja osiguranja.

b) Smatra se da je plaćanje pravovremeno ako je izvršeno u roku 
koji je naveden u polici osiguranja ili u fakturi premije.

2. Posljedice neplaćanja
Posljedice kašnjenja plaćanja proizlaze iz 38. odjeljka VVG-a 
 (Zakon o upravnim ovrhama).

Ako osiguranik ima dugove s plaćanjem naknadne premije, osigu-
ravatelj ima pravo tražiti naknadu štete nastale uslijed kašnjenja. 

§ 6. Izravno zaduženje

1. Obveze osiguranika
Ako je za naplatu premije dogovoren postupak izravnog zaduži-
vanja, osiguranik mora osigurati adekvatno podmirenje računa u 
vrijeme dospijeća premije.

2. Promjena načina plaćanja
Ako je osiguranik odgovoran za činjenicu da se jedna ili više pre-
mija ne mogu naplatiti unatoč višestrukim pokušajima, osigurava-
telj ima pravo raskinuti ugovor o izravnom zaduženju u pisanom 
obliku.

U otkazu osiguravatelj mora istaknuti da je osiguranik dužan poje-
dinačno platiti premiju i sve buduće premije.

Naknade za obradu koje banke naplaćuju zbog neuspjele naplate 
izravnog zaduženja naplaćuju se osiguraniku.

§ 7. Premije kod prijevremenog kraja ugovora

Ako odnos osiguranja završi prije isteka razdoblja osiguranja ili 
se poništi retroaktivno nakon početka odnosno ako je poništen 
od početka zbog obmane, osiguravatelj ima pravo na premiju ili 
 poslovnu naknadu u skladu s odjeljcima 39. i 80. VVG-a (Zakon o 
upravnim ovrhama).

§ 8. Obveze osiguranika

1. Obveze prije nastupanja osiguranja
a) Osiguranik mora poštivati   sve ugovorno dogovorene obveze 
prije nastupanja osiguranja.

b) Ako osiguranik prekrši jednu od gore navedenih obveza, osigu-
ravatelj ima pravo na otkaz u skladu s člankom 28. VVG-a (Zakon 
o upravnim ovrhama).

Otkazivanje osiguravatelja stupa na snagu nakon primitka.

2. Obveze pri stupanju osiguranja na snagu:
a) Osiguranik (se) mora u slučaju osiguranja slučaja

aa) pobrinuti o sprečavanju i ublažavanju štete u najvećoj mogućoj 
mjeri

bb) obavijestiti osiguravatelja o nastanku štete odmah nakon što je 
za to saznao - ako je potrebno i usmeno i telefonom

cc) dobiti upute od osiguravatelja o izbjegavanju / smanjenju štete 
- ako je potrebno i usmeno i telefonom - ako okolnosti to dopuštaju

dd) slijediti upute osiguravatelja o izbjegavanju / smanjenju štete 
ako je to razumno za njega; ako nekoliko osiguravatelja uključenih 
u ugovor o osiguranju izdaje različite upute, osiguranik mora djelo-
vati u skladu s vlastitom zdravom prosudbom

ee) odmah prijaviti štetu policiji zbog kaznenih djela protiv imovine

ff) odmah predati popis izgubljenih predmeta osiguravatelju i 
 policiji

gg) ostaviti obrazac štete nepromijenjen dok osiguravatelj ne 
oslobodi mjesto oštećenja ili oštećenu imovinu; ako su promjene 
neizbježne, obrazac štete mora biti jasno dokumentiran (npr. foto-
grafijama), a oštećeni predmeti moraju se čuvati dok ih osigurava-
telj ne provjeri

hh) koliko god je moguće, osiguravatelju osigurati bilo kakve infor-
macije - na zahtjev u pisanom obliku - koje su potrebne kako bi se 

utvrdio slučaj osiguranja ili opseg obveze osiguravatelja da isplati 
naknade, dozvola za bilo kakvu istragu uzroka i iznosa štete te 
opseg obveze naknade

ii) pružiti dokaze koje osiguravatelj traži, a čije se stjecanje oprav-
dano može očekivati.

b) Ako pravo na ugovorno izvršenje osiguravatelja ima treća stra-
na, treća strana također mora ispuniti obveze prema stavku 2 a) 
ako je to moguće zbog pravnih i činjeničnih okolnosti.

3. Sloboda obavljanja dužnosti u slučaju kršenja obveze
Ako osiguranik prekrši obvezu prema br. 1 ili 2, osiguravatelj je 
oslobođen koristi u skladu s odjeljcima 28. i 82. VVG-a (Zakon o 
upravnim ovrhama).

Osim u slučaju nepoštenog kršenja obveze, osiguravatelj je du-
žan osigurati pogodnosti u mjeri u kojoj kršenje obveze nije uzrok 
 nastanka ili utvrđivanja osiguranog slučaja, niti utvrđivanja ili opse-
ga obveze osiguravatelja za pružanje pogodnosti.

§ 9. Povećanje rizika

Nakon podnošenja izjave o ugovoru osiguranik ne može povećati 
rizik ili dopustiti da ga provodi treća osoba bez prethodnog pristan-
ka osiguravatelja.

Osiguranik mora odmah obavijestiti osiguravatelja o povećanom 
riziku koji mu postane poznat, čak i ako se dogodi bez njegove 
volje. Inače vrijede odjeljci 23 do 27 VVG-a (Zakon o upravnim 
ovrhama). Nakon toga osiguravatelj ima pravo raskinuti ugovor, 
izvršiti promjenu ugovora ili biti oslobođen koristi.

§ 10. Nadosiguranje

1. Ako svota osiguranja značajno premašuje vrijednost osiguranog 
interesa, i osiguravatelj i osiguranik mogu zahtijevati umanjenje 
svote osiguranja i premije u skladu sa stavkom 74. VVG-a (Zakon 
o upravnim ovrhama).

2. Ako je osiguranik sklopio previsoko osiguranje s namjerom stje-
canja ilegalne prednosti imovine, ugovor je ništavan.

Osiguravatelj ima pravo na premiju sve dok se ne upozna s okol-
nostima koje dovode do ništetnosti.

§ 11. Više osiguravatelja

1. Obveza prijavljivanja
Svatko tko osigurava interes od istog rizika kod više osiguravatelja 
dužan je odmah obavijestiti osiguravatelja drugog osiguranja. Ostali 
osiguravatelji i osigurani iznos moraju biti navedeni u obavijesti.

2. Pravne posljedice povrede dužnosti izvještavanja
Ako osiguranik prekrši obvezu izvještavanja (vidi br. 1), osigura-
vatelj ima pravo raskinuti ugovor u skladu s člankom 28. VVG-a 
(Zakon o upravnim ovrhama) ili je oslobođen usluga. Raskid stupa 
na snagu nakon primitka.

Oslobođenje od ugovornih obveza ne primjenjuje se ako je osigu-
ravatelj postao svjestan drugog osiguranja prije nego što se dogo-
dio osigurani slučaj.

Osim u slučaju nepoštenog kršenja obveze, osiguravatelj je  dužan 
osigurati pogodnosti u mjeri u kojoj kršenje obveze nije uzrok 
 nastanka ili utvrđivanja osiguranog slučaja, niti utvrđivanja ili 
 opsega obveze osiguravatelja za pružanje pogodnosti.

3. Odgovornost i naknada za višestruko osiguranje
a) Ako je interes osiguran od istog rizika s nekoliko osiguravatelja 
i osigurani iznosi zajedno premašuju vrijednost osiguranja ili, iz 
drugih razloga, ukupna naknada koju bi morao platiti svaki osigu-
ravatelj bez postojanja drugog osiguranja prelazi ukupni gubitak, 
višestruko je osiguranje dostupno.

b) Osiguravatelji odgovaraju solidarno, tako da su svi odgovorni za 
iznos koji su dužni uplatiti prema svojem ugovoru; u cjelini, osigu-
ranik ne može tražiti više od iznosa štete koju je pretrpio. Rečenica 
1 primjenjuje se ako ugovori postoje s istim osiguravateljem.

Ako osiguranik ili osigurani prime odštetu za istu štetu iz drugih 
ugovora o osiguranju, zahtjev iz ovog ugovora umanjuje se na 
 način da ukupna odšteta po svim ugovorima nije veća nego ako 
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je ukupni iznos osiguranih iznosa iz kojih se izračunavaju premije 
bio obuhvaćen samo u ovom ugovoru. Ako su dogovoreni limiti 
za naknadu, prava se smanjuju na način da se iz svih ugovora ne 
može isplatiti veća naknada nego ako je u ovom ugovoru pokriven 
ukupan iznos osiguranih iznosa.

c.) Ako je osiguranik sklopio višestruko osiguranje s namjerom 
stjecanja ilegalne prednosti imovine, ugovor je ništavan. Osigura-
vatelj ima pravo na premiju sve dok se ne upozna s okolnostima 
koje dovode do ništavosti.

Osiguravatelj zadržava premiju sve dok se ne upozna s okolnosti-
ma koje dovode do ništavosti.

4. Ukidanje višestrukih osiguranja
Na zahtjev osiguranika, višestruko osiguranje može se ukinuti u 
skladu s odjeljkom 79. VVG-a otkazom ili umanjenjem osiguranog 
iznosa naknadno sklopljenog ugovora.

Otkazivanje ugovora ili umanjenje svote osiguranja i prilagodba 
premije stupaju na snagu u trenutku kad osiguravatelj primi izjavu.

§ 12. Osiguranje treće strane

1. Prava iz ugovora
Osiguranik može u svoje ime zaključiti ugovor o osiguranju radi 
interesa treće strane (osiguranog). Prava prema ovom ugovoru 
može ostvariti samo osiguranik, a ne osigurani. Ovo se također 
primjenjuje ako osiguranik ima policu osiguranja.

2. Plaćanje naknade
Prije plaćanja naknade osiguraniku osiguratelj može zatražiti do-
kaz da je osiguranik dao svoj pristanak. Osigurani može zatražiti 
isplatu naknade samo uz suglasnost osiguranika.

3. Znanje i ponašanje
Koliko su znanje i ponašanje osiguranika od pravnog značaja, 
znanje i ponašanje osiguranika moraju se uzeti u obzir i prilikom 
sklapanja osiguranja na račun treće strane. Ako ugovor pokriva in-
terese osiguranika i osiguranog, osiguraniku je potrebno ponaša-
nje i znanje osiguranog pripisati njegovu interesu ako je osiguranik 
predstavnik osiguranog.

Inače se primjenjuje § 47. VVG-a.

§ 13. Prijenos zahtjeva za naknadu štete

1. Prijenos zamjenskih zahtjeva
Ako osiguranik ima pravo na naknadu štete protiv treće strane, taj 
zahtjev prenosi se na osiguravatelja u onoj mjeri u kojoj osigura-
vatelj nadoknadi štetu. Prijenos se ne može izvršiti na štetu osigu-
ranika. Ako se zahtjev osiguranika za naknadu štete usmjeri protiv 
osobe s kojom živi kad se šteta dogodi u kući, prijenos se ne može 
zatražiti ako ta osoba štetu nije namjerno prouzročila.

2. Obveze osiguranja zamjenskih zahtjeva
Osiguranik mora zaštititi svoje pravo na naknadu ili pravo kojim se 
osigurava taj zahtjev u skladu s primjenjivim formalnostima i roko-
vima, a nakon prijenosa zahtjeva osiguravatelju, mora surađivati   
sa osiguravateljem u njegovu provođenju.

Ako osiguranik prekrši ovu obvezu, osiguravatelj je oslobođen 
 koristi mjere u skladu s člankom 86. (2) VVG-a.

§ 14. Otkaz osiguranja nakon štetnog slučaja

1. Pravo na raskid
Nakon nastanka slučaja osiguranja bilo koja od ugovornih stra-
na može raskinuti ugovor o osiguranju. Prekid mora biti prijavljen 
u pisanom obliku. Prekid je dopušten samo mjesec dana nakon 
 zaključenja pregovora o naknadi.

2. Prekid osiguranika
Osiguranik ima pravo raskinuti odnos osiguranja u pisanom obliku 
s trenutnim učinkom ili u bilo kojem kasnijem roku do kraja godine 
osiguranja.

3. Prekid osiguravatelja
Prekid osiguravatelja stupa na snagu mjesec dana nakon što ga 
osiguranik primi.

§ 15. Nema obveze plaćanja iz posebnih razloga

Osiguravatelj se oslobađa obveze isplate naknade ako osiguranik 
zlonamjerno navede ili pokuša prevariti osiguravatelja o činjenica-
ma koje su relevantne za razlog ili iznos naknade.

Ako je obmana ili pokušaj obmane utvrđena pravno obvezujućom 
kaznom protiv osiguranika zbog prijevare ili pokušaja prijevare, 
primjenjuju se zahtjevi iz rečenice 1.

§ 16. Prijave; Izjave volje; Promjene adrese

1. Obrazac
Ako se zakonom ne zahtijeva nikakav pisani obrazac i ako ovim 
ugovorom nije drugačije određeno, izjave i obavijesti namijenjene 
osiguravatelju koje se odnose na odnos osiguranja i koje se daju 
izravno osiguravatelju moraju se dostaviti u pisanom obliku.

Objašnjenja i izvještaji trebaju se poslati u sjedište osiguravate-
lja ili tijelu koje je određeno u polici osiguranja odnosno njezinim 
dodacima. Pravni propisi o pristupu izjavama i izvještajima ostaju 
zajamčeni.

2. Neizvještavanje o promjeni adrese ili imena
Ako osiguranik nije obavijestio osiguravatelja o promjeni adrese ili 
imena, primjenjuje se odjeljak 13. VVG-a.

§ 17. Punomoć za zastupnika osiguravajućeg društva

1. Izjave osiguranika
Smatra se da je zastupnik za osiguranje ovlašten prihvatiti izjave 
za osiguranika.

a) sklapanje odnosno otkazivanje ugovora o osiguranju

b) postojeći odnos osiguranja uključujući njegov raskid

c) Obveze obavještavanja i informiranja prije sklapanja ugovora i 
tijekom odnosa osiguranja.

2. Izjave osiguravatelja
Smatra se da je zastupnik osiguranja ovlašten prenositi police osi-
guranja koje je izdao osiguravatelj ili njihove dodatke osiguraniku.

3. Plaćanja zastupniku za osiguranje
Smatra se da je zastupnik za osiguranje ovlašten prihvatiti plaća-
nje osiguranika u vezi s posredovanjem ili zaključivanjem ugovora 
o osiguranju. Osiguranik mora prihvatiti ograničenje ove punomoći 
samo ako je poznavao ograničenje prilikom plaćanja ili ga nije 
znao kao posljedicu grube nepažnje.

§ 18. Zastara

Potraživanja iz ugovora o osiguranju istječu za tri godine. Rok 
zastare počinje krajem godine u kojoj je nastao tužbeni zahtjev i 
vjerovnik je postao svjestan okolnosti na kojima se temelji zahtjev i 
osoba dužnika ili bi to trebao učiniti bez grube nepažnje.

Ako je zahtjev osiguranja iz ugovora o osiguranju prijavljen kod 
osiguravatelja, razdoblje između registracije i primitka pisane 
odluke osiguravatelja kod podnositelja zahtjeva nije uključeno u 
izračun roka.

§ 19. Nadležni sud

Nadležnosti prema člancima 13, 17, 21, 29 ZPO i § 215 VVG-a 
primjenjuju se na tužbe iz osiguranja.

§ 20. Mjerodavno pravo

Na ovaj ugovor primjenjuje se njemačko pravo.


