
Osiguranje automobilske asistencije - PLUS može se sklopiti 
isključivo zajedno s osiguranjem automobilske asistencije 
koje je sklopljeno kod Triglav osiguranja d.d. Na to osiguran-
je primjenjuju se odredbe Općih uvjeta za osiguranje 
automobilske asistencije PG-aas/17-12-hr, ukoliko ovim 
Posebnim uvjetima nije drukčije određeno.

Osiguranje automobilske asistencije - PLUS može se sklopiti 
za osobne automobile, teretna vozila NDM do 3,5t, motocikle 
snage motora veće od 4 kW (zapremnine motora veće od 50 
ccm), kamping vozila (kampere) i stambene prikolice.

Proširenje pokrića odnosi se na opseg troškova izvođenja 
sljedećih usluga asistencije:
1)       spašavanje vozila;
2)       vuča ili prijevoz vozila;
3)      prijevoz korisnika;
4)      zamjensko  vozilo;
5)      smještaj  u  hotelu.

Osiguratelj pokriva troškove spašavanja vozila, ali najviše do 
iznosa od 600 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate.
 

Osiguratelj pokriva stvarne troškove vuče ili prijevoza vozila, 
ali najviše  do iznosa od 300 EUR u kunskoj protuvrijednosti 
na dan isplate.

 
Osiguratelj pokriva stvarne troškove prijevoza do jednog od 
odredišta iz (2) stavka, članka 11., Općih uvjeta za osiguranje 
automobilske asistencije PG-aas/17-12-hr, ali najviše do 
iznosa od 1000 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate 
za prijevoz svih korisnika.

Osiguratelj pokriva troškove najma zamjenskog vozila do 
popravka osobnog automobila, ali najviše u vremenu od 72 
sata.

 

Osiguratelj pokriva troškove noćenja s doručkom u hotelu 
najviše do kategorije 3 zvjezdice (***) za tri noćenja, ukoliko 
vozilo i drugi dan nakon nastanka asistencijskog slučaja nije 
popravljeno ili pronađeno.

KLAUZULA O OBAVIJEŠTENOSTI UGOVARATELJA

Sukladno odredbi članka 89. Zakona o osiguranju (Narodne 
novine br. 151/05 i 87/08) i Zakona o zaštiti potrošača 
(Narodne novine br.  79/07 i 125/07) Triglav osiguranje d.d. 
kao Osiguratelj prije sklapanja ugovora o osiguranju 
obavještava ugovaratelja osiguranja o sljedećim podacima:
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Posebni uvjeti za osiguranje 
automobilske asistencije - PLUS
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Članak 1. - UVODNA ODREDBA

Članak 2. - OSIGURANA PRIJEVOZNA SREDSTVA

Članak 3. - PROŠIRENJE POKRIĆA AUTOMOBILSKE 
ASISTENCIJE

Članak 4. - SPAŠAVANJE VOZILA

Članak 5. - VUČA ILI PRIJEVOZ VOZILA

Članak 6. - PRIJEVOZ KORISNIKA

Članak 7. - ZAMJENSKO VOZILO

Članak 8. - SMJEŠTAJ U HOTELU

TRIGLAV OSIGURANJE D.D.
ANTUNA HEINZA 4, ZAGREB 
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Informacije koje se odnose na osiguratelja
Tvrtka osiguratelja: Triglav osiguranje d.d.
Pravno-organizacijski oblik: dioničko društvo za 
osiguranje 
Sjedište društva: Zagreb, Ulica  Antuna  Heinza  4 
Podružnica koja sklapa ugovor (ako sklapa podružnica)

Uvjeti osiguranja i mjerodavno pravo
Opći uvjeti pod kojima se zaključuje ovo osiguranje 
navedeni su u priloženoj Ponudi/Polici osiguranja, čiji je 
sastavni dio i ova Klauzula o obaviještenosti ugovaratelja 
osiguranja (dalje: Klauzula). Mjerodavno pravo utvrđeno 
je Ponudom/Policom osiguranja i pripadajućim uvjetima 
osiguranja, čiji je sastavni dio ova Klauzula.

Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju
Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju navedeno je u 
priloženoj Ponudi/Polici osiguranja, čiji je sastavni dio 
ova Klauzula.

Uvjeti za odstupanje od ugovora o osiguranju
Pravila i uvjeti za odstupanje od ugovora navedeni su u 
priloženim uvjetima osiguranja čiji je sastavni dio ova 
Klauzula.
 
Premija osiguranja i porezi
Visina premije osiguranja i način placanja navedeni su u 
priloženoj Ponudi/Polici osiguranja čiji je sastavni dio 
ova Klauzula. Porez na dodanu vrijednost (pdv) se ne 
obračunava, temeljem odredbe članka
11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne 
novine br. 47/  95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 
48/04, 82/04, 90/05 i 76/07).

Rok vezanosti ponudom
Pisana ponuda učinjena Osiguratelju za sklapanje 
ugovora o osiguranju veže ponuditelja, ako on nije 
odredio kraći rok, za vrijeme od 8 dana otkad je ponuda 
prispjela Osiguratelju.

Opoziv ponude
Ponuditelj ima pravo opoziva ponude u roku iz 
prethodne točke. Ako Osiguratelj u roku iz prethodne 
točke ne odbije ponudu koja ne odstupa od njegovih 
uvjeta za predloženo osiguranje, smatrat će se da je 
prihvatio ponudu i da je ugovor o osiguranju sklopljen.

Način rješavanja sporova
Način rješavanja sporova osiguranika, posebice 
izvansudsko rješavanje sporova navedeno je u  
priloženim  Uvjetima  osiguranja čiji je sastavni dio ova 
Klauzula.

Nadzor nad društvom za osiguranje
Nadzorno tijelo nadležno za nadzor društava za 
osiguranje je Hrvatska agencija za nadzor financijskih 
usluga.



Za izvođenje nadzora nad osiguravajućim društvom nadležna je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
Ovi Opći uvjeti s oznakom PG-aas-plus/17-12-hr primjenjuju se od 15. prosinca 2017. godine.

KLAUZULA O OBAVIJEŠTENOSTI UGOVARATELJA

Sukladno odredbi članka 89. Zakona o osiguranju (Narodne 
novine br. 151/05 i 87/08) i Zakona o zaštiti potrošača 
(Narodne novine br.  79/07 i 125/07) Triglav osiguranje d.d. 
kao Osiguratelj prije sklapanja ugovora o osiguranju 
obavještava ugovaratelja osiguranja o sljedećim podacima:
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Informacije koje se odnose na osiguratelja
Tvrtka osiguratelja: Triglav osiguranje d.d.
Pravno-organizacijski oblik: dioničko društvo za 
osiguranje 
Sjedište društva: Zagreb, Ulica  Antuna  Heinza  4 
Podružnica koja sklapa ugovor (ako sklapa podružnica)

Uvjeti osiguranja i mjerodavno pravo
Opći uvjeti pod kojima se zaključuje ovo osiguranje 
navedeni su u priloženoj Ponudi/Polici osiguranja, čiji je 
sastavni dio i ova Klauzula o obaviještenosti ugovaratelja 
osiguranja (dalje: Klauzula). Mjerodavno pravo utvrđeno 
je Ponudom/Policom osiguranja i pripadajućim uvjetima 
osiguranja, čiji je sastavni dio ova Klauzula.

Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju
Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju navedeno je u 
priloženoj Ponudi/Polici osiguranja, čiji je sastavni dio 
ova Klauzula.

Uvjeti za odstupanje od ugovora o osiguranju
Pravila i uvjeti za odstupanje od ugovora navedeni su u 
priloženim uvjetima osiguranja čiji je sastavni dio ova 
Klauzula.
 
Premija osiguranja i porezi
Visina premije osiguranja i način placanja navedeni su u 
priloženoj Ponudi/Polici osiguranja čiji je sastavni dio 
ova Klauzula. Porez na dodanu vrijednost (pdv) se ne 
obračunava, temeljem odredbe članka
11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne 
novine br. 47/  95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 
48/04, 82/04, 90/05 i 76/07).

Rok vezanosti ponudom
Pisana ponuda učinjena Osiguratelju za sklapanje 
ugovora o osiguranju veže ponuditelja, ako on nije 
odredio kraći rok, za vrijeme od 8 dana otkad je ponuda 
prispjela Osiguratelju.

Opoziv ponude
Ponuditelj ima pravo opoziva ponude u roku iz 
prethodne točke. Ako Osiguratelj u roku iz prethodne 
točke ne odbije ponudu koja ne odstupa od njegovih 
uvjeta za predloženo osiguranje, smatrat će se da je 
prihvatio ponudu i da je ugovor o osiguranju sklopljen.

Način rješavanja sporova
Način rješavanja sporova osiguranika, posebice 
izvansudsko rješavanje sporova navedeno je u  
priloženim  Uvjetima  osiguranja čiji je sastavni dio ova 
Klauzula.

Nadzor nad društvom za osiguranje
Nadzorno tijelo nadležno za nadzor društava za 
osiguranje je Hrvatska agencija za nadzor financijskih 
usluga.


