
TRIGLAV OSIGURANJE d.d.

ANTUNA HEINZA 4, 10000 ZAGREB

POSEBNI UVJETI ZA OSIGURANJE GLAZBENIH INSTRUMENATA, 
ELEKTROAKUSTIČKIH APARATA I SLIČNIH PREDMETA

Izrazi u ovim Posebnim uvjetima su istovjetni izrazima u Općim uvjetima 
za osiguranje imovine, koji se primjenjuju zajedno s ovim uvjetima ako nisu 
s njima u suprotnosti, u kojem se slučaju primjenjuju ovi Posebni uvjeti za 
osiguranje imovine.

1. članak - Opseg osiguravateljnog pokrića

(1) U opsegu koji je određen ovim uvjetima, osiguranje pokriva uništenje ili 
oštećenje predmete osiguranja zbog bilo koje rizika osim:
1) zbog nedostataka ili grešaka koje su postojale u trenutku sklapanja 

osiguranja, a bile su ili su morale biti poznate osiguraniku;
2) ako šteta nastane u vremenu trajanja jamstva i dužan ju je 

nadoknaditi prodavač ili proizvođač, ako njihovo jamstvo nije 
sporno;

3) zbog istrošenosti, starosti, slabog održavanja ili dotrajalosti;
4) zbog korozije, oksidacije, vlage i sličnih pojava, koje na predmete 

osiguranja djeluju duže vrijeme;
5) zbog osmuđenja i onečišćenja;
6) zbog popravaka i obnove, koji nisu posljedica štetnog događaja;
7) ako je posljedica nestručnih popravaka.

(2) Osiguranje pokriva i nestanak predmete osiguranja, ako nestanak nije 
posljedica obične krađe, zaborava ili zamjene.

(3) Osiguranje pokriva samo materijalnu štetu koja je nastala na 
osiguranim predmetima, ali ne i posredne štete (gubitak zarade, 
smanjenje vrijednosti, kazni, vrijednosti snimaka na trakama, pločama 
i sl.).

2. članak - Predmet osiguranja

(1) Predmet osiguranja su glazbeni instrumenti, njihovi kovčezi, 
elektroakustički aparati s pripadajućom opremom i druge slične stvari.

(2) Osigurane su samo u polici navedene stvari.
(3) Predmet osiguranja nisu strune, opne i slični potrošni dijelovi glazbenih 

instrumenata, ako do oštećenja ili uništenja dobe za vrijeme njihovog 
namjenskog korištenja.

3. članak - Osigurana vrijednost

(1) Osigurana vrijednost stvari je nabavna cijena nove stvari, umanjena 
za iznos izgubljene vrijednosti zbog istrošenosti, starosti i ekonomske 
zastarjelosti (amortizacije).

(2) Za rijetke glazbene instrumente, koje su izradili svjetski priznati 
majstori, osigurana se vrijednost može odrediti i iznosom kojeg 
sporazumno odrede osiguranik i Triglav (taksirana vrijednost).

4. članak - Mjesto osiguranja

(1) Osiguranje vrijedi, ako drugačije nije dogovoreno, bilo gdje na području 
Europe, kao i za vrijeme prijevoza, ako su predmete osiguranja u 
unutrašnjosti vozila.

(2) Stvari nisu osigurane od rizika nestanka, ako se nalaze u prostoru ili 
vozilu koje nije zaključano, što ne vrijedi ako je do nestanka stvari došlo 
zbog razbojstva ili ako je došlo do prometne nezgode.

(3) Ako nije drugačije dogovoreno, stvari nisu osigurane u mjestu popravka, 
niti tamo gdje su dane na posudbu ili najam.

5. članak – Obračun štete

Ako nije drugačije dogovoreno, sudjelovanje osiguranika u šteti iznosi 10% 
od utvrđenog iznosa osigurnine, ali ne manje od 1% iznosa osiguranja. Ako je 
istim ugovorom o osiguranju osigurano više stvari, vrijedi jedno sudjelovanje 
osiguranika u šteti za sve stvari koje su oštećene kod istog osiguranog slučaja.
(1) Osigurateljno pokriće odnosi se na štete nastale zbog:

1) uništenja ili nestanka predmeta osiguranja - prema vrijednosti 
predmeta osiguranja kod zaključenja likvidacije osiguranog slučaja

2) oštećenja predmeta osiguranja - po troškovima popravka i 
materijala, koliko bi iznosili na dan zaključenja likvidacije osiguranog 
slučaja, umanjenim za izgubljenu vrijednost predmeta osiguranja 
zbog istrošenosti, starosti, ekonomske i tehničke zastarjelosti, ako 
nije dogovoreno drugačije, te za vrijednost ostataka.

3) U štetu se ne računaju troškovi koji su nastali kod popravka zbog 
poboljšanja, nadopune ili drugih izmjena na osiguranom predmetu.

(2) Smatra se da je predmet uništen i za to se obračunava šteta po 1) točki 
prethodnog stavka, ako bi troškovi popravka dosegli vrijednost stvari na 
dan osiguranog slučaja, umanjenu za vrijednost ostataka.

(3) Ostaci uništenih ili oštećenih predmeta ostaju osiguraniku i 
obračunavaju se po tržišnoj cijeni nakon nastanka osiguranog slučaja 
te po stanju,  u kojem su bili odmah nakon osiguranog slučaja.

(4) Među troškove popravka ubrajaju se i nužni troškovi prijevoza, ali 
najviše do 1% od iznosa osiguranja pojedinog predmeta, koji je oštećen.

(5) Ako nije drugačije dogovoreno, sudjelovanje osiguranika u šteti iznosi 
10% od utvrđenog iznosa osigurnine, ali ne manje od 1% iznosa 
osiguranja. Ako je istim ugovorom o osiguranju osigurano više stvari, 
vrijedi jedno sudjelovanje osiguranika u šteti za sve stvari koje su 
oštećene kod istog osiguranog slučaja.

6. Članak - Pronalaženje nestalih predmeta

(1) Ako osiguranik na bilo koji način sazna gdje se nalaze nestali predmeti, 
dužan je odmah, uz sudjelovanje nadležnih organa za unutarnje 
poslove, poduzeti sve potrebno da utvrdi istovjetnost tih predmeta i da 
ih dobije što prije natrag, te o tome odmah obavijesti Triglav .

(2) Ako osiguranik još nije primio naknadu iz osiguranja za nađene 
predmete, mora ih preuzeti. Ako su predmeti oštećeni, šteta se 
obračunava po odredbama članka 5 ovih uvjeta.

(3) Ako je osiguranik već primio naknadu iz osiguranja, prije nego što je 
saznao gdje su predmete osiguranja, može ih, ako su pronađene, 
zadržati za sebe, s time da društvu za osiguranje mora vratiti primljenu 
naknadu iz osiguranja za predmete koji su nađeni neoštećeni. Ako su 
pak nađeni predmeti oštećeni, osiguranik može zahtijevati da ih zadrži 
za sebe po sporazumno određenoj vrijednosti, a Triglavu mora vratiti 
odgovarajući dio naknade iz osiguranja. Ako osiguranik te predmete 
neće preuzeti, one postaju vlasništvo Triglava. Ako Triglav prodajom 
dostigne iznos koji premašuje iznos isplaćene naknade iz osiguranja i 
troškova prodaje, višak iznosa odobrava se osiguraniku.
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Posebni uvjeti za osiguranje glazbenih instrumenata, elektroakustičkih aparata i sličnih predmeta PG-gls/20-11-hr primjenjuju se od Studenog 2020.


