
TRIGLAV OSIGURANJE d.d.

ANTUNA HEINZA 4, 10000 ZAGREB

POSEBNI UVJETI ZA OSIGURANJE STAKLA

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

1. članak – PREDMET OSIGURANJA

(1) Predmet osiguranja stakla su:
1) staklo, svijetleći natpisi i reklame zajedno s neostakljenim dijelovima 

i okvirima koji su njihov sastavni dio, slike, natpisi i ukrasi izrađeni 
na osiguranom staklu, ploče iz prirodnog i umjetnoga kamena na 
stolovima, pultovima, policama i sl., prometna ogledala i prometni 
znakovi, razni panoi i kulturni, povijesni te nadgrobni spomenici;

2) svjetleće cijevi i svijetleći panoi s pripadajućom opremom ili bez nje;
(2) Ako je to posebno ugovoreno i za to posebno ugovaranje plaćena 

dodatna premija, predmeti osiguranja također su i predmeti u izlozima 
za slučaj uništenja ili oštećenja, pri čemu se osigurateljno pokriće ne 
odnosi na nestanak predmeta u izlozima, koji nestanak ovo osiguranje 
ne pokriva.

(3) Prema ovim uvjetima predmet osiguranja nisu:
1) stakla na svjetiljkama i reflektorima, rasvjetna tijela svih vrsta, 

rendgenske, kvarcne, radio, televizijske i druge žarulje (cijevi), 
fluorescentne cijevi i uređaji za fluorescentnu rasvjetu, stakla koja 
se koriste u radnoj pripremi u procesu proizvodnje, leće i staklene 
kugle te zalihe stakla i staklene robe svih vrsta, predmeti od šupljega 
stakla;

2) već razbijene, ogrebeni i oštećeni predmeti;
3) stakla u oštećenim okvirima.

(4) Osigurani su samo predmeti osiguranja navedeni u polici osiguranja.

2. članak – MJESTO OSIGURANJA

(1) Osigurateljno pokriće postoji dok se predmeti osiguranja nalaze u 
mjestu navedenom u polici.

(2) Ako je to posebno ugovoreno, pokriće postoji i u slučaju proširenja ili 
promjene mjesta u kojem se predmeti osiguranja nalaze.

3. članak – VRIJEDNOST PREDMETA OSIGURANJA

(1) Vrijednost predmeta osiguranja je njegova nabavna vrijednost uvećana 
za troškove prijevoza, prijenosa, postavljanja i montaže, odnosno cijena 
za izradu nove slike, natpisa ili ukrasa na staklu ili staklenih slova.

4. članak – OSIGURANI RIZICI

(1) Osigurateljno pokriće obuhvaća štetu nastalu zbog pucanja, loma ili 
razbijanja stakla ili drugih predmeta osiguranja.

(2) Osigurateljno pokriće ne pokriva štete nastale:
1) pri premještanju ili namještanju predmeta osiguranja u prostore 

koji nisu navedeni u polici;
2) zbog ogrebotina, izjedanja i sličnih oštećenja na površini predmeta 

osiguranja;
3) zbog klizanja ili slijeganja tla.

(3) Šteta na slikama, natpisima i ukrasima u osigurateljnom je pokriću 
samo ako je nastala istodobno sa štetom na predmetu osiguranja na 
kojem se nalaze slike, natpisi ili ukrasi.

(4) Ako su predmet osiguranja svjetleće cijevi i svijetleći panoi s 
pripadajućom opremom, u pokriću su i štete nastale zbog loma, 
pregorijevanja i požara pripadajuće opreme.

(5) Ako je to posebno ugovoreno, u pokriću su štete nastale nanošenjem 
boje ili drugih tvari kojima počinitelji oštete predmet osiguranja.

5. članak – OBRAČUN ŠTETE

(1) Šteta koju osiguranje pokriva obračunava se u visini troškova kod 
zaključenja likvidacije osiguranog slučaja za postavljanje novog stakla 
ili drugog predmeta iste takve vrste i svojstva ili za izradu nove slike, 
natpisa ili ukrasa na staklu ili staklenih slova.

(2) Moguće umanjenje vrijednosti oštećenog predmeta zbog istrošenosti i 
starosti ne primjenjuje se, što ne vrijedi i za pripadajuću opremu koja je 
osigurana zajedno sa svijetlećim cijevima i panoima.

(3) Ako zbog načina izrade nije moguće zamijeniti razbijeno staklo, a  da se 
ne zamijeni i okvir, onda je i on pokriven osiguranjem.

(4) Ako Triglav nije mogao obaviti izvid štete, osiguranik je dužan sačuvati 
dokaze o nastaloj šteti.

(5) Triglav može štetu nadoknaditi u novcu ili dovođenjem u stanje prije 
štetnog događaja. Ako se šteta nadoknadi dovođenjem u stanje prije 
štetnog događaja, ostaci prelaze u vlasništvo Triglava. U vlasništvo 
Triglava prelazi također i staklo koje je služilo za privremeno 
zastakljivanje. Ako Triglav nadoknadi štetu u novcu, osiguranik može 
po dogovoru zadržati ostatke, koji se obračunavaju po tržišnoj cijeni 
kod nastanka osiguranog slučaja te po stanju u kakvom su bili odmah 
nakon osiguranog slučaja. Vrijednost ostataka odbija se od iznosa 
obračunate štete.

6. članak – TROŠKOVI NAKON OSIGURANOG SLUČAJA

(1) Nakon nastanka osiguranog slučaja, u osigurateljnom su pokriću 
sljedeći troškovi: 
1) za nužno privremeno zastakljivanje;
2) za otklanjanje i ponovno namještanje predmeta koji ometaju 

postavljanje novih predmeta (npr. zaštitna mreža, zaštitne rešetke, 
sjenila od sunca i sl.), pri čemu nisu u pokriću troškovi otklanjanja 
ili umanjenje opasnosti kao ni troškovi posredovanja vatrogasnih 
i drugih organizacija koje po karakteru svog poslovanja moraju 
pružiti besplatnu pomoć. 

7. članak – OGRANIČENJE OBVEZE ZBOG DRUGIH OSIGURANJA

(1) Ako su stakla i drugi predmeti osiguranja osigurani još nekim drugim 
vrstama osiguranja (primjerice požarnim), osigurnina se po ovim 
posebnim uvjetima isplaćuje samo ako pokriće na temelju drugih vrsta 
osiguranja nije bilo dostatno, i to u visini po drugim vrstama osiguranja 
nepokrivenog dijela štete.
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Posebni uvjeti za osiguranje stakla PG-skl/20-11-hr primjenjuju se od Studenog 2020.


