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POSEBNI UVJETI ZA OSIGURANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  
I OPREME NA DOGOVORENU NOVU VRIJEDNOST

Izrazi u ovim uvjetima istovjetni su izrazima u Općim uvjetima za osiguranje 
imovine, koji se primjenjuju zajedno s ovim uvjetima, osim u slučaju 
suprotnosti Općih uvjeta za osiguranje imovine s ovim uvjetima, u kojem 
se slučaju primjenjuju Posebni uvjeti za osiguranje građevinskih objekata i 
opreme na dogovorenu novu vrijednost. 

1. članak

(1) Ovi posebni uvjeti mogu se koristiti kada:
1) se osiguravaju sve stvari koje mogu biti predmet požarnog 

osiguranja i osiguranja od loma, te osiguranja računala;
2) kod osiguranika postoji evidencija vrijednosti svih osiguranih stvari 

2. članak

(1) Po ovim posebnim uvjetima stvari (predmet osiguranja) su osigurane 
na dogovorenu novu vrijednost, ali najviše do iznosa osiguranja koji 
je za svaki pojedini predmet osiguranja odredio i ugovorio ugovaratelj 
osiguranja.

(2) Na dogovorenu novu vrijednost mogu se osigurati predmeti čija 
izgubljena vrijednost zbog istrošenosti, starosti, ekonomske i tehničke 
zastarjelosti (amortizacija) u prosjeku ne prelazi 40 % nove vrijednosti 
tih predmeta.

(3) Dogovorena nova vrijednost predmeta osiguranja valorizira se 
indeksom troškova života u Republici Hrvatskoj u tekućoj osigurateljnoj 
godini do dana likvidacije štete. 

3. članak

(1) Za osiguranja za koja se koriste ovi Posebni uvjeti, koriste se također i 
drugi posebni uvjeti koji su navedeni u polici, ako nisu u suprotnosti s 
ovim uvjetima.

(2) Kada se dogodi osigurani slučaj, Triglav plaća za svaku oštećenu ili 
uništenu stvar odnosno sredstvo odgovarajuću naknadu iz osiguranja, 
koja se određuje na osnovi 2. članka ovih Posebnih uvjeta i smislenih 
članaka posebnih uvjeta koji su navedeni u polici 

4. članak

(1) Tijekom osigurateljne godine izgrađeni objekti, obavljene adaptacije i 
izvršene dogradnje, montirana ili nabavljena oprema (nove investicije) 
obuhvaćeni su osiguranjem na iznos osiguranja jednak novoj vrijednosti 
tih stvari, ali najviše do knjigovodstvene novonabavne vrijednosti 
svakog pojedinog predmeta (novih investicija).

(2) Nove investicije čija vrijednost prelazi 10% vrijednosti ostalih 
osiguranih predmeta na istoj lokaciji, ugovaratelj osiguranja mora na 
dan preuzimanja prijaviti Triglavu. Ako nije drugačije ugovoreno, te su 
predmeti (nove investicije) osigurane na iznos osiguranja određen na 
način važeći za ostale osigurane predmete, a koje su pak ograničene 
knjigovodstvenim nabavnim vrijednostima za svaku pojedinu stvar.

(3) Predmeti navedeni u prethodna dva stavka, izgrađeni ili nabavljeni 
u ranijim osigurateljnim godinama, ako nisu zabilježeni u evidenciji 
vrijednosti osiguranih predmeta osigurani su samo ako je to posebno 
ugovoreno. 

5. članak

(1) Po ovim posebnim uvjetima premija osiguranja obračunava se dvaput 
godišnje, i to kao akontacija na početku osigurateljne godine te kao 
obračun po isteku osigurateljne godine.

(2) Akontacija premije osiguranja obračunava se primjenom odgovarajuće 
premijske stope i osnovice za obračun premije koja je jednaka 
dogovorenom ukupnom iznosu osiguranja.

(3) Obračun premije osiguranja po isteku osigurateljne godine provodi 
se samo za novonabavljene odnosno otuđene predmete. Na razliku 
između ukupnog iznosa osiguranja na kraju i na početku osigurateljne 
godine primjenjuje se odgovarajuća premijska stopa, umanjena za 
polovicu. Ovisno o pozitivnoj ili negativnoj razlici u iznosu osiguranja, 
ugovaratelj je obvezan doplatiti godišnju premiju ili mu se dio 
uplaćene premije vraća. Ovaj se postupak ne primjenjuje na cjelovite 
gospodarske kapacitete (novi pogoni i sl.) koje osiguranik stekne 
tijekom osigurateljne godine, nego se u tom slučaju premija osiguranja 
obračunava po principu “pro-rata temporis” od dana stjecanja do kraja 
osigurateljne godine. Obračun se obavlja samo ako razlika iznosa 
osiguranja prelazi (+ ili - ) 10%. 

6. članak

(1) Prilikom prijave štete zbog nastanka osiguranog slučaja, osiguranik 
je obvezan Triglavu dostaviti podatke o knjigovodstvenoj vrijednosti 
osiguranih predmeta, koje su bile osnovica za određivanje iznosa 
osiguranja na dogovorenu novu vrijednost. 

7. članak

(1) Osiguranik je obvezan naknadu iz osiguranja upotrijebiti za popravak 
štete na oštećenim ili uništenim predmetima. 
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Posebni uvjeti za osiguranje građevinskih objekata i opreme na dogovorenu novu vrijednost PG-PR-dnv/20-11-hr primjenjuju se od Studenog 2020. 


