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Riječ je o osiguranju automobilskog kaska, koji pokriva štete nastalih na svim vrstama motornih, priključnih, teretnih, tračnih vozila i radnih 
strojeva (u daljnjem tekstu: vozila) i njihovim sastavnim dijelovima samo dok su pričvršćene na vozilo ili se nalaze u zaključanom vozilu.

Djelomično kasko osiguranje osigurava vozilo od 
slijedećih opasnosti:

B – požar

K – krađa

D – divljač

E – lom stakla

F ili G – troškovi vuče

H – parkiralište

I – zamjensko vozilo

J – vanjska rasvjeta i ogledala

R – pomoć na cesti

Osiguranje od rizika loma

Osiguranje dodatne opreme, prtljage i drugih stvari

Oštećenja ili uništenja motora i drugih dijelova vozila zbog 
gubitka ulja ili tekućine za hlađenje za vrijeme vožnje nakon 
oštećenja vozila, zbog gubitka goriva, ulja iz motora, 
mjenjača ili diferencijala te tekućine za hlađenje iz bilo kojeg 
razloga

Tereta koji se prevozi osiguranim vozilom ili prilikom ukrcaja i 
iskrcaja istog itd. 

Stavljanja vozila u pogon prije konačnog popravka, zbog 
tehničke neispravnosti vozila

Prijevoza drugim vozilom kopnenim, riječnim, jezerskim i 
morskim putem

Umanjenja vrijednosti osigurane stvari nakon obavljenog 
popravka

Rata, ratnih i sličnih događaja i neprijateljstava, terorističkog 
čina, građanskog rata

Štete koja je direktna posljedica trajnih kemijskih, toplinskih 
ili mehaničkih utjecaja te uvjeta smještaja i djelovanja

Štete koja je posljedica svih oblika trošenja, habanja, abrazije, 
erozije, kavitacije I si. Štete zbog prekomjerne vlage, rđe, 
kamenca

Posredne štete koje nastaju po osiguranom slučaju (gubitak 
zarade, prekid rada, kazne, troškovi najma vozila, odštetni 
zahtjevi, troškovi garažiranja i čuvanja osiguranih stvari i 
slično),

Zbog prijevare, pronevjere ili utaje od strane treće osobe 
kojoj je vozilo dato u najam ili na korištenje, za vrijeme dok je 
već iznajmljeno vozilo bilo u podnajmu kod treće osobe

Ako je vozilo oduzeto pravomoćnom sudskom odlukom ili 
rješenjem, nakon postupanja policije, �nancijske policije ili 
carine u zemlji ili inozemstvu.

Dokument je informativnog karaktera i sadrži bitne informacije o proizvodu. Detaljnije informacije o pokriću i drugim pravima i obvezama 
iz ugovora o osiguranju nalaze se u ostaloj predugovornoj i ugovornoj dokumentaciji.

Osiguravatelj ne snosi odgovornost za štetu ako je nastala zbog:

Ako vozač nije koristio vozilo u svrhu kojoj je namijenjeno, 
ako vozač nije imao važeću vozačku dozvolu 
odgovarajuće vrste i kategorije

Ako je vozaču oduzeta vozačka dozvola ili je isključen iz 
prometa.

Ako je šteta prouzročena kaznenim djelom objesne vožnje

Ako je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, 
droga te psihoaktivnih lijekova

Ako je šteta nastala zbog toga što je vozilo bilo tehnički 
neispravno, a ta je okolnost vozaču vozila bila poznata

Osiguranje pokriva štete, ukoliko su nastale uslijed: 

Prometne nezgode kao što je prevrnuće, sudar, 
udar, skliznuće, pad u provaliju i sl.

Pada ili udara nekog predmeta

Požara

Iznenadnog vanjskog toplinskog ili kemijskog 
djelovanja

Groma

Eksplozije

Oluje

Tuče

Snježne lavine

Pada zračne letjelice

Manifestacije i demonstracije

Zlonamjernih postupaka ili obijesti trećih osoba

Oštećenje tapeciranih dijelova vozila prilikom 
pružanja pomoći osobama povrijeđenim u 
prometnoj nezgodi ili drugoj stvari ili osobama

Poplave i bujice ili visoke vode



Koje su moje obveze
• 

•

• 

Kada i kako platiti osiguranje
Prvi obrok premije ili cjelokupnu premiju potrebno je platiti prilikom ugovaranja osiguranja. Premija se može plaćati gotovinom,
kreditnom karticom ili preko tekućeg ili žiro-računa, odnosno već prema tome kako je ugovoreno.

Datum početka i završetka pokrića
Ukoliko nije drugačije ugovoreno, pokriće počinje istekom 24-og sata onog dana koji je na polici osiguranja naveden kao početak 
osiguranja, ukoliko je do tada plaćena premija ili prvi ugovoreni obrok premije. Ukoliko je premija ili prvi ugovoreni obrok premije 
plaćen nakon datuma koji je na polici naveden kao početak osiguranja, osiguranje počinje istekom 24-og sata onog dana kojeg je 
premija ili prvi ugovoreni obrok premije plaćen.
Pokriće prestaje istekom 24-og sata onog dana koji je na polici naveden kao istek osiguranja.

Raskid ugovora
Ukoliko je na polici naveden samo početak osiguranja, osiguranje se produžuje iz godine u godinu sve dok ga bilo koja stranka ne
otkaže pisanim putem. Osiguranje se može otkazati najkasnije 3 mjeseca prije dana u kojem ističe tekuća osigurateljna godina te 
ono u tom slučaju prestaje sa tim danom.
Ukoliko je osiguranje ugovoreno na period duži od 5 godina, svaka stranka može pisanim putem otkazati takvo osiguranje nakon 
proteka 5 godina. U tom slučaju, osiguranje prestaje nakon 6 mjeseci nakon što je osiguranje otkazano (otkazni rok).

Plaćanje premije osiguranja u ugovorenim rokovima i na ugovoreni način.
Pisanim putem obavijestiti osiguratelja o promjeni osobnog imena/tvrtke, adrese prebivališta/boravišta/sjedišta, 
djelatnosti i nastalim statusnim promjenama.
Prilikom sklapanja osiguranja istinito i u potpunosti prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a 
koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate.

• Obavijestiti osiguratelja o svakoj promjeni okolnosti koja može biti značajna za ocjenu rizika, a koja je nastala nakon 
početka važenja osiguranja.

• U slučaju nastanka štete, čim prije o tome obavijestiti osiguratelja i poduzeti sve mjere sa ciljem otklanjanja ili smanjenja 
štete te se pridržavati uputa dobivenih od osiguratelja.

• U svim slučajevima predviđenim propisima, o tome obavijestiti nadležne javne službe
• Pružiti osiguratelju sve podatke i druge dokaze potrebne za utvrđivanje uzroka, opsega i visine štete.
• Ispuniti sve druge obveze određene Uvjetima osiguranja 

Zemljopisni opseg osiguranja
 Osiguranje vrijedi dok su osigurane stvari na području Europe, ako u ugovoru o osiguranju nije drukčije ugovoreno.


