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PG-ons/99-3 

Opći uvjeti za osiguranje odgovornosti Uprave i Nadzor nog odbora 
dioni čkog društva  

U ovim uvjetima osiguranja znači: 
ugovaratelj osiguranja - osoba koja zaključi ugovor o osiguranju; 
osiguranik - osoba čiji interes je osiguran. Ugovaratelj osiguranja i osiguranik je ista osoba osim kod osiguranja za tuđi račun; 
polica  - dokument o ugovoru o osiguranju; 
premija osiguranja - iznos kojega je ugovaratelj dužan platiti osiguravatelju temeljem ugovora o osiguranju (u nastavku premija); 
odšteta  - iznos kojeg osiguravatelj plaća prema ugovoru o osiguranju. 

Članak 1. – OSIGURANE OPASNOSTI  
(1) Osiguravatelj jamči za štete koju Uprava ili Nadzorni odbor dioničkog društva prouzroči kod vođenja odnosno nadzora Društva 

Društvu, vjerovnicima i vlasnicima odnosno dioničarima tog Društva.  
(2) Osiguravatelj jamči po ovim uvjetima za štetu koja nema za posljedice niti ozljede osoba niti stvari (čista imovinska šteta). 
(3) Osiguravatelj pokriva u smislu članka 252. i 273. Zakona o trgovačkim društvima odgovornost za štetu koja je posljedica 

odustanka, kršenja ili učinjene greške kod provođenja profesionalne dužnosti Uprave odnosno Nadzornog odbora. 
(4) Osiguranje obuhvaća odgovornost za odustanke, kršenja ili greške koje su učinjene za vrijeme trajanja jamstva osiguravatelja. 

Kod nedoumice se smatra da je odustanak, kršenje ili pogreška bila učinjena u 12.00 sati onog dana kad bi morala radnja bit 
izvršena tako da ne bi došlo do štete. 

Članak 2. – OTKLON POKRI ĆA 
S osiguranjem nije pokrivena odgovornost za odštetne zahtjeve za štetu: 
1) koje se  temelje na odlukama skupštine dioničkog društva; 
2) koji se pribavljaju iz prošle godine nakon što su dioničari odnosno vlasnici na svojoj Skupštini prihvatili i potvrdili zaključni račun o 

poslovanju Društva za prošlu poslovnu godinu; 
3) koji proizlaze iz poduzetničkog odnosno poslovnog rizika dioničkog društva; 
4) nastali zbog pronevjera i drugih kažnjivih djela; 
5) koji se odnose na ugovorne ili druge novčane kazne koje imaju značaj kaznene sankcije; 
6) zbog namjernog kršenja zakona i drugih javnih propisa, statutarnih akata, internih propisa i naputaka te poslovnih i drugih 

ugovora; 
7) koji proizlaze iz profesionalne djelatnosti članova Uprave odnosno Nadzornog odbora, a nisu vezani sa vođenjem odnosno 

nadziranjem Društva;     
8) zbog bolesti članova Uprave odnosno Nadzornog odbora; 
9) koji je posljedica djelovanja ili prisutnosti prirodne više sile; 
10) zbog političkih i gospodarskih mjera hrvatske vlade i vlada drugih država na koje članovi Uprave nemaj utjecaj i za koje nisu znali 

ili ih nisu mogli pretpostaviti; 
11) koji proizlaze iz likvidacijskog postupka; 
12) koje inicira Uprava odnosno Nadzorni odbor sa namjerom pribaviti Društvu ili vlasnicima odnosno dioničarima protupravnu 

imovinsku korist; 
13) koja je posljedica atomske radijacije ili nuklearne kontaminacije. 

Članak 3. – OBVEZE OSIGURAVATELJA 
(1) Jamstvo osiguravatelja je u osiguranom slučaju odnosno štetnom događaju ograničeno do visine dogovorene osigurane svote.  
(2) Osiguravatelj iz svih štetnih događaja u jednoj godini isplati ukupne odštete koje iznose najviše do dogovorene osigurane svote 

(godišnji agregat). 
 U slučaju isplate osigurane svote osiguranje se može nastaviti samo ako je to posebno dogovoreno. U tom slučaju se premija  

odredi naknadno. 
(3) Ako se kod osiguranog slučaju utvrdi da je osiguranik imao kod nastanka zaposlenih više članova Uprave odnosno Nadzornog 

odbora nego ih je navedeno u polici, a za njih nije bila plaćena premija priznaje se odšteta i isplati u odnosu između plaćene 
premije i premije  koja bi morala biti plaćena za sve zaposlenike članove Uprave odnosno Nadzornog odbora. 

(4) Bez obzira na odredbe iz prva tri stavka ovog članka, učešće osiguranika kod svake štete je 10 % od priznate odštete, a najniži 
iznos je naveden u polici (franšiza). 

Članak 4. -  OPASNE OKOLNOSTI 
(1) Kod sklapanja ugovora o osiguranju mora ugovaratelj prijaviti osiguravatelju sve okolnosti koje su važne za ocjenu opasnosti 

(visina rizika) i za koje je znao odnosno bi trebao znati. Za okolnosti koje su važne za ocjenu opasnosti smatraju se pogotovo  
okolnosti koje su ugovaratelju poznate i na osnovi kojih je određena i obračunata premija osiguranja kao i one koje su navedene 
u ugovoru o osiguranju. Te okolnosti mogu ugovaratelj i osiguravatelj odrediti i zajedno.  

(2) Ugovaratelj mora po potrebi omogućiti osiguravatelju pregled i reviziju rizika. 
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Članak 5. – VREMENSKO OGRANI ČENJE OSIGURANJA 
Osiguravatelj je u obvezi samo onda ako štetni događaj nastane nakon početka i prije završetka jamstva. Ako je uzrok događaja iz 
vremena prije sklapanja osiguranja ili iz vremena kad je jamstvo osiguravatelja bilo prekinuto, osiguranje pokriva štetu samo onda 
ako osiguraniku do sklapanja osiguranja odnosno do ponovnog jamstva osiguravatelja taj uzrok nije bio poznat. 

Članak 6. – SKLAPANJE UGOVORA O OSIGURANJU 
(1) Ugovor o osiguranju je sklopljen na osnovu pisane ili usmene ponude. 
(2) Osiguravatelj može nakon primljene ponude zahtjevati dopune ili pojašnjenja. Smatra se da je osiguravatelj primio ponudu kad je 

isti primio zahtjev za dopune ili pojašnjenja. 
(3) Odredbe o sklapanju ugovora o osiguranju koriste se i kad se promjeni postojeći ugovor o osiguranju, osim u slučaju promjene 

uvjeta osiguranja ili premijskog sustava. 

Članak 7. - PLA ĆANJE PREMIJE 
(1) Prvu ili jednokratnu premijo mora ugovaratelj platiti kod primitka police osiguranja, slijedeće premije prvi dan svake osigurane 

godine.  
 Ako je dogovoreno da se premija plaća u ratama, kod nastanka osiguranog slučaja dospijevaju na naplatu sve premijske rate 

tekuće osiguravateljne godine.  
(2) Ako je dogovoreno da se premija plaća u ratama ili unazad, mogu se obračunati kamate na iznos premije za koju je dogovorena 

odgoda plaćanja. Ako obročna premija nije plaćena do dana dospijeća mogu se obračunati zatezne kamate.  
(3) Ako je premija plaćena poštom, za vrijeme plaćanja važi dan kad je premijski iznos pravilno uručen pošti. Ako je premija plaćena 

virmanom, za vrijeme plaćanja važi dan kada je primljen  nalog u banku osiguravatelja.  
(4) Ako je bila obzirom na dogovoreno trajanje osiguranja u ugovoru o osiguranju određena niža premija, a osiguranje je iz bilo 

kojeg  razloga prestalo prije isteka tog vremena osiguravatelj ima pravo tražiti razliku do one premije koju bi ugovaratelj morao 
plaćati ako bi bio ugovor sklopljen samo za ono vrijeme koliko je stvarno i trajao.  

(5) U slučaju prestanka ugovora o osiguranju zbog neplaćanja dospjele premije, ugovaratelj mora platiti premiju za neplaćeno 
vrijeme do  dana prestanka ugovora. Ako je do dana prestanka ugovora nastao osigurani slučaj za kojega mora osiguravatelj 
platiti  osiguranu svotu, ugovaratelj mora platiti cjelokupnu premiju za tekuću osiguravateljnu godinu. 

Članak 8. - VRAĆANJE PREMIJE 
(1) Osiguravatelj vraća dio premije za neiskorišteno vrijeme osiguranja ako je osigurana opasnost prestala postojati nakon sklapanja 

ugovora o osiguranju.  
(2) Ako je osigurana opasnost prestala postojati prije početka jamstva osiguravatelj vraća svu plaćenu premiju.  
(3) U drugim slučajevima prestanka ugovora o osiguranju prije isteka osiguranja za koje je plaćena premija, pripada osiguravatelju 

premija do onog dana do kojeg traje njeno jamstvo ako nije drukčije dogovoreno. 

Članak 9. – OSIGURANI SLU ČAJ 
(1) Smatra se da je nastao osigurani slučaj u trenutku kad je nastao štetni događaj zbog kojeg bi se mogao provesti odštetni zahtjev 

protiv osiguranika.  
(2) Ako ista stvar, propust ili greška prouzrokuje više štetnih događaja, smatra se, da je nastao jedan osigurani slučaj i to bez obzira 

na broj oštećenih. 

Članak 10. – OBVEZE OSIGURANIKA I UGOVARATELJA PO OS IGURANOM SLUČAJU 
(1) Osiguranik mora osiguravatelja o nastanku štete obavijestiti bez odgađanja.  
(2) Ako je protiv osiguranika ili osobe za koju on odgovara pokrenut postupak zbog sumnje izvršenog kažnjivog djela ili je podignuta 

optužnica ili izdana odluka o upravno kaznenom postupku mora osiguranik o tome odmah obavijestiti osiguravatelja iako je već 
prijavio nastanak štete po prijašnjem stavku.  

(3) Ako treće osobe provode protiv osiguranika odštetni zahtjev ili je bio protiv njega podignut odštetni zahtjev, osiguranik mora o 
tome bez odgađanja obavijestiti osiguravatelja i dostaviti mu originale svih dokumenata koji sadrže te zahtjeve. 

(4) Osiguranik mora vođenje spora povjeriti osiguravatelju i dati ovlaštenje za vođenje spora onoj osobi koju odredi osiguravatelj.  
(5) Osiguranik mora vođenje odštetnih zahtjeva prepustiti osiguravatelju i nema pravo odštetnih zahtjeve otkloniti, a pogotovo ih 

nema pravo prihvatiti.  
(6) Ako osiguranik onemogući osiguravatelju riješiti odštetne zahtjeve s nagodbom, osiguravatelj nije dužan platiti višak odštete, 

kamata i troškova koji zbog toga nastanu.  

Članak 11. – OBVEZE OSIGURAVATELJA PO OSIGURANOM SLU ČAJU 
(1) Osiguravatelj mora proučiti odštetne zahtjeve kako po temelju tako po visini i prilagoditi opravdanim zahtjevima te pobrinuti za 

obranu ugovaratelja od neutemeljenih ili pretjeranim odštetnim zahtjevima. 
 Ovom odredbom dan je osnovni opseg štete za koju jamči osiguravatelj po članku 1. i drugim odredbama ovih uvjeta. 
(2) Osiguravatelj jamči za pravne troškove osiguranika i za štetu zbog troškova koji su dosuđeni oštećenom, samo onda ako po 

članku 10. stavka (4) ovih uvjeta postupak vodi od samog početka sam ili osoba koju on odredi. 
(3) Za troškove obrane osiguranika u kaznenom postupku jamči osiguravatelj samo u slučaju ako izričito pristane na branitelja i  

obveže se podmiriti sve troškove. 
(4) Osiguravatelj  snosi – ako su za to ispunjeni uvjeti – samo onaj dio troškova postupka koji odgovaraju odnosu između svote 

osiguranja i dosuđenom iznosu odštete osiguravatelja. Ako toga nije moguće utvrditi,e osiguravatelj učestvuje u tim troškovima 
postupka u odnosu između svote osiguranja i visine utuženih zahtjeva. 
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Članak 12. – PROMJENA UVJETA OSIGURANJA ILI PREMIJSK OG SUSTAVA 
(1) Ako osiguravatelj promjeni uvjete osiguranja ili premijski sustav mora o promjeni obavijestiti ugovaratelja bar 60 dana prije isteka 

tekuće godine osiguranja.  
(2) Ugovaratelj ima pravo da u 60 dana nakon primitka obavijesti otkaže ugovor o osiguranju. Ugovor o osiguranju prestaje važiti sa 

istekom tekuće godine osiguranja.  
(3) Ako ugovaratelj ne otkaže ugovor o osiguranju se isti sa početkom sljedeće godine promjeni u skladu sa novim uvjetima 

osiguranja ili premijskim sustavom. 

Članak 13. – PROMJENA ADRESE 
(1) Ugovaratelj mora obavijestiti osiguravatelja o promjeni svog imena ili adrese odnosno firme ili sjedišta u 15 dana od dana 

promjene.  
(2) Ako je ugovaratelj promijenio adresu sjedišta ili svoje ime odnosno ime firme a o tome nije obavijestio osiguravatelja, dovoljno je 

da osiguravatelj obavjest koju mora  javiti ugovaratelju pošalje na adresu njegovog zadnjeg poznatog sjedišta ili ga adresira na 
zadnje poznato ime odnosno firmu. 

Članak 14. - NAČIN OBVJEŠĆIVANJA 
(1) Dogovori o sadržaju ugovora o osiguranju važeći su samo ako su sklopljeni u pisanom obliku.  
(2) Sve obavijesti i izjave koje je potrebno dati po odredbama ugovora o osiguranju moraju biti pisane.  
(3) Obavijest ili izjava dana je pravovremeno ako se prije isteka roka pošalje sa preporučenim pismom.  
(4) Izjava koju je treba dati drugome vrijedi te k onda kad ju taj primi. 

Članak 15. - UPOTREBA ZAKONA 
Za odnose koji nisu uređeni ovim uvjetima vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima. 

Članak 16. - RJEŠAVANJE SPOROVA 
Sporove između ugovaratelja osiguranja odnosno osiguranika s jedne strane i osiguravatelja na drugoj strani rješava sud nadležan u 
mjestu sklapanja ugovora o osiguranju.  

 

 
 


