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Posebni uvjeti za kasko osiguranje vozila 
za slučaj sudara

(1)	 Ovi	Posebni	uvjeti	za	kasko	osiguranje	vozila	za	slučaj	su-
dara (u  daljnjem tekstu: Posebni uvjeti) mogu se ugovoriti 
u	skladu	s	Općim	uvjetima	za	osiguranje	automobilskog	
kaska	(u	daljnjem	tekstu:	Opći	uvjeti),	u	kojem	slučaju	ovi	
Posebni	uvjeti	zajedno	s	Općim	uvjetima	čine	sastavni	dio	
ugovora o osiguranju (police).

(2) Ovim Posebnim uvjetima ugovaraju se posebni elementi 
osigurateljnog	pokrića	koji	važe	cijelo	vrijeme	trajanja	ugo-
vora o osiguranju (police).

(3) Na odnose osiguratelja i ugovaratelja osiguranja odnosno 
osiguranika	koji	nisu	uređeni	i	ugovoreni	u	skladu	s	ovim	
Posebnim	uvjetima	primjenjuju	se	odredbe	Općih	uvjeta,	
ukoliko	 nisu	 u	 suprotnosti	 s	 odredbama	 ovih	 Posebnih	
uvjeta.

(4) Predmet osiguranja u skladu s ovim Posebnim uvjetima 
mogu	biti	isključivo	osobni	automobili	(M1)	s	osnovnom	i	
propisanom	obaveznom	opremom,	a	koji	mogu	biti	osigu-
rani	u	skladu	s	Općim	uvjetima.	Dodatna	oprema	može	se	
osigurati samo po osnovnom kasko osiguranju. 

(5) Osiguranje u skladu s ovim Posebnim uvjetima mogu ugo-
voriti	isključivo	fizičke	osobe	i	obrtnici.	

(6)  Osiguranje u skladu s ovim Posebnim uvjetima ugovara 
se	kao	osnovno	kasko	osiguranje	u	skladu	s	Općim	uvje-
tima	sa	suženim	opsegom	pokrića.

(7)		 Definicije	pojmova:
1)  Osobni automobil – motorno vozilo namijenjeno za 

prijevoz	osoba	koje	 ima	najviše	9	 registriranih	mje-
sta	i	čija	najveća	dopuštena	masa	(NDM)	ne	prelazi	
3.500	kg	(	M1).

2)  Sudar	 –	u	smislu	ovih	Posebnih	uvjeta	podrazumi-
jeva	prometnu	nezgodu	pri	kojoj	je	došlo	do	fizičkog	
kontakta	osiguranog	vozila	s	jednim	ili	više	drugih	po-
znatih	motornih	vozila.

3)  Poznato motorno vozilo	–	u	smislu	ovih	Posebnih	
uvjeta podrazumijeva motorno vozilo za koje su po-
daci	o	registarskoj	oznaci,	vrsti,	marci	i	tipu	vozila	iz	
prometne	dozvole	i	 identifikacijski	podaci	o	vlasniku	
vozila	 poznati	 na	 temelju	 dokumentacije	 iz	 članka	
(10)	ovih	Posebnih	uvjeta.

4)  Cesta	–	je	svaka	javna	cesta,	ulice	u	naselju	i	neraz-
vrstane ceste na kojima se obavlja promet

(8)  U skladu s ovim Posebnim uvjetima ugovara se osigura-
nje	isključivo	od	rizika	sudara	opisanog	u	članku	(7),	točke	
2)	ovih	Posebnih	uvjeta.	

(9)		 Iz	osigurateljnog	pokrića	isključen	je:
1)		 svaki	događaj	koji	nije	sudar	u	skladu	sa	člankom	(7)	

točke	2)	ovih	Posebnih	uvjeta,
2)		 svaki	događaj	u	kojem	nije	bilo	fizičkog	kontakta	osi-

guranog	vozila	s	jednim	ili	više	poznatih	motornih	vo-
zila,

3)		 svaki	 fizički	 kontakt	 s	 bilo	 kojim	 drugim	 objektom	
osim	s	jednim	ili	više	poznatih	motornih	vozila,

4)		 fizički	kontakt	s	nepoznatim	motornim	vozilom,
5)		 svi	 slučajevi	 predviđeni	 isključenjima	 navedenim	 u	

Općim	uvjetima.
(10)  Nastanak osiguranog rizika sudara u skladu s ovim Po-

sebnim uvjetima dokazuje se temeljem zapisnika policije 

ili	uredno	popunjenog	europskog	izvješća	o	nezgodi,	od-
nosno	potpisanih	izjava	sudionika	u	sudaru	uz	predoče-
nje	dokaza	o	oštećenjima	vozila	i	uzročnoj	vezi.	

(11)  Osiguratelj nema obvezu isplate naknade iz osiguranja 
po	ovim	Posebnim	uvjetima	 za	 osigurani	 slučaj	 za	 koji	
ne	postoji	dokumentacija	i	dokazi	iz	prethodnog	članka.

(12)   Osiguranje u skladu s ovim Posebnim uvjetima ugovara 
se	na	 iznos	osiguranja	„na	prvi	 rizik“,	u	fiksnom	novča-
nom iznosu koji je naveden u ugovoru o osiguranju (po-
lici).

(13)  Navedeni iznos osiguranja „na prvi rizik“ predstavlja 
osnovicu	za	obračun	premije	osiguranja.

(14)  Ugovoreni iznos osiguranja „na prvi rizik“ iscrpljuje se 
isplatom	 svake	 pojedinačne	 naknade	 iz	 osiguranja.	 Is-
crpljenjem navedenog iznosa osiguranja „na prvi rizik“ 
osiguranje u skladu s ovim Posebnim uvjetima prestaje 
od dana iscrpljenja navedenog iznosa osiguranja „na prvi 
rizik“.

(15)		 Po	prestanku	ugovora	o	osiguranju	 (police)	na	način	 iz	
članka	(14)	ovih	Posebnih	uvjeta,	ugovaratelj	osiguranja	
može	u	pisanom	obliku	zatražiti	od	osiguratelja	obnovu	
ugovora o osiguranju (police) u skladu s ovim Posebnim 
uvjetima ugovaranjem novog iznosa osiguranja „na prvi 
rizik“	 i	uz	plaćanje	nove	premije	osiguranja.	Osiguratelj	
zadržava	pravo	odbijanja	ponude	za	zaključivanje	ugo-
vora o osiguranju (police) s ugovarateljem osiguranja koji 
je	 po	 prethodnom	 ugovoru	 o	 osiguranju	 (polici)	 iscrpio	
iznos osiguranja „na prvi rizik“.

(16)		 Naknada	iz	osiguranja	utvrđuje	se	u	skladu	s	Općim	uvje-
tima s time 

									da	maksimalna	obveza	osiguratelja	ne	može	biti	viša	od	
         ugovorenog osiguranog iznosa „na prvi rizik“.
(17)		 Na	ugovore	o	osiguranju	(police)	zaključene	u	skladu	s	

ovim Posebnim uvjetima ne primjenjuju se odredbe Op-
ćih	uvjeta	koje	se	odnose	na	nadosiguranje	i	podosigura-
nje.

(18)		 Prilikom	 obračuna	 premije	 osiguranja	 u	 skladu	 s	 ovim	
Posebnim	 uvjetima	 ne	 primjenjuju	 se	 odredbe	 Općih	
uvjeta	koje	se	odnose	na	obračun	bonusa	i	malusa.

(19)  Popravak vozila u skladu s ovim Posebnim uvjetima 
obavlja se prema uputi osiguratelja u servisu s kojim osi-
guratelj ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji. Vozilo 
se	može	 popraviti	 i	 u	 servisu	 s	 kojim	 osiguratelj	 nema	
sklopljen	ugovor,	ali	se	tada	obveza	osiguratelja	(nakna-
da	iz	osiguranja)	umanjuje	za	10%	samopridržaja	(franši-
ze) od iznosa štete.

(20)		 Isplatom	naknade	 iz	osiguranja	osiguratelj	 stječe	pravo	
regresa	od	treće	osobe	odgovorne	za	štetu.	Osiguratelj	
zadržava	navedeno	pravo	 regresa	do	 iznosa	 isplaćene	
naknade iz osiguranja.

(21)		 Osigurateljno	pokriće	u	skladu	s	ovim	Posebnim	uvjetima	
važi	na	geografskom	području	Europe.

(22)		 Posebni	uvjeti	za	kasko	osiguranje	vozila	za	slučaj	suda-
ra primjenjuju se od 01.02.2013. godine na sve ugovore 
o	osiguranju	(police)	u	kojima	 je	ugovorena	njihova	pri-
mjena.
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