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POSEBNI UVJETI ZA OSIGURANJE OD POŽARA I NEKIH 
DRUGIH RIZIKA NA NOVU VRIJEDNOST

Izrazi u ovim uvjetima su istovjetni izrazima u Općim uvjetima za osiguranje 
imovine, koji se primjenjuju zajedno s ovim uvjetima, ako nisu s njima u 
suprotnosti, u kojem se slučaju primjenjuju ovi posebni uvjeti za požarno 
osiguranje na novu vrijednost. Za ovo osiguranje vrijede i u polici navedeni 
posebni uvjeti za požarno osiguranje, osim u člancima o osiguranoj 
vrijednosti i obračunu štete, koji uključuju amortizaciju. 

1. članak – PREDMET OSIGURANJA

(1) Ovi posebni uvjeti primjenjuju se na osiguranje građevinskih objekata i 
opreme na novu vrijednost.

(2) Po ovim se uvjetima mogu osigurati građevinski objekti i oprema, 
čija izgubljena vrijednost zbog istrošenosti, starosti, ekonomske i 
tehničke zastarjelosti (amortizacija) ne prelazi 40% nove vrijednosti 
tih predmeta. Kod osiguranja opreme, koju sačinjava više pojedinačnih 
predmeta, granica amortizacije je u prosjeku 40% vrijednosti takvih 
novih predmeta. 

2. članak – OSIGURANA VRIJEDNOST

(1) Osigurana vrijednost građevinskog objekta je vrijednost novog objekta 
po cijenama u mjestu u kojem se objekt nalazi.

(2) Osigurana vrijednost opreme je njezina nabavna vrijednost, uvećana za 
moguće zavisne troškove (prijevoz, montaža). 

3. članak – OBRAČUN ŠTETE

(1) Šteta na građevinskom objektu i opremi se obračunava u slučaju:
1) uništenja - po osiguranoj vrijednosti predmeta iz 2. članka ovih 

uvjeta, umanjenoj za vrijednost spašenih dijelova;
2) oštećenja - po troškovima popravka i materijala, koji su potrebni da 

se predmeti dovedu u stanje prije nastanka štete.
(2) Veće troškove popravka, koji bi nastali zbog poboljšanja, dopunjavanja 

i sl., osiguranje ne pokriva. 

4. članak – OBVEZA OSIGURANIKA

(1) Osiguranik mora primljenu naknadu iz osiguranja upotrijebiti za 
popravak štete na predmetima osiguranja koje su bile oštećene ili 
uništene. 
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Posebni uvjeti za požarno osiguranje na novu vrijednost PG-poz-nv/20-11-hr primjenjuju se od Studenog 2020. 


