
TRIGLAV OSIGURANJE D.D. 
ANTUNA HEINZA 4, 10 000 ZAGREB 

KL-ao-pro/22-08-hr  

Proširenje pokrića za osiguranje automobilske odgovornosti po paketu 4  

Odredbe ove klauzule se primjenjuju isključivo ukoliko je to posebno ugovoreno i naznačeno na Ugovoru o osiguranju. 

Na osiguranje uz koje je ugovorena i ova klauzula, također se primjenjuju i Opći uvjeti za osiguranje automobilskog kaska 

PG-ak/20-01-hr. U slučaju odstupanja odredbi klauzule od navedenih Općih uvjeta, primjenjuju se odredbe iz ove klauzule. 

Osiguranje od rizika tuče 

(1) Po paketu 4 osigurateljno pokriće proširuje se i na osiguranje od rizika tuče.

(2) Za razliku od članka 5. stavak 2) točka 1.  osiguranje se odnosi samo na rizik tuče.

(3) Kasko osiguranje od rizika tuče po Općim uvjetima PG-aka/20-01-hr pokriva popravak oštećenog osobnog vozila ili 
lako teretnog vozila do NMD 3,5 tone.

Limit za osiguranje od rizika tuče iznosi do najviše 1.327,23 EUR (10.000 HRK*) tijekom osigureteljne godine, bez 
obzira na broj osiguranih slučajeva. 

Osiguranje od rizika naleta divljači 

(1) Po paketu 4 osigurateljno pokriće proširuje se i na osiguranje od rizika naleta divljači.

(2) Kasko osiguranje od rizika naleta divljači po Općim uvjetima PG-aka/20-01-hr pokriva popravak oštećenog osobnog 

vozila ili lako teretnog vozila do NMD 3,5 tone.

(3) Za razliku od članka 5. stavak 2) točka 3. limit pokrića je 11.945,05 EUR (90.000 HRK*) tijekom osigurateljne 

godine, bez obzira na broj osiguranih slučajeva. 

Osiguranje od rizika loma stakla 

(1) Kasko osiguranje stakla po Općim uvjetima PG-aka/20-01-hr pokriva popravak ili zamjenu isključivo zamjenskim 

staklom bez logotipa proizvođača kod ugovornog partnera kojeg odredi Triglav osiguranje d.d..

Limit pokrića je do najviše 398,17 EUR (3.000 HRK*) tijekom osigurateljne godine, bez obzira na broj osiguranih 

slučajeva.

(2) U slučaju da se ugovori dodatno pokriće loma stakla po Klauzuli KL-aka-staklo-22-06-hr, koji ima limit pokrića do 

najviše 265,45 EUR (2.000 HRK*) ukupan godišnji limit po obje Klauzule je najviše 663,61 EUR (5.000 HRK*) tijekom 
osigurateljne godine, bez obzira na broj osiguranih slučajeva, odnosi se isključivo za osobna vozila. 

Ostale odredbe 

(1) Rizici osiguranja od tuče, osiguranje od naleta divljači i osiguranje stakla od loma mogu se ugovoriti samo ukoliko

je osobno vozilo za koje se ugovara proširenje pokrića osigurano u Triglav osiguranju d.d. po osnovi Obveznog 

osiguranja vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama.

(2) Rizici osiguranja od tuče, osiguranje od naleta divljači i osiguranje stakla od loma može se ugovoriti samo u trenutku

sklapanja obveznog osiguranja motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama. Naknadno osiguranje

rizika osiguranja od tuče, rizika osiguranja od naleta divljači i osiguranje stakla od loma nije moguće.

(3) Kod šteta nastalih u kontaktu s divljači, obvezno je uz prijavu štete dostaviti zapisnik policije.

(4) Ugovor o osiguranju sklapa se na razdoblje od jedne (1) godine, odnosno u periodu trajanja osigurateljnog pokrića

obveznog osiguranja vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama.

(5) U slučaju prekida osiguranja iz bilo kojeg razloga, kao i prekida obveznog osiguranja vlasnika odnosno korisnika

motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama, povrat premije se ne vrši.

Klauzula s oznakom KL-ao-pro/22-05-hr primjenjuje se od kolovoza 2022. 

*Za preračunavanje je primijenjen službeni fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK


