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Posebni uvjeti osiguranja novca u prijevozu
PG-krg-den
Izrazi u ovim uvjetima označavaju:
Ugovaratelj osiguranja
Osiguranik
Polica
Premija
Naknada iz osiguranja
Novac
Imatelj licence

- osobu koja sklapa ugovor o osiguranju;
- osobu čija je imovina i/ili imovinski interes osiguran. Ugovaratelj osiguranja i osiguranik ista su osoba,
osim kod osiguranja za tuđi račun;
- ispravu o ugovoru o osiguranju;
- iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguravajućem društvu;
- iznos koji osiguravajuće društvo plaća prema ugovoru o osiguranju;
- strana i domaća gotovina u novčanicama i kovanicama;
- trgovačko društvo, odnosno samostalni poduzetnik koji obavlja prijevoz i osiguranje novca te drugih
vrijednosnih pošiljki kao profitabilnu gospodarsku djelatnost i posjeduje licencu za prijevoz i
osiguranje novca i drugih vrijednosnih pošiljki u skladu sa zakonom koji uređuje privatno osiguranje.

Članak 1. – PREDMET OSIGURANJA
(1) Ovim uvjetima osigurane su pošiljke novca:
u prijevozu, cestovnim prijevoznim sredstvima i
tijekom prijenosa u prijevozno sredstvo kojim se obavlja prijevoz ili iz njega.
Prijevoz i prijenos pošiljke novca može obaviti osiguranik sam ili može sklopiti ugovor o prijevozu novca s imateljem
licence.
(2) Osiguranjem su pokriveni i razumni troškovi spašavanja, koji su nastali zbog sprečavanja nastanka ili smanjivanja štete
koja je pokrivena osiguranjem.
(3) Posebnim dogovorom u polici osiguranja i doplatom premije osiguranja pošiljke novca mogu biti osigurane i u vrijeme
punjenja ili pražnjenja bankomata te tijekom privremenog čuvanja.
Članak 2. – OSIGURANE OPASNOSTI
Osiguranje pokriva fizička oštećenja ili gubitak novca, koji su nastali kao posljedica:
a) prometne nezgode prijevoznog sredstva,
b) provale, krađe ili pokušaja istih,
c) požara ili eksplozije prijevoznog sredstva, udara groma ili poplave.
Članak 3. – ISKLJUČENJA IZ OSIGURANJA
Osiguranje ne pokriva štete:
- koje su posljedica namjernog nepravilnog postupanja ili nemara osiguranika ili njegovih zaposlenika, odnosno opunomoćenika
- ako osiguranik s imateljem licence nije sklopio ugovor o prijevozu novca u skladu sa zakonima koji su na snazi, a koji uređuju
područje zaštite i prijevoza novca te drugim minimalnim sigurnosnim zahtjevima koji su dogovoreni u polici osiguranja;
- ako osiguranik krši odredbe ugovora o prijevozu novca, koji je sklopio s imateljem licence
- koje su posljedica kršenja odredbi ovih uvjeta i police osiguranja;
- koje su neposredno ili posredno posljedica: rata, invazije, djelovanja stranih neprijatelja, mržnje (najavljeni ili nenajavljeni rat),
građanskog rata, otpora, revolucije, ustanka, vojne ili uzurpirane vlasti, zaplijene ili nacionalizacije ili prisilnog otkupa ili
uništavanja ili štete na stvarima po nalogu vlasti;
koje su neposredno ili posredno posljedica korištenja kemijskog, biološkog, biokemijskog ili elektromagnetskog oružja, upotrebe
ili operacija s bilo kojim računalom, računalnim sustavom, računalnim (software) programom, računalnim virusom ili bilo kojim
drugim elektroničkim sustavom kao sredstvom za uzrokovanje štete;
- koje su neposredno ili posredno posljedica ionizirajuće radijacije ili kontaminacije radioaktivnošću iz bilo kojeg nuklearnog goriva,
nuklearnog otpada ili gorenja nuklearnog goriva, radioaktivne, toksične, eksplozivne ili neke druge opasne karakteristike
nuklearnoga sastavnog dijela, bilo kojeg oružja ili uređaja, koji koristi atomsku ili nuklearnu fisiju i/ili fuziju ili drugu sličnu reakciju
ili radioaktivnu silu ili stvar radioaktivnih, toksičnih, eksplozivnih ili ostalih opasnih ili kontaminirajućih karakteristika bilo koje
radioaktivne tvari.
Članak 4. – OSIGURAVATELJNO POKRIĆE
Osiguravateljno pokriće počinje u trenutku kada predstavnik osiguranika ili imatelja licence, koji obavlja prijevoz ili prijenos
pošiljke novca, primi pošiljku novca kod pošiljatelja i traje cijelo vrijeme prijenosa pošiljke iz prostora pošiljatelja i utovara u
prijevozno sredstvo, cijelo vrijeme prijevoza i istovara pošiljke novca iz prijevoznog sredstva i prijenosa u prostore primatelja, do
trenutka preuzimanja pošiljke novca od strane primatelja.

(1)
(2)

Članak 5. – SVOTA OSIGURANJA
Naknada iz osiguranja iznos je koji u polici dogovore osiguranik i osiguravajuće društvo te predstavlja gornju granicu obveze
osiguravajućeg društva po pojedinom slučaju osiguranja.
Osiguravajuće društvo isplaćuje naknadu iz osiguranja za najviše pet slučajeva osiguranja u jednoj osigurateljnoj godini, ali iznos
isplaćenih naknada iz osiguranja ne može biti viši od dvostrukog iznosa osigurane svote koja je dogovorena u polici. U slučaju
kad osiguravajuće društvo u osigurateljnoj godini isplati naknadu iz osiguranja za pet slučajeva osiguranja ili je iznos naknade iz
osiguranja već dosegao dvostruki iznos osigurane svote koja je dogovorena u polici, osiguravateljno pokriće se nastavlja samo
ako je to posebno dogovoreno i ako je plaćena dodatna premija.
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Članak 6. – OSIGURANA VRIJEDNOSTI
Osigurana vrijednost prema ovim uvjetima nominalna je vrijednost novca koji se prevozi.
Članak 7. – TERITORIJALNE GRANICE POKRIĆA
Ako nije drugačije navedeno, osiguranje prema ovim uvjetima pokriva štete koje nastanu na teritoriju Republike Hrvatske.
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Članak 8. – PLAĆANJE PREMIJE
Prvu ili jednokratnu premiju ugovaratelj osiguranja plaća prilikom sklapanja ugovora o osiguranju, a svaku sljedeću premiju do
prvog dana svakog razdoblja osiguranja.
Plaćanje premija na temelju računa ili drugog dokumenta, gdje se obično određuje rok za plaćanje, kod plaćanja prve premije
smatra se dogovorom o tome da je premiju potrebno platiti prilikom sklapanja ugovora o osiguranju.
Ako je dogovoreno da se premija plaća na rate, za odgođene rate obračunavaju se pripadajuće kamate na odgođeno plaćanje.
Ako dospjela rata nije plaćena po dospijeću, ugovaratelju osiguranja obračunavaju se zatezne kamate.
Ugovaratelj osiguranja mora slati premiju osiguravajućem društvu o svom trošku i riziku.
Ugovaratelj osiguranja može premiju osiguranja platiti putem pošte, banke ili nekog drugog ureda za plaćanje.
Ako je premija osiguranja plaćena putem pošte, banke ili nekog drugog ureda za plaćanje, danom plaćanja premija smatra se
dan kad je premija pravilno uplaćena na pošti, u banci ili drugom uredu za plaćanje te je ugovaratelju osiguranja izdan
dokument (dokaz) o plaćanju premije.
Ako je, obzirom na dogovoreno vrijeme osiguranja, u ugovoru o osiguranju bila dogovorena niža premija, a osiguranje je iz bilo
kojeg razdoblja prekinuto prije isteka tog razdoblja, osiguravajuće društvo ima pravo naplatiti razliku do one premije, koju bi
ugovaratelj osiguranja morao platiti da je ugovor sklopljen na onoliko vremena koliko je stvarno trajao.

Članak 9. – POSLJEDICE NEPLAČANJA PREMIJE
(1) Obveza osiguravajućeg društva prestaje u slučaju da ugovaratelj osiguranja ne plati premiju koja je dospjela nakon
potpisivanja ugovora te to ne učini niti netko drugi, tko je zainteresiran u roku od trideset dana od dana kad je ugovaratelju
osiguranja uručeno preporučeno pismo osiguravajućeg društva s obavijesti i dospijeću premije, a pritom taj rok ne može isteći
prije nego li istekne trideset dana od dospijeća premije.
(2) Osiguravajuće društvo može nakon isteka roka iz prvog stavka ovog članka, ako ugovaratelj osiguranja kasni s plaćanjem
premije, koju je potrebno platiti nakon sklapanja ugovora, odnosno druge i sljedećih premija, raskinuti ugovor o osiguranju bez
otkaznog roka, s tim da raskid ugovora o osiguranju nastupa nakon istekom roka iz ovog članka, stavka prvog i prestankom
pokrića osiguranjem, ako je ugovaratelj osiguranja na to bio upozoren u preporučenom pismu uz obavijest o dospijeću i o
prestanku pokrivenosti osiguranjem.
(3) Ako ugovaratelj osiguranja premiju plati po isteku roka iz prvog stavka ovog članka, ali u roku od jedne godine od dospijeća
premije, osiguravajuće društvo je u slučaju nastanka osiguranog slučaja dužno ispuniti svoju obvezu od 24. sata nakon
plaćanja premije i zateznih kamata.
Članak 10. – DUŽNOSTI OSIGURANIKA
Osiguranik je dužan:
1) osigurati da se prijevozi i prijenosi novca obavljaju u skladu sa zakonima koji su na snazi, a koji uređuju područje osiguravanja
i prijevoza novca;
2) voditi evidenciju o prevezenom novcu i javljati iznose osiguravajućem društvu na način koji je određen policom osiguranja.
3) u slučaju kad iznos novca prelazi iznos koji je dogovoren u ugovoru o prijevozu novca, o tome pravovremeno obavijestiti
imatelja licence da on osigura prijevoz i prijenos u skladu sa zakonima koji su na snazi, a koji uređuju područje osiguravanja i
prijevoza novca;
4) o gubitku ili šteti na pošiljci odmah obavijestiti osiguravajuće društvo, ako postoji sumnja u kazneno djelo, i policiju;
5) u slučaju gubitka novca ili štete na njemu dati osiguravajućem društvu odgovarajuće informacije i dokaze te sudjelovati u
istrazi i ocjenjivanju svih zahtjeva;
6) učiniti sve što je potrebno kako bi se umanjila šteta na pošiljci;
7) prilikom potencijalne štete osiguravajućem društvu dokazati da je do štete došlo za vrijeme trajanja osiguranja i u navodnom
iznosu i opsegu;
8) kod vidljivih oštećenja pošiljke, prije preuzimanja, zajedno s predstavnikom imatelja licence utvrditi opseg štete i o tome
sastaviti zapisnik potpisan od obiju strana;
9) uvažavati sve preporuke koje zahtjeva osiguravajuće društvo prilikom sigurnosnih provjera koje se provode za vrijeme trajanja
ovog osiguranja, u vremenskim rokovima koji su navedeni.
Članak 11. – OSIGURANI SLUČAJ
U skladu s ovim uvjetima, smatra se da je osigurani slučaj nastao u trenutku kad su zbog jedne od osiguranih opasnosti počela
nastajati oštećenja na osiguranom novcu ili je došlo gubitka istog. Oštećenja ili gubitak osiguranog novca koje su posljedica jedne
ili više osiguranih opasnosti prilikom istog prijevoza ili prijenosa novca, smatraju se jednim osiguranim slučajem.
Članak 12. – PRIJAVA SLUČAJA OSIGURANJA I NAKNADA ŠTETE
(1)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Osiguranik ostvaruje pravo na potencijalni odštetni zahtjev pismeno, sljedećim dokumentima, odnosno podacima:
preslikom ili ovjerenim prijepisom specifikacije poslanog novca i zaključnicom o predaji, odnosno preuzimanju,
ovjerenim prijepisom iz knjige o predaji, odn. preuzimanju osiguranika i radnim nalogom za prijevoz, odnosno prijenos
novca,
izjavom predstavnika imatelja licence koji su obavili prijevoz ili prijenos novca, o nastalom štetnom događaju;
izjavom predstavnika osiguranika o nastalom štetnom događaju;
obračunom štete;
policijskim zapisnikom;
potencijalnim drugim dokumentima koji su potrebni osiguravajućem društvu za likvidaciju slučaja osiguranja.
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(2)
Osiguravajuće društvo dužno je vratiti osiguraniku naknadu iz osiguranja u roku od 14 dana od primitka svih potrebnih
dokumenata na temelju kojih može utvrditi postojanje i iznos svoje obveze iz ugovora o osiguranju.
Članak 13. – ZAŠTITA INTERESA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
(1)
Osiguranik mora učiniti sve kako bi zaštitio interese osiguravajućeg društva od trećih osoba. Ako to ne učini i
osiguravajuće društvo zbog toga pretrpi štetu, mora nadoknaditi tu štetu osiguravajućem društvu.
(2)
Isplatom osiguranog iznosa na osiguravajuće društvo prelaze sva prava osiguranika prema onome tko je bilo kako
odgovoran za štetu. Osiguranik je dužan nuditi osiguravajućem društvu sve podatke o osobi koja je odgovorna za štetu i druge
podatke, na temelju kojih je osiguravajućem društvu omogućeno ostvarivanje potraživanja prema odgovornoj osobi.
Članak 14. – PRONALAŽENJE UKRADENOG NOVCA
(1)
Ako osiguranik bilo kako sazna gdje se nalazi ukradeni novac, mora uz sudjelovanje policije odmah poduzeti sve što je
potrebno, kako bi utvrdio njegovu istovjetnost i dobio ga što prije natrag te o tome mora bez odlaganja obavijestiti osiguravajuće
društvo.
(2)
Ako osiguranik još nije primio naknadu iz osiguranja za pronađeni
novac, mora ga preuzeti.
(3)
Ako je osiguranik već primio naknadu iz osiguranja prije nego što je saznao gdje se nalazi otuđeni novac, mora
osiguravajućem društvu vratiti naknadu iz osiguranja u visini iznosa neoštećenog novca.
Članak 15. – OPASNE OKOLNOSTI
(1)
Prilikom sklapanja police osiguranik mora prijaviti sve okolnosti koje su važne za procjenu opasnosti (veličine rizika) i za
koje zna odnosno za koje bi trebao znati. Okolnostima koje su važne za procjenu opasnosti smatraju se prije svega okolnosti
koje su poznate osiguraniku i na temelju kojih je određena i obračunata premija osiguranja, kao i one koje su navedene u polici.
(2)
Osiguranik mora osiguravajućem društvu omogućiti pregled rizika.
Članak 16. – PRAVO NA UVID U DOKUMENTACIJU
(1)
Osiguranik je dužan omogućiti ovlaštenom predstavniku osiguravajućeg društva pregled svih poslovnih knjiga i evidencija
koje su vezane uz osiguranje prema ovim uvjetima.
(2)
Podatke do kojih dođe osiguravajuće društvo u skladu sa stavkom prvim, kao i podatke iz prijava za osiguranje,
osiguravajuće društvo mora čuvati kao poslovnu tajnu.
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Članak 17. – NAČIN OBAVJEŠTAVANJA
Dogovori koji se odnose na sadržaj ugovora o osiguranju valjani su samo ako su sklopljeni u pisanom obliku.
Sve obavijesti i izjave koje je potrebno dati, prema odredbama ugovora o osiguranju, moraju biti u pisanom obliku.
Obavijest ili izjava dana je pravovremeno ako je prije kraja roka poslana preporučenom poštom.
Izjava koju je potrebno dati drugoj osobi, valjana je tek kada je ta osoba primi.
Članak 18. – PROMJENA UVJETA OSIGURANJA ILI PREMIJSKOG CJENIKA
Ako osiguravajuće društvo izmijeni uvjete osiguranja ili premijski cjenik, dužna je o tome obavijestiti ugovaratelja
osiguranja pismenim putem ili na drugi primjeren način (dnevne novine, radio, televizija i slično).
Ako ugovaratelj osiguranja ne otkaže ugovor o osiguranju u roku od 30 dana od dana obavijesti, primjenjuju se novi uvjeti
osiguranja, odnosno premijski cjenik na početku sljedećeg razdoblja osiguranja.
Ako ugovaratelj osiguranja otkaže ugovor o osiguranju, isti prestaje biti na snazi s istekom osigurateljne godine u kojoj je
osiguravajuće društvo primilo otkaz.

Članak 19. – POČETAK I KRAJ OSIGURANJA
(1) Pokrivenost osiguranjem osiguravajućeg društva počinje po isteku 24. sata onog dana koji je u polici naveden kao početak
osiguranja, ako je do tog dana plaćena premija ili prva rata, odnosno 24. sata na dan kad je plaćena premija ili prva rata, ako
nije drukčije dogovoreno.
(2) Obveza osiguravajućeg društva prestaje po isteku 24. sata onog dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja. Ako
je u polici naveden samo početak osiguranja, osiguranje se nastavlja iz godine u godinu dok ga neka od ugovornih strana ne
otkaže. Otkazati ga mora barem tri mjeseca prije kraja tekuće osigurateljne godine.
(3) Ako je osiguranje ugovoreno na više od tri godine, po isteku tog razdoblja, s otkaznim rokom od šest mjeseci, svaka od
ugovornih strana smije odstupiti od ugovora, s tim da to javi drugoj ugovornoj strani.
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Članak 20. – POČETAK I KRAJ OSIGURANJA
Za odnose između osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja na jednoj strani i osiguravajućeg društva na drugoj strani,
primjenjuju se i odredbe Zakona o obveznim odnosima i zakoni koji su na snazi, a koji uređuju područje zaštite i prijevoza
novca.
Odredbe klauzula imaju prednost pred ovim uvjetima. Odredbe iz police osiguranja i potvrda o osiguranju imaju prednost
pred odredbama posebnih uvjeta i klauzula.
Članak 21. – NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Sporove između ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika, na jednoj i osiguravatelja na drugoj strani, rješava stvarno
nadležan sud prema mjestu sklapanja ugovora o osiguranju

