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ANTUNA HEINZA 4, 10000 ZAGREB

POSEBNI UVJETI ZA OSIGURANJE ZALIHA NA FLOTATNOJ 
OSNOVI OD RIZIKA POŽARA I NEKIH DRUGIH RIZIK

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 zaliha na flotatnoj osnovi. Za osiguranja, za koja se koriste ovi 
Posebni uvjeti, koriste se također i drugi posebni uvjeti koji su navedeni u 
polici, ako nisu u suprotnosti s ovim posebnim uvjetima.

1. članak - OSIGURANIK

(1) Osiguranje po ovim posebnim uvjetima mogu sklopiti samo pravne 
osobe, koje vode propisane knjigovodstvene evidencije nenovčanih 
obrtnih sredstava.

2. članak – PREDMET OSIGURANJA

(1) Predmet osiguranja po ovim posebnim uvjetima mogu biti zalihe 
sirovina, materijala, sitnog inventara i ambalaže s rokom trajanja do 
jedne godine, poluproizvodi, nedovršeni proizvodi, gotovi proizvodi i 
trgovačka roba (u daljnjem tekstu: zalihe robe).

3. članak – OSIGURANA VRIJEDNOST

(1) Po ovim posebnim uvjetima osigurane su svakodnevne količine zaliha 
robe po cijenama pojedinačnih vrsta robe, po kojima ih osiguranik 
knjigovodstveno vodi, ako nije drugačije ugovoreno, pri čemu je moguće 
ugovoriti odgovarajuće povišenje cijena zaliha robe u postotku iznad 
njihove knjigovodstvene vrijednosti.

(2) Knjigovodstvene vrijednosti zaliha robe, odnosno ugovoreno 
odgovarajuće povećanje knjigovodstvene vrijednosti, osnova su za 
utvrđivanje visine štete.

4. članak - OSIGURNINA

(1) Kod ostvarenja osiguranog rizika Triglav za svaku oštećenu ili uništenu 
zalihu robe isplaćuje odgovarajuću osigurninu, određenu prema čl.3. 
ovih posebnih uvjeta, kao i ostalih uvjeta osiguranja navedenih u polici.

(2) Ako su nabavne cijene pojedinih vrsta robe niže od cijena iz čl.3. ovih 
posebnih uvjeta, Triglav štetu isplaćuje na temelju nabavne cijene, 
ali ne više od tržišnih cijena, uvećanih za zavisne troškove (prijevoz, 
uskladištenje itd.).

(3) Načelo razmjera kao posljedica podosiguranja ne primjenjuje se kod 
požarnog osiguranja zaliha na flotantnoj osnovi.

5. članak – PREMIJA OSIGURANJA

(1) Premija osiguranja za požarno osiguranje zaliha na flotatnoj osnovi 
obračunava se dvaput godišnje, i to kao akontacija na početku 
osigurateljne godine i kao obračun na isteku tekuće osigurateljne 
godine.

(2) Osnovica za obračun premije osiguranja je prosječna mjesečna odnosno 
tromjesečna (kvartalna) knjigovodstvena vrijednost osiguranih zaliha 
robe iz protekle osigurateljne godine, koja sukladno čl.3. st.1. ovih 
posebnih uvjeta može biti odgovarajuće povećana). Osnovica za 
obračun premije osiguranja predstavlja zbroj mjesečnih ili kvartalnih 
knjigovodstvenih vrijednosti osiguranih zaliha robe iz protekle godine 
podijeljen s 12 odnosno s 4, pri čemu su mjerodavne knjigovodstvene 
vrijednosti zadnjeg dana mjeseca.

(3) Akontacijska premija osiguranja obračunava se primjenom osnovice 
opisane u prethodnom stavku, kao i primjenom posebnog ugovaranja 
o povećanju vrijednosti zaliha robe iznad njihove knjigovodstvene 
vrijednosti, te korektivnim faktorom kojim se prosječne mjesečne 
ili tromjesečne vrijednosti zaliha robe iz prethodne godine svode na 
razinu vrijednosti evidentiranu na dan 31.12. prethodne godine.

(4) Obračunska premija osiguranja obračunava se po isteku tekuće 
osigurateljne godine samo za novonabavljene odnosno otuđene zalihe 
robe, pri čemu se uzima u obzir i povećanje cijena zaliha iznad njihove 
knjigovodstvene vrijednosti ako je posebno ugovoreno. Obračun ovog 
dijela premije provodi se samo ako je razlika prosječne vrijednosti zaliha 
veća za (+ ili -) 10 %.
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Posebni uvjeti za požarno osiguranje zaliha na flotantnoj osnovi PG-poz-flo/20-11-hr primjenjuju se od Studenog 2020. 


