
TRIGLAV OSIGURANJE d.d.

ANTUNA HEINZA 4, 10000 ZAGREB

DODATNI UVJETI ZA OSIGURANJE KUĆANSKIH STROJEVA I 
UREĐAJA

Izrazi u ovim uvjetima su istovjetni izrazima u Općim uvjetima za osiguranje 
imovine, koji se primijenjuju na osiguranja sklopljena uz ove dodatne uvjete 
ako nisu u suprotnosti s njihovim sadržajem, u kojem slučaju se primijenjuju 
odredbe ovih dodatnih uvjeta. 

1. članak – OPSEG POKRIĆA

(1) U opsegu koji je određen ovim uvjetima, osiguranje pokriva uništenje ili 
oštećenje predmeta osiguranja zbog bilo kojeg rizika osim:
1) osnovnih rizika, koje su sadržane u čl.4. posebnih uvjeta za 

osiguranje stambenih pokretnina;
2) zbog potresa;
3) ako je uništenje ili oštećenje nastalo u garantnom roku i štetu je 

zbog toga obvezan naknaditi prodavatelj ili proizvođač, ako njihovo 
jamstvo nije sporno;

4) ako je šteta posljedica popravaka;
5) ako je šteta posljedica hrđanja ili istrunuća itd.;
6) zbog nedostatka ili grešaka, koje su postojale u trenutku sklapanja 

osiguranja i bile su poznate osiguraniku ili su mu trebale biti 
poznate. 

2. članak – PREDMET OSIGURANJA

(1) Predmeti osiguranja po ovim uvjetima mogu biti: hladnjaci, zamrzivači, 
strojevi za pranje i sušenje rublja, strojevi za pranje posuđa, televizori, 
usisivači prašine. Kod navedenih predmeta osiguranja u pokriću štete 
na svim njihovim dijelovima, osim televizijskih antena te antenskog i 
kabelskog sustava.

(2) Predmet osiguranja ne mogu biti strojevi i uređaji stariji od 6 godina. 

3. članak – IZNOS OSIGURANJA

(1) Osigurana vrijednost stroja ili uređaja je njegova nabavna cijena, 
umanjena za iznos vrijednosti izgubljene zbog istrošenosti, starosti i 
ekonomske te tehničke zastarjelosti (amortizacije). 

4. članak – MJESTO OSIGURANJA

(1) Predmeti osiguranja osigurani uz primjenu ovih uvjeta u pokriću su za 
vrijeme dok se nalaze na području Republike Hrvatske. 

5. članak – OBRAČUN ŠTETE I OBVEZA TRIGLAVA (OSIGURNINA)

(1) U osigurateljnom pokriću su štete nastale zbog:
1) uništenja ili nestanka osigurane predmeta - prema vrijednosti 

osigurane predmeta kod zaključenja likvidacije osiguranog slučaja;
2) oštećenja osiguranog predmeta - po troškovima popravka 

i materijala, koliko bi iznosili na dan zaključenja likvidacije 
osiguranog slučaja, umanjenim za izgubljenu vrijednost predmeta 
zbog istrošenosti, starosti i ekonomske zastarjelosti, ako nije 
dogovoreno drugačije.

(2) U štetu se ne računaju troškovi koji su nastali kod popravka zbog 
poboljšanja, nadopune ili drugih izmjena na osiguranom predmetu.

(3) Smatra se da je predmet uništen i za to se obračunava šteta po 1) 
točki prethodnog stavka, ako bi troškovi popravka dosegli vrijednost 
predmeta umanjenu za vrijednost ostataka

(4) Ostaci uništenih ili oštećenih predmeta ostaju osiguraniku i 
obračunavaju se po tržišnoj cijeni nakon nastanka osiguranog slučaja 
te po stanju u kojem su bili odmah nakon osiguranog slučaja.

(5) U štetu se ne računaju troškovi, koji su kod popravka nastali zbog 
poboljšanja, dodataka ili drugih izmjena na osiguranom predmetu.

(6) Osiguravatelj nadoknađuje obračunatu štetu u punom iznosu, ali 
najviše do dogovorenog iznosa osiguranja.

(7) Osim troškova popravka u pokriću su i nužni troškovi prijevoza, ali 
najviše do visine 3 % iznosa osiguranja (osnovice za obračuna premije).

(8) Ako osigurani stroj ili uređaj nije moguće popraviti, zato što je primjerice 
proizveden u inozemstvu ili se više ne proizvodi, Triglav naknađuje 
samo vrijednost oštećenog dijela stroja ili uređaja, i to u odnosu 
funkcionalnog udjela oštećenog dijela prema cjelokupnom stroju ili 
uređaju. 
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Dodatni uvjeti za osiguranje kućanskih strojeva i aparata PG-sta-ga/20-11-hr primjenjuju se od Studenog 2020.


