
TRIGLAV OSIGURANJE d.d.

ANTUNA HEINZA 4, 10000 ZAGREB

KLAUZULA ZA OSIGURANJE ZALIHA OD FIZIČKIH OŠTEĆENJA

Izrazi u ovoj klauzuli su istovjetni izrazima u Općim uvjetima za osiguranje 
imovine, koji se primjenjuju na osiguranja sklopljena uz ovu klauzulu ako 
nisu u suprotnosti s njenim sadržajem, u kojem slučaju se primjenjuju 
odredbe ove klauzule.

Za ovo osiguranje vrijede i važeći Posebni uvjeti za požarno osiguranje, ako 
nisu u suprotnosti s ovom klauzulom

Članak 1. Opseg osiguravateljnog pokrića

Osiguranjem je pokrivena šteta zbog fizičkih oštećenja ili uništenje zaliha 
za vrijeme postupka izrade, skladištenja te prijevoza i prijenosa na području 
osiguranog radnog pogona koji je upisan u polici.
Osiguranjem nije pokrivena šteta nastala na zalihama zbog grešaka ili 
neuspjeha, učinjenih pri postupcima izrade (rezanje, brušenje, bušenje, 
lijevanje, termički postupci i sl.).

Članak 2. Franšiza

Osiguranik sudjeluje pri svakom osiguranom slučaju s 10% od iznosa od 
utvđenog iznosa osigurnine ( franšiza) ,ako nije drugačije ugovoreno.

Članak 3. Osigurana vrijednost

Osigurana vrijednost osiguranih stvari je vlastita osiguranikova proizvodna 
cijena u trenutku nastanka štete nastanka štete, odnosno njena tržna 
vrijednost, ako je ona niža od osiguranikove proizvodne cijene. Ako je 
osiguranik kupio osigurane stvari, osigurana je vrijednost tih stvari koliko bi 
iznosila njihova kupovna cijena pri nastanku štete.

Članak 4. Način osiguranja

Osiguranje je sklopljeno na ugovoreni iznos osiguranja na prvi rizik.

Članak 5. Povećanje premije kod osiguranja (malus)

(1) Ako je štetni rezultat u prethodnom osigurateljnom razdoblju veći 
od 84% , osiguraniku se za narednu osigurateljnu godinu obračunava 
malus. 

(2) Štetni rezultat se računa kao postotni omjer između likvidiranih i 
rezerviranih šteta te naplaćene premije osiguranja.

(3) Kao prethodno osigurateljno razdoblje uzimaju se prethodne tri 
osigurateljne godine. Ako Triglav ne raspolaže podacima za prethodne 
tri osigurateljne godine, tada se za utvrđivanje štetnog rezultata koriste 
podaci za prethodne dvije odnosno za jednu osigurateljnu godinu.

(4) Povećanje premije (malus) određuju se prema sljedećoj tablici:

ako je trogodišnji štetni rezultat zaračunava se malus u visini

iznad 84% do 96% 9%

iznad 96% do 110% 17%

iznad 110% do 126% 30%

iznad 126% do 144% 46%

iznad 144% do 165% 65%

iznad 165% do 190% 82%

iznad 190% do 220% 104%

iznad 220% do 260% 130%

iznad 260% do 300% 160%

iznad 300% 200%

(5) Povećanje (malus) premije osiguranja kod rizika može se ugovorno 
isključiti, uz plaćanje dodatne premije osiguranja.
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Klauzula za osiguranje zaliha stvari od fizičkih oštećenja KL-meh/20-11-hr primjenjuju se od Studenog 2020.


