Osiguranje od odgovornosti
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja
Društvo: CROATIA osiguranje d.d. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
koje ima odobrenje za obavljanje poslova osiguranja i reosiguranja
Proizvod: Osiguranje od privatne odgovornosti
Dokument je informativnog karaktera i sadrži bitne informacije o proizvodu. Detaljnije informacije o pokriću i drugim
pravima i obvezama iz ugovora o osiguranju nalaze se u ostaloj predugovornoj i ugovornoj dokumentaciji.

Vrsta osiguranja
Osiguranje od odgovornosti privatne osobe za štete uzrokovane trećima za vrijeme putovanja

Pokriće osiguranja
Iznos osiguranja predstavlja gornju granicu
obveze osiguratelja po jednom osiguranom
slučaju i definirana je ugovorom o osiguranju.
Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost
osiguranika kao privatne osobe za štetu zbog
smrti, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja ili
uništenja stvari treće osobe nastale:
u svakodnevnom životu, osim pri obavljanju
djelatnosti kojima se privređuje;
kao držatelj kućnih životinja kada se životinje
ne drže u svrhu privređivanja;
iz posjedovanja i uporabe bicikla bez motora,
iz amaterskog bavljenja sportom, osim lova.

Što nije pokriveno osiguranjem
odgovornost osiguranika ili osoba za koje on
odgovara za namjerno prouzročenu štetu;
štete iz držanja i upotrebe motornih vozila i
drugih vozila na motorni pogon;
štete koje pretrpi osiguranik, njegov supružnik i
djeca te ostale osobe koje žive sosiguranikom u
zajedničkom kućanstvu, uključujući i osobe
zaposlene u kućanstvu osiguranika;
štete pričinjene na sastavnim dijelovima
zgrade, koja je u suvlasništvu ili vlasništvu
osiguranika;
štete od neispravnog proizvoda;
štete koje su nastale kao posljedica svjesnog
postupanja protivno propisima ili pravilima;
štete koje osiguranik prouzroči pod utjecajem
alkohola ili opojnih sredstava;
štete nastale profesionalnim bavljenjem nekim
sportom, kao i sportom ili rekreacijom
vezanom uz upotrebu vozila s motorom bilo
koje vrste, uporabu letjelica, lova i borilačkih
sportova;
štete koje su posljedica zagađivanja zraka, vode
i tla;
štete na tuđim stvarima koje je osiguranik uzeo
u zakup, u ostavu, zajam, na čuvanje, na
prijevoz i sl.;
štete koje nastanu na stvarima uslijed trajnog
djelovanja temperature, plinova, pare, vlage ili
padalina;
štete nastale hladnim i vatrenim oružjem koje
služi za obranu ili sudjelovanje na streljačkim
natjecanjima i dr.

Ograničenja pokrića
Ako je ugovoreno da osiguranik sam snosi jedan
dio štete (franšiza), osiguratelj je u obvezi
naknaditi štetu koja prelazi iznos franšize, ali
samo do ugovorenog iznosa osiguranja.
Agregatni limit predstavlja gornju granicu
obveze osiguratelja za sve osigurane slučajeve
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ostvarene unutar jedne osigurateljne godine.

Zemljopisni opseg osiguranja
ovo osiguranje moguće je ugovoriti za područje Europe, a ovisno o destinacijama putovanja

Koje su moje obveze
•
•
•
•

ugovaratelj osiguranja i osiguranik obvezni su prilikom ugovaranja osiguranja i za vrijeme trajanja ugovora o
osiguranju, prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika,
ugovaratelj osiguranja obvezan je platiti ugovorenu premiju osiguranja u rokovima kako je dogovoreno,
osiguranik je obvezan obavijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja najkasnije u roku od tri dana od
saznanja,
ako su ugovaratelj osiguranja i osiguranik ista osoba, obveze ugovaratelja osiguranja odnose se i na osiguranika.

Kada i kako platiti osiguranje
Premija se plaća u trenutku ugovaranja osiguranja, ako se drugačije ne ugovori.
Plaćanje premije osiguranja moguće je ugovoriti u obrocima ili odjednom u kunama i to gotovinom ili karticom.

Datum početka i završetka pokrića
Osigurateljno pokriće iz ugovora o osiguranju započinje istekom 24-og sata dana koji je u ispravi o osiguranju/polici
naveden kao početak osiguranja. Osigurateljno pokriće prestaje nakon isteka 24-og sata dana koji je u polici naveden
kao dan isteka osiguranja, ako nije drukčije ugovoreno.
Ugovor se sklapa na period trajanja putovanja.

Raskid ugovora
Zbog prirode osiguranog rizika ugovor se ne može otkazati nakon početka osigurateljnog pokrića.
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