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Dodatak polici 

1.  Opće odredbe o premijskim stupnjevima 

a) Odredbe o premijskim stupnjevima primjenjuju se na ugovore o osiguranju od automobilske odgovornosti vlasnika svih vrsta vozila (osobna, 

teretna, autobusi, traktori, radni strojevi, mopedi i motocikli i priključna vozila) te  vlasnike  starodobnih vozila. 

b) Osiguraniku koji ima osiguranu odgovornost temeljem sklopljenog ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti u trajanju do godinu 

dana, visina premije utvrđuje se ovisno o tome da li je u proteklom razdoblju promatranja imao prijavljenih šteta. Pod prijavljenom štetom 

smatra se šteta po kojoj je utvrđena obveza osiguratelja (Croatia osiguranja d.d.). 

c) Smatra se da šteta nije prijavljena, ako je do dana sklapanja ugovora za sljedeće osigurateljno razdoblje u potpunosti regresirana. 

d) Razdoblje promatranja je prethodna kalendarska godina, a primjenjuje se na ugovore o osiguranju koji počinju 01. 02. tekuće kalendarske 

godine do 31.01. sljedeće kalendarske godine. 

e) Kada se osiguranikova odgovornost osigurava prvi put temeljem sklopljenog ugovora obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti  

u pravilu se plaća premija osnovnog desetog stupnja (PS 10). 

f) Ako je osiguranikova odgovornost  bila osigurana najmanje pola godine (6 mjeseci) i ako u razdoblju promatranja nije bilo prijavljenih šteta, 

osiguraniku se za sljedeću godinu odobrava jedan premijski stupanj niže, najviše do prvog stupnja (PS 1). 

g) Za svaku prijavljenu štetu u razdoblju promatranja bez obzira na trajanje ugovora o osiguranju, bonus osiguranika se za sljedeću 

osigurateljnu godinu pomiče za 3 (tri) premijska stupnja više, a najviše do 18. (osamnaestog) stupnja. 

h) Premijski stupnjevi u postotku od osnovnog premijskog stupnja (PS) 10 (100%) su sljedeći: 

 

PREMIJSKI STUPNJEVI 

BONUSA  MALUSA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

% od premije osnovnog stupnja 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 115 130 150 170 190 210 230 250 

 

i) Osiguratelj priznaje osiguraniku stečeni premijski stupanj temeljem uvida u original  police osiguranja od automobilske odgovornosti za 

prethodno osigurateljno razdoblje ili potvrde prethodnog osiguratelja te uvidom u evidencije Hrvatskog ureda za osiguranje. 

j) Ako je osiguranik imao osiguranu odgovornost temeljem sklopljenog ugovora o osiguranju s trajanjem kraćim od 6 mjeseci, taj ugovor ne 

može u sljedećoj osigurateljnoj godini biti temelj za smanjenje premijskog stupnja, bez obzira na to što nije bilo prijavljene štete. U slučaju 

da je šteta prijavljena, ovaj ugovor uzima se kao temelj za povećanje premijskog stupnja. 

k) Ako je do prestanka ugovora o osiguranju došlo nakon  isteka razdoblja promatranja u kojem nije bilo prijavljenih šteta, a šteta nije 

prijavljena niti unutar razdoblja prekida osigurateljnog pokrića , osiguranik nakon prekida ima pravo na jedan premijski stupanj niže za isto 

vozilo ili za promijenjeno vozilo  unutar iste premijske grupe, pod uvjetom da prekid nije trajao duže od 10 (deset) godina . Ako je do  

prestanka ugovora o osiguranju došlo prije isteka pola osigurateljne godine (6 mjeseci), osiguranik  ima pravo na isti premijski stupanj pod 

istim uvjetima opisanim u ovoj točki. 

l) Osiguratelj gubi pravo na zaračunavanje premije višeg premijskog stupnja, ako to pravo nije iskoristio u roku od  3 (tri) godine nakon prijave 

štete temeljem koje je to pravo stekao. 

m) Za vozila u leasingu odredbe o bonusu i malusu iz točke 1. ovog dokumenta primjenjuju se na fizičke osobe, pravne osobe, i obrtnike koje 

raspolažu vozilom temeljem ugovora o leasingu. 

n) Prilikom sklapanja ugovora o osiguranju u polici mora biti navedeno da je vozilo u leasingu. 

 

 

                            Ovaj dodatak polici je u primjeni od 08.12.2020. godine. 

 


