Osiguranje motornih i priključnih vozila
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja
Društvo: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Proizvod: Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti
Sve predugovorne i ugovorne informacije o ovom proizvodu nalaze se u ostalim dokumentima Ugovora o osiguranju.

Vrsta osiguranja
Obvezno osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila vlasnika odnosno korisnika za štete nastale
uporabom ili držanjem vozila prema trećim osobama u kojima je došlo do tjelesne ozljede, narušenja zdravlja, smrti
neke osobe, uništenja ili oštećenja stvari.

Pokriće osiguranja
U pokriću su štete nastale upotrebom ili
držanjem motornog ili priključnog vozila
prema osobama koje se javljaju kao
oštećenici za štete na stvarima i za štete u
kojima je došlo do tjelesnih ozljeda, narušenja
zdravlja ili smrti neke osobe.
Obvezno osiguranje od automobilske
odgovornosti zakonski je propisana obveza
svih vlasnika ili korisnika motornih vozila.
Zakonom su propisane minimalne svote
osiguranja i to:
46.739.000 kn za štete na osobama i
9.394.000 kn za štete na stvarima.

Dopunska pokrića

-

Uz obvezno osiguranje od automobilske
odgovornosti moguće je ugovoriti dopunska
pokrića koja su dobrovoljna, kao što su:
osiguranje vozača i putnika od posljedica
nezgode
osiguranje autoasistencije
osiguranje troškova pravne zaštite
osiguranje vozača
osiguranje od loma stakla.

Što nije pokriveno osiguranjem
Pravo na naknadu štete nema vozač vozila
kojim je prouzročena šteta te njegovi srodnici
glede štete zbog smrti ili tjelesne ozljede.
Pravo na naknadu štete nema vlasnik,
suvlasnik te svaki drugi drugi korisnik vozila
kojim je prouzročena šteta za štete na
stvarima.
Pravo na naknadu štete nema suputnik koji je
dragovoljno ušao u neregistrirano vozilo bez
istaknutih registracijskih oznaka.
Pravo na naknadu štete nema oštećena osoba
kojoj je šteta nastala zbog upotrebe vozila na
športskim priredbama.
Pravo na naknadu štete nema oštećena osoba
kojoj je šteta nastala zbog djelovanja
nuklearne energije za vrijeme prijevoza
radioaktivnog materijala.
Pravo na naknadu štete nema oštećena osoba
kojoj je šteta nastala zbog ratnih operacija,
pobuna ili terorističkog čina.

Ograničenja pokrića
Ograničenja kod ostvarivanja prava na
naknadu postoje u slučajevima ako:
vozač nije imao vozačku dozvolu ili ako mu je
oduzeta
je vozač vozio pod utjecajem alkohola, droga
ili drugih psihoaktivnih tvari
vozač prouzročio štetu namjerno
vozač upravljao vozilom koje je tehnički
neispravno
vozač skrivio nezgodu kaznenim dijelom
obijesne vožnje
vozač omogućio da se vozilom prevoze osobe
na mjestu koje nije predviđeno za prijevoz
osoba
vozač nije koristio vozilo u svrhu za koju je
vozilo namjenjeno.

Zemljopisni opseg osiguranja
Osigurateljno pokriće proteže se na područje Republike Hrvatske i na zemlje članice Sustava zelene karte.
Koje su zemlje članice Sustava zelene karte možete pronaći na stranici Hrvatskog ureda za osiguranje ili
na primjerku zelene karte koji se uručuje uz policu.
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Koje su moje obveze
Ugovaratelj osiguranja/Osiguranik dužni su pružiti istinite i potpune podatke temeljem kojih sklapaju Ugovor
o osiguranju.
Ugovaratelj osiguranja dužan je platiti premiju.
Ugovaratelj osiguranja/Osiguranik dužni su sve obavijesti koje upućuje Osiguratelju za promjenom imena,
naziva ili adrese ili nekih drugih podataka dati u pisanom obliku.
Ugovaratelj osiguranja/Osiguranik dužan je obavijestiti Osiguratelja o štetnom događaju.
Ugovaratelj osiguranja/Osiguranik dužan je obavijestiti Osiguratelja ako je zaprimio odštetni zahtjev ili ako
je pokrenuo parnicu.
Ugovaratelj osiguranja/Osiguranik dužni su dati istinite i potpune podatke o tijeku nastanka štete i njenim
okolnostima.
Ugovaratelj osiguranja/Osiguranik dužni su pomagati Osiguratelju u rješavanju pitanja odgovornosti.

Kada i kako platiti osiguranje
Premija ili prvi obrok premije plaća se prilikom sklapanja police osiguranja. Dinamika plaćanja ugovara se
kod sklapanja police te se može platiti jednokratno ili obročno (mjesečno, kvartalno,polugodišnje). Premija
osiguranja može se platiti gotovinskom uplatom na prodajnom mjestu, doznakom na račun Osiguratelja ili
bezgotovinskim plaćanjem (debitnim i kreditnim karticama).

Datum početka i završetka pokrića
Datum početka i završetka osigurateljne zaštite naveden je u Ugovoru o osiguranju. Počinje po isteku 24tog sata dana koji je naveden kao početak i traje do isteka 24-tog sata dana koji je naveden kao istek
osiguranja, osim ako nije drugačije ugovoreno. Počeknim rokom se međusobna prava i obveze
(Ugovaratelja osiguranja/Osiguranika/Osiguratelja) produžuju za najviše 30 dana, a nastup počeknog roka
vlasnik vozila (Ugovaratelj osiguranja/Osiguranik) može spriječiti tako što će najmanje tri dana prije isteka
Ugovora o osiguranju predati pismenu izjavu osiguratelju da ne pristaje na produženja Ugovora o
osiguranju.

Raskid ugovora
Ugovor o osiguranju se raskida istekom ugovorenog trajanja osiguranja. Ugovor se može raskinuti prije
isteka uslijed odjave ako došlo do uništenja vozila, ako je vozilo stavljeno izvan uporabe (mirovanje vozila) ili
ukradeno, a temeljem pisanog zahtjeva Ugovaratelja dostavljenog Osiguratelju. Kod Ugovora o osiguranju
sklopljenog putem sredstva daljinske komunikacije, s rokom trajanja od mjesec dana ili dulje Ugovaratelj
osiguranja ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor o osiguranju u roku 14 (četrnaest) radnih dana od
sklapanja ugovora, bez navođenja razloga, uz uvjet da temeljem sklopljenog Ugovora vozilo nije registrirano.
Obavijest o raskidu šalje se pisanim putem na adresu sjedišta Osiguratelja.
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