
Proizvod: Kasko osiguranje cestovnih vozila

Društvo: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja

Osiguranje motornih i priključnih vozila

Kasko osiguranje motornih i priključnih vozila je dobrovoljno osiguranje za motorna i priključna cestovna vozila od 
raznih opasnosti koje mogu prouzročiti oštećenje, uništenje ili nestanak osiguranog motornog ili priključnog vozila.

Vrsta osiguranja

Sve predugovorne i ugovorne informacije o ovom proizvodu nalaze se u ostalim dokumentima Ugovora o osiguranju. 

Pokriće osiguranja

Kod punog kaska pokrivene su razne opasnosti 
koje mogu prouzročiti oštećenje, uništenje ili 
nestanak osiguranog motornog ili priključnog 
vozila. 

U pokriću su i troškovi vuče, izvlačenja i 
prijevoza motornog ili priključnog vozila.

Kod djelomičnog kasko osiguranja pokrivene su 
samo određene ugovorene opasnosti kao npr. 
lom stakla, nalet na divljač, požarna opasnost i 
sl., a koje mogu prouzročiti oštećenje ili 
uništenje osiguranog motornog ili priključnog 
vozila.

Kod Compact kasko osiguranja osobnog 
automobila pokrivene su samo opasnosti 
sudara s drugim vozilom i krađa automobila.

Svota osiguranja na koju je motorno ili 
priključno vozilo osigurano navedena je u 
sklopljenom Ugovoru o osiguranju i predstavlja 
novonabavnu vrijednost vozila sa svim 
davanjima, ovisno o poreznom tretmanu 
osiguranika, te predstavlja gornju granicu 
obveze Osiguratelja.

Dopunska pokrića

dopunsko osiguranje od opasnosti loma za 
određene kategorije vozila

osiguranje stvari u vozilu i osiguranje natpisa

osiguranje autoasistencije

osiguranje vozača i putnika od posljedica 
nezgode nastale u osiguranom vozilu

osiguranje naknadno ugrađene opreme.

Svote osiguranja za ugovorena dopunska 
osiguranja navedene su u Ugovoru o 
osiguranju. 

Što nije pokriveno osiguranjem

štete nastale na utrkama ili bilo kakvom 
sudjelovanju na natjecanjima za postizanje što 
većih brzina

štete nastale za vrijeme dok je vozilom 
upravljala osoba bez vozačke dozvole

štete nastale prilikom utovara, istovara ili 
prijevoza tereta kada je šteta u uzročnoj vezi s 
teretom

štete prouzročene krađom od strane osobe koja 
je s osiguranikom u bračnoj ili izvanbračnoj 
zajednici, osiguranikovog srodnika ili osobe u 
zajedničkom kućanstvu

štete koje su nastale krađom nezaključanog 
vozila 

štete prouzročene ratom ili društvenim 
nemirima i štete nastale djelovanjem nuklearne 
energije

štete prouzročene smrzavanjem tekućine za 
hlađenje

štete prouzročene eksplozivnom napravom

štete nastale za vrijeme prijevoza vozila drugim 
prijevoznim sredstvom

nisu u pokriću posredne štete kao što je 
gubitak zarade i sl.

Ograničenja pokrića

Ako je šteta nastala za vrijeme dok vozilom 
upravlja vozač pod utjecajem alkohola, droge ili 
narkotika.

Ako je ugovoreno puno kasko osiguranje u 
kojem dobrovoljno sudjelujete u određenom 
iznosu ili postotku od štete, kod isplate štete, 
ista će biti umanjena za ugovoreni iznos ili 
postotak sudjelovanja.

Ako je vozilom upravljao vozač, različite dobne 
skupine od osiguranika (vlasnika) koji je 
naveden na polici, iznos naknade za štetu se 
umanjuje za iznos razlike u premiji koja bi se 
obračunala da je osiguranik pripadao dobnoj 
skupini vozača.

Ako je za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju 
prijavljeno više šteta.
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Zemljopisni opseg osiguranja

Osigurateljna zaštita vrijedi na području Republike Hrvatske i svim ostalim zemalja koje su članice Sustava 
zelene karte, uključujući Kosovo, a isključujući Maroko i Tunis. 
Popis zemalja članica Sustava zelene karte možete pronaći na strancima Hrvatskog ureda za osiguranje.

Ugovaratelj osiguranja/Osiguranik dužni su pružiti istinite i potpune podatke temeljem kojih sklapaju Ugovor 
o osiguranju. 

Koje su moje obveze

Ugovaratelj osigranja je dužan platiti premiju.

Ugovaratelj osiguranja/Osiguranik dužni su prilikom sklapanja Ugovora i tijekom trajanja Ugovora o 
osiguranju prijaviti okolnosti povećanja ili povećanog rizika.

Ugovaratelj osiguranja/Osiguranik su u slučaju štete prouzročene krađom vozila, eksplozijom, požarom ili 
sudarom s divljači, događaj prijaviti policiji.

Ugovaratelj osiguranja/Osiguranik su dužni odmah po saznanju prijaviti štetni događaj Osiguratelju i staviti 
mu na raspolaganje sve podatke i dokaze o okolnostima nastanka štete.

Premija ili prvi obrok premije osiguranja plaća se prije početka osiguranja. Dinamika plaćanja ugovara se kod 
sklapanja Ugovora o osiguranju te se može platiti jednokratno ili obročno (mjesečno, kvartalno i polugodišnje). 
Premija osiguranja može se platiti gotovinskom uplatom na prodajnom mjestu, doznakom na račun Osiguratelja 
ili bezgotovinskim plaćanjem (debitnim i kreditnim karticama).

Kada i kako platiti osiguranje

Datum početka i završetka osigurateljne zaštite naveden je u Ugovoru o osiguranju. Osigurateljna zaštita 
počinje po isteku 24-tog sata dana koji je naveden kao početak osiguranja i traje do isteka 24-tog sata dana koji 
je naveden kao istek osiguranja u Ugovoru o osiguranju, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Datum početka i završetka pokrića

Ugovor se može raskinuti prije isteka, temeljem pisanog zahtjeva Ugovaratelja osiguranja dostavljenog 
Osiguratelju, ako je došlo do uništenja vozila, ako je vozilo odjavljeno (mirovanje) ili prodano. 
Raskid ugovora se dostavlja pisanim putem na adresu sjedišta Osiguratelja. 

Raskid ugovora
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