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 UVJETI 
 ZA OSIGURANJE STAKLA OD LOMA 

 
 
 Predmet osiguranja 
 
 �lanak 1. 
 
(1) Predmet osiguranja, u smislu ovih Uvjeta, mogu biti: 
 
 1) sve vrste stakla, svijetle�i natpisi i reklame; slike, natpisi i ukrasi 

izra�eni na osiguranim staklima; plo�e mramorne i od umjetnog 
kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl.; porculanski 
umivaonici, zahodske školjke i uli�na zrcala (za reguliranje 
prometa); kulturni, povijesni i nadgrobni spomenici od kamena, 
betona i kovine; neonske i ostale svjetle�e cijevi. 

 Uz svjetle�e natpise i reklame osigurani su i nestakleni dijelovi i 
okviri koji �ine njihov sastavni dio; 

 2) neonske i ostale svjetle�e cijevi s pripadaju�im ure�ajima i bez 
njih. 

 
(2) Ne mogu biti predmet osiguranja: 
 
 1) predmeti od šupljeg stakla, stakla na svjetiljkama i reflektorima, 

tijela za osvjetljavanje svih vrsta; lampe (cijevi); rendgenske, 
kvarcne, radio-televizijske i druge; stakla koja se upotrebljavaju 
kao oru�a za rad u procesu proizvodnje; le�e i staklene kugle; 
zalihe stakla i staklene robe svake vrste; 

 2) napukle i ošte�ene stvari; 
 3) stakla u ošte�enim okvirima. 
 
(3) Osigurane su samo stvari koje su izri�ito navedene u polici osiguranja,  
     osim u slu�aju kada je ugovoreno paušalno osiguranje stakla. 
 
(4)  Ukoliko je ugovoreno paušalno osiguranju stakla, osim svih ostalih  
      odredbi ovih Uvjeta vrijedi sljede�e:      
      Osiguranjem su pokrivena: 

- sva vanjska ravna stakla gra�evine  
- reklame od stakla, pleksi stakla ili od akrilnoga stakla koji se 

nalaze bilo izvana bilo iznutra, uklju�uju�i i slobodnostoje�e 
- sun�ani kolektori, kupole od akrilnog odnosno pleksi stakla 

1) Osiguranje vrijedi i za cjelokupno vanjsko zastakljenje. 
osiguranog objekta, iako isto nije u vlasništvu tvrtke, ali ne i za 
unutrašnje ostakljenje, osim ako to nije posebno ugovoreno. 

2) Osiguranje ne pokriva štete na slikama na staklu, olovnim, 
mjedenim ili sli�nim umjetni�kim vitražima, staklenim krovovima, 
zimske vrtove i staklenike,  staklene vitrine za robu i zalihe te 
stakla �ija je površina jednog okna ve�a od ograni�enja 
navedenog u polici osiguranja 

3) Iznos osiguranja po štetnom doga�aju i ukupno za vrijeme 
trajanja osiguranja iznosi 7.500 kn, ukoliko nije druga�ije 
ugovoreno 

 
 
 Osigurane opasnosti i obveze osiguratelja 
 
 �lanak 2. 
 
(1) Osiguranjem po ovim Uvjetima pruža se osiguravaju�a zaštita od 

uništenja ili ošte�enja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje 
opasnosti kojima su izložene osigurane stvari, osim za štetu 
prouzro�enu: 

 1) ratnim operacijama ili pobunama; 
 2) pri premještanju ili namještanju osiguranih stvari u prostorijama 

koje nisu ozna�ene u ispravi o osiguranju; 
 3) ogrebotinom, izjedanjem i sli�nim ošte�enjima na površini 

osiguranih stvari; 
 4) klizanjem i slijeganjem tla; 
 5) kod nadgrobnih spomenika pri otvaranju i zatvaranju grobnice. 
 
(2) Ako se to posebno ugovori, osiguratelj �e biti obvezan isplatiti naknadu 

i za štetu: 
 1) na slikama, natpisima i ukrasima, ako je šteta prouzro�ena od 

istog štetnog doga�aja, kao i šteta na samoj osiguranoj stvari na 
kojoj se nalazi slika, natpis ili ukras; 

 2) na stvarima smještenima u izlogu, ošte�enima ili uništenima od 
direktnog udara osiguranih stvari. 

 
 
 
 

 
 
(3) Ako se ugovori osiguranje neonskih cijevi s ostalim pripadaju�im 

ure�ajima, osiguranje pokriva i štete zbog izravnog djelovanja 
elektri�ne struje (kratkog spoja), požara kabela, stvaranja svjetle�ih 
lukova i sl. na nestaklenim dijelovima i štete zbog: grešaka u 
konstrukciji, lijevanju i materijalu, ako za ove štete nije obvezan 
isporu�itelj, i posebnih pogonskih nezgoda, ako nisu neposredna 
posljedica trajnog utjecaja kemijskih (korozija, oksidacija), termi�kih i 
mehani�kih uzroka, istrošenosti, starosti, lošeg održavanja ili 
dotrajalosti zbog redovite upotrebe, pa makar i prije vremena. Štete 
zbog posebnog djelovanja atmosferskog elektriciteta obuhva�ene su 
osiguranjem samo onda ako je ure�aj pregledao nadležni organ i 
primio ga kao ispravnog. 

 
(4) Osiguratelj je obvezan nadoknaditi: 
 1) troškove za eventualno privremeno najnužnije zastakljenje; 
 2) troškove za skidanje i ponovno namještanje predmeta koji smetaju 

pri postavljanju novog stakla (npr. zaštitna rešetka, zaštitna šipka, 
zaklon od sunca i sli�no); 

 3) troškove koje osiguranik ima za otklanjanje i smanjenje štete u 
visini odre�enoj prema �lanku 6. ovih Uvjeta. 

 
  
 Mjesto osiguranja 
  
 �lanak 3. 
 
(1) Stvari koje se osiguravaju po ovim Uvjetima smatraju se osiguranima 

samo dok se nalaze na mjestu ozna�enom u ispravi o osiguranju kao 
mjesto osiguranja. 

 
(2) U slu�aju proširenja ili promjene mjesta osiguranja posebno se ima 

ugovoriti da osiguranje vrijedi za prošireno, odnosno novo mjesto 
osiguranja. 

 
 Vrijednost osigurane stvari 
 
 �lanak 4. 
 
(1) Vrijednost osigurane stvari je nabavna cijena osigurane stvari (stakla, 

plo�e i sl.), odnosno cijena izrade nove slike na staklu, natpisa, ukrasa 
ili staklenih slova. 

 
 Utvr�ivanje naknade iz osiguranja 
 
 �lanak 5. 
 
(1) Šteta se obra�unava prema visini troškova za namještanje novog 

stakla odnosno druge stvari iste vrste i kvalitete namjesto polomljene, 
odnosno u visini troškova za izradu nove slike, natpisa, ukrasa ili 
staklenih slova. Eventualno smanjenje vrijednosti ošte�ene stvari 
(istrošenost) ne uzima se u obzir. 

 
(2) Osiguratelj može naknadu iz osiguranja platiti u novcu ili namjestiti 

novo staklo, odnosno nabaviti stvar (naknadu u naravi). 
 Ako se u�ini naknada u naravi, ostaci prelaze u vlasništvo osiguratelja. 

U vlasništvo osiguratelja prelazi i staklo upotrijebljeno za privremeno 
zastakljivanje (�lanak 2. stavak (3), to�ka 1.). 

 Ako se naknada daje u novcu, osiguranik prema dogovoru može 
zadržati vrijednost ostatka. 

 
(3) Šteta obra�unata prema prethodnom stavku nadoknadit �e se u 

punom iznosu ako svota osiguranja nije manja od vrijednosti osigurane 
stvari (�lanak 4.). 

 
(4) Ako je svota osiguranja manja od vrijednosti osigurane stvari u vrijeme 

nastanka osiguranog slu�aja (podosiguranje), nadoknadit �e se samo 
dio štete koji odgovara omjeru izme�u svote osiguranja i vrijednosti 
osigurane stvari. 

 
(5) Ako su stvari osigurane na prvi rizik, naknada �e se platiti u visini 

nastale štete, a najviše do ugovorene svote osiguranja na prvi rizik. 
Odredbe o podosiguranju ne�e se primjenjivati kod ovog na�ina 
osiguranja. 

 
 
 
  



Naknada troškova 
 
 �lanak 6. 
 
(1) Osiguratelj nadokna�uje troškove koje je osiguranik u�inio kad je 

osigurani slu�aj nastao za poduzete mjere radi otklanjanja i smanjenja 
štete, pa i onda kad te mjere nisu bile uspješne. 

 
(2) Ukupna naknada, na ime troškova iz prethodnog stavka i na ime 

naknade obra�unate prema �lanku 5. ovih Uvjeta, ne može premašiti 
svotu osiguranja. 

 
 Troškovi za otklanjanje i smanjenje štete u�injeni po nalogu 

osiguravatelja, kao troškovi privremenog zastakljenja, nadokna�uju se i 
onda kad zajedno s naknadom iz �lanka 5. ovih Uvjeta premašuju 
svotu osiguranja. 

 
(3) U slu�aju podosiguranja, troškovi za otklanjanje i smanjenje štete 

nadokna�uju se u istom omjeru kao i štete, osim u slu�ajevima kad su 
u�injeni po nalogu osiguratelja. 

  
 

Ograni�enje obveze temeljem drugih osiguranja 
 
 �lanak 7. 
 
Ako je osiguranik sklopio i koje drugo osiguranje, kojim su i stakla 
osigurana (na primjer: osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih 
opasnosti), u slu�aju štete naknada iz osiguranja ispla�uje se po osnovi 
toga drugog osiguranja. Iz osnove osiguranja stakla izvršit �e se naknada 
samo onda ako pokri�e po tome drugom osiguranju nije bilo dovoljno, i to 
do iznosa nepokrivenog dijela štete. 
 

 
Primjena Op�ih uvjeta za osiguranje imovine 

 
 �lanak 8. 
 
Ako nisu u suprotnosti s ovim Uvjetima, na osiguranja sklopljena po ovim 
Uvjetima primjenjuju se i Op�i uvjeti za osiguranje imovine. 
 
 

 
 
 

U primjeni od 01.09.2014.

 
 


