
Osiguranje imovine
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja

Društvo:
Euroherc osiguranje d.d.
Republika Hrvatska

Proizvod:
Osiguranje imovine

Ovaj dokument s informacijama o proizvodu donosi samo sažetak općih informacija, pokrića i isključenja. Potpune predugovorne i ugovorne informacije 
nalaze se u ponudi ili polici, u Uvjetima osiguranja ili posebnim pripadajućim Klauzulama.

Vrsta osiguranja
Osiguranje od požara i elementarnih šteta i ostala osiguranja imovine.

Pokriće osiguranja
Ovim osiguranjem pruža se osigurateljna zaštita za štete oštećenja ili 
gubitka imovine kao posljedica:

  požara, eksplozije, oluje, udara munje, tuče, poplave, pomicanja 
  tla, izljeva vode i drugih tekućina iz vodoopskrbnih ili odvodnih 
  instalacija, potresa, snježne ili ledene mase, pada ili udara 
  letjelice, provalne krađe i razbojstva, loma staklenih površina, 
  loma postrojenja opreme, strojeva i aparata u pogonu.

Prilikom nastanaka nadoknadive štete sukladno uvjetima osiguratelja, 
osiguranjem se nadoknađuju i direktni troškovi koji su vezani za 
nastalu štetu.

Primjerice, osiguratelj će nadoknaditi:

  na ime troškova za raščišćavanje, rušenje i odvoz otpada u svezi 
  s nastalim osiguranim slučajem nastale troškove do 3% 
  vrijednosti predmeta osiguranja na kojem je nastala šteta 

  na ime troškova štete od uništenja ili oštećenja osigurane stvari 
  nastale pri gašenju požara, rušenju ili iznošenju, ukazivanju 
  pomoći, stvarnu vrijednost nastalih troškova, a najviše do 5% od 
  stvarne vrijednosti predmeta osiguranja na kojem je nastala šteta 

  na ime troškova sanacije puknuća ili začepljenja cijevi, nakon 
  nastanka štete izljeva vode i drugih tekućina, do visine stvarnih 
  troškova, a najviše do 5.000 kn kuna po štetnom događaju.

Ostali troškovi koji su pokriveni osiguranjem navedeni su u Uvjetima 
koji čine sastavni dio ponude i/ili police osiguranja.
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Zemljopisni opseg osiguranja
Osiguranje vrijedi za vrijeme dok se osigurane stvari nalaze na mjestu označenom u polici, osim ako se ne ugovori drugačije ili ako za pojedini rizik nije u 
Uvjetima drugačije određeno.

Obveze osiguranika
- dužan je pri sklapanju ugovora o osiguranju prijaviti osiguratelju sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate 
- dužan je bez odgađanja obavijestiti osiguratelja o svakoj promjeni okolnosti koja može biti važna za povećanje, tj. promjenu rizika
- dužan je poduzeti sve razborite mjere potrebne da se spriječi nastanak osiguranog slučaja, a ako osigurani slučaj nastupi, dužan je poduzeti sve što je razborito i u njegovoj 

moći da se ograniče njegove štetne posljedice 
- dužan je bez odlaganja u pisanom obliku obavijestiti osiguratelja u slučaju bilo kojeg događaja ili okolnosti koji bi mogli dovesti do ispostavljanja odštetnog zahtjeva
- dužan je osiguratelju pružiti sve dokaze i podatke s kojima raspolaže, a koji su neophodni za utvrđivanje nastale štete za ocjenu osnovanosti zahtjeva, obujma i visine štete.

Ograničenja pokrića
Po osnovi osiguranja imovine ograničava se osigurateljno pokriće za: 

  osiguranje gotova novca i/ili stvari od posebne vrijednosti 
  za vrijeme dok se isti ne nalazi u sigurnosnom sefu, do 3.000 kn 
  po štetnom događaju

 osiguranje gotova novca i/ili stvari od posebne vrijednosti za 
  vrijeme prijenosa ili prijevoza ako se isti obavlja bez teklića
  i bez uporabe sigurosnih spremnika, do 20.000 kn po 
  štetnom događaju.

Ostala ograničenja pokrića navedena su u Uvjetima koji čine sastavni 
dio ponude i/ili police osiguranja.

Što nije pokriveno osiguranjem
  Mi nismo u obvezi isplatiti naknadu za nastalu štetu ako je šteta

  nastala uslijed, ratnih rizika odnosno ratnih operacija, nuklearne 
  eksplozije, terorizma, namjere ili prijevare (primjerice namjerno 
  podmetnut požar), krajnje (grube) nepažnje i sl.:

 Osiguranjem se ne nadoknađuje posredna šteta koja može nastati 
uslijed nadoknadive štete na osiguranoj imovini, primjerice šteta 
gubitka dobiti zbog neobavljanja djelatnosti (izmakla dobit), 
smanjenja mogućnosti upotrebe osigurane stvari ili vrijednosti i 
drugih sličnih gubitaka zbog nastalog osiguranog slučaja.

Ostala isključenja navedena su u Uvjetima koji čine sastavni dio 
ponude i/ili police osiguranja.

Kada i kako platiti osiguranje
Ugovaratelj osiguranja plaća premiju osiguranja. Ako se drugačije ne ugovori i ne navede na polici osiguranja, smatra se da je ugovoreno plaćanje premije odjednom i 
to prilikom sklapanja ugovora o osiguranju. Smatrat će se da je premija plaćena isključivo u onom trenutku kada Mi zaprimimo cjelokupni iznos premije - za ugovor ili za 
pojedinu ratu - kako je to navedeno u Vašoj polici. Premija se može platiti gotovinom, debitnim ili kreditnim karticama te putem predračuna/uplatnice.

Datum početka i završetka pokrića 
Osigurateljno pokriće počinje po isteku 24 sata dana koji je u polici osiguranja naveden kao početak osiguranja, ako je do tog datuma plaćena premija, odnosno 
nakon isteka 24 sata dana kada je premija plaćena, ako nije drugačije ugovoreno. Osigurateljno pokriće prestaje istekom 24 sata dana koji je u polici osiguranja 
naveden kao dan isteka osiguranja.

Raskid ugovora
U slučaju povećanja rizika za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, osiguratelj ima pravo zaračunati dodatnu premiju. Ako osigranik ne pristane na povećanje 
premije, osiguratelj može raskinuti ugovor o osiguranju. U slučaju neplaćanja ugovorene premije osiguranja.


