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Uvjeti za osiguranje troškova kazneno pravne 
zaštite i novčane naknade za ozljede vozaču 
odgovornom za prometnu nezgodu (AO plus) 

 UVODNE ODREDBE  

Članak 1.  

 U ovim Uvjetima pojedini izrazi znače:  
1. Osiguratelj ‐ CROATIA osiguranje d.d.  
2. Ugovaratelj osiguranja ‐ osoba koja je s osigurateljem sklopila ugovor o 

osiguranju  
3. Osiguranik ‐ ovlašteni vozač motornog vozila koji je odgovoran za prometnu 

nezgodu  
4. Osigurani slučaj ‐ prometna nezgoda koju je iz nehaja prouzročio osiguranik 

upravljajući motornim vozilom u kojoj je isti smrtno stradao odnosno 
pretrpio teške tjelesne ozljede ili uslijed koje je za istog nastala šteta u vidu 
troškova kazneno pravne zaštite, nastupom kojeg bi osiguranik odnosno 
njegovi srodnici mogli zahtijevati isplatu naknade po ugovoru o osiguranju 
u skladu s ovim Uvjetima  

5. Osigurana svota ‐ iznos najviše obveze osiguratelja po jednom osiguranom 
slučaju  

6. Motorno vozilo ‐ svako vozilo za koje je vlasnik odnosno korisnik vozila 
dužan sklopiti obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti  

7. Ovlašteni vozač ‐ vlasnik motornog vozila ili druga osoba koja uz odobrenje 
vlasnika upravlja vozilom, ako posjeduje važeću vozačku dozvolu, temeljem 
koje je u momentu nastupa osiguranog slučaja bila po propisima ovlaštena 
za upravljanje tim vozilom  

8. Premija ‐ iznos cijene koju je ugovaratelj osiguranja dužan platiti temeljem 
sklopljene police osiguranja  

9. Polica ‐ isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju 

 PREDMET OSIGURANJA  

Članak 2.  
(1) Prema ovim Uvjetima  mogu se sklopiti slijedeća pokrića osiguranja:  

1. Pokriće A: naknade troškova zastupanja osiguranika u kaznenompostupku 
koji je protiv istog pokrenut radi prometne nezgode, koju je isti skrivio 
uporabom osiguranog motornog vozila uz koje je zaključeno ovo osiguranje.  

2. Pokriće B: naknade ugovorno priznate štete koju pretrpi osiguranik uslijed 
tjelesnih ozljeda zadobivenih u prometnoj nezgodi, koju je skrivio 
uporabom osiguranog motornog vozila uz koje je sklopljeno ovo osiguranje.  

(2) Ovo osiguranje se sklapa istovremeno i isključivo na polici obveznog 
osiguranja od automobilske odgovornosti ugovorenog u Croatia osiguranju 
d.d.. 

(3) Ugovaratelj osiguranja može po svom izboru ugovoriti osiguranje samo iz 
pokrića A. st. (1) ovog članka ili ugovoriti puno pokriće iz st. (1) ovog članka 
(pokriće A i B). Pokriće B se ne može samostalno ugovoriti bez pokrića A. 

OPSEG OSIGURATELJNOG POKRIĆA  

Članak 3.  

 Pokriće A 
        Kad nastupi osigurani slučaj iz članka 2. st. (1) pokriće A. ovih Uvjeta, 

osiguratelj je u obvezi naknaditi osiguraniku troškove zastupanja u 
kaznenom postupku, nastale od trenutka pokretanja kaznenog postupka, 
prema računima angažiranog odvjetnika izdanim u skladu s važećonm 
odvjetničkom tarifom i pravomoćnom odlukom suda, ali ne više od svote 
pokrića koja iznosi 35.000,00 kn po jednom osiguranom slučaju.  

 Obveza osiguratelja na isplatu troška zastupanja u kaznenom postupku 
nastupa u trenutku dostave pravomoćne kaznene presude kojom je 
osiguranaik oglašen krivim. 

 Pokriće B 
 Kad nastupi osigurani slučaj iz članka 2. st. (1) pokriće B ovih Uvjeta, 

osiguratelj je u obvezi isplatiti osiguraniku naknadu po ugovoru o osiguranju 
samo za sljedeće vidove pretrpljene štete:  
• za duševne boli zbog smanjenja životne aktivnosti, ako trajno smanjenje 

životne aktivnosti odnosno trajne posljedice nakon završenog liječenja 
iznose više od 25% ,  

• za pretrpljene fizičke bolove samo kad je kod osiguranika nastupilo 
smanjenje životne aktivnosti u opsegu navedenom u prethodnoj alineji 
(više od 25%).  

• za duševne bolove zbog naruženosti.  
 Kad u skladu s ovim Uvjetima osiguranik ima pravo na isplatu neimovinske 

štete, visina novčane naknade utvrđuje se po pojedinim vidovima 
neimovinske  štete iz prethodnog stavka, s tim da ukupna naknada ne može 
iznositi više od osigurane svota utvrđene ovim Uvjetima.  

 
 
 
 

 

Članak 4.  

 Ako je osiguranik u prometnoj nezgodi koju je sam skrivio smrtno stradao, 
pravo na isplatu naknade po ugovoru o osiguranju imaju njegov supružnik i 
djeca i to:  
• za pretrpljene duševne bolove zbog smrti bliske osobe  
• za troškove sahrane i uređenje groba osiguranika koje su snosili (grobno 

mjesto, pogrebna oprema ili pogrebna oprema za kremaciju, posluga i 
prijevoz u mjestu smrti, troškovi ukopa ili troškovi ispraćaja i polaganja 
urne, troškovi osmrtnica i vijenaca, troškovi cvijeća, glazbe i svećenika), ali 
najviše u visini do 20.000,00 kn.  

Članak 5.  

(1) Pravo na naknadu troškova sahrane i uređenje groba osiguranika pripada i 
roditeljima istog u opsegu u kojem su ih snosili.  

(2) U slučaju da troškovi sahrane i uređenja groba osiguranika, koje su snosili 
supruga, djeca i roditelji, prelaze zajedno ukupan iznos osigurane svote 
utvrđen za ove troškove u članku 4. alineja dva ovih Uvjeta, naknade istima 
će se srazmjerno smanjiti.  

(3) Naknada troškova sahrane ima prioritet ispred naknade troškova za uređenja 
groba kod isplate naknade po ugovoru o osiguranju, a nakon isplate ovih 
troškova preostali dio ugovorene  osigurane svote za slučaj smrti osiguranika 
isplatit će se samo supružniku i djeci na jednake dijelove.  

Članak 6.  

(1) Svota pokrića po jednom osiguranom slučaju za pokriće B iz članka 2. ovih 
Uvjeta iznosi 200.000,00 kn i predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja 
za sve vidove naknade predviđene člankom 3. i 4. ovih Uvjeta.  

(2) Svote pokrića utvrđene ovim Uvjetima ne revaloriziraju se, a isplatom svote 
pokrića prestaju sve obveze osiguratelja. 

IZBOR ODVJETNIKA  

Članak 7.  

(1) Osiguranik protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak ima pravo sam izabrati 
odvjetnika koji ima sjedište odvjetničkog ureda u mjestu u kojem je sjedište 
suda nadležnog za provođenje prvostupanjskog postupka. Ako to nije moguće 
iz objektivnih razloga, može izabrati odvjetnika koji ima sjedište 
odvjetničkog ureda u drugom mjestu, ali do udaljenosti od najviše 100 km 
zračne linije od sjedišta nadležnog suda.  

(2) Osiguratelj ne odgovara za rad izabranog odvjetnika.  

ISKLJUČENJE IZ OSIGURATELJNOG POKRIĆA 

Članak 8.  

(1) Osiguratelj po ovim Uvjetima nije dužan naknaditi štetu osiguraniku ni 
njegovim srodnicima ako je za prometnu nezgodu odgovoran vozač drugog 
vozila ili druga osoba od koje vozač odnosno njegovi srodnici imaju pravo 
zahtijevati naknadu štete. Ako je osiguranik suodgovoran za prometnu 
nezgodu naknada predviđena ovim Uvjetima isplatiti će se prema opsegu 
odnosno postotku njegove suodgovornosti utvrđenoj od strane osiguratelja.  

(2) Osiguratelj nije dužan naknaditi troškove angažiranog odvjetnika nastale 
osiguraniku prije pokretanja kaznenog postupka, ili za ostvarivanje i obranu 
njegovih drugih prava i interesa mimo kaznenog postupka. 

(3) Osiguratelj nije dužan naknaditi štetu osiguraniku za pretrpljeni strah kao ni 
za druge vidove imovinske i neimovinske štete osim u slučajevima i u opsegu 
osigurateljnog pokrića kako je navedeno u člancima 3. i 4. ovih Uvjeta.  

Članak 9.  

 Isključena je obveza osiguratelja za štete: 
1. Ako vozač nije koristio vozilo u svrhu za koju je namijenjeno; 
2. Ako vozač nije imao važeću vozačku dozvolu odgovarajuće vrste ili 

kategorije, osim ako je za vrijeme poduke iz vožnje vozilom upravljao 
kandidat za vozača motornog vozila, uz poštivanje svih propisa kojima se ta 
poduka uređuje;  

3. Ako je vozaču oduzeta vozačka dozvola ili je isključen iz prometa ili ako mu 
je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom određene vrste ili 
kategorije ili mjera prestanka važenja vozačke dozvole odnosno zaštitna 
mjera zabrana uporabe inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike 
Hrvatske; 

4. Ako je u vrijeme prometne nesreće, vozač osiguranog vozila, bio pod 
utjecajem alkohola ili pod utjecajem droga te psihoaktivnih lijekova ili 
drugih psihoaktivnih tvari; 

5. Ako se analizom krvi ili drugom metodom mjerenja količine alkohola u 
organizmu vozača utvrdi da udio alkohola u krvi iznosi 0,5 g/kg i više (0,5‰ 
i više); 

6. Ako se vozač nakon prometne nesreće odbije podvrći ispitivanju 
Alkoholiziranosti ili utjecaju droga te dugih opojnih sredstava. 
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7. Ako je štetu vozač prouzročio namjerno; 
8. Ako je šteta nastala zbog toga što je vozilo bilo tehnički neispravno, a ta je 

okolnost vozaču bila poznata; 
9. Ako je šteta prouzročena kaznenim dijelom obijesne vožnje u cestovnom 

prometu za koje je donesena pravomoćna sudska presuda. 

OBVEZE OSIGURANIKA  

Članak 10.  

(1)  Osiguranik je dužan izvijestiti osiguratelja o nastupu osiguranog slučaja 
najkasnije u roku 3 dana od dana  kada je za isti saznao.  

(2) Osiguranik je dužan osiguratelju dostaviti sve dokaze i podatke kojima 
raspolaže, a koji su neophodni za utvrđivanje krivnje za prometnu nezgodu i 
ocjenu osnovanosti i visine štete, te izvijestiti osiguratelja pa onda i kada je 
već prijavio štetni događaj, ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak 
odnosno donesena odluka u tim postupcima, proveden očevid odnosno 
rekonstrukcija prometne nezgode ili postupak za osiguranje dokaza.  

(3)  Priznanje osiguranika o krivnji ili stupnju njegove krivnje dano u zabludi ili 
u namjeri da ostvari pravo po ugovoru o osiguranju sklopljenom po ovim 
Uvjetima ne obvezuje osiguratelja i isti je ovlašten ispitati činjeničnu i 
pravnu osnovanost tog priznanja.  

(4)  Osiguranik je dužan podvrći se liječenju od zadobivenih ozljeda u skladu s 
pravilima medicinske struke i poduzeti sve druge razumne radnje kojima se 
šteta može umanjiti.  

(5)  Sve štetne posljedice nastale propuštanjem obveza osiguranika snosit će 
osiguranik.  

(6) Odredbe prethodnih stavaka ovog članka na odgovarajući način primjenjuju 
se i na srodnike osiguranika, kad isti zahtijevaju naknadu po ovim Uvjetima.  

OBVEZA OSIGURATELJA ZA ISPLATU ŠTETE  

Članak 11.  

 Osiguratelj je obvezan isplatiti naknadu štete utvrđenu u skladu s ovim 
Uvjetima u roku 14 dana od dana kad mu je osiguranik odnosno srodnik 
osiguranika dostavo svu potrebnu medicinsku i drugu dokumentaciju i 
dokaze potrebne za utvrđivanje osigurateljeve obveze i njene visine.  

PRELAZAK PRAVA NA OSIGURATELJA  

Članak 12.  

 U slučaju isplate naknade štete po ovim Uvjetima, a naknadno se utvrdi da je 
za štetu odgovorna treća osoba koja je odgovorna za prometnu nesreću na 
temelju koje osiguranik ostvaruje pravo na temelju ovih Uvjeta, na 
osiguratelja do visine isplaćene naknade prelaze sva prava osiguranika 
odnosno njegova srodnika prema toj osobi u skladu sa zakonom.  

TERITORIJALNO VALJANOST OSIGURANJA  

Članak 13.  

 Osiguranje sklopljeno po ovim Uvjetima vrijedi na teritoriju Republike 
Hrvatske i u svim zemljama članicama sustava Zelene karte.  

POČETAK I PRESTANAK OSIGURATELJNOG POKRIĆA 

Članak 14. 

(1) Obveza  Osiguratelja iz ugovora o osiguranju, ako nije drugačije ugovoreno, 
počinje po isteku 24-tog sata dana koji je u ispravi o osiguranju naveden kao 
početak osiguranja, a prestaje po isteku 24-tog sata koji je u ispravi o 
osiguranju naveden kao dan isteka trajanja osiguranja.  

 

 TRAJANJE UGOVORA 

Članak 15. 

(1) Ugovor za osiguranje troškova kazneno pravne zaštite i novčane naknade za 
ozljede vozaču odgovornom za prometnu nezgodu (AO plus) sklapa se na 
godinu dana. 

PREMIJA OSIGURANJA  

Članak 16.  

(1) Ugovaratelj  plaća premiju odjednom, ako se drugačije ne ugovori. 
(2) Ako je ugovoreno obročno plaćanje premija se plaća u jednakim obrocima, pri 

čemu prvi obrok na naplatu dospijeva odmah, a ostali obroci svaki slijedeći 
mjesec i to do 15. u mjesecu, ako nije drugačije ugovoreno.  

(3) Visina premije osiguranja navedena je u polici osiguranja. 

VRAĆANJE PREMIJE  

Članak 17.  

(1) U slučaju odjave vozila zbog uništenja, rashodovanja, stavljanja izvan 
prometa (mirovanja) ili krađe vozila, osiguratelj je u obvezi na zahtjev 
ugovaratelja osiguranja vratiti neiskorišteni dio premije, ako se do dana 
odjave nije ostvario osigurani slučaj. 

(2) U slučaju promjene vlasnika vozila, osiguratelj  je u obvezi na zahtjev 
Ugovaratelja  vratiti dio premije za neiskorišteno razdoblje trajanja 
osiguranja, ako se do dana promjene vlasnika nije ostvario osigurani slučaj. 

(3) Kad Ugovaratelj ima pravo na povrat premije obračun povrata premije računa 
se „pro rata temporis“ od dana promjene vlasnika vozila odnosno odjave 
vozila do isteka osiguranja, ako je Ugovaratelj to pisano prijavio osiguratelju 
u roku od osam dana od dana promjene. Ako Ugovaratelj prijavi promjenu 
vlasnika odnosno odjavu vozila nakon osam dana, premija se vraća od dana 
podnošenja pisanog zahtjeva Ugovaratelj do isteka osiguranja. 

PROMJENA VLASNIKA MOTORNOG VOZILA  

Članak 18.  

 Ako za vrijeme trajanja osiguranja dođe do promjene vlasnika vozila prava i 
obveze iz ugovora o osiguranju sklopljenog po ovim Uvjetima ne prenose se 
na novog vlasnika. 

PISANI OBLIK  

Članak 19.   

(1) Smatra se da je ugovor o osiguranju valjan ako je sklopljen u pisanom obliku 
te ako su ugovaratelju osiguranja uručeni ovi Uvjeti te polica osiguranja. 

(2) Sva izvješća i izjave koje se daju temeljem ugovora o osiguranju moraju biti 
date u pisanom obliku.  

RJEŠAVANJE NESUGLASJA O OSNOVANOSTI ILI 
VISINI ZAHTJEVA ZA NAKNADU ŠTETE 

Članak 20.  

(1) U slučaju da su između osiguratelja i osiguranika odnosno njegovih srodnika 
sporne činjenice od kojih ovisi osnovanost ili visina štete koju je osiguratelj 
dužan isplatiti, a naročito kad je sporan stupanj naruženosti ili fizičkih bolova 
i njihovo trajanje, te postotak smanjenja životne aktivnosti, utvrđivanje 
spornih činjenica na prijedlog bilo koje stranke povjerit će se vještacima 
odgovarajuće struke. Jednog vještaka imenovat će osiguratelj, a drugog osoba 
koja je podnijela zahtjev za naknadu štete. Ako mišljenja i nalazi imenovanih 
vještaka nisu suglasni oni određuju trećeg vještaka, koji će dati svoje stručno 
mišljenje i nalaz samo u pogledu onih činjenica koje su među njima sporne i 
u granicama njihovih nalaza i mišljenja. 

(2) Svaka strana plaća troškove vještaka kojeg je imenovala, a trošak trećeg 
vještaka snose na jednake dijelove.  

(3) Postupak vještačenja iz prethodnog stavka ovog članka obvezan je za 
osiguratelja i drugu stranu, a ukoliko osiguranik odnosno njegovi srodnici 
pokrenu parnicu za naknadu štete prije provedenog vještačenja u smislu 
stavka 1. ovog članka, ista će se smatrati preuranjenom.  

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA 

Članak 21.  

 U slučaju spora između osiguratelja i osiguranika odnosno njegovog srodnika, 
nadležan je sud prema mjestu sklapanja ugovora o osiguranju.  

Članak 22.  

 Ovi Uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 04.06.2018. godine.  

 

 


