
Čl. 1 Osigurana imovina 
1. Osigurani predmeti 
 Osigurani su standardni mehanički, hidraulički, električni i elektronički dijelovi / sklopovi osiguranih 

strojeva ili opreme s valjanom dozvolom za upravljanje. U slučaju korištenih strojeva, potrebno je 
izvršiti generalni remont u skladu s kontrolnom listom koju je propisao proizvođač, ili alternativno, 
sukladno Uredbi o sprečavanju nesreća 

Čl. 2. Osigurani rizici i isključenja
1. Obaveza izvršenja, definicija štetnog događaja 
 Osiguratelj će izvršiti naknadu štete ako je prestanak funkcije osiguranih dijelova / sklopova stroja ili 

opreme izravna posljedica unutarnjeg uzroka (oštećenja) tijekom normalne / pravilne uporabe, kao 
posljedica materijalnih oštećenja tijekom osiguranog razdoblja. Obveza izvršavanja ne postoji ako 
su funkcioniranje i pravilan rad onemogućeni zbog nekog od neosiguranih dijelova i ako je popravak 
potreban iz tog razloga. 

2. Neosigurani rizici 
 Osiguratelj neće isplatiti naknadu, bez obzira na druge uzroke i okolnosti, za štete: 
a) koje nastanu kao rezultat utjecaja svih vrsta koji dolaze iz izvora izvan samog stroja ili, 
aa) koje nastanu kao rezultat nesreća (nastalih izravnim vanjskim događajem koji djeluje na objekt  

iznenadnom mehaničkom silom) i nasilnih udara svake vrste. 
bb) koje nastanu kao rezultat protupravnog prisvajanja (posebno krađe, neovlaštene uporabe, provale, 

prijevare), kao rezultat prirodnih pojava poput oluja, tuče, udara groma, životinja, potresa ili poplave, 
te vode, mraza. 

cc) koje nastanu kao rezultat ratnih radnji svih vrsta, građanskog rata, unutarnjih nemira, vandalizma, 
terorizma, štrajka, blokade, pljenidbe ili drugih utjecaja ili kao rezultat djelovanja nuklearne energije. 

b) koje nastanu kao rezultat požara, eksplozije, spaljivanja.  
c) koje nastanu kao rezultat promjene u upravljačkim ili računalnim sustavima stroja bez obzira na put 

prijenosa. To se također odnosi na štete koje nastanu kao rezultat promjena na ovim sustavima. 
d) koje nastanu kao rezultat kvara koji je krivica rukovatelja, osiguranika ili rukovatelja strojem, a posebno 

ako je šteta nastala zbog nepoštivanja uputa za uporabu, ako je nastala nepravilnim, zlonamjernim ili 
bezobzirnim postupanjem (posljedice mogu biti, na primjer, pregrijavanje, oštećenja uslijed preniske 
razine ulja). Nadalje, usluga neće biti izvršena u slučaju oštećenja uslijed nepoštivanja zahtjeva za 
održavanje / neizvođenja radova održavanja stroja ili opreme. 

e) koje nastanu kao rezultat serijskih, konstrukcijskih i proizvodnih nedostataka ili onih nedostataka 
za koje treća strana kao proizvođač (npr. opoziv vozila, serijski nedostaci), dobavljač ili ugovaratelj 
odgovara ili ulazi iz drugog jamstva, osiguranja ili potvrde pokrića (npr. zalog dobre volje) ili koje u 
pokriće osiguranjem ne ulaze krivicom operatora, ugovaratelja osiguranja / osigurane strane. 

f) koje nastanu kao rezultat sudjelovanja u priredbama natjecateljskog karaktera ili sličnih postupaka, 
ili kao rezultat prekoračenja dopuštenog kapaciteta osovine, vučnog kapaciteta ili dopuštene ukupne 
težine koju je odredio proizvođač.

g) koje nastanu kao rezultat upotrebe neprikladnih maziva, radnih materijala i goriva ili onih koje  
proizvođač nije odobrio.

h) koje nastanu kao rezultat postupnih gubitaka: polagano stvaranje deformacija, udubljenja, lomo-
va, pukotina, stvaranja mjehura, naslaga, nedostataka, udubljenja, te popravci neispravnih cijevnih  
spojeva ili drugih neispravnih spojeva ili šavova;  

i) koje nastanu kao rezultat operativno normalnog i / ili preranog trošenja i habanja; korozivni napadi ili 
abrazije; prekomjerno stvaranje naslaga; 

j) koje nastanu kao rezultat promjene izvorne konstrukcije stroja (npr. podešavanje, a posebno pode-
šavanje čipova, preinake šasije) ili kao rezultat ugradnje stranih dijelova ili pomoćnih dijelova koje 
proizvođač nije odobrio ili koji nisu profesionalno instalirani. 

k) koje nastanu kao rezultat rada određenog dijela za koji je vidljivo potreban popravak, osim ako se 
može dokazati da šteta nije nastala u vezi s tim predmetnim dijelom za koji je potreban popravak, ili 
ako je taj dio u vrijeme nastanka oštećenja barem privremeno bio popravljen uz suglasnost osigura-
vatelja.  

l) kod kojih se pokušalo iskriviti činjenice koje su bitne za iznos ili uzrok štete. 
m) Naknada se također ne isplaćuje za dodatne troškove koji su nastali kao rezultat izmjena ili pobolj-

šanja stroja koja nadilaze stvarne potrebne popravke; ako je strukturna jedinica, npr. motor, prijenos 
ili njihova komponenta zamijenjena iako je tu osim oštećenih dijelova bilo i neoštećenih, tada će se 
naknada u skladu s tim smanjiti; no ovo ne vrijedi u slučaju kad bi troškovi koji bi bili potrebni za 
popravak oštećenih dijelova premašili troškove zamjene predmetnog dijela; ako se oštećeni dijelovi 
obnove, bez obzira je li popravak moguć bez ugrožavanja pogonske sigurnosti, osiguratelj će pokriti 
troškove koji bi bili potrebni za popravak oštećenih dijelova, no ne to ne može premašivati iznos 
troškova obnove; 

n) za troškove remonta stroja ili opreme; 
o) naknada se također ne isplaćuje za štete koje su nastale pri uklanjanju nedostataka, kvarova, ošte-

ćenja kao rezultat nepravilnog izvođenja usluga, popravaka i drugih radova na osiguranom predmetu 
od strane servisnog partnera; 

p) za troškove čišćenja i dekontaminacije osiguranog predmeta ili njegovih dijelova, troškove uništa-
vanja dijelova predmeta, ili troškove transporta dijelova do najbližeg odgovarajućeg postrojenja za 
odlaganje otpada, troškove koji proizlaze iz odgovornosti isporučitelja.  

3. Neosigurana imovina  
Pokriće ne uključuje:

a) dijelove koje nije odobrio proizvođač;  
b) potrošni materijal, katalizatore, filtre čestica, baterije, sirovine, pomoćne materijale, operativne mate-

rijale poput goriva, kemikalija, ulja, masti i drugih maziva, filtre i umetke za filtre, rashladna sredstva i 
antifriz, hidrauličke tekućine, nosače, montažu nosača, vijke, matice, kopče, stezaljke i slično; 

c) ostale dijelove za koje se dokazano zna da se moraju zamijeniti više puta tijekom životnog vijeka 
osiguranog stroja; 

d) dijelove i sklopove osiguranog stroja ili opreme koji nisu navedeni u točki 1.
4. Neosigurane štete i rad neće biti nadoknađeni za: 
a) izravne ili neizravne posljedične štete (npr. troškovi vuče, troškovi smještaja, troškovi najma strojeva, 

kompenzacija za izgubljenu uporabu, npr. u slučaju odgođene nabave zamjenskog dijela ili vanjskog 
popravka, troškovi povratnog prijevoza od / do servisne radionice, posljedične štete na neosiguranim 
komponentama). 

b) izolirani radovi ispitivanja, mjerenja i podešavanja, kao i troškovi održavanja, inspekcije i servisnih 
radova, čišćenja, nabave, zbrinjavanja, prijevoza tereta, i slični troškovi. 

Čl. 3. Opseg 
 Osiguranje se odnosi samo na strojeve ili opremu koji se koriste u Njemačkoj i Austriji, kao i susjed-

nim zemljama (uključujući Makedoniju i Srbiju). Sve nastale štete koje su osigurane ovim ugovorom 
moraju se popravljati i rješavati od strane ovlaštene stručne radionice ili priznate ovlaštene radionice 
u gore spomenutim zemljama. 

Čl. 4. Vrijednost osiguranja; osigurani iznos; podosiguranje 
1. Vrijednost osiguranja 
 Vrijednost osiguranja je neto nabavna cijena stroja ili opreme na dan kupnje. 
2. Osigurani iznos 
 Iznos osiguranja naveden za svaku stavku osiguranja u ugovoru o osiguranju trebao bi odgovarati 

vrijednosti osiguranja. 
3. Podosiguranje 
 Ako je osigurani iznos niži od vrijednosti osiguranja u trenutku nastanka osigurane štete, tada se 

tu radi o podosiguranju (ne odnosi se na ugovore temeljene na prodaji). No ako je osigurani iznos 
formiran u skladu s točkama 1. i 2., osiguratelj se odriče obrane na temelju podosiguranja. 

Čl. 5. Opseg odštete, višak 
1. Načelo 
 Osiguratelj će nadoknaditi samo tehnički potrebne i stvarno nastale troškove popravka, uključujući 

sve potrebne osigurane dijelove sklopa, u okviru ovih odredbi. Troškovi popravka koji su bili navedeni 
u procjeni, ali koji nisu zaista izvedeni neće se platiti. 

2. Naknada troškova rada 
 Ugovaratelj osiguranja / osiguranik dobit će naknadu troškova rada u okviru ovog osiguranja u skladu 

s proizvođačevim smjernicama o satima rada potrebnim za demontažu i montažu. Dijagnostički troš-
kovi nadoknadit će se u skladu s uobičajenim i potrebnim troškovima. 

3. Naknada materijalnih troškova 
 Odlučujuće za nadoknadu materijalnih troškova su neobvezujuće preporuke proizvođača o cijenama 

(RSP). Novi ili obnovljeni dijelovi proizvođača originalne opreme (OEM) mogu se koristiti kao zamjen-
ski dijelovi; ako nema dostupnih OEM dijelova, kao zamjenski dijelovi mogu se koristiti novi ili ob-
novljeni neoriginalni dijelovi proizvođača sa sličnim karakteristikama i funkcijama, koji udovoljavaju 
standardima izvornog proizvođača opreme, pod uvjetom da ih odobri proizvođač. 

4. Ograničenja naknade štete, višak  
a) Naknada za svu štetu nastalu tijekom razdoblja pokrića ograničena je na 50 % dogovorenog osigura-

nog iznosa. 
b) Utvrđeni iznos namire smanjit će se za dogovoreni odbitak po zahtjevu za naknadu štete.
Čl. 6 Isplata štete, rokovi
1. Načelo
 Naknada dospijeva kad se zaključe sva potrebna utvrđivanja od strane osiguravatelja u vezi s razlo-

gom i iznosom potraživanja. Ugovaratelj osiguranja može kao predujam zatražiti iznos koji je, suklad-
no okolnostima, minimalni iznos za plaćanje, mjesec dana nakon obavijesti o zahtjevu.

2. Dodjela
 Ugovaratelj osiguranja može pisanom izjavom dodijeliti iznos zahtjeva za kompenzaciju servisima koji 

vrše popravke prije datuma dospijeća.
Čl. 7. Početak i prestanak, trajanje pokrića osiguranjem, datum dospijeća premije 
 Trajanje razdoblja osiguranja utvrđeno je u polici osiguranja.
1. Početak pokrića osiguranjem
 Osiguranje započinje danom prodaje stroja ili opreme, ali ne prije prvog dana nakon isteka tvorničkog 

jamstva ili zakonske odgovornosti za materijalne nedostatke.
2. Prestanak pokrića osiguranjem
 Osiguranje prestaje, bez potrebe za raskidom, na dogovoreni datum isteka, ali najkasnije nakon 12 

mjeseci (maksimalno 2.400 radnih sati), 24 mjeseca (maksimalno 3.600 radnih sati), 36 mjeseci 
(maksimalno 4.800 radnih sati), 48 mjeseci (maksimalno 6.000 radnih sati). 

3. Rok dospijeća prve ili jednokratne premije 
 Prva ili jednokratna premija mora se platiti – bez obzira na postojanje prava opoziva - odmah nakon 

datuma dogovorenog početka osiguranja navedenog u polici osiguranja. 
Čl. 8. Obveza ugovaratelja osiguranja / osiguranika 
1. Obveze prije osiguranog slučaja – ugovaratelj osiguranja mora učiniti sljedeće: 
a) informirati se o proizvođačevim smjernicama za rad i održavanje na temelju priručnika za rad i odr-

žavanje. Mora se pregledati trenutno stanje održavanja stroja ili opreme. 
b) usto, radovi na održavanju stroja ili opreme moraju se pravodobno provoditi u skladu s preporukama 

i smjernicama proizvođača, i to samo u stručnim radionicama proizvođača. 
c) ne smije provoditi nikakve intervencije na brojačima glede radnog učinka i odmah mora prijaviti kvar 

ili zamjenu brojača kojima se mjere odgovarajući radni učinci. 
d) prijaviti svaku višestruku policu osiguranja. 
2. Obveze nakon nastanka osiguranog slučaja 
 Ugovaratelj osiguranja dužan je:
a) odmah prijaviti odštetni zahtjev poduzeću Ho]mann & Co. GmbH telefonom ili u pisanom obliku i 

iskoordinirati potrebne popravke s poduzećem Ho]man & Co. GmbH prije početka popravka. Nalog 
za popravak osiguratelj može izdati samo nakon uspješnog pisanog odobrenja za popravak od strane 
poduzeća Ho]man & Co. GmbH. 

b) omogućiti zastupniku osiguravatelja da pregleda oštećeni predmet u bilo kojem trenutku. Na zahtjev, 
ovi i potrebni dijelovi moraju se besplatno dostaviti osiguravatelju ili poduzeću Ho]man & Co. GmbH 
za procjenu štete i uzroka štete te izdati potrebne podatke u pisanom obliku (npr. predavanje doku-
menata o održavanju, list za prijavu štete). 

c) smanjiti štetu, ako je moguće, i slijediti sve razumne upute osiguravatelja i / ili poduzeća Ho]mann & 
Co. GmbH. 

d) dostaviti račun za popravak poduzeću Ho]man & Co. GmbH u roku od mjesec dana od datuma 
izdavanja računa. Račun za popravak mora u odvojenim točkama i jasno navesti uzrok nastale štete, 
obavljeni posao, brojeve dijelova, cijene zamjenskih dijelova i troškove rada sa smjernicama za radne 
sate. 

Čl. 9. Oslobađanje od obveze izvršenja u slučaju povrede obveze 
1. Ako ugovaratelj osiguranja namjerno ili kao rezultat grube nepažnje prekrši obvezu prema osigura-

vatelju koju mora ispuniti prije nastupa osiguranog slučaja, osiguravatelj može raskinuti ugovor bez 
najave u roku od mjesec dana nakon što sazna za takvu povredu. Pravo osiguravatelja na opoziv 
isključeno je ako ugovaratelj osiguranja dokaže da kršenje obveze nije bilo namjerno ili rezultat grube 
nepažnje. 

2. Ako ugovaratelj osiguranja namjerno prekrši obvezu, osiguravatelj je oslobođen obveze izvršavanja. 
U slučaju grubo nemarne povrede obveze, osiguratelj ima pravo smanjiti svoj učinak proporcionalno 
udjelu krivnje osiguranika. Ugovaratelj osiguranja dužan je dokazati da se nije radilo o gruboj nepažnji. 

3. No u slučaju prijevarne povrede obveze, osiguratelj je dužan ispuniti svoje obveze u onoj mjeri u 
kojoj ugovaratelj osiguranja dokaže da povreda obveze nije uzrok nastanka ili utvrđivanja osiguranog 
slučaja, ni za utvrđivanje ni za ili opseg, ili obvezu osiguravatelja na izvršenje obveza. 

4. Ako ugovaratelj osiguranja prekrši postojeću dužnost otkrivanja podataka ili pojašnjenja nakon na-
stanka osiguranog slučaja, osiguravatelj je u potpunosti ili djelomično oslobođen odgovornosti ako je 
ugovaratelja osiguranja obavijestio o ovoj pravnoj posljedici u zasebnoj obavijesti u pisanom obliku. 

Čl. 10. Izostanak obveze izvršavanja iz posebnih razloga 
1. Namjeran nastanak osiguranog slučaja ili nastanak zbog grube nepažnje 
a) Ako ugovaratelj osiguranja namjerno prouzroči osigurani slučaj, osiguravatelj se oslobađa odgovor-

nosti za naknadu štete. Ako se izvršnom kaznenom presudom utvrdi da je šteta uzrokovana od stane 
ugovaratelja osiguranja, namjerno uzrokovanje štete smatra se dokazanim. 

b) Ako ugovaratelj osiguranja / osigurana osoba nanese štetu grubom nepažnjom, osiguratelj ima pravo 
smanjiti svoju obvezu razmjerno težini krivnje ugovaratelja osiguranja. 

2. Namjerna obmana nakon nastupa osiguranog slučaja 
 Osiguravatelj se oslobađa obveze isplate naknade ako osiguranik namjerno prevari ili pokuša namjer-

no zavarati osiguravatelja glede činjenica koje su od značaja za utvrđivanje uzroka ili iznosa naknade. 
Ako se obmana ili pokušaj obmane utvrde izvršnom kaznenom presudom protiv ugovaratelja osigu-
ranja zbog prijevare ili pokušaja prijevare, odredba iz rečenice 1. smatrat će se dokazanom. 

Čl. 11. Obavijesti i izjave o namjeri  
1. Oblik  

Ukoliko pisani oblik nije zakonski propisan i ukoliko ovaj sporazum ne predviđa drugačije, izjave i 
obavijesti namijenjene poduzeću Ho]mann & Co. GmbH, koje utječu na odnos osiguranja, a koje se 
daju izravno prema poduzeću Ho]mann & Co. GmbH, moraju se dostaviti u tekstualnom obliku. Izjave 
i obavijesti moraju se uputiti na adresu navedenu u čl. 1. Zakonski uvjeti u vezi s primanjem izjava i 
obavijesti ostaju nepromijenjeni. 

Čl. 12. Nadležnost  
1. Pravni postupci protiv osiguravatelja ili poduzeća HoKmann & Co. GmbH 
 U slučaju poduzimanja pravnih radnji koje proizlaze iz ugovora o osiguranju ili posredovanja u osigu-

ranju, vrijede propisi o parničnom postupku i nadležan je lokalni sud u području u kojem ugovaratelj 
osiguranja ima sjedište u trenutku pokretanja pravne radnje, ili ako to nije moguće, u području u 
kojem ima uobičajeno prebivalište.  

2. Pravni postupci protiv ugovaratelja osiguranja / osiguranika
 U slučaju poduzimanja pravnih radnji ugovaratelja osiguranja koje proizlaze iz ugovora o osiguranju ili 

posredovanja u osiguranju, nadležan je isključivo lokalni sud u području u kojem ugovaratelj osigura-
nja ima sjedište u trenutku pokretanja pravne radnje, ili ako to nije moguće, u području u kojem ima 
uobičajeno prebivalište.  

Čl. 13. Završne odredbe
 Na ovaj se ugovor primjenjuje njemački zakon za njemačke ugovaratelje osiguranja, a austrijski zakon 

za austrijske ugovaratelje osiguranja. To se posebno odnosi na stavke i odredbe Zakona o ugovorima 
o osiguranju i austrijskog Zakona o osiguranju.

Izračun naknade 
Izračun naknade neovisno o čl. 5., par. b (tablica) uslijedit će 
u sljedećoj godini produljenja jamstva: 0,00 €
u sljedećoj godini produljenja jamstva: 300,00 €
Uz čl. 2., par. 2 m) GVB 2013, sljedeće će se smatrati dogovorenim: U slučaju zamjene jedinica za 
popravak „motor i prijenos“, odbitak će iznositi 10 % godišnje (mjesečno 1/12 od 10 %), maksimalno 
50 %, počevši od 13. mjeseca pokrića osiguranjem za oštećene strojeve.

Pisani opći uvjeti osiguranja produljenog jamstva stroja (GVB 2013)


