DOPUNSKI UVJETI ZA OSIGURANJE OD GUBITKA STEČENOG BONUSA
Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska, OIB 45237012600, R. Frangeša Mihanovića 9, 10110, Zagreb, Hrvatska
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I. POJMOVI I ZNAČENJE Osiguratelj - društvo za osiguranje s kojim je sklopljen ugovor o osiguranju;
Ugovaratelj osiguranja - pravna ili fizička osoba koja s Osigurateljem zaključi ugovor o osiguranju;
Osiguranik – osoba čiji je imovinski interes osiguran;
Osigurana svota - najviši iznos obveze osiguratelja za svaki osigurani slučaj;
Premija - iznos kojeg ugovaratelj osiguranja plaća za osiguranje temeljem ugovora o osiguranju;
Polica - isprava o ugovoru o osiguranju;
Osigurani slučaj - budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje osiguranika događaj koji ima za posljedicu financijski gubitak osiguranika;
Osnovni ugovor - polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ugovorena kod Osiguratelja, uz koju se ugovara ovo dopunsko osiguranje
od gubitka stečenog bonusa
II. POSEBNE ODREDBE
Članak 1.
1. Predmet osiguranja 1. Predmet osiguranja prema ovim Dopunskim uvjetima je financijski gubitak kao posljedica pomicanja iz stečenog premijskog stupnja (bonusa) po
osnovnom ugovoru u viši premijski stupanj bonus-malus sustava, a zbog nastale jedne štete po osnovnom ugovoru.
Članak 2.
2. Osigurana svota 1. Najviši iznos obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju za cjelokupnu štetu ograničen je iznosom ugovorenim na polici.
Članak 3.
3. Osigurani slučaj 1. Osigurani slučaj po osiguranju od gubitka stečenog bonusa je nastanak štete po Osnovnom ugovoru za vrijeme trajanja osiguranja.
2. Zaštita stečenog bonusa odnosi se na do tada stečen premijski stupanj na koji osiguranik ima pravo po Osnovnom ugovoru u trenutku sklapanja
osiguranja po ovim uvjetima, prema evidencijama Osiguratelja ili podacima iz baze Hrvatskog ureda za osiguranje.
3. Zaštita stečenog bonusa ugovara se s istim početkom i istekom osiguranja kao i na Osnovnom ugovoru i vrijedi isključivo ukoliko je za to vrijeme i
Osnovni ugovor ugovoren kod Osiguratelja.
4. Stečeni bonus po osnovnom ugovoru je zaštićen ukoliko je u osigurateljnoj godini iz Osnovnog ugovora nastala samo jedna šteta, neovisno o vrsti i
visini štete, koja je za posljedicu imala gubitak stečenog bonusa. Stečeni bonus se može izgubiti i nakon istekao osigurateljnog razdoblja pod
uvjetom da je šteta nastala u osigurateljnoj godini iz Osnovnog ugovora i da je do gubitka došlo isključivo za vrijeme obnove Osnovnog ugovora kod
Osiguratelja.
Članak 4.
4. Prijava štete u bazu 1. Svaka prijavljena šteta po Osnovnom ugovoru prijavljuje se u bazu koja se vodi pri Hrvatskom uredu za osiguranje.
Hrvatskog ureda
za osiguranje
Članak 5.
5. Bonus-malus sustav 1. Sukladno Uvjetima za obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama, za svaku
prijavljenu štetu osiguranik se pomiče u viši premijski stupanj, a taj pomak se navodi u Osnovnom ugovoru.
2. Razlika u premiji se nadoknađuje iz osiguranja zaštite stečenog bonusa.
3. U slučaju prijenosa premijskog stupnja po Osnovnom ugovoru na drugu osobu kako je to predviđeno Uvjetima za osiguranje od automobilske
odgovornosti, osiguranje zaštite stečenog bonusa može se prenijeti isključivo uz pisanu suglasnost Osiguratelja.
Članak 6.
6. Ugovaranje osiguranja, 1. Osiguranje zaštite stečenog bonusa ugovara se kao dopunsko osiguranje uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti te ga je moguće
ugovoriti samo uz police automobilske odgovornosti premijskih stupnjeva 1. – 6. (stupnjevi bonusa 50% - 75%).
početak osiguranja
i plaćanje premije 2. Obveza Osiguratelja iz ugovora o osiguranju, ako nije drugačije ugovoreno, počinje po isteku 24-tog sata dana koji je na polici osiguranja naveden
kao početak osiguranja, ali ne prije isteka 24-tog sata onoga dana kada je plaćena premija. Obveza osiguratelja, ako nije drugačije ugovoreno,
prestaje istekom 24-tog sata dana koji je na polici osiguranja naveden kao datum isteka osiguranja.
Članak 7.
7. Isključenja iz osiguranja Iz osiguranja su isključeni odštetni zahtjevi za štete:
1. ukoliko Osnovni ugovor uz koji je ugovoreno ovo osiguranje nije do trenutka gubitka stečenog bonusa kao i prilikom obnove kod kojeg dolazi do
gubitka stečenog bonusa obnavljan kod Osiguratelja;
2. ukoliko je došlo do gubitka prava iz osiguranja u prijavljenoj šteti po Osnovnom ugovoru;
3. za neke druge financijske gubitke uslijed prijavljene štete po Osnovnom ugovoru, primjerice troškove pravne zaštite, sudskog spora, arbitraže,
mirnog postupka, kamata, trošak regresa za isplaćenu štetu;
4. ukoliko do razlike u premiji po Osnovnom ugovoru dolazi zbog promjene registarske oznake, tehničke karakteristike vozila, starosti najmlađeg
vozača, načina plaćanja i sl.;
5. ukoliko je gubitak prava na stečeni premijski stupanj (bonus) nastao zbog prekida u osiguravajućem pokriću, dužem od 3 (tri) godine.
Članak 8.
8. Troškovi 1. Visina štete utvrđuje se sukladno odredbama ovih Dopunskih uvjeta i pozitivnih propisa, ali najviše do visine osigurane svote naznačene na
polici osiguranja.
utvrđivanja štete
2. U slučaju da ugovaratelj, osiguranik ili korisnik i Osiguratelj nisu suglasni u pogledu vrste, uzroka ili posljedica osiguranog slučaja i u pogledu
visine obveze Osiguratelja, utvrđivanje spornih činjenica povjerit će se vještaku. Vještaka suglasno imenuju Osiguratelj i ugovaratelj odnosno
osiguranik ili korisnik osiguranja. Za vještaka se ne može imenovati osoba koja je u radnom odnosu kod jedne od ugovornih strana.
3. Svaka ugovorna strana snosi polovicu troškova vještačenja
Članak 9.
9. Obveza osiguranika 1. Osiguranik je dužan Osiguratelju pružiti sve potrebne podatke s kojima raspolaže, a koji su potrebni zbog utvrđivanja uzroka, opsega i visine štete.
Osiguranik je obvezan na zahtjev Osiguratelja pribaviti i druge dokaze potrebne u postupku rješavanja odštetnog zahtjeva.
nakon nastanka
osiguranog slučaja 2. Osiguranik je dužan pridržavati se uvjeta osiguranja koji vrijede uz osnovni ugovor te pružiti Osiguratelju sve dokaze i podatke kojima raspolaže, a
koji su nužni za utvrđivanje odgovornosti za učinjenu štetu i za ocjenu osnovanosti zahtjeva, opsega i visine štete po osnovnom ugovoru.
3. Ako se osiguranik ne drži obveza iz ovog članka, snosit će štetne posljedice koje zbog toga nastanu,
Članak 10.
10. Završne odredbe 1. Na osiguranja sklopljena po ovim Dopunskim uvjetima primjenjuju se Uvjeti za obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od
odgovornosti za štete trećim osobama, ukoliko nisu u suprotnosti s istima.
U Zagrebu, 1. listopad 2019.
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