
Osigurajte se mudro: osiguranje vozila
Ako posjedujete vozilo u Europi, zakonom ste dužni imati obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti. 
Čak i ako vaš automobil, motocikl ili moped ne koristite, u većini država ćete ga i dalje morati osigurati. 

Pripremili smo pet savjeta kako bi vaše vozilo imalo potrebno pokriće za sigurnu vožnju i kako biste znali što 
je potrebno učiniti u slučaju prometne nesreće.
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Odaberite pravu policu osiguranja 
za sebe

Isplati se provesti malo istraživanje kako biste 
pronašli policu osiguranja koja najbolje odgovara 
vašim potrebama. 

Osiguranje od automobilske odgovornosti (AO) je u 
EU obvezno i zakonom propisano. Pruža financijsku 
zaštitu kod zahtjeva za naknadu imovinske štete i / ili 
tjelesne ozljede nastale uslijed prometnih nesreća. 

Polica kasko osiguranja nudi dodatnu financijsku 
zaštitu kod nesreća do kojih je došlo vašom krivnjom, 
a u nekim slučajevima i kod požara, krađa i kvarova. 

Vaš fokus ne bi trebao biti samo na cijeni police 
osiguranja, već obratite pozornost i na opseg 
pokrića. Ako niste sigurni koju razinu pokrića trebate 
s obzirom na način koji koristite vozilo, provjerite sve 
detalje kod vašeg osiguratelja.

Sigurnost prije svega

U ovim sve umreženijim vremenima vozači mogu 
lako biti ometeni. 

Kad ste na cesti, bilo sami ili s putnicima, sigurna 
bi vožnja uvijek trebala biti vaš prioritet. Imajte na 
umu, naprimjer, da je korištenje mobilnih telefona 
tijekom vožnje zabranjeno u cijeloj Europi i uzrok je 
mnogih nesreća. 

Odgovarajuće održavanje vozila je važno, posebno 
zimi, kada kiša, snijeg i led mogu učiniti vožnju 
znatno opasnijom. 

Obavezno pripremite svoje vozilo za zimu i 
prilagodite vožnju uvjetima na cesti. Neke police 
auto osiguranja (ili čak nacionalni zakoni), naprimjer, 
zahtijevaju korištenje zimskih guma, stoga pažljivo 
provjerite uvjete i odredbe vaše police osiguranja.

POLICA
OSIGURANJA

U slučaju prometne nesreće 

U slučaju prometne nesreće, prikupite što je više 
moguće podataka o vlasniku i vozaču drugog vozila, 
u idealnom slučaju popunite obrazac Europskog 
izvješća o prometnoj nesreći ili ekvivalent navednog 
formulara ili izvršite prijavu putem mobilne aplikacije 
vašeg osiguratelja. 

Obrazac Europskog izvješća o prometnoj nesreći 
omogućava da obje strane uključene u prometnu 
nesreću razmjene relevantne podatake i da se, ako 
je moguće, usuglase kako se prometna nesreća 
dogodila. Dostupan je u višejezičnim varijantama, 
koje prate isti format i poredak pitanja za olakšavanje 
razmjene informacija.
 
Ako doživite nesreću u zemlji ili u inozemstvu, na 
internet stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje 
možete pronaći potrebne informacije (www.huo.hr).

Istražite nove opcije

Tehnološki napredak mijenja okolnosti za osiguranje 
vozila.
 
Od upotrebe telematike i „pay as you drive“ / „payhow 
you drive“ polica do povezanih i automatiziranih 
vozila, nove tehnologije unaprijeđuju ponudu 
proizvoda društava za osiguranje kako bi zadovoljili 
potrebe potrošača i osmislili inovativne usluge u 
vozilu i oko njega. Zašto ne istražiti neke od njih?

Online dijeljenje prijevoza i različite platforme  
za dijeljenje vozila stvaraju nove mogućnosti  
koje možda želite istražiti. Međutim, to mijenja 
i prirodu pokrića osiguranja koje trebate, pa se 
obavezno informirajte kod vašeg osiguratelja.
 
Novi proizvodi se neprestano razvijaju kako bi se 
mogle zadovoljiti rastuće potrebe klijenata.
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