
Osigurajte se mudro: prirodne nepogode
Prirodne nepogode mogu potencijalno nanijeti znatnu štetu vašoj imovini. Prirodne nepogode kao što su 
primjerice  oluje, poplave, suše, potres, obično su nepredvidive i izvan vaše kontrole, ali  možete poduzeti 
korake kako bi smanjili vjerojatnost gubitka. Navodimo nekoliko savjeta kako ograničiti posljedice prirodne 
nepogode, koliko je to moguće.
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Budite spremni

Prevencija je najbolja zaštita. Stoga, upoznajte se s 
mogućim rizicima u vašem području te što učiniti 
kad nastane izvanredna situacija. 

Obavezno poduzmite sve potrebne mjere opreza 
kako biste zaštitili svoju imovinu. Naprimjer, ako 
živite u području gdje postoji opasnost od poplave, 
provjerite korake koje možete poduzeti kako biste 
zaštitili svoj dom od rizika poplave.
 
Izradite preslike svih važnih dokumenata, poput 
putovnica i vlasničkih dokumenata te ih pohranite na 
zasebnu lokaciju (npr.: „cloud storage” ili sef), kako bi 
se izbjegla šteta u slučaju prirodne nepogode. 

Također, trebali biste ažurirati i održavati popis vaših 
osobnih stvari te sačuvati potvrde o kupnjama, 
u slučaju ukoliko iste zatrebate radi podnošenja 
odštetnog zahtjeva.

Odaberite pravu policu osiguranja 
za sebe

Odgovarajuća polica osiguranja pomoći će vam 
da pokrijete štetu ili gubitke nastale kao posljedica 
prirodne nepogode. 

Prije sklapanja police osiguranja, provjerite koje 
rizike već možda imate pokrivene postojećim 
policama osiguranja (npr. osiguranje imovine ili 
osiguranje vozila), kako bi se izbjeglo nepotrebno 
preklapanje ili nedostatak pokrića. 

I zapamtite, nemojte se fokusirati samo na cijenu 
- uvjerite se da polica osiguranja odgovara vašim 
potrebama.

POLICA
OSIGURANJA

Podnesite odštetni zahtjev

Ako pretrpite gubitak kao rezultat prirodne 
nepogode, odmah se obratite vašem osiguratelju za 
pomoć i savjet. 

Svakako detaljno zabilježite pretrpljenu štetu te 
fotografirajte i snimite videozapise nastale štete, 
kako biste dokumentirali svoj odštetni zahtjev. 
Ne žurite s bacanjem oštećenih predmeta, osim 
ako nisu opasnost po zdravlje, zbog mogućnosti 
popravka.

Do trenutka izvida nastale štete koji će izvršiti vaš 
osiguratelj, poduzmite sve potrebne korake za 
smanjenje rizika daljnjeg oštećenja vaše imovine.

Upoznajte se s osigurateljnim 
pokrićem

Potražite stručno mišljenje

Obavezno pročitajte s razumijevanjem uvjete uz 
vašu policu osiguranja, uključujući pokrivene rizike te  
moguća isključenja iz osigurateljnog pokrića. 

Ukoliko izvršite bilo kakvu renovaciju ili konstrukcijska 
pojačanja na vašoj imovini, svakako obavijestite 
svog osiguratelja, kako bi se po potrebi izmjenila 
polica osiguranja.

Osiguratelji ne pružaju samo osigurateljno pokriće 
već vam mogu pomoći da se pripremite i zaštitite 
od prirodne nepogode. 

U nekoliko država, (re)osigurateljna industrija razvila 
je karte rizika i opasnosti te alate za zoniranje koji 
mogu pomoći u procjeni mogućih rizika.
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