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ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

ЗА КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ДОМАЋИНСТВА 

 
ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА 

 
Члан 1. 

 
(1) Предмет осигурања по овим Условима су грађевински објекат и ствари 

домаћинства и то: стан као део стамбене зграде, породична  кућа (у даљем 
тексту: стамбени објекат) и ствари у њима (у даљем тексту: ствари 
домаћинства), за време док се налазе на месту осигурања наведеном у 
полиси. 

(2) Саставним делом грађевинског (стамбеног) објекта сматрају се све 
уграђене инсталације (водоводна, канализациона, електро, грејна и др.) и 
уграђена опрема (бојлери, уређаји за климатизацију и грејање, санитарна и 
др. опрема), укључујући, код породичних кућа и све делове грађевинског 
објекта (темељ, подрумски зидови и сл.). 

(3) Стамбени објекат који се осигурава мора бити на територији Републике 

Србије и стално настањен. Стално настањен стамбени објекат, у смислу 
ових услова, је објекат који у току године осигурања није ненастањен дуже 
од 60 (шездесет) дана, у континуитету. 

(4) Осигуравајуће покриће пружа се и за помоћне просторије (таван, подрум, 
гаража, остава и сл.), уколико су физички повезане са грађевинским објектом 
(налазе се у самом објекту, помоћне просторије стана уколико су физички у 
склопу зграде у којој се стан налази и сл.) и користе се према уобичајеној 
намени (у даљем тексту: помоћне просторије). 

(5) Стамбени објекат који се осигурава не може ни једним својим делом да 
служи за обављање индустријске, занатске или друге делатности. 

(6) Предмет осигурања не могу бити објекти који су недовршени, у фази 
изградње било којим својим делом, импровизовани објекти и остали објекти 
слабе грађевинске категорије (покретне или стационарне камп приколице, 
контејнери за становање, бараке, објекти са меком прекривком, објекти 
привременог, односно монтажног карактера и сл.), као и ствари домаћинства 
у њима. 

(7) Ствари домаћинства се осигуравају као скуп ствари које се налазе у 
домаћинству у тренутку закључења осигурања и ствари које се набаве у току 
периода трајања осигурања, а власништво су осигураника, чланова 
домаћинства и/или корисника стамбеног објекта. 

(8) Стварима домаћинства сматрају се и новац, предмети историјске и 
уметничке вредности, накит од племенитог метала са или без драгог 
камења, бисери, нумизматичке или филателистичке збирке и сл. у 
стамбеном објекту. 

(9) Стварима домаћинства сматрају се и ствари смештене у помоћним 
просторијама из става 4. овог члана, које по својој вредности и намени могу 
бити смештене у те просторије. 

(10) Не сматрају се стварима домаћинства у смислу ових услова: 
- Моторна возила, приколице свих врста, пловни и ваздухопловни 
објекти, као и резервни делови за иста; 
- Грађевински и инвестициони  материјал; 
- Телевизијске и све друге антене смештене ван затвореног простора; 
- Све врсте оружја укључујући ловачко, трофејно оружје и антиквитете 
те врсте; 
- Све врсте списа, личних и осталих докумената, хартија од вредности, 
вредносних папира и     сл. 
- Ствари на слободном простору, као и ствари које се не налазе на 
месту осигурања које је наведено у полиси. 

(11) Уколико се посебно уговори предмет осигурања могу бити и: 
1) предмети историјске и уметничке вредности, колекције, накит и 
драгоцености на посебно уговорену вредност; 
2) санитарије од ризика лома; 
3) помоћни објекти и ствари домаћинства у њима; 
4) идеални део зграде. 

 
ОСИГУРАНЕ ОПАСНОСТИ (РИЗИЦИ) 

 
Члан 2. 

 
Основни имовински пакет 
 

(1) Осигурање покрива, у обиму утврђеном овим условима, уништење или 
оштећење осигуране ствари, oд следећих ризика: 

1) Пожара и неке друге опасности (у даљем тексту: група пожарних 
ризика): 

- Пожар 
- Удар грома 
- Олуја 
- Град 
- Експлозија 
- Пад летелице 
- Манифестације и демонстрације 
- Удар сопственог моторног возила у осигурани грађевински 

објекат; 
2) Излива воде из инсталација; 
3) Провалне крађе и Разбојништва; 
4) Лома стакла; 
5) Лома инсталација. 

(2) На основу посебне понуде осигуравача, основни имовински пакет може 
садржати комбинацију осигураних ризика различиту од наведене у ставу 1. 
овог члана. 

 
Додатно уговорена покрића 
 
(3) Ако се посебно уговори, у обиму утврђеним овим условима, може бити 

покривен и ризик: 
1) Земљотреса; 
2) Поплаве и бујице; 
3) Удара непознатог моторног возила; 
4) Ризика изненађења (притисак снега, обест/вандализам, пад дрвета, 
атмосферска вода и дим); 
5) Опште одговорности; 
6) Несрећног случаја (незгоде) чланова домаћинства. 

 
ОБИМ ОПАСНОСТИ ПОЖАРА И УДАРА ГРОМА   

 
Члан 3. 

 
(1) Пожаром се, у смислу ових услова, сматра ватра настала изван одређеног 
огњишта или ватра која је ово место напустила и способна је да се даље развија 
својом сопственом снагом. 
(2) Не сматра се да је наступио пожар и осигуравач није у обавези да плати 
накнаду ако је осигурана ствар уништена или оштећена: 

1) услед излагања ватри или топлоти ради обраде или у друге сврхе 
(нпр. пеглање, сушење, пржење,  печење или услед пада или бацања 
у огњиште, пећ, штедњак и сл.); 

2) осмуђењем, опрљењем или прогорењем од цигарете, справе за 
осветљавање, жеравице и сл.; 

3) услед врења или загревања, кувања, димљења и сл. 
(3) Осигурањем од опасности пожара нису обухваћене штете на димњацима 
настале у вези са њиховом функцијом. 
(4) Осигурање од удара грома, у смислу ових услова, покрива штете које на 
осигураним стварима проузрокује гром дејством снаге или топлоте, као и штете 
од удара предмета оборених громом. 
(5) Осигурањем нису обухваћене штете: 

1) на осигураним електричним уређајима и апаратима - стварима 
домаћинства, као и на електричним водовима, услед дејства 
електричне енергије, пренапона или загревања услед преоптерећења, 
атмосферских утицаја као статичких оптерећења, индукције због 
атмосферских пражњења и сличних појава.  

   Међутим, надокнађује се штета од пожара који би настао деловањем 
електричне енергије и који би се после престанка тог деловања 
самостално ширио. 

2) проузроковане преношењем електричне енергије преко водова као 
последица удара грома, као и штете на заштитним осигурачима било 
које врсте, заштитним прекидачима, одводницима пренапона, 
громобранима и сличним уређајима, настале у вршењу њихове 
нормалне функције. 

 
ОБИМ ОПАСНОСТИ ЕКСПЛОЗИЈЕ 

 
Члан 4. 

 
(1) Експлозијом, у смислу ових Услова, сматра се изненадно испољавање силе 
засновано на тежњи паре или гасова за проширењем. 
 Експлозија судова под притиском (котлова, казана, пећи, цеви и сл.) постоји 
само кад су зидови суда у толикој мери поцепани да настаје тренутно 
изједначење унутрашњег и спољашњег притиска. 
 Ако је у унутрашњости посуде настала експлозија услед хемијског 
претварања, штета која од тога настане на посуди покривена је осигурањем и кад 
зидови посуде нису поцепани.  
(2) Осигурањем нису обухваћене: 

1)  штете које су последица смањења притиска у посуди, 
2)  штете на осигураниковим стварима проузроковане од минирања које 

врши осигураник или која се врше у оквиру дозвољене делатности 
трећих лица, 

3)  штете услед пробијања звучног зида, 
4) штете од експлозије на судовима под притиском из става (1) алинеја 

2. овог члана услед дотрајалости, наслаге рђе, каменца, талога, муља 
на осигураној ствари, али се накнађује штета на другим стварима у 
вези са насталом експлозијом. 

 
ОБИМ ОПАСНОСТИ ОЛУЈЕ 

 
Члан 5. 

 
(1) Олујом, у смислу ових Услова, сматра се ветар брзине 17,2 метра у секунди 
односно 62 километра на час (јачине 8 степени по Бофоровој скали) или више. 
Сматраће се да је дувао ветар ове брзине у крају где се налази осигурана ствар, 
ако је ветар ломио гране и стабла или оштетио редовно одржаване грађевинске 
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објекте. У случају сумње, осигураник мора доказати брзину ветра извештајем 
хидрометеоролошке службе. 
(2) Штете од олује обухваћене су осигурањем ако су механичка оштећења 
осигуране ствари проузрокована: 

1) непосредним дејством олујног ветра, 
2) директним ударом предмета оборених или ношених олујним ветром и 
3) снегом кога је олујни ветар нанео на редовно одржавани објекат. 

(3) Осигурањем од олује нису обухваћене штете: 
1) од продирања кише, града, снега или других наноса кроз отворен 

прозор или друге отворе који постоје на згради, осим ако су отвори 
настали од олује, а сама штета за време олује или непосредно по 
њеном престанку, 

2) од тежине снега предвиђене техничким прописима, 
3) на грађевинском објекту који није био изграђен према уобичајеном 

начину градње у том месту или који је недовољно одржаван или је 
дотрајао. 

 
ОБИМ ОПАСНОСТИ ГРАДА  

 
Члан 6. 

 
(1) Осигурањем, у смислу ових услова, су обухваћене штете од уништења 
односно оштећења осигураних ствари које град проузрокује својим ударом. 
Штете од продирања града и/или кише кроз прозор или друге отворе који постоје 
на стамбеном објекту нису обухваћене осигурањем, осим ако су ти отвори 
настали од удара града, а сама штета је настала за време трајања града или 
непосредно по његовом престанку. 
(2) Осигурањем нису обухваћене штете на дотрајалој или недовољно одржаваној 
фасади, као и на неодржаваном кровном покривачу. 

 
ОБИМ ОПАСНОСТИ ПАДА ЛЕТИЛИЦЕ  

 
Члан 7. 

 
(1) Падом летелице, у смислу ових услова, сматра се пад летелице било које 
врсте на осигурани објекат. 
(2) Сматра се да је настао осигурани случај пада летелице ако се од непосредног 
удара летелице или њених делова,  као и предмета из летелице, осигурана ствар 
уништи или оштети. 
 

ОБИМ ОПАСНОСТИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ДЕМОНСТРАЦИЈЕ 
 

Члан 8. 
 

(1) Манифестацијама и демонстрацијама, у смислу ових Услова, сматра се 
организовано или спонтано јавно испољавање расположења групе грађана, која 
није већа од 100 (сто) људи.  
(2) Сматра се да је настао осигурани случај манифестација или демонстрација 
ако је осигурана ствар уништена или оштећена на било који начин деловањем 
манифестаната односно демонстраната (рушење, демолирање, разбијање, 
паљење и др.). 
(3) Штета настала крађом осигуране имовине приликом деловања 
манифестаната/демонстраната, није покривена осигурањем. 
(4) Осигурањем нису обухваћене штете које настану на осигураним стварима 
деловањем манифестаната и демонстраната, уколико јавно испољавање 
њиховог расположења има за циљ свргавање постојеће власти и преузимање 
власти, или је уперено против власти или је попримило карактер таквог и толиког 
угрожавања јавног мира, живота, здравља и имовине људи и функционисања 
комуналног система, да прети да се претвори у метеж и узнемиравање или 
протесте и побуну. 
 

ОБИМ ОПАСНОСТИ УДАРА СОПСТВЕНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА У 
ОСИГУРАНИ ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКАТ 

 
Члан 9. 

 
(1) Осигурањем су обухваћене штете на осигураном грађевинском објекту које 
настану ударом сопственог моторног возила. 
(2) Осигурањем су обухваћене и штете на осигураним стварима домаћинства, 
које настану као последица рушења грађевинског објекта или дела објекта, 
проузроковане ударом моторног возила у смислу става 1. овог члана. 
 

ОБИМ ОПАСНОСТИ ИЗЛИВАЊА ВОДЕ ИЗ ИНСТАЛАЦИЈА 
 

Члан 10. 
 

(1) Изливањем воде, у смислу ових услова, сматра се: 
1) Неочекивано изливање воде из водоводних, одводних (канализационих) 
и топловодних инсталација припадајућих објекту, из уређаја за грејање 
топлом водом, парног грејања и других уређаја и апарата који су 
прикључени на водоводне и одводне инсталације у објекту, због оштећења 
(лома, прскања или отказивања уређаја за управљање и сигурност) или 
зачепљења тих инсталација, уређаја и апарата. 
Припадајуће инсталације осигураном објекту су инсталације до њиховог 
прикључења на спољну мрежу (шахт, хидрофор, подстаница за топлу воду 
и сл.). 

2) Неочекивано избијање паре из инсталација и уређаја (радијатори) за 
топлу воду и грејање. 

(2) Осигурањем су обухваћене штете на осигураним стварима које настану у 
смислу става (1) овог члана и ако је до осигуране опасности дошло из осталих 
просторија зграде у којој се налазе осигуране ствари. 
(3) Осигурањем нису обухваћене штете: 

1) од изливања воде из отворених славина осигураног стамбеног објекта, 
као и из одводних (канализационих) инсталација, ако је штета настала 
услед загушења инсталација у просторијама осигураника; 
2) настале на самим водоводним и одводним инсталацијама, уређајима, 
апаратима и котловима у просторијама осигураника; 
3) услед дотрајалости, истрошености и корозије инсталација које су 
доступне контроли осигураника, односно неодржавања истих; 
4) од гљивица услед влаге; 
5) од изливања воде из олука и олучних цеви; 
6) од изливања воде из спољних инсталација (уличне и сл.); 
7) услед слегања тла као последице изливања воде из водоводних и 
канализационих инсталација; 
8) услед смрзавања у инсталацијама и уређајима који су под контролом 
осигураника; 
9) на помоћним просторијама стамбеног објекта из чл.1., став 4.,ових 
услова као и на стварима које су у њима смештене. 

 
ОБИМ ОПАСНОСТИ ПРОВАЛНЕ КРАЂЕ И РАЗБОЈНИШТВА 

  
Члан 11. 

 
(1) Осигурањем се, у смислу ових Услова, пружа осигуравајућа заштита од 

ризика извршења или покушаја извршења провалне крађе и разбојништва, 
укључујући и обест и вандализам, приликом извршења или покушаја 
извршења провалне крађе и разбојништва. 

(2) Провална крађа постоји уколико извршилац: 
1) Провали у закључане просторије стамбеног објекта (разбијањем, 
ломом или изваљивањем браве, односно врата, разбијањем прозора, 
пресецањем заштитних жица или шипки, прављењем нових отвора кроз 
зидове, таванице или под и сл.); 
2) Отвори улаз стамбеног објекта лажним кључем или другим средством 
које није намењено за уобичајено отварање, чиме је остављен траг којим 
се поуздано може утврдити провала у смислу кривично – правног доказа 
или када постоје други поуздани докази да је крађа извршена на наведени 
начин; 
3) Провали или обије закључано сместиште у просторији стамбеног 
објекта, у коју је дошао на начин који се по одредбама овог члана сматра 
провалном крађом; 
4) Уђе у стамбени објекат кроз отвор који за то није предвиђен, 
савлађујући при том препреке које онемогућавају улаз без напора или кроз 
отворен прозор или балконска врата, под условом да је доња ивица 
прозора, односно балкона, од земље удаљена најмање 3 (три) метра; 
5) Отвори објекат, просторију или сместиште правим кључем или његовим 
дупликатом ако је до кључа дошао разбојништвом или једном од напред 
наведених радњи; 
6) Уђе у просторију стамбеног објекта без знања осигураника или других 
чланова домаћинства, сакрије се у њој, изврши крађу у време када у 
стамбеном објекту нема никога и када је закључан, оставивши при том за 
собом трагове при изласку; 
7) Украде ствари са балкона чија је доња ивица од земље удаљена 
најмање 3 (три) метра. 

(3) Не сматра се провалном крађом: 
- Крађа коју је извршио или у њој учествовао као саучесник члан 
домаћинтва и/или корисник  стамбеног простора; 
- Крађа упадом кроз отворен прозор или балконска врата, чија је доња 
ивица прозора, односно балкона, од земље удаљена мање од 3 (три) 
метра; 
- Крађа која нема елементе провалне крађе. 

(4) Разбојништвом се у смислу ових услова сматра одузимање осигураних ствари 
домаћинства употребом силе којом се угрожава живот и тело осигураника, 
чланова његовог домаћинства или присутних лица  или претње да ће се 
непосредно напасти живот или тело ових лица. Сматра се да постоји употреба 
силе и кад су употребљена средства за онемогућавање отпора. 
(5) Од ризика разбојништва, пружа се покриће и изван стамбеног објеката, за 
ствари домаћинства личне природе, новац, драгоцености и др., до подлимита, 
односно суме „првог ризика“ из члана 14. став 5. тачка 2. ових услова. 
(6) Обешћу се, у смислу ових услова, сматра насилно и безразложно оштећење и 
уништење стамбеног објекта и ствари домаћинства, у току извршења или 
покушаја извршења провалне крађе или разбојништва. 
(7) Вандализмом се, у смислу ових услова, сматра насилно и безразложно 
оштећење или уништење предмета уметничке или историјске вредности, у току 
извршења или покушаја извршења провалне крађе или разбојништва. 
(8) Остварењем ризика провалне крађе и разбојништва, покривене су штете 
настале од одношења, уништења или оштећења осигураних ствари, као и штета 
на грађевинском делу стамбеног објекта (врата, прозори, инсталације, опрема, 
зидови, таванице и сл),  у којем су биле смештене осигуране ствари приликом 
извршења или покушаја извршења провалне крађе или разбојништва. 
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ОБИМ ОПАСНОСТИ ЛОМА СТАКЛА 
 

Члан 12. 
 

(1) Под ризиком лома стакла, у смислу ових услова се сматра уништење или 
оштећење стакала на прозорима и вратима осигураног стамбеног објекта услед 
било које опасности, осим за штете проузроковане: 

1)  Огреботинама, изједањем или сличним оштећењима на површини 
стакла; 

2)  Клизањем тла, слегањем тла или одроном земље;  
3)  Деловањем топлоте на стакла премазана бојом или превучена 

заштитном фолијом у боји која не пропушта светлост;  
4)  Лошом конструкцијом, материјалом и израдом изолационог 

прозорског стакла, као и услед истрошености и попуштања 
изолационе гумене траке у раму. 

5)    неким другим ризиком уговореним по одредбама ових услова, у ком 
случају се штета надокнађује по основу тог уговореног ризика, изузев 
уколико лимит/сума осигурања по том ризику није била довољна и то 
до износа непокривеног дела штете. 

(2) Осигурањем се пружа покриће и за стакла на терасама и лођама уколико су 
ове застакљене при изградњи (по пројектној документацији), а за накнадно 
застакљење само уколико је професионално урађено. 
(3) Осигурањем нису покривене штете настале остварењем ризика лома стакла 
на прозорима и вратима помоћних просторија стамбеног објекта из чл.1., става 4. 
ових услова. 
 

ОБИМ ОПАСНОСТИ ЛОМА ИНСТАЛАЦИЈА 
 

Члан 13. 
 

(1) По овим Условима пружа се осигуравајуће покриће од уништења или 
оштећења уграђених инсталација и са њима повезаном уграђеном опремом 
(телeфонија, водоводна и канализациона мрежа, бојлери, инсталације за грејање 
топлом водом или паром - цеви, радијатори, вентили, котлови, када је у питању 
приватна стамбена кућа и сл.), од догађаја који настају у вези са коришћењем тих 
ствари, изненада, непредвиђено и независно од искључиве воље осигураника 
или чланова његове породице. 
(2) Уколико је предмет осигурања стан, осигуране су инсталације које припадају 
стану до заједничких инсталација зграде, а уколико је предмет осигурања 
породична кућа, осигуране су инсталације до њиховог прикључка на јавну мрежу. 
(3) Осим директне штете на замени оштећене инсталације, покриће се пружа и 
за део штете који се односи на тражење места штете и обијање зидова, подова, 
плафона, односно зидних, подних и плафонских облога, као и враћање у 
првобитно стање после извршене санације штете.  
(4) Не сматрају се предметом осигурања: 

- Заједничке инсталације и уграђена опрема у згради, ван стана 
домаћинства; 
- Поједини делови инсталација изложени убрзаном трошењу и 
периодичној замени; 
- Сигурносни елементи једнократног дејства. 

(5) Осигуравач није у обавези за штете настале услед: 
- недостака или грешака које су постојале у моменту закључења Уговора 
о осигурању, а који су били познати или су морали бити познати 
осигуранику;  
- трајних хемијских, термичких, атмосферских, механичких и других 
утицаја (оксидације, старења, корозије, зрачења и сл ); 
- неодговарајућих услова смештаја или рада; 
- прекомерне наслаге каменца, рђе, наслага муља и сл, које је као такво 
проузроковало оштећење или уништење осигуране ствари;  
- преоптерећености инсталација или опреме (преко пројектованих 
параметара); 
- недовољног или немарног одржавања;  
- монтаже и пробног испитивања, односно стављања у рад пре коначне 
поправке;  
- повреде законских и техничких прописа, као и правила техничке 
експлоатације осигураних ствари, као и непридржавање прописаних и 
уобичајених заштитних мера (заштита од смрзавања и сл.).  

(6) Осигуравач није у обавези ни за штете које настану у гарантном року и које су 
покривене гаранцијом, као и за трошкове демонтаже и ремонтаже, који су 
учињени у циљу редовног прегледа или одржавања осигуране ствари 
(периодичне поправке или замене истрошених делова), чак и кад се том 
приликом утврди оштећење осигураном опасношћу.  
Накнада ће у овом случају обухватити само трошкове поправке или замене 
оштећених делова, који нису били предвиђени за периодичну поправку, односно 
замену. 
(7) Осигуравач није у обавези за штете на инсталацијама помоћних просторија 
стамбеног објекта из чл.1. став 4. ових услова.  

 
СУМА ОСИГУРАЊА 

 
Члан 14. 

 
(1) Лимит обавезе осигуравача, у зависности од ризика и предмета осигурања, 
утврђује се као сума осигурања или сума „првог ризика“. 
(2) Сума осигурања, за групу пожарних ризика, за стамбени (грађевински) 
објекат формира се (у оквиру минималне и максималне вредности које се 
дефинишу актима осигуравача) или као производ површине објекта и стварне 

грађевинске вредности објекта по м² или у номиналном износу који пријављује 
осигураник и иста представља горњи лимит обавезе осигуравача за штету на 
грађевинском објекту. 
Помоћне просторије стамбеног објекта из чл.1., става 4. ових услова, уколико се 
користе према уобичајеној намени, укључене су у осигурње у оквиру суме 
осигурања за стамбени објекат. 
(3) Сума осигурања, за групу пожарних ризика, за ствари домаћинства, које се 
осигуравају као скуп ствари, утврђује се (у оквиру минималне и максималне 
вредности које се дефинишу актима осигуравача) или у проценту од суме 
осигурања за стамбени (грађевински) објекат или у номиналном износу који 
пријављује осигураник и иста представља горњи лимит обавезе осигуравача за 
штету на стварима. 
У оквиру суме осигурања (лимита обавезе осигуравача) из претходног става 
осигуране су и ствари домаћинства у помоћним просторијама из чл.1. став 9. 
ових услова и новац и драгоцености из чл.1., став 8., ових услова, а максимално 
до износа суме „првог ризика“ утврђене у ставу 5. овог члана, тачки 2.,  подтачки  
б) и в) и подлимита из алинеје 1. подтачке в). 
(4) Збир суме осигурања за стамбени (грађевински) објекат и суме осигурања за 
ствари домаћинства чини основну суму осигурања (у даљем тексту: ОСО), која 
представља основицу за утврђивање висине суме „првог ризика“ за поједине 
ризике и предмете осигурања. 
(5) Сума „првог ризика“, по ризицима и предметима осигурања, је следећа: 

1) За ризик изливања воде из инсталација – 5% од ОСО, јединствено за 
стамбени (грађевински) објекат и ствари домаћинства, уколико се 
другачије не уговори. 
У оквиру суме „првог ризика“ за ризик изливања воде из инсталација 
осигурани су и новац и драгоцености из чл. 1., став 8. ових услова, 
максимално до износа из тачке 2., овог става, подтачке в) и подлимита из 
алинеје 1. ове подтачке. 

2) За ризик провалне крађе и разбојништва: 
а) за ствари домаћинства – 5% од ОСО, уколико се другачије не 
уговори; 
б) за ствари домаћинства у помоћним просторијама из чл.1. став 4. 
ових услова – 1% од ОСО; 
в) за новац и драгоцености из чл. 1. став 8. ових услова у закључаном 
сместишту, ван закључаног сместишта и предмете осигурања из 
чл.11. став 5. ових услова – укупно 1,5% од ОСО, укључујући и 
накнаду по следећим подлимитима: 

- за  новац и драгоцености из чл.1. став 8. ових услова, ван 
закључаног сместишта, односно у незакључаном сместишту, 
подлимит је  50% суме „првог ризика“, а максимално до 40.000,00 
динара; 
- за  предмете осигурања из чл. 11. став 5. ових услова, подлимит 
је 50% суме „првог ризика“, а максимално до 40.000,00 динара. 

3) За ризик лома стакла – 1% од ОСО, уколико се другачије не уговори. 
4) За ризик лома инсталација – 3% од ОСО, уколико се другачије не уговори. 

(6) Суме „првог ризика“, укључујући подлимите, се исцрпљују накнадама штета у 
току једногодишњег периода осигурања. 
 

ОБАВЕЗЕ УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА/ОСИГУРАНИКА 
 

Члан 15. 
 

(1) Уговарач осигурања/Осигураник је дужан да: 
1) Премију осигурања плати у уговореном року; 
2) Изврши пријаву штете Осигуравачу одмах, а најкасније у року од 3 

(три) дана од дана сазнања; 
3) Штете проузроковане од пожара, експлозије, провалне крађе и 

разбојништве, обести и вандализмa и нестанaк кључева, одмах 
пријави надлежном органу унутрашњих послова и да осигуравачу 
достави потврду надлежног органа о извршеној пријави; 

4) Достави осигуравачу доказе потребне за утврђивање узрока обима и 
висине штете и не промени стање оштећених, односно уништених 
ствари до доласка представника осигуравача. 

(2) Ако уговарач осигурања раскине уговор који је закључен на рок дужи од 5 
(пет) година дужан је да плати разлику премије одобреним попустом за 
трајење осигурања. 

 
ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА 

 
Члан 16. 

 
Осигуравач је у обавези да: 
(1) одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријаве штете, приступи 
утврђивању и процени настале штете; 
(2) исплати накнаду из осигурања, у уговореном року који не може бити дужи од 
14 (четрнаест) дана, рачунајући од дана када је осигуравач добио обавештење 
да се осигурани случај догодио. 
(3) Ако је за утврђивање постојања осигуравачеве обавезе или њеног износа 
потребно извесно време, овај рок почиње да тече од дана кад је утврђено 
постојање његове обавезе и њен износ.  
(4) Ако износ осигуравачеве обавезе не буде утврђен у року одређеном у ставу 
2. овог члана, осигуравач је дужан на захтев овлашћеног лица исплатити износ 
неспорног дела своје обавезе на име предујма.  
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ВРЕДНОСТ ОСИГУРАНИХ СТВАРИ 
 

Члан 17. 
 

(1) Вредност осигуране ствари је: 
1) за грађевинске објекте и уграђену инсталацију – грађевинска цена новог 
објекта према ценама у месту где се објекат налази, умањена за износ 
процењеног рабаћења/амортизације (техничког и/или економског), тј. 
стварна грађевинска вредност.  
2) за ствари домаћинства и опрему у саставу грађевинског објекта - набавна 
цена нових ствари умањена за износ процењеног рабаћења/амортизације 
(техничког и/или економског).  
3) за новац – номинална вредност; 
4) за драгоцености из чл.1. став 8. ових Услова – набавна или тржишна 
вредност истих или сличних ствари уколико је нижа; 
5) за стакла на вратима и прозорима објекта – према набавној вредности 
новог стакла увећану за зависне трошкове. 

 
УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ИЗ ОСИГУРАЊА 

 
Члан 18. 

 
(1) Висина накнаде из осигурања се утврђује: 

1) у случају уништења стамбеног објекта и уграђених инсталација - према 
вредности осигуране ствари из члана 17. ових услова, у време настанка 
осигураног случаја, умањеној за вредност остатка. За грађевинске објекте до 
10 (десет) година старости амортизација се не обрачунава; 
2) у случају уништења или нестанка ствари домаћинства и опреме из 
грађевинског дела - према вредности осигуране ствари из члана 17. ових 
услова, у време настанка осигураног случаја, умањеној за вредност остатка. 
За ствари домаћинства до годину дана старости (са рачуном), амортизација 
се не обрачунава, а за ствари старије од годину дана амортизација се 
обрачунава у износу од 0,8% месечно, а максимално до 80% вредности 
осигуране ствари; 
3) у случају оштећења грађевинског објекта и уграђених инсталација - у 
висини трошкова оправке по ценама материјала и рада у време настанка 
осигураног случаја, умањених за износ процењеног рабаћења/амортизације 
и вредност остатка. За грађевинске објекте до 10 (десет) година старости 
амортизација се не обрачунава; 
4) у случају оштећења ствари домаћинства и опреме из грађевинског дела 
- у висини трошкова оправке по ценама материјала и рада у време настанка 
осигураног случаја, умањених за износ процењеног рабаћења/амортизације 
и вредност остатка. За ствари домаћинства до годину дана старости (са 
рачуном), амортизација се не обрачунава, а за ствари старије од годину дана 
амортизација се обрачунава у износу од 0,8% месечно; 
5) за новац – у номиналној вредности; 
6) за драгоцености и друге предмете осигурања из чл.1., став 8. ових 
услова – према набавној или тржишној вредности истих или сличних ствари, 
уколико је нижа; 
7) за штете на стаклу – према вредности осигуране ствари из члана 17. 
ових услова, укључујући трошкове намештања стакла, уз трошкове скидања 
и поновног намештања заштитне мреже, решетке, заклона од сунца и сл. 
који ометају скидање оштећеног и/или намештање новог стакла. Осигуравач 
не надокнађује трошкове репарације (монтаже и демонтаже) стакла, која се 
врши у отежаним условима рада (велика висина, велике димензије стакла, 
ангажовање специјалних возила, ангажовање дизалица за вертикални и 
хоризонтални транспорт и сл.). За стакла се амортизација не обрачунава. 

(2) Уколико при утврђивању накнаде из осигурања није могуће утврдити стварни 
износ амортизације, сматраће се да амортизација износи најмање 50%. 
(3) Уколико су трошкови оправке, у време настанка осигураног случаја, већи од 
вредности осигуране ствари поступиће се као да је та ствар уништена (тотална 
штета). 
(4) За ствари домаћинства вредности преко 800 (осамсто) ЕУР-а, у динарској 
противвредности према средњем курсу НБС на дан закључења уговора о 
осигурању, накнада из осигурања исплаћује се максимално до наведеног износа, 
а преко тог износа само уколико је осигураник те ствари посебно пријавио 
приликом закључења осигурања или уколико за њих поседује рачун. 
(5) Већи трошкови оправке, настали због учињених измена, побољшања или 
усавршавања, падају на терет осигураника, као и трошкови рада који одступају 
од тржишних цена рада у окружењу. 
(6) Не надокнађује се вредност целе ствари ако се оштећени или уништени део 
не може поправити или набавити из разлога што се више не производи или је 
набављен у иностранству. Осигуравач је у обавези само до вредности оштећеног 
или уништеног дела, по процени његовог учешћа у целој ствари или у поређењем 
са сличном ствари. 
(7) Приликом оштећења појединачних делова комплета (гарнитура, сервис и 
сл.) не надокнађује се умањена вредност комплета, већ само вредност тог 
појединачног дела; 
(8) Остаци уништених ствари (вредност остатка) остају осигуранику и 
обрачунавају се по тржишној вредности у време настанка осигураног случаја. 
(9) Осигурање покрива само непосредне штете на осигураним стварима, а не 
посредну штету или губитак због настанка осигураног случаја (губитак закупнине, 
смањење вредности и сл.). 
 

НАКНАДА ТРОШКОВА 
 

Члан 19. 
 

(1) Неопходне трошкове учињене за рашчишћавање и рушење у вези са 
насталим осигураним случајем (укључујући трошкове чишћења и одвоза 
преосталих неупотребљивих делова до најближег дозвољеног места истовара), 
осигуравач накнађује највише до 3% од суме осигурања, односно до 10% од суме 
„првог ризика“ за осигурани ризик. 
(2) У случају провалне крађе и разбојништва покривене су штете на 
грађевинском објекту, укључујући уграђену опрему и инсталације, у висини 
трошкова поправке, али највише до 10% од суме „ првог ризика“ за ризик 
провалне крађе и разбојништва осигураних ствари. 
(3) Укупна накнада трошкова, заједно са накнадом из осигурања, не може бити 
већа од уговорене суме осигурања, односно суме „првог  ризика“ за уговорени 
ризик. 
(4) Осигуравач је дужан да накнади трошкове проузроковане разумним 
покушајем да се отклони непосредна опасност наступања осигураног случаја, као 
и покушајем да се ограниче његове штетне последице, па и онда када су ти 
покушаји остали без успеха, чак и ако заједно са накнадом штете прелазе суму 
осигурања, односно суме „првог  ризика“. Ако осигураник не испуни своју обавезу 
спречавања осигураног случаја или обавезу спасавања, а за то нема оправдање, 
обавеза осигуравача се смањује сразмерно увећању износа штете које је 
настало као последица неиспуњења ове обавезе осигураника. 
(5) Уколико је, у случају остварења опасности пожара, штета на грађевинском 
објекту и опреми осигураним по овим условима таквих размера, да је даљи 
боравак осигураника и чланова домаћинства у том стамбеном простору 
онемогућен, осигуравач надокнађује трошкове изнајмљивања привременог 
смештаја, укључујући и транспорт преосталих ствари домаћинства, до 
реконструкције оштећеног стамбеног простора и то до износа од 500 ЕУР-а по 
штетном догађају и укупно за годину дана, у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан штетног догађаја. Трошкови изнајмљивања 
привременог смештаја и трошкови транспорта преосталих ствари домаћинства, 
одобравају се уз достављање званичних рачуна  за те трошкове. 
(6) Осигуравач накнађује трошкове превентивне замене браве (исте врсте и 
квалитета) на објекту, због нестанка кључева и то до износа од 100 ЕУР-а, по 
замени и укупно за годину дана, у динарској противвредности по средњем курсу 
НБС на дан штетног догађа, при чему је осигураник обавезан да нестанак 
кључева пријави надлежном органу. 
 

ПОДОСИГУРАЊЕ 
 

Члан 20. 
 

(1) Ако се након настанка осигураног случаја утврди да је на почетку уговореног 
периода осигурања, вредност грађевинског објекта била већа од суме 
осигурања, износ накнаде који осигуравач дугује сразмерно се смањује. 
(2) Одредба о подосигурању не важи у случају осигурања ствари домаћинства 
или када је уговорено осигурање на суму „првог ризика“. 
(3) Одредбе о подосигурању не примењују се у делу помоћних просторија 
стамбеног објекта из чл.1., став 4. ових услова, које су укључене у осигурaње у 
оквиру суме осигурања за стамбени објекат. 
 

ПРИМЕНА ОПШТИХ УСЛОВА И ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА 
 

Члан 21. 
 

(1) Уколико нису у супротности са овим условима, на осигурања закључена по 
овим условима примењују се Општи услови за осигурање имовине. 
(2) Само уколико се посебно уговори и наведе на полиси осигурања, на уговоре 
о осигурању закључене по овим условима примењују се и клаузуле, чије одредбе 
у том случају имају првенство примене и чине саставни део ових услова. 
(3) На питања која нису регулисана наведеним условима, примењују се 
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи 
Републике Србије. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 22. 

 
(1) Сва спорна питања из уговора о осигурању решаваће се споразумно, а у 
случају спора надлежан је суд према месту закључења уговора о осигурању. 

Члан 23. 

(1) Ови Услови ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Компаније“, а примењују се од 01.03.2016.год. 
 

 
 
 

ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.03.2016. 
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

ЗА КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ДОМАЋИНСТВА 

 
Клаузула СД - 01 
 

ОБИМ ОПАСНОСТИ ЗЕМЉОТРЕСА 

 

(1) У смислу oве Клаузуле, зeмљoтрeсoм сe смaтрa 
пoмeрaњe зeмљиштa изaзвaнo прирoдним прoцeсимa у 
зeмљинoj кoри. 
(2) Oсигурaњeм се пружa oсигурaвajућa зaштитa oд 
рaзoрнoг дejствa зeмљoтрeсa, кojи свojoм снaгoм oштeти 
или уништи oсигурaну ствaр. 
(3) Зeмљoтрeсoм рaзoрнoг дejствa смaтрa сe зeмљoтрeс 
интeнзитeтa 6 (шeст) и вишe стeпeни прeмa скaли 
Mercalli-Concani-Sieberg (скaли MCS), кojи је 
сeизмoгрaфски рeгистрoвaн и пoтврђeн oд стрaнe 
нaдлeжних институциja – нaдлeжнoг сeизмoлoшкoг 
зaвoдa. Стeпeн интeнзитeтa зeмљoтрeсa нa мeсту 
oсигурaнe ствaри цeни сe прeмa пoслeдицaмa рaзaрaњa 
дeфинисaним у MCS скaли. 
(4) Свa пoмeрaњa зeмљиштa из истoг eпицeнтрa, кoja сe 
мaнифeстуjу у рoку oд 72 (сeдaмдeсeтдвa) сaтa, пoчeв 
oд првoг рeгистрoвaнoг пoмeрaњa зeмљиштa, прeкo 
глaвнoг удaрa и удaрa у фaзи смиривaњa тлa трeтирajу 
сe кao jeдaн штeтни дoгaђaj. 
(5) Oсигурaњeм су обухваћене штeтe oд уништeњa или 
кoнструктивнoг oштeћeњa oсигурaних ствaри. Пoд 
кoнструктивним oштeћeњeм oсигурaних ствaри смaтрa 
сe дeфoрмaциja, пукoтинe, лoм пojeдиних витaлних 
дeлoвa oбjeкaтa, урeђaja, инстaлaциja и сл., бeз кojих сe 
oбjeкaт, урeђajи и инстaлaциje и сл. нe мoгу стaвити у 
прeдвиђeну функциjу и/или бeзбeднo кoристити.  
(6) Oсигурaњeм су пoрeд штeтe прoузрoкoвaнe 
нeпoсрeдним дejствoм зeмљoтрeсa, oбухвaћeнe и 
пoслeдичнe штeтe нa oсигурaнoj ствaри нaстaлe: 
- збoг изливaњa тeчнoсти и eксплoзивних гaсoвa из 
инстaлaциja у oсигурaнoм oбjeкту кoje су oштeћeнe 
зeмљoтрeсoм, кao и  
- oд пoжaрa и eксплoзиje нaстaлих кao пoслeдицe 
зeмљoтрeсa. 
(7) Oсигурaник je у oбaвeзи дa, у рaзумнoм рoку и у 
склaду сa дaтим oкoлнoстимa случaja, прeдузимe 
нeoпхoднe мeрe зaштитe имoвинe oд дaљих oштeћeњa. 
Укoликo oсигурaник нe прeдузмe нeoпхoднe мeрe, 
oсигурaвaч ниje у oбaвeзи зa штeту нa oсигурaнoj 
имoвини, кoja je изaзвaнa вeтрoм, грaдoм, кишoм или 
снeгoм кojи прoдиру у oсигурaни грaђeвински oбjeкaт, 
крoз oтвoрe нa крoву или зидoвимa, кojи су дирeктнa 
пoслeдицe зeмљoтрeсa. 
(8) Осигурање по овој Клаузули нe покривa: 

а) штeтe кoje сe дoгoдe кao рeзултaт зeмљoтрeсa 
интeнзитeтa испoд 6 (шeст) стeпeни пo MCS скaли; 
б) штете на осигураним стварима код којих није 
настало оштећење у смислу става (5) и (6) овог члана; 
в) нaрушeнoст eстeтскoг изглeдa oсигурaнe ствaри, кao 
и пукотине на свим деловима грађевинских објеката 
које не утичу на стабилност тог дела или целог објекта, 

малтерске пукотине свих врста и пукотине на 
керамичким и другим обложним плочама; 
г) центрирање, испитивање и пуштање у рад машина и 
уређаја код којих није настало оштећење виталних 
делова, кao и испитивање и пуштање у рад 
инсталација свих врста; 
д) лом стакла свих врста; 
ђ) молерско-фарбарскe и сoбoсликaрскe радовe на 
грађевинским објектима, кao и штeтe кoje су нaстaлe нa 
фрeскaмa, мoзaицимa и другим укрaсним дoдaцимa нa 
oбjeктимa/грaђeвинaмa; 
е) штeтe кoje су изaзвaнe људскoм aктивнoшћу пoпут 
eксплoзиje кoнвeнциoнaлних/клaсичних и нуклeaрних 
нaпрaвa, кao и дejствoм нуклeaрнe eнeргиje и 
рaдиoaктивнe кoнтaминaциje; 
и) штeтe кoje су изaзвaнe билo кojoм мaтeриjoм кoja 
изaзивa зaгaђeњe, укључуjући и зaгaђeњe ствaри нeким 
oпaсним мaтeриjaлoм кojи je испуштeн или je прoцуриo, 
кao и трoшкoвe дeкoнтaминaциje; 
ј) трoшкoвe сaнaциje тлa; 
к) трoшкoвe кojимa сe oштeћeнa или уништeнa имовина 
чини квалитетнијом од стања у којем је била, чaк и 
укoликo пoстojи пoсeбнa oбaвeзa дефинисана 
грађевинским или другим прописима; 
л) штeтe нaстaлe пoмeрaњeм тлa, кoje ниje у вeзи сa 
зeмљoтрeсoм; 
љ) штeтe услeд крaђe, oбeсти или других пoступaкa 
људи, кojи узрoкуjу штeту нaкoн зeмљoтрeсa; 
м) ремећење електронских података, поремећајe 
(дисторзију) података у компјутерским системима или 
другим евиденцијама, програмима или софтверима; 
н) индиректне штете, нaстaлe кao пoслeдицa 
oствaрeњa ризикa зeмљoтрeсa, односно пoслeдицa 
пуцaњa брaнa, пoплaвa, лaвинe и др. 

(9) Осигуравач није у обавези за штете на помоћним 
просторијама стамбеног објекта из чл.1., став 4., као и на 
стварима које су у њима смештене. 
(10) Сума осигурања стамбеног објекта и ствари 
домаћинства за ризик земљотреса је истоветна суми 
осигурања по којој је закључено осигурање од групе 
пожарних ризика из чл.2., став 1. ових услова, уз 
(под)лимит за новац и драгоцености утврђени чланом 
14. став 5. тачка 2., подтачка в). 
 

 
 
 

ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 
01.03.2016. 
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

ЗА КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ДОМАЋИНСТВА 

 

Клаузула СД - 02  
ОБИМ ОПАСНОСТИ ПОПЛАВЕ И БУЈИЦЕ 

(1) Поплавом, у смислу ове Клаузуле, сматра се стихијско неочекивано плављење терена од сталних 
вода (река, језера и др.) услед тога што се вода излила из корита или је провалила одбрамбени насип 
или брану, изливање воде услед изванредно високе плиме и таласа необичне јачине, и од 
надолажења воде из вештачких језера.  
(2) Поплавом се сматра и неочекивано плављење терена услед нагло формиране велике количине 
водене масе које настаје као последица провале облака. 
(3) Бујицом се сматра стихијско неочекивано плављење терена воденом масом која се формира на 
косим теренима услед јаких атмосферских падавина и слива улицама и путевима. 
(4) Осигурањем од поплаве обухваћене су штете проузроковане на осигураном објекту и стварима 
домаћинства само за време трајања поплаве и непосредно после повлачења воде. 
(5) Осигурањем нису обухваћене: 

1) штете од слегања тла као последице поплаве и бујице; 
2)  штете од плављења воде изливене из канализационе мреже, осим ако је до изливања дошло 

услед поплаве и бујице; 
3) штете на стамбеном објекту и стварима у стамбеном објекту смештеном у живим и сувим 

коритима потока и река, као и на простору између потока, односно река и насипа (инундационо 
подручје) 

4) штете на помоћним просторијама стамбеног објекта из чл.1., став 4. и стварима у њима из чл. 1., 
став 9. ових услова. 
(1) Лимит обавезе осигуравача представља уговорена сума „првог ризика“ у висини 10% од ОСО, 
уколико се другачије не уговори, уз (под)лимит из чл.14. став 5. тачка 2. подтачка в) ових услова, за 
новац и драгоцености, које се исцрпљују накнадама штета у току једногодишњег периода осигурања. 
 

 
 

ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.03.2016. 
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

ЗА КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ДОМАЋИНСТВА 

 

 

Клаузула СД - 03 
 

ОБИМ ОПАСНОСТИ УДАРА НЕПОЗНАТОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА У ОСИГУРАНИ ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКАТ 

(1) Осигурањем су обухваћене штете на осигураном грађевинском објекту које настану ударом 
непознатог моторног возила. 
(2) Осигурањем су обухваћене и штете на осигураним стварима домаћинства, које настану као 
последица рушења грађевинског објекта или дела објекта, проузрокованог ударом моторног возила у 
смислу става 1. овог члана. 
(3) Сума осигурања стамбеног грађевинског објекта и ствари домаћинства, за ризик удара непознатог 
моторног возила у осигурани грађевински објекат је истоветна суми осигурања по којој је закључено 
осигурање од групе пожарних ризика из чл.2. став 1. тачка 1. ових услова, уз (под)лимит за новац и 
драгоцености из чл.14. став 5. тачка 2. подтачка в) ових услова. 
 

 
 
 

ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.03.2016. 
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

ЗА КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ДОМАЋИНСТВА 

 

Клаузула СД – 04 
 

РИЗИЦИ ИЗНЕНАЂЕЊА: ПРИТИСАК СНЕГА; ОБЕСТ И ВАНДАЛИЗАМ; 
ПАД ДРВЕТА; АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ; ДИМ 

 
ОБИМ ОПАСНОСТИ ПРИТИСКА СНЕГА 

(1) Притиском снeгa, у смислу ове Клаузуле, сматра се 
непосредно дeлoвaњe снeжнe мaсe кoja, у току 
падања, а најкасније у року од 24 часа од престанка 
падања снега, свojoм тeжинoм дирeктнo oштeти 
oсигурaни грaђeвински oбjекaт или нeки њeгoв дeo, као 
и штете које настану услед дејства воде настале као 
последице његовог наглог топљења. Осигурањем је 
покривена и штeтa кoja нaстaнe нa oсигурaним 
ствaримa дoмaћинствa, које се налазе у осигураном 
стамбеном објекту, пaдoм oштeћeних дeлoвa 
стамбеног oбjeктa услед тeжинe снeгa. 
(2) Осигурaник је у обавези да предузме све радње 
којима би се могла oтклонити мoгућнoст настанка или 
увећања штете. 
(3) Обавеза осигурaвaча не постоји: 
- Уколико стамбени oбjeкaт ниje редовно oдржaвaн; 
- За штете причињене трећим лицима или њиховој 
имовини, услед клизања снега или пада леденица; 
- За трoшкoве уклaњaњa снeгa сa oбjeктa. 
 

ОБИМ ОПАСНОСТИ ОБЕСТИ И ВАНДАЛИЗМА  

(1) Под обeшћу (вaндaлизaм кaдa су осигурани 
предмети истoриjскe или умeтничкe врeднoсти), у 
смислу ове Клаузуле, сматра се бeзрaзлoжнo, бeз 
смислeнoг циљa или кoристи, уништeњe или 
oштeћeњe oсигурaног стамбеног објекта или ствaри 
домаћинства у њему, oд стрaнe трeћих лицa. Трећим 
лицима се не сматрају осигураник, чланови 
домаћинства, рођаци и корисници стамбеног простора. 
(2) Oбавеза осигуравача не постоји уколико је штета 
настала: 
- Нa спољним стaклима прозора и врата стамбеног 
објекта и застакљеним балконима; 
- На рекламама, стакленим и светлећим телима, 
oрнaмeнтимa,  рeљeфимa, кипoвимa, истoриjским и сл. 
укрaсимa уметничке израде нa стамбеном објекту; 
- За штете естeтскe прирoдe нa спољњем делу 
стамбеног oбjeкта (бojeњe, исписивaњe, цртaњe 
спрejoм, грeбaњe и слична пoвршинскa oштeћeњa); 
- Зa штeтe од oбeсти и вaндaлизмa при остварењу 
или покушају прoвaлнe крaђe и рaзбojништвa. 
 

ОБИМ ОПАСНОСТИ ПАДА ДРВЕТА 

(1) Пaдом дрвeтa, у смислу ове Клаузуле, сматра се 
пaд дрвeтa или њeгoвих дeлoвa који проузрокује 
директну штeту нa oсигурaнoм стамбеном oбjeкту и 
индирeктну штeту нa ствaримa дoмaћинствa, које се 
налазе у стамбеном објекту, а услeд штeтe нa oбjeкту. 

(2) Обавеза осигурaвaча не постоји: 
- за штете проуроковане поступком осигураника 

или члaнoвa дoмaћинствa, односно корисника 
стамбеног објекта; 

- за штете нaстaлe дeлoвaњeм oлуjнoг вeтрa. 
 

ОБИМ ОПАСНОСТИ АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ 

(1) Под ризиком атмосферске воде, у смислу oве 
Клаузуле, смaтрa сe продирање воде у унутрашњост 
објекта, слободним падом или преко олука или цеви за 
одвод кишнице, услед неочекиваног дуготрајног 
падања кише/снега или топљења снега или леда, чиме 
се оштећује осигурани стамбени објекат и ствари 
домаћинства у њима. 
(2) Oсигурaњe нe пoкривa штeту: 

- Збoг нередовног и недовољног oдржaвaњa 
грађевинског oбjeктa, нарочито кровног покривача, 
темеља објекта, систeмa зa oдвoд aтмoсфeрских 
вoдa и сл.; 
- Збoг дoтрajaлe и неадекватне хидрoизoлaциje, 
као и збoг дoтрajaлoсти и кoрoзиje олука и цеви за 
одвод кишнице; 
- Због зaдржaвaња снeжнe мaсe нa крoву или 
истурeним дeлoвимa oбjeктa дужe oд 24 чaсa 
пoслe прeстaнкa пaдaвинa; 
- Нa сaмoм крoвнoм пoкривaчу, хидрoизoлaциjи 
oбjeктa, oлуцимa и цeвимa зa oдвoд кишницe. 

 
ОБИМ ОПАСНОСТИ ДИМА 

(1) Ризикoм димa, у смислу oве Клаузуле, смaтрa се 
нeoчeкивaнo, изнeнaднo и нeзaвиснo од искључивe 
вoљe oсигурaникa и чланова домаћинства нaстajaњe 
дима и чађи, са извориштем изван стамбеног објекта и 
његово деловање, које проузрокује уништење или 
оштећење стамбеног објекта и ствари домаћинства. 
(2) Укoликo je посебно угoвoрено осигурање идeaлнoг 
дeлa згрaдe oд групе пoжaрних ризика и ризикa 
зeмљoтрeсa, овом Клаузулом пружа се покриће од 
ризика дима и зa идеални део зграде. 
(3) Обавеза осигуравача не постоји за штете 
проузроковане дуготрајним или учесталим дејством 
дима. 
 

СУМА ОСИГУРАЊА 

(1) Лимит обавезе осигуравача по уговореној клаузули 
представља уговорена сума „првог ризика“, уз 
(под)лимит из чл.14. став 5. тачка 2. подтачка в) ових 
услова, за новац и драгоцености, која се исцрпљује 
накнадама штета у току једногодишњег периода 
осигурања. 
 

ОГРАНИЧЕЊЕ ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА 

(1) Осигурањем нису покривене штете настале 
остварењем ризика изненађења на помоћним 
просторијама осигураног стамбеног објекта из чл.1. 
става 4. ових услова и стварима у њима. 

 
 

ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 
01.03.2016. 
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

ЗА КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ДОМАЋИНСТВА 

 

Клаузула СД - 05 
 

ОБИМ ОПАСНОСТИ ОДГОВОРНОСТИ 

(1) Осигурањем по овој Клаузули, покривена је вануговорна одговорност осигураника и чланова 
домаћинства, за штете које проузрокује:  

1) У својству приватног лица у свакодневном животу, изузев вршењу занатске, професионалне или 
неке друге делатности; 

2) Као власник, корисник или закупац осигураног објекта; 
3) Као послодавац лицима запосленим у домаћинству; 
4) Из поседовања и употребе бицикла без мотора; 
5) При рекреативним бављењем спортом, осим спорта који је везан за употребу моторног возила 

било које врсте, једриличарство, скокови падобраном, лет параглајдером, лов и борилачки 
спортови (бокс, мачевање, џудо, карате и др.); 

6) Као власник или држалац домаћих животиња, осим ако их употребљава ради привређивања. 
Искључена је одговорност осигуравача за штету причињену од паса расе: American Staffordshire 
Terrier, Bullterrier, Pit Bull Terrier, Staffordshire Bullterrier, Rottweiler i Doberman. 

7) Из поседовања оружја за које има дозволу: хладног, ватреног и трофејног, док се налази у 
стамбеном објекту. 

(2) Осигурање обухвата, у обиму утврђеном овом Клаузулом и одговорност лица запослених у 
домаћинству при обављању кућних послова који су им поверени. 
(3) Овим осигурањем није обухваћена одговорност чланова домаћинства који привремено станују у 
другом месту (на школовању, на привременом раду и сл.). 
(3) Осигурање не покрива осигуране случајеве настале ван територије Републике Србије.  
(4) Осигурањем није покривена: 

1) Одговорност за намерно проузроковану штету; 
2) Одговорност за штете из држања и употребе моторних возила и осталих возила на моторни 

погон (трактори, мотокултиватори, самоходне радне машине), ваздушних возила и возила на 
води; 

3) Штета коју претрпи осигураник, чланови домаћинства и корисници стамбеног објекта;  
4) Одговорност за штету проузроковану на стамбеном објекту; 
5) Одговорност за штете које су настале као последица свесног поступка који није у складу са 

прописима или правилима; 
6) Одговорност за штете које су последица узнемиравања трећих лица буком, виком, музиком и 

сл., као и загађивања ваздуха, воде и сл. 
7) Одговорност за штету насталу из власништва или држања домаћих животиња, уколико је она 

последица не придржавања важећих прописа о њиховом држању. 
(5) Обавеза осигуравача ограничена је уговореном сумом осигурања која представља горњу границу 
обавезе осигуравача по једном осигураном случају и укупно за (једногодишњи) период покрића и иста 
се исцрпљује исплатама штета у току једногодишњег периода осигурања. 
 

 
 

ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.03.2016. 
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

ЗА КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ДОМАЋИНСТВА 

 

Клаузула СД - 06 
 

ОСИГУРАЊЕ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) 

 
(1) Осигурање чланова домаћинства од 

последица несрећног случаја (незгоде) 
закључује се у смислу одредби ове Клаузуле 
и Општих услова за осигурање лица од 
последица несрећног случаја (незгоде) (у 
даљем тексту: Општи услови), уколико нису у 
супротности са одредбама ове Клаузуле. 

(2) Према овој Клаузули, могу се осигурати 
чланови домаћинства од рођења до 
навршених 75 (седамдесет пет) година 
живота, без обзира на њихово здравствено 
стање, општу радну способност и без примене 
умањења из чл.11. Општих услова, осим лица 
потпуно лишених пословне способности која 
су у сваком случају искључена из осигурања. 

(3) Осигурањем морају бити oбухваћени сви 
чланови домаћинства, који испуњавају напред 
наведени услов. 

(4) Под домаћинством се сматра свака породица 
или друга заједница чији чланови заједно 
станују и заједнички троше своје приходе. 
Члановима домаћинства сматрају се брачни 
друг, деца и остали чланови заједничког 
домаћинста, као и лица која привремено 
станују у другом месту (на школовању, војна 
лица, лица на привременом раду итд.), која су 
поименично наведена у списку осигураних 
лица и чија је адреса пребивалишта, адреса 
осигураног стамбеног објекта. 

Изузетно, као члан домаћинства може се 
осигурати и лице које доказује овереном 
потврдом Скупштине станара зграде, да му је 
пребивалиште, у тренутку закључења осигурања, 
на адреси осигураног стамбеног објекта. 
(5) За лица која у току трајања осигурања изгубе 

својство члана домаћинства (удаја, женидба и 
сл.) осигурање важи до истека текуће године 
осигурања.  

(6) За лице које у току трајања осигурања наврши 
75 (седамдесет пет) година живота осигурање 
престаје истеком текуће године осигурања. 

(7) Уколико у току трајања осигурања дође до 
рођења детета, са пријавом адресе 
пребивалишта на адреси осигураног 
стамбеног објекта, осигурање за новорођено 
дете важи, без плаћања додатне премије, до 
истека текуће године осигурања. 

 
ОСИГУРАВАЈУЋЕ ПОКРИЋЕ 

(1) По овој Клаузули пружа се осигуравајуће 
покриће за случај: 

a) Смрти која наступи као последица 
несрећног случаја (незгоде); 

б) Трајног губитка опште радне способности 
(инвалидитета) као последице несрећног 
случаја. 

 
ОСИГУРАНA СУМA 

(1) За све чланове домаћинства, уговарају се 
исте осигуране суме. 

(2) Осигурана сума представља горњу границу 
обавезе осигуравача, по осигураном лицу и по 
oсигураном ризику, за период осигурања од 
годину дана. 
 

ОБИМ ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАВАЧА  

(1) Када се оствари осигурани случај, у смислу 
ове Клузуле, обавеза осигуравача је да исплати:  
1. осигурану суму за случај смрти услед 
несрећног случаја, ако је услед несрећног случаја 
наступила смрт осигураника;  
2. Осигурану суму за случај инвалидитета, ако је 
услед несрећног случаја наступио потпуни 
инвалидитет, односно проценат од осигуране 
суме који одговара проценту делимичног 
инвалидитета, ако је услед несрећног случаја код 
осигураника наступио делимични инвалидитет 
према Табели за одређивање процента трајног 
губитка опште радне способности (инвалидитета) 
као последица несрећног случаја (незгоде), која 
је саставни део Општих услова; 
 

ОБАВЕЗА ОСИГУРАВАЧА КАДА ЈЕ 
ОСИГУРАНИК МЛАЂИ ОД ЧЕТРНАЕСТ 

ГОДИНА  

(1) Када као последица несрећног случаја 
наступи смрт осигураног лица млађег од 
четрнаест година, осигуравач је у обавези да на 
име трошкова сахране исплати уговорену 
осигурану суму за случај смрти услед несрећног 
случаја. 
 

 
 

ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 
01.03.2016 
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ОСИГУРАЊЕ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈСКЕ И УМЕТНИЧКЕ ВРЕДНОСТИ, КОЛЕКЦИЈА, НАКИТА И 
ДРАГОЦЕНОСТИ 

(1) Предмет осигурања, по овој Клаузули, су предмети историјске и уметничке вредности, накит од 
племенитог метала са или без драгог камења, бисери, нумизматичке или филателистичке збирке, 
колекције и сл. (у даљем тексту: уметнички предмети). 
(2) Предмети осигурања из претходног става осигуравају се на споразумно утврђену вредност између 
уговарача осигурања и осигуравача (таксирана вредност), за сваки предмет појединачно.Основу за 
одређивање таксиране вредности представља сертификат стручног лица/вештака са проценом 
вредности тих предмета.  
 (3) Уметнички предмети, смештени у стамбеним објектима који немају адекватну противпровалну и 
противпожарну заштиту, не могу бити предмет осигурања по овој Клаузули. 
(4) Према одредбама ових услова и одредбама ове Клаузуле осигуравајуће покриће се уговора од 
групе пожарних ризика, уз могућност уговарања ризика: излив воде из инсталација, провална крађа и 
разбојништво, земљотрес, поплава и бујица, ризици изненађења и удар непознатог моторног возила у 
осигурани грађевински објекат. 
(5) Сума осигурања, појединачна за сваки уговорени предмет осигурања, представља лимит обавезе 
осигуравача по сваком појединачном уговореном ризику, изузев ризика излива воде из инсталација 
где обавеза осигурача износи 5% збирне суме осигурања свих уметничких предмета и ризика поплаве 
и бујице где обавеза осигурача износи 10% збирне суме осигурања свих уметничких предмета, 
осигураних по одредбама ове Клузуле, уколико се другачије не уговори. Сума „првог ризика“ за ризик 
излива воде из инсталација и ризик поплаве и бујице се исцрпљује накнадама штета у току 
једногодишњег периода осигурања. 
 

 
 
 

ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.03.2016. 
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ОСИГУРАЊЕ САНИТАРИЈА ОД РИЗИКА ЛОМА 

(1) Према одредбама ове Клаузуле, порцулански, стаклени и керамички, санитарни елементи за 
купатила: лaвaбoи, стубови и полустубови за лавабое, каде, бидeи, wc шoљe,  писoaри и сл. у 
стамбеном објекту осигурани су од уништења или оштећења услед остварења било које опасности 
(ризика), осим за штету проузроковану: 
 1) приликом премештања или намештања осигураних ствари;  
 2) огреботином, изједањем и сличним оштећењима на површини осигураних ствари;  
 3) клизањем тла, слегањем тла или одроном земље; 
 4) неким другим ризиком уговореним по одредбама ових услова, у ком случају се штета 

надокнађује по основу тог уговореног ризика, изузев уколико лимит/сума осигурања по том 
ризику није била довољна и то до износа непокривеног дела штете. 

(2) Накнада из осигурања и вредност осигуране ствари се утврђују у складу са одредбама ових 
услова уз трошове намештања. 
(3) Осигурањем нису покривене штете настале на санитаријама у помоћним просторијама стамбеног 
објекта из чл.1. става 4. ових услова. 
(4) Сума осигурања за санитарије представља горњи лимит обавезе осигуравача и исцрпљује се 
накнадама штета у току једногодишњег периода осигурања. 

 
 
 

ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.03.2016. 
 
 
 

 
 
 

 

http://prodaja.diplon.net/catalog/lavaboi-209
http://prodaja.diplon.net/catalog/bidei-208
http://prodaja.diplon.net/catalog/wc-solje-214
http://prodaja.diplon.net/catalog/wc-daske-213
http://prodaja.diplon.net/catalog/wc-daske-213
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ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА 

(1) Предмет осигурања, према одредбама ове Клаузуле, могу бити помоћни објекти куће (гаража, 
летња, кухиња и др.), који физички нису повезани са грађевинским објектом и/или ствари 
домаћинства у њима. 
(2) Помоћни објекти куће могу се осигурати само уколико се користе према уобичајеној намени, 
уколико је истовремено осигурана породична кућа и уз услов додатне процене осигуравача у смислу 
чл.1 став 6. ових услова. 
(3) Новац и драгоцености из чл.1., став 8. ових услова смештени у помоћним објектима куће нису 
предмет осигурања и не могу се осигурати по одредбама ове Клаузуле. 
(4) Према одредбама ових услова и одредбама ове Клаузуле осигуравајуће покриће се уговора од 
групе пожарних ризика, уз могућност уговарања ризика: излив воде из инсталација, провална крађа и 
разбојништво, лом стакла, лом инсталација, земљотрес, поплава и бујица и удара непознатог 
моторног возила у осигурани грађевински објекат. 
(5) Уговорена сума осигурања за грађевински (помоћни) објекат и/или ствари домаћинства у њему за 
групу пожарних ризика, коју пријављује осигураник, преставља горњи лимит обавезе осигуравача за 
групу пожарних ризика. Сума осигурања/лимит за остале уговорене ризике посебно се формира и 
исказује, на начин предвиђен одредбама ових услова. 

 
 
 

ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.03.2016. 
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ОСИГУРАЊЕ ИДЕАЛНОГ ДЕЛА ЗГРАДЕ ОД ГРУПЕ ПОЖАРНИХ РИЗИКА И РИЗИКА 
ЗЕМЉОТРЕСА 

(1) Предмет осигурања, по овој Клаузули, је идеални део заједничких просторија стамбене зграде, 
припадајући осигураном стану.  
(2) Идеалним делом заједничких просторија сматра се процентуални део заједничких просторија, који 
одговара учешћу нето корисне површине осигураног стана у односу на укупну нето површну станова у 
стамбеној згради, a aкo зajeднички дeлoви служe сaмo нeким пoсeбним дeлoвимa згрaдe, срaзмeрнo 
врeднoсти њихoвих пoсeбних дeлoвa прeмa укупнoj врeднoсти oвoг дeлa згрaдe у кoмe сe ти пoсeбни 
дeлoви нaлaзe. 
(3) Под заједничким просторијама код станова у етажној својини сматрају се: темељи, глaвни зидoви, 
кров, фасада, степенице, ходници, лифтови, прoстoриje зa прaњe и сушeњe рубљa, заједнички 
подруми, гараже и тавани у саставу зграде, светларници, димњаци, електрична, канализациона, 
водоводна, топловодна и сл. мрежа и сви делови инсталације неопходни за одржавање и заједничку 
употребу зграде. 
(4) Овом Клаузулом пружа се осигуравајуће покриће од уништења или оштећења идеалних делова 
зграде од групе пожарних ризика из чл.2., став 1., тачка 1. ових услова са ризиком земљотреса, 
уколико се тако уговори. Обим опасности групе пожарних ризика дат је у чл. 3 – 9. ових услова, а 
ризика земљотреса у Клаузули 01. 
(5) Лимит обавезе осигуравача представља сума осигурања, појединачно уговорена за групу 
пожарних ризика и за ризик земљотреса, која се исцрпљује накнадама штета у току једногодишњег 
периода осигурања. 

 
 
 

ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.03.2016. 
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ОТКУП АМОРТИЗОВАНЕ ВРЕДНОСТИ КОД ДЕЛИМИЧНИХ ШТЕТА 

(1) Према одредбама ове Клаузуле, у случају настанка делимичне штете, по основу остварења групе 
пожарних ризика, излива воде из инсталација, штета на грађевинском делу стамбеног објекта у којем 
су биле смештене осигуране ствари приликом извршења или покушаја извршења провалне крађе или 
разбојништва, лома инсталација и када је посебно уговорено осигурање од следећих ризика: 
земљотреса, поплаве и бујице, ризика изненађења, удара непознатог моторног возила и лома 
санитарија, накнада из осигурања код делимичних штета се не умањује за процењени износ 
рабаћења/амортизације. 
(2) Откуп амортизованe врeдности код делимичних штета не може се уговорити за помоћне објекте 
куће и/или ствари домаћинства у њима. 

 
 
 

ОВО ИЗДАЊЕ УСЛОВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 01.03.2016. 
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