На основу одредби Статута Акционарског друштва за осигурање GRАWЕ, Бања Лука, Управни
одбор на седници одржаној дана 14.08.2019. године, донeо је
УСЛОВЕ
ЗА ОСИГУРАЊЕ СТАКЛА ОД ЛОМА
Предмет осигурања
Члан 1.
(1) По овим Условима, предмет осигурања могу бити:
1. све врсте стакла, светлећи натписи и рекламе, слике, натписи и украси израђени на
осигураним стаклима; плоче - мермерне и од вештачког камена на столовима, пултовима, регалима
и сл., порцулански умиваоници, клозетске шоље, улична огледала (за регулисање саобраћаја),
културни, историјски и надгробни споменици од камена, бетона и метала.
Уз светлеће натписе и рекламе осигурани су и нестаклени делови и рамови који чине њихов
саставни део.
2) неонске и остале светлеће цеви са припадајућим уређајима и без њих.
(2) Не могу бити предмет осигурања:
1) предмети од шупљег стакла, стакла на светиљкама и рефлекотирима, тела за
осветљавање свих врста, лампе (цеви), рендгенске, кварцне, радио-телевизијске и друге, стакла која
се користе као оруђе за рад у процесу производње, сочива и стаклене кугле, залихе стакла и
стаклене робе сваке врсте;
2) напрсле и оштећене ствари;
3) стакла у оштећеним оквирима.
(3) Осигуране су само ствари означене у исправи о осигурању.
Осигуране опасности (ризици) и обавезе осигуравача
Члан 2.
(1) Осигурањем се по овим Условима пружа осигуравајућа заштита од уништења или
оштећења осигураних ствари због остварења било које опасности (ризика) којима су изложене
осигуране ствари, осим за штету проузроковану:
1) приликом премештања или намештања осигураних ствари у просторијама које нису
означене у исправи о осигурању;
2) огреботином, изједањем и сличним оштећењима на површини осигураних ствари;
3) клизањем и слегањем тла;
4) код надгробних споменика - приликом отварања и затварања гробнице.
(2) Ако се посебно уговори, осигуравач ће бити у обавези, такође да исплати накнаду за
штету:
1) на сликама, натписима и украсима, ако је штета проузрокована од истог штетног
догађаја, као и штету на самој осигураној ствари на којој се налазила слика, натпис или украс.
2) на стварима смештеним у излогу, оштећеним или уништеним од директног удара
осигураних ствари.
(3) Ако се уговори осигурање неон цеви са осталим припадајућим уређајима, осигурање
покрива и штете услед: непосредног дејства електричне струје (кратког споја), пожара каблова,
образовања светлећих лукова и сл., на нестакленим деловима, као и штете услед: грешака у
конструкцији, ливењу и материјалу уколико за ове штете није у обавези испоручилац и посебних
погонских незгода уколико ове нису непосредна последица трајног утицаја хемијских (корозија,
оксидација), термичких или механичких узрока, истрошености, старости, лошег одржавања или
дотрајалости због редовне употребе, макар и превремене. Штете услед посебног дејства
атмосферских електрицитета обухваћене су осигурањем само ако је уређај прегледан од стране
надлежног органа и примљен као исправан.
(4) Осигуравач је у обавези такође да надокнади:
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1) трошкове за евентуално привремено најнужније застакљивање;
2) трошкове за скидање и поновно намештање предмета који сметају при постављању нове
ствари (нпр. заштитна решетка, заштитна шипка, заклон од сунца и слично);
3) трошкове које осигураник учини за отклањање и смањење штете, у висини која се
одређује према члану 6. ових Услова.
Место осигурања
Члан 3.
(1) Ствари које се осигуравају по овим Условима сматрају се осигураним само док се
налазе на месту означеном у полиси осигурања.
(2) У случају проширења или промене места осигурања, потребно је посебно уговорити да
осигурање важи за проширено, односно ново место осигурања.
Вредност осигуране ствари
Члан 4.
(1) Вредност осигуране ствари је набавна цена осигуране ствари (стакла, плоче и сл.),
односно цена израде нове слике на стаклу, натписа, украса или слова од стакла или уговорена.
Утврђивање накнаде из осигурања
Члан 5.
(1) Штета се обрачунава према висини трошкова за намештање новог стакла, односно друге
ствари исте врсте и квалитета уместо поломљене, односно у висини трошкова за израду нове слике,
натписа, украса или слова од стакла. Евентуално смањење вредности оштећене ствари (рабаћење)
не узима се у обзир.
(2) Осигуравач може накнаду из осигурања извршити у новцу или на тај начин што ће
наместити ново стакло, односно набавити ствар (накнада у натури).
Ако се накнада врши у натури, остаци прелазе у својину осигуравача. У својину
осигуравача прелази и стакло употребљено за привремено застакљивање члан 2. став 4. тачка 1.
Ако се накнада врши у новцу, осигураник према договору може задржати вредност остатка.
(3) Штета обрачуната према претходном ставу накнадиће се у пуном износу, ако сума
осигурања није мања од вредности осигуране ствари (члан 4.).
(4) Ако је сума осигурања мања од вредности осигуране ствари у време настанка
осигураног случаја (подосигурање), накнадиће се само део штете који одговара сразмери између
суме осигурања и вредности осигуране ствари.
(5) Ако су ствари осигуране на ''први ризик'', накнада ће се платити у висини настале штете,
а највише до уговорене суме осигурања на ''први ризик''. Одредбе о подосигурању неће се
примењивати код овог начина осигурања.
Крајњу обавезу осигуравача у току једногодишњег периода осигурања за укупне штете на
стварима осигураним на ''први ризик'', чини двоструки износ уговорене суме осигурања.
Накнада трошкова
Члан 6.
(1) Осигуравач накнађује трошкове које је осигураник учинио кад је осигурани случај
настао за предузете мере ради отклањања и смањења штете, чак и када те мере нису биле успешне.
(2) Укупна накнада на име трошкова из претходног става и на име накнаде обрачунате
према члану 5. ових Услова, не може премашити суму осигурања.
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Трошкови за отклањање и смањење штете, учињени по налогу осигуравача, као и трошкови
привременог застакљивања – накнађују се и кад заједно са накнадом из члана 5. ових Услова,
премашују суму осигурања.
(3) У случају подосигурања, трошкови за отклањање и смањење штете накнађују се у истој
сразмери као и штета, осим кад су учињени по налогу осигуравача.
Ограничење обавезе по основу других осигурања
Члан 7.
Ако је осигураник закључио и неко друго осигурање, којим су и стакла осигурана (на
пример: осигурање од опасности од пожара и неких других опасности), у случају штете накнаде из
осигурања исплаћују се по основу тог другог осигурања. Из основа осигурања стакла извршиће се
накнада само ако покриће по том другом осигурању није било довољно, и то до износа
непокривеног дела штете.
Важност општих услова за осигурање имовине
Члан 8.
Уколико нису у супротности са овим Условима, на осигурања закључена по овим Условима
примењују се и Општи услови за осигурање имовине.
Председник Управног одбора
Марко Микић
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