
ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA ODABRANI ČLANCI  

 

Rokovi zastare kod ugovora o osiguranju 

 

Članak 234. 
(1) Tražbine ugovaratelja osiguranja, odnosno treće osobe iz ugovora o osiguranju života 

zastarijevaju za pet, a iz ostalih ugovora o osiguranju za tri godine, računajući od prvog dana 
poslije proteka kalendarske godine u kojoj je tražbina nastala. 

(2) Ako zainteresirana osoba dokaže da do dana određenog u stavku 1. ovoga članka nije 
znala da se osigurani slučaj dogodio, zastara počinje od dana kad je za to saznala, s tim da u 

svakom slučaju tražbina zastarijeva kod osiguranja života za deset, a kod ostalih za pet godina od 
dana određenog u stavku 1. ovoga članka. 

(3) Tražbine osiguratelja iz ugovora o osiguranju zastarijevaju za tri godine. 
(4) Kad u slučaju osiguranja od odgovornosti trećega, oštećena osoba zahtijeva naknadu od 

osiguranika ili je dobije od njega, zastara osiguranikova zahtjeva prema osiguratelju počinje od 
dana kad je oštećena osoba tražila sudskim putem naknadu od osiguranika, odnosno kad joj je 

osiguranik naknadio štetu. 
(5) Neposredni zahtjev treće oštećene osobe prema osiguratelju zastarijeva za isto vrijeme za 

koje zastarijeva njegov zahtjev prema osiguraniku odgovornom za štetu. 
(6) Zastara tražbine koja pripada osiguratelju prema trećoj osobi odgovornoj za nastupanje 

osiguranog slučaja počinje teći kad i zastara tražbine osiguranika prema toj osobi i navršava se u 
istom roku. 
 

 

Odsjek 27. 

 

UGOVOR O OSIGURANJU 

 

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA OSIGURANJE IMOVINE I OSIGURANJE OSOBA 

 

1. Opće odredbe 

 

Pojam 

 

Članak 921. 
Ugovorom o osiguranju osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja isplatiti osiguraniku 

ili korisniku osiguranja osigurninu ako nastane osigurani slučaj, a ugovaratelj se osiguranja 
obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja. 

 

Osigurani slučaj 
 

Članak 922. 
(1) Osigurani slučaj je događaj prouzročen osiguranim rizikom. 
(2) Rizik koji je obuhvaćen osiguranjem (osigurani rizik) mora biti budući, neizvjestan i 



nezavisan od isključive volje ugovaratelja osiguranja ili osiguranika. 

(3) Ugovor o osiguranju je ništetan ako je u trenutku njegova sklapanja već nastao osigurani 
slučaj, ili je taj bio u nastupanju, ili je bilo izvjesno da će nastupiti, ili je već tada bila prestala 
mogućnost da on nastane. 

(4) Ali ako je ugovoreno da će osiguranjem biti obuhvaćeno određeno razdoblje koje prethodi 
sklapanju ugovora, ugovor će biti ništetan samo ako je u trenutku njegova sklapanja 
zainteresiranoj strani bilo poznato da se osigurani slučaj već dogodio, odnosno da je već tada bila 
otpala mogućnost da se on dogodi. 

 

Isključenje nekih osiguranja 

 

Članak 923. 
(1) Odredbe ovoga odsjeka neće se primjenjivati na pomorska osiguranja, a ni na druga 

osiguranja na koja se primjenjuju pravila o pomorskom osiguranju, kao ni na osiguranja u 

zračnom prometu, osiguranja tražbina te na odnose iz reosiguranja. 
(2) Na ugovore o osiguranju stvari u kopnenom prijevozu na odgovarajući se način 

primjenjuju pravila o pomorskom osiguranju. 

(3) Odredbe ovoga odsjeka neće se primjenjivati niti na ona osiguranja koja su uređena 
posebnim zakonom. 

 

Odstupanje od odredaba ovoga odsjeka 

 

Članak 924. 
(1) Ugovorom se može odstupiti samo od onih odredaba ovoga odsjeka u kojima je to 

odstupanje izričito dopušteno te od onih koje daju ugovarateljima mogućnost da postupe kako 

hoće. 
(2) Odstupanje od ostalih odredaba, ako nije zabranjeno ovim ili kojim drugim zakonom, 

dopušteno je samo ako je u nedvojbenom interesu osiguranika. 
 

2. Sklapanje ugovora 

 

Kad je ugovor sklopljen 

 

Članak 925. 
(1) Ugovor o osiguranju sklopljen je kad je ponuda o osiguranju prihvaćena. 
(2) O sklopljenom ugovoru o osiguranju osiguratelj je obvezan bez odgađanja ugovaratelju 

osiguranja predati uredno sastavljenu i potpisanu policu osiguranja ili neku drugu ispravu o 

osiguranju (list pokrića i sl.). 
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ugovor o osiguranju osoba sklopljen je kad 

strane potpišu policu osiguranja. 
(4) Pisana ponuda učinjena osiguratelju za sklapanje ugovora o osiguranju veže ponuditelja, 

ako on nije odredio kraći rok, za vrijeme od osam dana otkad je ponuda prispjela osiguratelju, a 

ako je potreban liječnički pregled, onda za vrijeme od trideset dana. 
(5) Ako osiguratelj u tom roku ne odbije ponudu koja ne odstupa od njegovih uvjeta za 

predloženo osiguranje, smatrat će se da je prihvatio ponudu i da je ugovor sklopljen. 

(6) U tom slučaju ugovor se smatra sklopljenim kad je ponuda prispjela osiguratelju. 
 



Polica i druge isprave o osiguranju 

 

Članak 926. 
(1) U polici moraju biti navedeni: ugovorne strane, osigurana osoba, odnosno osigurana stvar 

ili drugi predmet osiguranja, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, 
iznos osiguranja ili da je osiguranje neograničeno, premija ili doprinos (ulog), nadnevak 
izdavanja police i potpisi ugovornih strana. 

(2) Polica osiguranja može biti privremeno zamijenjena listom pokrića ili drugom ispravom o 
osiguranju u koju se unose bitni sastojci ugovora. 

(3) Osiguratelj je dužan upozoriti ugovaratelja osiguranja da su opći i/ili posebni uvjeti 
osiguranja sastavni dio ugovora i predati mu njihov tekst, ako ti uvjeti nisu već otisnuti na polici. 

(4) Ispunjenje obveze iz stavka 3. ovoga članka mora biti navedeno na polici. 
(5) U slučaju neslaganja neke odredbe općih ili posebnih uvjeta i neke odredbe police 

primijenit će se odredba police; u slučaju neslaganja neke tiskane i strojem pisane odredbe 
primijenit će se pisana odredba, a u slučaju neslaganja ovih s rukopisnom odredbom, primijenit 
će se rukopisna odredba. 

(6) Prema sporazumu ugovornih strana polica može glasiti na ime određene osobe, po 
naredbi, na donositelja ili za račun koga se to tiče. 

 

Sklapanje ugovora plaćanjem premije 

 

Članak 927. 
Uvjetima osiguranja mogu biti predviđeni slučajevi u kojima ugovorni odnos iz osiguranja 

nastaje samim plaćanjem premije. 
 

Sklapanje ugovora u ime drugog bez ovlaštenja 

 

Članak 928. 
(1) Tko sklopi ugovor o osiguranju u ime drugog bez njegova ovlaštenja, odgovara 

osiguratelju za obveze sve dok ga onaj u čije je ime ugovor sklopljen ne odobri. 
(2) Zainteresirani može odobriti ugovor i nakon što se dogodio osigurani slučaj. 
(3) Ako je odobrenje odbijeno, ugovaratelj osiguranja duguje premiju za razdoblje do dana 

obavijesti o odbijanju odobrenja. 

(4) Ali ne odgovara za obveze iz osiguranja poslovođa bez naloga koji je obavijestio 
osiguratelja da istupa bez ovlaštenja u ime i za račun drugoga. 

 

Osiguranje za tuđi račun ili za račun koga se tiče 

 

Članak 929. 
(1) U slučaju osiguranja za tuđi račun ili za račun koga se tiče, obvezu plaćanja premije i 

ostale obveze iz ugovora dužan je ispuniti ugovaratelj osiguranja, ali on ne može ostvariti prava 
iz osiguranja, čak i kad drži policu, bez pristanka osobe čiji je interes osiguran i kojoj ona 
pripadaju. 

(2) Ugovaratelj osiguranja nije dužan predati policu zainteresiranoj osobi dok mu ne budu 
naknađene premije što ih je isplatio osiguratelju, a i troškovi ugovora. 

(3) Ugovaratelj osiguranja ima pravo prvenstvene naplate ovih tražbina iz dugovane naknade, 
a i pravo zahtijevati njihovu isplatu neposredno od osiguratelja. 



(4) Osiguratelj može isticati svakom korisniku osiguranja za tuđi račun sve prigovore koje na 
temelju ugovora ima pravo prema ugovaratelju osiguranja. 

 

Zastupnici osiguranja 

 

Članak 930. 
(1) Kad osiguratelj ovlasti nekoga da ga zastupa, a ne odredi opseg njegovih ovlaštenja, 

zastupnik je ovlašten u ime i za račun osiguratelja sklapati ugovore o osiguranju, ugovarati 
izmjene ugovora ili produljenje njihova važenja, izdati police osiguranja, naplaćivati premije i 
primati izjave upućene osiguratelju. 

(2) Ako je osiguratelj ograničio ovlaštenja svog zastupnika, a to ugovaratelju osiguranja nije 

bilo poznato, smatra se kao da ta ograničenja nisu ni postojala. 
 

3. Obveza osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja 

 

Dužnost prijavljivanja 

 

Članak 931. 
Ugovaratelj osiguranja dužan je prijaviti osiguratelju prilikom sklapanja ugovora sve 

okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati 
nepoznate. 

 

Namjerna netočna prijava ili prešućivanje 

 

Članak 932. 
(1) Ako je ugovaratelj osiguranja namjerno učinio netočnu prijavu ili namjerno prešutio neku 

okolnost takve naravi da osiguratelj ne bi sklopio ugovor da je znao za pravo stanje stvari, 

osiguratelj može zahtijevati poništaj ugovora. 
(2) U slučaju poništaja ugovora iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka osiguratelj ima 

pravo zadržati i naplatiti premije za razdoblje do dana podnošenja zahtjeva za poništaj ugovora, 
ali je u obvezi plaćanja osigurnine ako do toga dana nastupi osigurani slučaj. 

(3) Osigurateljevo pravo da zahtijeva poništaj ugovora o osiguranju prestaje ako on u roku od 
tri mjeseca od dana saznanja za netočnost prijave ili za prešućivanje ne izjavi ugovaratelju 
osiguranja da se namjerava koristiti tim pravom. 

(4) Ako je osiguranjem obuhvaćeno više predmeta osiguranja, ugovor ostaje na snazi za one 
predmete osiguranja na koje se ne odnosi namjerno dana netočna prijava ili prešućena okolnost 
ugovaratelja osiguranja. 

 

Nenamjerna netočnost ili nepotpunost prijave 

 

Članak 933. 
(1) Ako je ugovaratelj osiguranja učinio netočnu prijavu ili je propustio dati dužnu obavijest, 

a to nije učinio namjerno, osiguratelj može, po svom izboru, u roku od mjesec dana od saznanja 
za netočnost ili nepotpunost prijave izjaviti da raskida ugovor ili predložiti povećanje premije 
razmjerno povećanom riziku. 

(2) Ugovor u tom slučaju prestaje nakon isteka četrnaest dana otkad je osiguratelj svoju izjavu 
o raskidu priopćio ugovaratelju osiguranja, a u slučaju osigurateljeva prijedloga da se premija 



poveća, raskid nastupa po samom zakonu ako ugovaratelj osiguranja ne prihvati prijedlog u roku 

od četrnaest dana otkad ga je primio. 
(3) U slučaju raskida osiguratelj je dužan vratiti dio premije koji otpada na vrijeme do kraja 

razdoblja osiguranja. 

(4) Ako se osigurani slučaj dogodio prije nego što je utvrđena netočnost ili nepotpunost 
prijave ili nakon toga, ali prije raskida ugovora, odnosno prije postizanja sporazuma o povećanju 
premije, naknada se smanjuje u razmjeru između stope plaćenih premija i stope premija koje bi 
trebalo platiti prema stvarnom riziku. 

 

Proširenje primjene prethodnih odredaba 

 

Članak 934. 
Odredbe o posljedicama namjerno i nenamjerno netočne prijave ili prešućivanja okolnosti 

značajnih za ocjenu rizika primjenjuju se i u slučajevima osiguranja sklopljenih u ime i za račun 
drugoga, ili u korist trećega, ili za tuđi račun, ili za račun koga se tiče, ako su te osobe znale za 
netočnost prijave ili prešućivanje okolnosti značajnih za ocjenu rizika. 

 

Slučajevi u kojima se osiguratelj ne može pozivati na netočnost ili nepotpunost prijave 

 

Članak 935. 
(1) Osiguratelj kome su u trenutku sklapanja ugovora bile poznate ili mu nisu mogle ostati 

nepoznate okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje je ugovaratelj osiguranja netočno 
prijavio ili prešutio, ne može se pozivati na netočnost prijave ili prešućivanje. 

(2) Isto vrijedi i u slučaju kad je osiguratelj saznao za te okolnosti za trajanja osiguranja, a 
nije se koristio zakonskim ovlaštenjima. 

 

Dužnost plaćanja i primanja premije 

 

Članak 936. 
(1) Ugovaratelj osiguranja dužan je platiti premiju osiguranja, ali je osiguratelj dužan primiti 

isplatu premije od svake osobe koja ima pravni interes da ona bude plaćena. 
(2) Premija se plaća u ugovorenim rokovima, a ako je treba platiti odjednom, onda se plaća 

prilikom sklapanja ugovora. 

(3) Mjesto plaćanja premije je mjesto u kojem ugovaratelj osiguranja ima svoje sjedište, 
odnosno prebivalište, ako ugovorom nije određeno neko drugo mjesto. 

 

Posljedice neplaćanja premije 

 

Članak 937. 
(1) Ako je ugovoreno da se premija plaća prilikom sklapanja ugovora, obveza osiguratelja da 

isplati osigurninu određenu ugovorom počinje idućeg dana od dana uplate premije. 
(2) Ako je ugovoreno da se premija plaća nakon sklapanja ugovora, obveza osiguratelja da 

isplati osigurninu određenu ugovorom počinje od dana određenog u ugovoru kao dana početka 
osiguranja. 

(3) Ali ako ugovaratelj osiguranja premiju koja je dospjela nakon sklapanja ugovora ne plati 

do dospjelosti, niti to učini koja druga zainteresirana osoba, ugovor o osiguranju prestaje po 

samom zakonu nakon isteka roka od trideset dana otkad je ugovaratelju osiguranja uručeno 



preporučeno pismo osiguratelja s obaviješću o dospjelosti premije, ali s tim da taj rok ne može 
isteći prije nego što protekne trideset dana od dospjelosti premije. 

(4) U svakom slučaju ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu ako premija ne bude 
plaćena u roku od godine dana od dospjelosti. 

(5) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na osiguranje života i osiguranje od nesretnog 
slučaja. 

 

Povećanje rizika 

 

Članak 938. 
(1) Ugovaratelj osiguranja dužan je, kad je u pitanju osiguranje imovine, obavijestiti 

osiguratelja o svakoj promjeni okolnosti koja može biti značajna za ocjenu rizika, a kad je u 
pitanju osiguranje osoba, onda samo ako je rizik povećan zbog toga što je osigurana osoba 
promijenila zanimanje. 

(2) On je dužan bez odgađanja obavijestiti osiguratelja o povećanju rizika, ako je rizik 
povećan nekim njegovim postupkom, a ako se povećanje rizika dogodilo bez njegova 
sudjelovanja, dužan je obavijestiti ga u roku od četrnaest dana otkad je za to saznao ili mogao 
saznati. 

(3) Ako je povećanje rizika toliko da osiguratelj ne bi sklopio ugovor da je takvo stanje 
postojalo u trenutku njegova sklapanja, on može raskinuti ugovor. 

(4) Ali ako je povećanje rizika toliko da bi osiguratelj sklopio ugovor samo uz veću premiju 
da je takvo stanje postojalo u trenutku sklapanja ugovora, on može ugovaratelju osiguranja pred-

ložiti novu stopu premije. 
(5) Ako ugovaratelj osiguranja ne pristane na novu stopu premije u roku od četrnaest dana od 

primitka prijedloga nove stope, ugovor prestaje po samom zakonu. 

(6) Ali ugovor ostaje na snazi i osiguratelj se više ne može koristiti ovlaštenjima da predloži 
ugovaratelju osiguranja novu stopu premije ili da raskine ugovor, ako ne iskoristi ta ovlaštenja u 
roku od mjesec dana otkad je na bilo koji način doznao za povećanje rizika, ili ako još prije isteka 
toga roka na neki način pokaže da pristaje na produljenje ugovora (ako primi premiju, isplati 
osigurninu za osigurani slučaj koji se dogodio nakon toga povećanja i sl.). 

 

Kad se osigurani slučaj dogodi u međuvremenu 

 

Članak 939. 
Ako se osigurani slučaj dogodi prije nego što je osiguratelj obaviješten o povećanju rizika ili 

nakon što je obaviješten o povećanju rizika, ali prije nego što je ugovor raskinuo ili postigao 
sporazum s ugovarateljem osiguranja o povećanju premije, osigurnina se smanjuje u razmjeru 
između plaćenih premija i premija koje bi trebalo platiti prema povećanom riziku. 

 

Smanjenje rizika 

 

Članak 940. 
(1) U slučaju kad se nakon sklapanja ugovora o osiguranju dogodilo smanjenje rizika, 

ugovaratelj osiguranja ima pravo zahtijevati odgovarajuće smanjenje premije, računajući od dana 
kad je o smanjenju obavijestio osiguratelja. 

(2) Ako osiguratelj ne pristane na smanjenje premije, ugovaratelj osiguranja može raskinuti 
ugovor. 



 

Obveza obavješćivanja o nastupanju osiguranog slučaja 

 

Članak 941. 
(1) Osiguranik je dužan, osim u slučaju osiguranja života, obavijestiti osiguratelja o 

nastupanju osiguranog slučaja najdalje u roku od tri dana otkad je to saznao. 

(2) Ako ne ispuni ovu svoju obvezu u određeno vrijeme, dužan je naknaditi osiguratelju štetu 
koju bi ovaj zbog toga imao. 

 

Ništetnost odredaba o gubitku prava 

 

Članak 942. 
Ništetne su odredbe ugovora koje predviđaju gubitak prava na osigurninu, ako osiguranik 

nakon nastupanja osiguranog slučaja ne ispuni neku od propisanih ili ugovorenih obveza. 

 

4. Obveze osiguratelja 

 

Isplata osigurnine 

 

Članak 943. 
(1) Kad se dogodi osigurani slučaj, osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu određenu 

ugovorom u ugovorenom roku koji ne može biti dulji od četrnaest dana, računajući otkad je 
osiguratelj dobio obavijest da se osigurani slučaj dogodio. 

(2) Ali ako je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze ili njezina iznosa potrebno 

stanovito vrijeme, osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu određenu ugovorom u roku od trideset 
dana od dana primitka odštetnog zahtjeva ili ga u istom roku obavijestiti da njegov zahtjev nije 
osnovan. 

(3) Ako iznos osigurateljeve obveze ne bude utvrđen u rokovima određenim u stavku 1. i 2. 
ovoga članka, osiguratelj je dužan bez odgađanja isplatiti iznos nespornog dijela svoje obveze na 
ime predujma. 

(4) Ne ispuni li osiguratelj svoju obvezu u rokovima iz ovoga članka, duguje osiguraniku 
zatezne kamate od dana primitka obavijesti o osiguranom slučaju, kao i naknadu štete koja mu je 
uslijed toga nastala. 

 

Isključenje odgovornosti osiguratelja u slučaju namjere i prijevare 

 

Članak 944. 
Ako je ugovaratelj osiguranja, osiguranik ili korisnik izazvao osigurani slučaj namjerno ili 

prijevarom, osiguratelj nije obvezan ni na kakva davanja, a suprotna ugovorna odredba nema 

pravnog učinka. 
 

Prigovori osiguratelja 

 

Članak 945. 
(1) Protiv odštetnog zahtjeva osiguranika iz ugovora o osiguranju, kao i zahtjeva koje druge 

osobe što se na nj poziva, osiguratelj može istaknuti prigovore koje ima u vezi s ugovorom prema 
osobi s kojom je sklopio ugovor o osiguranju. 



(2) Ali u obveznom osiguranju od odgovornosti osiguratelj ne može protiv odštetnog zahtjeva 
treće osobe istaknuti prigovore koje bi mogao isticati prema osiguraniku. 

(3) Iznimno, protiv zahtjeva treće osobe u slučaju dobrovoljnog osiguranja od odgovornosti i 
zahtjeva nositelja određenih prava na osiguranoj stvari, čije je pravo prešlo po samom zakonu s 

uništene ili oštećene osigurane stvari na osigurninu, osiguratelj može istaknuti jedino prigovore 
koji su nastali prije nego se dogodio osigurani slučaj. 

 

5. Trajanje osiguranja 

 

Početak i prestanak učinaka osiguranja 

 

Članak 946. 
(1) Ako drukčije nije ugovoreno, ugovor o osiguranju proizvodi svoje učinke istekom dana 

koji je njime označen kao dan početka trajanja osiguranja, pa sve do svršetka posljednjeg dana 
roka za koji je osiguranje ugovoreno. 

(2) Ako rok trajanja osiguranja nije određen ugovorom, svaka strana može raskinuti ugovor s 
danom dospjelosti premije, obavješćujući pisanim putem drugu stranu najkasnije tri mjeseca prije 
dospjelosti premije. 

(3) Ako je osiguranje sklopljeno na rok dulji od pet godina, svaka strana može nakon proteka 
toga roka, uz otkazni rok od šest mjeseci, pisano izjaviti drugoj strani da otkazuje ugovor. 

(4) Ugovorom se ne može isključiti pravo svake strane da raskine, odnosno otkaže ugovor 
kako je u stavku 2. i 3. ovoga članka predviđeno. 

(5) Odredbe ovoga članka ne vrijede za osiguranje života i za osiguranje od nesretnog slučaja. 
 

Utjecaj stečaja na osiguranje 

 

Članak 947. 
(1) U slučaju stečaja ugovaratelja osiguranja osiguranje se nastavlja, ali svaka strana ima 

pravo raskinuti ugovor o osiguranju u roku od tri mjeseca od otvaranja stečaja, u kojem slučaju 
stečajnoj masi ugovaratelja pripada dio plaćene premije koji odgovara preostalom vremenu 
osiguranja. 

(2) U slučaju stečaja osiguratelja ugovor o osiguranju prestaje nakon isteka trideset dana od 
otvaranja stečaja. 

(3) Stečaj osiguranika ne utječe na valjanost ugovora o osiguranju. 
 

II. OSIGURANJE IMOVINE 

 

1. Opće odredbe 

 

Interes osiguranja 

 

Članak 948. 
(1) Ugovor o osiguranju imovine može sklopiti svaka osoba ili se može sklopiti u korist svake 

osobe koja ima opravdani interes na predmetu osiguranja. 

(2) Osiguranik može biti samo osoba koja ima ili očekuje da će imati opravdani interes da ne 
nastane osigurani slučaj, jer bi inače pretrpjela neki materijalni gubitak. 

(3) Osiguranik može zahtijevati naknadu nastale štete pokrivene osiguranjem samo ako je 



imao pravno dopušten materijalni interes na osiguranom predmetu u trenutku nastupanja 
osiguranog slučaja. 

 

Svrha osiguranja imovine 

 

Članak 949. 
(1) Osiguranjem imovine osigurava se naknada za štetu koja bi se dogodila u imovini 

osiguranika zbog nastupanja osiguranog slučaja. 
(2) Iznos osigurnine ne može biti veći od štete koju je osiguranik pretrpio nastupanjem 

osiguranog slučaja. 
(3) Kod osiguranja usjeva i plodova i ostalih proizvoda zemlje iznos štete utvrđuje se s 

obzirom na vrijednost koju bi imali u vrijeme ubiranja, ako nije drukčije ugovoreno. 
(4) Pravovaljane su odredbe ugovora kojima se naknada ograničuje na manji iznos od iznosa 

štete. 
(5) Pri utvrđivanju visine štete uzima se u obzir izmakli dobitak samo ako je to ugovoreno. 

(6) Ako se u tijeku istog razdoblja osiguranja ostvari više osiguranih slučajeva jedan za 
drugim (uzastopne štete), osigurnina za svaki od njih određuje se i isplaćuje u potpunosti s 
obzirom na cijeli iznos osiguranja, bez njegova umanjenja za iznos prije isplaćenih naknada u 
tom razdoblju. 

(7) Ako je ugovorom o osiguranju vrijednost osigurane stvari sporazumno utvrđena 
(ugovorena vrijednost), osigurnina se određuje prema toj vrijednosti. 

 

Sprječavanje osiguranog slučaja i spašavanje 

 

Članak 950. 
(1) Osiguranik je dužan poduzeti propisane, ugovorene i sve ostale razborite mjere potrebne 

da se spriječi nastanak osiguranog slučaja, a ako osigurani slučaj nastupi, dužan je poduzeti sve 
što je razborito i u njegovoj moći da se ograniče njegove štetne posljedice. 

(2) Osiguratelj je dužan naknaditi troškove, gubitke, a i druge štete prouzročene pokušajem da 
se otkloni neposredna opasnost nastupanja osiguranog slučaja, te pokušajem da se ograniče 
njegove štetne posljedice, pa i onda ako su ti pokušaji ostali bez uspjeha, pod pretpostavkom da 
je postupljeno u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka ili po nalogu, odnosno uz suglasnost 
osiguratelja. 

(3) Osiguratelj je dužan dati tu naknadu čak i ako ona zajedno s naknadom štete od 
osiguranog slučaja prelazi iznos osiguranja. 

(4) Ako osiguranik ne ispuni svoju obvezu sprječavanja osiguranog slučaja ili obvezu 
spašavanja, a za to nema opravdanja, obveza osiguratelja smanjuje se za onoliko za koliko je 
nastala šteta veća zbog toga neispunjenja. 

 

Prepuštanje oštećene osigurane stvari 
 

Članak 951. 
Ako nije drukčije ugovoreno, osiguranik nema pravo da nakon nastanka osiguranog slučaja 

prepusti osiguratelju oštećenu stvar i da od njega zahtijeva isplatu punog iznosa osiguranja. 
 

Propast stvari zbog događaja koji nije predviđen u polici 
 



Članak 952. 
(1) Ako osigurana stvar ili stvar u vezi s čijom je uporabom sklopljeno osiguranje od 

odgovornosti propadne za razdoblja osiguranja zbog nekog događaja koji nije predviđen u 
ugovoru o osiguranju, ugovor prestaje vrijediti danom njezine propasti, a osiguratelj je dužan 
vratiti ugovaratelju osiguranja dio premije razmjerno preostalom vremenu trajanja osiguranja. 

(2) Kad jedna od više stvari obuhvaćenih jednim ugovorom propadne zbog nekog događaja 
koji nije predviđen u ugovoru, osiguranje ostaje na snazi i dalje glede ostalih stvari uz potrebne 
izmjene zbog smanjenja predmeta osiguranja. 

 

2. Ograničenje osiguranih rizika 

 

Štete pokrivene osiguranjem 

 

Članak 953. 
(1) Osiguratelj je dužan naknaditi štete nastale slučajno ili krivnjom ugovaratelja osiguranja, 

osiguranika ili korisnika osiguranja, osim ako je za određenu štetu ta njegova obveza izrijekom 
isključena ugovorom o osiguranju. 

(2) On ne odgovara za štetu koju su te osobe uzrokovale namjerno te je ništetna odredba u 
ugovoru koja bi predviđala njegovu odgovornost i u tom slučaju. 

(3) Ali ako se ostvario osigurani slučaj, osiguratelj je dužan naknaditi svaku štetu 
prouzročenu od neke osobe za čije postupke osiguranik odgovara po bilo kojoj osnovi, bez obzira 

na to je li šteta prouzročena namjerno ili nepažnjom. 
 

Šteta prouzročena nedostacima osigurane stvari 
 

Članak 954. 
Osiguratelj ne odgovara za štetu na osiguranoj stvari koja potječe od njezinih nedostataka, 

osim ako je drukčije ugovoreno. 
 

Štete prouzročene ratnim operacijama i pobunama 

 

Članak 955. 
(1) Osiguratelj nije dužan naknaditi štete prouzročene ratnim operacijama ili pobunama, osim 

ako je drukčije ugovoreno. 
(2) Osiguratelj je dužan dokazati da je šteta prouzročena nekim od tih događaja. 

 

3. Nadosiguranje i ugovor s više osiguratelja 

 

Nadosiguranje 

 

Članak 956. 
(1) Ako se pri sklapanju ugovora jedna strana posluži prijevarom i tako ugovori iznos 

osiguranja veći od stvarne vrijednosti osigurane stvari, druga strana može zahtijevati poništaj 
ugovora. 

(2) U slučaju poništaja ugovora osiguratelj ima pravo zadržati i naplatiti premije za razdoblje 
do dana podnošenja zahtjeva za poništaj ugovora, ali je u obvezi plaćanja osigurnine do stvarne 
vrijednosti osigurane stvari, ako do toga dana nastupi osigurani slučaj. 



(3) Ako je ugovoreni iznos osiguranja veći od vrijednosti osigurane stvari, a pri tome nijedna 

strana nije postupila nesavjesno, ugovor ostaje na snazi, iznos osiguranja se snizuje do iznosa 

stvarne vrijednosti osigurane stvari, a premije se razmjerno smanjuju. 

 

Naknadno smanjenje vrijednosti 

 

Članak 957. 
Ako se osigurana vrijednost smanji za trajanja osiguranja, svaka ugovorna strana ima pravo 

na odgovarajuće sniženje osiguranog iznosa i premije, počev od dana kad je svoj zahtjev za 
sniženje priopćila drugoj strani. 

 

Višestruko i dvostruko osiguranje 

 

Članak 958. 
(1) Ako je neka stvar osigurana kod dva ili više osiguratelja od istog rizika, za isti interes, za 

isto vrijeme i za istog osiguranika, tako da zbroj osiguranih iznosa ne prelazi vrijednost te stvari 

(višestruko osiguranje), svaki osiguratelj odgovara za ispunjenje u potpunosti obveza nastalih iz 

ugovora koji je on sklopio. 

(2) Ako, pak, zbroj osiguranih iznosa prelazi vrijednost osigurane stvari (dvostruko 

osiguranje), a pri tome ugovaratelj osiguranja nije postupio nesavjesno, sva ta osiguranja 

pravovaljana su, i svaki osiguratelj ima pravo na ugovorenu premiju za razdoblje osiguranja u 

tijeku, a osiguranik ima pravo zahtijevati od svakoga pojedinog osiguratelja naknadu prema 

ugovoru sklopljenom s njim, ali ukupno ne više od iznosa štete. 
(3) Kad se dogodi osigurani slučaj, ugovaratelj osiguranja dužan je obavijestiti o tome svakog 

osiguratelja istog rizika i priopćiti mu imena i adrese ostalih osiguratelja te iznose osiguranja 

pojedinih ugovora sklopljenih s njima. 

(4) Nakon isplate naknade osiguraniku svaki osiguratelj snosi dio naknade u razmjeru u 

kojem stoji iznos osiguranja na koji se on obvezao prema ukupnom zbroju iznosa osiguranja, te 

osiguratelj koji je platio više ima pravo zahtijevati od ostalih osiguratelja naknadu više plaćenog. 
(5) Ako je neki ugovor sklopljen bez naznake iznosa osiguranja ili uz neograničeno pokriće, 

smatra se ugovorom sklopljenim uz najviši iznos osiguranja. 
(6) Za dio osiguratelja koji ne može platiti odgovaraju ostali osiguratelji razmjerno svojim 

dijelovima. 

(7) Ako je ugovaratelj osiguranja sklopio ugovor o osiguranju kojim je nastalo dvostruko 

osiguranje ne znajući za ranije sklopljeno osiguranje, on može, bez obzira je li prijašnje 
osiguranje sklopio on ili netko drugi, u roku od mjesec dana otkad je saznao za to osiguranje, 

zahtijevati odgovarajuće sniženje iznosa osiguranja i premija kasnijeg osiguranja, ali osiguratelj 
zadržava primljene premije i ima pravo na premiju za tekuće razdoblje. 

(8) Ako je do dvostrukog osiguranja došlo zbog smanjenja vrijednosti osigurane stvari za 
trajanja osiguranja, ugovaratelj ima pravo na odgovarajuća sniženja iznosa osiguranja i premija, 
počev od dana kad je svoj zahtjev za sniženja priopćio osiguratelju. 

(9) Ako je pri nastanku dvostrukog osiguranja ugovaratelj osiguranja postupio nesavjesno, 

svaki osiguratelj može zahtijevati poništaj ugovora. 
 

Suosiguranje 

 

Članak 959. 



Kad je ugovor o osiguranju sklopljen s više osiguratelja koji su se sporazumjeli o 

zajedničkom snošenju i raspodjeli rizika, svaki osiguratelj naznačen u polici osiguranja odgovara 
osiguraniku za potpunu naknadu. 

 

4. Podosiguranje 

 

Članak 960. 
(1) Kad se utvrdi da je vrijednost osigurane stvari u trenutku ostvarenja osiguranog slučaja 

veća od svote osiguranja, osigurnina se smanjuje razmjerno vrijednosti osigurane stvari u 
trenutku osiguranog slučaja. 

(2) Osiguratelj je dužan isplatiti potpunu osigurninu sve do svote osiguranja, ako je 
ugovoreno da odnos između vrijednosti stvari i visine osiguranog iznosa nema značenja za 
određivanje iznosa osigurnine. 

 

5. Prijenos ugovora i isplata naknade drugome 

 

Prijenos ugovora na stjecatelja osigurane stvari 

 

Članak 961. 
(1) U slučaju otuđenja osigurane stvari, a i stvari u vezi s čijom je uporabom sklopljeno 

osiguranje od odgovornosti, prava i obveze ugovaratelja osiguranja prelaze po samom zakonu na 

pribavitelja, osim ako drukčije nije ugovoreno. 
(2) Ali ako je otuđen samo jedan dio osiguranih stvari koji glede osiguranja ne čine zasebnu 

cjelinu, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu glede otuđenih stvari. 
(3) Kad se zbog otuđenja stvari poveća ili smanji vjerojatnost nastupanja osiguranog slučaja, 

primjenjuju se opće odredbe o povećanju ili smanjenju rizika. 
(4) Ugovaratelj osiguranja koji ne obavijesti osiguratelja da je osigurana stvar otuđena ostaje 

u obvezi na plaćanje premija koje dospijevaju i poslije dana otuđenja. 
(5) Osiguratelj i pribavitelj osigurane stvari mogu odustati od osiguranja uz otkazni rok od 

petnaest dana, s tim što su otkaz dužni podnijeti najdulje u roku od trideset dana od saznanja za 
otuđenje. 

(6) Ugovor o osiguranju ne može se raskinuti ako je polica osiguranja izdana na donositelja ili 
po naredbi. 

 

Naknada nositeljima založnog i drugih prava 

 

Članak 962. 
(1) Nakon nastupanja osiguranog slučaja založna prava i ostala prava koja su ranije postojala 

na osiguranoj stvari prelaze na dugovanu naknadu, kako u slučaju osiguranja vlastite stvari, tako i 
u slučaju osiguranja tuđih stvari zbog obveze njihova čuvanja i vraćanja, te osiguratelj ne može 
isplatiti naknadu osiguraniku bez suglasnosti nositelja tih prava. 

(2) Te osobe mogu zahtijevati neposredno od osiguratelja da im u granicama iznosa 

osiguranja i prema zakonskom redu isplati njihove tražbine. 
(3) Međutim, ako u trenutku isplate osiguratelj nije znao niti je mogao znati za ta prava, 

izvršena isplata naknade osiguraniku ostaje pravovaljana. 
 

6. Prijelaz osiguranikovih prava prema odgovornoj osobi na osiguratelja (subrogacija) 



 

Članak 963. 
(1) Isplatom naknade iz osiguranja prelaze na osiguratelja, po samom zakonu, do visine 

isplaćene naknade, sva osiguranikova prava prema osobi koja je po bilo kojoj osnovi odgovorna 
za štetu. 

(2) Ako je krivnjom osiguranika onemogućen ovaj prijelaz prava na osiguratelja, u potpunosti 

ili djelomično, osiguratelj se oslobađa u odgovarajućoj mjeri svoje obveze prema osiguraniku. 
(3) Prijelaz prava s osiguranika na osiguratelja ne može biti na štetu osiguranika, pa ako je 

naknada koju je osiguranik dobio od osiguratelja iz bilo kog uzroka niža od štete koju je pretrpio, 
osiguranik ima pravo da mu se iz sredstava odgovorne osobe isplati ostatak naknade prije isplate 

osigurateljeve tražbine po osnovi prava koja su prešla na njega. 
(4) Iznimno od pravila o prijelazu osiguranikovih prava na osiguratelja, ta prava ne prelaze na 

osiguratelja ako je štetu prouzročila osoba u srodstvu u pravoj liniji s osiguranikom ili osoba za 
čije postupke osiguranik odgovara, ili koja živi s njim u istom kućanstvu, ili osoba koja je radnik 

osiguranika, osim ako su te osobe štetu uzrokovale namjerno. 
(5) Ali ako je neka od osoba spomenutih u stavku 4. ovoga članka bila osigurana, osiguratelj 

može zahtijevati od njezina osiguratelja naknadu iznosa koji je isplatio osiguraniku. 
 

7. Osiguranje od odgovornosti 

 

Odgovornost osiguratelja 

 

Članak 964. 
(1) U slučaju osiguranja od odgovornosti osiguratelj odgovara za štetu nastalu osiguranim 

slučajem samo ako treća oštećena osoba zahtijeva njezinu naknadu. 
(2) Osiguratelj snosi, u granicama iznosa osiguranja, troškove spora i druge opravdane 

troškove radi utvrđivanja osiguranikove odgovornosti. 
(3) Iz osiguranja se naknađuju i troškovi mjera poduzetih na zahtjev osiguratelja ili u 

sporazumu s njim, radi zaštite od neopravdanih i pretjeranih zahtjeva trećih osoba. 
 

Vlastito pravo oštećenika i neposredna tužba 

 

Članak 965. 
(1) U slučaju osiguranja od odgovornosti oštećena osoba može zahtijevati neposredno od 

osiguratelja naknadu štete koju je pretrpjela događajem za koji odgovara osiguranik, ali najviše 
do iznosa osigurateljeve obveze. 

(2) Oštećena osoba ima, od dana kad se dogodio osigurani slučaj, vlastito pravo na naknadu iz 
osiguranja te je svaka kasnija promjena u pravima osiguranika prema osiguratelju bez utjecaja na 

pravo oštećene osobe na naknadu. 

 

III. OSIGURANJE OSOBA 

 

1. Opće odredbe 

 

Utvrđivanje osiguranog iznosa 

 

Članak 966. 



U ugovorima o osiguranju osoba (osiguranje života i osiguranje od nesretnog slučaja), visina 
osiguranog iznosa koji je osiguratelj dužan isplatiti kad nastupi osigurani slučaj utvrđuje se u 
polici prema sporazumu ugovornih strana. 

 

Polica osiguranja života 

 

Članak 967. 
(1) Pored sastojaka koje mora imati svaka polica, u polici osiguranja života moraju biti 

naznačeni: ime i prezime osobe na čiji se život odnosi osiguranje, nadnevak njezina rođenja ili 
rok o kojem ovisi nastanak prava na isplatu osiguranog iznosa. 

(2) Polica osiguranja života može glasiti na određenu osobu ili po naredbi, ali ne može glasiti 
na donositelja. 

(3) Za pravovaljanost indosamenta police po naredbi potrebno je da sadrži ime korisnika, 
nadnevak indosiranja i potpis indosanta. 

 

Netočna prijava starosti osiguranika 

 

Članak 968. 
Iznimno od općih odredaba o posljedicama netočnih prijava i prešućivanja okolnosti 

značajnih za ocjenu rizika, za netočne prijave godina života u ugovorima o osiguranju života 
vrijede sljedeća pravila: 

1) ugovor o osiguranju života je ništetan i osiguratelj je dužan vratiti sve primljene premije 
ako su pri njegovu sklapanju netočno prijavljene godine života osiguranika, a njegove stvarne 

godine života prelaze granicu predviđenu u uvjetima i tarifama osiguratelja, 
2) ako je netočno prijavljeno da osiguranik ima manje godina, a njegove stvarne godine života 

ne prelaze granicu predviđenu za osiguranje života, ugovor je pravovaljan, a osigurani iznos se 

smanjuje u razmjeru ugovorene premije i premije predviđene za osiguranje života osobe 
osiguranikovih godina, 

3) kad osiguranik ima manje godina nego što je prijavljeno pri sklapanju ugovora, premija se 
smanjuje na odgovarajući iznos, a osiguratelj je dužan vratiti razliku između primljenih premija i 
premija na koje ima pravo. 

 

Posljedice neplaćanja premije i smanjenje osiguranog iznosa 

 

Članak 969. 
(1) Ako ugovaratelj osiguranja života, odnosno osiguranja od nesretnog slučaja ne plati neku 

premiju o dospjelosti, osiguratelj nema pravo njezinu naplatu zahtijevati sudskim putem. 

(2) Ako ugovaratelj osiguranja na poziv osiguratelja, koji mu mora biti dostavljen 

preporučenim pismom, ne plati dospjelu premiju u roku određenom u tom pismu, a koji ne može 
biti kraći od mjesec dana, računajući otkad mu je pismo uručeno, niti to učini koja druga 
zainteresirana osoba, osiguratelj može samo, ako su do tada plaćene barem tri godišnje premije, 
izjaviti ugovaratelju osiguranja da smanjuje osigurani iznos na iznos otkupne vrijednosti 

osiguranja, a u suprotnom slučaju da raskida ugovor. 
(3) Ako se osigurani slučaj dogodio prije raskida ugovora ili smanjenja osiguranog iznosa, 

smatra se kao da je osigurani iznos smanjen, odnosno da je ugovor raskinut, prema tome jesu li 

premije bile plaćene barem za tri godine ili nisu. 
 



Osiguranje treće osobe 

 

Članak 970. 
(1) Osiguranje života može se odnositi na život ugovaratelja osiguranja, a može se odnositi i 

na život nekog trećega. 
(2) Isto vrijedi i za osiguranje od nesretnog slučaja. 
(3) Ako se osiguranje odnosi na slučaj smrti nekoga trećega, za pravovaljanost ugovora 

potrebna je njegova pisana suglasnost dana u polici ili u odvojenom pismenu prilikom 

potpisivanja police, s naznakom osiguranog iznosa. 

 

Osiguranje za slučaj smrti maloljetnika i osoba lišenih poslovne sposobnosti 
 

Članak 971. 
(1) Ništetan je ugovor o osiguranju za slučaj smrti treće osobe mlađe od četrnaest godina, a i 

osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti, te je osiguratelj dužan vratiti ugovaratelju osiguranja 

sve premije primljene po osnovi takva ugovora. 

(2) Za pravovaljanost osiguranja za slučaj smrti treće osobe starije od četrnaest godina 
potrebna je pisana suglasnost njezina zakonskog zastupnika te pisana suglasnost svake osigurane 

osobe. 

 

Pravo na naknadu i osigurani iznos 

 

Članak 972. 
(1) U osiguranju osoba osiguratelj koji je isplatio osigurani iznos ne može imati ni po kojoj 

osnovi pravo na naknadu od treće osobe odgovorne za nastupanje osiguranog slučaja. 
(2) Pravo na naknadu od treće osobe odgovorne za nastupanje osiguranog slučaja pripada 

osiguraniku, odnosno korisniku nezavisno od njegova prava na osigurani iznos. 

(3) Odredbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na slučaj kad je osiguranje od 
posljedica nesretnog slučaja ugovoreno kao osiguranje od odgovornosti. 

 

2. Isključeni rizici 
 

Samoubojstvo osiguranika 

 

Članak 973. 
(1) Ugovorom o osiguranju za slučaj smrti nije obuhvaćen rizik samoubojstva ako se dogodio 

u prvoj godini osiguranja. 

(2) U slučaju da se samoubojstvo dogodilo u roku od tri godine od dana sklapanja ugovora, 

osiguratelj nije dužan isplatiti korisniku osigurani iznos, nego samo matematičku pričuvu 
ugovora, osim ako je ugovoreno što povoljnije za osiguranika. 

 

Namjerno ubojstvo osiguranika 

 

Članak 974. 

Osiguratelj se oslobađa obveze da korisniku isplati osigurani iznos ako je ovaj namjerno 
izazvao smrt osiguranika, ali je dužan, ako su do tada bile uplaćene barem tri godišnje premije, 
isplatiti matematičku pričuvu ugovora ugovaratelju osiguranja, a ako je on osiguranik – njegovim 



nasljednicima. 

 

Namjerno prouzročenje nesretnog slučaja 

 

Članak 975. 
Osiguratelj se oslobađa obveze iz ugovora o osiguranju od nesretnog slučaja ako je osiguranik 

namjerno prouzročio nesretni slučaj. 
 

Ratne operacije 

 

Članak 976. 

(1) Ako je smrt osiguranika prouzročena ratnim operacijama, osiguratelj, ako što drugo nije 
ugovoreno, nije dužan isplatiti korisniku osigurani iznos, ali je dužan isplatiti mu matematičku 
pričuvu iz ugovora. 

(2) Ako nije što drugo ugovoreno, osiguratelj se oslobađa obveze iz ugovora o osiguranju od 
nesretnog slučaja, ako je nesretni slučaj prouzročen ratnim operacijama. 

 

Ugovorno isključenje rizika 

 

Članak 977. 
Ugovorom o osiguranju za slučaj smrti ili od nesretnog slučaja mogu biti isključeni iz 

osiguranja i drugi rizici. 

 

3. Prava ugovaratelja osiguranja prije nastupa  

osiguranog slučaja 

 

Otkup 

 

Članak 978. 
(1) Na zahtjev ugovaratelja osiguranja života sklopljenog za cijeli život osiguranika, 

osiguratelj je dužan isplatiti mu otkupnu vrijednost police, ako su do tada plaćene barem tri 
godišnje premije. 

(2) U ugovoru o osiguranju moraju biti navedeni uvjeti pod kojima ugovaratelj može 
zahtijevati isplatu njezine otkupne vrijednosti, a i način kako se ta vrijednost izračunava, u skladu 
s uvjetima osiguranja. 

(3) Pravo zahtijevati otkup ne mogu ostvarivati vjerovnici ugovaratelja osiguranja, a ni 

korisnik osiguranja, ali će otkupna vrijednost biti isplaćena korisniku na njegov zahtjev, ako je 
određivanje korisnika neopozivo. 

(4) Iznimno, otkup police može zahtijevati vjerovnik kome je polica predana u zalog, ako 
tražbina radi čijeg je osiguranja dan zalog ne bude namirena o dospjelosti. 

 

Predujam 

 

Članak 979. 
(1) Na traženje ugovaratelja osiguranja života sklopljenog za cijeli život osiguranika, može 

mu osiguratelj isplatiti unaprijed dio osiguranog iznosa do visine otkupne vrijednosti police, koji 

ugovaratelj osiguranja može vratiti kasnije. 



(2) Na primljeni predujam ugovaratelj osiguranja dužan je plaćati određene kamate. 
(3) Ako ugovaratelj osiguranja zakasni s plaćanjem dospjelih kamata, postupit će se kao da je 

zahtijevao otkup. 

(4) U polici osiguranja moraju biti navedeni uvjeti davanja predujma, mogućnost da se iznos 
primljen na ime predujma vrati osiguratelju, visina kamatne stope, posljedice neplaćanja 
dospjelih kamata, kako je određeno uvjetima osiguranja. 

 

Zalaganje police 

 

Članak 980. 
(1) Polica osiguranja života može biti dana u zalog. 
(2) Zalaganje police ima učinak prema osiguratelju samo ako je pisano obaviješten o 

zalaganju police određenom vjerovniku. 

(3) Kad polica glasi po naredbi, zalaganje se obavlja indosamentom. 

 

4. Osiguranje života u korist treće osobe 

 

Određivanje korisnika 

 

Članak 981. 
(1) Ugovaratelj osiguranja života može u ugovoru, a i nekim kasnijim pravnim poslom, pa i 

oporukom, odrediti osobu kojoj će pripasti prava iz ugovora. 
(2) Ako se osiguranje odnosi na život neke druge osobe, za određivanje korisnika potrebna je 

i njezina pisana suglasnost. 

(3) Korisnik ne mora biti određen po imenu, dovoljno je ako akt sadrži nužne podatke za 
njegovo određivanje. 

(4) Kad su za korisnike određena djeca ili potomci, korist pripada i onima koji su rođeni 
kasnije, a korist namijenjena suprugu pripada osobi koja je bila u braku s osiguranikom u 

trenutku njegove smrti. 

 

Podjela koristi između više korisnika 

 

Članak 982. 
Kad su za korisnike određena djeca, potomci i uopće nasljednici, ako ugovaratelj osiguranja 

nije odredio kako će se izvršiti podjela između njih, podjela će se izvršiti razmjerno njihovim 
nasljedničkim dijelovima, a ako korisnici nisu nasljednici, osigurani iznos bit će podijeljen na 
jednake dijelove. 

 

Opoziv odredbe o određivanju korisnika 

 

Članak 983. 
(1) Odredbu kojom se korist iz osiguranja namjenjuje određenoj osobi može opozvati samo 

ugovaratelj osiguranja, a ne njegovi vjerovnici ili njegovi nasljednici. 

(2) Ugovaratelj osiguranja može opozvati odredbu o koristi sve dok korisnik na bilo koji 
način ne izjavi da je prima, kad ona postaje neopoziva. 

(3) Ipak ugovaratelj može opozvati odredbu o koristi i poslije izjave korisnika da je prima, 

ako je korisnik pokušao ubojstvo osiguranika, a ako se korist daje bez naknade, za opoziv vrijede 



i odredbe o opozivu dara. 

(4) Smatra se da je korisnik odbio namijenjenu mu korist ako se poslije smrti ugovaratelja 

osiguranja na poziv njegovih nasljednika ne očituje u roku od mjesec dana da je prima. 
(5) Ništetna je izjava kojom se određuje da je određivanje korisnika osiguranja neopozivo. 

 

Vlastito i neposredno pravo korisnika 

 

Članak 984. 
(1) Osigurani iznos koji treba biti isplaćen korisniku ne ulazi u ostavinu ugovaratelja 

osiguranja, pa ni kad su korisnicima određeni njegovi nasljednici. 
(2) Pravo na osigurani iznos ima samo korisnik, i to od samog sklapanja ugovora o 

osiguranju, i bez obzira na to kako je i kad određen za korisnika, i bez obzira je li izjavio svoj 

prihvat prije ili poslije smrti osiguranika, pa se može obratiti neposredno osiguratelju sa 
zahtjevom da mu se isplati osigurani iznos. 

(3) Ako je ugovaratelj osiguranja odredio za korisnike svoju djecu, svoje potomke, ili 

nasljednike uopće, svakom tako određenom korisniku pripada pravo na odgovarajući dio 
osiguranog iznosa i ako se odrekne nasljedstva. 

 

Vjerovnici ugovaratelja osiguranja i osiguranika 

 

Članak 985. 
(1) Vjerovnici ugovaratelja osiguranja i osiguranika nemaju nikakvo pravo na osigurani iznos 

ugovoren za korisnika. 

(2) Ali ako su premije koje je uplatio ugovaratelj osiguranja bile nerazumno visoke prema 

njegovim mogućnostima u trenutku uplate, njegovi vjerovnici mogu zahtijevati da im se preda 
dio premija koji premašuje njegove mogućnosti, ako su ispunjene pretpostavke pod kojima 
vjerovnici imaju pravo na pobijanje dužnikovih pravnih radnji. 

 

Ustupanje osiguranog iznosa 

 

Članak 986. 
Pravo na osigurani iznos može korisnik prenijeti na drugoga i prije osiguranog slučaja, ali mu 

je zato potreban pisani pristanak ugovaratelja osiguranja, u kojem mora biti navedeno ime osobe 

na koju se pravo prenosi, a ako se osiguranje odnosi na život neke druge osobe, potreban je isti 
takav pristanak i te osobe. 

 

Kad određeni korisnik umre prije dospjelosti 

 

Članak 987. 
Kad osoba koja je bez naknade određena za korisnika umre prije dospjelosti osigurane 

glavnice ili rente, korist iz osiguranja ne pripada njezinim nasljednicima, nego narednom 

korisniku, ako ovaj nije određen, ugovaratelju osiguranja. 

 

Osiguranje za slučaj smrti bez određenog korisnika 

 

Članak 988. 
Ako ugovaratelj osiguranja za slučaj smrti ne odredi korisnika ili ako odredba o određivanju 



korisnika ostane bez učinka zbog opoziva, ili zbog odbijanja određene osobe, ili iz kojega drugog 

uzroka, a ugovaratelj osiguranja ne odredi drugog korisnika, osigurani iznos pripada ugovaratelju 

osiguranja. 

 

Savjesna isplata osiguranog iznosa neovlaštenoj osobi 
 

Članak 989. 
(1) Kad osiguratelj isplati osigurani iznos osobi koja bi na nju imala pravo da ugovaratelj 

osiguranja nije odredio korisnika, on se oslobađa obveze iz ugovora o osiguranju ako u trenutku 
isplate nije znao niti je mogao znati da je korisnik određen oporukom ili nekim drugim aktom 
koji mu nije dostavljen, a korisnik ima pravo zahtijevati vraćanje od osobe koja je primila 
osigurani iznos. 

(2) Isto vrijedi i u slučaju promjene korisnika. 
 


