Temeljem člana 129. Statuta Adriatic osiguranja d.d. broj OPU-IP: 226/2009 i OPU-IP: 1561/2011 i članka 7. 1
Odluke o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Agencije za nadzor FBiH (Sl. novine
FBiH broj 31/09 i 78/13 te Rješenja Agencije za nadzor osiguranja FBiH broj 1.0.-059-659/16, Uprava Društva, na
sjednici održanoj dana 17.05.2019. god., usvojila je Uvjete za zaštitu stečenog bonusa, kako slijedi:

Uvjeti za osiguranje zaštite stečenog bonusa
(16.99 Ostala osiguranja od financijskih gubitaka)

Opće odredbe
Članak 1.

(4) „Osigurani slučaj“ – događaj koji ima za
posljedicu financijski gubitak osiguranika
zbog isplaćene štete sa police obveznog
osiguranja od automobilske odgovornosti;

(1) Ovo osiguranje moguće je ugovoriti
isključivo:

(5) „Svota osigurateljnog pokrića“ – najviši
iznos obveze po jednom osiguranom
slučaju do kojeg je osiguran imovinski
interes;

- uz policu obveznog osiguranja od
automobilske odgovornosti, koja je
sklopljena sa Adriatic osiguranjem d.d.;
- za vlasnike: osobnih vozila, teretnih
vozila, vučnih vozila i autobusa;

(6) „Premija osiguranja“ – iznos koji
ugovaratelj osiguranja plaća temeljem
ugovora o osiguranju;

(2) Osiguranje je moguće ugovoriti
neovisno o trenutnom premijskom stupnju
na polici obveznog osiguranja od
automobilske odgovornosti.

(7) „Polica osiguranja“ – isprava o ugovoru
o osiguranju;

(8) „Osnovni ugovor“ – polica obveznog
osiguranja od automobilske odgovornosti
sklopljena kod osiguratelja;

Uvodne odredbe
Članak 2.

(9) „Uvjeti AO“ – važeći uvjeti osiguranja za
obvezno osiguranje od automobilske
odgovornosti;

Pojedini izrazi u ovim Uvjetima imaju
sljedeće značenje:
(1) „Osiguratelj“ – Adriatic osiguranje d.d.;

(10) „BMS“ – bonus/malus sustav koji
primjenjuje osiguratelj na police obveznog
osiguranja od automobilske odgovornosti
temeljem važećih Uvjeta AO i premijskog
sustava X-AO, te provjere u listi štetnika;

(2) “Ugovaratelj osiguranja“ - osoba koje je
s osigurateljem sklopila ugovor o
osiguranju;

(3) „Osiguranik“ – fizička ili pravna osoba ili
obrt čiji je imovinski interes osiguran, koja
ima s osigurateljem sklopljenu važeću
policu za obvezno osiguranje od
automobilske odgovornosti s pripadajućim
bonusom;

(11) „Lista štetnika“ – jedinstvena baza svih
isplaćenih šteta sa osnovnim podacima o
štetnicima i vozilima kojima su pričinili
štetni događaj;
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ugovoru za koji je ugovoreno pokriće
zaštite bonusa, bez obzira na iznos i vrstu
isplaćene štete;

Dijelovi Ugovora
Članak 3.

(3) Osiguranje zaštite bonusa vrijedi
isključivo u slučaju ako je nastankom
osiguranog slučaja došlo do negativnog
pomaka osiguranika u BMS-u i to
kumulativno u premijskom stupnju i višoj
cijeni premije;

Za ovaj vid osiguranja dijelovi Ugovora su:

(1) Ovi uvjeti koji definiraju međusobma
prava i obveze, kao i rizike koji su pokriveni;
(2) Polica osiguranja;

(4) U slučaju nastanka osiguranog slučaja
osiguraniku će se na osnovnom ugovoru
evidentirati odgovarajuči premijski stupanj
koji mu pripada po važećim uvjetima AO;

Valjanost ugovora i službeni jezik u
komunikaciji
Članak 4.

(1) Ugovor o osiguranju je valjan ako je
sklopljen u pisanom obliku, te ako je
osiguranik preuzeo ove uvjete i policu
osiguranja izdanu od strane osiguratelja.
Sva izvješća i izjave koje se daju temljem
ovog ugovora moraju biti u pisanom obliku.

Članak 6.

(1) Prijavljena šteta u smislu članka 5.
stavka (1) ovih uvjeta je šteta za koju je
osiguratelj isplatio odštetu ili je na drugi
način utvrđena obveza osiguratelja;

(2) Ugovor o osiguranju i ovi uvjeti
osiguranja sastavljeni su na jednom od
službenih jezika Bosne i Hercegovine.

(2) Sve štete po osnovnom ugovoru iz
jednog štetnog događaja predstavljaju
jednu prijavljenu štetu;

(3) Za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju
međusobna komunikacija odvijati će se na
jednom od službenih jezika Bosne i
Hercegovine.

(3) Svaka isplaćena šteta po osnovnom
ugovoru prijavljuje se u bazu liste štetnika;
Svota osigurateljnog pokrića
Članak 7.

Predmet osiguranja
Članak 5.

(1) Svota pokrića predstavlja najviši iznos
obveze osiguratelja po jednom štetnom
događaju za cjelokupnu štetu osiguranika;

(1) Predmet osiguranja po ovim Uvjetima je
financijski gubitak osiguranika nastao kao
posljedica pomicanja iz premijskog stupnja
po osnovnom ugovoru za 3 (tri) stupnja više
u BMS-u, zbog prijavljene jedne štete po
osnovnom ugovoru, a koja je nastala u
trajanju police zaštite bonusa;
(2) Osiguranje zaštite bonusa vrijedi samo
za jednu prijavljenu štetu po osnovnom

(2) Maksimalna svota pokrića po ovim
uvjetima može iznositi do 5.000,00 KM.
Trajanje osiguranja
Članak 8.

(1) Osiguranje zaštite bonusa ugovara se u
trajanju od 1 (jedne) godine i vrijedi
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isključivo ukoliko je za to vrijeme sklopljen
osnovni ugovor kod osiguratelja;

osobu kako je to predviđeno uvjetima AO,
može se prenjeti i ovo osiguranje zaštite
stečenog bonusa, uz pismenu suglasnost
osiguratelja;

(2) Osiguranje zaštite bonusa moguće je
ugovoriti i kao kratkoročno osiguranje
samo
za
slučajeve
promjene
vlasnika/korisnika motornog vozila u
prometnoj
dozvoli,
gdje
novi
vlasnik/korisnik sa osigurateljem sklapa
kratkoročni osnovni ugovor – usklađivanje
sa registracijom vozila;

(2) Za sve druge slučajeve promjene
vlasništva osiguranje zaštite bonusa se ne
može prenijeti;
(3) Prodajom vozila prava i obveze iz ovog
ugovora prestaju danom promjene
vlasništva;

Obveza osiguranika kod dvije i više šteta
isplaćenih po osnovnom ugovoru
Članak 9.

Plaćanje premije
Članak 11.

Premija osiguranja plaća se u cijelosti
prilikom sklapanja osiguranja zaštite
bonusa;

Ako osiguranik ima dvije ili više isplaćene
štete po osnovnom ugovoru, u tom slučaju
ima pravo na naknadu u smislu ovih uvjeta,
uz obvazno kumulativno ispunjenje
slijedećih uvjeta:

Vraćanje premije
Članak 12.

(1) Osiguratelj je temeljem osnovnog
ugovora isplatio iznos druge i svake
naredne štete;

(1) U slučaju prodaje, uništenja ili odjave
vozila osiguranik ima pravo na povrat
plaćene premije za neiskorišteno vrijeme
trajanja osiguranja, ako se do tada nije
ostvario osigurani slučaj, odnosno
osiguratelj do tog vremena nije isplatio
naknadu iz osiguranja;

(2) Osiguranik je dobrovoljno u cijelosti
uplatio, odnosno vratio osiguratelju
isplaćene iznose iz stavka (1) ovog članka –
otkup štete;
(3) Povrat iznosa iz stavka (2) ovog članka je
izvršen prije sklapanja osnovnog ugovora
kod osiguratelja za naredno osigurateljno
razdoblje;

(2) Premija za povrat iznosi 70% bruto
premije obračunate po principu „pro-rata
temporis“ (obračun premije prema broju
dana osiguranja).

U slučaju kumulativnog ne ispunjenja
uvjeta navedenih u stavku (1), (2) i (3) ovog
članka, osiguranje zaštite bonusa u smislu
ovih uvjeta ne vrijedi.

Početak i prestanak osigurateljne zaštite
Članak 13.

Promjena vlasništva
Članak 10.

(1) Ukoliko se stečeni premijski stupanj po
osnovnom ugovoru prenosi na drugu
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(1) Osigurateljna zaštita počinje po isteku
24-tog sata dana koji je u polici naveden
kao početak osiguranja, ako je do tog dana
plaćena premija osiguranja, a prestaje po
isteku 24-tog sata dana koji je u polici

naveden kao dan isteka trajanja osiguranja,
ako nije drugačije ugovoreno, odnosno
veže se uz trajanje osnovnog ugovora;

Obveze osiguranika
Članak 15.
(1) Ako osiguranik želi iskoristiti prava iz
osiguranja temeljem ovih uvjeta, obvezan
je obnoviti/sklopiti osnovni ugovor kod
osiguratelja.

(2) Obostrane obveze i prava iz ugovora o
osiguranju produžuju se za period naveden
u uvjetima AO (počekni rok);
Isključenje obveze osiguratelja
Članak 14.

(2) Na zahtjev osiguratelja osiguranik je
dužan
dostaviti
svu
raspoloživu
dokumentaciju i podatke koji su
osiguratelju potrebni za utvrđivanje
nastale obveze;

Osiguranje nije na snazi i isključena je
obveza osiguratelja ukoliko:
(1) Ugovaratelj/osiguranik po isteku
osnovnog ugovora isti obnovi/sklopi za
naredno osigurateljno razdoblje kod nekog
drugog društva za osiguranje;

(3) Osiguranik daje izričito odobrenje i
suglasan je sa činjenicom kako osiguratelj u
slučaju nastanka osiguranog slučaja ima
ovlast bez prethodnog pitanja i suglasnosti
utvrditi je li šteta pokrivena ovim
osiguranjem;

(2) Osiguranik ima dvije ili više isplaćenih
šteta po osnovnom ugovoru za koji je
ugovoreno osiguranje zaštite bonusa, a
koje nije refundirao osiguratelju na način
opisan u članku 9. ovih uvjeta;

Obveze osiguratelja
Članak 16.

Po nastanku osiguranog slučaja obveza
osiguratelja je:

(3) Osiguranik izgubi pravo na stečeni
premijski stupanj zbog prekida u
osiguravajućem pokriću dužem od 3 (tri)
godine;

(1) Utvrditi je li šteta pokrivena ovim
osiguranjem, odnosno plativa po ovim
uvjetima;

(4) Osiguranik ima druge financijske
gubitke uslijed prijavljene štete po
osnovnom ugovoru (primjerice troškove
pravne zaštite, sudskog spora, arbitraže,
mirnog postupka, kamata, trošak regresa
za isplaćenu štetu, itd.) u slučajevima kada
se gubi pravo iz osiguranja po osnovnom
ugovoru;

(2) Kod produženja osnovnog ugovora
osiguranika kod osiguratelja, a na osnovu
izvršene provjere u listi štetnika,
osiguraniku nadoknaditi financijsku razliku
u premiji po osnovnom ugovoru koju je
platio zbog pomicanja u viši stupanj po
BMS-u, zbog isplaćene jedne štete po
osnovnom ugovoru za koje je sklopljeno
osiguranje zaštite bonusa;

(5) Nastala razlika u premiji po osnovnom
ugovoru bude posljedica promjena
namjene ili registarske oznake vozila (npr.
taxi vozilo ili neke tehničke karakteristike
vozila);

(3) Obveza osiguratelja da nadoknadi štetu
osiguraniku zbog nastalog financijskog
gubitka ograničena je na tri uzastopne
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obnove
osnovnog
prijavljene štete;

ugovora

nakon

Prijelazne i završne odredbe
Članak 20.
Ovi uvjeti su sastavni dio ugovora o
osiguranju zaštite bonusa po polici
osiguranja od automobilske odgovornosti.
Ugovor o osiguranju zaštite bonusa je
valjan samo ako je zaključen u pisanom
obliku.

Utvrđivanje naknade iz osiguranja
Članak 17.
Po nastanku osiguranog slučaja koji je
pokriven ovim osiguranjem visina naknade
iz osiguranja utvrđuje se:

Članak 21.
Na odnose koji nisu uređeni ovim uvjetima
primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim
odnosima, Zakona o osiguranju od
odgovornosti za motorna vozila i ostale
odredbe o obveznom osiguranju od
odgovornosti, premijskog sustava X-AO u
Bosni i Hercegovini.

- prilikom 1. (prve) obnove osnovnog
ugovora kod osiguratelja – u postotku od
osnovne premije osiguranja koji odgovara
pomaku za tri premijska stupnja u BMS-u u
dnosu na štićeni premijski stupanj;

- prilikom 2. (druge) obnove osnovnog
ugovora kod osiguratelja – u postotku od
osnovne premije osiguranja koji odgovara
pomaku za dva premijska stupnja u BMS-u
u odnosu na štićeni premijski stupanj;

Članak 22.
Ovi uvjeti stupaju na snagu danom
dobivanja suglasnosti Agencije za nadzor
osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.
Stupanjem na snagu ovih uvjeta prestaju
Važiti raniji uvjeti za osiguranje zaštite
stečenog bonusa br. 16593 112/16

- prilikom 3. (treće) obnove osnovnog
ugovora kod osiguratelja – u postotku od
osnovne premije osiguranja koji odgovara
pomaku za jedan premijski stupanj u BMSu u odnosu na štićeni premijski stupanj;
Članak 18.

Osiguratelj je dužan naknadu iz osiguranja
platiti u roku od 14 (četrnaest) dana nakon
što mu osiguranik dostavi odštetni zahtjev
sa potrebnom dokumentacijom;
Nadležnost suda u slučaju spora
Članak 19.
Ugovorne strane će eventualne sporove iz
ovog ugovora rješavati sporazumno.

Ako to ne uspiju, strane sporazumno
ugovaraju mjesnu nadležnost prema
poslovnom sjedištu osiguratelja;
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