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ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
има за циљ само накнаду штете проузроковане остварењем
осигураног ризика
◦ у принципу

Ни у ком случају осигурање не може бити извор зараде и
богаћења

◦ стицања средстава преко процењеног износа штете

Осигуравач је обавезан само ако је
◦ настала штета и
◦ њом оштећен нечији интерес
Наведено начело назива се начело обештећења



ПОСЕБНА СВОЈСТВА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ

ОСИГУРАНА СУМА НИЈЕ БИТАН ЕЛЕМЕНАТ уговора по природи посла

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ
 НАДОСИГУРАЊЕ
 ДВОСТРУКО ОСИГУРАЊЕ

У СЛУЧАЈУ ПОДОСИГУРАЊА накнада штете се СРАЗМЕРНО СМАЊУЈЕ
 правило пропорције

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ КУМУЛИРАЊЕ накнаде из осигурања и накнаде од лица
одговорног за проузроковану штету



ИНТЕРЕС ОСИГУРАЊА

 Право на накнаду штете код осигурања имовине могу
имати само она лица која у моменту настанка штете
имају статус осигураника
 тј. материјални- економски интерес да се штета не

догоди и
 да се имовински губитак накнади и поново обезбеди

равнотежа у имовини путем осигурања
 власник, хипотекарни поверилац, закупац, поверилац, 

чувар ствари, залогопримац и сл.



ШТЕТА

ОСИГУРАНИК МОРА ДА ДОКАЖЕ да је услед наступања
осигураног случаја претрпео штету на имовини која је предмет
осигурања

Под штетом се подразумева фактички губитак који осигураник
претрпи услед наступања и деловања осигураног ризика
Висина штете може бити различита
 нестанак осигуране ствари или оштећење



ДЕЛИМИЧНА ШТЕТА
 Када се ради о делимичној штети накнада се утврђује
 према вредности нужних трошкова оправке ствари

• када дође до побољшања оштећене ствари након њене поправке повећани 
трошкови падају на терет осигураника 

• ако такво побољшање прелази оквире нормалног побољшања

 У пракси наших осигуравача покривају се трошкови оправке
на основу рачуна о куповини делова и пружених услуга или
 предрачуна трошкова

По правилу се одбија амортизација и вредност остатка



ТОТАЛНА ШТЕТА
настаје када дође до 
нестанка ствари или 
њеног уништења

обрачунава се према вредности ствари која се потом умањује
за вредност остатка

◦ по тржишној вредности на дан настанка осигураног случаја

Ако остаци немају вредност накнада се не може умањити



Принцип обештећења код тоталне и делимичне штете

Накнада ДЕЛИМИЧНЕ штете
не може бити већа од трошкова отклањања последица штете

нпр. трошкови оправке оштећене ствари
ЕКОНОМСКИ ТОТАЛНА штета
ако су трошкови поправке већи од вредности ствари

Накнада ТОТАЛНЕ штете
не може бити већа од вредности ствари
нпр. ако је у саобраћајној незгоди уништено старо возило не може

накнада из осигурања бити у износу вредности новог возила



Штете покривене уговором о осигурању

Стварна штета је покривена осигурањем
под условом да се не ради о штети која је посебним

одредбама уговора искључена
нпр. оштећење или уништење ствари у току ратних дејстава, намере, 

дејства нуклеарне енергије

Измакла добит је покривена осигурањем
 ако је то посебно уговорено,
код осигурања која за предмет имају измаклу добит

 шомажно осигурање, осигурање усева, финансијских губитака због
измакле добити и др. 



ДВОСТРУКО И ВИШЕСТРУКО ОСИГУРАЊЕ

У случају постојања више уговора о осигурању исте ствари, збир свих накнада из
осигурања не сме прећи износ штете.
 Ако је једна ствар осигурана
 код два или више осигуравача
 од истог ризика
 за исти интерес и
 за исто време

тако ДА ЗБИР СВОТА ОСИГУРАЊА

◦ ПРЕЛАЗИ ВРЕДНОСТ осигуране ствари у питању је ДВОСТРУКО осигурање
◦ НИЈЕ ДОЗВОЉЕЊО

◦ НЕ ПРЕЛАЗИ вредност осигуране ствари у питању је ВИШЕСТРУКО осигурање



Суброгација
Оштећени може да добије накнаду штете само до износа стварно
настале штете по основу
◦ проузроковања штете од штетника и
◦ уговора о осигурању

По исплати накнаде из осигурања на осигуравача прелазе сва права
осигураника према трећем лицу одговорном за штету у висини
исплаћене накнаде

Суброгација настаје аутоматски на основу закона



Суброгација
Уколико осигураник својим радњама умањи или лиши
осигуравача права
◦ која би он касније, по исплати накнаде, могао да врши према

трећем одговорном лицу
◦ опрост дуга, одрицање од захтева за накнаду и сл

тако да је кривицом осигураника онемогућен прелаз права на
осигуравача

осигуравач се ослобађа у одговарајућој мери своје обавезе
према осигуранику



УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ПО МЕРИ ОСИГУРАНИКА
је онај уговор КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ
ОПТИМАЛНО ОСИГУРАВАЈУЋЕ ПОКРИЋЕ 
за што нижу премију осигурања 
компромис између максималног, жељеног, довољног и могућег

ШТО ВЕЋЕ ОСИГУРАВАЈУЋЕ ПОКРИЋЕ
 за одређени износ премије осигурања 

•ОБИМ ОСИГУРАВАЈУЋЕГ ПОКРИЋА
одређује осигураник
најзначајнији део уговора о осигурању



УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ПО МЕРИ ОСИГУРАНИКА

УТВРЂИВАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ОСИГУРАВАЈУЋЕГ ПОКРИЋА
 процес комбиновања његових основних елемената

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОСИГУРАВАЈУЋЕГ ПОКРИЋА
предмет осигурања
осигурани ризик
место осигурања
трајање осигурања
врста осигуравајућег покрића
сума осигурања



УГОВОР О ОСИГУРАЊУ ПО МЕРИ ОСИГУРАНИКА

На осигурање треба пренети ризике 
високе учесталости, макар и са малим интезитетом
мале учесталости високог интезитета

У поступку оцене ризика треба се користити
општим статистичким подацима 
личним искуством

За доношење одлуке је значајно и место осигурања

Трајање уговора о осигурању треба ускладити са карактером ризика и 
његовог дејства



РИЗИЦИ
ПОЈЕДИНИ РИЗИЦИ СЕ МОГУ УГОВОРИТИ САМО У ПАКЕТУ

◦ уз ризик пожара у пакету је уобичајено и експлозија, олуја, 
град и сл.

ПОЈЕДИНИ РИЗИЦИ СУ ПРЕДМЕТ ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВАРАЊА
◦ поплава

Неки ризици се прихватају као допунски само ако се уговори
осигурање од основних ризика

◦ ризик поплаве као допунски иде уз осигурање од пожара



ПРЕДМЕТ ОСИГУРАВАЈУЋЕ ЗАШТИТЕ

 грађевински објекти           опрема              моторна возила                 залихе
новац     хартије од вредности     драгоцености    уметнички предмети    збирке
животиње                       усеви и плодови
објекти у изградњи   објекти у монтажи     роба и остале пошиљке у транспорту

Осигурање се може закључити за
поједину ствар или за групу ствари
 сопствену имовину
 имовину узету у закуп – за туђ рачун



ВИСИНА НАКНАДЕ ИЗ ОСИГУРАЊА
На висину накнаде из осигурања имовине утичу
◦ПРОУЗРОКОВАНА ШТЕТА
◦ВИСИНА ОСИГУРАНЕ СУМЕ
◦ВРЕДНОСТ ОСИГУРАНЕ СТВАРИ

Сваки од ова три елемента може да се појави као горња граница
обавезе осигуравача

Комбинацијом свих ових елемената долази се до одређивања
накнаде из осигурања



ВИСИНА НАКНАДЕ ИЗ ОСИГУРАЊА
Када су стварна вредност осигуране ствари и сума
осигурања исте величине
◦штета и накнада из осигурања су идентични износи

Када је сума осигурања нижа од стварне вредности
осигуране ствари
◦накнада из осигурања зависи од врсте осигуравајућег
покрића



НАЧИН ОСИГУРАЊА
ПРОПОРЦИЈАЛНО

осигурање на суму осигурања

НЕПРОПОРЦИЈАЛНО
осигурање на први ризик
осигурање на уговорену вредност
осигурање на таксирану вредност
осигурање на стварну вредност
осигурање на нову вредност



СУМА ОСИГУРАЊА

износ на који је нека ствар осигурана
утврђује се споразумом између уговорних страна
горња граница обавезе осигуравача
основица за обрачун премије



ОСИГУРАЊЕ НА СУМУ ОСИГУРАЊА

Пропорцијално се на суму осигурања осигуравају делови 
имовине који су: 

изложени ризику високог интезитета (пожар)
◦ чија последица може бити и потпуно  уништење осигуране 

ствари 
◦ односно код којих се процењује да може доћи до тоталне 

штете



ОСИГУРАЊЕ НА СУМУ ОСИГУРАЊА

Накнада из осигурања исплаћује се у сразмери између
суме осигурања и стварне вредности осигуране ствари

НАКНАДА ИЗ ОСИГУРАЊА = СУМА ОСИГУРАЊА x  
ШТЕТА

СТВАРНА ВРЕДНОСТ



ОСИГУРАЊЕ НА СУМУ ОСИГУРАЊА

ВАЖНО је да вредност осигуране ствари буде исте 
величине са сумом осигурања
◦примена правила пропорције 

◦ при обрачуну накнаде из осигурања
◦опасност да дође до 

◦ подосигурања, односно 
◦ надосигурања



ПОДОСИГУРАЊЕ

Осигуранику се према правилу пропорције накнађује само део
штете
◦ који одговара сразмери између суме осигурања и стварне вредности

До подосигурања може доћи и у току трајања осигурања када се
вредност ствари повећа

Уговарањем посебних клаузула може се искључити примена 
начела пропорције

◦ пример осигурање стана



НАДОСИГУРАЊЕ
САВЕСНО НАДОСИГУРАЊЕ
када УО није знао праву вредност ствари или
се вредност ствари у току трајања осигурања смањила

НЕСАВЕСНО НАДОСИГУРАЊЕ

 уговор о осигурању је ништав

Осигураник
не може захтевати накнаду из осигурања, 
ако је добио накнаду мора да је врати

Осигуравач има право да
задржи већ уплаћене премије
захтева плаћање премије за текући период



ОСИГУРАЊЕ НА ПРВИ РИЗИК

осигурање до претпостављеног износа штете
◦ важно је добро проценити висину највеће могуће штете

накнада из осигурања исплаћује се у пуном износу
али највише до уговорене суме осигурања

◦ без примене начела подосигурања



ОСИГУРАЊЕ НА ПРВИ РИЗИК

Уговара се за ризике ниског интензитета
◦ чије су последице углавном мање
◦ за ограничене штете

Премија осигурања је
◦ виша у односу на премију код уговора на суму осигурања
◦ мања него код осталих врста осигурања

◦ јер се уговара нижа сума осигурања



ОСИГУРАЊЕ НА УГОВОРЕНУ ВРЕДНОСТ

посебан облик осигурања на први ризик
минималну суму осигурања одређује осигуравач
Основ за обрачун премије је књиговодствена набавна
ревалоризована вредност 31.12.  претходне године

примењује се за ризике високог интезитета чија 
последица може бити тотално уништење ствари
◦за осигурање од пожара
◦за осигурање машина од лома



ОСИГУРАЊЕ НА УГОВОРЕНУ ВРЕДНОСТ

ПРЕДНОСТ
◦ не примењује се начело подосигурања
◦ може се повећати сума осигурања када је књиговодствена

вредност мања од стварне вредности

НЕДОСТАТАК
висока премија осигурања када су стварне вредности предмета
осигурања знатно ниже од књиговодствених
које се узимају као основица за обрачун премије



ОСИГУРАЊЕ НА ТАКСИРАНУ ВРЕДНОСТ

суму осигурања споразумно утврђују осигуравач и
осигураник
примењује се код осигурања ствари које за
осигураника представљају извесну субјективну
вредност
накит, уметничке слике, збирке и слично

износ накнаде из осигурања једнак је таксираној
вредности



ОСИГУРАЊЕ НА СВАКОВРЕМЕНУ
СТВАРНУ ВРЕДНОСТ

осигурања код којих на полиси није у бројчаном износу наведена сума
осигурања
Ствари су у сваком тренутку, за сво време трајања осигурања, осигуране
на њихову стварну вредност,  
◦ без обзира на вредност коју су имале приликом закључења уговора о

осигурању
накнада из осигурања и штета су увек исти износи
не примењује се правило пропорције
Стварна вредност не одговара износу потребном за обнову осигуране
ствари
◦ јер је умањена за износ истрошености ствари због старости и употребе



ОСИГУРАЊЕ НА НОВУ ВРЕДНОСТ

Сума осигурања се одређује сагласно износу који је потребан за 
обнову ствари
◦ мора бити у висини нове вредности  да не дође до 

подосигурања
◦ не врши се одбијање амортизације

Дозвољено одступање од начела обештећења
◦ осигураник плаћа већу премију  од оне коју би платио за 

осигурање стварне вредности
◦ по основу накнаде добија само оно што је имао пре наступања 

осигураног случаја
Осигурање стакла од лома се уговора на овај начин



Посебни фактори величине осигуравајућег покрића

осигурање амортизоване вредности код делимичних штета
◦ доплатак на премију

учешће осигураника у штети (франшиза)
◦ снижење премије

Могуће је уговорити
• искључење ФРАНШИЗЕ
• допунске опасности
• препуштања осигуравачу оштећене ствари
• ревалоризације суме осигурања



Попуст на премију

је снижење премије осигурања
• изражено постотком, промилом или у новчаном износу, 

који се одобрава осигуранику због:
спровођења заштитних мера којима се смањује ризик

наступања осигураног догађаја;
осигураниковог пристанка да сноси део могуће настале штете;
плаћања премије одједном унапред;
закључења дугорочног осигурања



ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

Постиже се заштита од последица наступања штетних догађаја

 Осигуравачи дају попусте уколико су предузете одговарајуће 
превентивне мере

◦ апарати за јављање и гашење пожара, 
◦ техничко и физичко обезбеђење и др.



У случају стечаја

Уговарача осигурања – свака уговорна страна може да раскине
уговор у року од три месеца од отварања стечаја
Стечајној маси уговарача осигурања припада део плаћене

премије који одговара преосталом времену осигурања.

Осигуравача- уговор престаје по истеку тридесет дана од
отварања стечаја

чл.  923. ЗОО



ЗАКЉУЧАК
Послови осигурања и закључење уговора о осигурању
су веома сложени послови
захтевају велико знање и искуство
захтевају сагледавање обима и врсте потреба у погледу осигурања

Ради закључења уговора који ће бити по мери осигураника 
добро је ангажовати стручна лица
запослен код осигураника који познаје осигурање
посредник у осигурању
консултант који познаје осигурање
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