
SING je dogovorio suradnju s 4 osiguravajuća društva 

koja su bila spremna ponuditi mogućnost povoljnijih 

uvjeta za osiguranje imovine (nekretnina) od različitih 

rizika i nepogoda za naše članove, počasne članove i 

članove njihovih obitelji, a to su Croatia osiguranje d. d., 

Generali osiguranje d. d., Grawe Hrvatska d. d. i Wiener 

osiguranje Vienna Insurance Group d. d.

Potaknuti činjenicom da se Republika Hrvatska nalazi 

na seizmički aktivnom području, kao i time da smo prije 

nekoliko godina svjedočili i drugim prirodnim 

nepogodama koje su pogodile našu zemlju, odlučili smo 

napraviti iskorak u pogledu osvješćivanja naših članova u 

želji da osiguranje imovine (nekretnine) bude investicija 

koja će zaštititi našu teško stečenu imovinu. 

POPLAVE I POŽARI

Osiguranje imovine (nekretnina) tema je koja sve 

donedavno nije bila u fokusu većine stanovnika 

Republike Hrvatske. Prije nekoliko godina svjedočili smo 

o katastrofalnim razmjerima poplave u Gunji, a prije toga 

poplave rijeke Kupe na karlovačkom području i u dolini 

rijeke Une, raznim klizištima i odronima koji su uništili ili 

teško oštetili ono što su stanovnici Republike Hrvatske 
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stvarali desetljećima. Također ne možemo ne spomenuti 

požare diljem priobalnog područja, duž Jadranske obale, 

u Istri, a posebno u Dalmaciji za vrijeme ljetnih mjeseci, 

tj. turističke sezone. Izazvana slučajno ili namjerno 

vatrena stihija nošena vjetrom može uzrokovati velike 

štete na objektima. 

POTRESI

Jak potres koji je 1996., nakon Domovinskog rata, 

pogodio opustošeni Ston, kao da nije bio dovoljna 

opomena da se počne razmišljati o osiguranju imovine. 

Osvještavanje je uslijedilo tek nakon jakog potresa koji 

je pogodio Zagreb u ožujku 2020. i uzrokovao veliku 

materijalnu štetu na objektima razne vrste i namjene, 

te u kojem je, nažalost, izgubljen i jedan mladi život. 

Potres na Banovini potkraj prosinca 2020. donio je još 

veću materijalnu štetu i u njemu je ugašeno sedam života. 

Nažalost, živote ne možemo vratiti, ali ono što možemo 

učiniti jest zaštititi svoju imovinu bilo da se radi o kući, 

stanu, gospodarskim objektima ili kućama/vikendicama 

za odmor. Ako ste dosad razmišljali o tome, a niste se 

zbog nekog razloga odlučili to i učiniti, sada je vrijeme 

da učinite prvi korak i dobijete sve potrebne informacije 

o osiguranju imovine.

KAKO ZATRAŽITI PONUDU OSIGURAVAJUĆEG 
DRUŠTVA?

Prvi je korak javiti se osiguravajućim društvima s kojima 

je SING dogovorio suradnju i zatražiti neobvezujuću 

ponudu osiguranja imovine (nekretnine) bilo izravnim 

pozivom i razgovorom ili ispunjavanjem upitnika. 

Ne zaboravite napomenuti da ste član SING-a ili počasni 

član jer time ostvarujete povoljnije uvjete koji su za vas 

dogovoreni s osiguravajućim društvima. SING će imati 

otvorenu komunikaciju s navedenim osiguravajućim 

društvima. Pritom će provjeravati svaki 

zahtjev/neobvezujuću ponudu koji će vrijediti isključivo za 

članove SING-a, članove njihovih obitelji i počasne članove. 

Postoji mogućnost da ćete prilikom ispunjavanja upitnika 

osiguravajućeg društva kao dokaz članstva u SING-u  

trebati dostaviti fotokopiju članske iskaznice SING-a. Ako 

ste svoju člansku iskaznicu zametnuli ili je ne posjedujete, 

slobodno nam se javite kako bismo vam u najkraćem 

mogućem roku dostavili novu iskaznicu na kućnu adresu. 

Svakom osiguravajućem društvu dali smo mogućnost 

da ponude članovima SING-a iz svoje lepeze proizvoda 

učine dostupnima na njima najprihvatljiviji način, bilo da 

se radi o izravnom pozivu osobi osiguravajućeg društva 

zaduženoj za SING ili putem linkova na SING-ovoj mrežnoj 

stranici koje donosimo u nastavku ovog biltena.

Za izradu ponude osiguranja potrebno je pripremiti ove 

podatke o objektu koji se želi osigurati: 

kuća/stan/vikendica ili neki drugi objekt, površina 

objekta u metrima na kvadrat, godina izgradnje, adresa 

lokacije objekta, tko je vlasnik objekta koji se želi 

osigurati. Naravno, treba naglasiti da želite osiguranje i 

od potresa jer se ono ubraja u skupinu dopunskih 

osiguranja. 

SING preporučuje svojim članovima da svakako zatraže i 

po mogućnosti ugovore osiguranje imovine i od potresa. 

Naglašavamo kako SING ne favorizira nijedno 

osiguravajuće društvo s kojim smo dogovorili suradnju, 

već je to odluka svakog našeg pojedinog člana. 

No, smatramo kako je ulaganje u zaštitu imovine 

dugoročno ispravna investicijska odluka. 

KONTAKTI I POVEZNICE ZA ISPUNJAVANJE 
UPITNIKA O OSIGURANJU IMOVINE 
(NEKRETNINE)
 

Croatia osiguranje d. d.: zadužene su osobe Tomislav 

Minčir, mob.: 091/4598-387, mail: 

tomislav.mincir@crosig.hr i Robert Šimić, mob.: 

091/4598-765, mail: robert.simic@crosig.hr

Upitnik za izradu ponude osiguranja imovine (nekretnine)  

možete pronaći na mrežnoj stranici SING-a u izborniku 

Pogodnosti, klikom na osiguranje imovine, nekretnina 

i sl. izbornik, zatim upitnik „skinuti“, ispuniti te poslati 

na spomenute kontakte. Nakon toga će vas kontaktirati 

djelatnik zadužen za SING te izraditi neobvezujuću 

ponudu osiguranja imovine.

Generali osiguranje d. d. zadužena osoba je Dario Paher, 

mob.: 095/4909-218, mail: dario.paher@generali.hr

Potrebno je pripremiti osnovne podatke o imovini 

(nekretnini) koju želite osigurati: kuća/stan/vikendica/, 

kvadratura, godina izgradnje itd…), poslati na mail 

zadužene osobe ili izravno kontaktirati zaduženu osobu 

u osiguravajućem društvu te zatražiti neobvezujuću 

ponudu osiguranja imovine (nekretnine).

Grawe Hrvatska d. d. putem linka  

https://www.grawe.hr/sing/ ili putem SING-ove mrežne 

stranice u izborniku pogodnosti, osiguranje imovine, 

nekretnina i sl. odabrati poveznicu koja će vas odvesti 

na posebno izrađenu stranicu Grawe osiguranja 

namijenjenu članovima SING-a. U ponudi imate više 

proizvoda. Nakon ispunjavanja upitnik će automatski biti 

proslijeđen djelatnicima u osiguravajućem društvu koji 

će vas u najkraćem roku kontaktirati te izraditi 

neobvezujuću ponudu osiguranja imovine (nekretnine).

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d. d. 

https://www.erstebank.hr/hr/poslovne-suradnje/ponuda-

za-clanove-sindikat-naftnog-gospodarstva ili preko 

SING-ove mrežne stranice Wiener osiguranje i klikom 

na Ponuda za članove SING-a, zatim klikom na Wiener 

osiguranja gdje se nudi više proizvoda namijenjenih 

članovima SING-a. Nakon ispunjavanja upitnik će biti 

proslijeđen Wiener osiguranju. Nakon toga će vas 

kontaktirati osoba zadužena za SING te izraditi 

neobvezujuću ponudu osiguranja imovine (nekretnine).

DRUGI OBLICI OSIGURANJA

Osiguravajuća društva s kojima je SING dogovorio 

suradnju također nude i neke druge oblike osiguranja 

(automobili/plovila/dopunsko/kasko/osiguranje od 

nesretnog slučaja/razni oblici štednje i životnog 

osiguranja) koje svakako možete pogledati i ugovoriti 

ih ako vam odgovaraju. SING se isključivo usmjerio na to 

da svojim članovima dogovori povoljnije uvjete osiguranja 

nekretnine na kojima članovi SING-a i članovi njihovih 

obitelji ostvaruju određene popuste u odnosu na tržišnu 

cijenu osiguranja nekretnine, a za ostale oblike osiguranja 

(kasko, obvezno osiguranje automobila, plovila, razni 

oblici štednje, životnog osiguranja) nije dogovaran 

poseban popust.

Za dodatne informacije u SING-u možete se obratiti 

Tomislavu Ivančiću na tel.: 099 2139 802.
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ste svoju člansku iskaznicu zametnuli ili je ne posjedujete, 

slobodno nam se javite kako bismo vam u najkraćem 

mogućem roku dostavili novu iskaznicu na kućnu adresu. 

Svakom osiguravajućem društvu dali smo mogućnost 

da ponude članovima SING-a iz svoje lepeze proizvoda 

učine dostupnima na njima najprihvatljiviji način, bilo da 

se radi o izravnom pozivu osobi osiguravajućeg društva 

zaduženoj za SING ili putem linkova na SING-ovoj mrežnoj 

stranici koje donosimo u nastavku ovog biltena.

Za izradu ponude osiguranja potrebno je pripremiti ove 

podatke o objektu koji se želi osigurati: 

kuća/stan/vikendica ili neki drugi objekt, površina 

objekta u metrima na kvadrat, godina izgradnje, adresa 

lokacije objekta, tko je vlasnik objekta koji se želi 

osigurati. Naravno, treba naglasiti da želite osiguranje i 

od potresa jer se ono ubraja u skupinu dopunskih 

osiguranja. 

SING preporučuje svojim članovima da svakako zatraže i 

po mogućnosti ugovore osiguranje imovine i od potresa. 

Naglašavamo kako SING ne favorizira nijedno 

osiguravajuće društvo s kojim smo dogovorili suradnju, 

već je to odluka svakog našeg pojedinog člana. 

No, smatramo kako je ulaganje u zaštitu imovine 

dugoročno ispravna investicijska odluka. 

KONTAKTI I POVEZNICE ZA ISPUNJAVANJE 
UPITNIKA O OSIGURANJU IMOVINE 
(NEKRETNINE)
 

Croatia osiguranje d. d.: zadužene su osobe Tomislav 

Minčir, mob.: 091/4598-387, mail: 

tomislav.mincir@crosig.hr i Robert Šimić, mob.: 

091/4598-765, mail: robert.simic@crosig.hr

Upitnik za izradu ponude osiguranja imovine (nekretnine)  

možete pronaći na mrežnoj stranici SING-a u izborniku 

Pogodnosti, klikom na osiguranje imovine, nekretnina 

i sl. izbornik, zatim upitnik „skinuti“, ispuniti te poslati 

na spomenute kontakte. Nakon toga će vas kontaktirati 

djelatnik zadužen za SING te izraditi neobvezujuću 

ponudu osiguranja imovine.

Generali osiguranje d. d. zadužena osoba je Dario Paher, 

mob.: 095/4909-218, mail: dario.paher@generali.hr

Potrebno je pripremiti osnovne podatke o imovini 

(nekretnini) koju želite osigurati: kuća/stan/vikendica/, 

kvadratura, godina izgradnje itd…), poslati na mail 

zadužene osobe ili izravno kontaktirati zaduženu osobu 

u osiguravajućem društvu te zatražiti neobvezujuću 

ponudu osiguranja imovine (nekretnine).

Grawe Hrvatska d. d. putem linka  

https://www.grawe.hr/sing/ ili putem SING-ove mrežne 

stranice u izborniku pogodnosti, osiguranje imovine, 

nekretnina i sl. odabrati poveznicu koja će vas odvesti 

na posebno izrađenu stranicu Grawe osiguranja 

namijenjenu članovima SING-a. U ponudi imate više 

proizvoda. Nakon ispunjavanja upitnik će automatski biti 

proslijeđen djelatnicima u osiguravajućem društvu koji 

će vas u najkraćem roku kontaktirati te izraditi 

neobvezujuću ponudu osiguranja imovine (nekretnine).

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d. d. 

https://www.erstebank.hr/hr/poslovne-suradnje/ponuda-

za-clanove-sindikat-naftnog-gospodarstva ili preko 

SING-ove mrežne stranice Wiener osiguranje i klikom 

na Ponuda za članove SING-a, zatim klikom na Wiener 

osiguranja gdje se nudi više proizvoda namijenjenih 

članovima SING-a. Nakon ispunjavanja upitnik će biti 

proslijeđen Wiener osiguranju. Nakon toga će vas 

kontaktirati osoba zadužena za SING te izraditi 

neobvezujuću ponudu osiguranja imovine (nekretnine).

DRUGI OBLICI OSIGURANJA

Osiguravajuća društva s kojima je SING dogovorio 

suradnju također nude i neke druge oblike osiguranja 

(automobili/plovila/dopunsko/kasko/osiguranje od 

nesretnog slučaja/razni oblici štednje i životnog 

osiguranja) koje svakako možete pogledati i ugovoriti 

ih ako vam odgovaraju. SING se isključivo usmjerio na to 

da svojim članovima dogovori povoljnije uvjete osiguranja 

nekretnine na kojima članovi SING-a i članovi njihovih 

obitelji ostvaruju određene popuste u odnosu na tržišnu 

cijenu osiguranja nekretnine, a za ostale oblike osiguranja 

(kasko, obvezno osiguranje automobila, plovila, razni 

oblici štednje, životnog osiguranja) nije dogovaran 

poseban popust.

Za dodatne informacije u SING-u možete se obratiti 

Tomislavu Ivančiću na tel.: 099 2139 802.
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