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Usporedba kretanja cijene Bitcoin-a i cijene fara košarice 

marke vozila A
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Mjera inflacije u štetama je prosječna šteta

U posljednih 5 godina prosječna šteta AK porasla preko 40%

Izvor podataka: Hrvatski ured za osiguranje

Siječanj 2017. = 100, indeksi temeljem kumulativnih prosjeka tijekom jedne kalendarske godine za hrvatsko tržište

Kretanje prosječne premije i štete za vrstu osiguranja 03.01, RH
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Kretanje cijene košarice zamjenskih dijelova

U posljednjih 5 godina cijena fara udvostručena

Izvor podataka: CROATIA osiguranje d.d., siječanj 2017. = 100

Indeksi temeljem prosječne košarice 8 najzastupljenijih dijelova u štetama za 8 zastupljenijih marki osobnih vozila



Hrvatski dijelovi marke B osobnog automobila C segmenta u 

prosjeku skuplji preko 80% u odnosu na najpovoljnije 
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Hrvatski dijelovi marke C osobnog automobila D segmenta u 

prosjeku skuplji preko 40% u odnosu na najpovoljnije 
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Inflacija šteta, pored inflacije indeksa potrošačkih cijena, 

uključuje i ostale faktore, kao na primjer

Nova zakonska regulativa Cijene energenata

Demografske promjene Cijene auto dijelova

Prosječne plaće Političke promjene

Pojave novih bolesti / nove 

metode liječenja
Nove tehnologije
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Tehnologija u službi inflacije 

Kako proizvođači vozila utječu na inflaciju šteta?

Komercijalna primjena napredne 

tehnologije

Sigurnosni standardi materijala 

izrade

Konfiguriranje i personalizacija 

boja i lakova

Povećanje udjela električnih 

vozila
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U razdoblju od 10 godina konverzijom tehnologije Audi je 

povećao cijenu dijela za više od 8 puta 

*izvor Audatex kalkulacijski program
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Standard zamjene povećava trošak popravka obloge   

branika 4 puta

*Izvor: Audatex kalkulacijski program

Primjer MB S klasa W223
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Strogi sigurnosni standardi limitiraju popravak oštećenja na 

dijelovima od ugljičnih vlakana 

Primjer BMW i3
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Strogi sigurnosni standardi limitiraju popravak oštećenja na 

dijelovima aluminija i čelika visoke čvrstoće 

Primjer MB S klasa W222
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Lakiranjem troslojnom bojom dolazimo do povećanja troška i 

do 200% 

Primjer Mazda 46V Soul Red Crystal

Primjer Ford Hot Magenta

Izvor Audatex kalkulacijski program
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Električna vozila

Zelena tranzicija ili ... 

Primjer Audi A3 e-tron
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Aktivno praćenje tehnoloških trendova te uvođenje novih 

procesa mogu smanjiti negativne efekte inflacije klijentima

...Edukacija klijenata o mogućnostima sanacije oštećenja 

(popravak vs. zamjena)

...Izrada novih metodologija procjene koje prate tehnološke 

trendove na tržištu

...Prilagodba proizvoda i usluga osiguratelja specifičnim 

potrebama klijenata
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Usporedba kretanja cijene Bitcoin-a i cijene fara košarice 

marke vozila A



Hvala na pažnji!


