Zakon o osiguranju (NN br. 30/2015), članci 380.-382.
INFORMACIJE UGOVARATELJU OSIGURANJA
Informacije ugovaratelju osiguranja kod sklapanja ugovora o osiguranju
Članak 380.
(1) Društvo za osiguranje dužno je prije sklapanja ugovora o osiguranju predati
ugovaratelju osiguranja ili mu dostaviti poštom ili elektroničkom poštom pisanu
obavijest koja sadržava sljedeće informacije i podatke:
1. tvrtku i sjedište društva za osiguranje koje sklapa ugovor o osiguranju
2. kada se ugovor o osiguranju sklapa preko podružnice društva za osiguranje, osim
podataka iz točke 1. ovoga stavka, potrebno je navesti i tvrtku i sjedište podružnice
društva za osiguranje preko koje se sklapa ugovor o osiguranju
3. uvjete osiguranja koji se primjenjuju na ugovor o osiguranju koji se namjerava
sklopiti
4. rok u kojem ponuda obvezuje ponuditelja, pravu na opoziv ponude za sklapanje
ugovora za osiguranje i pravu na odustanak od sklopljenog ugovora o osiguranju
5. uvjete za prestanak i raskid ugovora
6. o vremenu trajanja ugovora o osiguranju
7. o visini premije osiguranja, načinu plaćanja premije osiguranja, visini doprinosa,
poreza i drugih troškova i naknada koji se naplaćuju osim premije osiguranja i ukupan
iznos plaćanja
8. informaciju o postupku rješavanja pritužbi u vezi s ugovorima, uključujući i adresu
za primanje pritužbi, i o tijelu nadležnom za rješavanje pritužbe
9. o tijelu koje je nadležno za nadzor nad društvom za osiguranje.
(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, društvo za osiguranje koje pruža usluge
neživotnih osiguranja dužno je u obavijesti navesti i:
1. kad je ugovaratelj osiguranja fizička osoba, mjerodavno pravo koje se primjenjuje
na ugovor o osiguranju, kad strane nemaju slobodu izbora prava
2. kad je ugovaratelj osiguranja fizička osoba, o slobodi izbora mjerodavnog prava i
prava koje društvo za osiguranje predlaže da se izabere kao mjerodavno.
(3) Kad se neživotno osiguranje nudi u skladu s pravom nastana ili slobodom pružanja
usluga, ugovaratelja osiguranja se, prije nego što preuzme bilo kakvu obvezu, u svim
dokumentima koji mu se izdaju obavješćuje o državi članici u kojoj se nalazi sjedište

ili, prema potrebi, podružnica preko koje će ugovor biti sklopljen, s tim da se navedeno
ne primjenjuje na velike rizike.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka društvo za osiguranje dužno je u informacijama
navesti i ime i adresu predstavnika društva za osiguranje iz članka 67. ovoga Zakona.
(5) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, društvo za osiguranje koje pruža usluge
životnih osiguranja dužno je u obavijesti navesti i:
1. točnu uputu ugovaratelju osiguranja gdje može pronaći izvješće o solventnosti i
financijskom stanju društva za osiguranje, čime se ugovaratelju osiguranja
omogućava jednostavan pristup tim informacijama
2. određivanje svake naknade i svake opcije
3. osnovicu, mjerila te uvjete za sudjelovanje u dobiti te pravu na isplatu pripisane
dobiti u svim slučajevima isplate
4. tablice otkupne vrijednosti i tablice kapitaliziranih svota po godinama trajanja
osiguranja
5. informaciju da ugovaratelj osiguranja može odustati od ugovora o životnom
osiguranju najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti društva za
osiguranje o sklapanju ugovora, pri čemu ugovaratelj osiguranja ne snosi obveze koje
proizlaze iz tog ugovora
6. druge posebne informacije koje su potrebne da bi ugovaratelj osiguranja pravilno
razumio rizike na kojima se temelji ugovor i obveze ugovornih strana
7. informacije o sporazumima za primjenu razdoblja mirovanja koje sadržavaju uvjete
i posljedice sklapanja tih sporazuma, kad je primjenjivo
8. mjerodavno pravo koje se primjenjuje na ugovor o osiguranju, kad strane nemaju
slobodu izbora prava
9. o slobodi izbora mjerodavnog prava i prava koje društvo za osiguranje predlaže da
se izabere kao mjerodavno.
(6) Kod ugovora o životnom osiguranju kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik
ulaganja društvo za osiguranje dužno je u obavijesti prije sklapanja ugovora o
osiguranju, osim podataka iz stavaka 1. i 5. ovoga članka, navesti i sljedeće:
– u slučaju osiguranja vezanih uz vrijednost udjela UCITS fonda, podatke sadržane u
prospektu i pravilima UCITS fonda kako su definirani zakonom kojim se uređuje
osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
– u slučaju osiguranja vezanih uz vrijednost imovine ili udjela unutarnjeg fonda,
podatke sadržane u pravilima unutarnjeg fonda iz članka 162. stavka 5. ovoga Zakona

– u slučaju osiguranja vezanih uz dionički indeks, odnosno drugu referentnu
vrijednost, podatke o temeljnoj imovini dioničkog indeksa, odnosno druge referentne
vrijednosti.
(7) Ako su podaci navedeni u ovome članku sadržani u uvjetima osiguranja koje je
društvo za osiguranje predalo ugovaratelju osiguranja prije sklapanja ugovora o
osiguranju, smatra se da je društvo ispunilo obvezu davanja informacija ugovaratelju
osiguranja.
(8) U slučaju sklapanja ugovora o osiguranju putem mrežne stranice informacije iz
ovoga članka moraju biti stavljene na raspolaganje na mrežnoj stranici i prihvaćene
od ugovaratelja osiguranja prije samog sklapanja osiguranja.

Informacije ugovaratelja osiguranja za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju
Članak 381.
(1) Društvo za osiguranje dužno je za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju pisano
obavijestiti ugovaratelja osiguranja o promjeni podataka iz članka 380. stavka 1. ovoga
Zakona.
(2) Kad u vezi s ponudom za sklapanje ili sklapanjem ugovora o životnom osiguranju,
društvo za osiguranje navede informacije o iznosima potencijalnih isplata iznad i izvan
ugovorenih isplata, društvo za osiguranje dužno je dati ugovaratelju osiguranja primjer
izračuna mogućih isplata nakon isteka osiguranja, primjenjujući osnovice za izračun
premije s tri različite kamatne stope. Navedeno se ne primjenjuje na ugovore o
životnom osiguranju za slučaj smrti. Društvo za osiguranje dužno je obavijestiti
ugovaratelja osiguranja na jasan i sveobuhvatan način da je primjer izračuna samo
model izračuna koji se temelji na pretpostavkama te da ugovaratelj osiguranja na
temelju primjera izračuna ne može ostvariti nikakva ugovorna potraživanja.
(3) U slučaju osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti društvo za osiguranje dužno je
obavijestiti ugovaratelja osiguranja jednom godišnje i u pisanom obliku o stanju
ukupnog osigurateljnog pokrića, uključujući sudjelovanje u dobiti Nadalje, kad je
društvo za osiguranje navelo informacije o potencijalnom budućem razvoju
sudjelovanja u dobiti, društvo za osiguranje dužno je obavijestiti ugovaratelja
osiguranja o razlici između ostvarenog sudjelovanja u dobiti i podataka danih pri
sklapanju ugovora.
(4) U slučaju osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja društvo
za osiguranje dužno je jednom godišnje pisano obavijestiti ugovaratelja osiguranja o
vrijednosti imovine po polici osiguranja u skladu s člankom 162. ovoga Zakona.

Sadržaj obavijesti
Članak 382.
(1) Tekst i sadržaj obavijesti iz članaka 380. i 381. ovoga Zakona mora biti napisan na
pregledan i razumljiv način ugovaratelju osiguranja, odnosno osiguraniku te sastavljen
na hrvatskom jeziku.

(2) Iznimno, tekst i sadržaj obavijesti iz članaka 380. i 381. ovoga Zakona može biti
napisan i na drugom jeziku ako to ugovaratelj osiguranja zatraži ili ako ugovaratelj
osiguranja ima slobodu izbora prava koje se primjenjuje.

