
Informacije o pravilima općeg dobra hrvatskog prava (obvezne odredbe hrvatskog prava) 
 
Uvod 
 
Ova se informacija odnosi na društva za osiguranje i posrednike iz EEA koji su u skladu s člankom 147. 
Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju 
djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) ili člankom 4. Direktive (EU) 2016/97 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja ovlašteni od strane nadležnog tijela matične 
države za obavljanje poslova osiguranja na području Republike Hrvatske. 

 
Važeće hrvatsko zakonodavstvo o osiguranju 

 
Odredbe koje uređuju poslove osiguranja u Republici Hrvatskoj propisane su, između ostalog, sljedećim 
aktima: 

 Zakon o osiguranju (ZOS) – Narodne novine 30/15, 112/18 
 Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (ZOOP) – Narodne novine 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, i 

152/14  
 Zakon o obveznim odnosima (ZOO) – Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18 
 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – Narodne novine 80/13 i 137/13.  

 
Ovaj tekst sažima pravila općeg dobra Zakona o osiguranju, Zakona o obveznim osiguranjima u 
prometu, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. 
 
Obavljanje poslova osiguranja ili reosiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje iz 
države članice u Republici Hrvatskoj, neposredno ili putem podružnice, obuhvaćeno je odredbama članka 
66. - 77. Zakona o osiguranju. 
 
Polica i druge isprave o osiguranju (Članak 926. ZOO-a) 
 

1. U polici moraju biti navedeni: ugovorne strane, osigurana osoba, odnosno osigurana stvar ili drugi 
predmet osiguranja, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, iznos 
osiguranja ili da je osiguranje neograničeno, premija ili doprinos (ulog), nadnevak izdavanja police i 
potpisi ugovornih strana. 

2. Polica osiguranja može biti privremeno zamijenjena listom pokrića ili drugom ispravom o osiguranju 
u koju se unose bitni sastojci ugovora. 

3. Osiguratelj je dužan upozoriti ugovaratelja osiguranja da su opći i/ili posebni uvjeti osiguranja sastavni 
dio ugovora i predati mu njihov tekst, ako ti uvjeti nisu već otisnuti na polici. 

4. Ispunjenje obveze iz stavka 3. ovoga članka mora biti navedeno na polici. 
5. U slučaju neslaganja neke odredbe općih ili posebnih uvjeta i neke odredbe police primijenit će se 

odredba police; u slučaju neslaganja neke tiskane i strojem pisane odredbe primijenit će se pisana 
odredba, a u slučaju neslaganja ovih s rukopisnom odredbom, primijenit će se rukopisna odredba. 

6. Prema sporazumu ugovornih strana polica može glasiti na ime određene osobe, po naredbi, na 
donositelja ili za račun koga se to tiče. 

 
Polica osiguranja života (Članak 967. ZOO-a) 
 

1. Pored sastojaka koje mora imati svaka polica, u polici osiguranja života moraju biti naznačeni: ime i 
prezime osobe na čiji se život odnosi osiguranje, nadnevak njezina rođenja ili rok o kojem ovisi 
nastanak prava na isplatu osiguranog iznosa. 

2. Polica osiguranja života može glasiti na određenu osobu ili po naredbi, ali ne može glasiti na 
donositelja. 

3. Za pravovaljanost indosamenta police po naredbi potrebno je da sadrži ime korisnika, nadnevak 
indosiranja i potpis indosanta. 

 
Oglašavanje 
 
Društvo za osiguranje sa sjedištem u drugoj državi članici može oglašavati svoje usluge u Republici Hrvatskoj 
putem svih dostupnih komunikacijskih sredstava pod uvjetom da je to oglašavanje u skladu s odredbama 
ovoga Zakona koje uređuju promidžbu i drugim propisima koji uređuju oblik i sadržaj takvog oglašavanja i 
koji su doneseni u interesu općeg dobra. 



 
Informacije ugovaratelju osiguranja kod sklapanja ugovora o osiguranju (Članci 380. – 382. ZOS-a) 
 

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: 

 tvrtku i sjedište društva za osiguranje koje sklapa ugovor o osiguranju 
 kada se ugovor o osiguranju sklapa preko podružnice društva za osiguranje, osim podataka 

o tvrtki i sjedištu društva za osiguranje koje sklapa ugovor o osiguranju, potrebno je navesti i 

tvrtku i sjedište podružnice društva za osiguranje preko koje se sklapa ugovor o osiguranju 

 uvjete osiguranja koji se primjenjuju na ugovor o osiguranju koji se namjerava sklopiti 
 rok u kojem ponuda obvezuje ponuditelja, pravu na opoziv ponude za sklapanje ugovora za 

osiguranje i pravu na odustanak od sklopljenog ugovora o osiguranju 
 uvjete za prestanak i raskid ugovora 
 o vremenu trajanja ugovora o osiguranju 
 o visini premije osiguranja, iznosu osiguranja za osnovno i dopunsko pokriće i prema potrebi, 

o načinu plaćanja i trajanju plaćanja premije osiguranja, visini doprinosa ako je primjenjivo, 
poreza i drugih troškova i naknada koji se naplaćuju osim premije osiguranja i ukupan iznos 
plaćanja 

 informaciju o postupku rješavanja pritužbi u vezi s ugovorima, uključujući i adresu za primanje 
pritužbi, i o tijelu nadležnom za rješavanje pritužbe 

 o tijelu koje je nadležno za nadzor nad društvom za osiguranje. 
2. Osim podataka iz točke 1., društvo za osiguranje koje pruža usluge neživotnih osiguranja dužno je 

u obavijesti navesti i: 
 kad je ugovaratelj osiguranja fizička osoba, mjerodavno pravo koje se primjenjuje na ugovor 

o osiguranju, kad strane nemaju slobodu izbora prava 
 kad je ugovaratelj osiguranja fizička osoba, o slobodi izbora mjerodavnog prava i prava koje 

društvo za osiguranje predlaže da se izabere kao mjerodavno 
 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. 

3. Osim podataka iz točke 1., društvo za osiguranje koje pruža usluge životnih osiguranja dužno je u 
obavijesti navesti i: 

 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 

 informaciju o premiji osiguranja za svaki iznos osiguranja, kako osnovno tako i dopunsko 
pokriće te definiciju svakog iznosa osiguranja i opcije iz ugovora o osiguranju 

 osnovicu, mjerila te uvjete za sudjelovanje u dobiti te pravu na isplatu pripisane dobiti u svim 
slučajevima isplate 

 individualizirane tablice otkupnih i kapitaliziranih vrijednosti po godinama trajanja osiguranja 
te u kojoj mjeri su ove vrijednosti garantirane 

 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 

 druge posebne informacije koje su potrebne da bi ugovaratelj osiguranja pravilno razumio 
rizike na kojima se temelji ugovor i obveze ugovornih strana 

 informacije o sporazumima za primjenu razdoblja mirovanja koje sadržavaju uvjete i posljedice 
sklapanja tih sporazuma, kad je primjenjivo 

 mjerodavno pravo koje se primjenjuje na ugovor o osiguranju, kad strane nemaju slobodu 
izbora prava 

 o slobodi izbora mjerodavnog prava i prava koje društvo za osiguranje predlaže da se izabere 
kao mjerodavno. 

4. U slučaju unit-linked ugovora, društvo za osiguranje dužno je prije sklapanja ugovora o osiguranju, 
osim podataka iz točaka 1. i 3., obavijestiti ugovaratelja osiguranja o sljedećem: 
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 točaka 1. i 3., 
navesti i sljedeće: 



 u slučaju osiguranja vezanih uz vrijednost udjela UCITS fonda, ključne informacije za 
ulagatelje UCITS fonda s uputom ugovaratelju osiguranja gdje može pronaći 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. ZOS-a 

 u slučaju osiguranja vezanih uz dionički indeks, odnosno drugu referentnu vrijednost, podatke 
o temeljnoj imovini dioničkog indeksa, odnosno druge referentne vrijednosti. 
 

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. 
 
U slučaju sklapanja ugovora o osiguranju putem internetske stranice informacije iz ovoga članka moraju biti 
stavljene na raspolaganje na internetskoj stranici i prihvaćene od ugovaratelja osiguranja prije samog 
sklapanja osiguranja. 
 
Društvo za osiguranje dužno je za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju pisano obavijestiti 
ugovaratelja osiguranja o promjeni podataka iz točaka 1 do 4 (Članak 380. ZOS-a). 

 
 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. 

 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. 

 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. ZOS-a. 
 

Sadržaj obavijesti 
 
Tekst i sadržaj obavijesti mora biti napisan na pregledan i razumljiv način ugovaratelju osiguranja, odnosno 
osiguraniku te sastavljen na hrvatskom jeziku. Iznimno, tekst i sadržaj obavijesti može biti napisan i na 
drugom jeziku ako to ugovaratelj osiguranja zatraži ili ako ugovaratelj osiguranja ima slobodu izbora prava 
koje se primjenjuje. 
 
Zdravstveno osiguranje 
 
Sukladno članku 72. stavku 1. točki 11. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 
80/13, 137/13) prihodi obveznoga zdravstvenog osiguranja su, između ostalih, i prihodi od obveznoga 
osiguranja od automobilske odgovornosti. Nadalje, sukladno članku 72. stavku 3. predmetnog zakona te 
prihode uplaćuju društva za osiguranje u visini od 4% naplaćene funkcionalne premije osiguranja od 
obveznoga osiguranja od automobilske odgovornosti. Navedeni iznos predstavlja predujam naknade 
prouzročene štete Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u slučajevima iz članka 140. tog zakona 
koju su prouzročili vlasnici, odnosno korisnici osiguranoga motornog vozila. Nadalje, sukladno članku 72. 
stavku 4. predmetnog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, društva za osiguranje obvezna su 
sredstva na ime prihoda iz članka 72. stavka 1. točke 11. tog zakona na način propisan člankom 72. stavkom 
3. tog zakona uplatiti do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec na ukupan iznos naplaćene funkcionalne 
premije osiguranja od obveznoga osiguranja od automobilske odgovornosti u korist računa Hrvatskog zavoda 
za zdravstveno osiguranje.   



Nadalje, prema članku 77. stavku 1. Zakona o osiguranju (Narodne novine 30/15, 112/18) navedeni Zakon o 
obveznom zdravstvenom osiguranju primjenjuje se na sva društva za osiguranje iz EGP-a koja su u skladu 
s odredbama Zakona o osiguranju i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu pružaju usluge obveznog 
osiguranja od automobilske odgovornosti na teritoriju Republike Hrvatske u okviru slobode usluga i slobode 
poslovnog nastana. Uz to, osiguravajuća društva iz druge države članice koja pružaju usluge obveznog 
osiguranja od automobilske odgovornosti na području Republike Hrvatske na temelju slobode pružanja 
usluga ili slobode poslovnog nastana dužna su platiti 4% naplaćene funkcionalne premije osiguranja od 
obveznoga osiguranja od automobilske odgovornosti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje kako je 
gore opisano. 
 
Oblik informacija koje pružaju posrednici u osiguranju i obveze posrednika u osiguranju vezano uz 
sklapanje ugovora o osiguranju  
 
Članak 431. ZOS-a: 

1. Posrednik u osiguranju dužan je pravodobno prije sklapanja ugovora o osiguranju dati strankama 
sljedeće informacije: 

 svoje ime i prezime i adresu ako se radi o obrtniku odnosno naziv i adresu ako se radi o 
pravnoj osobi 

 informaciju da je posrednik u osiguranju 
 daje li ili ne daje savjet o proizvodima osiguranja koje distribuira 
 informaciju o mogućnosti zainteresiranih stranaka iz članka 375. ovoga Zakona da podnesu 

pritužbu na rad posrednika u osiguranju iz članka 402. ovoga Zakona te o postupcima 
izvansudskog rješavanja pritužbi i sporova iz članka 427. ovoga Zakona 

 informaciju o registru u koji je upisan i način provjere toga upisa i 
 informaciju postupa li po nalogu stranke ili djeluje u ime i za račun jednog ili više društva za 

osiguranje. 
2. Osim obveze propisane člancima 380. i 382. ovoga Zakona, društvo za osiguranje dužno je 

pravodobno, prije sklapanja ugovora o osiguranju, osigurati da će njegov zaposlenik dati strankama i 
sljedeće informacije: 

 naziv i adresu društva za osiguranje 
 informaciju da je zaposlenik društva za osiguranje 
 informaciju daje li ili ne daje savjete o proizvodima osiguranja koje distribuira 
 informaciju o mogućnosti potrošača, stranaka i drugih zainteresiranih strana iz članka 375. 

ovoga Zakona da podnesu pritužbu na rad društva za osiguranje te o postupcima 
izvansudskog rješavanja pritužbi i sporova iz članka 427. ovoga Zakona. 

 
Članak 432. ZOS-a:  

1. Osim informacija iz članka 431. ovoga Zakona posrednik u osiguranju dužan je pravodobno prije 
sklapanja ugovora o osiguranju pružiti stranki i sljedeće informacije: 

 ima li udjel, izravni ili neizravni, koji predstavlja 10 % ili više prava glasa ili kapitala u 
predmetnom društvu za osiguranje 

 ima li određeno društvo za osiguranje odnosno matično društvo određenog društva za 
osiguranje udjel, posredno ili neposredno, koji predstavlja 10 % ili više prava glasa ili kapitala 
u posredniku u osiguranju 

 u vezi sa sadržajem ugovora koji je predložio ili u vezi s kojim je dao savjet dužan je dati 
informaciju o tome: 
o daje li savjete na temelju nepristrane i personalizirane analize 
o je li pod ugovornom obvezom obavljati poslove distribucije osiguranja isključivo s jednim 

ili više društava za osiguranje, u kojem slučaju treba dostaviti imena tih društava za 
osiguranje 

o je li pod ugovornom obvezom obavljanja distribucije osiguranja za jednog ili više društava 
za osiguranje i daje li savjete na temelju nepristrane i personalizirane analize, u kojem 
slučaju treba navesti imena društava za osiguranje s kojima može poslovati i s kojima 
posluje 

 narav primljenih primitaka u vezi s ugovorom o osiguranju 
 radi li u vezi s ugovorom o osiguranju 

o na honorarnoj osnovi, odnosno u obliku naknade koju izravno plaća stranka 
o na osnovi provizije bilo koje vrste, što znači da su primici uključeni u premiju osiguranja 
o na osnovi bilo kojih drugih vrsta primitaka, uključujući ekonomsku korist bilo kakve vrste 

koja se nudi ili daje u pogledu ugovora o osiguranju 



o na osnovi kombinacije bilo koje vrste primitaka navedene u podtočkama a), b) i c) ove 
točke. 

2. Ako naknadu izravno plaća stranka, posrednik u osiguranju dužan je obavijestiti stranku o iznosu 
naknade ili, ako to nije moguće, načinu izračuna naknade. 

3. Društvo za osiguranje dužno je pravodobno, prije sklapanja ugovora o osiguranju obavijestiti svoju 
stranku o naravi primitaka koju primaju njegovi zaposlenici u vezi s ugovorom o osiguranju za poslove 
distribucije osiguranja. 

4. U slučaju bilo kakvih drugih plaćanja stranaka, osim premije osiguranja i planiranih plaćanja, na 
temelju ugovora o osiguranju nakon njegova sklapanja, posrednik u osiguranju ili društvo za 
osiguranje mora izvijestiti stranku i o svakoj takvoj uplati u skladu s ovim člankom. 

 
Članak 433. ZOS-a:  

1. Prije sklapanja ugovora o osiguranju distributer osiguranja pojašnjava, na temelju informacija koje je 
dobio od stranke, zahtjeve i potrebe stranke i stranki je dužan dati objektivne informacije o proizvodu 
osiguranja u razumljivom obliku kako bi se toj stranki omogućilo da donese odluku o sklapanju 
ugovora o osiguranju na temelju primljenih informacija. 

2. Svaki ponuđeni ugovor o osiguranju mora biti u skladu sa zahtjevima i potrebama stranke. 
3. Ako se prije sklapanja bilo kojeg posebnog ugovora o osiguranju stranki daju savjeti, distributer 

osiguranja stranki je dužan dati personaliziranu preporuku u kojoj objašnjava zašto bi određeni 
proizvod najbolje ispunio zahtjeve i potrebe stranke. 

4. Informacije iz stavka 1. ovoga članka mijenjaju se ovisno o složenosti ponuđenog proizvoda 
osiguranja i kategorije stranke. 

5. Kada posrednik u osiguranju obavijesti stranku da savjete daje na temelju nepristrane i 
personalizirane analize, dužan je takve savjete davati na temelju analize dostatno velikog broja 
ugovora o osiguranju raspoloživih na tržištu kako bi mogao dati osobnu preporuku, u skladu sa 
stručnim kriterijima, o tome koji bi ugovor o osiguranju odgovarao potrebama stranke. 

6. Neovisno o informacijama iz članka 380. ovoga Zakona te bez obzira na to je li dobiven savjet i 
neovisno o tome je li proizvod osiguranja dio paketa u skladu s člankom 436.a ovoga Zakona, prije 
sklapanja ugovora distributer osiguranja stranki je dužan dati relevantne informacije o proizvodu 
osiguranja u razumljivom obliku kako bi stranki omogućio da donese informiranu odluku, uzimajući 
pritom u obzir složenost proizvoda osiguranja i kategoriju stranke. 

7. U vezi s distribucijom proizvoda neživotnog osiguranja iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona, 
informacija iz stavka 6. ovoga članka mora se dati putem standardiziranog dokumenta s 
informacijama o proizvodu osiguranja na papiru ili drugom trajnom mediju. 

8. Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja iz stavka 7. ovoga članka sastavlja proizvođač 
proizvoda neživotnog osiguranja. 

9. Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja iz stavka 7. ovoga članka: 
 mora biti kratak i samostalan dokument 
 mora biti prikazan i strukturiran tako da je jasan i jednostavan za čitanje te napisan slovima 

veličine koja omogućuje čitanje 
 ne smije, u slučaju da je izvorna verzija bila u boji, biti u manjoj mjeri razumljiv kada je tiskan 

ili fotokopiran u crno-bijeloj verziji 
 mora biti napisan na hrvatskom jeziku, službenim jezicima ili na jednom službenom jeziku 

kojim se služi u dijelu države članice u kojem se proizvod osiguranja nudi ili, ako se tako 
dogovore potrošač odnosno stranka i distributer, na drugom jeziku 

 mora biti točan i ne dovoditi u zabludu 
 mora sadržavati naslov: »Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja« na vrhu prve 

stranice 
 mora sadržavati izjavu o tome da se sve predugovorne i ugovorne informacije o proizvodu 

nalaze u drugim dokumentima. 
 

10. Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja iz stavka 7. ovoga članka treba se dati zajedno s 
informacijama iz članaka 380. i 382. ovoga Zakona ili informacijama drugih propisa Europske unije 
pod uvjetom da su ispunjeni svi uvjeti određeni u stavku 9. ovoga članka. 

11. Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja iz ovoga članka sadržava sljedeće informacije: 
 informacije o vrsti osiguranja 
 sažetak pokrića osiguranja, uključujući osigurane osnovne rizike, iznos osiguranja i, prema 

potrebi, zemljopisni opseg i sažetak isključenih rizika 
 način plaćanja premije i trajanje plaćanja 
 isključenja iz ugovora o osiguranju 



 obveze na početku ugovora o osiguranju 
 obveze tijekom razdoblja trajanja ugovora 
 obveze u slučaju odštetnog zahtjeva 
 razdoblje trajanja ugovora, uključujući datum početka i isteka ugovora 
 načine raskida ugovora. 

12. U vezi s distribucijom proizvoda investicijskih proizvoda osiguranja iz članka 7. stavka 3. ovoga 
Zakona informacije se daju u skladu s propisima kojima se uređuje davanje ključnih informacija o 
investicijskim proizvodima osiguranja. 

13. Iznimno od stavaka 7. i 8. ovoga članka, dokument s informacijama o proizvodu osiguranja izdaje i 
proizvođač životnih osiguranja osim investicijskih proizvoda osiguranja iz stavka 12. ovoga članka u 
skladu s odredbama ovoga članka i članka 380. ovoga Zakona. 

 
Članak 434. ZOS-a:  
Sporedni posrednik u osiguranju dužan je pravodobno prije sklapanja ugovora o osiguranju dati strankama 
sljedeće opće informacije: 

 svoje ime, prezime i adresu te informaciju da je sporedni posrednik u osiguranju 
 informaciju o mogućnost stranaka i drugih zainteresiranih strana da podnesu pritužbu na rad 

posrednika u osiguranju iz članka 427. ovoga Zakona te o postupcima izvansudskog 
rješavanja pritužbi i sporova iz članka 427. ovoga Zakona 

 informaciju o registru u koji je upisan i način provjere toga upisa i 
 narav primljenih primitaka u pogledu ugovora o osiguranju. 

 
Članak 435. stavci 2. i 3. ZOS-a:  
Informacije iz članaka 436.f i 436.g ovoga Zakona nije potrebno pružiti profesionalnom ulagatelju kako je 
uređeno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala. 
 
Distributer osiguranja i osobe za koje distributer osiguranja odgovara ne smiju naplatiti niti prihvatiti primitak 
ili bilo koje drugo novčano plaćanje ili nenovčanu korist od treće strane ili za račun treće strane koje se odnosi 
na distribuciju proizvoda osiguranja. 
 
Članak 436. ZOS-a:  

1. O svim informacijama koje je potrebno dostaviti u skladu s člancima 431., 432., 433. i 436.f ovoga 
Zakona stranka se obavješćuje: 

 na papiru 
 na jasan i točan način, koji je razumljiv stranki 
 na hrvatskom jeziku ili službenom jeziku države članice u kojoj se nalazi rizik ili države članice 

u kojoj je nastala obveza informiranja ili na nekom drugom jeziku dogovorenom između strana 
i 

 besplatno. 
2. Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, informacije iz članaka 431., 432., 433. i 436.f ovoga 

Zakona stranki se dostavljaju na jednom od sljedećih medija: 
 na trajnom mediju koji nije papir, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni stavkom 4. ovoga članka ili 
 putem internetske stranice ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni stavkom 5. ovoga članka. 

3.  U slučaju da se informacije iz članaka 431., 432., 433. i 436.f ovoga Zakona dostavljaju koristeći 
trajni medij koji nije papir ili preko internetske stranice, na zahtjev stranke besplatno se dostavlja u 
papirnatom obliku. 

4. Informacije iz članaka 431., 432., 433. i 436.f ovoga Zakona mogu se dostaviti koristeći trajni medij 
koji nije papir ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: 

 korištenje trajnog medija prikladno je u kontekstu poslovanja između distributera osiguranja i 
stranke i 

 stranki je dan izbor između informacija na papiru ili na trajnom mediju te je izabrala taj drugi 
medij. 

5. Informacije iz članaka 431., 432., 433. i 436.f ovoga Zakona mogu se dostaviti preko internetske 
stranice ako je ona osobno upućena stranki ili ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: 

 dostava tih informacija putem internetske stranice prikladna je u kontekstu poslovanja između 
distributera osiguranja i stranke 

 stranka je pristala na dostavu tih informacija putem internetske stranice 
 stranka je elektroničkim putem obaviještena o adresi internetske stranice i mjestu na stranici 

na kojem se nalaze te informacije 



 osigurano je da su te informacije dostupne na internetskoj stranici onoliko dugo koliko je 
stranki razumno potrebno da se njima koristi. 

6. U svrhu primjene odredbi iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, pružanje informacija uz korištenje trajnog 
medija koji nije papir ili preko internetske stranice smatra se prikladnima u kontekstu poslovanja 
između distributera osiguranja i stranke ako postoje dokazi da stranka raspolaže redovitim pristupom 
internetu što se smatra naznačena adresa elektroničke pošte stranke. 

7. U slučaju telefonske prodaje, informacije dane stranki od strane distributera osiguranja prije sklapanja 
ugovora, uključujući dokument s informacijama o proizvodu osiguranja, moraju biti pružene u skladu 
s propisima koji se primjenjuju na prodaju financijskih usluga potrošačima odnosno strankama na 
daljinu. 

8. Ako stranka u slučaju iz stavka 7. ovoga članka odabere da joj se prethodne informacije dostave na 
trajnom mediju koji nije papir u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, distributer osiguranja pruža 
informacije stranki neposredno nakon sklapanja ugovora o osiguranju. 

 
Članak 436.f stavak 5. ZOS-a: 
Zabranjeno je prihvaćanje naknade, provizije ili nenovčane koristi od trećih strana u vezi s pružanjem usluge 
savjetovanja o osiguranju, a u slučaju prihvaćanja, primljena korist vraća se strankama ili se izjednačuje do 
visine naknade koju plaća stranka. 
 
Članak 436.g stavci 6. i 7. ZOS-a: 
Osim obveze iz članka 433. stavka 1. ovoga Zakona, ako se ne pružaju savjeti u vezi s investicijskim 
proizvodima osiguranja, posrednici u osiguranju i društva za osiguranje mogu obavljati poslove distribucije 
osiguranja na području Republike Hrvatske iznimno od stavka 3. ovoga članka ako su ispunjeni sljedeći 
uvjeti: 

 poslovi se odnose na svaki od sljedećih investicijskih proizvoda osiguranja: 
o ugovore kojima se omogućava samo investicijska izloženost financijskim instrumentima 

koji se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala ne smatraju složenima te koji 
ne sadrže strukturu koja strankama otežava shvaćanje povezanih rizika ili 

o ostale jednostavne investicijske proizvode osiguranja 
 poslovi distribucije osiguranja obavljaju se na zahtjev stranke ili potencijalne stranke 
 stranki ili potencijalnoj stranki objašnjeno je da od posrednika u osiguranju ili društva za 

osiguranje pri obavljanju poslova distribucije osiguranja nije zatraženo da provede ocjenu 
prikladnosti investicijskog proizvoda osiguranja ili pružene ili ponuđene usluge distribucije 
osiguranja te da stranki ili potencijalnoj stranki nije pružena odgovarajuća zaštita u skladu s 
relevantnim pravilima poslovnog ponašanja i takvo se upozorenje može dati u 
standardiziranom obliku 

 posrednik u osiguranju ili društvo za osiguranje postupa u skladu sa svojim obvezama iz 
članaka 436.d i 436.e ovoga Zakona. 

 
Svi posrednici u osiguranju ili društva za osiguranje, uključujući one koji pružaju usluge na temelju slobode 
pružanja usluga ili poslovnog nastana, dužni su poštivati primjenjive odredbe u državi članici u kojoj stranke 
s kojima sklapaju ugovore o osiguranju imaju uobičajeno boravište ili poslovni nastan i koja nije primijenila 
izuzeća iz stavka 6. ovoga članka. 
 
Obvezno osiguranje u prometnom sektoru 
 
Članak 2. ZOOP-a: 
Obvezna osiguranja u prometu jesu: 

 osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja, 
 osiguranje vlasnika, odnosno korisnika (u daljnjem tekstu: vlasnika) vozila od odgovornosti za 

štete nanesene trećim osobama (u daljnjem tekstu: osiguranje od automobilske odgovornosti), 
 osiguranje zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete 

nanesene trećim osobama i putnicima, 
 osiguranje vlasnika, odnosno korisnika (u daljnjem tekstu: vlasnika) brodice na motorni pogon 

(u daljnjem tekstu: brodice), odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim 
osobama. 

 
 
 
 



Članak 43. stavci 3., 4. i 5. ZOOP-a: 
Informacije koje društvo za osiguranje daje ugovaratelju osiguranja prije sklapanja ugovora o osiguranju i 
tijekom trajanja ugovora o osiguranju moraju biti sastavljene u skladu s odredbama ovoga Zakona i Zakona 
o osiguranju koje propisuju sadržaj i oblik tih informacija. 
 
Ugovor o osiguranju, polica osiguranja ili druga isprava o osiguranju, uvjeti osiguranja i druga dokumentacija 
u vezi s ugovorom o osiguranju moraju biti u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa koji određuju 
njihov sadržaj, u pisanom obliku i na hrvatskom jeziku. 
 
Društvo za osiguranje ne smije obavljati poslove obveznih osiguranja u prometu ako nije član Hrvatskog 
ureda za osiguranje. 
 
Članak 67. ZOS-a: 
Društvo za osiguranje sa sjedištem u drugoj državi članici koje u skladu sa slobodom pružanja usluga 
namjerava pružati usluge obveznih osiguranja u prometu dužno je prije početka pružanja usluga Agenciji 
dostaviti i: 

 ime i adresu predstavnika u vezi s pružanjem usluga obveznih osiguranja u prometu 
 izjavu da je postalo član nacionalnog ureda za osiguranje i nacionalnog garancijskog fonda 

Republike Hrvatske. 
 
Izvještavanje nadzornog tijela o uvjetima i cjenicima premija osiguranja 
 
Članak 10. stavak 1. ZOOP-a: 
Društvo za osiguranje dužno je obavijestiti nadzorno tijelo o uvjetima osiguranja koje koristi za osiguranja iz 
članka 2. ovoga Zakona najkasnije 60 dana prije njihove primjene i to u svrhu provjere jesu li sukladni s 
propisima, osiguravateljskim načelima i pravilima struke. Društvo za osiguranje dužno je oblikovati premije 
osiguranja na temelju aktuarskih metoda i načela tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva 
za osiguranje iz ugovora o osiguranju uključivo i formiranje dostatnih tehničkih pričuva za navedeno 
osiguranje. Nadzorno tijelo može tražiti od društva za osiguranje dostavu cjenika premija, tehničkih podloga 
i ostalih elemenata korištenih za izračun premija osiguranja, a u svrhu provjere jesu li usklađeni s propisima 
Republike Hrvatske. 
 
Članak 201. stavak 5. ZOS-a: 
Društvo za osiguranje dužno je na zahtjev Agencije osim izvješća i informacija iz stavka 4. ovoga članka 
dostaviti uvjete osiguranja i druge dokumente isključivo u svrhu provjere usklađenosti s odredbama ovoga 
Zakona i drugih propisa kojima se uređuje ugovor o osiguranju. 
 
Naknade koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga 
 
Sukladno članku 4. stavku 5. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji 
za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu (NN 112/18) društva za osiguranje iz druge države članice koja 
obavljaju poslove osiguranja na temelju prava poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj, dužna su platiti 
godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 20.000,00 kuna, vlasniku računa: Hrvatska agencija za nadzor 
financijskih usluga, Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb, IBAN: HR91 2390 0011 1003 29373, SWIFT CODE: 
HPBZHR2X, BANKA: Hrvatska poštanska banka d.d. s pozivom na broj 857 u roku od tri mjeseca od 
završetka godine za koju se naknada obračunava.  
 
Napominjemo da sve troškove bankovnog prijenosa snosi platitelj (trošak Banke i posrednika / inozemnih 
banaka). 
 
 
 
 
 


