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Pravna zaštita za članove 
Hrvatske liječničke komore na profesionalnom području 

Od 1. siječnja 2018. godine svi liječnici, članovi Hrvatske liječničke komore osigurani su u 
Croatia Osiguranju i ARAG SE Policom osiguranja pravne zaštite. 

 
Ugovaratelj osiguranja: Hrvatska liječnička komora – HLK 

Ulica Grge Tuškana 37, 10000 ZAGREB 
  
Osigurani su: članovi Hrvatske liječničke komore 
  
Svota osiguranja: 100.000 EUR po svakom liječniku i svakom osiguranom slučaju 
  
Opseg osiguranja:  Pravna zaštita savjetovanja važi u Republici Hrvatskoj za 

jedan usmeni pravni savjet godišnje za svakog člana HLK. 
 Opća odštetno pravna zaštita na profesionalnom području 
važi u Europi (u geografskom smislu). 

 Opća kazneno pravna zaštita na profesionalnom području 
važi u Europi (u geografskom smislu). 

 Pravna zaštita na području radnog prava za članove HLK na 
profesionalnom području važi u Europskoj uniji. 

 Pravna zaštita vozača na području kaznenopravne zaštite (za 
prometne nesreće na službenom putu ili na direktnom putu 
na posao ili s posla) važi u Europi (u geografskom smislu). 

 Klauzula HRK063 - Pravna zaštita ugovora o osiguranja 
 Klauzula HRK064 – Ugovor o najmu ili zakupu liječničke 
ordinacije 

 Klauzula HRK071 – Obrana u disciplinskom postupku 
 Klauzula HRK072 – Proširenje pokrića pravne zaštite kod 
kaznenih djela i prekršaja 

 Klauzula HRK073 – Proširenje valjanosti osiguranja 
 Klauzula HRK074 – Osigurani slučaj 
 Klauzula HRK075 – Odštetni zahtjevi zbog povrede časti i 
dobrog imena 

 Klauzula HRK076 – Zahtjev za naknadu troškova zbog 
prouzročene štete 

 Klauzula HRK077 – Osiguranje privatnog tužitelja 
 

Sastavni dio ovog ugovora su Opće i posebne odredbe OUPZ HLK 18 (opći uvjeti za osiguranje 
pravne zaštite) te klauzule HRK063, HRK064, HRK071, HRK072, HRK073, HRK074, HRK075, 
HRK076 i HRK077.  
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Troškovi koje pokriva polica pravne zaštite: 
 

 Troškove odvjetnika 

 Troškove sudskog vještaka tj. izradu mišljenja vještaka po nalogu suda 

 Troškove svjedoka 

 Troškove sudskih tumača 

 Dodatne materijalne troškove (fotokopiranje na sudu i sl.) 

 Sudske takse odnosno paušalne pristojbe 

 Putne troškove za suđene u inozemstvu 

 Troškove izvansudskih nagodba, medijacija 

 Presudom određene troškove suprotne stranke 

 Troškove osiguranja pologa jamčevine do 100.000 EUR 

 

U slučaju dodatnih pitanja, molimo kontaktirajte nas na: 
 telefon: 01 77 76 877 ili 
 e-mail: hlk@arag.hr 

 


