HRVATSKA
LIJEČNIČKA
KOMORA
U službi hrvatskog liječništva

Sažetak police osiguranja troškova pravne
zaštite članova Hrvatske liječničke komore
Osiguratelj:

Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb

Ugovaratelj osiguranja:

Hrvatska liječnička komora, Ulica Grge Tuškana 37, Zagreb

Osiguranici:

Članovi HLK koji obavljaju liječničku djelatnost, imaju odobrenje za samostalan rad i upisani su u registar
kao aktivni članovi.

Trajanje osiguranja:

od 01.01.2019. (00:00 sati) do otkaza

Osigurani iznos:

100.000,00 Eur po jednom osiguranom slučaju, bez agregatnog limita

Predmet osiguranja:

Pokriće troškova pravne zaštite, te pokriće drugih troškova izravno povezanih s osiguranjem troškova
pravne zaštite u izvansudskom postupku, u postupku pred sudovima ili drugim nadležnim tijelima pred
kojima se vodi postupak

Osigurani slučaj:

Povreda prava, obveza ili pravnih propisa od strane Osiguranika ili treće osobe uslijed čega nastaje potreba
pravne zaštite Osiguranika.

Nastanak osiguranog
slučaja:

Smatra se da je osigurani slučaj nastao kada je jedna od navedenih osoba (Osiguranik ili treća osoba) počela
ili je mogla početi s povredom prava, obveza ili propisa. Pokriveni su događaji nastali za vrijeme trajanja
osiguranja

Teritorijalno važenje
osiguranja:

Osigurateljno pokriće obuhvaća troškove pravne zaštite na području Republike Hrvatske i cijele Europske
unije.
Dodatno uključeno i pokriće za Bosnu i Hercegovinu te Srbiju.

Pravni zastupnik:

Osiguranik ima pravo na slobodan izbor svog pravnog zastupnika za zastupanje pred sudovima, tijelima
državne uprave ili drugim pravnim ili fizičkim osobama, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

Obveze osiguratelja:

Kada nastupi osigurani slučaj i kada Osiguranik podnese prijavu zbog nastanka osiguranog slučaja, Osiguratelj
će pod uvjetima i na način određen zakonom, Uvjetima, naknaditi troškove nastale uslijed nastanka
osiguranog slučaja.
Osiguratelj naknađuje troškove ako procijeni da su primjereni i opravdani u cilju ostvarivanja prava ili
zastupanja te postoje dostatni izgledi za uspjeh u sudskom ili drugom postupku. Procjena uspjeha ne provodi se
kod kaznenopravne zaštite, prekršajnopravne zaštite i pravne zaštite savjetovanja.
Osiguratelj je obvezan u roku od 14 dana od podnošenja uredne (kompletne)prijave osiguranog slučaja
Osiguraniku isplatiti naknadu troškova pravne zaštite.
Ako je za utvrđenje obveze ili visine obveze potrebno određeno vrijeme, Osiguratelj se obvezuje isplatiti naknadu
u roku 30 dana ili ga u istom roku (Osiguranika) obavijestiti da njegov zahtjev nije osnovan.
Troškove odvjetnika (koji djeluje u Republici Hrvatskoj)
Troškove vještačenja.

Koje troškove pravne
zaštite naknađuje
Osiguratelj?

Troškove predistražnih i istražnih radnji u pružanju kazneno pravne zaštite.
Presuđene troškove protivne strane u parničnom i kaznenom postupku, ako ih je Osiguranik dužan platiti.
Troškove sudskih pristojbi, prevoditelja.
Troškove svjedoka.
Troškove izmiritelja.

Pravna zaštita u kaznenim, prekršajnim i disciplinskim postupcima u svezi obavljanja liječničke djelatnosti
Pravna zaštita u kaznenim, prekršajnim i disciplinskim postupcima u svezi upravljanja cestovnim motornim
vozilima
Opseg pokrića
Osiguratelja:

Pravna zaštita savjetovanja - jedno usmeno savjetovanje godišnje u svezi obavljanja liječničke djelatnosti
Pravna zaštita u svezi zahtjeva za naknadom štete za osigurane slučajeve neposredno povezane s obavljanjem
liječničke djelatnosti
Pravna zaštita iz općeg ugovornog prava za osigurane slučajeve povezane s obavljanjem liječničke djelatnosti
Pravna zaštita na području radnog prava za osigurane slučajeve povezane s obavljanjem liječničke djelatnosti
Veći broj događaja koji su međusobno povezani i uzajamni događaji, nastali od jednog uzroka, predstavljaju
jedan osigurani slučaj.
U ovršnim postupcima osiguratelj snosi troškove ovrhe, najviše do iznosa od 5% iznosa osiguranja, u okviru
iznosa osiguranja.

Ograničenja obveza
Osiguratelja!

U stečajnim postupcima Osiguratelj snosi samo troškove prijave tražbine. Ako je u stečajnom postupku nad
protivnom stranom, osporeno potraživanje Osiguranika, osim troškova prijave tražbine u stečajnom postupku,
Osiguratelj je u obvezi nadoknaditi i troškove sudskog postupka kojeg pokrene Osiguranik radi utvrđenja osnova
i visine svog potraživanja.
Troškove odvjetnika koji djeluje u Republici Hrvatskoj Osiguratelj naknađuje do visine troška utvrđenog prema
Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.
Troškove izmiritelja Osiguratelj naknađuje do 1% iznosa osiguranja.
Odmah, a najkasnije u roku 3 (tri) dana po saznanju o nastupu osiguranog slučaja o tome obavijestiti
Osiguratelja
Potpuno i istinito obavijestiti o stvarnom stanju stvari (što je prije moguće)

Obveze osiguranika:

Dati punomoć izabranom pravnom zastupniku
Prije plaćanja, sve na njega adresirane zahtjeve za plaćanje troškova proslijediti Osiguratelju radi provjere.
Prije priznanja ili odbijanja tužbenog zahtjeva i prije pobijanja svake sudske odluke zatražiti mišljenje
Osiguratelja.
Sklapanje nagodbe mora biti usklađeno s Osigurateljem.

Subrogacija:

Isplatom naknade iz osiguranja, na Osiguratelja prelaze sva prava prema osobi koja je na bilo koji način
odgovorna za nastanak troškova koji su iz osiguranja naknađeni.

Pisani oblik:

Prijave, zahtjevi i izjave Ugovaratelja osiguranja i Osiguranika prema Osiguratelju moraju biti u pisanom obliku
na papiru, neposredno ili putem pošte, putem elektroničkih medija (mrežna stranica Osiguratelja, telefaks
poruka, e-mail i sl.)
Troškovi odštetnih zahtjeva u uzročnoj vezi s terorizmom, ratnim događajima, unutarnjim nemirima,
nuklearnim događajima ili događajima koji uzrokuju genetsku štetu ili posljedice ili štete uzrokovane
elektromagnetskim poljima ili infrazvukom, ako nisu posljedica obavljanja liječničke djelatnosti

Isključenja iz
osiguranja ili što
nije pokriveno
osiguranjem?

Troškovi odštetnih zahtjeva u vezi s: ustavnopravnim odredbama koje se primjenjuju na stanovništvo u
izvanrednim situacijama; upravnim postupcima na području izvlaštenja; arodancije, komasacije zemljišta,
odnosa među članovima agrarnih zajednica, prostornog uređenja, prometa zemljištima i sa zemljišnoknjižnim
područjem; ugovorima o koncesiji (osim za koncesije u zdravstvu) i javnim nabavama
Troškovi odštetnih zahtjeva iz područja: trgovačkog prava; crkvenog prava i prava vjerskih zajednica; iz
područja prava kojima se uređuju porezna, carinska i druga davanja državi.
Troškovi odštetnih zahtjeva iz područja: intelektualnog vlasništva i u vezi s ugovorima, čiji predmet su prava
intelektualnog vlasništva; propisa o zaštiti tržišnog natjecanja i/ili dogovornog davanja ponuda i manipulacija
ponudama.
Troškovi odštetnih zahtjeva u vezi sa zaštitom pravnih interesa vlasnika ili zakupnika lovišta, voda za ribolov,
lovačkih i ribarskih prava i dr.

