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KOMORA PONOVO PODIŽE LJESTVICU PRAVNE ZAŠTITE LIJEČNIKA

Od Nove godine svim  
članovima Komore nova, 

snažnija i znatno šira polica 
osiguranja pravne zaštite

R A Z G O V O R

Jedinstvena i inovativna polica osiguranja kakva u Hrvatskoj do sada 
nije postojala, u potpunosti je prilagođena  potrebama liječnika i 

nuditi će im sveobuhvatnu pravnu zaštitu u mnogim vrstama pravnih 
sporova, te pokrivati troškove sudskih i izvansudskih postupaka

Mr. sc. ANTE KLARIĆ ,voditelj Službe stručno - medicinskih, pravnih i međunarodnih poslova HLK-a
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Nakon višemjesečnih pregovora s osigurava-
jućim kućama i zahtjevnih ispravljanja, uga-
đanja i dopunjavanja brojnih stavki, pravni i 
stručni tim Hrvatske liječničke komore (HLK), 
kojeg čine mr. sc. Ante Klarić, dipl. iur., vo-
ditelj Službe stručno-medicinskih, pravnih i 
međunarodnih poslova, Miran Cvitković, dr. 
med., član Izvršnog odbora i voditelj Ureda za 
medicinsko pravo, i Andrija Stojanović, služ-
beni konzultant HLK-a za segment osiguranja 
i direktor tvrtke Certitudo d.o.o., s ponosom 
može reći da je uspio kreirati policu pravne 
zaštite za sve članove Komore, koja će po-
čevši od 1. siječnja 2018.  godine, predstav-
ljati pravo oklopno vozilo, sposobno sigurno i 
komotno prevesti liječnike kroz mnoge vrste 
pravnih bitaka koje bi ih mogle zadesiti, i to 
bez silnih troškova za odvjetnike i sudove, i 
erozije živaca i zdravlja.   

Koliko je neophodna pravna zaštita liječnicima 
u Hrvatskoj najbolje je objasnio predsjednik 
Hrvatske liječničke komore dr. sc. Trpimir Go-
luža na Saboru hrvatskog liječništva, kazavši 
kako je radno pravni status i položaj liječnika 
ugrožen gotovo monopolističkim položajem 
poslodavaca i nemarom državne zdravstvene 
administracije, čemu u prilog govore najnovije 
presude zbog krivo obračunatih plaća, sudski 
procesi zbog prevelike satnice nametnutoga 
prekovremenog rada, ukidanje odredbi pra-
vilnika o specijalističkom savršavanju dok-
tora medicine, nedonošenje sveobuhvatnog 
zakonskog akta i nacionalne strategije kojima 
bi se riješili problemi liječništva u Hrvatskoj, 
eliminiranje liječnika iz kolektivnog pregova-
ranja te i neuvažavanje europskih principa 
socijalnog dijaloga države i liječnika.

R A Z G O V O R

Razgovarao: IVAN KOVAČ KRČELIĆ
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 Možemo sa sigurnošću reći da nijedno strukovno 
udruženje u Hrvatskoj nema toliko sveobuhvatnu lepezu 
osiguranja pravne zaštite, što je plod kontinuiranog rada 
Komore na ojačavanju pravnog okvira sigurnosti liječnika. 
U odnosu na postojeću policu pravne zaštite aktivnu do 
kraja ove godine, nova će polica nuditi znatno širi opseg 
pokrića i povoljnije uvjete pravne zaštite, kao i dodatne 
pogodnosti, te će vrijediti u svim zemljama EU i zemljama 
Sredozemlja. Razgovarali smo s dr. Cvitkovićem i g. 
Stojanovićem i pitali ih koja je njihova tajna, odakle crpe 
ideje, volju i snagu da se tako uspješno i kontinuirano bore 
za pravnu sigurnost liječnika? 

Cvitković: Snaga, znanje i resursi dolaze, između ostalog, iz me-
dicinskog prava. Medicinsko pravo je zasebna nova grana prava, 
a čini ga skup pravnih pravila kojima se uređuje medicinska dje-
latnost, utvrđuje status osoba koje tu djelatnost obavljaju, kao i 
njihov odnos s korisnicima njihovih usluga. Drugim riječima, 
ono obuhvaća sve pravne aspekte zdravstvenih djelatnosti, sve 
subjekte, odnose i postupke za koje pravo vezuje određene prav-
ne učinke, odnosno prava i/ili obveze. Ono predstavlja i jedan od 
izvora iz kojeg Komora, kao iznimno važan institucionalizirani 
oblik strukovnog udruživanja radi zaštite prava i interesa svojih 
članova,  crpi svoj autoritet. No, mi u Komori htjeli smo znanje 
o medicinskom pravu pretvoriti u moć kojom ćemo poboljšati 
dobrobit i kvalitetu života liječnika. Stoga, polazeći od pravnih i 
zakonodavnih okvira kojim se uređuje rad liječnika i liječnička 
djelatnost, od  činjenice da je zakonodavac sadržaj i opseg pruža-
nja zdravstvene zaštite digao na razinu pravne norme čije kršenje 
povlači za sobom određene sankcije, te činjenice da odgovornost 
liječnika spada u temeljne karakteristike liječničkog zvanja, HLK 
je 2016. pokrenula projekt osiguranja pravne zaštite svojih čla-
nova. Prva ekskluzivna polica osiguranja pravne  zaštite kojom 
smo osigurali sve naše članove u kaznenom, prekršajnom i dis-
ciplinskom postupku za djela u svezi s profesionalnom djelatno-
šću ugovorena je za 2017. godinu, a sad smo otišli još jedan veliki 
korak naprijed. Naime, sklapanjem nove police za 2018. godinu s 
daleko većim opsegom pokrića, koja uključuje proširenu pravnu 
zaštitu liječnika i pokriva troškove različitih sudskih i izvansud-
skih postupaka koji nisu pokriveni sadašnjom policom, omogu-
ćili smo liječnicima financijsku sigurnost kao jedan od temeljnih 
preduvjeta koji liječniku omogućuje adekvatnu posvećenost svo-
joj stvari. Vezano uz osiguranje, Komora ovdje nije stala te je osim 
segmenta pravne zaštite, u 2018. godini ugovorila i policu dopun-
skog zdravstvenog osiguranja čime je svim svojim članovima koji 
su za to izrazili suglasnost, omogućila  dopunsko zdravstveno 
osiguranje o trošku Komore. Time smo dodatno podigli razinu 
sigurnosti naših članova kako bismo im pomogli da se što mirnije 
mogu posvetiti svojoj profesiji i svakodnevnoj skrbi za zdravlje i 
živote pacijenata.

Stojanović: Slažem se. S ovom policom osiguranja pravne za-
štite (PZ) liječnici se mogu maksimalno posvetiti pacijentima, 
znajući da iza njih stoji netko sa znanjem, novcem i stručnim 
ljudima koji će zaštiti njihovo pravo i interese. Mi zato kroz raz-
govore s liječnicima kontinuirano dijagnosticiramo probleme 
s kojima se susreću, poput nedostatka liječnika, velikog broja 

R A Z G O V O R

prekovremenih sati, neučinkovitosti uloge liječničkog sindika-
ta, nedostatku prava na kolektivno pregovaranje... i nalazimo 
adekvatne zaštitne mehanizme. Jer za liječnike su vremena po-
stala sve teža. Cijeli odnos u društvu se promijenio. Prije 30 
godina liječnik je bio apsolutni autoritet, a sada si svatko daje 
za pravo da ga vrijeđa i napada, nestručno procjenjuje njegov 
rad i blati mu dobro i časno ime preko medija. Liječnici su sad 
u situaciji da moraju neprestano promišljati kako raditi svoj 
posao, a da ne budu izvrgnuti napadu, ruglu ili neutemeljenim 
odštetnim zahtjevima. Njihova puna imena i prezimena se od-
mah pojavljuju u člancima - da primaju mito, da su lopovi - dok 

se pravim kriminalcima objavljuju samo inicijali.

U takvom okruženju bilo ih je nužno s više strana adekvatno zašti-
ti, a Komora ima i moć i interes da to napravi. Niti jedan subjekt 
u društvu, uključujući ovdje i primjerice Hrvatski liječnički zbor 
i liječnički sindikat, nisu do sada pokazali takvu volju i namjeru. 

 Komora je u 2017. godini imala policu pravne zaštite 
Wiener osiguranja, a za 2018. godinu sklopila je dogovor 
s njemačkom osiguravajućom kućom ARAG i Croatia 
osiguranjem. Ponudili su bolje uvjete?

Stojanović: Arag kuća specijalizirana je za osiguranje pravne 
zaštite u čitavom svijetu, a Croatia osiguranje (CO) vodeće je 
u Hrvatskoj. Oni su pokazali najviše sluha za naše potrebe. Dali 
su nam zajedničku ponudu koja je u startu bila povoljnija od  po-
nuda ostalih osiguravajućih kuća, ali mi smo još nekoliko mjese-
ci intenzivno radili na poboljšanju uvjeta i tako sukreirali policu 
kakva se inače ne nudi u Hrvatskoj. Osiguravajuće kuće inače 
nastupaju s pozicije jačega, jer su ugovori o osiguranju adhe-
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zijski i nemate mogućnost da puno mi-
jenjate uvjete. No kad Komora u svom 
timu ima stručnjake za medicinsko pravo  
i stručnjake u području osiguranja medi-
cinskih profesija, i kada osiguratelji pred 
sobom imaju sugovornike koji odlično 
poznaju predmetnu materiju i znaju jasno 
definirati što žele, onda i oni pokažu od-
govarajuće razumijevanje i interes. Zapra-
vo, mogu reći da su u cijelosti razumjeli 

djela u vezi s profesionalnom djelatnošću. 
Iznos osiguranja iznosio je 20.000 eura po 
štetnom događaju i po osiguranoj osobi, 
a agregatni godišnji limit po osiguraniku 
bio je 40.000 eura. U novoj polici tražili 
smo i dobili nova pokrića tj. pravnu zašti-
tu za kaznena djela primanja mita, kazne-
na djela nastala usred prometne nezgode 
na službenom putu ili direktnom putu 
na posao ili s posla, police osiguranja li-
ječnika vezanih uz osiguranje liječničke 

datnih novih sedam pokrića. Na prvom 
mjestu bih istaknuo pravnu zaštitu u po-
dručju radnog prava. Inače je to zasebna 
polica osiguranja, ali mi smo je inkorpori-
rali u ovaj set osiguranja, i pokriva troškove 
radnih sporova između poslodavca i radni-
ka. Liječnici će imati veću sigurnost u radu 
u slučajevima kad su tuženi, ali i kad su ošte-
ćena stranka, jer će bez dodatnih problema 
odnosno troškova moći tražiti sudsko ili 
izvansudsko ostvarivanje svog prava. 

Konkretno, pokrivena je primjerice zašti-
ta pravnih interesa u sporovima između 
poslodavaca i radnika u vezi s radnim 
odnosom, kod radnih odnosa u javnom 
sektoru, u radno pravnim postupcima, u 
postupcima u vezi s plaćama, kao i zaštita  
pravnih interesa liječnika protiv poslo-
davca u postupku pred sudom zbog po-
vrede radnog odnosa. Pokriveni su isto 
tako  i ,  troškovi izvansudskog rješavanja 
sporova pomoću izmiritelja, kao i zastu-
panja u disciplinskim postupcima, koji 
se temelje na zakonu koji uređuje radne 
odnose, od pokretanja postupka u slučaju 
nesposobnosti za plaćanje od strane po-
slodavca, do ostvarivanja zahtjeva iz mase 
za prisilnu nagodbu ili predstečajne i ste-
čajne mase. Novom policom osigurana je 
pravna zaštita ugovora o najmu ili zakupu 
liječničke ordinacije, odštetnih zahtjeva 
zbog povrede časti i dobrog imena, kao i 
zahtjevi za naknadu troškova zbog prou-
zročene štete. Također, polica uključuje i 
pravo liječnika na usmeno pravno savje-
tovanje iz bilo kojeg područja prava  jed-
nom godišnje.

Cvitković: Ukratko, postigli smo da osigu-
ranje pokriva sve troškove koji nastanu u 
slučaju sudskih i izvansudskih postupaka, 
dakle troškove odvjetnika, vještaka, od-
nosno izrade mišljenja vještaka, troškove 
svjedoka, sudskih tumača te dodatne ma-
terijalne troškove (fotokopiranje na sudu i 
sl.), zatim sudske takse, odnosno paušalne 
pristojbe, putne troškove za suđenje u ino-
zemstvu, troškove izvansudskih nagodbi i 
medijacija te presudom određene troškove 
suprotne strane. Uz gore navedeno, u policu 
je uključeno i osiguranje privatnog tužite-
lja. Naime, činjenica je da je nasilje prema 
liječnicima u porastu i nerijetko se zna do-
goditi da pacijent ili netko iz njegove pratnje  
fizički napadne liječnika, a državno odvjet-
ništvo odbaci kaznenu prijavu. U takvoj 

Troškovi koje pokriva 
polica PZ za 2018.
▶    Odvjetničke

▶    Sudskog vještaka tj. izradu 
mišljenja vještaka po nalogu 
suda

▶    Svjedoka

▶    Sudskih tumača

▶    Dodatni materijalni troškovi 
(fotokopiranje na sudu i sl.)

▶    Sudske takse odnosno 
paušalne pristojbe

▶    Putni troškovi za suđenje  
u inozemstvu

▶    Izvansudskih nagodbi, 
medijacija

▶    Presudom određene troškove 
suprotne stranke

▶    Osiguranje pologa jamčevine 
do 100.000 EUR

naše potrebe i prihvatili sve što smo tra-
žili. Na jednak način smo postupali i lani 
kad smo dogovarali uvjete u aktualnoj 
polici Wiener osiguranja za 2017. godi-
nu, a također i ovom prilikom kad smo u 
ponudi Araga i CO-a prilagodili i usugla-
sili sve one stavke koji idu u prilog liječni-
cima i njihovoj zaštiti. Nismo pristali na 
kompromise da to bude nerazumljiv tekst 
pisan sitnim slovima koji možemo tuma-
čiti na razne načine, nego smo točno pre-
cizirali kada je i u kojim situacijama nešto 
pokriveno osiguranjem.

 Koje to sve prednosti ima nova polica u 
odnosu na policu koja vrijedi do kraja 2017.? 

Cvitković: U ovoj 2017. liječnici su imali 
pokrivenu pravnu zaštitu u kaznenom, 
prekršajnom i disciplinskom postupku za 

profesije, u odštetnom pravu (slučajevi 
kada su liječnici oštećeni od trećih oso-
ba vezano uz profesionalnu djelatnost), 
za liječnika u svojstvu oštećenika u ka-
znenim postupcima za kaznena djela 
trećih osoba počinjena prema liječniku 
u obavljanju liječničke djelatnosti. Uz 
navedeno, iznos po svakom osigurani-
ku i po svakom štetnom događaju s po-
stojećih 20.000 eura podignut je na čak 
100.000 eura i to bez obzira na njihov 
broj tijekom osigurateljne godine! Uz 
to dobili smo i osiguranje jamčevine 
izvan okvira osiguranog iznosa od 50 
posto, kako smo imali do sada, i sada 
ono iznosi 100.000 eura.  

Stojanović: Ono što je vrlo važno je da 
smo uz gore navedeno osigurali još do-

Mr. sc. Ante Klarić,  
dr. med. Miran Cvitković  

i Andrija Stojanović,  
službeni konzultant HLK-a
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situaciji liječnici ostaju sami na vjetrome-
tini i preostaje im podizati privatne tužbe.  
U ovom slučaju, troškovi postupka pokrive-
ni su policom pravne zaštite. Uz sve to, tu 
je i osiguranje pologa jamčevine do 100.000 
eura. I što je vrlo važno, polica pod istim 
uvjetima vrijedi na području čitave EU, ali 
i država Sredozemnog mora. Osigurateljna 
zaštita je proširena i na pružanje hitne me-
dicinske pomoći u slobodnom vremenu. 
Recimo, ako naš liječnik na skijanju pomo-
gne nekome tko se ozlijedio, i taj ga kasnije 
tuži jer nije obavio dobro svoj posao, a sud-
ski spor se vodi u npr. Austriji, u sporu će 
se provoditi sudska praksa i pravo te zemlje, 
a naš liječnik može imati na raspolaganju 
austrijskog odvjetnika i plaćeni su mu svi 
sudski i vansudski troškovi. Po istoj osno-
vi od sad su primjerice osigurani i svi naši 
liječnici koji volonterski sudjeluju u radu 

Hrvatske gorske službe spašavanja, kao i svi 
drugi liječnici u spomenutim okolnostima.   

Stojanović: Privatnici sa zakupom pro-
stora ordinacije znaju imati velike pro-
bleme s poštivanjem ugovora od strane 
najmodavca i zato smo uključili u policu 
osiguranja i pravnu zaštitu ugovora o naj-
mu ili zakupu nekretnine koja se koristi 
u svrhu obavljanja liječničke djelatnosti. 
Isto tako nemali broj liječnika ima pro-
blema s policama osiguranja ponuđenim 
kao obvezna osiguranja od odgovornosti 
za štetu.  Naime uvjeti u njima su netran-
sparentni, zakonodavac nije odredio mi-
nimalne standarde ugovaranja takvih po-
lica, ni minimalne iznose osiguranja, niti 
popis rizika koje treba osigurati, niti tko 
provodi nadzor, ni sve ostalo što je nuž-
no kad neko osiguranje postane obvezno. 
Zbog toga smo u opseg pokrića dodali i 
zaštitu pravnih interesa iz ugovora o osi-
guranju vezanih na područje obavljanja 
liječničke djelatnosti. Moram ovdje spo-
menuti još jednu posebnu pogodnost za 
liječnike, a koja se nalazi izvan okvira ove 
nove police pravne zaštite u 2018. Naime,  
ARAG osiguranje ponudilo je za članove 
Komore koji su vlasnici privatnih liječnič-
kih ordinacija i koncesionare, proizvod 
dizajniran upravo za njihovu djelatnost 
- policu pravne zaštite za ordinaciju i za 
doktora, za posloprimce koji su zaposleni 
u ordinaciji, i za liječnika i članove njego-
ve obitelji, i to po 25 posto nižoj cijeni od 

tržišne, Riječ je o itekako korisnoj poli-
ci, a koja liječnicima po toj cijeni ne bi 
bila dostupna da Komora nije ugovori-
la prethodno spomenutu policu pravne 
zaštite. Ovdje valja dodatno  istaknuti 
da je kvaliteta rada stručnog i pravnog 
tima Komore bila dobro prepoznata od 
strane naših partnera, stoga je ARAG 
ponudio svim liječnicima  zainteresira-
nim za predmetnu policu dodatnih 10% 
popusta (dakle ukupno 35%) u slučaju 
ako će realizaciju i brigu i o ovoj poli-
ci voditi u suradnji s timom stručnjaka 
Komore i tvrtke Certitudo.

 I za kraj, mogli bismo reći da se 
liječnici u 2018. godini osjećaju 
sigurnije nego lički medvjed u svom 
brlogu. Slažete li se?  

Stojanović: Ja bih rekao da su sigurni 
kao u atomskom skloništu.

Cvitković: A ja bih rekao sigurni kao lič-
ki medvjed u atomskom skloništu.

Za ordinaciju i za doktora

▶    Opća kaznenopravna i 
odštetnopravna zaštita

▶    PZ na području radnog prava

▶    PZ na području socijalnog 
osiguranja

▶    PZ ugovora o osiguranju 

▶    PZ na području nekretnina 

▶    PZ općeg ugovornog prava na 
gospodarskom području do 
parnične vrijednosti 20.000 €

▶    PZ vozila, za sva cestovna 
motorna vozila i prikolice 
te motorna plovila, koja su 
registrirana na ordinaciju ili 
privatnika, i uključuju: 

      - odštetnopravnu i 
kaznenopravnu zaštitu

      - PZ vozačke dozvole

      - PZ ugovora o vozilu i ugovora o 
osiguranju 

      - PZ savjetovanja (jedan pravni 
savjet kod odvjetnika mjesečno)

Za liječnika i članove  
njegove obitelji
▶    Opća kaznenopravna i 

odštetnopravna zaštita na 
privatnom i profesionalnom 
području

▶    PZ općeg ugovornog prava

▶    PZ ugovora o osiguranju

▶    PZ vozača

▶    Odštetnopravna zaštita, 
kaznenopravna zaštita, pravna 
zaštita vozačke dozvole, PZ na 
području radnog prava ali ne i 
protiv osigurane ordinacije

▶    PZ na području socijalnog 
osiguranja

▶    PZ vozila

▶    PZ ugovora o osiguranju

▶    PZ na području nekretnina za 
objekte u vlastitoj uporabi

Za posloprimce koji su 
zaposleni u ordinaciji
▶    Opća kaznenopravna i 

odštetnopravna zaštita
▶    Pravna zaštita na području 

socijalnog osiguranja 

Polica pravne zaštita za privatne liječničke ordinacije i koncesionare
(za članove HLK po 25-35% nižoj cijeni od tržišne) 
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Opća odštetno pravna zaštita na profesionalnom području 

Kod pružanja liječničke pomoći, osoba koja je bila u pratnji 
pacijenta ozlijedila je liječnika. Liječnik uz pomoć odvjetnika 
podnese toj osobi zahtjev za naknadu štete. Troškovi 
zastupanja odvjetnika kao i sudski troškovi u izvansudskom i 
sudskom postupku pokriveni su policom osiguranja PZ-a.

Opća kazneno pravna zaštita na profesionalnom području 

Zbog jake alergijske reakcije na lijekove pacijent je doživio 
težak anafilaktički šok. Državni odvjetnik pokrene postupak 
protiv liječnika zbog nesavjesnog obavljanja liječničke 
djelatnosti. Obranu u postupku liječnika zastupa odvjetnik. 
Troškovi zastupanja odvjetnika i sudski troškovi pokriveni su 
policom osiguranja PZ-a.

Pravna zaštita vozača na području kaznenopravne zaštite 

U prometnoj nesreći na službenom putu došlo je do teže 
ozlijede pješaka. Zbog uzrokovanih težih ozljeda pješaku, 
pokrenut je kazneni postupak protiv liječnika. U kaznenom 
postupku liječnika zastupa odvjetnik. Troškovi zastupanja 
pokriveni su policom osiguranja PZ.

Pravna zaštita na području radnog prava 

Poslodavac liječnici već duže vrijeme nije isplatio 
prekovremene sate i dežurstva. Liječnica je protiv poslodavca 
podnijela tužbu. Troškovi zastupanja pred radnim sudom 
pokriveni su policom osiguranja PZ-a.

Pravna zaštita savjetovanja – 1 usmeni pravni savjet 
godišnje

Pravnim savjetovanjem smatra se usmeno pravno 
savjetovanje iz bilo kojeg područja prava kao i savjetovanje 
o daljnjem postupanju u slučaju korištenja pravnih usluga iz 
naslova ugovora o osiguranju. Pravno savjetovanje može se 
koristiti samo kod kontaktnog odvjetnika. 

Pravna zaštita ugovora o osiguranju                                                                                                 
Pacijent ostvaruje odštetni zahtjev zbog nastale štete 
zbog događaja koji je rezultirao štetnom posljedicom po 
zdravlje pacijenta. Osiguravajuće društvo kod kojeg ima 
liječnik sklopljeno osiguranje od profesionalne odgovornosti 
neopravdano odbija isplatiti naknadu štete koja je nastala 
zbog liječničke pogreške. U postupku protiv osiguravajućeg 
društva liječnika zastupa odvjetnik. Troškovi zastupanja 
pokriveni su policom osiguranja PZ-a.

Ugovor o najmu ili zakupu liječničke ordinacije

Prostori ordinacije su u najmu i suprotno ugovoru o 
najmu najmodavac liječniku otkaže najam prostora. Zbog 
nepoštivanja ugovora o najmu liječnika u postupku protiv 
najmodavca zastupa odvjetnik. Troškovi zastupanja u 
izvansudskom i sudskom postupku pokriveni su policom 
osiguranja PZ-a.

Obrana u disciplinskom postupku

Zbog liječničke nemarnosti je protiv liječnika pokrenut 
disciplinski postupak pred disciplinskim sudom nadležne 
Komore. U disciplinskom postupku liječnika zastupa odvjetnik. 
Troškovi zastupanja pokriveni su policom osiguranja PZ-a.

Proširenje pokrića pravne zaštite kod kaznenih djela i 
prekršaja

Protiv liječnika potvrđena je optužnica za kazneno djelo 
počinjeno neizravnom namjerom do kojeg je došlo tijekom 
obavljanja profesionalne djelatnosti te je s tim započeo 
kazneni postupak protiv liječnika. Liječnika u postupku zastupa 
odvjetnik. Troškovi su pokriveni policom osiguranja PZ-a.

Proširenje valjanosti osiguranja

Tijekom putovanja avionom jedan između putnika doživio je 
srčani udar. Liječnik koji je bio na svom puta na godišnji odmor 
putniku je pružio hitnu medicinsku pomoć zbog ugrožavanja 
osnovnih životnih funkcija. Bez obzira na hitnu medicinsku 
intervenciju došlo je do smrtnog ishoda. Protiv liječnika je bio 
pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog sa 
svjesnim nehajem. Troškovi zastupanja u postupku pokriveni 
su policom osiguranja PZ-a.

Osigurani slučaj

Rješenje o potvrdi optužnice u kaznenom postupku zbog 
nepružanja medicinske pomoći u travnju 2015. liječniku je 
bilo dostavljeno za vrijeme trajanja osiguranja pravne zaštite. 
U postupku liječnika zastupa odvjetnik. Troškovi zastupanja 
i troškovi postupka pokriveni su policom osiguranja PZ-a, 
ako na dan štetnog događaja nije bila sklopljena druga polica 
osiguranja pravne zaštite.

Odštetni zahtjevi zbog povrede časti i dobrog imena

Zbog povrede poslovnog ugleda, odnosno povrede časti i 
dobrog imena zbog objave na internetskom portalu, liječnica 
je protiv pacijentice podnijela zahtjev za naknadu neimovinske 
štete koja joj je nastala objavom. Troškovi postupka pokriveni 
su policom osiguranja PZ-a do iznosa 5.000€.

Zahtjev za naknadu troškova zbog prouzročene štete                                                                     
Tijekom obavljanja zdravstvene djelatnosti liječnik je 
pravomoćno osuđen da je počinio kazneno djelo svjesnim 
nehajem. HZZO/poslodavac je protiv liječnika podnio zahtjev 
za naknadu troškova zbog prouzročene štete. U postupku 
liječnik odbija zahtjev za naknadu štete. Troškovi postupka i 
zastupanja pokriveni su policom osiguranja PZ-a.

Osiguranje privatnog tužitelja                                                                                                            
Pokriće postoji za privatnog tužitelja, kao osobu koja kazneni 
progon poduzima za kaznena djela za koja je u Kaznenom 
zakonu propisano da se progone prema privatnoj tužbi. U 
slučaju privatne tužbe troškovi postupka pokriveni su policom 
osiguranja PZ-a.

Konkretni primjeri pokrivenosti pravne zaštite u 2018. godini




