
 

                                                                                                     

PROTOKOL PRIJAVE ŠTETE PO POLICI OSIGURANJA PRAVNE ZAŠTITE  
ZA ČLANOVE HLK U 2018.                                               

 
Osiguratelj:   ARAG SE i Croatia osiguranje d.d. 
Ugovaratelj osiguranja: Hrvatska liječnička komora  
Osiguranik:    liječnik član Hrvatske liječničke komore 
 
Polica osiguranja:    078700021626 
Početak osiguranja:  01.01.2018. (00:00 sati) 
Istek osiguranja:  31.12.2018. (24:00 sati) 
 
Predmet osiguranja:    PRAVNA ZAŠTITA ZA ČLANOVE HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE  

1. U slučaju potrebe za pravnom zaštitom liječnik kontaktira ARAG SE i predaje opis problema/ 
događaja/potrebe za pravnom zaštitom na: 

 telefon: +385 1 77 76 877 ili 
 e-mail: hlk@arag.hr 

2. Nakon navedenog postupka, Osiguratelj liječniku predlaže tri kontaktna odvjetnika koji se nalaze 
u njegovoj okolici odnosno prebivalištu i koji s obzirom na iskazani zahtjev predstavljaju 
najprikladniji izbor za rješavanje predočenog problema. 

3. Liječnik odabire jednog od predloženih odvjetnika, kontaktira ga i dogovara termin sastanka. 

4. Liječnik je dužan na sastanak donijeti svu potrebnu i dostupnu dokumentaciju vezanu uz slučaj, a 
kod odvjetnika se predstavlja/identificira imenom i prezimenom odnosno putem članske 
iskaznice HLK.  

5. Po obavljenom sastanku odvjetnik u prethodno utvrđenoj formi obavještava ARAG SE o 
obavljenom sastanku uz opis problema/situacije/slučaja – prijavi štetni događaj. Po prijavi 
štetnog događaja Osiguratelj utvrđuje sljedeće mogućnosti: 

 Pravni savjet – u tom slučaju s primljenim pravnim savjetom završava i prijavljeni događaj. 

 Tuženje/obrana/ostvarivanjeprava – u tom slučaju ARAG SE u roku od nekoliko dana, a 
najviše 14 dana, liječniku i odvjetniku u pisanom obliku šalje obavijest o preuzimanju 
pokrića. 

6. Nakon primitka obavijesti od strane ARAG SE o preuzimanju pokrića, liječnik ima mogućnost 
odabira odvjetnika po svom izboru. U slučaju da liječnik odabere: 

 istog odvjetnika – s odvjetnikom dogovara sljedeći sastanak. 

 drugog odvjetnika – potrebno je obavijestiti ARAG SE o odabiru odvjetnika, kako bi 
Osiguratelj s odvjetnikom ugovorio uvjete plaćanja troškova i daljnjega zastupanja. 

Liječnik tek u ovom trenutku potpisuje i punomoć za zastupanje odabranom odvjetniku. Bez 
obzira na to koji će odvjetnik zastupati liječnika, sve račune uvijek je potrebno poslati u ARAG SE 
u svrhu pregleda i plaćanja (računi se ne plaćaju neposredno odvjetniku). 


