
ZAŠTITA  POTROŠAČA 

Koja su vaša prava? 

 

Sigurni smo da ste se mnogo puta susreli sa pojmom zaštita potrošača. U osiguranju 

potrošač je svaka osoba koja ima prava i obveze iz ugovora o osiguranju. 

 

ODNOS PREMA POTROŠAČU 

 

O čemu Vas Osiguravajuće društvo mora izvjestiti prije sklapanja ugovora o 

osiguranju? 

Prije sklapanja samog ugovora o osiguranju osiguravajuće društvo obvezno vas je izvjestiti 

o slijedećem: 

- Pružiti sve točne podatke 

- Na vaš zahtjev potpuno i istinito izvjestiti vas o svojem statusu, financijskim, 

organizacijskim,kadrovskim i drugi mogućnostima glede pružanja usluga osiguranja i 

sposobnosti preuzimanja rizika u (re)osiguravateljno pokriće, a osobito velikih rizika 

- Potpuno i točno izvjestiti  o sadržaju uvjeta osiguranja, premijskih cjenovnika, 

mogućnostima osiguravateljne zaštite i načinu ostvarivanja prava i obveza iz ugovora o 

osiguranju 

- Potpuno i točno izvjestiti o svim pitanjima glede obavljanja poslova osobnih i 

imovinskih osiguranja, odnosno prilagoditi osiguravateljnu zaštitu potrebama stranke 

- Osiguravajuće društvo dužno je izraditi uvjete osiguranja i premijske cjenovnike jasnim 

i razumljivim jezikom, bez izraza koji se mogu koristiti ili tumačiti na različit i/ili 

dvojben način ili onih koji bi stranku mogli dovesti u zabludu 

- Uvjeti osiguranja i premijski cjenovnici ni u kom slučaju ne smiju sadržavati 

otežavajuće ili nepoštene ugovorne odredbe odredjene Zakonom o zaštiti potrošača koje 

bi bile u suprotnosti načelu savjesnosti i poštenja i koje bi uzrokovale značajnu 

neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu osiguranika zbog 

zlouporabe položaja osiguravajućeg društva kao „ moćnije „ ugovorne strane 

- U postupku nudjenja osiguranja osiguravajuća društa moraju se strogo pridržavati 

odredbi uvjeta osiguranja i premijskih cjenovnika i drugih davanja koja nisu u skladu s 

odredbama premijskih sustava a osobito u pogledu pogodnosti sniženja premije , a koja 

se daje na teret premije osiguranja, odnosno povećanja osiguranih suma i uvjeta plaćanja 

premije suprotno propisima 

 

 

 



RAVNOPRAVNOST STRANAKA, OBRADA I NAKNADA ŠTETE, ISPLATA 

OSIGURANE SVOTE 

 

- Osiguravajuće društvo mora osigurati ravnopravnost stranaka pri sklapanju ugovora o 

osiguranju i jednak odnos prema svim strankama 

- Osiguravajuće društvo će trajno poduzimati mjere kako bi stranke što jednostavnije i 

što žurnije ostvarile svoja prava 

- Osiguravajuće društvo će trajno poduzimati mjere da se svi mogući sporovi, kada je to 

moguće, riješavaju mirnim putem, u vansudskom postupku, izbjegavajući pritom puko 

administriranje i nepotrebne troškove 

- U postupku obrade i naknade štete i isplate osigurane svote, osiguravajuće društvo 

dužno je postupati stručno, učinkovito i pravično, izbjegavajući, prije svega, svako 

odugovlačenje i/ili neisplatu nespornog dijela štete, imajući uvijek na umu socijalnu 

funkciju djelatnosti osiguranja, koja je osobito naglašena u obveznim osiguranjima od 

odgovornosti. 

 

RJEŠAVANJE PRITUŽBI STRANAKA 

 

- Po pritužbama stranaka osiguravajuće društvo obvezno je postupati pozorno i žurno uz 

puno poštivanje prava i probitka stranke 

- U postupku rješavanja priužbi stranaka osiguravajuće društvo obvezno je postupati 

sukladno Pravilima svog internog pritužbenog postupka, koji treba da sadrži slijedeće 

postavke: 

1. Stranka mora na svaku pisanu pritužbu dobiti pisani odgovor 

2. Stranka mora na usmene prizužbe i na pritužbe poslane elektronskom poštom dobiti 

odgovor u jednakom obliku, a ako se stranka opetovano usmeno prituži, njena se 

pritužba mora uzeti na zapisnik i na takvu pritužbu osiguravajuće društvo je dužno 

konačno odgovoriti u pisanom obliku 

3. Konačni odgovor na pritužbu stranke u pisanom obliku i na pritužbu poslanu 

elektronskom poštom mora sadržavati pravnu pouku o mogućnosti nastavka 

postupka pred Ombudsmenom u osiguranju – mehanizam izvansudskog rješavanja 

spora 

4. Konačni odgovor na pisanu pritužbu i na pritužbu poslanu elektronskom poštom 

stranka mora dobiti odgovor najkasnije u roku propisanom u internim pravilima 

osiguravajućeg društva, koji ne može biti duži od 45 dana, a ako se stranka u svojoj 

pisanoj pritužbi i/ili pritužbi poslanoj elektronskom poštom poziva na činjenice ili 

isprave kojima društvo ne raspolaže, taj rok počinje teći od dana kada je stranka 

osiguravjućem društvu podnijela sve dokaze potrebne za utvrdjivanje činjenica, 

odnosno dostavila sve isprave na koje se u svojoj pritužbi poziva i koji su potrebni 

da bi se osiguravajuće društvo o pritužbi moglo konačno očitovati 

5. Eventualno prekoračenje roka osiguravajuće društvo mora stranki najaviti pismeno, 

uz obvezno navodjenje razloga prekoračenja roka. 

 



PRIDRŽAVANJE ZAKONSKIH ODREDABA I PRAVILA STRUKE 

 

Osiguravajuće društvo dužno je u obavljanju poslova /re/osiguranja te u odnosu prema 

strankama dosljedno primjenjivati odredbe Zakona o društvima za osiguranje u privatnom 

osiguranju, Zakona o obveznim odnosima i drugih zakona koji na bilo koji način uredjuju 

djelatnost osiguranja, kao i pravila /re/osiguravateljne struke. 

  

KORISTAN SAVJET 

Kako biste izbjegli sve nejasnoće i eventualne sporove sa osiguravajućim društvima, prije 

potpisa ugovora i bilo kojeg drugog akta osiguravajućeg društva s dužnom pažnjom sve 

pročitajte , a osobito Uvjete osiguranja. 

Pitajte sve što vam nije jasno. Obvezni su vam dati odgovor. 

 


