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ZAKON O OSIGURANJU
GLAVA I.
OPĆE ODREDBE
Opća odredba
Članak 1.
(1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za osnivanje i poslovanje društava za osiguranje, obavljanje unutarnje
revizije i revizije društava za osiguranje, postupak likvidacije i stečaja, obavljanje poslova zastupanja i
posredovanja u osiguranju, ovlasti nadzornog tijela te obavljanje nadzora.
(2) Ovim se Zakonom uređuje i zaštita potrošača, udruga (pool) osiguranja i reosiguranja, Hrvatski ured za
osiguranje te oblik udruživanja osiguravatelja.
(3) Ovim se Zakonom uređuje i obavljanje poslova osiguranja društava za osiguranje država članica i stranih
država na području Republike Hrvatske te primjena mjerodavnog prava na ugovore o osiguranju s
međunarodnim elementom.
Društvo za osiguranje
Članak 2.
(1) Društvo za osiguranje je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je dobila dozvolu nadzornog
tijela za obavljanje poslova osiguranja.
(2) Društvo za osiguranje ne može se upisati u sudski registar prije dobivanja dozvole iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Izraz »društvo za osiguranje«, odnosno njegovu izvedenicu u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski
registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo dozvolu iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, izraz »društvo za osiguranje«, odnosno njegovu izvedenicu u
tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu i drugo društvo kojem je
to drugim zakonom izričito dopušteno.
Poslovi osiguranja
Članak 3.
(1) Poslovi osiguranja, u smislu ovoga Zakona, su sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom i životnom
osiguranju, odnosno reosiguranju, osim obveznih socijalnih osiguranja.
(2) Neživotna osiguranja dijele se na sljedeće vrste osiguranja:
1. osiguranje od nezgode,
2. zdravstveno osiguranje,
3. osiguranje cestovnih vozila,

4. osiguranje tračnih vozila,
5. osiguranje zračnih letjelica,
6. osiguranje plovila,
7. osiguranje robe u prijevozu,
8. osiguranje od požara i elementarnih šteta,
9. ostala osiguranja imovine,
10. osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
11. osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,
12. osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
13. ostala osiguranja od odgovornosti,
14. osiguranje kredita,
15. osiguranje jamstava,
16. osiguranje raznih financijskih gubitaka,
17. osiguranje troškova pravne zaštite,
18. putno osiguranje.
(3) Životna osiguranja dijele se na sljedeće vrste osiguranja:
1. životno osiguranje,
2. rentno osiguranje,
3. dodatna osiguranja životnog osiguranja,
4. ostala životna osiguranja,
5. osiguranja iz točke 1. i 2. ovoga stavka vezana za jedinice
investicijskih fondova.
(4) Ostala životna osiguranja iz stavka 3. točke 4. ovoga članka dijele se na:
1. tontine,
2. osiguranje s kapitalizacijom,
3. poslove osiguranja iz stavka 3. točke 3. ovoga članka, koja uključuju očuvanje kapitala odnosno plaćanje
minimalnih kamata.
(5) Raspored vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja propisuje nadzorno tijelo.
(6) Veliki rizici, u smislu ovoga Zakona, su:
1. rizici iz vrsta osiguranja iz stavka 2. točke 4. do 7. i točke 11. i 12. ovoga članka,
2. rizici iz vrsta osiguranja iz stavka 2. točke 14. i 15. ovoga članka ako osiguranik obavlja gospodarsku
djelatnost te se ti rizici odnose na tu djelatnost,
3. rizici iz vrsta osiguranja iz stavka 2. točke 3., 8., 9., 10., 13. i 16. ovoga članka ako osiguranik ispunjava
najmanje dva od ovih uvjeta:
– vrijednost aktive na kraju godine prelazi iznos 46.500.000,00 kuna,
– neto prihodi u poslovnoj godini su veći od iznosa 96.000.000,00kuna,
– prosječan broj zaposlenih tijekom poslovne godine je veći od 250.
Država članica i društvo
Članak 4.
(1) Država članica, u smislu ovoga Zakona, je država koja je članica Europske unije.
(2) Osoba države članice, u smislu ovoga Zakona, je fizička osoba koja ima prebivalište na području države
članice ili pravna osoba čije je sjedište na području države članice.
(3) Društvo za osiguranje države članice pravna je osoba sa sjedištem u državi članici koja je dobila dozvolu
nadležnoga nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
Strana država i društvo
Članak 5.
(1) Strana država, u smislu ovoga Zakona, jest država koja nije Republika Hrvatska i nije država članica.
(2) Strana osoba, u smislu ovoga Zakona, jest fizička osoba koja ima prebivalište izvan područja Republike
Hrvatske i države članice ili pravna osoba čije je sjedište izvan područja Republike Hrvatske i države članice.
(3) Strano društvo za osiguranje je pravna osoba sa sjedištem izvan područja Republike Hrvatske i države
članice koja je dobila dozvolu nadležnoga nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.

(4) Društvo za osiguranje Švicarske konfederacije je pravna osoba sa sjedištem u Švicarskoj konfederaciji koja
je dobila dozvolu nadležnoga nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
Obavljanje poslova osiguranja
Članak 6.
(1) Poslove osiguranja može obavljati:
1. društvo za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela za
obavljanje poslova osiguranja,
2. podružnica stranog društva za osiguranje koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova
osiguranja,
3. društvo za osiguranje države članice koje, sukladno ovome Zakonu, ima pravo obavljati poslove osiguranja
na području Republike Hrvatske neposredno ili preko podružnice.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka smiju obavljati poslove osiguranja samo u onim vrstama osiguranja za koje
su dobile dozvolu za obavljanje poslova osiguranja.
Zabrana obavljanja poslova osiguranja
Članak 7.
Poslove osiguranja ne smije obavljati nitko drugi osim osoba iz članka 6. ovoga Zakona.
Reosiguranje
Članak 8.
Reosiguranje, u smislu ovoga Zakona, je prenošenje viška rizika iznad samopridržaja društva za osiguranje
društvu za osiguranje koje obavlja poslove reosiguranja (u daljnjem tekstu: poslovi reosiguranja).
Sudjelovanje i kvalificirani udjel
Članak 9.
(1) Sudjelovanje u drugoj pravnoj osobi je, u smislu ovoga Zakona, posredno ili neposredno vlasništvo
poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava koja omogućuju 20% ili više glasačkih prava, odnosno udjela
u kapitalu određene pravne osobe.
(2) Kvalificirani udjel, u smislu ovoga Zakona, jest posredno ili neposredno vlasništvo poslovnog udjela,
dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih imatelj stječe udjel od 10% ili više u glasačkim pravima,
odnosno kapitalu određene pravne osobe, odnosno i vlasništvo manje od 10% ako postoji utjecaj na upravljanje
pravnom osobom.
Povezane osobe i posredna ulaganja
Članak 10.
(1) Povezane su osobe, u smislu ovoga Zakona, samostalne osobe koje su međusobno povezane na jedan od
sljedećih načina:
– upravljanjem, kapitalom ili na koji drugi način tako da zajedno stvaraju poslovnu politiku i djeluju usklađeno
u namjeri postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva,
– jedna osoba ima mogućnost usmjeravati drugu ili bitno utjecati na nju pri odlučivanju o financiranju i
poslovanju,
– poslovanje jedne osobe, odnosno njezini rezultati poslovanja mogu u značajnoj mjeri utjecati na poslovanje
odnosno na rezultate poslovanja druge osobe.
(2) Povezanim osobama, u smislu ovoga Zakona, smatraju se i osobe međusobno povezane:
– kao članovi uže obitelji,
– kao članovi uprave, nadzornog odbora ili prokuristi te članovi uže obitelji tih osoba,
– kao osobe zaposlene na temelju ugovora o radu s posebnim uvjetima te članovi uže obitelji tih osoba,
– tako da jedna osoba, odnosno da osobe koje se smatraju povezanima sukladno drugim točkama ovoga članka
zajedno, posredno ili neposredno sudjeluju u drugoj osobi,

– tako da u obje osobe sudjeluje ista osoba, odnosno osobe koje se smatraju povezanima sukladno drugim
točkama ovoga članka,
– tako da čine koncern u smislu Zakona o trgovačkim društvima.
(3) Članovima uže obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:
– bračni drug te osobe, odnosno osoba s kojom duže vrijeme živi u zajedničkom kućanstvu koje, prema zakonu
koji uređuje bračne i obiteljske odnose, ima zakonski položaj jednak kao bračna zajednica,
– djeca, odnosno posvojena djeca,
– ostale osobe koje su pod skrbništvom te osobe.
(4) Grupu povezanih osoba čine sve osobe koje su povezane na najmanje jedan od načina iz stavka 1. i 2. ovoga
članka.
(5) Povezanim osobama, u smislu ovoga Zakona, smatraju se i ostali oblici povezanosti u smislu Zakona o
trgovačkim društvima.
(6) Ovisnim, odnosno vladajućim društvom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se ovisna, odnosno vladajuća
društva u smislu Zakona o trgovačkim društvima.
(7) Vladanjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra odnos između ovisnog i vladajućeg društva odnosno sličan
odnos između bilo koje fizičke, odnosno pravne osobe i društva za osiguranje.
(8) Kada je ovim Zakonom određeno da društvo za osiguranje ne smije imati ulaganja u određenoj pravnoj
osobi, zabrana se odnosi kako na neposredna tako i na posredna ulaganja.
(9) Posredna ulaganja su ulaganja u osobe koje su povezane s određenom pravnom osobom iz stavka 8. ovoga
članka.
Posredno stjecanje
Članak 11.
(1) Posredni imatelj dionica, poslovnih udjela, odnosno drugih prava koja osiguravaju sudjelovanje u
upravljanju, odnosno u kapitalu je osoba za čiji je račun druga osoba kao neposredni vlasnik stekla te dionice,
poslovne udjele, odnosno druga prava koja osiguravaju sudjelovanje u upravljanju.
(2) Smatra se da je pojedina osoba posredni imatelj dionica, poslovnih udjela, odnosno drugih prava koja
osiguravaju sudjelovanje u upravljanju, odnosno drugih vrijednosnih papira čiji je neposredni imatelj s tom
osobom povezana osoba.
Nadzorno tijelo
Članak 12.
(1) Nadzorno tijelo, u smislu ovoga Zakona, je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
(2) Nadležno nadzorno tijelo jest državno tijelo države članice ovlašteno na temelju zakona ili propisa za
nadzor nad obavljanjem poslova osiguranja, odnosno poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju.
(3) Nadležno nadzorno tijelo iz stavka 2. ovoga članka jest i tijelo Švicarske konfederacije ovlašteno na temelju
zakona ili propisa za nadzor nad obavljanjem poslova osiguranja, odnosno poslova posredovanja i zastupanja u
osiguranju, kada se odredbe ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju na društvo za osiguranje
Švicarske konfederacije, odnosno njegovu podružnicu u Republici Hrvatskoj.
Obvezna osiguranja u prometu
Članak 13.
Obvezna osiguranja u prometu jesu osiguranja koja se uređuju Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu.
GLAVA II.
STATUSNE ODREDBE
II.1. ZAJEDNIČKE ODREDBE
Primjena odredaba Zakona o trgovačkim društvima

Članak 14.
Na društva za osiguranje primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima, ako ovim Zakonom nije
drugačije propisano.
Oblik društva
Članak 15.
(1) Društvo za osiguranje mogu osnovati pravne i fizičke, domaće i strane osobe te osobe država članica pod
uvjetima iz ovoga Zakona.
(2) Društvo za osiguranje može biti osnovano samo kao dioničko društvo ili kao društvo za uzajamno
osiguranje.
(3) Društvo za osiguranje koje obavlja poslove reosiguranja može biti osnovano samo kao dioničko društvo.
Djelatnost društva za osiguranje
Članak 16.
(1) Društvo za osiguranje smije obavljati samo poslove osiguranja u pojedinoj vrsti osiguranja za koju je dobilo
dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
(2) Društvo za osiguranje može obavljati poslove osiguranja isključivo u skupini životnih osiguranja, odnosno
isključivo u skupini neživotnih osiguranja.
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja iz
skupine životnih osiguranja može obavljati i poslove osiguranja iz vrsta osiguranja od nezgode i zdravstvenog
osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 1. i 2. ovoga Zakona ako je dobilo dozvolu nadzornog tijela za
obavljanje navedenih vrsta osiguranja.
(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja iz
skupine neživotnih osiguranja isključivo iz vrsta osiguranja od nezgode i zdravstvenog osiguranja iz članka 3.
stavka 2. točke 1. i 2. ovoga Zakona može obavljati i poslove osiguranja iz pojedine vrste osiguranja iz skupine
životnih osiguranja ako je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje navedenih vrsta osiguranja.
(5) Društvo za osiguranje koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova iz jedne ili više vrsta
neživotnih osiguranja, može prihvatiti rizike iz vrste neživotnih osiguranja za koja nije dobilo dozvolu, ako su
ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. osiguranje pokriva rizik:
– povezan s glavnim rizikom,
– u vezi s predmetom glavnog rizika i
– koji je pokriven istim ugovorom o osiguranju,
2. rizik nije uključen u vrste osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 14. i 15. ovoga Zakona,
3. rizik je od sekundarnog značenja u odnosu na glavni rizik.
(6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, društvo za osiguranje može obavljati i poslove koji su u
neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja.
(7) Poslovima iz stavka 6. ovoga članka smatraju se:
1. posredovanje kod prodaje odnosno prodaja predmeta koji pripadnu društvu za osiguranje po osnovi
obavljanja poslova osiguranja,
2. poduzimanje mjera radi sprječavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe,
3. procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta,
4. obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi s poslovima osiguranja.
(8) Poslove reosiguranja može obavljati isključivo društvo za osiguranje koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela
za obavljanje poslova reosiguranja.
(9) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, društvo za osiguranje iz stavka 8. ovoga članka može obavljati
poslove reosiguranja iz svih skupina osiguranja.
(10) Društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja iz skupine životnih osiguranja, može obavljati i
dopunska osiguranja koja, prije svega, obuhvaćaju osiguranja za slučaj invalidnosti u slučaju nezgode ili
bolesti, osiguranja u slučaju smrti zbog nezgode i osiguranja u slučaju ozljede uključujući osiguranja
nesposobnosti za rad zbog ozljede, pod uvjetom da su ti oblici osiguranja sklopljeni kao dopuna životnog
osiguranja.

Načela poslovanja društva za osiguranje
Članak 17.
(1) Društvo za osiguranje dužno je poslovati po ekonomskim načelima, pravilima struke osiguranja i aktuarske
struke, držati se dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.
(2) Društvo za osiguranje dužno je poslovati sukladno načelu opreznog i savjesnog gospodarstvenika.
II.2. DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
II.2.1. Opće odredbe
Pojam
Članak 18.
Dioničko društvo za osiguranje je dioničko društvo koje je upisano u sudski registar na temelju dozvole
nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
II.2.2. Temeljni kapital i dionice
Temeljni kapital
Članak 19.
Temeljni kapital dioničkog društva za osiguranje ne može biti manji od:
1. iznosa 15.000.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove osiguranja samo iz pojedine vrste neživotnih
osiguranja,
2. iznosa 22.500.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove osiguranja iz svih vrsta neživotnih osiguranja ili
pojedine vrste osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 10. do 15. ovoga Zakona,
3. iznosa 22.500.000,00 kuna ako društvo obavlja poslove životnih osiguranja,
4. iznosa 22.500.000.00 kuna ako društvo obavlja poslove reosiguranja.
Dionice
Članak 20.
(1) Dionice dioničkog društva za osiguranje moraju glasiti na ime.
(2) Dionice dioničkog društva za osiguranje moraju biti u cijelosti uplaćene u novcu prije upisa osnivanja ili
upisa povećanja temeljnog kapitala dioničkog društva za osiguranje u sudski registar.
(3) Povlaštene dionice dioničkog društva za osiguranje mogu biti do najviše 25% ukupnih dionica dioničkog
društva za osiguranje iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Dionice dioničkog društva za osiguranje moraju biti izdane u nematerijaliziranom obliku.
(5) Odredba iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju pripajanja društva za osiguranje, odnosno u
slučaju podjele društva za osiguranje.
II.2.3. Kvalificirani udjeli
Odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela
Članak 21.
(1) Za stjecanje dionica društva za osiguranje na temelju kojih osoba posredno ili neposredno stječe
kvalificirani udjel u društvu za osiguranje (u daljnjem tekstu: imatelj kvalificiranog udjela) prethodno je
potrebno odobrenje nadzornog tijela (u daljnjem tekstu: odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela).
(2) Imatelj kvalificiranog udjela dužan je za svako daljnje stjecanje dionica društva za osiguranje na osnovi
kojih stječe ili prelazi 20%, 33% ili 50% udjela u glasačkim pravima ili kapitalu društva, odnosno ako bi
društvo za osiguranje postalo njeno društvo kćer, prethodno zatražiti odobrenje nadzornog tijela.

(3) Ako osoba koja je dobila odobrenje iz stavka 1. ili 2. ovoga članka namjerava otuđiti svoje dionice tako da
bi se uslijed toga njen udio smanjio ispod granice za koju je dobila odobrenje, mora o tome prethodno
obavijestiti nadzorno tijelo.
(4) Nadzorno tijelo dužno je prije izdavanja odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela odnosno udjela iz
stavka 2. ovoga članka, obavijestiti nadležno nadzorno tijelo pojedine države članice ako je kvalificirani imatelj
jedna od ovih osoba:
1. društvo za osiguranje, banka ili burzovno-posredničko društvo koje je u toj državi dobilo odobrenje za
obavljanje poslova osiguranja, bankarskih poslova ili poslova s vrijednosnim papirima,
2. vladajuće društvo društva za osiguranje, banke ili burzovno-posredničkog društva iz točke 1. ovoga stavka,
3. osoba kojom upravlja ista osoba odnosno osobe koje upravljaju društvom za osiguranje, bankom ili
burzovno-posredničkim društvom iz točke 1. ovoga stavka.
(5) Nadzorno tijelo obavještava i razmjenjuje informacije s nadležnim nadzornim tijelom države članice o
primjerenosti osobe stjecatelja kvalificiranog udjela, odnosno udjela iz stavka 2. ovoga članka.
(6) Nadzorno tijelo propisuje način obavještavanja iz stavka 3. ovoga članka.
(7) Odobrenje iz stavka 1., odnosno 2. ovoga članka prestaje vrijediti ako osoba u roku 6 mjeseci od izdavanja
odluke o izdavanju odobrenja nadzornog tijela ne stekne dionice na koje se odobrenje odnosi.
Odlučivanje o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela
Članak 22.
(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela osoba koja želi steći kvalificirani udjel
mora priložiti dokumente iz članka 59. točke 4., odnosno 5. ovoga Zakona.
(2) Nadzorno tijelo odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela ako iz podataka
kojima raspolaže proizlazi:
– da bi zbog pravnog, odnosno financijskog položaja budućeg imatelja kvalificiranog udjela, odnosno zbog
djelatnosti ili poslova koje obavlja budući imatelj kvalificiranog udjela ili s njime povezane osobe, odnosno
zbog postupaka koje su budući imatelj kvalificiranog udjela ili s njime povezane osobe činili, moglo biti
ugroženo poslovanje dioničkog društva za osiguranje sukladno pravilima o ograničavanju rizika,
– da bi zbog djelatnosti ili poslova koje obavlja budući imatelj kvalificiranog udjela odnosno s njime povezane
osobe, odnosno zbog načina povezanosti među ovim osobama moglo biti onemogućeno odnosno bitno otežano
obavljanje nadzora nad dioničkim društvom za osiguranje.
(3) Nadzorno tijelo odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela stranom budućem
imatelju kvalificiranog udjela ako bi, uzimajući u obzir propise države te osobe, odnosno uzimajući u obzir
praksu države te osobe glede primjene i izvršavanja tih propisa, obavljanje nadzora sukladno ovom Zakonu
moglo biti onemogućeno, odnosno bitno otežano.
(4) Prije donošenja odluke na temelju stavka 2., odnosno 3. ovoga članka nadzorno tijelo mora toj osobi
odrediti rok koji ne smije biti kraći od 15 niti dulji od 30 dana da se očituje o razlozima odbijanja.
(5) Ako je pravna osoba podnijela zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja, postupak
odlučivanja o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka objedinjuje se s postupkom odlučivanja o izdavanju dozvole
za obavljanje poslova osiguranja.
(6) Ako nadzorno tijelo o zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 21. stavka 1., odnosno stavka 2. ovoga
Zakona, ne odluči u roku dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, podrazumijeva se da je odobrenje izdano.
(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, nadzorno tijelo na zahtjev imatelja kvalificiranog udjela mora izdati
odluku kojom se potvrđuje da je odobrenje izdano u roku od 8 dana od primitka zahtjeva za izdavanje utvrđene
odluke.
Prethodna pisana obavijest o namjeri stjecanja kvalificiranog udjela u stranoj financijskoj instituciji
Članak 23.
(1) Društvo za osiguranje prije stjecanja kvalificiranog udjela u drugom društvu za osiguranje, odnosno u
drugoj financijskoj instituciji sa sjedištem izvan područja Republike Hrvatske i izvan područja države članice (u
daljnjem tekstu: strana financijska institucija) o namjeri mora pisanim putem obavijestiti nadzorno tijelo.
(2) Društvo za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka prije svakog daljnjeg stjecanja na temelju kojega bi stekao
ili prešao granicu od 20%, 33% ili 50% udjela u pravu glasa ili udjela u kapitalu strane financijske institucije ili

na temelju kojega bi društvo za osiguranje steklo većinski udio u stranoj financijskoj instituciji, o svojoj
namjeri mora pisanim putem obavijestiti nadzorno tijelo.
(3) Ako društvo za osiguranje namjerava prodati dionice odnosno poslovne udjele na način da se njegov udio u
stranoj financijskoj instituciji spusti ispod granice navedene u stavku 1., odnosno 2. ovoga članka, o svojoj
namjeri mora prethodno pisanim putem obavijestiti nadzorno tijelo.
(4) Prethodnoj pisanoj obavijesti iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:
1. popis imatelja kvalificiranih udjela u stranoj financijskoj instituciji s podacima o njihovim udjelima, te
prijevod ovjerenog izvatka iz sudskog registra, odnosno drugog javnog registra za svakog od njih,
2. prijevod ovjerenog izvatka iz sudskog registra, odnosno drugog javnog registra za stranu financijsku
instituciju,
3. financijske izvještaje strane financijske institucije za posljednje dvije poslovne godine,
4. revizorsko izvješće s mišljenjem o godišnjim izvješćima za posljednje dvije poslovne godine, ako je strana
financijska institucija po propisima države sjedišta obveznik provođenja revizije,
5. popis osoba koje su povezane sa stranom financijskom institucijom s opisom načina povezanosti,
6. strategiju upravljanja strane financijske institucije s ocjenom ekonomske učinkovitosti investicija.
Pravne posljedice stjecanja bez odobrenja
Članak 24.
(1) Osoba koja stekne ili posjeduje dionice u suprotnosti s odredbom članka 21. stavka 1., odnosno 2. ovoga
Zakona nema pravo glasa odnosno sudjelovanja u upravljanju društvom za osiguranje na temelju dionica koje
je pribavila na taj način.
(2) Pravo glasa iz stavka 1. ovoga članka, za vrijeme dok imatelj na temelju dionica koje je stekao u suprotnosti
s odredbom članka 21. stavka 1., odnosno 2. ovoga Zakona nema pravo glasa, pribraja se pravu glasa drugih
dioničara dioničkog društva za osiguranje razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu dioničkog društva
za osiguranje na način da imatelj u glasovanju sudjeluje samo s udjelom dionica kojima ne krši odredbu članka
21. stavka 1., odnosno 2. ovoga Zakona.
II.2.4. Uprava društva za osiguranje
Članovi uprave društva za osiguranje
Članak 25.
(1) Društvo za osiguranje mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zajedno zastupaju dioničko
društvo za osiguranje.
(2) Uprava društva za osiguranje ne smije ovlastiti jednog od članova uprave društva odnosno prokurista za
samostalno zastupanje društva za osiguranje za ukupni opseg poslova osiguranja za koje je društvo dobilo
dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
(3) Najmanje jedan član uprave mora znati hrvatski jezik. Najmanje jedan član uprave mora u Republici
Hrvatskoj imati stalno prebivalište.
(4) Uprava mora voditi poslove društva za osiguranje u Republici Hrvatskoj.
Radni odnos članova uprave
Članak 26.
(1) Članovi uprave dioničkog društva moraju biti u društvu za osiguranje u radnom odnosu s društvom za
osiguranje na puno radno vrijeme.
(2) Sva posebna prava koja imaju članovi uprave i ostali radnici društva za osiguranje, a koja ne proizlaze iz
zakona koji uređuje radne odnose u Republici Hrvatskoj, prestaju danom imenovanja posebne uprave.
Uvjeti za člana uprave društva za osiguranje
Članak 27.
(1) Član uprave društva za osiguranje može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– ima visoku stručnu spremu,

– ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova društva,
– nije bila član uprave društva za osiguranje, odnosno drugoga trgovačkog društva nad kojim je pokrenut
stečajni postupak, odnosno oduzeta dozvola za rad,
– ispunjava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave,
– nije član uprave, odnosno prokurist drugog trgovačkog društva.
(2) Pod stručnim kvalifikacijama i iskustvom iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka podrazumijeva se
najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u društvu, odnosno šest godina iskustva na
poslovima koji se mogu usporediti s poslovima društva za osiguranje.
Odobrenje za člana uprave društva za osiguranje
Članak 28.
(1) Članom uprave dioničkog društva za osiguranje može biti imenovana osoba koja dobije odobrenje
nadzornog tijela za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje.
(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi nadzorni odbor društva za osiguranje za
mandat koji ne može biti duži od pet godina.
(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 27. ovoga
Zakona koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca osim dokaza iz stavka 1. podstavka 1. i 2. toga članka. Sadržaj
potrebne dokumentacije, kojom kandidat za člana uprave dokazuje ispunjava li uvjete iz članka 27. ovoga
Zakona, propisuje nadzorno tijelo.
(4) Nadzorno tijelo može odlučiti da kandidat za člana uprave u postupku odlučivanja o odobrenju mora
predstaviti program vođenja poslova društva za osiguranje.
(5) Nadzorno tijelo izdat će odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako na temelju dokumenata iz stavka 2. ovoga
članka i predstavljenog programa iz stavka 4. ovoga članka zaključi da kandidat ispunjava uvjete za člana
uprave društva za osiguranje.
(6) Nadzorno tijelo odbit će izdavanje odobrenja ako iz podataka kojima raspolaže proizlazi da bi, zbog
djelatnosti i poslova kojima se osoba bavi, odnosno zbog postupaka koje je osoba činila, bilo ugroženo
poslovanje društva za osiguranje sukladno pravilima o ograničavanju rizika ili ako na temelju navoda iz stavka
4. ovoga članka prosudi da kandidat neće izvršavati poslove društva za osiguranje sukladno propisima
donesenim na temelju ovoga Zakona te drugih zakona i propisa koji uređuju poslovanje društva za osiguranje ili
ako utvrdi da je osoba u zahtjevu za izdavanje odobrenja, odnosno tijekom predstavljanja iz stavka 4. ovoga
članka navela netočne podatke.
(7) Ako je osoba dobila odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave mora prije imenovanja na tu funkciju u
drugom društvu za osiguranje dobiti odobrenje nadzornog tijela. Na odobrenje se na odgovarajući način
primjenjuju odredbe stavka 4., 5, i 6. ovoga članka.
(8) Ako je pravna osoba podnijela zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja, postupak
odlučivanja o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka objedinjuje se s postupkom odlučivanja o odobrenju za
obavljanje poslova osiguranja.
(9) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti ako:
– osoba u roku od šest mjeseci od primitka odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave ne bude imenovana
za člana uprave društva za osiguranje na koje se odobrenje odnosi, te je postupak izdavanja odobrenja bio
spojen s postupkom izdavanja odobrenja za obavljanje poslova osiguranja društva za osiguranje,
– osoba u roku od tri mjeseca od primitka odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave ne bude imenovana za
člana uprave dioničkog društva za osiguranje na koje se odobrenje odnosi,
– osobi prestaje funkcija člana uprave društva za osiguranje, na koju se odobrenje odnosi, s danom prestanka
funkcije,
– osobi istekne ugovor o radu u društvu za osiguranje, na koje se odobrenje odnosi, s danom isteka ugovora.
Obveze člana uprave društva za osiguranje
Članak 29.
(1) Članovi uprave društva za osiguranje moraju osigurati poslovanje društva za osiguranje sukladno
odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, odnosno sukladno drugim
zakonima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje te propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) Članovi uprave društva za osiguranje moraju osigurati praćenje rizika kojima je izloženo društvo za
osiguranje kod poslovanja te donijeti odgovarajuće mjere kojima će društvo za osiguranje ograničavati rizike.
(3) Članovi uprave moraju osigurati da se ustroji sustav unutarnjih kontrola u svim područjima poslovanja
društva za osiguranje i unutarnja revizija te da njihovo djelovanje bude sukladno ovom Zakonu i na temelju
njega donesenim propisima.
(4) Članovi uprave društva za osiguranje moraju osigurati vođenje poslovnih i drugih knjiga te poslovne
dokumentacije, sastavljanje knjigovodstvenih isprava, procjenu knjigovodstvene stavke, sastavljanje
računovodstvenih i drugih izvješća, o čemu su dužni izvještavati, odnosno obavještavati nadzorno tijelo
sukladno ovome Zakonu i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.
(5) Članovi uprave društva za osiguranje moraju propisati način obavljanja poslova iz stavka 1. do 4. ovoga
članka.
(6) Članovi uprave, pri svakom su imenovanju ili prestanku svoje funkcije u nadzornom ili upravnom odboru
drugih pravnih osoba dužni o tome pisanim putem obavijestiti nadzorno tijelo u roku od 8 dana.
Obavještavanje nadzornog odbora
Članak 30.
(1) Uprava društva za osiguranje mora neodgodivo pisanim putem obavijestiti nadzorni odbor društva za
osiguranje o sljedećim događajima ako:
1. je ugrožena likvidnost ili solventnost društva za osiguranje,
2. nastupe razlozi za prestanak i oduzimanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja, odnosno zabrana
obavljanja pojedinih poslova osiguranja,
3. se financijsko stanje društva za osiguranje izmijeni tako da društvo za osiguranje ne dostiže granicu
solventnosti iz članka 98., odnosno 99. ovoga Zakona.
(2) Član uprave društva za osiguranje mora neodgodivo pisanim putem obavijestiti nadzorni odbor društva za
osiguranje:
1. o imenovanju i prestanku njegove funkcije u nadzornim tijelima drugih pravnih osoba,
2. o pravnim poslovima na temelju kojih je član uprave sam ili član njegove uže obitelji posredno ili
neposredno stekao dionice odnosno poslovne udjele pravne osobe na temelju kojih član uprave zajedno sa
članovima uže obitelji u toj pravnoj osobi dostiže ili premašuje kvalificirani udio, odnosno ako se njihov udio
smanjio ispod granice kvalificiranog udjela,
3. o oduzimanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave.
Oduzimanje odobrenja za člana uprave društva za osiguranje
Članak 31.
(1) Nadzorno tijelo oduzet će odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje u slučaju
ako:
1. je odobrenje dobiveno zbog navođenja neistinitih podataka,
2. član uprave teže prekrši obveze člana uprave iz članka 29. i 30. ovoga Zakona,
3. su prestali postojati uvjeti iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave.
(2) Nadzorno tijelo objedinit će oba postupka ako je protiv člana uprave započet postupak za oduzimanje
odobrenja za člana uprave zbog nezakonitosti i nepravilnosti, a zbog kojih je protiv društva za osiguranje
započet postupak za oduzimanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja.
(3) Ako je članu uprave oduzeto odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave ili mu je odobrenje prestalo
vrijediti zbog isteka ugovora o radu, nadzorni odbor društva za osiguranje dužan je odmah razriješiti člana,
odnosno članove uprave te imenovati novoga člana, odnosno nove članove uprave.
II.2.5. Nadzorni odbor društva za osiguranje
Članovi nadzornog odbora društva za osiguranje
Članak 32.
(1) Članom nadzornog odbora društva za osiguranje ne može biti imenovana osoba koja je:

1. povezana s pravnim osobama u kojima društvo za osiguranje ima udio od više od 5% prava glasa ili takav
udio u njihovu temeljnom kapitalu,
2. član nadzornog odbora ili uprave ili prokurist u drugom društvu za osiguranje, drugom financijskom
koncernu ili drugoj financijskoj instituciji.
(2) Članovi nadzornog odbora koji su predstavnici radnika ne sudjeluju u odlučivanju nadzornog odbora iz
članka 34. i članka 35. stavka 1. ovoga Zakona.
(3) Zabrana iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ne vrijedi za osobe koje su članovi nadzornog odbora, uprave ili
prokuristi vladajućeg društva za osiguranje ili drugog vladajućeg društva u grupi osiguravatelja.
Uvjeti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje
Članak 33.
(1) Za člana nadzornog odbora društva za osiguranje osoba može biti imenovana jedino pod uvjetima da:
1. ispunjava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana nadzornog odbora,
2. nije bila član uprave društva nad kojim je provedena likvidacija, stečaj ili posebna uprava.
(2) Nadzorno tijelo može od uprave društva za osiguranje zatražiti sazivanje skupštine i predložiti razrješenje
člana nadzornog odbora društva za osiguranje ako:
1. član nadzornog odbora krši obveze navedene u članku 35. ovoga Zakona,
2. su prekršene odredbe članka 32. ovoga Zakona,
3. ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.
Nadležnosti nadzornog odbora društva za osiguranje
Članak 34.
Osim nadležnosti koje nadzorni odbor ima sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, nadzorni odbor društva
za osiguranje ima i sljedeće nadležnosti:
1. daje upravi suglasnost za određivanje poslovne politike društva za osiguranje,
2. daje upravi suglasnost za određivanje financijskog plana društva za osiguranje,
3. daje upravi suglasnost za određivanje ustrojstva sustava unutarnjih kontrola,
4. daje upravi suglasnost za određivanje okvirnog godišnjeg programa rada unutarnje revizije,
5. odlučuje o drugim poslovima određenim ovim Zakonom.
Obveze članova nadzornog odbora društva za osiguranje
Članak 35.
(1) Članovi nadzornog odbora društva za osiguranje moraju:
1. nadzirati primjerenost postupaka i učinkovitost djelovanja unutarnje revizije,
2. raspravljati o činjenicama koje je utvrdilo nadzorno tijelo osiguranja, Porezna uprava i druga nadzorna tijela
tijekom postupka nadzora nad društvom za osiguranje,
3. provjeravati financijske izvještaje društva za osiguranje i o tome sastaviti pisano izvješće skupštini,
4. obrazlagati skupštini dioničara svoje mišljenje uz godišnje izvješće unutarnje revizije i mišljenje uz godišnje
izvješće uprave.
(2) Članovi nadzornog odbora društva za osiguranje solidarno su odgovorni društvu za osiguranje za štetu koja
je nastala zbog zanemarivanja njihovih obveza iz stavka 1. ovoga članka, osim ako dokažu da su pošteno i
savjesno ispunjavali svoje dužnosti.
(3) Član nadzornog odbora društva za osiguranje nadzorno tijelo neodgodivo mora obavijestiti o:
1. imenovanju i prestanku njegove funkcije u upravnim i nadzornim tijelima drugih pravnih osoba,
2. pravnim poslovima na temelju kojih su, posredno ili neposredno, član nadzornog odbora, odnosno članovi
njegove uže obitelji stekli dionice odnosno poslovne udjele u pravnoj osobi na temelju kojih član nadzornog
odbora zajedno sa članovima svoje uže obitelji u toj pravnoj osobi dostiže ili premašuje kvalificirani udjel,
odnosno ako se njihov udjel smanjio ispod granice kvalificiranog udjela.
II.3. DRUŠTVO ZA UZAJAMNO OSIGURANJE
II.3.1. Opće odredbe

Pojam
Članak 36.
(1) Društvo za uzajamno osiguranje je pravna osoba koja je upisana u sudski registar na temelju dozvole
nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
(2) Društvo za uzajamno osiguranje iz stavka 1. ovoga članka obavlja poslove osiguranja samo za svoje članove
po načelu uzajamnosti.
(3) Društvo za uzajamno osiguranje može obavljati poslove osiguranja u svim vrstama osiguranja iz skupina
neživotnih i životnih osiguranja osim u vrstama osiguranja iz članka 3. stavka 2. točke 10. do 15. ovoga
Zakona.
(4) Društvo za uzajamno osiguranje ne može obavljati poslove reosiguranja.
Tvrtka
Članak 37.
Tvrtka društva za uzajamno osiguranje mora sadržavati naznaku da se radi o društvu za uzajamno osiguranje.
Izraz »društvo za uzajamno osiguranje«, odnosno njegovu izvedenicu u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u
sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo dozvolu iz članka 36. stavka 1. ovoga
Zakona.
II.3.2. Osnivanje društva za uzajamno osiguranje
Osnivanje
Članak 38.
(1) Društvo za uzajamno osiguranje osniva se tako da osnivači kao članovi donose statut i uplaćuju temeljni
kapital.
(2) Društvo za uzajamno osiguranje može osnovati najmanje 250 osoba.
Statut
Članak 39.
(1) Statut društva za uzajamno osiguranje mora biti sastavljen u obliku javnobilježničke isprave.
(2) Statut društva za uzajamno osiguranje mora sadržavati sljedeće:
1. tvrtku i sjedište društva,
2. vrste poslova osiguranja koje će društvo za uzajamno osiguranje obavljati,
3. način i oblik objave priopćenja važnih za društvo i članove,
4. početak članstva,
5. temeljni kapital,
6. uvjete i način uplate sredstava od strane članova,
7. visinu i način oblikovanja pričuva sigurnosti,
8. uvjete i način uporabe dobiti odnosno pokrića dugova,
9. mjerila prema kojima se dobit dijeli članovima,
10. broj članova uprave i nadzornog odbora,
11.minimalni broj članova skupštine koji se mogu koristiti svojim manjinskim pravima.
(3) Nadzorno tijelo, osim u slučajevima iz članka 61. ovoga Zakona, može odbiti zahtjev za izdavanje dozvole
za obavljanje poslova osiguranja društvu za uzajamno osiguranje i u slučaju ako odredbe statuta ugrožavaju
interes članova.
II.3.3. Sredstva društva za uzajamno osiguranje
Temeljni kapital
Članak 40.

(1) Temeljni kapital kod osnivanja društva za uzajamno osiguranje mora biti najmanje u iznosu troškova
osnivanja i organizacije društva te drugih troškova vezanih za početak poslovanja.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka temeljni kapital društva za uzajamno osiguranje mora biti
najmanje jednak iznosu jamstvenog kapitala iz članka 100. stavka 3. ovoga Zakona.
(3) Temeljni kapital društva za uzajamno osiguranje mora biti u cijelosti uplaćen u novcu prije upisa osnivanja
društva za uzajamno osiguranje u sudski registar.
(4) Statutom se moraju odrediti uvjeti i način vraćanja uplaćenih sredstava temeljnog kapitala. Ako je statutom
određeno da se uplaćena sredstva temeljnog kapitala ne vraćaju, statutom mora biti određen način upotrebe ovih
sredstava.
(5) Uplaćena sredstva temeljnog kapitala mogu se vraćati samo iz dobiti društva u pojedinoj poslovnoj godini.
Povrat u pojedinoj godini ne smije biti viši od iznosa koji je u toj godini bio namijenjen za oblikovanje pričuva
sigurnosti.
Sredstva na računima članova društva za uzajamno osiguranje
Članak 41.
(1) Statutom društva za uzajamno osiguranje može biti određeno da temeljni kapital društva za uzajamno
osiguranje čine i sredstva na računima članova društva za uzajamno osiguranje.
(2) Sredstva na računima članova društva za uzajamno osiguranje mogu činiti temeljni kapital društva za
uzajamno osiguranje ako je statutom određeno da:
– su isplate sa računa članova moguće ukoliko to ne ugrožava adekvatnost kapitala društva odnosno ako su po
završetku postupka likvidacije podmirene sve obveze društva,
– društvo za uzajamno osiguranje mjesec dana prije isplate s računa članova o namjeri isplate obavijesti
nadzorno tijelo, osim povrata u slučaju prestanka članstva,
– društvo ne smije mijenjati statut, u djelu koji se odnosi na račune članova, bez prethodnog odobrenja
nadzornog tijela.
Doprinosi (premije), dodatne uplate i pričuve sigurnosti
Članak 42.
(1) Statutom se moraju odrediti uvjeti i način osiguravanja sredstava za poslovanje društva za uzajamno
osiguranje od strane članova. Sredstva za poslovanje društva za uzajamno osiguranje u pojedinoj godini
pokrivaju se iz unaprijed određenih doprinosa (premija) članova.
(2) Statutom se moraju odrediti uvjeti i način dodatne uplate sredstava ako sredstva iz stavka 1. ovoga članka
nisu dovoljna za pokriće obveza društva za uzajamno osiguranje.
(3) Naknadne uplate sredstava moraju uplatiti i osobe koje su članovima postale tijekom godine, odnosno osobe
čije je članstvo prestalo u toj godini, i to razmjerno trajanju članstva u toj godini. Ako se tijekom poslovne
godine mijenjaju doprinosi (premije) na temelju kojih se određuje visina naknadnih uplata, naknadne se uplate
izračunavaju na temelju više osnovice.
(4) Statutom se mora odrediti način oblikovanja pričuva za pokriće gubitaka u poslovanju (pričuve sigurnosti) i
odrediti koji će se doprinosi (premije) godišnje upotrijebiti za oblikovanje pričuva sigurnosti, te najniži iznos tih
pričuva.
Upotreba godišnje dobiti
Članak 43.
Dobit društva za uzajamno osiguranje može se podijeliti članovima ili prenijeti u sljedeću poslovnu godinu u
opsegu koji nije namijenjen za oblikovanje pričuva sigurnosti odnosno drugih pričuva određenih statutom.
II.3.4. Odnosi između društva za uzajamno osiguranje i članova
Članstvo u društvu za uzajamno osiguranje
Članak 44.

Članstvo u društvu za uzajamno osiguranje stječe se sklapanjem ugovora o osiguranju s društvom za uzajamno
osiguranje, prihvaćanjem statuta i razmjernom (alikvotnom) uplatom temeljnog kapitala.
Prava, obveze i odgovornost članova
Članak 45.
(1) Članovi ne odgovaraju za obveze društva za uzajamno osiguranje.
(2) Član ne može svoje obveze plaćanja doprinosa i dodatnih uplata prema društvu za uzajamno osiguranje
pokriti svojim potraživanjima prema tom društvu.
(3) Doprinosi i dodatne uplate članova kao i obveze društva za uzajamno osiguranje prema članovima mogu se
odrediti primjenom jednakih uvjeta i mjerila.
II.3.5. Tijela društva za uzajamno osiguranje
Tijela društva
Članak 46.
Tijela društva za uzajamno osiguranje jesu uprava, nadzorni odbor i skupština.
Uprava društva za uzajamno osiguranje
Članak 47.
Na upravu društva za uzajamno osiguranje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim
društvima i odredbe članka 25. do 31. ovoga Zakona.
Nadzorni odbor društva za uzajamno osiguranje
Članak 48.
(1) Nadzorni odbor društva za uzajamno osiguranje mora imati najmanje tri člana.
(2) Statutom društva za uzajamno osiguranje se može odrediti i veći broj članova nadzornog odbora, uz uvjet da
broj članova mora biti neparan, a smije imati najviše dvadeset i jednog člana.
(3) Na nadzorni odbor društva za uzajamno osiguranje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o
trgovačkim društvima u dijelu koji se ne odnosi na udjele članova nadzornog odbora u dobiti društva i odredbe
članka 32. do 35. ovoga Zakona.
Skupština društva za uzajamno osiguranje
Članak 49.
(1) Ako Zakonom nije drugačije određeno, članovi društva za uzajamno osiguranje svoja prava u društvu za
uzajamno osiguranje ostvaruju na skupštini.
(2) Skupština može biti organizirana kao skupština svih članova (skupština članova) ili kao skupština
zastupnika članova koji moraju i sami biti članovi (skupština zastupnika). Ako je statutom određeno da je
skupština društva za uzajamno osiguranje organizirana kao skupština zastupnika, statutom mora biti određen i
sastav skupštine i postupak imenovanja zastupnika.
(3) Skupština odlučuje o poslovima za koje je zakonom ili statutom ovlaštena, a o pitanjima vezanim uz
vođenje poslova može odlučivati skupština samo ako to zahtijeva uprava, odnosno nadzorni odbor.
(4) Na skupštinu društva za uzajamno osiguranje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o
trgovačkim društvima u dijelu koji se odnosi na skupštinu trgovačkog društva.
II.3.6. Prestanak društva za uzajamno osiguranje
Razlozi prestanka
Članak 50.
(1) Društvo za uzajamno osiguranje prestaje:

1. istekom vremena na koje je osnovano,
2. na temelju odluke skupštine (dobrovoljna likvidacija),
3. ako je nad društvom pokrenut stečajni postupak ili postupak prisilne likvidacije.
(2) Za odluku skupštine o prestanku društva potrebna je najmanje tročetvrtinska većina glasova.
(3) Za valjanost odluke iz stavka 2. ovoga članka prethodno je potrebno odobrenje nadzornog tijela. Nadzorno
tijelo može zahtjev za odobrenje odbiti samo ukoliko u slučaju prestanka društva za uzajamno osiguranje
interesi osiguranika ne bi bili u dovoljnoj mjeri zaštićeni.
Prijenos portfelja
Članak 51.
(1) Za prijenos portfelja uz uvjete iz članka 70., 71. i 72. ovoga Zakona potrebna je i suglasnost skupštine. Ako
statutom nije određena veća većina, za donošenje odluke skupštine o suglasnosti za prijenos portfelja potrebna
je tročetvrtinska većina glasova.
(2) Nadzorno tijelo može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za prijenos portfelja i u slučaju kad su zbog
prijenosa portfelja ugroženi interesi članova društva za uzajamno osiguranje.
Pripajanje i spajanje
Članak 52.
(1) Jedno ili više društava za uzajamno osiguranje može se pripojiti drugom društvu za uzajamno osiguranje
(društvo preuzimatelj) bez provedbe postupka likvidacije prijenosom cijele imovine jednog ili više društava
(pripojeno društvo) u zamjenu za udjele u društvu preuzimatelju.
(2) Dva ili više društava za uzajamno osiguranje mogu se spojiti bez provedbe postupka likvidacije, osnivanjem
novog društva za uzajamno osiguranje na koje prelazi cijela imovina društava koja se spajaju u zamjenu za
udjele u novom društvu.
(3) Za donošenje odluke o pripajanju ili spajanju društava potrebne su odluke skupština društava koja se
pripajaju ili spajaju, i to tročetvrtinskom većinom glasova.
Odobrenje za pripajanje ili spajanje
Članak 53.
(1) Društvo za uzajamno osiguranje, prije pripajanja ili spajanja s drugim društvom za uzajamno osiguranje,
mora dobiti odobrenje nadzornog tijela. Na donošenje odluke o odobrenju za pripajanje ili spajanje
odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 59. do 61. ovoga Zakona.
(2) Nadzorno tijelo može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje ili spajanje ako tijelo, ustrojeno za
kontrolu konkurencije odbije zahtjev za suglasnost za pripajanje ili spajanje, odnosno zabrani pripajanje ili
spajanje na temelju zakona koji uređuje kontrolu konkurencije.
(3) Ako će nova pravna osoba koja nastaje spajanjem obavljati poslove osiguranja, prije upisa pripajanja ili
spajanja u sudski registar, potrebno je dobiti dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja.
(4) Ako se društvo za uzajamno osiguranje pripoji društvu preuzimatelju, koje nije društvo za uzajamno
osiguranje, odnosno ako dio obveza društva za uzajamno osiguranje dijeljenjem s preuzimateljem preuzme
društvo preuzimatelj, koje nije društvo za uzajamno osiguranje, te ako će društvo preuzimatelj obavljati poslove
osiguranja, tada društvo preuzimatelj prije upisa u sudski registar mora dobiti dozvolu nadzornog tijela za
obavljanje poslova osiguranja.
(5) U slučaju navedenom u stavku 3., odnosno 4. ovoga članka, nadzorno tijelo spaja postupak donošenja
odluke o odobrenju za pripajanje ili spajanje s postupkom izdavanja dozvole za obavljanje poslova osiguranja.
(6) Odredbe stavka 1. do 5. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i u slučaju podjele društva za uzajamno
osiguranje.
Prijenos imovine na dioničko društvo za osiguranje
Članak 54.
(1) Društvo za uzajamno osiguranje može cijelu svoju imovinu bez prethodne likvidacije prenijeti na dioničko
društvo za osiguranje.

(2) Na prijenos imovine društva za uzajamno osiguranje na dioničko društvo za osiguranje se na odgovarajući
način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima. Društvo za uzajamno osiguranje smatra se
pripojenim društvom, a dioničko društvo za osiguranje društvom preuzimateljem.
(3) Za donošenje odluke skupštine društva za uzajamno osiguranje o pripajanju potrebna je tročetvrtinska
većina glasova.
Preoblikovanje u dioničko društvo
Članak 55.
(1) Društvo za uzajamno osiguranje može se, na temelju odluke skupštine, preoblikovati u dioničko društvo za
osiguranje. Za donošenje odluke o preoblikovanju u dioničko društvo za osiguranje potrebna je odluka
skupštine tročetvrtinskom većinom glasova.
(2) Svaki član može, u preporučenom pismu, do isteka trećeg dana prije zasjedanja skupštine uložiti prigovor na
preoblikovanje.
(3) Najkasnije istodobno sa sazivom skupštine uprava mora sve članove obavijestiti o sadržaju predložene
odluke o preoblikovanju na način koji je statutom predviđen za obavijesti društva. U obavijesti je potrebno
članove upoznati o pravu prigovora iz stavka 2. ovoga članka, i pravima koja proizlaze iz uloženog prigovora.
(4) Za preoblikovanje je potrebno odobrenje nadzornog tijela. Nadzorno tijelo odbit će zahtjev za
preoblikovanje ako smatra da bi preoblikovanje ugrozilo interese članova.
Odluka o preoblikovanju
Članak 56.
(1) Odlukom o preoblikovanju mora se odrediti temeljni kapital i iznos na koji glase dionice te i druge za
preoblikovanje nužne izmjene statuta. Nominalni iznos temeljnog kapitala ne smije prelaziti vrijednost imovine
društva za uzajamno osiguranje umanjenu za njene obveze. Iznos na koji glase dionice mora biti jednak
najnižem iznosu na koji mogu, kako je to određeno Zakonom o trgovačkim društvima, glasiti dionice.
(2) Ako odlukom o preoblikovanju nije drugačije određeno, članovi društva za uzajamno osiguranje sudjeluju u
temeljnom kapitalu. Kada odlukom nije određeno da svi članovi društva za uzajamno osiguranje sudjeluju u
temeljnom kapitalu dioničkog društva jednakim udjelom, udjel pojedinoga člana određuje se samo na temelju
jednog odnosno više sljedećih mjerila:
1. visine svote osiguranja,
2. visine doprinosa,
3. visine nužnog pokrića u slučaju životnih osiguranja,
4. mjerila za podjelu dobiti,
5. vremena trajanja članstva.
(3) Ako udjel pojedinoga člana ne dostiže najniži nominalni iznos dionice, njegov udjel u temeljnom kapitalu
ne uzima se u obzir. Ostali se udjeli zaokružuju tako da su djeljivi s najnižim nominalnim iznosom dionice i da
je podijeljen cjelokupni temeljni kapital.
(4) Ako je nominalni iznos kojim član sudjeluje u temeljnom kapitalu dioničkog društva viši od udjela
određenog na temelju stavka 1., odnosno 2. ovoga članka, član je razliku dužan uplatiti dioničkom društvu. Ako
je pak nominalni iznos kojim član sudjeluje u temeljnom kapitalu dioničkog društva niži od udjela određenog
na temelju stavka 1., odnosno 2. ovoga članka, odnosno ako član ne sudjeluje u temeljnom kapitalu dioničkog
društva, razliku odnosno udjel članu mora isplatiti dioničko društvo.
Provedba preoblikovanja
Članak 57.
(1) Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na preoblikovanje društva za uzajamno osiguranje na
odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima.
(2) Dioničko društvo za osiguranje stječe pravni subjektivitet danom upisa u sudski registar.
(3) Članovi društva za uzajamno osiguranje danom upisa iz stavka 2. ovoga članka postaju dioničari sukladno
odluci o preoblikovanju.
(4) Svaki dioničar koji se na način iz članka 55. stavka 2. ovoga Zakona usprotivio preoblikovanju, može svoje
dionice staviti društvu na raspolaganje.

GLAVA III.
OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA
III.1. DOZVOLE I ODOBRENJA
Dozvole i odobrenja
Članak 58.
(1) Društvo za osiguranje mora prije upisa osnivanja u sudski registar dobiti dozvolu nadzornog tijela za
obavljanje poslova osiguranja (u daljnjem tekstu: dozvola za obavljanje poslova osiguranja).
(2) Društvo za osiguranje koje pripoji drugo društvo za osiguranje, odnosno drugu pravnu osobu, mora prije
upisa odluke o pripajanju u sudski registar dobiti odobrenje nadzornog tijela (u daljnjem tekstu: odobrenje za
pripajanje).
(3) Društva za osiguranje koja se spajaju moraju prije upisa odluke o spajanju u sudski registar dobiti odobrenje
nadzornog tijela (u daljnjem tekstu: odobrenje za spajanje), te dozvolu za obavljanje poslova osiguranja za
novonastalo društvo za osiguranje. Danom upisa novonastalog društva za osiguranje u sudski registar prestaju
postojati društva za osiguranje koja se spajaju, a njihove dozvole za obavljanje poslova osiguranja prestaju
važiti.
(4) Društvo za osiguranje mora prije osnivanja podružnice u stranoj državi dobiti dozvolu nadzornog tijela (u
daljnjem tekstu: dozvola za osnivanje podružnice u stranoj državi).
(5) Društvo za osiguranje mora prije prijenosa portfelja osiguranja na drugo društvo za osiguranje dobiti
odobrenje nadzornog tijela.
(6) Društvo za osiguranje mora za sklapanje ugovora kojim se znatan dio poslovanja prenosi na drugo društvo
za osiguranje, odnosno drugu osobu dobiti dozvolu nadzornog tijela (u daljnjem tekstu: dozvola za prijenos
izdvojenih poslova). Za prijenos izdvojenih poslova i svaku izmjenu ugovora o izdvojenim poslovima kojom se
mijenja predmet ugovora, društvo za osiguranje dužno je dobiti dozvolu.
(7) O dozvoli iz stavka 2. i 3. ovoga članka odlučuje nadzorno tijelo istodobno kada odlučuje i o dozvoli za
obavljanje poslova osiguranja, osim ako je zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 2. i 3. ovoga članka uložen
nakon što je društvo za osiguranje preuzimatelj stekao dozvolu za obavljanje poslova osiguranja.
III.2. DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA
Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja
Članak 59.
(1) Zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja treba priložiti:
1. poslovni plan,
2. statut društva za osiguranje u obliku javnobilježničke isprave,
3. popis dioničara sa njihovim osobnim podacima te naslov tvrtke i sjedišta, zajedničkoga nominalnog iznosa
dionica i postotaka udjela u temeljnom kapitalu društva za osiguranje,
4. za dioničare – pravne osobe koji su imatelji kvalificiranih udjela:
– izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra,
– ako je dioničar dioničko društvo uz navedeno treba priložiti i izvadak dioničara iz registra dionica, odnosno
ako dionice glase na ime donosioca, onda ovjereni prijepis javnobilježničke isprave o popisu prisutnih na
posljednjoj skupštini, za dioničare koji su strane pravne osobe isprave je nužno priložiti u ovjerenom prijevodu,
– financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine,
5. popis osoba koje su povezane s imateljima kvalificiranih udjela te opisom načina povezanosti,
6. ugovore o obavljanju izdvojenih poslova ako će društvo za osiguranje za obavljanje pojedinih poslova
ovlastiti druge osobe.
(2) Zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja mora se priložiti i potvrda ovlaštenog
aktuara o tome da li je društvo za osiguranje sposobno osigurati adekvatnost kapitala s obzirom na vrste
osiguranja i opseg poslova koje će obavljati.

Odlučivanje o dozvoli za obavljanje poslova osiguranja
Članak 60.
(1) Nadzorno tijelo odlučuje o izdavanju dozvole za svaku vrstu osiguranja unutar koje društvo za osiguranje
smije obavljati poslove osiguranja.
(2) Nadzorno tijelo izdaje dozvolu za obavljanje poslova osiguranja unutar pojedine vrste osiguranja ako utvrdi
da društvo za osiguranje ispunjava uvjete za obavljanje poslova osiguranja unutar te vrste osiguranja.
(3) Nadzorno tijelo u izreci dozvole izričito navodi vrste osiguranja na koje se dozvola odnosi. Ako se dozvola
odnosi na sve vrste osiguranja iz pojedine skupine osiguranja, nadzorno tijelo može u izreci dozvole navesti tu
skupinu osiguranja.
(4) Iznimno od odredbe stavka 1. do 3. ovoga članka, nadzorno tijelo odlučuje o dozvoli za obavljanje poslova
sklapanja reosiguranja za sve vrste osiguranja te u izreci navodi da vrijedi isključivo za poslove sklapanja
reosiguranja.
Odbijanje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja
Članak 61.
Nadzorno tijelo će zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja odbiti ako:
1. dioničari koji su imatelji dionica nemaju dozvole iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona,
2. članovi uprave nemaju odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave,
3. iz statuta društva za osiguranje i druge dokumentacije proizlazi da nisu osigurani uvjeti za poslovanje društva
za osiguranje određeni ovim Zakonom odnosno propisima donesenima na temelju ovoga Zakona,
4. iz dokumentacije i drugih poznatih okolnosti proizlazi da društvo za osiguranje u kadrovskom,
organizacijskom odnosno tehničkom smislu neće biti sposobno obavljati poslove osiguranja u opsegu
predviđenom poslovnim planom,
5. su odredbe statuta društva za osiguranje u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona odnosno odredbama
propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,
6. izračunate premije i pričuve nisu dostatne za trajno i puno pokriće obveza društva za osiguranje iz ugovora o
osiguranju,
7. društvo za osiguranje ne ispunjava druge uvjete određene ovim odnosno drugim zakonom odnosno na
temelju njega donesenim propisima za obavljanje poslova osiguranja u vrsti osiguranja na koju se odnosi
zahtjev za izdavanje dozvole,
8. su opći i posebni uvjeti osiguranja u suprotnosti sa zakonom kojim se uređuju obvezna osiguranja u prometu.
Prestanak važenja dozvole za obavljanje poslova osiguranja
Članak 62.
(1) Dozvola za obavljanje poslova osiguranja prestaje vrijediti:
1. ako društvo za osiguranje ne počne poslovati u roku od dvanaest mjeseci od izdavanja dozvole,
2. ako društvo za osiguranje ne obavlja poslove osiguranja dulje od šest mjeseci,
3. početkom stečajnog postupka odnosno postupka prisilne likvidacije,
4. završetkom redovite likvidacije društva za osiguranje,
5. prijenosom svih ugovora o osiguranju na drugo društvo za osiguranje.
(2) Ako nastupi razlog iz stavka 1. ovoga članka nadzorno tijelo donijet će odluku kojom se utvrđuje da je
dozvola prestala vrijediti.
(3) Društvo za osiguranje ne smije više sklapati nove poslove u vezi s obavljanjem poslova osiguranja u
slučaju:
1. iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka od dana uručivanja odluke iz stavka 2. ovoga članka,
2. iz stavka 1. točke 3. ovoga članka od dana oglašavanja stečajnog postupka na oglasnoj ploči, odnosno od
dana kada je uručena odluka iz stavka 2. ovoga članka kojom nadzorno tijelo odlučuje o početku postupka
prisilne likvidacije,
3. iz stavka 1. točke 4. ovoga članka od dana primitka odluke iz članka 200. stavka 1. ovoga Zakona,
4. iz stavka 1. točke 5. ovoga članka od dana kada društvo za osiguranje dobije dozvolu nadzornog tijela za
prijenos ugovora o osiguranju.

Poslovni plan
Članak 63.
(1) Poslovni plan iz članka 59. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona mora sadržavati:
1. temelje poslovne politike,
2. predviđenu bilancu,
3. nabrojene pojedine vrste osiguranja unutar kojih će društvo za osiguranje obavljati poslove osiguranja,
4. izračun iznosa jamstvenog kapitala iz članka 93. ovoga Zakona i njegovih sastavnih dijelova,
5. predviđenu visinu troškova osnivanja, organizacijskih troškova i troškova poslovanja te izvore financiranja
ovih troškova,
6. program predviđenog reosiguranja s tablicama maksimalnog pokrića za sve vrste osiguranja,
7. ocjenu predviđenog stanja likvidnosti i financijska sredstva koja će biti na raspolaganju za pokriće obveza i
osiguravanja adekvatnosti kapitala,
8. elaborat o očekivanim poslovnim rezultatima za razdoblje od najmanje tri godine, osobito o očekivanim
premijskim prihodima, očekivanim naknadama za štetu odnosno premijama osiguranja, očekivanim troškovima
za provizije i drugim troškovima te očekivanom oblikovanju tehničkih pričuva osiguranja i pričuva.
(2) Ako se poslovni plan odnosi na poslove sklapanja reosiguranja, mora sadržavati samo sastavne dijelove iz
stavka 1. točke 1., 4., 5. i 8. ovoga članka.
(3) Ako društvo za osiguranje namjerava obavljati poslove osiguranja u vrsti osiguranja iz članka 3. stavka 2.
točke 18. ovoga Zakona, poslovni plan mora sadržavati i opis sredstava koja su potrebna za ispunjavanje
obveza iz ove vrste osiguranja.
Početak obavljanja poslova osiguranja u pojedinoj vrsti osiguranja
Članak 64.
Društvo za osiguranje mora nadzorno tijelo obavijestiti o početku odnosno prestanku obavljanja poslova
osiguranja unutar pojedine vrste osiguranja za koje je steklo dozvolu.
Izmjena vrsta osiguranja
Članak 65.
(1) Društvo za osiguranje koje je steklo dozvolu za obavljanje poslova osiguranja unutar određenih vrsta
osiguranja u slučaju kada namjerava početi s obavljanjem poslova osiguranja u drugim vrstama osiguranja mora
dobiti dozvolu nadzornog tijela za izmjenu vrsta osiguranja.
(2) Na dozvolu za izmjenu vrsta osiguranja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 59. do 63.
ovoga Zakona.
(3) Nadzorno tijelo odbit će zahtjev za izdavanje dozvole za izmjenu vrsta osiguranja i u slučaju kada:
1. utvrdi da bi obavljanje poslova u vrsti osiguranja na koju se odnosi zahtjev za izdavanje dozvole ugrozilo
poslovanje društva za osiguranje sukladno pravilima o upravljanju rizicima,
2. društvo za osiguranje ne ispunjava druge uvjete za obavljanje poslova osiguranja u vrsti osiguranja na koju se
odnosi zahtjev za izdavanje dozvole.
III.3. OVLAŠTENI AKTUAR
Ovlašteni aktuar
Članak 66.
(1) Ovlašteni aktuar je osoba koja ima ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.
(2) Nadzorno tijelo izdat će ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara ako osoba ispunjava sljedeće
uvjete:
1. znanje hrvatskog jezika,
2. da je uspješno obavila provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara sukladno
programu izobrazbe međunarodnih odnosno europskih aktuarskih udruga,
3. da je redoviti član aktuarske udruge sa sjedištem u Republici Hrvatskoj priznate od strane međunarodnih,
odnosno europskih aktuarskih udruga,

4. da nije pravomoćno osuđena na kaznu zatvora za kazneno djelo protiv platnog prometa i poslovanja,
5. da joj dosad nije bilo oduzeto ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.
(3) Nadzorno tijelo može s nadležnim nadzornim tijelom države članice sklopiti sporazum o priznavanju
ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.
(4) Nadzorno tijelo propisuje uvjete za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova
ovlaštenog aktuara.
(5) Nadzorno tijelo oduzet će ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara ako:
1. je ovlaštenje dobiveno navođenjem neistinitih podataka,
2. ovlašteni aktuar teže krši pravila aktuarske struke.
3. ne ispunjava uvjete iz stavka 2. točke 3. i 4. ovoga članka.
(6) O oduzimanju ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara nadzorno tijelo dužno je obavijestiti
društva za osiguranje za koje osoba kojoj je oduzeto ovlaštenje obavlja poslove ovlaštenog aktuara.
(7) Nadzor nad ovlaštenim aktuarima obavlja nadzorno tijelo. Na nadzor nad ovlaštenim aktuarima na
odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 156., 157., članka 158. stavka 5., članka 160., 161., 164. i
165. ovoga Zakona.
Imenovanje ovlaštenog aktuara
Članak 67.
(1) Društvo za osiguranje prije početka obavljanja poslova osiguranja mora imenovati ovlaštenog aktuara.
(2) Ovlaštenim aktuarom ne može se imenovati osoba koja u društvu za osiguranje obnaša funkciju člana
uprave društva ili prokuriste, odnosno koja posredno ili neposredno ima udio u društvu za osiguranje veći od
1‰.
(3) Društvo za osiguranje o imenovanju ovlaštenog aktuara dužno je u roku osam dana obavijestiti nadzorno
tijelo.
(4) Ako društvo za osiguranje u roku od tri mjeseca ne imenuje ovlaštenog aktuara odnosno za obavljanje
poslova ovlaštenog aktuara imenuje osobu koja nije ovlašteni aktuar, ovlaštenog aktuara imenuje nadzorno
tijelo.
Poslovi ovlaštenog aktuara
Članak 68.
(1) Ovlašteni aktuar mora provjeriti oblikuju li se cjenici premija i tehničke pričuve osiguranja sukladno
propisima te jesu li oblikovane tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz
ugovora o osiguranju.
(2) Uprava mora ovlaštenom aktuaru staviti na raspolaganje sve podatke koji su mu potrebni za obavljanje
poslova iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Ovlašteni aktuar mora nadzornom odboru i upravi istodobno s mišljenjem uz godišnje izvješće iz članka
142. ovoga Zakona predočiti izvješće o saznanjima ovlaštenog aktuara glede nadzora koji je u protekloj
poslovnoj godini obavljao na temelju stavka 1. ovoga članka. Izvješće mora obuhvaćati prvenstveno razloge za
pozitivno mišljenje, mišljenje uz ograde, odnosno negativno mišljenje ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće.
(4) Ako ovlašteni aktuar u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da se cjenici premija odnosno
tehničke pričuve osiguranja ne oblikuju sukladno propisima, odnosno da su izračunate odnosno oblikovane na
način da je ugroženo trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju, mora o
tome neodgodivo izvijestiti upravu društva za osiguranje.
(5) Uprava društva za osiguranje dužna je poduzeti mjere radi usklađivanja poslovanja sukladno izvješću
ovlaštenog aktuara.
(6) Ako uprava društva za osiguranje ne poduzme mjere sukladno izvješću iz stavka 4. ovoga članka, ovlašteni
aktuar dužan je o tome neodgodivo obavijestiti nadzorno tijelo.
(7) Ako ovlašteni aktuar prestane obavljati tu funkciju u društvu za osiguranje dužan je o tome obavijestiti
nadzorno tijelo u roku od 8 dana od dana saznanja.
Razrješenje ovlaštenog aktuara
Članak 69.

(1) Ako nakon imenovanja ovlaštenog aktuara nadzorno tijelo imenovanoj osobi oduzme ovlaštenje za
obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, odnosno ako u svezi s imenovanom osobom nastupe okolnosti iz članka
67. stavka 2. ovoga Zakona, društvo za osiguranje je dužno imenovati drugog ovlaštenog aktuara.
(2) Ako društvo za osiguranje u slučaju iz stavka 1. ovoga članka ne imenuje drugog ovlaštenog aktuara,
nadzorno tijelo odredit će otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u roku koji ne smije biti kraći od 60 dana.
(3) Ako društvo za osiguranje u slučaju iz stavka 2. ovoga članka ne imenuje drugog ovlaštenog aktuara,
ovlaštenog aktuara imenuje nadzorno tijelo.
(4) Društvo za osiguranje o razrješenju ovlaštenog aktuara dužno je u roku od 8 dana obavijestiti nadzorno
tijelo.
III.4. PRIJENOS PORTFELJA OSIGURANJA
Prijenos portfelja osiguranja
Članak 70.
(1) Društvo za osiguranje može ugovorom prenijeti na drugo društvo za osiguranje (u daljnjem tekstu: društvo
za osiguranje preuzimatelj) ugovore o osiguranju u pojedinoj skupini ili vrsti osiguranja (u daljnjem tekstu:
portfelj osiguranja) istodobno s prijenosom imovine za pokriće tehničkih pričuva u vrijednosti pričuva koje se
oblikuju za portfelj osiguranja, koji je predmetom prijenosa odnosno imovine za pokriće matematičke pričuve
koja se mora oblikovati za portfelj osiguranja koji je predmetom ugovora.
(2) Portfelj osiguranja može se prenijeti na društvo za osiguranje preuzimatelja kada društvo za osiguranje
preuzimatelj dobije odobrenje nadzornog tijela za preuzimanje portfelja osiguranja.
(3) Za prijenos ugovora o osiguranju nije potrebna suglasnost osiguranika.
(4) Društvo za osiguranje preuzimatelj dužno je o prijenosu portfelja osiguranja obavijestiti ugovaratelje
osiguranja odnosno osiguranike putem sredstava javnog priopćavanja na području na kojem osiguranja koja su
predmetom prijenosa pokrivaju rizike.
(5) Društvo za osiguranje može prenijeti portfelj osiguranja na:
1. drugo društvo za osiguranje u Republici Hrvatskoj,
2. svoju podružnicu, odnosno na podružnicu drugog društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
3. društvo za osiguranje države članice, odnosno na njegovu podružnicu u Republici Hrvatskoj odnosno drugoj
državi članici,
4. podružnicu stranog društva za osiguranje, ako je sjedište podružnice u Republici Hrvatskoj,
5. podružnicu stranog društva za osiguranje, ako je sjedište podružnice u državi članici te ako osiguranja koja
su predmetom prijenosa pokrivaju rizik isključivo u toj državi članici.
(6) Društvo za osiguranje dužno je portfelj osiguranja prenijeti na društvo za osiguranje preuzimatelja u roku od
tri mjeseca od dana primitka odobrenja za prijenos portfelja od nadzornog tijela.
(7) Odobrenje za prijenos portfelja prestaje važiti istekom roka iz stavka 6. ovoga članka.
(8) Društvo za osiguranje dužno je u roku od 30 dana od dana prijenosa portfelja nadzornom tijelu podnijeti
dokaze o prijenosu portfelja na društvo za osiguranje preuzimatelja.
(9) Ako društvo za osiguranje ne postupi sukladno stavku 8. ovoga članka, odnosno ako iz podnesenih dokaza
nije vidljivo da je izvršen prijenos portfelja, nadzorno tijelo donijet će odluku o prestanku važenja odobrenja za
prijenos portfelja.
Zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje portfelja osiguranja
Članak 71.
Zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje portfelja osiguranja mora sadržavati:
1. popis ugovora o osiguranju prema pojedinim vrstama osiguranja koji su predmet prijenosa uz opće uvjete za
ta osiguranja, te izračune pričuva za ta osiguranja,
2. popis imovine za pokriće tehničkih pričuva odnosno imovine za pokriće matematičke pričuve za pokriće, uz
navođenje vrijednosti te podatke na temelju kojih je moguće provjeriti izračun te vrijednosti,
3. u slučaju iz članka 70. stavka 5. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona, izmjenu poslovnog plana društva za
osiguranje preuzimatelja koja je nužna radi preuzimanja portfelja osiguranja,
4. ugovor o prijenosu portfelja osiguranja.

Odlučivanje o odobrenju za preuzimanje portfelja osiguranja
Članak 72.
(1) Nadzorno tijelo odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje portfelja osiguranja ako je
vrijednost imovine za pokriće tehničkih pričuva, odnosno imovine za pokriće matematičkih pričuva manja od
visine pričuva koje se moraju oblikovati za portfelj osiguranja koji je predmetom prijenosa, odnosno ako
postoje drugi razlozi zbog kojih bi bili ugroženi interesi osiguranika.
(2) Nadzorno tijelo odbit će zahtjev i u slučaju ako društvo za osiguranje preuzimatelj nema dozvolu za
obavljanje poslova osiguranja u vrstama osiguranja koje su predmet prijenosa, odnosno ako bi zbog
preuzimanja portfelja osiguranja bilo ugroženo poslovanje društva za osiguranje preuzimatelja sukladno
pravilima o upravljanju rizicima.
(3) U slučaju kada društvo za osiguranje prenosi portfelj osiguranja na svoju podružnicu u državi članici,
nadzorno tijelo dužno je prije izdavanja odobrenja za prijenos portfelja osiguranja zatražiti suglasnost o
prijenosu portfelja osiguranja nadležnoga nadzornog tijela države članice. Ako nadležno nadzorno tijelo države
članice u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za suglasnost ne dostavi suglasnost, smatra se da je suglasno
s prijenosom portfelja osiguranja.
(4) U slučaju iz članka 70. stavka 5. točke 3. ovoga Zakona nadzorno tijelo izdat će odobrenje za prijenos
ugovora o osiguranju samo u slučaju ako nadležno tijelo države članice izda potvrdu da će društvo za
osiguranje države članice i nakon preuzimanja portfelja osiguranja ispunjavati zahtjeve adekvatnosti kapitala.
(5) Ako u slučaju iz stavka 4. ovoga članka osiguranje pokriva rizike i u drugoj državi članici, nadzorno tijelo
može izdati odobrenje za prijenos portfelja osiguranja samo u slučaju ako nadležno nadzorno tijelo te države
članice dostavi suglasnost. Ako nadležno nadzorno tijelo te države članice u roku od tri mjeseca od primitka
zahtjeva za suglasnost ne dostavi suglasnost, smatra se da je suglasno s prijenosom portfelja osiguranja.
(6) Odredbe stavka 4. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na prijenos portfelja osiguranja na
podružnicu društva za osiguranje Švicarske konfederacije u Republici Hrvatskoj.
(7) Ako je stranom društvu za osiguranje za prijenos portfelja osiguranja svoje podružnice u državi članici
potrebna suglasnost nadzornog tijela za prijenos portfelja osiguranja, nadzorno tijelo dužno je odlučiti o
izdavanju iste.
(8) Ako društvo za osiguranje države članice prenosi portfelj osiguranja na svoju podružnicu u Republici
Hrvatskoj, nadzorno tijelo dužno je o mogućim prigovorima protiv prijenosa obavijestiti nadležno nadzorno
tijelo države članice u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za izdavanje suglasnosti za prijenos portfelja
osiguranja.
(9) Ako je za prijenos portfelja osiguranja društva za osiguranje države članice potrebna potvrda nadzornog
tijela u smislu stavka 4. ovoga članka, nadzorno tijelo dužno je izdati odgovarajuću potvrdu, odnosno odluku o
odbijanju zahtjeva za izdavanje takve potvrde.
(10) Ako društvo za osiguranje države članice prenosi portfelj osiguranja na društvo za osiguranje druge države
članice a osiguranja koja su predmetom prijenosa pokrivaju i rizike u Republici Hrvatskoj, nadzorno tijelo
može odbiti suglasnost u smislu stavka 5. ovoga članka, ako bi prijenosom portfelja osiguranja bili ugroženi
interesi osiguranika. Nadzorno tijelo dužno je o odbijanju izdavanja suglasnosti odlučiti u roku od tri mjeseca
od primitka obavijesti nadležnog nadzornog tijela države članice o namjeravanom prijenosu.
III.5. PRIJENOS IZDVOJENIH POSLOVA
Ugovor o prijenosu izdvojenih poslova
Članak 73.
(1) Ugovor o prijenosu izdvojenih poslova je ugovor kojim društvo za osiguranje određeni dio poslovanja
prenosi na drugo društvo za osiguranje odnosno na drugu osobu.
(2) Ugovor o prijenosu izdvojenih poslova mora sadržavati odredbu sukladno kojoj društvo za osiguranje
odgovara u potpunosti za poslovanje koje je prenijelo na drugo društvo za osiguranje, odnosno na drugu osobu.
(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka smatra se prvenstveno ugovor kojim društvo za osiguranje na neodređeno
vrijeme odnosno na dulje razdoblje prenosi obavljanje određenih poslova u cijelosti ili u znatnom opsegu (u
daljnjem tekstu: izdvojeni poslovi), a to su:
1. upravljanje imovinom za pokriće tehničkih pričuva društva za osiguranje odnosno imovinom za pokriće
matematičke pričuve,

2. obrada štetnih slučajeva,
3. računalna obrada podataka.
(4) Ugovorom o prijenosu izdvojenih poslova mora se odrediti obveza osobe koja preuzima na sebe obavljanje
izdvojenih poslova da društvu za osiguranje dostavlja podatke iz članka 75. stavka 2. ovoga Zakona koje
društvo za osiguranje može upotrijebiti samo u svrhu iz članka 75. stavka 2. ovoga Zakona.
Odobrenje za prijenos izdvojenih poslova
Članak 74.
(1) Nadzorno tijelo odbit će izdavanje odobrenja za prijenos izdvojenih poslova ako bi time, s obzirom na vrstu
odnosno opseg izdvojenih poslova, bili ugroženi interesi osiguranika ili ako bi zbog prijenosa izdvojenih
poslova bilo onemogućeno odnosno bitno otežano obavljanje nadzora nad poslovima osiguranja koje obavlja
društvo za osiguranje.
(2) Nadzorno tijelo može važenje odobrenja vezati uz određene uvjete ako je to nužno radi zaštite interesa
osiguranika.
(3) Ako nadzorno tijelo o zahtjevu za izdavanje odobrenja za prijenos izdvojenih poslova ne odluči u roku od 3
mjeseca od dana primitka zahtjeva, smatra se da je odobrenje izdano.
Nadzor nad obavljanjem izdvojenih poslova
Članak 75.
(1) Odredbe ovoga Zakona o nadzoru nad društvima za osiguranje na odgovarajući način se primjenjuju i na
nadzor nad pravnom osobom koja obavlja izdvojene poslove.
(2) Društvo za osiguranje mora nadzornom tijelu, na njegov zahtjev, predočiti sve podatke o pravnom i
financijskom stanju te o poslovanju osobe s kojom je sklopila ugovor o prijenosu izdvojenih poslova.
(3) Nadzorno tijelo oduzet će odobrenje za prijenos izdvojenih poslova ako:
1. nastupe okolnosti iz članka 74. stavka 1. ovoga Zakona,
2. društvo za osiguranje ne ispunjava uvjete iz članka 74. stavka 2. ovoga Zakona.
III.6. OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA IZVAN PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE
Obavljanje poslova osiguranja u državi članici
Članak 76.
(1) Društvo za osiguranje može poslove osiguranja za koje je steklo dozvolu nadzornog tijela obavljati na
području države članice preko podružnice odnosno neposredno ako ispunjava uvjete određene propisima te
države članice.
(2) Smatra se da društvo za osiguranje obavlja poslove osiguranja u državi članici ako sklapa ugovore o
osiguranju koji pokrivaju rizike u toj državi.
Početak obavljanja poslova osiguranja u državi članici
Članak 77.
(1) Društvo za osiguranje koje namjerava početi s obavljanjem poslova osiguranja u državi članici dužno je o
tome obavijestiti nadzorno tijelo i navesti državu članicu u kojoj namjerava početi s obavljanjem poslova
osiguranja.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora obuhvaćati vrste osiguranja i način obavljanja poslova osiguranja.
Obavijesti mora biti priložena izmjena poslovnog plana i potvrda sa sadržajem iz članka 59. stavka 2. ovoga
Zakona.
(3) Ako društvo za osiguranje u državi članici namjerava osnovati podružnicu, obavijest mora sadržavati i
sljedeće:
1. imena osoba koje su ovlaštene za vođenje poslova podružnice,
2. naslov podružnice u državi članici,
3. način dobivanja dokumentacije o podružnici.

(4) Nadzorno tijelo dužno je obavijest iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana dostaviti nadležnom
nadzornom tijelu države članice u kojoj društvo za osiguranje namjerava neposredno obavljati poslove
osiguranja, odnosno u roku tri mjeseca kada poslove osiguranja u državi članici namjerava obavljati preko
podružnice i o tome obavijestiti društvo za osiguranje.
(5) Zajedno s obavijesti iz stavka 4. ovoga članka nadzorno tijelo mora nadležnom nadzornom tijelu države
članice dostaviti i:
1. izjavu da društvo za osiguranje ispunjava propisanu razinu adekvatnosti kapitala,
2. podatke o vrstama osiguranja za koje društvo za osiguranje ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja.
(6) Društvo za osiguranje može početi neposredno obavljati poslove osiguranja, odnosno osnovati podružnicu u
državi članici nakon primitka obavijesti nadzornog tijela iz stavka 4. ovoga Zakona.
(7) Ako nadzorno tijelo u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi
društvu za osiguranje, smatra se da je suglasno s početkom obavljanja poslova osiguranja u državi članici.
(8) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, nadzorno tijelo odbit će zahtjev za dostavljanje obavijesti
nadzornom tijelu države članice ako na temelju podataka kojima raspolaže i dokumentacije iz stavka 1., 2. i 3.
ovoga članka, te uzimajući u obzir planirani opseg poslovanja, utvrdi da društvo za osiguranje ne ispunjava
propisanu razinu adekvatnosti kapitala, odnosno ako bi zbog početka obavljanja poslova osiguranja u državi
članici bilo ugroženo poslovanje društva za osiguranje sukladno pravilima o upravljanju rizicima.
(9) Nadzorno tijelo zabranit će društvu za osiguranje daljnje obavljanje poslova osiguranja u državi članici ako
nastupe okolnosti iz stavka 7. ovoga članka.
Promjena podataka iz obavijesti
Članak 78.
(1) Odredbe članka 77. ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju i u slučaju kada društvo za
osiguranje, koje je sukladno članku 77. stavka 6. i 7. ovoga Zakona počelo obavljati poslove osiguranja u državi
članici, namjerava obavljanje poslova osiguranja proširiti na poslove u vrstama osiguranja koje nisu navedene u
obavijesti iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno ako se promijene druge okolnosti ili uvjeti o kojima je
nadzorno tijelo obavijestilo nadležno nadzorno tijelo putem obavijesti iz članka 77. stavka 4. ovoga Zakona.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nadzorno tijelo dužno je neodgodivo obavijestiti nadležno
nadzorno tijelo države članice ako društvo za osiguranje ne ispunjava propisanu razinu adekvatnosti kapitala.
Nadzor nad obavljanjem poslova osiguranja u državi članici
Članak 79.
(1) Nadzorno tijelo obavlja nadzor nad podružnicom društva za osiguranje u državi članici, odnosno nad
neposrednim obavljanjem poslova osiguranja u državi članici.
(2) Nadzorno tijelo može zatražiti nadležno nadzorno tijelo države članice u kojoj društvo za osiguranje obavlja
poslove osiguranja da obavi pregled poslovanja podružnice društva za osiguranje u toj državi članici, ako je to
sukladno interesima učinkovitosti, jednostavnosti, brzine, odnosno smanjenja troškova postupka. Pod jednakim
uvjetima nadzorno tijelo može obaviti pregled poslovanja koji provodi nadležno nadzorno tijelo države članice.
(3) Ako društvo za osiguranje obavlja poslove osiguranja u državi članici nakon izdavanja upozorenja
nadležnoga nadzornog tijela države članice o kršenju propisa te države članice, nadzorno tijelo provest će mjere
nadzora sukladno ovom Zakonu.
(4) Nadzorno tijelo dužno je neodgodivo obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice o mjerama koje
provodi.
(5) Ako nadzorno tijelo društvu za osiguranje oduzme dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, mora o tome
neodgodivo obavijestiti nadležna nadzorna tijela država članica u kojima društvo za osiguranje obavlja poslove
osiguranja.
Izvještavanje o poslovima osiguranja u državama članicama
Članak 80.
(1) Društvo za osiguranje koje obavlja poslove osiguranja u državi članici dužno je nadzorno tijelo izvještavati
o poslovima osiguranja u pojedinoj državi članici, i to odvojeno za poslove osiguranja koje obavlja preko
podružnice i poslove osiguranja koje neposredno obavlja.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora obuhvaćati podatke o visini premije, zahtjeva i provizija, bez
odbitaka reosiguranja.
(3) Nadzorno tijelo propisat će detaljniji sadržaj izvješća, te način i rokove izvještavanja.
(4) Nadzorno tijelo će nadležnom nadzornom tijelu države članice, na njegov zahtjev, dostaviti podatke
navedene u izvješću iz stavka 1. ovoga članka.
Obavljanje poslova osiguranja u stranoj državi
Članak 81.
(1) Društvu za osiguranje dopušteno je obavljati poslove osiguranja u stranoj državi preko podružnice,
poštujući pritom propise te države.
(2) Za osnivanje podružnice u stranoj državi društvo za osiguranje mora dobiti dozvolu nadzornog tijela.
(3) Nadzorno tijelo će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje podružnice u stranoj državi ako bi,
uzimajući u obzir propise države odnosno uzimajući u obzir praksu države u kojoj društvo za osiguranje
namjerava osnovati podružnicu glede primjene i izvršavanja tih propisa, obavljanje nadzora sukladno ovom
Zakonu moglo biti onemogućeno, odnosno bitno otežano.
III.7. SLOBODNO OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE DRŽAVA
ČLANICA
Društva za osiguranje država članica
Članak 82.
(1) Društvo za osiguranje koje u državi članici ima pravo obavljati poslove osiguranja u pojedinim vrstama
osiguranja može poslove osiguranja u tim vrstama osiguranja obavljati i na području Republike Hrvatske
neposredno ili preko podružnice.
(2) Na društvo za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka, odnosno njegovu podružnicu na području Republike
Hrvatske primjenjuju se odredbe članka 13., članka 89. do 91. i odredbe članka 258. ovoga Zakona.
Početak obavljanja poslova osiguranja
Članak 83.
(1) Društvo za osiguranje države članice može na području Republike Hrvatske početi obavljati poslove
osiguranja ako nadležno nadzorno tijelo države članice obavijesti nadzorno tijelo o podacima iz članka 77.
stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona i izjavi da društvo za osiguranje države članice raspolaže potrebnim kapitalom.
(2) Podružnica društva za osiguranje države članice može početi obavljati poslove osiguranja u Republici
Hrvatskoj tri mjeseca od dana kada nadzorno tijelo primi obavijest nadležnoga nadzornog tijela države članice
iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka u slučaju kada postoje razlozi zaštite javnog interesa potrebno je odrediti
dodatne uvjete za obavljanje poslova osiguranja putem podružnice, a nadzorno tijelo dužno je o tome
obavijestiti nadležno nadzorno tijelo države članice u roku dva mjeseca.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga stavka, podružnica društva za osiguranje države članice može početi s
obavljanjem poslova osiguranja odmah nakon primitka obavijesti nadzornog tijela.
(5) Društvo za osiguranje države članice, koji u Republici Hrvatskoj namjerava obavljati poslove osiguranja
neposredno, može početi s radom na dan kad ga nadležno tijelo države članice obavijesti o tome da je podatke
iz stavka 1. ovoga članka proslijedilo nadzornom tijelu.
(6) Na promjenu vrsta osiguranja unutar kojih podružnica države članice obavlja poslove osiguranja na
odgovarajući način se primjenjuju stavci 1. do 4. ovoga članka.
(7) Društvo za osiguranje države članice dužno je prestati obavljati poslove osiguranja u Republici Hrvatskoj
ako nastupi neka od sljedećih okolnosti ako:
1. nadležno nadzorno tijelo države članice zaključi da društvo za osiguranje države članice ne raspolaže s
propisanim kapitalom za daljnje obavljanje poslova osiguranja,
2. prestane vrijediti dozvola društva za osiguranje za obavljanje poslova osiguranja,
3. podružnica društva za osiguranje države članice ne ispunjava uvjete iz stavka 2. do 4. ovoga članka.

(8) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, društvo za osiguranje države članice može početi obavljati
poslove obveznih osiguranja u prometu samo ako nadzornom tijelu dostavi dokaz Hrvatskog ureda za
osiguranje da je njegov član i da ispunjava uvjete propisane Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu.
(9) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, društvo za osiguranje države članice može početi obavljati
poslove obveznih osiguranja u prometu samo ako prethodno obavijesti nadzorno tijelo o općim i posebnim
uvjetima osiguranja.
(10) Ako nadzorno tijelo utvrdi da uvjeti osiguranja iz stavka 9. ovoga članka nisu sukladni propisima donijet
će mjeru za društvo za osiguranje države članice da ih izmijeni sukladno propisima.
(11) Ako društvo za osiguranje države članice ne postupi u skladu s mjerom iz stavka 10. ovoga članka, u roku
koji je tom mjerom utvrđen, nadzorno tijelo dužno je obavijestiti nadležno nadzorno tijelo tog društva za
osiguranje.
(12) Nadzorno tijelo ovlašteno je zahtijevati dostavu podataka na hrvatskom jeziku.
Nadzor nad obavljanjem poslova osiguranja društava za osiguranje države članice
Članak 84.
(1) Nadzor nad društvom za osiguranje države članice koje obavlja poslove osiguranja na području Republike
Hrvatske provodi nadležno nadzorno tijelo države članice.
(2) Nadležno nadzorno tijelo države članice može na području Republike Hrvatske obaviti provjeru poslovanja
društva za osiguranje države članice.
(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nadležno nadzorno tijelo ima jednake nadležnosti kao nadzorno tijelo na
temelju odredbi članka 183. do 189. ovoga Zakona.
(4) Na zahtjev nadležnoga nadzornog tijela države članice nadzorno tijelo dužno je obaviti nadzor poslovanja
podružnice društva za osiguranje države članice na području Republike Hrvatske.
(5) Iznimno od odredbi stavka 1. do 4. ovoga članka, nadzorno tijelo nadležno je za obavljanje provjere
poslovanja društva za osiguranje države članice na području Republike Hrvatske sukladno odredbama članka
183. do 189. ovoga Zakona radi nadzora nad poslovanjem sukladno odredbama članka 82. stavka 2. ovoga
Zakona.
Mjere nadzora nad društvom za osiguranje države članice
Članak 85.
(1) Nadzorno tijelo donijet će odluku o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, ako društvo za osiguranje
države članice na području Republike Hrvatske krši odredbe članka 82. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Ako društvo za osiguranje države članice u roku određenom odlukom ne postupi sukladno odluci iz stavka
1. ovoga članka, nadzorno tijelo će o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo te države članice.
(3) Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 161. stavka 2. ovoga Zakona, nadzorno tijelo može društvu za osiguranje
zbog nezakonitosti i nepravilnosti počinjenih na području Republike Hrvatske izreći i dodatnu mjeru zabrane
sklapanja novih ugovora o osiguranju.
(4) Prije izricanja mjere iz stavka 3. ovoga članka nadzorno tijelo dužno je o tome obavijestiti nadležno
nadzorno tijelo države članice.
(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, nadzorno tijelo može društvu za osiguranje države članice
izreći privremenu zabranu sklapanja novih ugovora o osiguranju a da prethodno nije obavijestilo nadležno
nadzorno tijelo države članice ako to, radi zaštite osiguranika, nije moguće odgađati.
(6) Nadzorno tijelo dužno je o mjeri iz stavka 5. ovoga članka neodgodivo obavijestiti nadležno nadzorno tijelo
države članice i Europsku komisiju.
III.8. OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA STRANIH DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
Članak 86.
(1) Strano društvo za osiguranje može na području Republike Hrvatske poslove osiguranja obavljati samo preko
podružnice.
(2) Podružnica stranog društva za osiguranje mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. poslove podružnice moraju voditi dvije osobe, koje su ovlaštene zastupati osnivače, a na koje se na
odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 25. do 29. te članka 31. ovoga Zakona,

2. podružnica mora biti na odgovarajući način kadrovski i tehnički osposobljena za obavljanje poslova
osiguranja,
3. podružnica mora raspolagati deponiranim sredstvima u vrijednosti jedne polovine iznosa temeljnog kapitala
iz članka 19. ovoga Zakona,
4. podružnica mora na području Republike Hrvatske raspolagati odgovarajućom imovinom najmanje u visini
polovine jamstvenog kapitala, propisanog člankom 100. ovoga Zakona, te deponirati novčani iznos kao jamstvo
za plaćanje obveza iz ugovora o osiguranju sklopljenih na području Republike Hrvatske, odnosno ugovora koji
pokrivaju rizike na području Republike Hrvatske, u visini četvrtine jamstvenog kapitala podružnice (u daljnjem
tekstu: jamstveni depozit). Višak vlastitih sredstava podružnice iznad zahtijevanog minimalnog kapitala, ovisno
o tome koji je viši, mora biti položen na poslovni račun kod financijske institucije sa sjedištem u Republici
Hrvatskoj.
(3) Na podružnicu stranog društva za osiguranje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o upravljanju
rizicima, čuvanju povjerljivih podataka te poslovnim knjigama i izvješćima iz glave IV., VI. i VII. ovoga
Zakona te na temelju njih donesenih propisa.
(4) Na nadzor nad podružnicom osnovanom u Republici Hrvatskoj na odgovarajući način se primjenjuju
odredbe o nadzoru nad društvima za osiguranje iz glave X. ovoga Zakona.
Dozvola za osnivanje podružnice
Članak 87.
(1) Strano društvo za osiguranje može na području Republike Hrvatske osnovati podružnicu ako za to dobije
dozvolu nadzornog tijela.
(2) Zahtjevu za izdavanje dozvole za osnivanje podružnice mora se priložiti:
1. akt o osnivanju podružnice,
2. izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra države sjedišta matičnog društva za osiguranje,
3. statut odnosno propise matičnog društva za osiguranje,
4. revidirane financijske izvještaje matičnog društva za osiguranje za posljednje tri godine,
5. ako iz izvoda iz točke 2. nisu vidljivi podaci o vlasnicima matičnog društva za osiguranje, mora se priložiti
odgovarajuća isprava u kojoj se na vjerodostojan način navode vlasnici i njihovi udjeli u upravljanju matičnim
društvom za osiguranje,
6. izvod iz sudskog odnosno drugog odgovarajućeg registra države sjedišta za pravne osobe koje imaju više od
10% udjela u upravljanju matičnim društvom za osiguranje,
7. poslovni plan sa sadržajem određenim u članku 63. ovoga Zakona,
8. izjavu o tome da će podružnica, u sjedištu podružnice, voditi i čuvati svu dokumentaciju koja se odnosi na
poslovanje podružnice,
9. dokaze o adekvatnosti kapitala i jamstvenom depozitu,
10. dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi je li podružnica u kadrovskom, tehničkom i
organizacijskom smislu sposobna pružati usluge na koje se odnosi zahtjev za izdavanje dozvole.
(3) Nadzorno tijelo u dozvoli za osnivanje podružnice stranog društva za osiguranje odredit će način na koji će
se osigurati jamstveni depozit.
(4) Na odlučivanje o izdavanju dozvole za osnivanje podružnice stranog društva za osiguranje na odgovarajući
način se primjenjuju odredbe članka 59. do 61. ovoga Zakona.
(5) Nadzorno tijelo odbit će zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje podružnice stranog društva za osiguranje
ako bi:
1. uzimajući u obzir propise države sjedišta toga društva za osiguranje, odnosno uzimajući u obzir praksu te
države u primjeni i izvršavanju tih propisa, obavljanje nadzora sukladno ovom Zakonu moglo biti
onemogućeno odnosno bitno otežano, ili
2. uzimajući u obzir propise te države društvima za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj bilo
onemogućeno obavljanje poslova osiguranja u toj državi, odnosno bilo onemogućeno obavljanje poslova
osiguranja pod jednakim uvjetima kao društava za osiguranje te države.
(6) Iznimno, odredbe stavka 5. ovoga članka ne odnose se na odlučivanje o izdavanju dozvole za osnivanje
podružnice stranog društva za osiguranje sa sjedištem u zemlji članici Svjetske trgovinske organizacije (WTO).
Posebne odredbe za podružnicu društva za osiguranje Švicarske Konfederacije
Članak 88.

(1) Posebne odredbe ovoga Zakona o društvima za osiguranje Švicarske Konfederacije, odnosno njezine
podružnice u Republici Hrvatskoj primjenjuju se samo na neživotna osiguranja.
(2) Na podružnicu društva za osiguranje Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj ne primjenjuju se
odredbe:
– odredbe članka 61. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona kada se primjenjuje odredba članka 87. stavka 4. ovoga
Zakona,
– odredbe članka 86. stavka 2. točke 3. i 4. ovoga Zakona,
– odredbe članka 87. stavka 5. točke 2. ovoga Zakona.
(3) Prije odluke o izdavanju dozvole za osnivanje podružnice društva za osiguranje Švicarske Konfederacije
nadzorno tijelo dužno je obavijestiti nadležno nadzorno tijelo i zatražiti njegovo mišljenje.
(4) Ako nadležno nadzorno tijelo ne odgovori u roku od tri mjeseca od dana primitka obavijesti iz stavka 3.
ovoga članka smatra se da se ne protivi osnivanju podružnice.
(5) Prije odluke o oduzimanju dozvole za osnivanje podružnice društva za osiguranje Švicarske Konfederacije
nadzorno tijelo dužno je o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo i zatražiti njegovo mišljenje.
(6) Ako nadzorno tijelo prije dobivanja mišljenja iz stavka 5. ovoga članka podružnici društva za osiguranje
Švicarske Konfederacije zabrani sklapanje ugovora o osiguranju, dužno je o tome neodgodivo obavijestiti
nadležno nadzorno tijelo.
III.9. INFORMACIJE UGOVARATELJU OSIGURANJA
Informacije ugovaratelju osiguranja kod sklapanja ugovora o osiguranju
Članak 89.
(1) Društvo za osiguranje dužno je prije sklapanja ugovora o osiguranju pisano obavijestiti ugovaratelja
osiguranja o sljedećim podacima:
1. tvrtki, pravno-organizacijskom obliku, sjedištu i nazivu društva za osiguranje i podružnice koja sklapa
ugovor,
2. općim uvjetima osiguranja, te pravu koje vrijedi za ugovor o osiguranju,
3. vremenu trajanja ugovora o osiguranju,
4. pravilima i uvjetima za odstupanje od ugovora,
5. visini premije osiguranja, načinu plaćanja premije osiguranja, visini doprinosa, poreza i drugih troškova koji
se zaračunavaju pored premije osiguranja i ukupnom iznosu plaćanja,
6. roku na koji ugovor obvezuje ponuditelja,
7. pravu na opoziv odnosno odstupanje,
8. načinu rješavanja sporova osiguranika,
9. nadzornom tijelu koje je nadležno za nadzor nad društvom za osiguranje.
(2) U slučaju životnog osiguranja obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i sljedeće podatke o:
1. osnovici i mjerilima za sudjelovanje u dobiti,
2. tablicama otkupne vrijednosti,
3. pravima na kapitalizaciju ugovora o životnom osiguranju i pravima iz takvog osiguranja,
4. poreznom sustavu koji se odnosi na navedenu vrstu osiguranja.
(3) Kod ugovora o životnom osiguranju vezanih za jedinice investicijskih fondova društvo za osiguranje dužno
je prije sklapanja ugovora o osiguranju, uz podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ugovaratelja osiguranja
pisano obavijestiti i o prospektu fonda, a naročito o strukturi ulaganja.
Informacije ugovaratelja osiguranja za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju
Članak 90.
(1) Društvo za osiguranje dužno je za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju pisano obavijestiti ugovaratelja
osiguranja o slijedećim podacima:
1. promjeni tvrtke, pravno organizacijskom obliku, sjedištu i nazivu društva za osiguranje i podružnice koje
sklapa ugovor,
2. promjenama podataka iz članka 89. stavka 1., točke 2. do 6. ovoga Zakona, odnosno podataka iz članka 89.
stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Za vrijeme trajanja ugovora o životnom osiguranju društvo za osiguranje dužno je jednom godišnje pisano
obavijestiti osiguranika o stanju sudjelovanja u dobiti.
Sadržaj obavijesti
Članak 91.
Tekst i sadržaj obavijesti iz članka 89. i 90. ovoga Zakona mora biti napisan na pregledan i razumljiv način
ugovaratelju osiguranja odnosno osiguraniku, te sastavljen na hrvatskom jeziku.
GLAVA IV.
UPRAVLJANJE RIZICIMA
IV.1. OPĆE ODREDBE
Upravljanje rizicima
Članak 92.
(1) Društvo za osiguranje dužno je održavati razinu kapitala adekvatnu opsegu i vrstama poslova osiguranja
koje obavlja te s obzirom na rizike kojima je izloženo (adekvatnost kapitala).
(2) Društvo za osiguranje dužno je poslovati na način da rizici kojima je izloženo u pojedinačnim, odnosno
svim vrstama poslova osiguranja koje obavlja ne prijeđu vrijednosti ili granice propisane ovim Zakonom te na
temelju njega donesenim propisima.
(3) Društvo za osiguranje dužno je poslovati tako da je sposobno pravodobno ispuniti dospjele obveze (načelo
likvidnosti) te na način da je trajno sposobno ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti).
IV.2. KAPITAL DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
Kapital društva za osiguranje
Članak 93.
Kapital društva za osiguranje se u svrhu primjene pravila o upravljanju rizicima (u daljnjem tekstu: kapital)
izračunava na način određen sljedećim člancima ove glave.
Izračun kapitala
Članak 94.
Pri izračunu kapitala društva za osiguranje uzimaju se u obzir stavke osnovnog kapitala iz članka 95. ovoga
Zakona i stavke dopunskog kapitala iz članka 96. ovoga Zakona, te stavke odbitka iz članka 97. ovoga Zakona.
Osnovni kapital

