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Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje 

poziva Vas na jednodnevni specijalistički seminar 
 

ZAŠTITA OD ČISTIH FINANCIJSKIH GUBITAKA 
PUTEM OSIGURANJA I KAKO IH UTVRDITI 

Saznajte kako utvrditi razmjere štetnog događaja i visinu 
naknade štete pri osiguranjima od financijskih gubitaka s 

posebnim naglaskom na osiguranja od odgovornosti 
 
 

Seminar će se održati u srijeda, 30. studenog 2016. s početkom u 9:00 sati u 
Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb. 
 

Predavači Ivica Vučetić 

Diana Antičić 

Maja Mrzljak  

Trajanje seminara: 8 nastavnih sati. 

Rok za prijavu: 24. studenog 2016. 

Ovisno o broju prijavljenih polaznika može doći do promjene lokacije održavanja, o 
čemu ćemo polaznike pravovremeno obavijestiti. 

cedoh@huo.hr   •  marinko.miskovic@huo.hr   •   tel. +385 1 4696 626, 4696 600 

http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/ 
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Opis seminara 

Uslijed sve veće dinamike poslovanja i niza vanjskih utjecaja na poslovanje društva 

javlja se potreba za novim vrstama osiguranja. Posljedično, javlja se sve veća 

potreba za osiguranjem od prekida rada i izgubljene dobiti, osiguranja od 

odgovornosti, osiguranja od kriminalnih radnji i pronevjera trećih osoba, ali i vlastitih 

zaposlenika, transakcijskim osiguranjem te osiguranjem od ostalih vrsta potencijalnih 

financijskih gubitaka. Prilikom uvođenja novih vrsta osiguranja (proizvoda) na tržište 

postavlja se pitanje što bi police osiguranja trebale obuhvaćati, kako bi se trebale 

ugovarati (s kojim ograničenjima/klauzulama) te koji su načini utvrđivanja razmjera 

štetnog događaja i utvrđivanja visine naknade štete. Specifičnost ranije navedenih 

vrsta osiguranja je u utvrđivanju razmjera štetnog događaja te utvrđivanju što realnije 

visine naknade štete. Specifičnost proizlazi iz potrebe provedbe due-dilligencea te 

utvrđivanja rizičnosti poslovanja osiguranika prije ugovaranja police osiguranja od 

odgovornosti (jer se polica odnosi na odgovornost upravljačke pozicije u organizaciji, 

a ne na pojedinu osobu) te prilikom ugovaranja police transakcijskog osiguranja. 

Prilikom utvrđivanja profesionalne odgovornosti potrebno je posjedovati znanja 

predmetne profesije (npr. poznavanje profesije ovlaštenih revizora), ali i ovlaštenja 

vještaka kako bi se utvrdila što realnija procijenjena visina štete, a koja procjena će 

moći biti upotrijebljena i u slučaju eventualnog spora. 

 

 
U fokusu seminara bit će teme i pitanja poput: 

 koje kategorije prihoda bi se trebale osigurati kod osiguranja od prekida rada i 

izgubljene dobiti 

 kako izračunati nastalu štetu uslijed osiguranog slučaja kod osiguranja od 

prekida rada i izgubljene dobiti 

 kako utvrditi visinu naknade štete kod osiguranja prekida rada i izgubljene 

dobiti 

 kako utvrditi okolnosti za isplatu realne odštete oštećenicima kod 

izvanugovornih odgovornosti te odgovornosti vlastitih djelatnika – nužnost 

angažiranja vanjskih stručnjaka 

 koje poslovne aktivnosti mogu dovesti do značajnih financijskih potraživanja 

od strane klijenta i suradnika pri osiguranju od profesionalne odgovornosti 

 kako utvrditi utjecaj poslovodstva na negativne poslovne rezultate tvrtke i 

smanjenje dobiti za vlasnike 

 kako utvrditi razinu zaštite subjekta od kriminalnih radnji i pronevjera prije 

sklapanja police osiguranja od kriminalnih radnji i pronevjera trećih osoba i 

vlastitih zaposlenika 

 koje su predradnje (provjere) nužne prilikom sklapanja police transakcijskog 

osiguranja 
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 koje su to ostale vrste potencijalnih financijskih gubitaka koje je djelomično 

moguće transferirati na osigurateljno tržište 

 koje su metode izračuna izgubljene dobiti, primjenjivosti pojedinih metoda i 

njihovim specifičnostima 

 koje su metode prevencije prijevare primjenjive od strane osiguravajućih 

društava 

 

Ciljevi seminara 

 upoznati polaznike s osigurateljnim instrumentima za prevenciju nematerijalnih 

šteta pri poslovanju 

 polaznicima približiti načine utvrđivanja razmjera štetnog događaja i 

utvrđivanja visine naknade štete za pojedine vrste osiguranja kroz primjere 

 upoznati polaznike s primjenom praktičnog vodiča Europske komisije kroz 

prezentaciju metoda izračuna izgubljene dobiti, primjenjivosti pojedinih metoda 

i njihovim specifičnostima 

 prezentirati metode prevencije prijevare primjenjive od strane osiguravajućih 

društava 

 
Kome je seminar namijenjen? 
Seminar je namijenjen prvenstveno djelatnicima osiguravajućih društava iz sektora 

za obradu šteta (upravljanje naknadama šteta) te sektora osigurateljno pravnih 

poslova. Ujedno, namijenjen je i svima koji se bave djelatnošću osiguranja, a koji 

teže uvođenju noviteta u poslovanje i prilagodbi potrebama tržišta. 
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PREDAVAČI: 

 

Ivica Vučetić dipl.oec. 

Nakon diplome na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine, Ivica počinje svoju 

karijeru u Osiguranju Helios d.d. na razvoju novih osiguravateljnih proizvoda i poslovima 

reosiguranja. Kroz intenzivne međunarodne kontakte i redovitu edukaciju na međunarodnim 

tržištima osiguranja uključujući Lloyd's of London, stječe neophodno iskustvo i znanje o 

operativnom upravljanju rizicima i savjetovanju u osiguranju. Početkom 2000. godine prelazi 

na poziciju izvršnog direktora hrvatske podružnice Aon-a, jedne od najvećih svjetskih tvrtki za 

posredovanje i savjetovanje u osiguranju, gdje upravlja portfeljom ključnih korisnika na 

teritoriju Republike Hrvatske te ujedno razvija operacije u Bosni i Hercegovini. Tijekom 2009. 

godine se samostalno bavi konzultantskim poslovima a u proljeće 2010. se pridružuje grupi 

InterCapital na mjestu člana Uprave društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju. 

Mr.sc. Diana Antičić dipl.oec. 

Diana Antičić magistrirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 1996. godine, 

smjer Menadžment. Partner je u Javnom trgovačkom, društvu za porezno savjetništvo Antičić 

– Jakovljević – Kušeta s preko 20 godina radnog iskustva u području poreznog savjetovanja. 

Osnivačica je i direktorica društva Forenzika Prima d.o.o. Zagreb, društva za reviziju i 

poslovno savjetovanje te je osnivačica društva Knjigovodstvo Prima d.o.o. Varaždin. Nositelj 

je ovlaštenja sudskog vještaka za područje financije i porezi i procjenu vrijednosti društva, 

eksternog revizora, internog revizora, forenzičnog revizora, poreznog savjetnika, procjenitelja 

vrijednosti društva te izmiritelja. Članica je Hrvatske revizorske komore, Komore poreznih 

savjetnika, Udruge sudskih vještaka, Hrvatskog društva procjenitelja, Hrvatske udruge 

miritelja te ACFE-a. Uz navedeno članica je Europske mreže žena ambasadorica 

poduzetništva. 

Maja Mrzljak mag. oec. 

Maja Mrzljak završila je Diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije, smjer 

Računovodstvo i revizija Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studija i 

po njegovom završetku radila je u revizorskim društvima Grant Thornton d.o.o., 

Concordiaaudit d.o.o. te Revizija i savjetovanje d.o.o. na poslovima iz područja eksterne 

revizije. Od studenog 2014. godine radi u društvu Forenzika Prima d.o.o. za reviziju i 

poslovno savjetovanje na poslovima forenzične revizije, eksterne revizije, poslovnima 

procjene vrijednosti društva te vještačenja iz područja financija i poreza i procjene vrijednosti 

društva. Članica je Udruge „Hrvatski računovođa“ i ACFE-a. 
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RASPORED SEMINARA 

9:00-10:30  

 Uvod, Ivica Vučetić i Diana Antičić 

 Osigurateljni instrumenti za prevenciju nematerijalnih šteta pri 

poslovanju – osiguranje prekida rada i izgubljene dobiti, Ivica Vučetić 

 Primjer utvrđivanja razmjera štetnog događaja i utvrđivanje visine 

naknade štete kod osiguranja prekida rada i izgubljene dobiti, Diana 

Antičić 

10:30-10:45 PAUZA 

10:45-12:15  

 Osigurateljni instrumenti za prevenciju nematerijalnih šteta pri 

poslovanju, Ivica Vučetić 

o Osiguranje od odgovornosti 

o Osiguranje od kriminalnih radnji i pronevjere trećih osoba ali i 

vlastitih zaposlenika 

o Transakcijsko osiguranje 

o Ostale vrste potencijalnih financijskih gubitaka koje je 

djelomično moguće transferirati na osigurateljno tržište 

 Primjeri utvrđivanja razmjera štetnog događaja i utvrđivanje visine 

naknade štete za pojedinu vrstu osiguranja, Diana Antičić, Maja 

Mrzljak 

12:15-13:15 PAUZA ZA RUČAK 

13:15-14:45  

 Primjena praktičnog vodiča Europske komisije, Diana Antičić 

14:45-15:00 PAUZA 

15:00-16:30  

 Prevencija prijevara, Maja Mrzljak 

 Pitanja sudionika  
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Naknada za sudjelovanje u radionici: 

Naknada za sudjelovanje za polaznike zaposlene u društvima koja su članovi Hrvatskog 

ureda za osiguranje iznosi 1.000,00 kn. 

Naknada za sudjelovanje za sve ostale polaznike iznosi 1.400,00 kn, s tim da pravna osoba 

koja uputi više od 1 polaznika ostvaruje sljedeće popuste: za drugog polaznika naknada za 

sudjelovanje iznosi 1.200,00 kn, a za trećeg i svakog sljedećeg naknada iznosi 1.000,00 kn. 

Naknade su izražene bez PDV-a.  

Grupe se formiraju prema redoslijedu zaprimanja prijava. 

Kotizacija za edukaciju uključuje materijale za edukaciju, certifikat o pohađanju edukacije, 

ručak i osvježenja tijekom pauze. 

 

 

Više saznajte na: http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/ 

http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/

