CENTAR ZA EDUKACIJU DJELATNIKA U OSIGURANJU PRI HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE
poziva Vas na jednodnevni specijalistički seminar

OTKRIVANJE PRIJEVARA U OSIGURANJU
(uloga privatnih detektiva i metoda za detekciju laganja u pisanim izjavama)
Vrijeme održavanja│23. travnja 2018. s početkom u 9:00 sati
Mjesto održavanja│Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 71/1, Zagreb
(Ovisno o broju prijavljenih polaznika može doći do promjene lokacije održavanja edukacije, o čemu će polaznici biti
pravovremeno obaviješteni.)

Predavači│ Dinka Rajčić, dipl.iur.
doc.dr.sc. Josip Pavliček
Trajanje│8 nastavnih sati
Jezik seminara│Hrvatski
Rok za prijavu│19.04.2018.
Informacije i prijave│
• cedoh@huo.hr
• tel. +385 1 4696 626 • 4696 600

Seminar u svom prvom dijelu
polaznicima pruža odgovore na
neka praktična pitanja vezana uz
angažiranje privatnih detektiva u
istraživanju
prijevara
osiguravajućih društava.
U drugom dijelu seminara polaznici
će imati priliku upoznati se s
jednim novim alatom za otkrivanje
pokušaja prijevara na štetu
osiguravajućih društava koji je
usmjeren na otkrivanje laži u
pisanim prijavama štete i drugim
pisanim izjavama o šteti.

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

Interaktivna predavanja, primjeri iz
detektivske prakse i vježbe
prepoznavanja indikatora laganja u
pisanim izjavama polaznicima će
dati nove kompetencije u borbi
protiv
prijevara
na
štetu
osiguranja.
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Glavna pitanja i teme u fokusu seminara
•
•
•
•
•
•
•
•
•

angažiranje detektivskih agencija u postupcima naknade štete-dokaz koji se (posredno) koristi
u postupcima
pravni okvir i sudska praksa na području (ne)korištenja dokaza pribavljenih angažiranjem
detektivskih agencija
obaveze i odgovornosti detektiva i raspolaganje rezultatima istraživanja
detektivski savjeti - oblik pružanja stručne pomoći/intelektualna podrška klijentima te
konkretni predmeti s rezultatima
zaštita podataka u detektivskoj djelatnosti
Kako metode za detekciju laganja mogu pomoći u ranom otkrivanju pokušaja prijevare
osiguranja?
Razlikuje li se laganje tijekom usmene komunikacije od laganja u pisanim izjavama o šteti?
Koje metode možemo koristiti za potrebe detekcije laganja u pisanim izjavama?
Kako analizom sadržaja pisane izjave o šteti prepoznati koje su relevantne činjenice
izostavljene, a koje su potencijalno izmišljene?

Ciljevi seminara
•

•

•

•
•
•

•

upoznati sudionike sa posljedicama prijevara koje u svakom segmentu osiguravajućih društava
imaju dugotrajan, negativan utjecaj ne samo na one koji su pretrpjeli štetu nego i na društvo u
cjelini
upozoriti i upoznati sudionike na veličinu šteta koje su prisutne od prijevara te značajnog
postotka uočenih i otkrivenih prijevarnih postupanja tijekom istraživanja iz vlastitog iskustva,
na konkretnim primjerima sa konkretnim iznosima ušteda
upoznavanje s mogućnostima koje su na raspolaganju društvima za osiguranje kako bi
pravodobno i sa što manje negativnih posljedica otkrili i istražili prijevare te na taj način
spriječili buduće prijevare
integritet zaposlenika osiguravajućih društava
i smanjili troškove, uz jačanje povjerenja i ugleda među korisnicima usluga i poslovnim
partnerima.
Podizanje razine osposobljenosti djelatnika u osiguranju za:
◦ prepoznavanje indikatora laganja u pisanim izjavama o šteti, osobito u prijavama štete
◦ rano otkrivanje pokušaja prijevare osiguravajućeg društva.
Stvaranje temelja za naprednu razinu specijalizacije u području detekcije laganja.
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Opis seminara

Seminar je podijeljen je na dvije tematske cjeline, prva cjelina odnosi se na mogućnosti uključivanja
privatnih detektiva u proces otkrivanja i istraživanja prijevara osiguranja kako bi se ovo neprihvatljivo i
društveno štetno ponašanje, ako ne potpuno iskorijenilo, onda barem svelo na najmanju mogući
mjeru. Naravno svatko u okviru svoje nadležnosti.
Jedna od najčešćih prijevara s kojima se susreću osiguravatelji su prijevare u automobilskoj
odgovornosti, no svi ostali oblici prijevarnog postupanja jako su dobro poznati osiguravajućim kućama.
Proces „podizanja svijesti“ dugotrajan i s nesigurnim krajnjim rezultatom, no osim upornosti i
dosljednosti u provedbi politike „nulte stope tolerancije na prijevare“, osigurateljima su na
raspolaganju alati koje pojedini od njih koriste u vlastitim redovima, dok drugi angažiranjem vanjskih
suradnika pokušavaju što učinkovitije smanjiti ili spriječiti svaki pokušaj prijevare, kao i njezine
posljedice.
Druga tematska cjelina seminara odnosi se na metodologiju detekcije laganja u pisanim izjavama o
šteti. Posebna pažnja će pri tome biti posvećena prijavi štete iz razloga što nema prijevare osiguranja
bez lažne prijave štete. S obzirom da se značajan dio komunikacije klijenata s osiguravajućim društvom
odvija u pismenom obliku, najčešće i posredstvom elektroničkih komunikacijskih sredstava, djelatnici
osiguravajućih društava trebali bi biti osposobljeni za prepoznavanje indikatora laganja tijekom takvog
oblika komunikacije. Osim upoznavanja s teorijskim osnovama o specifičnostima laganja tijekom pisane
komunikacije te nekim najčešćim indikatorima laganja, polaznici seminara imati će priliku upoznati se i
s mogućnostima primjene pojedinih metoda na konkretnim primjerima.

Seminar je namijenjen
Upraviteljima osigurateljnih sektora društava za osiguranje, voditeljima odjela prijave šteta, voditeljima
odjela procjene šteta, procjeniteljima šteta, kao i svim zaposlenicima društava za osiguranje koji
komuniciraju sa sudionicima u nastalim osiguranim slučajevima, tj. potencijalnim akterima mogućih
prijevara u osiguranju.
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Predavači:
doc.dr.sc. Josip Pavliček, mag.krim.
Nekoliko relevantnih referenci:
• diplomirani kriminalist, magistar kriminalistike i magistar kaznenopravnih znanosti, doktor
kaznenog prava, kaznenog procesnog prava i kriminologije
• više od 20 godina radnog iskustva u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske
• više od 10 godina iskustva na neposrednom istraživanju najtežih kaznenih djela, ubojstava i
seksualnih delikata kao inspektor i kao rukovoditelj.
• iskustvo kroz tisuće kriminalističkih (istražnih) intervjua s različitim kategorijama osoba –
svjedoci, žrtve, počinitelji najtežih kaznenih djela, svih dobnih skupina
• specijalizacije kod njemačkih, britanskih i američkih stručnjaka za istražne intervjue i
detekciju laganja
• zadnjih 10 godina profesor na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu i vanjski suradnik na
Pravnom fakultetu u Zagrebu, Sveučilištu u Rijeci i na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
• nositelj kolegija Tehnike intervjua i obavijesnog razgovora na Visokoj policijskoj školi u
Zagrebu
• autor udžbenika «Kriminalistički intervju» te više drugih knjiga, kao i brojnih stručnih i
znanstvenih radova
• voditelj znanstvenih istraživanja o prikupljanju informacija od osoba i detekciji laganja
• voditelj i predavač na seminarima o tehnikama prikupljanja obavijesti i metodama za
procjenu vjerodostojnosti iskaza za policijske službenike, djelatnike osiguravajućih
društava, stručnjake privatne zaštite i stručnjake korporativne sigurnosti u Republici
Hrvatskoj i inozemstvu.
Dinka Rajčić, dipl. iur.
Nekoliko relevantnih referenci:
• diplomirana pravnica sa 27 godina radnog iskustva u struci te položenim pravosudnim
ispitom,
• članica Uprave tvrtke INTEL-PLAN d.o.o. iz Zagreba čija je djelatnost vezana za sigurnosne
sustave, izradu sigurnosne dokumentacije, poslovno savjetovanje, usluge sigurnosnog
konzaltinga i poslovnog istraživanja, te detektivske poslove,
• 17 godina radnog iskustva u državnoj upravi na različitim složenim poslovima od kojih se
posebno ističe međunarodno iskustvo stečeno u pregovaračkom timu 2004. godine – čiji je
član postala Odlukom Vlade RH imenovana za poglavlje 14. Prometna politika,
• autorica više od 30 stručnih članaka u stručnim časopisima RRIF-u, RIF-u te TEB-u, na temu
gospodarstva, tržišta i prometa, kao i stručnog članka obavljenog na međunarodnoj
znanstveno-stručnoj konferenciji Dani hrvatskog osiguranja 2014. godine.
• predavač Programa stručnog usavršavanja s temom Zaštita privatnosti osoba- Poslovnog
učilišta integralna sigurnost i razvoj ( Business Security Academy).
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•
•
•
•

posjeduje Certifikat za postupanje s klasificiranim podacima (nacionalni, EU i NATO
certifikat) Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost RH,
certificirani je izmiritelj, sa završenom dodatnom obukom,
potpredsjednica Hrvatske udruge menadžera sigurnosti i
član Hrvatskog ceha zaštitara.

Naknada za sudjelovanje u specijalističkoj edukaciji
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.
Osim predavanja i vježbi, u naknadu je uključena literatura koja pokriva program, popis sudionika
seminara s podacima za kontakt, potvrda o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenje u
stankama.

Ostale nadolazeće edukacije u organizaciji CEDOH-a

Više saznajte na kalendaru: http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/
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OTKRIVANJE PRIJEVARA U OSIGURANJU
(uloga privatnih detektiva i metoda za detekciju laganja u pisanim izjavama)

23. travnja 2018., Zagreb

Predavači:

Dinka Rajčić, dipl. iur.
doc.dr.sc. Josip Pavliček

PROGRAM SEMINARA
8:45 – 9:00

Registracija i preuzimanje materijala

9:00 – 10:30

Uvod u seminar – da li se može otkriti i spriječiti prijevara u
Dinka Rajčić
osiguranju?

10:30 – 10:45 Stanka
Iskustva detektivskih agencija u radu sa osiguravajućim
10:45 – 12:15 društvima - konkretni primjeri ("razvalio Mercedes-drvetu Dinka Rajčić
ništa")
12:15 – 13:15 Stanka za ručak
13:15 – 14:45

Specifičnosti laganja tijekom pisanog oblika komunikacije
Metode za detekciju laganja u pisanim izjavama

Josip Pavliček

14:45 – 15:00 Stanka
15:00 – 16:30

Neki učestaliji indikatori laganja u pisanim izjavama i
Josip Pavliček
njihovo prepoznavanje u konkretnim primjerima
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