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

TRANSPORTNA OSIGURANJA 1. dio
- pomorstvo i kargo Vrijeme održavanja│Četvrtak, 22. ožujka 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.)

Osiguranje je stoljećima usko vezano uz
djelatnost prijevoza robe, odnosno još
uže, pomorstvo. Transportna osiguranja,
kao generički pojam, uključuju, između
ostalog, osiguranje brodova, brodica/jahti,
novogradnji, offshore, robe u prijevozu,
zrakoplova, pomorskih (i kopnenih)
odgovornosti,
jamstava
i
kredita,
potraživanja, itd.

Predavač│Darko Vrkljan
Trajanje│8 nastavnih sati
Jezik seminara│Hrvatski
Rok za prijavu│15.03.2018.
Informacije i prijave│
• cedoh@huo.hr
• tel. +385 1 4696 626 • 4696 600
www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/

Pomorstvo je vjerojatno najreguliranija
djelatnost u smislu primjenjivih propisa.
S druge strane, upravo pomorsko
osiguranje, uključujući osiguranje robe u
prijevozu, na koja se primjenjuju pravila o
pomorskom osiguranju, pružaju najveću
slobodu kod ugovaranja osiguranja.
Ovaj specijalistički seminar omogućit će
razumijevanje pravila o pomorskom
osiguranju, funkcioniranje međunarodnog
tržišta pomorskih osiguranja i osiguranja
robe u prijevozu te posebice proširiti
znanje o preuzimanju rizika u osiguranje
(underwriting) i mogućim kategorijama
šteta uz prikaz primjera iz osigurateljne
prakse.
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Glavna pitanja i teme u fokusu seminara
•

osnovni pojmovi i definicije u transportnim osiguranjima

•
•

uloga i pravni okvir transportnih osiguranja
pomorsko osiguranje
o pojmovi: brodica/jahta/brod/brod u gradnji
o osigurani predmeti (interesi)

o uvjeti osiguranja
o preuzimanje rizika (underwriting)
• kargo osiguranje
o podjela i vrste ugovora
o osigurani rizici
o uvjeti osiguranja
o Incoterms 2010

Cilj seminara
•
•
•
•

ukazati na značaj, ulogu i specifičnosti transportnih osiguranja
približiti posebnosti pravnog okvira
objasniti specifičnosti pomorskog i kargo osiguranja
kroz radionicu upoznati sudionike s procesom preuzimanja rizika

Seminar je namijenjen
• osigurateljima, posebice u segmentu preuzimanja rizika i razvoja proizvoda
• posrednicima i zastupnicima u osiguranju
• sucima trgovačkih sudova i odvjetnicima
• službenicima ministarstva nadležnog za promet
• službenicima agencija nadležnima za nadzor i regulaciju transportne djelatnosti
• prijevoznicima i otpremnicima
• stručnim službama poduzeća koja se bave uvoznim i/ili izvoznim poslovima
• djelatnicima financijskih institucija uključenim u financiranje transportnih sredstava
• havarijskim inspektorima
• svima koji žele znati više o funkcioniranju transportnih osiguranja
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Predavač:
Darko Vrkljan rođen je 1970. u Zagrebu gdje 2000. diplomira na Ekonomskom fakultetu, smjer Vanjska
trgovina. Nakon završenog studija, zapošljava se u Allianz Zagreb d.d. kao underwriter odgovornosti,
a od 2003. radi kao direktor Službe za osiguranje pomorskih, zračnih i transportnih rizika.
Od 2009. napreduje na poziciju direktora Službe za osiguranje imovine, odgovornosti i transporta i od
2011. preuzima današnju poziciju direktora poslovnog područja Reosiguranje i međunarodni klijenti.
Obnašao je i dužnost člana Nadzornog odbora Allianz Reosiguranje d.d. Stručno se usavršavao u
Londonu i na mnogobrojnim seminarima i radionicama u zemlji i inozemstvu. Od 2009. delegat je
Hrvatskog ureda za osiguranje u International Union of Marine Insurance (IUMI). Član je Upravnog
odbora Hrvatske udruge za pravo osiguranja, Hrvatskog društva za transportno pravo, predsjednik
HUO Komisije za transportna osiguranja i povremeni član radnih skupina državnih tijela za donošenje i
izmjenu propisa iz područja transportnih osiguranja. Predavač je na Temeljnom seminaru o osiguranju i
specijalističkom seminaru o transportnim osiguranjima u organizaciji CEDOH-a. Apsolvent je Pravnog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Govori i piše pet stranih jezika.

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
• 19.04.2018. - Transportna osiguranja (2. dio) - zrakoplovstvo i transportne odgovornosti -

Više saznajte na kalendaru: http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/
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TRANSPORTNA OSIGURANJA (1. dio)
- pomorstvo i kargo Četvrtak, 22. ožujka 2018., Zagreb

Darko Vrkljan

RASPORED SEMINARA
8:45 – 9:00

Registracija i preuzimanje materijala

9:00 – 9:45
9:45 – 10:30

Uvod u transportna osiguranja
Pomorstvo - uvodni dio

10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 12:15 Pomorstvo
12:15 – 13:15 Stanka za ručak
13:15 – 14:15 Pomorstvo - radionica
14:15 – 14:45 Kargo - uvodni dio
14:45 – 15:00 Stanka
15:00 – 16:30 Kargo
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