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

PREUZIMANJE RIZIKA U OSIGURANJU ODGOVORNOSTI
LIABILITY UNDERWRITING
Vrijeme održavanja│petak, 31, svibnja 2018. s početkom u 09:00 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 │ Ana Kovačević
Trajanje │ 8 nastavnih sati
Jezik seminara │ Hrvatski
Rok za prijavu │ 27.05.2019.
Informacije i prijave │
• cedoh@huo.hr
• tel. +385 1 4696 626 • 4696 600
http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/

Osiguranje
odgovornosti
–
najpropulzivnija vrsta osiguranja koja
se najbrže razvija. Trend razvoja
osiguranja odgovornosti prisutan je u
svijetu, ali i kod nas. Iako se radi o
najzanimljivijoj
vrsti
osiguranja,
osiguranje
odgovornosti
izaziva
najviše nedoumica. Shvaćanja klijenta,
posrednika,
osiguratelja
i
reosiguratelja često se značajno
razlikuju.
O čemu zapravo govorimo kada
govorimo o osiguranju odgovornosti?
Koji su osnovni principi i pravila koja
uvijek vrijede? Koja osigurateljna
rješenja najbolje odgovaraju kojim
klijentima? U čemu se proizvodi
osiguranja
od
odgovornosti
međusobno podudaraju, a u čemu
razlikuju? Kako najbolje ugovoriti
policu osiguranja od odgovornosti?
Ovo su neka od pitanja na koja ćemo
odgovoriti na seminaru kroz razgovor i
praktičan rad na primjerima.
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Glavna pitanja i teme u fokusu seminara
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakonodavni okvir osiguranja odgovornosti s posebnim osvrtom na osiguranje odgovornosti za
neispravan proizvod i EU Direktivu
Pretpostavke odgovornosti i temeljna načela odgovornosti
Osiguranje profesionalne odgovornosti, značajke, sličnosti i razlike s ostalim vrstama osiguranja od
odgovornosti
Razumijevanje rizika i identifikacija potreba klijenata
Procjena rizika
Primjeri šteta
Pogled reosiguratelja
Isključenja, rizici koje je moguće osigurati uz posebna ugovaranja i rizici koje nije moguće obuhvatiti
osiguranjem odgovornosti

Cilj seminara
•

Razumjevanje osnovnih principa u osiguranju odgovornosti

•

Snalaženje u raznim vrstama osiguranja odgovornosti

•

Razumijevanje nužnih isključenja i mogućih proširenja pokrića

Seminar je namijenjen
•

distributerima osiguranja odgovornosti;

•

svim djelatnicima društva za osiguranje koji su uključeni u prodaju polica, preuzimanje rizika i rješavanje
šteta s osnova odgovornosti

•

zastupnicma i brokerima koji sudjeluju u predlaganju i sklapanju ugovora o osiguranju odgovornosti,
kreiraju upit za osiguranjem i pružaju pomoć pri upravljanju i izvršavanju ugovora o osiguranju
odgovornosti

•

svim ostalim distributerima osiguranja odgovornosti

•

svim zainteresiranima
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Predavači:

Ana Kovačević

Ana Kovačević diplomirana je pravnica i Direktor Sektora imovinskih i korporativnih osiguranja u Wiener
osiguranju Hrvatska. Prije nego što se pridružila VIG grupaciji, Ana je osam godina bila dio reosigurateljnog tima
Croatia Lloyda. Tijekom rada u reosiguranju, stručno se usavršavala na edukacijskim programima brojnih
reosiguratelja te je završila specijalnu praksu za reosiguranje od odgovornosti u reosiguravajućem društvu
S.C.O.R. u Koelnu, Njemačka. Ana je u 2017. radila u Liability Corporate Departmentu VIG-a u Beču, a trenutno je
angažirana na projektu zajedničkog reosiguranja za članice VIG grupe. Suradnik je u reosigurateljnom društvu
VIG RE za poslove reosiguranja odgovornosti te djeluje kao predavač na VIG Underwriting Akademiji u Beču.

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
06. lipnja 2019 - Reosiguranje

Više saznajte na: http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/
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PREUZIMANJE RIZIKA U OSIGURANJU ODGOVORNOSTI
LIABILITY UNDERWRITING
31,. svibnja 2019., Zagreb
Ana Kovačević

RASPORED SEMINARA
8:45 – 9:00

Registracija i preuzimanje materijala

9:00 – 10:30

Principi u osiguranju odgovornosti i osiguranju odgovornosti
za neispravan proizvod

10:30 – 10:45

Stanka

10:45 – 12:15

Osiguranje profesionalne odgovornosti

12:15 – 13:15

Stanka za ručak

13:15 – 14:45

Case Study

14:45 – 15:00

Stanka

15:00 – 16:30

Pogled reosiguratelja i analiza isključenja

Ana Kovačević

Ana Kovačević

Ana Kovačević

Ana Kovačević
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