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УВОД

Обиљежја уговора о осигурању – најбитнија

� Синалагматичност (двострано обавезујући)

� Алеаторност – постојање осигурљивог интереса као претпоставке – мора 
наступити губитак 

� Онерозност – обавезно наплатни – нема бесплатног осигурања

� Уговор са трајним чинидбама – обавеза осигуравача је трајна и 
временски се подудара са уговореним трајањем уговора о осигурању –
одустанак (ex nunc) и раскид

� Уговор добре вјере – начело савјесности и поштења – домен савјесности и 
поштења се не може уговорити – терети све учеснике, али је већа 
одговорност на осигуравачу, као моћниојој страни

� Формуларност – уговори по приступању
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Формуларност

� Формуларност - (адхезионост) - уговори се закључују у складу са 
законом/има и условима осигурања осигуравача – садржај уговорног односа 
се не постиже слободним споразумијевањем уговорних страна о појединим 
одредбама уговора – уговара се примјена општих и посебних услова 
осигурања осигуравача – осигураник пристаје или приступа

� Општи и посебни услови осигурања - правно представљају услове 
пословања осигуравача – садржај услова су уговорне одредбе према 

којима осигуравач, уз једнаке услове закључује већи број уговора (то је 
сваки документ осигуравача који садржи унилатерално формулисани 
уговорни образац или попис клаузула)

� Правно, то су типски уговори, строго адхезиони, са уговорним 
клаузулама и терминима (међусобно се разликују само према критеријима 
могућности промјене садржаја предложеног текста.
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Понуда за осигурање

� Понуда за осигурање – правно, по ЗОО, понуду упућује онај који има 
ризик – обавеза је уговарача осигурања да осигуравачу пријави све ризике 

� Однос услова осигурања и понуде 

� услови осигурања су стални позив осигуравача осигуранику да упути 
понуду за закључивање уговора о осигурању

� сваки клијент би требао бити свјестан својих ризика и својих потреба за 
осигурањем (значај улоге брокера)

� Клијент приступа условима осигурања (формуларност-адхезионост уговора) 
тек кад је оцијенио да ли услови осигурања одговарају његовим ризицима и 
потребама за осигуравајућим покрићем
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Закон о посредовању у осигурању 
- дефиниције посредника-

� Заступник у осигурању је правно лице, предузетник и физичко лице које 
обавља професионалну дјелатност односно послове заступања у осигурању и 
које је према једном или више уговора или овлашћења добило упутства 
или права да дјелује у име и за рачун, или само за рачун једног или 
више друштава за осигурање. Заступник у осигурању има искључиви 
професионални циљ да покреће, предлаже и извршава припремне 
радове до закључења или да закључује уговоре о осигурању. 

� Брокер у осигурању је правно лице или физичко лице које обавља 
дјелатност или послове, чији је искључиви професионални циљ да у име 
осигураника, у погледу осигурања или реосигурања ризика, доведе у везу 
лица која траже осигурање или реосигурање и друштво за осигурање или 
реосигурање, да обавља припремне радове за закључење уговора о 
осигурању или реосигурању, и уколико је уговорено, помаже при обради и 
спровођењу ових уговора, а нарочито у случају одштетног захтјева. 
Брокер у осигурању прима провизију од друштва за осигурање и дјелује уз 
потпуну слободу у погледу избора друштва за осигурање.
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Наступање у правном промету 
– правила -

� Заступник - дјелује у име и за рачун једног или више друштава за 

осигурање, према једном или више уговора

Уговор о заступању у осигурању –
� Уговорне стране – ограничења – осигуравач може закључити уговор о заступању у 

осигурању само са заступницима-правним лицима – заступници, физичка лица, која нису 
организована као предузетници, подзаступници у осигурању 

� Сукоб интереса – ограничења за заступника - не може заступати два или више 
осигуравача у врстама осигурања у којим осигуравачи међусобно конкуришу једни 
другима

� Брокер – дјелује у име и за рачун уговарача осигурања/осигураника

– клијента (сва правна и физичка лица)
Уговор о посредовању у осигурању – упоредиво са Главом XXI ЗОО (посредовање) - са 
изузетком правила о вођењу посредничког дневника у потпуности примјењиво на уговор о 
посредовању у осигурању
� налогодавац је клијент - брокер, по налогу клијента доводи у везу клијента са 

осигуравачем – брокер као агент клијента
� однос са осигуравачем – интересни: осигуравач има интерес да брокер клијенту 

предочи његове опште и посебне услове осигурања и да клијент закључи уговор о 
осигурању и плати премију осигуравачу 
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Одговорност

� за рад заступника одговорно је друштво за осигурање које је дало 
„упутства или права да заступник дјелује у његово име и за његов рачун“

� друштво за осигурање - активна страна у односу – доступност услова и 
полиса осигурања – обртање теза и наглашавање одговорности заступника 
који је пасивна страна у односу са друштвом

� одговорност брокера је на брокеру – осигурање од одговорности за 
професионални немар према клијенту – наглашавање одговорности 
брокера према клијенту

� Специфичност одговорности брокера према клијенту – принципе, стандарде 
и правила пословања (Code od Conduct) намеће законодавац или регулатор 

као обавезујућа

7



Послови

� Послови заступника - покреће, предлаже и извршава припремне радове до 
закључења или да закључује уговоре о осигурању – поступа по налогу 
и упутствима осигуравача 

� Правила пословања заступника – осим општих правила пословања, 
заступник нема својих посебних правила – у свом раду он је дужан да се 
придржава закона и правила пословања и упута осигуравача као и кодекса 
пословне етике који важи за све осигураваче – обавеза предуговорног 
информисања

� Послови брокера - припремне радове за закључење уговора о осигурању, и 
уколико је уговорено, помаже при обради и спровођењу ових уговора, а 
нарочито у случају одштетног захтјева. 
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Закон о посредовању –члан 16
обавезе брокера

� Заштита интересе клијента - пружање информација, појашњења и савјета осигуранику
о свим околностима битним за избор осигуравача, односно одлуку клијента, да закључи
уговор о осигурању у одређеним врстама послова осигурања са одређеним друштвом за
осигурање

Обавезе према клијенту

� израда одговарајуће анализе ризика и одговарајућих начела покрића,

� израда оцјене финансијске способности осигуравача за покривање ризика, на основу
стручних информација које су му доступне,

� Савјетовање избора осигуравача (на захтјев клијента) који, према анализама брокера 
нуди клијенту највећу сигурност, (могућа комбинација покрића од више осигуравача)

� достављање уговора са условима осигурања и упознавање са правилима за обрачун
премије,

� провјеравање садржаја полисе осигурања (праћење уговора са аспекта ризика клијента и 
других битних околности) - предлагање измјена уговора, ако је то у интересу клијента,

� пружање помоћи за вријеме трајања уговора о осигурању, код наступања осигураног
случаја са циљем да осигураник предузме све правне радње потребне за очување и 
остваривање права из уговора о осигурању у роковима одређеним за извршавање тих
правних радњи, и

� Информисање клијента о свим правним и економским везама са одређеним осигуравачем
које би могле утицати на његову непристрасност.
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Активности брокера (know how)

� Прикупљање информација од клијента процјењујући његове потребе за 
осигурањем и креирајући његов профил ризика – брокер мора добро 
познавати свог клијента, ако је клијент правно лице мора познавати и 
природу бизниса којим се он бави  

� Истраживање осигуравајућих друштава, њихових услова и полиса 
осигурања, финансијског положаја – познавање тржишта и прописа

� Преговарање са осигуравачима са циљем да се за клијента обезбиједи 
најповољније осигурање уз најбољу цијену (премију)

� Савјетовање клијента како да управља својим ризицима и избјегне ризике 
(предлагање мјера спречавања ризика)

� Обнавља постојећа осигурања или врши измјене уговора (често код 
повећања или смањења ризика)

� Савјетовање клијента у случају да постоји разлог за подношење захтјева за 
накнаду из осигурања

� Развија сарадњу са заступницима у осигурању, другим стручним лицима 
(процјенитељи, вјештаци разних струка) вођење детаљног досијеа клијента 
са свом администрацијом (полисе осигурања, кореспопнденција, документи у 
вези са накнадом из осигурања и сл)

� Вођење рачуна клијента 
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Обавезе према осигуравачу

� заштита интереса осигуравача - у оној мјери и у обиму у којој ту обавезу има 
уговарач осигурања, при чему брокер обавјештава друштво за осигурање о 
свим ризицима који су му познати или би му морали бити познати

� достављање понуде клијента осигуравачу

� дозначивање премије осигурања

� обавезе  које има подносилац захтјева за накнаду из осигурања ако је 
уговорено са клијентом 

� обавеза фер презентирања услова пословања и финансијског положаја 
осигуравача
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Рачун клијента

� Закон о посредовању у осигурању – члан 18

„Све износе које друштво за осигурање плати брокеру у осигурању за
рачун осигураника, брокер у осигурању ће држати на посебном рачуну. Тај
рачун се неће користити за исплату било којих других повјерилаца брокера у 
осигурању. У случају несолвентности брокера у осигурању, износи који се
држе на посебном рачуну ће се првенствено искористити за исплату свих
неизмирених износа које брокер у осигурању дугује својим клијентима за
неплаћене одштете осигурања“.

� Односи се на средства осигураних сума или накнада штета, у зависности од
уговора брокера са клијентом

� Предмет таквих уговора

� извршавање уговора о осигурању закључених уз посредовање брокера

� извршавање других уговора који нису закључени уз посредовање брокера
� услуге савјетовања и помоћи трећим оштећеним лицима из уговора о

осигурању од грађанске одговорности

� системски проблем – Закон о платном промету
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Приходи брокера

� Провизија за закључење уговора – плаћа осигуравач ако, уз 
посредовање брокера, дође до закључења уговора – правни основ 
пристанак осигуравача – пристанак се може начелно уговорити као трајни 
однос осигуравача са брокером, а може се односити и на појединачни уговор

� Ако осигуравач не да пристанак или не жели посредовање брокера, 
или нема уговор са брокером – брокер не доставља понуду клијента 
таквом осигуравачу, а ако је доставио, мора да је повуче јер тада 
нема страна између којих се посредује  

� Накнада клијенту – правни основ - уговор са клијентом – клијент мора 
унапријед знати колико плаћа услуге помоћи и савјетовања брокера и за које 
послове – ако нема уговора са клијентом брокер нема право на накнаду 

� Брокер нема право уговорити са клијентом да клијент плаћа провизију за 
закључење уговора о осигурању – правни интерес за то је код осигуравача

� Клијент мора од стране брокера бити информисан о провизији и другим 
финансијским односима брокера са свим осигуравачима – избјегавање 
сукоба интереса и фаворизовања само једног осигуравача
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Дилеме

� Може ли брокер имати уговор са осигуравачем и какав
� Брокер мора имати уговор и са осигуравачем и са клијентом (трајни или за 

сваки појединачан уговор) – ако нема уговорних страна између којих се 
посредује, нема ни посредовања

� Разлика садржаја и предмета уговора са клијентом од садржине и предмета 
уговора са осигуравачем

� Може ли брокер савјетовати и помагати у реализацији уговора о осигурању 
који нису закључени уз његово посредовање

� Пандан питање – ко може бити клијент брокера

� Може ли брокер вршити обраду и наплату одштета из уговора о осигурању од 
одговорности, по налогу трећег оштећеног лица као клијента, носиоца 
вануговорних, законских и непосредних права према осигуравачу  

� Може ли брокер пренијети брокерске послове на адвокате (правне 
заступнике) – брокер је агент-заступник клијента- претпоставке стручности у 
области закључивања и извршавања уговора о осигурању – лиценца

� Ако брокер има разлоге плаћања адвоката – ангажује адвоката на свој терет 
а не на терет клијента

� Потребна додатна регулација 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
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