
ИСКУСТВА  ОМБУДСМАНА У ОСИГУРАЊУ

Агенција за осигурање РС

Љиљана Соколић, Омбудсман у осигурању

Бања Лука, 23. и 24.05.2013. године

Конференција: „Актуелне теме из области осигурања и банкарства“
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� Закон о друштвима за осигурање („Службени гласник РС“,
број: 17/05, 01/06, 64/06и 74/10) -члан 25.

� Подзаконски акти:
� Правилник о омбудсманима („Службени гласник РС“, број:

101/07и 10/09),
� Правила поступка омбудсмана у осигурању („Службени

гласник РС“, број: 10/09),

и

� Кодекс пословне етике друштава за осигурање у Републици
Српској доступан на

http://www.azors.rs.ba/azors/ombudsman.html).

Правни основ за успостављање и дјеловање
Омбудсмана у осигурању:
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Кодекс пословне етике друштава за осигурање 
� правила пожељног понашања, која су базирана на

вриједностима, начелима и правилима одговорног пословања 

� минимум стандарда у управљању етиком
� нису стриктна правила понашања у свакој потенцијалној 

ситуацији али су оквир у којем се треба понашати

Доношење и  коришћење Кодекса је само добар почетак али 
управљање пословном етиком је много више и шире од тога.

� примјењује се од 01.04.2009. године
� односи се на све учеснике на тржишту осигурања 
� примјењује се у свим поступцима - од понуде за закључење 

уговора до исплата по осигураном случају 
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Уочена некоректна понашања ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ

� достављање  шаблонских одговора
� достављање споразума о вансудском поравнању умјесто 
образложене понуде

Акт о рјешавању одштетног захтјева

Након закључивања уговора о осигурању, остане много 
нејасноћа у вези са: 
� обимом и садржајем осигуравајућег покрића
� правима и обавезама уговорних страна
� ризицима који су искључени

Поступања прије закључивања 
уговора о осигурању –предуговорно 
информисање

� одуговлачење и условљавање исплате потписом поравнања
� продужавају се рокови за исплате увођењем новог рока
� не исплаћује се износ штете на име неспорног дијела
� не садржи датум закључивања

Злоупотребе при коришћењу 
вансудске нагодбе

� нико се не јављаја на телефон, а уколико се јаве, 
непрофесионалнo и нељубазно се понашају или не знају 
ништа о предмету

� дају се нетачне и непотпуне информације
� обећавају се брзе обраде предмета и исплате у законским 
роковима..........а рокови истекли

Комуникација  са странкама

� губитак права из осигурања због непостојања доказа о 
усменој /писменој пријави осигураног случаја

Некоректне одредбе о губитку права 
из осигурања због непријављивања  
осигураног  случаја



Информатори 

број 1

Шта треба знати о осигурању од аутоодговорности

број 2  

Шта треба знати о осигурању 
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Искуства / сажетак  

1. Омбудсман у осигурању је ...препознат као добар, начин да
спор из осигурања ријеше вансудски –

- број приговора и притужби трећих оштећених лица,

осигураника..

- број обустављених поступака - посигнут споразум

2. Кодекс пословне етике - још увијек је у примјени,

3. Кодекс, појединачне а посебно Опште препоруке допринијеле
да подносиоци приговора више знају о својим правима и начину

остваривања,

4. Друштва за осигурање достављају образложену понуду –
писмени акт и обрачун штете или образложен одговор.
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Примјер из праксе 

– гђа XX са малом бебом путује у Норвешку једном годишње 2010, 2011 и 2012. 
године

– сваке године закључи Уговор о путном здравственом осигурању са истим друштвом 
за осигурање посредством истог заступника и добије исту полису – варијанта А) 
укупни максимални лимит одговорности осигуравача по путовању до 15.000 еура  
плати и сигурна, јер је осигурана, путује у Норвешку

– 2012. години подноси захтјев за исплату трошкова лијечења  код киропрактичара

____________________________________________________________________________

– друштво одбија захтјев у I и II поступку –Ваша полиса је неважећа ... „према полиси 
уговорена је варијанта А) а географско важење полисе за варијанту А је широм 
свјета осим USA, Канаде, Аустралије и земаља Шенгенског Уговора“

____________________________________________________________________________

– странка се обраћа Омбудсману

– спорно: ко је био непажљив код закључивања уговора, ко треба да зна да ли је 
Норвешка у Шенгену или није, мора ли странка да зна енглески – на полиси пише-
All around the world except USA, Canada, Japan, Australia and countries Schengen Agreement
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– одржано посредовање/медијација – није постигнут споразум.

____________________________________________________________________________

Након мјесец дана од медијације странке обавјештавају Омбудсмана да је спор ријешен 
!!!!!

КАКО ?????

Одговор: Поступак пред омбудсманом је повјерљив !!!!!
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За крај –питање: „ Да ли су подносиоци одштетних 
захтјева увијек у праву“ 

извод из штампе – 2013.година

� „Кривичне пријаве због превара у осигурању“

� „Ухапшено 18 људи због превара осигуравајућих кућа“

� „Лажирају сударе због осигурања“

� „На невјеројатан начин покушали преварити осигурање и извући
милијуне“

� „Ухапшени лекари због превара у осигурању“

� „ПРЕВАРЕНИ БАЊАЛУЧАНИ -Жељели одштету, а добили још 
већу штету”

� „Преваре осигурања у ЕУ свака десета пријављена штета по
основу осигурања је лажна“
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ 


