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CENTAR ZA EDUKACIJU DJELATNIKA U OSIGURANJU PRI HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE 

poziva Vas na jednodnevni specijalistički seminar i radionicu 
 
 
 

OCJENA I PROCJENA RIZIKA U OKVIRU ALL RISKS UVJETA 
ZA OSIGURANJE IMOVINE 

 
 

 
 

Vrijeme održavanja│Petak, 05. prosinca 2014. s početkom u 9:00 sati 

Mjesto održavanja│Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb. (Ovisno o broju 

prijavljenih polaznika može doći do promjene lokacije održavanja edukacije, o čemu će polaznici biti pravovremeno 
obaviješteni.) 

Predavači│ Drago Klobučar │ Martina Tokić 

Trajanje│7 nastavnih sati 

Jezik seminara│Hrvatski 

Rok za prijavu│01. prosinca 2014. 

Informacije i prijave│  

   •   cedoh@huo.hr   •   marinko.miskovic@huo.hr 

   •   tel. +385 1 4696 626   •   4696 600 

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

  

mailto:cedoh@huo.hr
mailto:marinko.miskovic@huo.hr
http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/


OCJENA I PROCJENA RIZIKA U OKVIRU ALL RISKS UVJETA ZA OSIGURANJE IMOVINE, 05.12.2014. 

 

Martićeva 73, HR-10000 Zagreb   /   T: +385 1 46 96 600   /   F: +385 1 46 96 662   /  OIB: 38922958547   /   E: cedoh@huo.hr   /   www.huo.hr 

SEMINAR JE NAMIJENJEN: 

 djelatnicima u osiguranju zaduženima za izradu ponuda za velike komercijalne klijente 

 djelatnicima u osiguranju zaduženima za procjenu rizika 

 voditeljima službe prodaje 

 voditeljima službe za obradu i likvidaciju šteta 

 posrednicima i zastupnicima u osiguranju 

 ostalim zainteresiranima 

 
___________________________________________________________________________ 

 

SADRŽAJ SEMINARA: 

 ocjena i procjena rizika 

 utvrđivanje PML-a 

 različite lokacije i rizik 

 objedinjavanje predmeta osiguranja 

 isključenja iz osiguranja 

 odbitne franšize 

 kreiranje police osiguranja 

 vježba izračuna premije osiguranja - obračun PML-a i adekvatne premije osiguranja temeljem 
različitih postavki all risks pokrića 
 

___________________________________________________________________________ 

 

CILJ SEMINARA: 

 ujednačenje kriterija kod izračuna premije 

 novi modeli nuđenja osiguranja 

 ujednačenje modela police i uvjeta osiguranja 

 unaprjeđenje osigurateljne prakse  

 razmjena iskustva 
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PREDAVAČI 

 

Dipl. oec. Drago Klobučar, dugogodišnji je djelatnik u osiguranju, s više od 33 godine iskustva; 

diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Rijeci; karijeru je započeo u Croatia osiguranju 

d.d. Filijala Rijeka, gdje postaje šef prodaje osiguranja; također, bio je direktor sektora za osiguranje 

imovine i reosiguranja u Generalnoj direkciji Croatia osiguranja d.d., te direktor neživotnih 

osiguranja u Kvarner VIG d.d.; savjetnik direktora u Croatia osiguranju d.d. Filijala Rijeka; trenutačno 

je direktor sektora osiguranja u Izvor osiguranju d.d.; prošao je niz stručnih edukacija u zemlji i 

inozemstvu iz različitih područja osiguranja imovine, reosiguranja, te preuzimanja rizika u 

osiguranje; autor je više od 30 članaka o osiguranju objavljenih u stručnim časopisima Osiguranje i 

Svijet osiguranja; autor je knjige „Risk management i osiguranje“. 

 

Martina Tokić, dugogodišnji je djelatnik u osiguranju; osigurateljnu karijeru započinje 2001. godine 

u Aurum osiguranju d.d. Zagreb na mjestu zastupnika u osiguranju te postaje voditelj podružnice 

Zagreb do 2006. godine kada prelaskom u Kvarner VIG d.d. započinje karijeru u stručnoj sferi 

osiguranja imovine i reosiguranja gdje je od 2010. godine i direktor Sektora neživotnih osiguranja. 

Prošla je niz stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu iz različitih područja osiguranja i reosiguranja te 

je član Vienna International Underwriting-a. 
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OCJENA I PROCJENA RIZIKA U OKVIRU ALL RISKS UVJETA ZA 
OSIGURANJE IMOVINE 

 

petak, 05. prosinca 2014., Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 73/I, Zagreb 

Drago Klobučar i Martina Tokić 

RASPORED SEMINARA I RADIONICE 

8:30 – 9:00 Registracija i preuzimanje materijala 

9:00 – 10:30 Drago Klobučar 

Teoretski dio:  

 ocjena i procjena rizika 

 utvrđivanje PML-a 

 različite lokacije i rizik 

 objedinjavanje predmeta osiguranja 

10:30 – 10:45 Pauza 

10:45 – 11:30 Drago Klobučar 

Teoretski dio:  

 isključenja iz osiguranja 

 odbitne franšize 

 kreiranje police osiguranja 

11:35 – 12:20 Martina Tokić 

Radionica:  

 Primjeri izračuna PML-a (pogrešne postavke koje nas mogu 
dovesti do neispravnih izračuna PML-a osiguranja imovine i 
prekida rada te njihove posljedice) 

12:20 – 13:15 Pauza za ručak 

13:15 – 14:45 Martina Tokić 

Radionica:  

 zamke u izračunima PML-a za više lokacija i nejedinstvene rizike – 
koji podaci su nam neophodni? 

 Razlike u All Risks postavkama rizika i (pod)limita te izračunima 
adekvatne premije (svi rizici u odnosu na imenovane; utjecaj 
razlika podlimita na izračun premije uz praktične primjere) 

14:45 – 15:00 Pauza 

15:00 – 15:45 Martina Tokić 
Radionica:  

 Vježbe izračuna PML-a i premije na praktičnim primjerima 
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NAKNADA ZA SUDJELOVANJE U SPECIJALISTIČKOJ EDUKACIJI 

Naknada za sudjelovanje za polaznike zaposlene i upućene od društava za (re)osiguranje 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.  

 

 

 

Više saznajte na: http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/ 
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