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CENTAR ZA EDUKACIJU DJELATNIKA U OSIGURANJU PRI HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE 

poziva Vas na jednodnevni specijalistički seminar  
 

D&O – OSIGURANJE ODGOVORNOSTI MENADŽERA 

 

Vrijeme i mjesto održavanja: Seminar će se održati u srijedu, 22. siječnja 2014. s početkom u 9:00 
sati u Hrvatskom uredu 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: Vanja Nadali 

 Peter Schlamberger 

Trajanje: 8 nastavnih sati. 

Jezik seminara: hrvatski. 

Rok za prijavu: 17. siječnja 2014. 

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/ 

U posljednjih nekoliko desetljeća osiguranje od odgovornosti menadžera postalo je sastavni dio 

korporativnog osiguranja i stalna praksa dobrog korporativnog upravljanja. To dobro ilustrira i 

činjenica da sve FTSE 250 tvrtke, i više od 95% velikih njemačkih tvrtki, kupuje ovu vrstu osiguranja. 

Potreba za ovim osiguranjem proizlazi iz velikog povećanja učestalosti civilnih tužba i službenih istraga 

nadzornih i drugih regulatornih tijela, kao i kaznenih istraga menadžera i drugih zaposlenika. 

Društva kupuju ovu vrstu osiguranja u korist menadžmenta, ali i kao zaštitu bilance društva (i na taj 

način štite investiciju vlasnika / investitora društva) i samog društva kao pravne osobe, kada je društvo 

izloženo zahtjevu dioničara / udjelničara. 

Uobičajena percepcija osiguranja od odgovornosti menadžera je da ono omogućava menadžerima 

svjesno pogrešno ponašanje. Međutim svrha ove police potpuno je drugačija. Osnovni princip ovog 

osiguranja je da menadžeri, bez opasnosti od osobne odgovornosti, mogu donositi odluke na osnovu 

svojih kompetencija i dostupnih informacija. 
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Pitanja i teme u fokusu seminara: 

 razvoj D&O osiguranja; 

 kako funkcionira pokriće D&O police osiguranja u različitim regijama; 

 utjecaj zakona na policu osiguranja; 

 struktura ugovora o osiguranju; 

 pokriće osiguranja – što je pokriveno, a što isključeno; 

 kako prodati policu osiguranja; 

 proces obrade odštetnih zahtjeva; 

 primjeri odštetih zahtjeva u HR i regiji; 

 trendovi D&O zahtjeva. 

 

 

Cilj seminara: 

 upoznati polaznike s osnovnom motivacijom za kupnju ovog osiguranja; 
 upoznati polaznike s osnovama ugovora o osiguranju/pokrićem police osiguranja; 
 upoznati polaznike s mogućim zahtjevima naknade štete; 
 predstaviti trendove kretanja odštetnih zahtjeva; 
 upoznati polaznike s procesom obrade odštetnih zahtjeva. 

 

 

Seminar je namijenjen: 

 djelatnicima koji rade na poslovima prodaje korporativnih osiguranja; 

 djelatnicima koji rade na poslovima preuzimanja rizika (underwriters); 

 djelatnicima koji rade na razvoju proizvoda osiguranja; 

 djelatnicima koji rade na poslovima obrade šteta od odgovornosti; 

 posrednicima u osiguranju; 

 menadžerima društava. 
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Predavači: 
 
PETER SCHLAMBERGER 

Od travnja 2003. do lipnja 2004. bio je zaposlen u Marsh Europe SA u Sloveniji, gdje je bio odgovoran za 

razvoj poslovanja i korporativne komunikacije. U srpnju 2004. prebačen je u FINPRO u Londonu, na mjesto 

D&O brokera u sektoru UK / International. Napustio je Marsh u svibnju 2006. godine. Iste godine se pridružio 

Liberty Mutual Insurance Europe Ltd. kao Senior Underwriter za D&O / FI osiguranja. Bio je uključen u razvoj 

proizvoda i regionalni razvoj poslovanja . Postao je D&O / FI Underwriting Manager za CEE / CIS regiju krajem 

2008. U rujnu 2009. napustio je Liberty i postao D&O / FI Midcap Underwriting Menadžer u Navigators 

Underwriting Agency / Lloyd's Syndicate 1221. U ožujku 2011. s partnerom osniva društvo Advisio d.o.o. 

Ljubljana, za posredovanje u osiguranju. Ima diplomu magistra iz ekonomije i poslovne administracije, 

Sveučilište u Beču. Govori slovenski, engleski, njemački, hrvatski i ruski jezik. Član je Professional Liability 

Underwriting Society (PLUS). 

 
 
VANJA NADALI 

Od 1997. do 2010. Bio je zaposlen u Croatia osiguranju d.d., Sektoru za osiguranje imovine. Godine 1994. 

postaje šef odjela za civilna osiguranja, a 2004. direktor Sektora za osiguranje imovine i reosiguranje. Radio je 

na poslovima razvoja proizvoda, underwritinga i obrade šteta. S D&O proizvodom bavi se od 2006. godine. 

Od 2007. do 2010. bio je član Nadzornog odbora Croatia Lloyd d.d., Zagreb. U 2010. bio je i član Upravnog 

odbora Milenijum osiguranje, Beograd. Iste godine prelazi u Triglav osiguranje d.d. Zagreb na mjesto člana 

Uprave društva, zadužen za poslove prodaje, tehnike i šteta. Godine 2013. pridružuje se društvu Interkapital 

rizik d.o.o., za posredovanje u osiguranju. Ima diplomu magistra (MBA), Sveučilište u Zagrebu. Govori hrvatski 

i engleski jezik. 
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Naknada za sudjelovanje u specijalističkoj edukaciji: 

Naknada za sudjelovanje za polaznike zaposlene u društvima za 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.  

 

 

Ostale nadolazeće edukacije u organizaciji CEDOH-a: 

Pripremni seminar „Osiguranje“ za zastupnike i posrednike, 20 nastavnih sati, 31.01. – 

02.02.2014. 

Temeljni seminar o osiguranju (XI) – 91 nastavni sat – 10.-14.02. / 17.-21.03. / 14.-

18.04.2014. 

 

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

http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/
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srijeda, 22. siječnja 2014., Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb 

 

Peter Schlamberger i Vanja Nadali 

RASPORED SEMINARA I RADIONICE 

8:30 – 9:00 Registracija i preuzimanje materijala 

9:00 – 10:30 

Uvod u seminar 
 
Uvod u osiguranje odgovornosti menadžera (tzv. D&O) 

 Motivacija za kupnju D&O osiguranja 
 Struktura ugovora o osiguranju 
 Claims made“ vs »Occurrence basis« 
 Tko može podnijeti zahtjev 
 Trendovi zahtjeva u RH i u regiji 

Nadali / Schlamberger 

10:30 – 10:45 Stanka 

10:45 – 12:15 Klauzule osiguranja i glavne definicije osiguravajućeg pokrića Nadali / Schlamberger 

12:15 – 13:15 Stanka za ručak 

13:15 – 14:45 Proširenja pokrića, isključenja i opći uvjeti Nadali / Schlamberger 

14:45 – 15:00 Stanka 

14:45 – 16:15 

Primjeri odštetnih zahtjeva i protokol upravljanja sa 
zahtjevima / okolnostima 
 
Zaključak 
 
Q&A 

Nadali / Schlamberger 

 

 


