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CENTAR ZA EDUKACIJU DJELATNIKA U OSIGURANJU PRI HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE 

poziva Vas na jednodnevni specijalistički seminar i radionicu 
 
 

ŠTETE POMORSKOG KASKA U PRAKSI 
 
 
 

Vrijeme održavanja│Četvrtak, 22. svibnja 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.) 
 

Predavač│Adriana Vincenca Padovan 

Trajanje│8 nastavnih sati 

Rok za prijavu│16. svibnja 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/ 
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Sadržaj seminara i radionice / Pitanja i teme u fokusu seminara i radionice: 

 Opseg osiguranja pomorskog kaska – štete u pokriću i isključenja 

 Posebno o pogonskim štetama i skrivenoj mani 

 Utjecaj nesposobnosti za plovidbu na osiguranje 

 Značenje jamstva (warranty) iz Institutskih klauzula 

 Značenje posebno ugovorenih uvjeta osiguranja prema PZ-u 

 Kategorije šteta (potpuni gubitak, djelomične štete, troškovi neposredno vezani uz štetu, 

osiguranikovi troškovi spašavanja, nagrada za spašavanje, zajednička havarija) 

 

 

Cilj seminara i radionice: 

 Steći osnovna znanja o štetama iz osiguranja brodova, brodica i jahti, s naglaskom na 

praktičnim aspektima 

 Na primjerima iz prakse sagledati i razumjeti specifičnosti i implikacije šteta iz osiguranja 

pomorskog kaska 

 Analizirati i komentirati primjere šteta iz praktičnog iskustva sudionika na seminaru 

 

 

Seminar i radionica namijenjeni su: 

 Osigurateljima 

 Posrednicima i zastupnicima u osiguranju; 

 Leasing kućama i bankama koje se bave poslovima financiranja nabave plovila 

 Odvjetnicima 

 Charter agencijama 

 Vlasnicima flota 

 Pomorskim vještacima 

 Službenicima u javnim tijelima i agencijama (nadzor i regulacija osiguranja, pomorstvo) 

 Znanstvenicima  
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Predavač: 
 
Dr. sc. Adriana Vincenca Padovan, diplomirala je 2002., a doktorirala 2011. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. 

Magistrirala je na Međunarodnom institutu za pomorsko pravo Međunarodne pomorske organizacije na 

Malti (IMO/IMLI) 2003. Pravosudni ispit je položila 2006. Zaposlena je u Jadranskom zavodu Hrvatske 

akademije znanosti i umjetnosti u zvanju znanstvenog suradnika. Od 2003. do 2010. radila je u Sektoru za 

osiguranje prijevoza i kredita Generalne direkcije Croatia osiguranja d.d. Zagreb gdje je bila zadužena za 

poslove osiguranja i reosiguranja pomorskog i avionskog kaska i odgovornosti. Tijekom akademske god. 

2007./2008. bila je stalni predavač na IMO/IMLI-u. Sudjeluje u nastavi dodiplomskog studija Pravnog 

fakulteta u Zagrebu kao gostujući predavač na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo. Na popisu je 

izmiritelja Centra za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje. Sudjelovala je u Stručnom povjerenstvu za izradu 

prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika 2013., Ministarstva pomorstva, prometa i 

infrastrukture RH. Članica je Hrvatskog društva za pomorsko pravo te članica Upravnog odbora Hrvatske 

udruge za pravo osiguranja. Izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama. U 

uredništvu je časopisa Poredbeno pomorsko pravo. Objavljuje znanstvene i stručne članke iz područja 

transportnog prava te prava osiguranja u domaćim i stranim časopisima. Autorica je knjige „Uloga pomorskog 

osiguranja u zaštiti morskog okoliša od onečišćenja s brodova“, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 

Zagreb, 2012. 
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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 ovlaštenog zastupnika i posrednika u 

(re)osiguranju – 20 nastavnih sati – 25.-27.04.2014. 

 Radionica: Napredni menadžerski izvještaji u osiguranju – 8 nastavnih sati - 

08.05.2014. 

 

Više saznajte na: http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/ 
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ŠTETE POMORSKOG KASKA U PRAKSI 
 

četvrtak, 22. svibnja 2014., Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb 

 

Adriana Vincenca Padovan  

RASPORED SEMINARA I RADIONICE 

8:30 – 9:00 Registracija i preuzimanje materijala 

9:00 – 10:30 Uvodno izlaganje: opseg osiguranja pomorskog kaska – štete u pokriću i isključenja 

10:30 – 10:45 Stanka 

10:45 – 12:15 
Radionica I (učenje na primjerima) – pogonske štete, skrivena mana, nesposobnost za 
plovidbu, klasa 

12:15 – 13:15 Stanka za ručak 

13:15 – 14:45 
Radionica II (učenje na primjerima) – jamstva (warranties) i posebno ugovoreni uvjeti 
osiguranja 

14:45 – 15:00 Stanka 

15:00 – 16:30 Radionica III (učenje na primjerima) – razne štete iz osiguranja pomorskog kaska 

 

 


