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D&O OSIGURANJED&O OSIGURANJE

Skraćenica koja potječe i anglo američkog pra aSkraćenica koja potječe iz anglo-američkog prava

D&O (Directors and Officers Liability Insurance)

Osiguranje od odgovornosti menadžera i ostalih  
odgovornih za zakonito vođenje poduzećaodgovornih za zakonito vođenje poduzeća



POVIJEST D&O OSIGURANJAPOVIJEST D&O OSIGURANJA

S• 19. stoljeće, SAD, 1895., Njemačka, sklopljena 
prva polica

• 30-ih godina prošlog stoljeća Lloyd’s g p g j y
Underwritters London kreira D&O uvjete i plasira 
ih na američko tržište

• 1964 St Paul’s Insurance Company iz SAD a• 1964., St. Paul s Insurance Company iz SAD-a 
plasira svoje uvjete na europsko tržište 



D&O OSIGURANJE DANAS

• 2006. D&O osiguranje postaje zakonski obvezno 
u Rumunjskoj za društva na burziu Rumunjskoj za društva na burzi

Danas D&O osiguranje na zapadu je standard• Danas D&O osiguranje na zapadu je standard

• D&O u Hrvatskoj još uvijek novo osiguranje, ipak 
u zadnje vrijeme povećan interes



ŠŠTO JE D&O OSIGURANJE

Osiguravateljno pokriće koje štiti sve djelatnike 
trgovačkog društva od:trgovačkog društva od:

troškova pravnog zastupanja obrane ostalih• troškova pravnog zastupanja, obrane, ostalih 
povezanih troškova

• svih ostalih odštetnih zahtjeva za koje djelatnici 
trgovačkog društva osobno odgovaraju 



ŠŠTO JE D&O OSIGURANJE

• D&O osiguranje uključuje i zaštitu bilance same 
tvrtke koja može biti izložena raznim zahtjevimatvrtke koja može biti izložena raznim zahtjevima 
za odštetu

D&O osiguranje pokriva unutarnju i vanjsku 
odgovornost 



ŠZAŠTO D&O OSIGURANJE

• Prema zakonu o trgovačkim društvima
od svih tijela društva ( uprava i nadzorni odbor)od svih tijela društva ( uprava i nadzorni odbor)  
zahtjeva se da postupaju s pažnjom dobrog 
stručnjaka - profesionalca jer su odgovorni zastručnjaka - profesionalca jer su odgovorni za 
poslovanje tvrtke 

• Kod nastanka štete, teret dokaza na njima 
samima



ŠZAŠTO D&O OSIGURANJE
• Ako se vjerovnik ne uspije namiriti iz raspoloživih j p j p

sredstava društva moguća je blokada privatne 
imovine

• Ako su optužbe i neosnovane troškovi pravnog• Ako su optužbe i neosnovane, troškovi pravnog 
zastupanja i obrane za pojedinca su nemogući 

• Osiguravatelj uslijed odštetnog zahtjeva o svom 
trošku angažira najbolje odvjetnike



D&O POLICA OSIGURANJA

Polica osigurava naknadu za gubitke koje pretrpi 
osiguranik temeljem zahtjeva koji proizlaze izosiguranik temeljem zahtjeva koji proizlaze iz 
skrivljene radnje osiguranika dok je on osiguran za 
vrijeme trajanja police Naknada također uključuje ivrijeme trajanja police. Naknada također uključuje i 
troškove pravnog zastupanja.



ŠD&O POLICA – ŠTO JE GUBITAK?
• Troškovi obrane 
• Iznose koje je dosudio nadležni sud ili tijelo kao odštetu i 

troškove
• Iznose koje dodjeli nadležni sud ili tijelo zbog kršenja 

zakona i troškove
Bil k k d dj l k t d blj ij i lij• Bilo kakvu dodjelu kamate na razdoblje prije i poslije 
odluke
Administrativne i prekršajne novčane kazne nametnute• Administrativne i prekršajne novčane kazne nametnute 
osiguranoj fizičkoj osobi koje je moguće osigurati po 
zakonima u RHzakonima u RH

• Nagodbe uz prethodnu pismenu suglasnost osiguratelja 



D&O POLICA – TKO JE OSIGURANIK?

• Društvo i svaka osigurana fizička osoba

Osigurana fizička osoba:
Bilo koja fizička osoba koja do datuma početka 
valjanosti police je bila ili jest ili koja za vrijeme 
razdoblja trajanja police postane:



D&O POLICA – TKO JE OSIGURANIK?

a) Direktor
b) Direktor ili službenik vanjskog društva
c) Zaposlenik društva
d) Zakoniti supružnik
e) Pravni zastupnik, nasljednik, ustupljenik ili stjecatelj 
prava u slučaju smrti, nesposobnosti, insolventnosti ili 
stečaja bilo koje osobe od a-c 



ŠTO JE ZAHTJEV?ŠTO JE ZAHTJEV?
• Bilo kakav pisani zahtjev za odštetu usmjeren protiv 

osiguranikag
• Bilo kakav građanski ili arbitražni postupak protiv 

osigurane fizičke osobe
• Bilo kakav kazneni postupak započet protiv osigurane 

fizičke osobe
• Ako osigurana fizička osoba zaprimi zahtjev za izručenje
• Bilo kakav službeni, administrativni ili regulatorni 

postupak započet protiv osigurane fizičke osobe
• Bilo kakav zahtjev vezan na zaposlenje podnesen protiv 

i fi ičk bosigurane fizičke osobe
• Bilo kakav zahtjev vezan za vrijednosnice



VRIJEME TRAJANJE D&O POLICE

• Vrijeme naznačeno na polici osiguranja

• Kratkoročni ugovori, 12 mjeseci 

• Polica pokriva vremenski period od 3-5 godina 
od nastanka uzroka do nastupanja posljedica tj. 
prijave štete



ŠTROŠKOVI PRAVNOG ZASTUPANJA

Razumne i potrebne pravne i druge povezane 
profesionalne naknade koje terete osiguranikaprofesionalne naknade koje terete osiguranika 
vezano za službenu istragu koja je pokrenuta 
protiv osiguranikaprotiv osiguranika



Kritiku lako možemo izbjeći samo 
ako ništa ne radimo ne govorimo iako ništa ne radimo, ne govorimo i 
ne postojimo.

Aristotel, grčki filozof

Za više informacija:
E-mail: Ines.Leder@crosig.hr


