
 

 
 

 

 

DODATNI PAKETI POKRIĆA OSIGURANJA PRAVNE ZAŠTITE  
ZA ČLANOVE SINDIKATA POLICIJE HRVATSKE 

 
 paket POJEDINAC, dodatno pokriće za člana sindikata kao pojedinca 

 

Prošireni paket – POJEDINAC – PZ samo za članove SPH Godišnja premija 

Opća kaznenopravna zaštita – profesionalno područje 

25,90 € po članu *Upotrebljava se 
tečaj Europske centralne banke – 

ECB na dan izdavanja police 
osiguranja i računa 

Opća kaznenopravna zaštita – privatno područje 

Opća odštetno pravna zaštita – profesionalno područje 

Opća odštetno pravna zaštita – privatno područje 

Pravna zaštita na području socijalnog osiguranja 

PZ vozača – na službenom putu ili na direktnom putu na posao ili s posla 

Pravna zaštita savjetovanja – dodatno 1 usmeni pravni savjet godišnje 

 
 

 paket OBITELJ, osigurateljno pokriće vrijedi za člana SPH i proširuje se na članove uže obitelji, 
supružnika i djecu 
 

 
 

 paket UMIROVLJENIK, za člana sindikata koji je umirovljenik 
 

Paket UMIROVLJENIK – PZ za umirovljene članove SPH Godišnja premija 

Opća kaznenopravna zaštita – privatno područje 

44,90 € po članu *Upotrebljava 
se tečaj Europske centralne 

banke – ECB na dan izdavanja 
police osiguranja i računa 

Opća odštetno pravna zaštita – privatno područje 

Pravna zaštita na području socijalnog osiguranja 

PZ vozača 

Pravna zaštita savjetovanja – 1 usmeni pravni savjet godišnje 

 

 

 

 

 

 

Prošireni paket – OBITELJ– PZ samo za članove SPH i članove njihovih 
obitelji Godišnja premija 

Opća kaznenopravna zaštita – profesionalno područje 

44,90 € po članu *Upotrebljava se 
tečaj Europske centralne banke – 

ECB na dan izdavanja police 
osiguranja i računa 

Opća kaznenopravna zaštita – privatno područje 

Opća odštetno pravna zaštita – profesionalno područje 

Opća odštetno pravna zaštita – privatno područje 

Pravna zaštita na području radnog prava 

Pravna zaštita na području socijalnog osiguranja 

PZ vozača – na službenom putu ili na direktnom putu na posao ili s posla  



 

 
 

 

 

Kratak opis i primjeri za svako područje osiguranja pravne zaštite: 

 Opća kaznenopravna zaštita – profesionalno područje i privatno područje 

o Stručno područje - u pokriće su uključeni i prekršaji - obrana osiguranika u pretkaznenom i kaznenom 
postupku u kojem se osiguranika tereti za počinjenje kaznenog djela iz nehaja za vrijeme obavljanja 
službene dužnosti. Kao proširenje pokrića,  obuhvaća pravnu zaštitu na području Republike Hrvatske i 
odvjetničke troškove zastupanja u kaznenom postupku sukladno odluci suda, ako ide za kazneno djelo 
prekoračenja ovlasti koje je moguće počiniti s namjerom 

o ARAG pokriva troškove odvjetnika koji će vam savjetovati kako u kaznenom, tako i u pretkaznenom 
postupku 

Primjer:  
Prilikom intervencije na sportskom natjecanju, policajac uz uporabu sredstava prisile nanese teže ozlijede trećoj 
osobi. Državni odvjetnik je mišljena da se radi o prekoračenju ovlasti te podnosi kaznenu prijavu protiv policajca. 
Troškove zastupanja u postupku preuzima ARAG  

Prilikom uhićenja, osoba kojoj je oduzeta sloboda tvrdi da su u postupku bile nepravilnosti od strane policajca. 
Protiv policajca pokrenut je pretkazneni postupak.  Troškove zastupanja u postupku preuzima ARAG 

 
o Privatno područje - u pokriće su uključeni i prekršaji - obrana osiguranika u pretkaznenom i kaznenom 

postupku u kojem se osiguranika tereti za kazneno djelo iz nehaja koje je počinjeno u slobodno vrijeme 

Primjer:  
U lokalu, u svojem slobodnom vremenu, policajac je sudjelovao u tučnjavi. Osumnjičen je nanošenja lakše 
tjelesne ozlijede. U pretkaznenom postupku policajca zastupa odvjetnik. Troškove zastupanja preuzima ARAG. 

 Opća odštetno pravna zaštita – profesionalno područje i privatno područje 

o Stručno područje: ostvarivanje odštetnih zahtjeva protiv počinitelja materijalne i nematerijalne štete koja 
je bila počinjena ili uzrokovana tijekom obavljanja službene dužnosti 

Primjer: 
Policajac je bio tijekom radnog vremena ozlijeđen od strane treće osobe te je zadobio ozlijede glave. Uz pomoć 
odvjetnika policajac podnese odštetni zahtjev protiv napadača. Sudske kao i odvjetničke troškove u postupku 
preuzima ARAG. 

 
o Privatno područje - ostvarivanje odštetnih zahtjeva protiv uzrokovatelja materijalne i nematerijalne štete 

koja je policajcu počinjena u slobodnom vremenu i uzrokovatelj nije spreman nadoknaditi mu 
prouzrokovanu štetu. U tim slučajevima pomaže samo osiguranje pravne zaštite kojim policajac od 
uzrokovatelja na sudu zahtijeva naknadu za počinjenu štetu. 

Primjer: 
Policajca je na skijalištu ozlijedio drugi skijaš, zbog ozljeda je bio na dugotrajnom bolovanju i još uvijek osjeća 
bolove zbog ozlijede. Uz pomoć odvjetnika će protiv skijaša koji mu je nanio ozlijede podnijeti odštetni zahtjev. 
Troškove spora i dokazivanja štete preuzima ARAG 
 

 Pravna zaštita na području radnog prava - pokriva sporove između policajca i poslodavca 

o Osigurateljna zaštita obuhvaća:  zaštitu pravnih interesa u postupcima pred sudovima zbog sporova iz 
radnih odnosa između poslodavaca i radnika u svezi s radnim odnosom ili studentskim radom ili početkom 
radnog odnosa;  kod radnih odnosa u javnom sektoru, zaštitu pravnih interesa u radno-pravnim 
postupcima, postupcima u svezi s plaćama i mirovinama ; zastupanje u disciplinskim postupcima, koji se 
temelje na zakonu koji uređuje radne odnose, od pokretanja postupka 



 

 
 

 

 

Primjer: 
Policajcu su pogrešno obračunali putne troškove i regres. Zbog neslaganja sa odlukom o obračunu policajac 
podnese žalbu. U postupku podnošenja žalbe ga zastupa odvjetnik, a troškove preuzima ARAG. 

 ARAG preuzima troškove izvan sudskog i sudskog ostvarivanja pravnih interesa na području pravne 
zaštite radnog prava, bez obzira na to da li je prije sudskog postupka  propisan obavezni izvansudski 
postupak, koji je preduvjet za sudsku zaštitu. 

 
 Pravna zaštita na području socijalnog osiguranja 

o pokriva sporove koji nastanu između policajca i ustanova koje u RH osiguravaju socijalnu sigurnost 
(HZMO – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, HZZO – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, …): 

Primjer: 
Na putu na posao je policajac u prometnoj nesreći zadobio teže ozljede. Komisija HZZO osporava da je do 
nesreće došlo na putu na posao. Zbog toga policajcu pripadaju bitno manja primanja. Odvjetnik štiti njegove 
interese. Troškove zastupanja preuzima ARAG 
 

 PZ vozača – na službenom putu ili na direktnom putu na posao ili s posla  

o Osiguran je član sindikata za vrijeme službenog puta neovisno da li ide na vožnju službenim ili privatnim 
vozilom. Službeni put podrazumijeva: dolazak na posao, sve vožnje koje su vezane za obavljanje posla i 
povratak kući s posla 

o Osiguranje PZ vozača uključuje npr. :  

o Kaznenopravnu zaštitu: 

o Na hitnoj vožnji je policajac prošao kroz crveno svjetlo i udario u vozilo koje je ispravno vozilo 
raskrižjem. Vozač i suputnici u osobnom vozilu bili su teže ozlijeđeni. Protiv policajca je pokrenut 
kazneni postupak u kojem ga zastupa odvjetnik. Troškove postupka preuzima ARAG 

 

o Odštetno pravnu zaštitu:  

o Na hitnoj intervenciji, policajcu je osobno vozilo oduzelo prednost. Kako bi izbjegli nesreću policajac 
je vozilom udario u stup javne rasvjete pri čemu se teže ozlijedio. Protiv osobe koja je oduzela 
prednost odlučio se podnijeti odštetni zahtjev. Troškove zastupanja preuzima ARAG 

 

 Pravna zaštita savjetovanja – dodatno 1 usmeni pravni savjet godišnje 

o U pokriću „Pravno savjetovanje” moguće je postaviti pitanja i dobiti odgovor iz bilo kojeg područja prava.  

 

Plaćanje premija osiguranja za dodatne pakete je jednokratno za cijelu godinu. 

 

 
 


