Poštovani članovi Sindikata policije Hrvatske,

U svakodnevnom radu se trudimo razumjeti potrebe članova SPH te smo u suradnji s ARAG osiguranjem
kreirali paket pravne zaštite u svim područjima rada i života članova sindikata sa mogućnošću proširenja i
na članove uže obitelji. Osigurateljna pokrića prilagođena su Vašem specifičnom položaju kao državnih
službenika u sustavu Republike Hrvatske te zakonskoj regulativi u čijim okvirima obavljate svoj društveno
koristan posao. Sindikat je omogućio osnovni paket pravne zaštite i to na području radnog prava i pravne
zaštite savjetovanja. Za proširene pakete osiguranja, SPH je u suradnji s ARAG osiguranjem kreirao cijene
koje su vjerujemo podnošljive platežnoj mogućnosti svakog člana Sindikata. Uz osnovni paket osiguranja
pravne zaštite, slobodni smo Vam ponuditi proširene pakete osiguranja pravne zaštite za članove SPH kao
pojedinca ali i pakete koji omogućuju pravnu sigurnosti i članovima Vaših obitelji kako na stručnom tako i
na privatnom području a što će uvelike olakšati Vaš svakodnevni rad.
U osnovi, osiguranje pravne zaštite pokriva sljedeće troškove:
sve troškove do visine osiguranog iznosa od 100.000 EUR
odvjetničke troškove, troškove vještaka, odnosno izradu mišljenja vještaka po nalogu suda
troškovi svjedoka
troškovi tumača
dodatni materijalni troškovi (fotokopiranje na sudu i sl.)
sudski troškovi – takse, odnosno paušalne pristojbe
osiguranje pologa jamčevine do 100.000 EUR
putni troškovi za suđenje u inozemstvu
troškovi izvansudskih nagodbi, medijacija
presudom - određeni troškovi suprotne strane
Osnovni paket osiguranja pravne zaštite plaćaju Glavne podružnice SPH, koje su pristupile okvirnom
sporazumu osiguranja pravne zaštite, a to su:

Opseg pokrića OSNOVNOG PAKETA
Osiguranu su članovi: MUP Središnjica i podružnica PUZD, PUVP, PUKA, PUKZ, PUSM, PUVŽ,
PUME, PULS, PUBB, PUI, PUZ i PUOB.
Pravna zaštita na području radnog prava za članove sindikata.
- Pravna zaštita na području radnog prava pokriva troškove svih sporova između poslodavca i člana
SPH, koji su nastali ili čiji je uzrok nastupio nakon sklapanja ugovora o osiguranju, odnosno nakon
01.04.2018. godine.
Pravna zaštita savjetovanja – jedan usmeni pravni savjet godišnje za svakog člana sindikata
- Pravna zaštita savjetovanja omogućuje jedan besplatan usmeni pravni savjet svakom članu SPH iz
bilo kojeg područja prava kod kontaktnog odvjetnika sa liste odvjetnika SPH ili ARAG osiguranja.
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Dodatno, članovi SPH koji imaju osnovni paket osiguranja mogu se odlučiti za proširenje
osigurateljnog pokrića troškova pravne zaštite na različitim područjima kako na profesionalnom
tako i na privatnom području a sve prema specifikaciji osiguranih rizika navedenih u tablici po
paketima. U ponudi su sljedeći paketi pokrića:

PAKET »POJEDINAC«
Proširenje POJEDINAC mogu sklopit članovi podružnica koje su zaključili OSNOVNI PAKET:
Prošireni paket Pojedinac
Opća kaznenopravna zaštita – profesionalno i privatno područje
Opća odštetno pravna zaštita – profesionalno i 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

Godišnja premija

192,00 kn

PAKET »OBITELJ«
Proširenje OBITELJ mogu sklopiti članovi podružnica koje su zaključile OSNOVNI PAKET i
vrijedi za člana SPH kao i za njegovu obitelj - uže članove obitelji
Prošireni paket Pojedinac
Opća kaznenopravna zaštita – profesionalno i privatno područje
Opća odštetno pravna zaštita – profesionalno i 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
Pravna zaštita savjetovanja – dodatno 1 usmeni pravni savjet godišnje

Godišnja premija

334,00 kn

PAKET »UMIROVLJENIK«
Proširenje UMIROVLJENIK mogu sklopiti članovi SPH koji su u mirovini
Prošireni paket Pojedinac
Opća kaznenopravna zaštita – privatno područje
Opća odštetno pravna zaštita – privatno područje
Pravna zaštita na području socijalnog osiguranja
PZ vozača
Pravna zaštita savjetovanja – 1 usmeni pravni savjet godišnje
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Godišnja premija

334,00 kn

Kratak opis i primjeri za svako područje osiguranja pravne zaštite:
Opća kaznenopravna zaštita – profesionalno područje i privatno područje
- Profesionalno 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 i za kazneno
djelo prekoračenja ovlasti koje je moguće počiniti s namjerom.
- ARAG pokriva troškove odvjetnika koji će Vas savjetovati i zastupati 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 tijekom postupanja počinjene različite
protupravne radnje od strane policajca. Protiv policajca pokrenut je pretkaznenom postupak. Troškove
zastupanja u postupku preuzima ARAG
- 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
- Profesionalno područje: ostvarivanje odštetnih zahtjeva protiv počinitelja materijalne i nematerijalne
štete koja je bila počinjena ili uzrokovana članu SPH 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 podnosi odštetni zahtjev protiv napadača. Sudske kao i odvjetničke troškove u
postupku preuzima ARAG.
- Privatno područje - ostvarivanje odštetnih zahtjeva protiv uzrokovatelja materijalne i nematerijalne
štete koja je policajcu počinjena u slobodnom vremenu i uzrokovatelj nije spreman nadoknaditi mu
prouzročenu štetu. U tim slučajevima pomaže samo osiguranje pravne zaštite kojom 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
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Pravna zaštita na području radnog prava
- Pokriva troškove sporova između člana obitelji policajca i njihovog poslodavca. 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:
Članu obitelji (supružniku) policajca su pogrešno obračunali putne troškove i regres. Zbog neslaganja sa
odlukom o obračunu policajac podnese žalbu. U postupku podnošenja žalbe zastupa ga 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 izvan sudski
postupak, koji je preduvjet za sudsku zaštitu.

Pravna zaštita na području socijalnog osiguranja
- 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.

Pravna zaštita vozača – na službenom putu ili na direktnom putu na posao ili s posla
- 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. Osiguranje PZ vozača uključuje npr. :
Kaznenopravnu zaštitu:
Na hitnoj intervenciji 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
Odštetno pravnu zaštitu:
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
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Pravna zaštita savjetovanja – dodatno 1 usmeni pravni savjet godišnje
- U pokriću „Pravno savjetovanje” moguće je postaviti pitanja i dobiti odgovor iz bilo kojeg područja
prava, isključivo kod kontaktnog odvjetnika SPH ili ARAG osiguranja

Plaćanje premija osiguranja za dodatne pakete je jednokratno za cijelu godinu te je isto moguće
izvršiti putem obustave na plaću. Obrazac Izjave o obustavi na plaću možete zatražiti u glavnoj
podružnici u kojoj ste član.
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