POLICA OSIGURANJA PRAVNE ZAŠTITE ZA ČLANOVE HKSR U 2019. specifikacija
Ugovaratelj osiguranja: Hrvatska komora socijalnih radnika
Početak osiguranja: 01.03.2019 (00:00 sati)
Istek osiguranja: 29.02.2020 (24:00 sati)
Osigurano je: Osigurani su članovi Hrvatske komore socijalnih radnika upisani u registar komore, koji
posjeduju valjanju licenciju za rad i uredno ispunjavaju svoje članske obaveze.
Opseg osiguranja:


Pravna zaštita savjetovanja - jedan usmeni pravni savjet godišnje iz bilo kojeg područja prava, a važi za
svakog člana HKSR (pravo se ostvaruje u Republici Hrvatskoj.)

Protokol prijave štete za članove HKSR
1. U slučaju da vam je potrebna pravna zaštita potrebno je kontaktirati ARAG SE: telefon: 01 77 76 877 ili
e-mail: info@arag.hr
2. Ukratko opišete svoj problem/potrebu za pravnom zaštitom.
3. U ARAG-u vam savjetuju tri odvjetnika, u okolici prebivališta koji su najprikladniji za rješavanje problema.
4. Birate odvjetnika, ga kontaktirate i dogovorite termin sastanka.
5. Na sastanak donesete svu potrebnu i dostupnu dokumentaciju vezanu uz slučaj. Kod odvjetnika se
predstavite imenom i prezimenom, odnosno članskom iskaznicom.
6. Po obavljenom sastanku odvjetnik u prethodno utvrđenoj formi obavještava ARAG o obavljenom
sastanku uz opis problema/situacije/slučaja – prijavi štetni događaj.
Na temelju prihvaćene obavijesti može ići za: Pravni savjet – u tom slučaju sa primljenim savjetom od
odvjetnika događaj je završen.
Tuženje/obrana/ostvarenje prava – u tom slučaju ARAG u roku od nekoliko dana, a najviše od 14 dana u
pisanom obliku šalje obavijest o preuzimanju pokrića, tako vama kao i odvjetniku.
7. Nakon primitka obavijesti od ARAG-a odaberete odvjetnika.
U slučaju da ide za: istog odvjetnika - se s odvjetnikom dogovorite za sljedeći sastanak.
Drugog odvjetnika – potrebno je obavijestiti ARAG o odabiru odvjetnika, da se s njim dogovori o uvjetima
plaćanja troškova i daljnjega zastupanja. Tek na tom sastanku odvjetniku potpišete punomoć za zastupanje.
Bez obzira na to koji će vas odvjetnik zastupati, sve račune je potrebno poslati na ARAG u pregled i
plaćanje (račune ne plaćate neposredno odvjetniku).



Opća odštetno i kazneno pravna zaštita za članove HKSR na profesionalnom području
o

Opća odštetno pravna zaštita na profesionalnom području važi u Europi u geografskom smislu i to u
slučajevima kada su članovi HKSR osobno oštećeni bilo da im je uništena ili oštećena privatna
imovina ili su pretrpjeli tjelesne ozlijede a sve je povezano sa obavljanjem profesionalne djelatnosti.

Primjeri:
Računalo koje je u privatnom vlasništvu člana komore uništeno je tijekom radnog vremena od strane treće
osobe. Osiguranik ostvaruje zahtjev za naknadu štete koja mu je nastala. Takve troškove izvansudskog kao i
sudskog postupka preuzima ARAG.
Korisnik je fizički napao i ozlijedio socijalnog radnika. Socijalni radnik preko police osiguranja pokreće
postupak za nadoknadu neimovinske štete. Troškove postupka kao i sve druge troškove preuzima ARAG
osiguranje.
o

Opća kazneno pravna zaštita na profesionalnom području važi u Europi u geografskom smislu
 obrana u pretkaznenom postupcima, postupcima pred državnim odvjetnikom

Socijalni radnik nije prijavio/primijetio fizičko ili seksualno zlostavljanje unutar obitelji. Polica osiguranja
pokriva pretkazneni postupak (istraživanje navoda, ispitivanje i sl.), te se utvrdi da ima elemenata za
pokretanje postupka pred Državnim odvjetništvom, čiji su troškovi također pokriveni policom osiguranja
pravne zaštite


obrana u kaznenim postupcima (kazneni postupci za kaznena djela počinjena iz nehaja)

Dijete je od strane Centra za socijalnu skrb bilo smješteno u udomiteljsku obitelj te time oduzeto roditeljima.
Zbog zlouporabe ovlasti je protiv socijalne radnice pokrenut pretkazneni postupak. Odvjetnik u
pretkaznenom postupku štiti interese socijalne radnice. Sve troškove pretkaznenog kao i mogućeg kaznenog
postupka preuzima ARAG osiguranje.

Klauzula HRK071 – Obrana u disciplinskom postupku
Uključeno je i pokriće troškova u disciplinskim postupcima pokrenutim protiv Osiguranika u svezi s radnjama
i propustima nastalim u obavljanju djelatnosti kao profesionalne djelatnosti, pred tijelima Komore i pred
poslodavcem pod uvjetima iz članka 19. OUPZ SK 18/1 i klauzule K072.

Klauzula HRK072 – Proširenje pokrića pravne zaštite kod kaznenih djela i prekršaja
Osigurateljna zaštita obuhvaća troškove i izdatke obrane u kaznenim i prekršajnim postupcima, bez obzira
na fazu postupka, koji nastanu u obavljanju djelatnosti kao profesionalne djelatnosti, koja je navedena na
polici i važi u Europi (u geografskom smislu), pod uvjetom, da se radi o postupcima za:
1. kazneno djelo koje se može počiniti s svjesnim ili nesvjesnim nehajem;
2. kazneno djelo koje se može počiniti s izravnom ili neizravnom namjerom, čak i ako kazneni progon postoji
za to djelo ako je počinjeno iz nehaja i ako je za to djelo (u slučaju namjere) zapriječena kazna zatvora do
maksimalno 15 (petnaest) godina;
3. prekršaj nastao u svezi s radnjama i propustima u obavljanju profesionalne djelatnosti;
4. prekršaj koji se može počiniti izravnom ili neizravnom namjerom;
5. u slučaju pravomoćne osuđujuće presude zbog kaznenog djela ili prekršaja počinjenog s izravnom
namjerom, zaštita se retrogradno ukida. U tom slučaju Osiguranik se obvezuje osiguratelju izvršiti povrat
svih davanja koja je osiguratelj izvršio po osnovi ugovora o osiguranju.

Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka !!!

