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I – ОПШТА ПИТАЊА У ПРАВУ И ПРИВРЕДИ ОСИГУРАЊА
/ GENERAL ISSUES IN INSURANCE LAW AND ECONOMICS

Проф. др Слободан Јовановић*
(Не)извесност у области застарелости потраживања
из уговора о реосигурању у српском праву
https://doi.org/10.18485/aida.2022.23.ch1
Примљено: 30. 8. 2021
Прихваћено: 18. 10. 2021.
Оригинални научни рад
Апстракт
За разлику од уговора о осигурању чија су правила о роковима застарелости
детаљно регулисана у националним правним системима, исто не важи и када су
у питању потраживања из уговора о реосигурању. У овом раду аутор разматра
питање одређивања рока застарелости потраживања из уговора о реосигурању у
позитивном српском праву. С обзиром да се, колико је аутору познато, до тренутка писања овог рада судска пракса није изјашњавала о застарелости потраживања
из уговора о реосигурању, у овом раду се анализирају различита законска решења
у светлу карактеристичног начина функционисања уговора о реосигурању као
правног односа који је независан од уговора о осигурању. Излагања у раду се
заснивају на ставовима правне теорије, релевантних законских решења уз образлагање ставова аутора о истим.
Кључне речи: застарелост, осигурање, реосигурање, потраживање, премија,
одштетни захтев
1. Увод
Oправданост увођења института застарелости огледа се у заштити јавног интереса, јер се њом обезбеђује правна сигурност и правни мир (Радишић, 2016, 425;
Благојевић, 1989, 1933), односно извесност у вршењу и уживању права (Перовић,
1995, 789; Гамс, 1988, 229). Демостен је ово делимично објаснио потребом заштите
од лица (сикофанти – улизице, клеветници, прим. аут.) која злоупотребљавају
своје законско право тако што покрећу судске поступке, без икаквог правног
*

Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд; председник Удружења за право
осигурања Србије. Имејл: nsjovanovic@sbb.rs.
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основа (MacDowell, 1986, 62–66). Ово је, можда, најважнији разлог због којег су
у свим правним системима уведена принудна правила о застарелости, која се у
копненим и животним осигурањима вољом уговарача не могу мењати или од њих
одступити. Други разлог, како објашњава проф. Радишић, произлази из алтернативне фикције да протеком законом прописаног рока у којем неко право није
коришћено, престаје вероватноћа да се догађај, који би представљао законити
правни основ потраживања, десио или да је вероватно да је потраживање угашено после протека одређеног времена – рока застарелости (Радишић, 2016, 425).
Према ставу енглеске правне теорије, сврха и дејство правила о застарелости је
заштита тужених лица. Примена тог института у енглеском праву оправдава се
тиме да тужилац треба да покреће тужбу разумним степеном пажње и само ако
има пуноважан правни основ, могућношћу да у тренутку покретања тужбе за
стару тражбину, тужени може бити у ситуацији да више не располаже потребним доказима да би се одбранио од одштетног захтева1 и да покретање тужбе
за „старе” (знаке навода додао аутор) одштетне захтеве може да проузрокује
више окрутности, него да донесе правду (Clarke, 2006). Заштита јавног интереса
и интереса дужника у вези са застарелошћу види се и из чл. 365 Закона о
облигационом односима2 по којем се дужник не може одрећи застарелости пре
него што протекне време одређено за застарелост. Да су правила о застарелости
„…осмишљена ради заштите грађана од старих и досадних одштетних захтева
и прекинула могућност покретања тужбе после протека разумног рока”3, опште
прихваћено становиште је и у САД. Иако је Врховни суд САД јасно потврдио
да је забрањена било каква промена законских одредби ради уклањања дејства
застарелости, у америчкој правној доктрини се наводе неки од основа из система
common law по којима се може поново покретати тужба пред судом (Chaplin,
2000, 1573).4
Приговор застарелости је материјално-правни приговор, јер се односи на
престанак права да се захтева испуњење обавезе. Међутим, за разлику од редовних
начина престанка уговорних обавеза (испуњењем, пребијањем, отпуштањем
дуга, преновом /новацијом/, сједињењем /конфузијом/, немогућношћу испуњења,
протеком времена, отказом и смрћу), застарелост не доводи до престанка
облигационог права – потраживања, већ се наступањем застарелости губи
само захтев за принудно испуњење тражбине (Радишић, 2016, 425; Привредни
апелациони суд, 2016, 12; Гамс, 1988, 229).
Исти разлог наводи и проф. Гамс: „… доказивање постаје тешко, догађаји избледе” (Гамс, 1988, 229).
Закон о облигационим односима (ЗОО), Службени лист СФРЈ, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – УСЈ,
57/1989, Службени лист СРЈ, бр. 31/1993, Службени гласник РС, бр. 18/2020.
3
Guaranty Trust Co. v. United States, 304 U.S. 126, 136 (1938), prema: Chaplin, E. Michael. (2000). „Reviving
Contract Claims Barred by the Statute of Limitations: An Examination of the Legal and Ethical Foundation
for Revival”, Notre Dame Law Review, 75(4), 1571–1595, 1572.
4
Чаплин наводи регресно потраживање, признање (или обећање), обострани естопел (забрана
позивања на сопствене изјаве и поступке као основ за тужбу – прим. аут.) и споразум о одрицању
од застарелости или продужењу рокова застарелости као неке, али не и једине, од основа из система
common law за поновно покретање тужбе.
1
2
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На уговор о осигурању примењују се посебна правила о застарелости
потраживања, али она представљају својеврстан изузетак од заштитне и
социјалне функције осигурања јер предвиђају застарелост осигураниковог
потраживања према осигуравачу после протека рока застарелости. Ипак,
правила о застарелости не служе ослобађању осигуравача од његове обавезе
према осигуранику да надокнади осигурану штету или исплати уговорену суму
по наступању осигураног догађаја, већ штите и интерес осигуравача „… да не
буде дуго у неизвесности у погледу својих обавеза из уговора о осигурању”
(Бучић, 1963, према: Шулејић, 2005, 286; Перовић, 1995, 789). Са друге стране,
и осигураник се може наћи у положају дужника у случају неиспуњења неке од
обавеза према осигуравачу (по правилу, дуг за премију осигурања).
Пандектисти, старији законици и старија правна теорија сматрали су стицање
својине путем одржаја посебном, аквизитивном застарелошћу (praescriptio acquisitiva), док се застарелост тражбине сматра екстинктивном застарелошћу (praescriptio extinctiva) (Благојевић, 1989, 1934; Гамс, 1988, 230)5, која је карактеристична
за облигациона права. За разлику од уговора о осигурању чија су правила о
роковима застарелости детаљно регулисана у националним правним системима,
исто не важи и када су у питању потраживања из уговора о реосигурању. У
овом раду аутор разматра питање одређивања рока екстинктивне застарелости
потраживања из уговора о реосигурању у позитивном праву. С обзиром да
се, колико је аутору познато, до тренутка писања овог рада судска пракса није
изјашњавала о застарелости потраживања из уговора о реосигурању, у овом раду
се анализирају различита законска решења у светлу карактеристичног начина
функционисања уговора о реосигурању као правног односа који је независан од
уговора о осигурању.
2. Који рок застарелости се примењује
на потраживања из уговора о реосигурању
Полазећи од тога да се обе уговорне стране у односу реосигурања могу појавити као повериоци, време које се рачуна у застарелост представља крајњи рок
до којег се може судским путем захтевати плаћање премије реосигурања или реосигурани износ накнаде штете. Потраживања реосигуравача могу се односити
и на кориговани износ премије реосигурања после протека пословне године и
утврђивања коначног премијског прихода на бази којег је обрачуната прелиминарна премија реосигурања6, затим потраживање више плаћеног износа накнаде
Уобичајено је да се код непропорционалних уговора о реосигурању премија обрачунава на бази
80% или 90% од планираног (процењеног, очекиваног) премијског прихода портфеља осигурања.
По истеку уговора, утврђује се коначан премијски приход портфеља осигурања, па се у зависности
од начина на који је уговорена премија реосигурања, врши и њен коначан обрачун по којем
реосигураник може бити дужан да плати разлику премије реосигурања. Обавезу корекције премије
обнављања (реактивирања) премије реосигурања реосигураник ће имати у случају да је по уговору о
реосигурању наплаћена штета и то у сразмери висине штете и лимита покрића.
6
О разликама и сличностима између одржаја и застарелости у грађанском и привредном праву,
видети код Благојевића и Гамса у цитираним изворима.
5
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коју је платио реосигуравач у случају да реосигураник оствари регресно право
или по основу спасеног остатка или по основу индексације самопридржаја реосигураника и суме (лимита) реосигурања.7
Застарелост одштетних захтева у копненим осигурањима (уговори о осигурању имовине, одговорности и лица) регулисана је правилима општег уговорног
права ЗОО у коме се регулише застарелост свих облигационих потраживања
(Глава III – Дејства обавеза, Одељак IV – Застарелост), али и одредбама о посебним роковима застарелости који се односе на потраживања из поменутих уговора о осигурању (ЗОО, чл. 380). Међутим, одредбе Главе XXVII – Осигурање не
примењују се на односе из реосигурања, на основу изричите одредбе чл. 899, ст. 2.
Треба напоменути да је Законом о осигурању усвојено решење супротно наведеној принудној одредби ЗОО, по којем се под делатношћу (пословима) осигурања,
поред осталих, сматрају и послови реосигурања (Закон о осигурању, 2014, чл.
2). Тако испада да Закон о осигурању статусног карактера упућује на примену
одредби ЗОО, којима је регулисано осигурање, и на уговоре о реосигурању, јер
се ради о пословима који спадају у делатност осигурања. Да ли је тиме стављена
ван снаге наведена принудна одредба ЗОО и како ће се та недоумица решавати
у вези са односом реосигурања уопште, а посебно у случају рока застарелости
потраживања из уговора о реосигурању, остаје да се види. Поставља се питање да
ли је норма Закона о осигурању lex specialis за уговорно право реосигурања и да
ли има првенство у примени над нормом lex cogens из ЗОО и, да ли том логиком
може да се оправда примена чл. 380 о застарелости и на уговоре о реосигурању?
У наредним излагањима покушаћемо да изложимо аргументе за примену једне
друге одредбе ЗОО о застарелости потраживања из уговора о реосигурању.
Потраживања из уговора о пловидбеном осигурању у унутрашњој и поморској пловидби застаревају у року од пет година. Закон о трговачком бродарству8
прописује да се одредбе Дела V – Уговори, Главе III – Уговор о пловидбеном осигурању примењују и на реосигурања када је предмет реосигурања пловидбено
осигурање каска, законске одговорности, различитих врста трошкова, доприноса, накнада, награда, провизија итд. у вези са пловидбом или превозом робе
бродом, бродоградње и свих других опасности који по својој природи спадају у
пловидбене ризике (ЗТБ, чл. 522). То значи да потраживања из уговора о пловидбеним реосигурањима застаревају за пет година, али је могуће да реосигуравач и реосигураник уговоре друге рокове застарелости. Овакав закључак могуће
је извући на основу чл. 562 ЗТБ који прописује да се одређене одредбе не могу
мењати ни одредбама уговора о осигурању, али се те одредбе не односе на правила о застарелости из чл. 561 тог Закона. То значи да су одредбе о застарелости
Уговори о реосигурању често садрже тзв. Индексну клаузулу којом се регулише начин обрачуна
свих параметара како на реосигуравача не би дошло до „преливања” већег износа штета услед
инфлаторног обезвређивања самопридржаја реосигураника. На тржишту Лојда и лондонском
тржишту осигурања и реосигурања у примени су бројне варијанте ове клаузуле у свим врстама
реосигурања, као на пример она Међународног удружења осигуравача у Лондону: IUA 02 031 Index
Clause, 7. 6. 2021, доступно на: https://www.iua.co.uk/IUA_Member/Clauses/eLibrary/Clauses.aspx, 15.
7. 2021.
8
Закон о трговачком бродарству (ЗТБ), Службени гласник РС, бр. 96/2015, 113/2017 - др. закон.
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потраживања из уговора о пловидбеним реосигурањима диспозитивне природе.
Закон не прописује у којој форми се може уговорити другачији рок застарелости потраживања из ових уговора, али се узимајући у обзир општа правила о
закључењу уговора и правила о закључењу уговора о овим врстама осигурања
може закључити да то може бити учињено у било којој форми о сагласности воља
уговорних страна (Славнић, Јовановић, 2006, тач. 9/а).
Према Закону о облигационим и основама својинско-правних односа у
ваздушном саобраћају (ЗООСОВС, чл. 128, ст. 4)9 на потраживања из уговора
о осигурању у ваздушном саобраћају, као и на рачунање рока застарелости за
потраживања накнаде штете и сва остала потраживања по то основу, сходно се
примењују одредбе ЗОО, тј. одредбе о застарелости потраживања из осигурања
имовине и одговорности. У складу са реченим, потраживања уговарача из уговора о осигурању неживотних грана застаревају за три године, рачунајући од првог
дана после протека календарске године у којој је потраживање настало, односно
за пет година ако заинтересовано лице докаже да до дана одређеног у претходном ставу није знало да се осигурани случај догодио. Примењују се, такође, и
сви други рокови застарелости из чл. 380 ЗОО, у зависности од лица о чијем се
потраживању ради.
3. Правна теорија о застарелости
потраживања из уговора о реосигурању
Од горе наведена три закона која регулишу уговор о осигурању, једино правила о застарелости потраживања у пловидбеним осигурањима се примењују и
на реосигурање и једино су она јасно формулисана као диспозитивна. Са друге
стране, само одредбе главе ЗОО (Глава XXVII) којима се регулише уговор о копненом осигурању, не примењују се на уговор о реосигурању. Према томе, пошто
нема судске праксе у вези са застарелошћу потраживања из уговора о реосигурању имовине, лица и одговорности, у ранијој правној теорији заузет је став
да би се српски судови у одлучивању по овом питању кретали у оквиру следеће
алтернативе (Славнић, Јовановић, 2006, тач. 8/б). Прва би била да примене општи
рок застарелости од десет година из поменутог Закона о облигационим односима,
или, што је извесније, применили би посебне рокове застарелости из тог закона за
потраживања из уговора о копненом осигурању, вероватно позивом на чл. 2 Закона о осигурању да делатност осигурања чине поред послова осигурања, послови саосигурања и послови реосигурања.10 Исто би важило и за одштетне захтеве,
Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају (ЗООСОВС),
Службени гласник РС, бр. 87/2011 и 66/2015.
10
Напомињемо да се у швајцарском праву такође примењује општи рок застарелости из швајцарског
Законика о облигационим односима (чл. 127) од десет година на потраживања из уговора о
реосигурању. Ово је последица чињенице да је, пре 1. јануара 2022. године, важила одредба
швајцарског Закона о уговору о осигурању (чл. 101, ст. 1, тач. 1) по којој се тај закон није примењивао
на уговор о реосигурању. После поменутог датума, швајцарско уговорно право осигурања сходно ће
се примењивати и на уговор о реосигурању, па ће се и на потраживања из тог уговора примењивати
рок застарелости од пет година (швајцарски Закон о уговору о осигурању, чл. 46, ст. 1).
9
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односно застарелост потраживања из уговора о реосигурању авијације, тј. и они
би били регулисани на исти начин као и одштетни захтеви копненог осигурања.
Полазећи од тога да су уговор о осигурању и уговор о реосигурању два одвојена и самостална правна односа (Јовановић, 2004, 41), примена правила о застарелости потраживања из уговора о осигурању на потраживање из уговора о
реосигурању која се рачунају од првог дана после протека календарске године у
којој је потраживање настало, сматрамо да би могло да дође до извесне конфузије. Опште је познато да обавеза осигуравача настаје даном настанка осигураног случаја, због чега осигураник има право да од осигуравача захтева исплату
предујма штете која је утврђена пре окончања поступка процене (Шулејић, 2005,
221; Мркшић, Петровић, 2004, 133). Одмах искрсава неколико дилема. Прва је
да ли настанак осигураног случаја такође представља и настанак „реосигураног
случаја”, односно да ли је у тренутку настанка осигураног случаја истовремено
настала и обавеза реосигуравача? Ако се ради о два одвојена правна односа, онда
је тешко тврдити да јесте, јер је једна од обавеза реосигураника да пријави реосигурани одштетни захтев реосигуравачу и поднесе све неопходне доказе и исправе
о штети (Јовановић, 2003, 29). За осигураника уговор о реосигурању представља
res inter alios acta и најчешће му је непознато његово постојање и уговорне одредбе. Осим тога, обавеза реосигуравача може да буде уговором о реосигурању
условљена обавезом реосигураника да достави доказ да је целу штету или њен
предујам стварно и исплатио да би могао да од реосигуравача захтева делимичну
или целокупну реосигурану накнаду. Самим тим, од одредби уговора о реосигурању ће зависити када настаје обавеза реосигуравача. То значи да код великих и
сложених штета за чију је процену потребно дуже време (на пример, због ангажовања вештака медицинске, грађевинске, машинске или неке друге струке, вршења
контроле или лабораторијских анализа, прикупљања понуда за поправку и сл.)
реосигураник може да обрачуна прелиминарни износ штете тек после неколико
месеци од дана настанка осигуране штете, па тек онда буде у прилици да исплати
предујам осигуранику и пријави захтев за надокнадом од реосигуравача.11 Зато
настанак осигураног случаја не значи да је и за реосигуравача настала обавеза
према реосигуранику, јер доказ о исплати одштетног захтева од стране осигуравача представља обориву претпоставку постојања његове савесности и поштења
у ликвидацији штете (Јовановић, 2003, 29). Због тога је сасвим исправно правно
схватање Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда по којем
се основаност приговора застарелости цени у сваком конкретном случају (Привредни апелациони суд, 2016, 7).
На пример, осигурани случај се десио у октобру текуће године, обавеза реосигуравача је настала у фебруару наредне године када је реосигураник исплатио предујам или целу штету која је обухваћена реосигуравајућим покрићем. У
овом хипотетичком примеру, за потраживање осигураника према осигуравачу
Проблем непоклапања тренутка настанка осигураног случаја и настанка осигуране штете у погледу
њене коначне висине и обима ради постављања одштетног захтева према осигуравачу пре наступања
застарелости потраживања из чл. 380, ст. 1 ЗОО (Чоловић, 2006, 238–239) такође доводи и до
проблема постављања одштетног захтева према реосигуравачу. Ипак, то не ослобађа реосигураника
обавезе да реосигуравачу „из опреза” пријави одштетни захтев.
11
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застарелост би почела да тече од првог дана наредне године, а потраживање реосигураника према реосигуравачу од првог дана године која следи после године
када му је реосигураник пријавио реосигурани одштетни захтев (за предујам или
целу штету).
4. Дилеме и могућа решења у вези са применом рокова застарелости
потраживања из уговора о реосигурању
Поставља се питање да ли би се на потраживања из уговора о реосигурању
могла сходно применити одредба чл. 380, ст. 3 ЗОО по којој потраживања осигуравача из уговора о осигурању застаревају за три године. Ако се прихвати да
уговор о реосигурању, по својој природи, представља правни посао осигурања,
онда би за реосигуравача важио поменути рок застарелости, док би за реосигураника важили рокови из чл. 380, ст. 1 и 2. Оваква примена правила о застарелости би довела до тога да застарелост за реосигураника почиње да тече од првог
дана после протека календарске године у којој је потраживање настало, док би
за реосигуравача важила претпоставка да застарелост почињала да тече првог
дана после дана кад је поверилац имао право да захтева испуњење обавезе, тј.
примењује се правило из чл. 361, ст. 1 ЗОО (Шулејић, 2009, 17). Неправичност и
неприкладност наведеног решења огледа се у неравноправном положају реосигуравача и реосигураника, јер би за реосигуране штете по уговору о реосигурању са
скаденцом 1. јануар, а које настану на почетку реосигурања, тј. у јануару, потраживање застаревало практично у року од четири године, уместо у року од три
године како је предвиђено чланом 380 (Шулејић, 2009, 17).
У смислу одређивања тренутка од којег се рачуна почетак тока застарелости
реосигураног потраживања, односно тренутка настанка права на испуњење обавезе, треба имати у виду специфичности реосигурања. Ако уговором о реосигурању није предвиђена дужност реосигураника да доказује да је настала обавеза
реосигуравача и да је штета исплаћена делимично или у целости, онда обавеза
реосигуравача не настаје са настанком осигуране штете по полиси осигурања,
већ од дана пријаве штете осигуравачу (William, 2021, 148). Ипак, настанак обавезе реосигуравача у највећој мери ће зависити од начина на који је уговорено
реосигуравајуће покриће, односно дефинисања тренутка када настаје његова
обавеза (William, 2021, 146–149). С обзиром да обавеза реосигурања може да се
односи само на једну осигурану штету или на већи број штета чији се износи
кумулирају у један одштетни захтев, сматрамо да је правилније рећи да обавеза
реосигуравача настаје онда када буде утврђен макар и само делимичан износ који
прелази уговорени износ самопридржаја из уговора о реосигурању (Јовановић,
2016, 209).12
То је део ризика који реосигураник не преноси (не цедира) на реосигуравача, већ га задржава
у свом самопридржају. У пропорционалном реосигурању то ће бити одређени проценат од суме
осигурања или максимално могуће штете, а у непропорционалном реосигурању вишак износа изнад
самопридржаја из уговора о реосигурању. У међународној пракси реосигурања користе се следећи
изрази који означавају „самопридржај”: retention, priority, deductible, line, quota.
12
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Као што смо видели у горњем примеру, рок застарелости потраживања реосигураника према реосигуравачу није директно везан за ток застаре потраживања осигураника према осигуравачу, јер ови рокови теку одвојено. Када се ради
о признању одштетног захтева, осигуравачево признање осигураниковог одштетног захтева не производи последице на застарелост потраживања осигуравача
(у својству реосигураника) према реосигуравачу (Славнић, Јовановић, 2006, тач.
20/а).
Поред горе наведеног, сматрамо да је могуће и треће решење које има основа
у позитивном праву и природи односа осигурања и реосигурања. Због непостојања изричитих правила о року застарелости потраживања из уговора о реосигурању, према правној теорији осигурања, на застарелост потраживања реосигураника према реосигуравачу копнених ризика, примењивао би се
субјективни рок застаре од пет година и објективни рок од десет година (Славнић, Јовановић, 2006, тач. 17/б). Међутим, алтернатива поменутом решењу би
могла бити примена рока застарелости од три године на међусобна потраживања
из уговора о промету робе и услуга, закључених између два привредна субјекта
из чл. 374 ЗОО. Овакво решење има оправдање у чињеници да су уговарачи у
односу реосигурања два друштва за осигурање / реосигурање, по којем реосигуравач пружа услугу реосигурања обавеза које је реосигураник осигурао у свом
портфељу. У том смислу реосигурање представља посебну врсту финансијске
услуге која се у виду надзиране делатности пружа друштвима за осигурање – реосигураницима.13 У прилог претходно наведене тврдње могуће је изнети неколико аргумената. Прво, Закон о осигурању дефинише реосигурање као делатност
осигурања (ЗОО, 2014, чл. 2), али такође прописује да су осигураници, уговарачи
осигурања, корисници накнаде из осигурања и трећа оштећена лица корисници
услуге осигурања (ЗОО, 2014, чл. 15, ст. 1). Аналогно томе, реосигурање спада у
делатност осигурања која се састоји у пружања услуга надокнаде вишкова ризика
изнад самопридржаја друштва за осигурање, оне које друштва за осигурање не
могу да покрију својом имовином, при чему реосигураник има својство корисника услуге реосигурања. Међутим, правни положај корисника услуге реосигурања
као уговарача реосигурања је битно другачији због непотрошачког карактера
уговора о реосигурању. Ако би се прихватио овакав приступ, међусобна потраживања уговорних страна из уговора о реосигурању застаревала би за сваку извршену уговорну обавезу на различите датуме. У прилог претходно наведеном
решењу могу се истаћи бројни аргументи. Разлози за заштиту потрошача услуга
осигурања произлазе из потребе њихове заштите као уговорне стране чија је преговарачка моћ слабија од друштава за осигурање.14 Управо слаба или непостојећа
У старијој судској пракси прихватан је рок од три године за застарелост захтева осигуравача
за премију осигурања, полазећи од тога да је потраживање премије једна „специфична врста
услуга” (Врховни суд Црне Горе, Пж. 105/77), да послови осигурања имовине „по својој природи
представљају привредну делатност” (Виши привредни суд Србије, Пж. 3234/77 од 17. 8. 1977), да је
осигурање „посебна врста привредних услуга” (Врховни суд Словеније, Сл. 238/76 од 26. 8. 1976),
према: Шулејић, 2005, 288.
14
Овде треба имати у виду да је Закон о облигационим односима донет у време када нису постојали
прописи о заштити потрошача – физичких лица, због чега се његове одредбе примењују и на
13
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преговарачка снага и искуство су разлози због којих је уведена посебна заштита
физичких лица која преговарају о закључењу уговора о осигурању. У правном
односу реосигурања, наведена заштита није потребна јер су уговарачи два привредника, специјализована за обављање послова чије су им карактеристике добро
познате. Тако на пример, и у немачкој правној теорији преовлађује мишљење да
аналогна примена одредби о уговорном праву осигурања на реосигурање, уопштено говорећи, није могућа зато што принудне одредбе о осигурању имају за циљ
да заштите уговарача у својству потрошача (Јовановић, 2021, 39). Осим тога, о
условима уговора о реосигурању уговорне стране преговарају, без аутоматског
обавезивања на уговорне услове економски јачег уговарача, што је карактеристично за уговорну сагласност код адхезионих уговора, у које спада и уговор о
осигурању. Ово се посебно односи на обавезу предуговорног информисања и
друге одредбе којима се ограничава слобода уговарања осигурања.15 У правне
системе у којима се одредбе о уговору о осигурању и у вези са обавезом информисања уговарача осигурања не примењују на реосигурање спадају немачки и
аустријски (немачки Закон о уговору о осигурању, 2007, чл. 209; аустријски Закон
о уговору о осигурању, 1958, чл. 186), као и правни оквир Принципа европског
уговорног права осигурања (Principles of European Insurance Contract Law, 2015,
чл. 1:101, ст. 2). Пропуштање осигуравача да изврши неке обавезе из уговора о
реосигурању, његове грешке или заблуде у извршењу тих обавеза, неће производити последице по његова права према реосигурачу само ако је тако уговорено.
Овај пословни обичај реосигурања у супротности је са законском одредбом ЗОО
(чл. 918) по којој су ништаве одредбе уговора које предвиђају губитак права на
накнаду или своту осигурања, ако осигураник после наступања осигураног случаја не изврши неку од прописаних или уговорених обавеза. Прилагодљивост у
правном регулисању уговора о реосигурању видљива је и у Преднацрту Грађанског законика Републике Србије по којем се његове одредбе о уговору о осигурању сходно примењују на реосигурање, али тако да уговорне стране могу од њих
и одступити (Преднацрт Грађанског законика РС, 2019, чл. 1289, ст. 2). Ако се
наведено решење усвоји у будућности, уговарачи реосигурања ће моћи да измене,
допуне или на другачији начин регулишу одређене односе у реосигурању од начина на који су регулисана права и обавезе у уговору о осигурању принудним и
диспозитивним одредбама Закона. Друго, иако је Закон о осигурању дефинисао
делатност осигурања тако да, поред осталих, обухвата и послове реосигурања, у
класификацији врста животних и неживотних осигурања нигде се не помиње
реосигурање, већ се оно дефинише у посебној одредби тог Закона. Треће, пре
доношења Директиве о реосигурању 2005/68/ЕЦ, већина држава чланица Европске уније се сагласила са ставом Комисије да се у многим областима надзора рефизичка и на правна лица у својству уговарача осигурања. Ни Закон о осигурању не разликује
потрошаче – физичка лица која закључују уговор о осигурању за своје личне – приватне потребе
и правна лица која закључују осигурање у склопу обављања делатности, па се заштитне одредбе о
обавези предуговорног информисања подједнако примењују на све, без обзира на статус уговарача
осигурања. Следствено томе, заштитне одредбе о обавези предуговорног информисања се примењују
на потрошачке уговоре о осигурању и на оне који то нису.
15
Видети фусноту, бр. 13.
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осигурања као полазна основа могу применити правила надзора за осигурање,
али да је та правила неопходно прилагодити посебностима посла реосигурања
(Јовановић, 2006, 37). Четврто, уговор о осигурању не може се претворити у фиксни уговор по којем ће се он аутоматски раскинути у случају неплаћања премије
осигурања до одређеног датума – рока. На овакав закључак наводе нас законске
одредбе којима је регулисан уговор о осигурању, по којима је неопходно да осигуравач уручи препоручено писмо са обавештењем о доспелости премије да би
могао да се позове на законску одредбу о престанку уговора ipso iure (протек рока
од тридесет дана од дана уручења обавештења) (ЗОО, 1978, чл. 913, ст. 3). Наведено правило није прикладно на однос реосигурања, јер се сви детаљи у вези са
обрачуном и роковима плаћања премије реосигурања јасно регулишу уговором.
Иако је уобичајено да се уговором предвиде датуми доспећа сваке рате ако се
премија плаћа у ратама, то не значи да је уговор о реосигурању аутоматски фиксни уговор. Ако нема јасне одредбе да је плаћање премије реосигурање услов обавезе реосигуравача, неплаћање премије о року може да буде евентуално разлог да
реосигуравач захтева плаћање затезне камате због кашњења. Међутим, када је
неопходно хитно ступање на снагу реосигуравајућег покрића, реосигуравач може
уговором условити своју обавезу плаћањем премије до одређеног рока. То значи
да је уговор о реосигурању закључен, али он неће производити дејство у смислу
настанка обавезе реосигуравача ако премија не буде плаћена у уговореном року.
Он може да се позове на ту неиспуњену обавезу реосигураника и да га обавести
да је уговор о реосигурању аутоматски раскинут, као и да одбије своју обавезу за
штету насталу до тренутка плаћања премије. Наведена пракса реосигурања у
складу је са решењем немачког уговорног права осигурања по којем је осигуравач
ослобођен плаћања накнаде само ако је посебним обавештењем у писменој форми или путем упадљивог упозорења у полиси осигурања упозорио осигураника
на правне последице неплаћања премије (немачки Закон о уговору о осигурању,
2007, чл. 37, ст. 2). Претходно описано решење немачког права у складу је са општим правилом по којем се фиксна природа уговора не претпоставља (Радишић,
2016, 183), због чега је у уговору о реосигурању неопходно изричито нагласити да
је плаћање премије до одређеног рока услов пуноважности уговора. Изузетно,
фиксна природа уговора о реосигурању може се претпоставити у случају када је
неопходно да премија буде плаћена унапред или до одређеног рока како би се
спречило несавесно и непоштено поступање оба уговарача реосигурања. Ради се
о случајевима када из природе посла произлази да поверилац нема интереса да
прими испуњење по истеку рока (Перовић, 1995, 250; Гамс, 1988, 222) или би испуњење уговорне обавезе било супротно закону. Наиме, ако би уговарачима било
познато да је ризик престао и штета није ни наступила или да је штета настала
пре закључења уговора, то би било супротно начелу неизвесности настанка обавезе реосигуравача16 и закључивања уговора у доброј вери. У случају неплаћања
премије до уговореног рока, реосигуравач би се позвао на раскидни услов уговоОсновни принцип осигурања по којем догађај с обзиром на који се закључује осигурање (осигурани
случај) мора бити будући, неизвестан и независан од искључиве воље уговарача (ЗОО, 1978, чл. 898,
ст. 1), важи и у реосигурању, осим ако нешто друго није уговорено.
16
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ра о реосигурању по којем његова обавеза због те чињенице није из тог разлога
ни настала. Сва претходно наведена излагања имала су за циљ да појасне специфичности начина функционисања уговора о реосигурању које произлазе из његовог аутохтоног карактера и снажног утицаја пословних обичаја. Управо зато се
рачунање рокова застарелости потраживања уговарача из уговора о реосигурању
мора утврђивати полазећи од природе уговора о реосигурању и реосигураног
ризика, уговорних одредби, пословних обичаја и разумних очекивања (воље) уговарача у односу на тренутак настанка обавеза. За разлику од копнених реосигурања, у српском праву пловидбеног реосигурања није дозвољено претпостављање постојања фиксног уговора о реосигурању у вези са неплаћањем премије
у року, односно право да раскине уговор по том основу реосигуравач има само
ако је то изричито уговорено (ЗТБ, 2015, чл. 539, ст. 4). Ако то право реосигуравач
није уговорио, застарелост потраживања реосигуравача за неплаћену премију
реосигурања би почела да тече првог дана после дана доспећа. Реосигуравач има
право на ово потраживање када је реосигурани предмет престао да буде изложен
реосигураним ризицима пре закључења уговора, под условом да за то није знао
приликом закључења уговора о реосигурању (ЗТБ, 2015, чл. 539, ст. 6). Међутим,
ради се о диспозитивном правилу, па је могуће да се уговорне стране споразумеју
и другачије. Овде поново скрећемо пажњу да у пловидбеном реосигурању потраживања застаревају за пет година, уколико уговором о реосигурању није предвиђен неки други рок застарелости.
Пето, ако је уговором о реосигурању предвиђено да ће се спорови решавати путем арбитраже, а уговор о реосигурању садржи одредбу која га сврстава у
„џентлменски споразум” (honorable engagement) или сличну одредбу, реосигураник може да се користи приговором да арбитражни трибунал није везан применом било којег националног права о застарелости потраживања (DiUbaldo,
Kohler, 2015, 1). Са друге стране, реосигуравач се у случају арбитражне клаузуле
може заштити или уговарањем рокова застарелости потраживања по уговору о
реосигурању (као и у српском пловидбеном праву реосигурања) или уговарањем
меродавног националног права по којем ће се решавати спор. У праву САД, реосигуравач може, такође, захтевати обуставу арбитражног поступка аргументом
да је за предметно потраживање наступила немогућност његове реализације
због приговора застарелости који би истакао да је покренута парница (DiUbaldo,
Kohler, 2015, 2).
У случају арбитражног решавања спорова по уговорима у којима није уговорена примена било којег националног права, испало би да потраживања из
уговора о реосигурању не могу да застаре, а дужник се не може одрећи застарелости пре него што протекне време одређено за застарелост. У том случају, ако
арбитри не одлуче о праву по којем ће решавати покренути спор, тужена страна
из уговора о реосигурању могла би да се позове на општи рок застарелости (на
пример, ЗОО, чл. 37117 или релевантна одредба закона неке друге државе) према
праву према месту где се у време пријема понуде налазило седиште реосигураЧлан 371 – Општи рок застарелости:
Потраживања застаревају за десет година, ако законом није одређен неки други рок застарелости.
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вача (или понудиоца) (Закон о решавању сукоба закона са прописима других
земаља, 1982, чл. 20, ст. 1, тач. 13 или 20), уколико није могуће позивање на краћи
рок застарелости (на пример, ЗОО, чл. 37418 или уговорени рок застарелости у
пловидбеном реосигурању).
5. Закључак
Специфичности и сложеност односа реосигурања захтевају пажљиву анализу права и обавеза у погледу тренутка њиховог настанка, почетка рачунања рока
застарелости. Посебно осетљиво питање је дилема у вези са применом конкретне
законске одредбе о дужини рока застарелости потраживања из реосигурања. С
обзиром да рок застарелости потраживања из уговора о реосигурању није прописан, постоји дилема да ли се могу применити рокови застарелости који су прописани за осигурање или општи рокови застарелости. У првом случају отворило
би се питање тренутка када је настао реосигурани случај да би се одредило од
када тече застарелост потраживања накнаде реосигуране штете, а поставља се и
питање прикладности одредби о застарелости потраживања осигурања на реосигурање. У другом случају, општи рокови застарелости, због правне празнине, би
били предуги имајући у виду да се ради о типичном привредном (трговинском)
уговору чији је предмет пружање услуга реосигурања између два привредна
субјекта – правна лица. Привредне односе карактеришу краћи рокови застарелости потраживања, а својства уговарача су таква да уговор о реосигурању не
спада у потрошачке уговоре, због чега општи рокови застаре нису прикладни на
потраживања из уговора о реосигурању. Уместо општих рокова застарелости,
сматрамо да на потраживања из уговора о реосигурању треба примењивати одредбу чл. 374 ЗОО о застарелости међусобних потраживања из промета роба и
услуга у року од три године, али имајући у виду специфичности односа реосигурања. Поменуто решење би подразумевало да се у будућем Грађанском законику
или Закону о уговору о осигурању усвоји посебна одредба о застарелости потраживања из уговора о реосигурању за три године.
Имајући у виду да се осигурање ваздухопловних ризика (каско, одговорност итд.) одвија по принципима саобраћајног права, а да је пловидбено право,
а посебно да је добро развијено оно којим је регулисан уговор о пловидбеним
осигурањима, требало би и на ваздухопловна осигурања и реосигурања сходно
примењивати одредбе о пловидбеним осигурањима и реосигурањима. Важеће
решење по којем се одредбе копнених осигурања о застарелости или о општим
роковима застарелости примењују на ваздухопловна осигурања и реосигурања
чине се неприкладним из истих разлога који су изнети за примену одредби о
застарелости у копненим осигурањима на копнена реосигурања.
Члан 374 – Међусобна потраживања из уговора о промету робе и услуга:
(1) Међусобна потраживања правних лица из уговора о промету робе и услуга као и потраживања
накнаде за издатке учињене у вези с тим уговорима, застаревају за три године.
(2) Застаревање тече одвојено за сваку испоруку робе, извршени рад или услугу.
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Abstract
Unlike insurance, whose special rules on time-bar are regulated in detail across
jurisdictions, the same does not apply to reinsurance. In this paper, the issue of
determining the limiting statute of limitations for reinsurance claims in positive Serbian
law is discussed. Since the author is unaware of the court decision on the statute of
limitations for reinsurance claims at the time of writing this paper, various lawful
solutions in light of the characteristic way of functioning of reinsurance treaties as a
legal relationship independent of insurance contracts are examined. The presentations
in the paper are based on the positions of jurisprudence and relevant rules of law about
which the author explains his views and gives the interpretation.
Key words: time-bar, insurance, reinsurance, premium, receivable, claim
1. Introduction
The justification for introducing the institute of time-bar is reflected in
the protection of the public interest for legal security and legal peace (Radišić, 2016,
425; Blagojević, 1989, 1933), i.e. certainty in the exercise and enjoyment of rights
(Perović, 1995, 789; Gams, 1988, 229). Demosthenes partly explained this by the need
for protection from persons (sycophants – swindlers, slanderers) who abuse their legal
right by initiating court proceedings, without any grounds (MacDowell, 1986, 62–66).
This is, perhaps, the most essential reason why compulsory rules on time-bar have
been introduced across jurisdictions. Those rules may not be altered or deviated
from in the non-marine and life insurances by the will of the parties. As explained
by professor Radisic, another reason stems from the alternative fiction that the expiration
of the statutory period in which a right is unexercised, ceases the likelihood that
the event, which would constitute the ground for the claim, occurred or that it is likely
the claim was extinguished after a certain time – statute of limitations (Radišić, 2016,
425). According to English jurisprudence, the purpose and effect of the statute of
*
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limitations is to protect defendants. The application of this institute in English law is
justified by the fact that the plaintiff should initiate a lawsuit with a reasonable degree
of care and only if he has a valid ground, with a possibility that at the time of filing a
lawsuit for an “old claim” (quotation marks added by the author), the defendant may
no longer have the necessary evidence to defend themselves against a claim1 and that
initiating a lawsuit for old claims could cause more cruelty than bring justice (Clarke,
2006). The protection of the public interest and the interests of the debtor in connection
with the statute of limitations can be seen from Art. 365 of the Obligation Relations
Act2, according to which the debtor may not waive the statute of limitations before the
time set in the statute of limitations has expired. Broadly accepted position in the United
States is that the statute of limitations “… was designed to protect citizens from old and
annoying claims for damages and interrupted the possibility of filing a lawsuit after a
reasonable period of time.”3 Although the U.S. Supreme Court has clearly confirmed
that any change in statutory provisions to remove the statute of limitations is prohibited,
the U.S. doctrine lists some of the common law grounds on which a lawsuit can be
reopened (Chaplin, 2000, 1573).4
The time bar is a substantive-legal objection, because it refers to the termination
of the right to demand an obligation performance. However, unlike the ordinary ways
of terminating contractual duties (fulfillment, set-off, debt release, novation, merging
of debts, impossibility of performance, lapse of time, cancellation and death), time-bar
does not lead to termination of the obligation right – receivables, but with the onset of
the statute of limitations, only the request for a claim enforcement is lost (Radišić, 2016,
425; Commercial Appelate Court, 2016, 12; Gams, 1988, 229).
Special rules of the time-bar apply to the insurance, but they are in a way exception
to the protective and social function of insurance because they provide for the statute
of limitations of the claim against the insurer after the lapse of the time. However, the
statute of limitations does not serve to release the insurer from their duty to compensate
the insured damage or pay the agreed sum upon the occurrence of the insured event, but
equally protects the insurer’s interest „not to be in uncertainty for a long time regarding
its obligations from the insurance contract” (Bučić, 1963, as per: Šulejić, 2005, 286;
Perović, 1995, 789). Furthermore, the insured may on top find himself in the position
of a debtor in case of non-fulfillment of some of the obligations towards the insurer (as
a rule, a debt for the insurance premium).
Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SFRJ, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – USJ, 57/1989, Službeni
list SRJ, br. 31/1993, Službeni glasnik RS, br. 18/2020 [The Obligation Relations Act, Official Journal of the
SFRJ, No. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – CCJ, 57/1989, Official Journal of the SRJ, No. 31/1993, Official Journal
of the RS, No. 18/2020].
2
Guaranty Trust Co. v. United States, 304 U.S. 126, 136 (1938), as per: Chaplin, E. Michael. (2000). „Reviving
Contract Claims Barred by the Statute of Limitations: An Examination of the Legal and Ethical Foundation
for Revival”, Notre Dame Law Review, 75(4), 1571–1595, at 1572.
3
Chaplin cites a recoupment, an acknowledgment (or promise), an equitable estoppel (prohibition of
invoking one’s own statements and actions as a ground for a lawsuit) and an agreement to waive or extend
the statute of limitations as some, but not exhaustive list of strategies for revival an action at common law.
4
On the differences and similarities between acquisitive time-bar and ordinary time-bar in civil and
commercial law, see: Blagojević and Gams in the cited sources.
1
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Pandectists, older statutes and jurisprudence considered the acquisition of property
through possession a special, acquisitive time-bar (praescriptio acquisitiva), while
the time- bar of a claim is considered an extinctive time-bar (praescriptio extinctiva)
(Blagojević, 1989, 1934; Gams, 1988, 230, 230)5, which is characteristic of the obligation
rights. Unlike insurance, whose rules on limitation periods are regulated in detail in
most jurisdictions, the same does not apply to rights under reinsurance. In this paper,
the author discusses the issue of determining the statute of limitations for claims from
reinsurance in positive law. Since the author is unaware of the court decision on the
statute of limitations for reinsurance claims at the time of writing this paper, various
lawful solutions in light of the characteristic way of functioning of reinsurance treaties
as a legal relationship independent of insurance contracts are examined.
2. Which statute of limitations applies to reinsurance claims
Assuming that both parties to the reinsurance relationship appear as creditors, the
statute of limitations is the deadline by which the payment of the reinsurance premium
or the reinsured loss amount can be pursued before the court. Reinsurer claims
may equally relate to the adjusted premium after the expiry of the business year and
determination of final premium income on the basis of which the provisional premium6
was calculated. Claims for the more paid amount by the reinsurer in case the reinsured
recourse, salvage or on the basis of the indexation of the agreed retention and cover7
can also represent reinsurer receivable.
The statute of limiations for claims in non-marine insurance (insurance of
property, liability and persons) is regulated by the rules of general contract law in
the Obligation Relations Act (hereinafter: ORA). This Act regulates the statute of
limitations of all obligation rights (Chapter III – Effects of obligations, Section IV –
Statute of limitations), but also rules on special limitation periods relating to insurance
claims (Serbian Obligation Relations Act, Art. 380). However, the terms of the Chapter
XXVII – Insurance do not apply to reinsurance relations, based on the explicit provision
of Art. 899(2). It should be noted that the Insurance Act (hereinafter: IA) contain a
solution contrary to the ORA’s mandatory provision, according to which the insurance
In non-proportional reinsurance, the premium is usually calculated on the basis of 80% or 90% of the
planned (estimated, expected) premium income of the insurance portfolio. Upon contract expiry, the
final premium income of the insurance portfolio is determined. Depending on the manner in which the
reinsurance premium is agreed, its final calculation is performed and the reinsured may be obliged to pay the
reinsurance premium adjustment. The reinsured will have the obligation to pay additional (reinstatement)
premium in the proportion of the amount of damage and the cover limit if the claim is collected under the
reinsurance contract.
6
Reinsurance contracts often contain an “Index clause” which regulates the method of calculating all
parameters so that the reinsurer would not be “overwhelmed” by a huge amount of losses due to inflationary
depreciation of reinsured retention. Numerous variants of this clause are applied in the Lloyd’s market and
the London insurance and reinsurance market in all types of reinsurance, such as that of the International
Underwriteing Association of London: IUA 02 031 Index Clause, 7. 6. 2021. Available at: https://www.iua.
co.uk/IUA_Member/Clauses/eLibrary/Clauses.aspx, 15. 7. 2021.
7
Zakon o trgovačkom brodarstvu, Službeni glasnik RS, бр. 96/2015, 113/2017 - dr. zakon [The Merchant
Shipping Act, Official Jorunal of the Republic of Serbia, No. 96/2015, 113/2017 – other law].
5
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activity, among others, includes reinsurance business (Serbian Insurance Act, 2014,
Art. 2). As follows, the Insurance Act of the status nature refers to the application of
the provisions of the ORA. However, ORA is applicable to insurance only whereas IA
embraces reinsurance within an insurance activity. It remains to be seen whether the
above-mentioned compulsory provision of the ORA was thus repealed and how this
dilemma will be resolved. The dilemma refers to the reinsurance relationship in general,
and especially in the case of the statute of limitations for claims from reinsurance
contracts. The question is whether the norm of the Insurance Act is a lex specialis for the
contractual right from reinsurance. Secondarily, it should be resolved if it has priority
in application over the norm of lex cogens from the ORA. Thirdly, there should be a
reasonable answer whether this logic can justify the application of Art. 380 of the ORA
on reinsurance claims’ time-bar. In the following presentations, we will try presenting
arguments for the application of another provision of the law on time-bar of claims
from the reinsurance contract.
Claims from the contract on navigation insurance in inland and maritime waterways
become time barred after five years. The Merchant Shipping Act 20158 (hereinafter:
MSA) stipulates that the provisions of Part V – Contracts, Chapter III – Navigation
Insurance Contract also apply to reinsurance. Precondition to this rule is that the
subject of reinsurance is a hull, legal liability, various types of costs, contributions, fees,
rewards, commissions, etc. in connection with the navigation or transport of goods
by ship, shipbuilding and all other hazards which by their nature belong to navigation
risks (Serbian Merchant Shipping Act, 2015, art. 522). This means that receivables
from navigation reinsurance contracts expire in five years, but it is possible for the
reinsurer and the reinsured to agree other statutes of limitations. Such conclusion can
be drawn from the MSA’s Art. 562 which is prescribing that certain provisions may not
be altered even by the insurance policy. Yet, those rules do not refer to the statute of
limitations provided for in the Art. 561 of that Act. This means the provisions on the
claims time-bar from the navigation reinsurance agreements are of a dispositive nature.
The MSA does not prescribe in which form a different statute of limitations can be
agreed. However, it derives from the general rules on entering into contracts and special
principles on concluding such insurance that the parties can achieve this in any form of
consent (Slavnić, Jovanović, 2006, item 9 /a).
According to the Obligations and Fundamentals of Property-Legal Relations in
Air Transport Act9 (hereinafter: OFPLRATA, Art. 128(4)) the rules on time-bar of
property and liability insurance rights of the ORA are applied accordingly on aviation
insurance claims, on the calculation of the statute of limitations for an indemnity
claim and all other claim grounds. Therefore, the policyholder claims from a non-life
insurances expire after three years counted from the first day after expiry of the calendar
year in which the claim arose. Final time-bar arises after five years if the concerned
Zakon o trgovačkom brodarstvu, Službeni glasnik RS, бр. 96/2015, 113/2017 - dr. zakon [The Merchant
Shipping Act, Official Jorunal of the Republic of Serbia, No. 96/2015, 113/2017 – other law].
9
Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, Službeni glasnik
RS, br. 87/2011, 66/2015 [Obligations and Fundamentals of Property-Legal Relations in Air Transport Act,
Official Journal of the RS, No. 87/2011, 66/2015].
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person proves he/she was unaware the insured event had occurred. All other statutes
of limitations from the ORA’s Art. 380 are applicable depending on the person whose
claim is in question.
3. Legal theory on the reinsurance claims time-bar
Of the above three laws regulating the insurance, only the rules on the statute
of limitations of navigation insurance claims clearly formulated as dispositive, apply
to reinsurance. Expectedly, only the provisions of the ORA (Chapter XXVII) which
regulate the insurance do not apply to the reinsurance. Since there is no case law
regarding the claims time-bar from property, liability and persons reinsurance earlier
legal theory asserted that the Serbian courts would be moving within the following
alternative for resolving this issue (Slavnić, Jovanović, 2006 , point 8 / b). The first would
be to apply the general statute of limitations of ten years from the aforementioned
ORA, or more likely, special statute of limitations from that law for non-life insurance
claims. This would likely be done by reference to the IA’s Art. 2 providing that the
insurance business consists of reinsurance in addition to insurance and co-insurance.10
The same would apply to claims’ statute of limitations from the aviation reinsurances,
which would be regulated in the same way as non-life claims.
Starting from the fact the insurance and the reinsurance are two separate legal
relations (Jovanović, 2004, 41) and applying special statute of limitations rules from
the ORA, it would run from the first day after the expiry of the calendar year in which
the claim arose. We believe such interpretation causes some confusion. It is principally
recognized the insurer’s obligation arises on the day of the insured event. This gives
the insured the right to demand advance payment of the loss before the completion of
the assessment procedure (Šulejić, 2005, 221; Mrkšić, Petrović, 2004, 133). However,
several dilemmas arise. The first is whether the occurrence of the insured event
simultaneously represents “reinsured event.” Question is whether the reinsurer’s liability
arises simultaneously with the insurer’s? If there are two separate legal relations, then
it is difficult to maintain this is the case. One of the reasons for such conclusion is the
reinsured duty to advise the reinsurer of the claim and provide necessary evidence and
documents (Jovanović, 2003, 29). For the insured, the reinsurance contract is a res inter
alios acta and he/she is usually unaware of its existence and contractual provisions. In
addition, the reinsurer’s duty may be conditional on the reinsurance contract. Its clauses
may bind the reinsured to provide proof that all or part of the loss has actually been
paid before it can claim partial or full reinsurance indemnity. Therefore, it will depend
on the provisions of the reinsurance contract when the reinsurer’s obligation arises.
In case of large and complex damages that require a long time to assess (for example,
Please note the the general statute of limitations from the Swiss Code of Obligations (Article 127) of ten
years was applicable to reinsurance claims before 1 January 2022. This is a consequence of the fact that,
before said date, the Swiss Insurance Contract Act (on the operation of the Article 101(1)(1)) did not apply
to reinsurance. After the mentioned date, the Swiss contractual insurance law will be accordingly applied to
reinsurance, so the reinsurance claims will be subject to a statute of limitations of five years (Swiss Law on
Insurance Contracts, Article 46(1).
10
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hiring experts from the medical, construction, mechanical or some other profession,
performing control or laboratory analyzes, collecting bids for repairs, etc.), the insurer
can calculate the provisional loss only after a few months from the date of occurrence
of the insured event. The insurer may then be able to pay a cash loss to the insured and
claim it from the reinsurer.11 Therefore, the occurrence of the insured event does not
mean the reinsurer has a duty to the reinsured. It is the reinsured duty to provide the
proof of claim payment, but this is a rebuttable presumption of his conscientiousness
and honesty in the claim handling (Jovanović, 2003, 29). Furthermore, the Department
for Commercial Disputes of the Commercial Appelate Court has taken the view the
merits of the time-bar objection are assessed in each specific case (Commercial Appelate
Court, 2016, 7).
For example, if the insured event occurred in October of the current year, the
reinsurer’s liability would arise in February next year when the reinsured paid the cash
loss or entire claim covered by the reinsurance. In this hypothetical example, the statute
of limitations for the insured’s claim against the insurer would run from the first day of
the following year. On the next level, the reinsured claim staute of limitations against
the reinsurer would run from the first day of the year following the year of the reinsured
claim advice (for cash loss or full indemnity).
4. Dilemmas and possible solutions regarding the application
of the statute of limitations for reinsurance claims
The question arises as to can the provision of Art. 380(3) of the ORA, according
to which the claims of insurers from the insurance contract become time-barred in
three years, be similarly applied. If accepted that the reinsurance contract by its nature
represents a legal transaction of insurance, then the mentioned statute of limitations
would apply to the reinsurer. In that case, deadlines from Art. 380(1 and 2) would apply
to the reinsured. However, such application of the statute of limitations would lead to
the reinsured claims’ statute of limitations running from the first day after expiry of the
calendar year in which the claim arose. For the reinsurer claims, it would be presumed
the statute of limitations would run from the day when the creditor acquired the right
to demand performance as provided for in art. 361(1) of the ORA (Šulejić, 2009, 17).
The unfairness and inappropriateness of the said solution are reflected in the unequal
position of the reinsurer and reinsured. Basically, losses covered by the reinsurance
treaty with the renewal on 1 January, occurring at the beginning of the reinsurance
cover in January, would become time-barred practically after four years instead of three,
as provided for in art. 380 (Šulejić, 2009, 17).
In terms of fixing the moment from which the beginning of the statute of limitations
for reinsured receivables is calculated, i.e. the moment when the right to request a
Basically, the problem of a mismatch between the moments of the insured event and manifestation of the
insured damage in terms of its final amount and scope for the purpose of filing a claim against the insurer
before the time-bar under Art. 380(1) of the ORA (Čolović, 2006, 238–239), also leads to the problem of
filing a claim against the reinsurer. However, this does not release the reinsured from the obligation to make
“a precautionary claim advice” to the reinsurer.
11
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performance arises, the specifics of reinsurance should be taken into account. If the
reinsurance contract does not provide the reinsured has to prove the reinsurer’s liability
has arisen and that the loss has been partially or fully settled, the reinsurer’s obligation
does not arise with the occurrence of insured loss but when the claim is made under
the insurance contract (William 2021, 148). However, the reinsurer’s liability trigger
will principally depend on the manner in which the reinsurance coverage was agreed,
i.e. the definition of the moment when their liability arises (William, 2021, 146–149).
Considering the reinsurance liability can refer merely to one insured loss or a number
of losses whose amounts make up one claim, we believe it is more correct to assert
the reinsurer’s obligation arises when determined the claim amount has exceeded the
agreed retention from the reinsurance contract (Jovanović, 2016, 209).12
As we saw in the preceding example, the statute of limitations for reinsured claims
against the reinsurer is unrelated to the one applicable to the insured claims against the
insurer, as these deadlines run separately. When it comes to a claim acceptance, the
insurer’s declaration accepting the insured claim does not produce consequences on the
statute of limitations of the insurer claims (as reinsured) against the reinsurer (Slavnić,
Jovanović, 2006, item 20/a).
In addition to the above, we believe a third solution has its ground in the positive
law and the nature of the relationship between insurance and reinsurance. In the
absence of the explicit statute of limitations rules for reinsurance receivables, the legal
theory of insurance maintained the time-bar of five years and objective deadline of ten
years would apply to the reinsured non-life claims against reinsurers (Slavnić , Jovanović,
2006, item 17/b). However, an alternative to the mentioned interpretation could be the
application of the statute of limitations of three years to mutual claims from the contract
on trade in goods and services, executed between the two commercial entities from Art.
374 of the ORA. This solution is justified by the fact that at least two insurance and/or
reinsurance companies are parties to a reinsurance treaty, under which the reinsurer
provides the service of reinsuring liabilities the reinsured has insured in its portfolio. In
this sense, reinsurance is a special type of financial service provided in the form of
supervised activity of the insurance companies – reinsureds.13 Several arguments can
be made in support of the previous statement. Firstly, the Insurance Act defines
reinsurance as an insurance activity (ZOO, 2014, Art. 2), but also prescribes that
insured, policyholders, beneficiaries of insurance compensation and third injured
parties are insurance services beneficiaries (ZOO, 2014, Art. 15). In the same way,
It is a risk share which the reinsurer does not transfer (does not cede) to the reinsurer, but keeps in its selfretention. In proportional reinsurance, it will be a certain percentage of the sum insured or the maximum
possible damage, and in non-proportional reinsurance, the excess amount above the deductible from the
reinsurance contract. In the international reinsurance practice the following terms are used to denote
“retention”: priority, deductible, line, quota.
13
The period of three years for the statute of limitations for insurer’s claim for insurance premiums was
accepted in older court practice, starting from the fact that claiming a premium is a “specific type of service”
(Supreme Court of Montenegro, Pž. 105/77), that property insurance represents “an economic activity by
its nature” (Higher Commercial Court of Serbia, Pž. 3234/77 of 17.8.1977), that insurance represents a
“particualr type of commercial services” (Supreme Court of Slovenia, Official Gazette 238/76 of 26.8.1976),
as per: Šulejić, 2005, 288.
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reinsurance belongs to the insurance business, which consists of providing services to
compensate for excess risk above the insurance company’s retention, those that
insurance companies may not cover with their assets, where the reinsured has the status
of a reinsurance service user. However, the legal position of the reinsurance service user
as a contracting party is significantly different because of the non-consumer nature of
the reinsurance. If this approach was accepted, the mutual claims of the contracting
parties from the reinsurance contract would become time-barred for each contractual
performance at different date. Numerous arguments can be put forward in support of
the aforementioned solution. The reasons for protecting consumers of insurance
services stem from the need to safeguard them as a contracting party whose bargaining
power is weaker than insurance companies.14 Weak or non-existent bargaining power
and experience are the reasons why special protection was introduced for natural
persons negotiating insurance contracts. In the legal relationship of reinsurance, the
stated protection is unnecessary because the contractors are two companies, specialized
in performing activities whose characteristics are well known to them. As follows, the
prevailing opinion in German legal theory is that analogous application of the insurance
contract rules to reinsurance is impossible because mandatory provisions are aimed at
protection of the policyholder as a consumer (Jovanović, 2021, 39). Besides, the parties
negotiate the reinsurance terms without automatic commitment to the terms of the
economically stronger party which is characteristic of adhesion contracts and insurance
contracts. This applies particularly to the pre-contractual information duty and other
provisions restricting the freedom of negotiating insurance.15 Jurisdictions where the
insurance contract provisions and the duty to inform policyholders do not apply to
reinsurance include Germany and Austria (German Insurance Contract Act, 2007, Art.
209; Austrian Insurance Contract Act, 1958, Art. 186). Exclusion of reinsurance from
the insurance rules application and mentioned duty is also regulated in the Principles
of European Insurance Contract Law (Principles of European Insurance Contract Law,
2015, Art. 1: 101(2)). Failure of the insurer to perform some duties under the reinsurance
contract and errors or omissions in their performance will not produce consequences
for insurer rights against the reinsurer only if so agreed. This reinsurance custom
contravenes the provision of the ORA (Art. 918) that the contract terms providing the
loss of the right to compensation or the sum insured are null and void if the insured
fails to comply with any of the prescribed or agreed duties. Flexibility in the legal
regulation of reinsurance is equally visible in the Preliminary Draft of the Civil Code of
the Republic of Serbia, which provides the provisions on insurance contracts are
similarly applied to reinsurance. However, the contracting parties may deviate from
It should be borne in mind that the Obligation Relations Act was passed at a time when there were no
regulations on the protection of natural persons as consumers. This explains why its provisions apply to
both natural and legal persons in the capacity of policyholders. The Insurance Act does not differentiate
consumers as natural persons concluding an insurance contract for their personal or private needs and legal
entities who conclude insurance as part of their activities. Therefore, the protective provisions on the precontractual information duty apply equally to all, regardless of the status of the policyholder. Consequently,
the protective provisions on the pre-contractual information duty apply to consumer insurance contracts
and those that are not.
15
See footnote, no. 13.
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those rules (Preliminary Draft Civil Code of RS, 2019, Art. 1289(2)). Should this
provision become law in the future, parties to the reinsurance contract will be able to
amend, supplement or otherwise agree certain relations in the manner the rights and
obligations in the insurance are regulated by mandatory and dispositive provisions of
the law. Secondly, although the Insurance Act defines the insurance activity including
reinsurance, classification of life and non-life insurance does not mention reinsurance,
but it is regulated by special provisions of the law. Thirdly, before the adoption of the
Reinsurance Directive 2005/68/EC, most EU Member States agreed with the
Commission that in many areas of reinsurance supervision insurance rules could be
applied as a starting point, but that these rules needed adaptation to the specifics of
reinsurance (Jovanović, 2006, 37). Fourth, the insurance contract may not be converted
into a fixed contract which will be automatically terminated in case of non-payment of
the insurance premium by a certain date. We are led to this conclusion by the legal
provisions governing the insurance contract. Those rules impose duty on the insurer to
serve a registered letter notifying of the due premium to be able to invoke the legal
provision on termination of the contract ipso jure (expiry of thirty days from the date
of delivery of the notice) (ZOO, 1978, Art. 913(3)). This rule is inappropriate for the
reinsurance relationship, as all details regarding the accounts and payment deadlines of
reinsurance premiums are clearly regulated by the contract. Although common for a
contract to provide for the due dates if the premium is payable in installments, this does
not mean that reinsurance automatically represents a fixed contract. If there is no
apparent provision that the payment of the reinsurance premium is a condition
precedent to the reinsurer’s liability, non-payment of the premium on time may be
ground for the reinsurer’s request for default interest due to delay. However, when the
urgent entry into force of reinsurance coverage is necessary, the reinsurer may condition
their liability from the contract with premium payment by a certain deadline. This
means the reinsurance contract has been concluded, but it will not have an effect in
terms of the reinsurer’s liability if the premium remains unpaid within the agreed
deadline. He may invoke to unfulfilled obligation of the reinsured and inform him that
the reinsurance contract has been automatically terminated, as well as to decline liability
for losses incurred until the moment of premium payment. The stated practice of
reinsurance is in accordance with the solution of German insurance contract law. The
German insurer is released from paying compensation only if the insured is warned of
the legal consequences of non-payment of premiums by special notice in writing or by
a conspicuous warning in the insurance policy (German Insurance Contract Act,
Article 37(2)). The previously described principle of the German law is in accordance
with the general rule that the fixed nature of the contract is not presumed (Radišić,
2016, 183). This explains the necessity to explicitly emphasize in the reinsurance
contract the payment of premiums is a condition of its validity. Exceptionally, the fixed
nature of reinsurance contracts may be presumed where the advance premium or
payment by a certain deadline is necessary to prevent negligent and unfair conduct by
both reinsurance parties. These are cases when from the nature of the business derives
that the creditor possesses no interest in receiving performance after the expiration of
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the term (Perović, 1995, 250; Gams, 1988, 222) or the performance would be contrary
to the law. Namely, if the parties knew the risk ceased and the damage did not occur or
the damage occurred before the contract conclusion, it would be contrary to the
principle of uncertainty for the reinsurer liability16 and reaching agreement in good
faith. In case premium remains outstanding by the agreed deadline, the reinsurer would
invoke the termination clause in the reinsurance contract and decline liability because
of the premium non-payment. All the above statements were aimed at clarifying the
specifics of the reinsurance, which stem from its indigenous nature and the substantial
influence of business practice. Consequently, the calculation of the statute of limitations
of the reinsurer’s claims should be determined by the nature of the reinsurance treaty
and risks reinsured, contract clauses, business practice and reasonable expectations
(will) of the parties in relation to the time of liability occurrence. Unlike non-life
reinsurance, Serbian navigation reinsurance law does not allow the presumption of a
fixed reinsurance contract in case of the premium non-payment by the deadline. In
other words, the reinsurer has the right to terminate the agreement on this ground only
if explicitly agreed (ZTB, 2015, Art. 539(4)). If the reinsurer has not reserved this right,
the statute of limitations for the unpaid reinsurance premium would begin running on
the first day after the due date. The reinsurer has the said claim when the reinsured
object ceased to be exposed to reinsured risks before concluding the agreement. This is
merely possible if the reinsurer did not know about such fact when entering the
reinsurance contract (ZTB, 2015, Art. 539(6)). However, this is a dispositive rule, so it
is possible the contracting parties agree otherwise. We draw your attention to the fact
that navigation reinsurance receivables become time-barred after five years, unless the
reinsurance contract provides for another statute of limitations.
Fifth, if the reinsurance terms designate dispute settlement through an arbitration,
the reinsured may make the objection that the arbitral tribunal is unbound by any
national rules on the claims statute of limitations, particularly where the reinsurance
is classified as a “honorable engagement” or there is another similar clause (DiUbaldo,
Kohler, 2015, 1). Furthermore, in the case of an arbitration clause, the reinsurer can
protect themselves either by negotiating the reinsurance claims statute of limitations
(as in Serbian reinsurance navigation law) or by agreeing the applicable law under
which the dispute will be resolved. In US jurisdiction, a reinsurer may also request the
stay of the arbitration proceedings asserting the claim in question was impossible to
realize because of a time-bar objection that could be made if the litigation was initiated
(DiUbaldo, Kohler, 2015, 2).
In the case of arbitral settlement of disputes under contracts without the applicable
law clause, it would turn out that reinsurance claim may not become time-barred, and
the debtor is unallowed to waive the statute of limitations before its expiry. In that case,
if the arbitrators do not agree on the law under which they will be deciding the dispute,
the defendant party to the reinsurance contract could invoke the time-bar (for example,
The fundamental principle of insurance according to which the event in respect of which the insurance is
concluded (insured event) must be future, uncertain and independent of the exclusive will of the policyholder
(ZOO, 1978, Art. 898(1)), also applies to reinsurance, unless the otherwise is agreed..
16
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ZOO, Article 37117 or relevant provision of another national law) according to the law
of the place where the seat of the reinsurer (or bidder) was located at the time of receipt
of the bid (Act on the Resolving Conflict of Laws with Another Countries’ Laws, 1982,
Art. 20(1)(13 or 20)), if impossible to invoke on shorter limitation period (for example,
ZOO, art. 37418 or agreed limitation period in navigation reinsurance).
5. Conclusion
The specifics and complexity of reinsurance relationships require a thorough
analysis of rights and obligations in terms of the moment of their occurrence from
which the statute of limitations begins to run. A particularly sensitive issue represents
the dilemma regarding the application of a specific legal provision on the length of the
statute of limitations for reinsurance claims. Since the statute of limitations for claims
from reinsurance contracts is not prescribed, there is a dilemma whether the statute of
limitations prescribed for insurance or general statute of limitations can be applied. On
the first point, the question of the moment when the reinsurer’s liability arose, would be
opened to determine when the statute of limitations for claims for reinsured damages
expires, and there is the question of the adequacy of the provisions on insurance claims
statute of limitations to reinsurance claims. On the second point, because of the legal
gap the general statute of limitations would be unacceptably long, bearing in mind that
this is a typical commercial (trade) agreement which subject is provision of reinsurance
services between two entities – legal entities. Trade legal relations are characterized by
shorter statutes of limitations, and the characteristics of the contract parties are such
that the reinsurance contract may not be treated as a consumer contract, which implies
on the unsuitability of the general statute of limitations for reinsurance claims. Instead
the general statute of limitations, we believe the Art. 374 of the ORA on the statute of
limitations of mutual claims from trade in goods and services after three years should
be applicable, but observing the specifics of the reinsurance relationship. The mentioned
solution would entail adoption of a special provision on the reinsurance claims time-bar
after three years in the future Civil Code or the Insurance Contracts Act.
Bearing in mind that the insurance of aviation risks (hull, liability, etc.) is conducted
according to the principles of traffic law, and that navigation law is well developed,
especially the one regulating the navigation insurance contract, the provisions of
the navigation insurance should be applied to aviation insurance and reinsurance
accordingly. The current solution according to which the provisions of non-life
insurance on time-bar or general limitation periods apply to aviation insurance and
reinsurance seem inappropriate for the same reasons stated for the application of the
provisions on time-bar in non-life insurance to non-life reinsurance.
Article 371 – General statute of limitations
Claims become statute-barred in ten years, unless another statute of limitations is determined by law.
18
Article 374 – Mutual claims from contracts for trade in goods and services
(1) Mutual claims of legal entities from contracts on trade in goods and services, as well as claims for
compensation for expenses incurred in connection with these contracts, shall become statute-barred after
three years.
(2) The statute of limitations shall run separately for each delivery of goods, work performed or service.
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Стручни рад
Апстракт
Осигуравачи међу својим дужницима могу имати различита лица, њихово
потраживање може произлазити из различитих основа и у свим тим ситуацијама
осигуравачи имају различите правне положаје. Запитали смо се да ли разлике
између тих потраживања имају утицај на ток законске затезне камате или не? Циљ
рада је да се, кроз анализу позитивно правних прописа и судске праксе, да како
одговор на ово питање, тако и на питање да ли је целишодније да се почетак тока
затезне камате код неких потраживања осигуравача уреди на другачији начин.
У раду се даје анализа института дужничке доцње, института законска затезне
камате, као и поређење суброгационих и регресних потраживања осигуравача
у контексту тока законске затезне камате. Наведена анализа је ограничена на
различита потраживања осигуравача код осигурања моторних возила и код
обавезног осигурању од грађанскоправне одговорности из употребе моторних
возила. Критички се упоређују одредбе Закона о облигационим односима и
одредбе Закона о обавезном осигурању у саобраћају, којима је регулисан почетак
тока законске затезне камате. Један део рада је посвећен приказу и анализи судске
праксе у погледу почетка тока потраживања законске затезне камате осигуравача,
док се на крају даје одговор на постављена питања уз коментар закључака до
којих се дошло анализом.
Кључне речи: доцња дужника осигуравача, законска зaтeзна камата, судска
пракса
1. Дужничка доцња
Најшире говорећи доцња представља неблаговремено испуњење обавезе,
односно кашњење у испуњењу престације и може постојати како на дужничкој,
тако и на поверилачкој страни облигационог односа. Како је тема овог рада
законска затезна камата, као једна од последица дужничке доцње, поверилачка
доцња неће бити обрађивана. Дакле, у ситуацији када дужник, као учесник облигационог односа своју обавезу не изврши благовремено долази до дужничке
*
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доцње – mora debitoris (Николић, 2014, 143). Једна од основних обавеза дужника је
да испуни своју обавезу у року, те уколико дође до кашњења у испуњењу долази
до повреде облигације, што даље може довести до различитих правних последица
(Антић, 2009, 149).
Последице дужничке доцње могу бити различите, па тако на пример поред
обавезе плаћања законске затезне камате, што је предмет обраде овог рада,
може настати обавеза накнаде штете или у случају коначног неиспуњења настаје
последица због неиспуњења, односно може доћи и до раскида1 уговора (Доловић,
Бојић, 2016, 52).
Доцња траје у временском периоду од доспелости обавезе до испуњења или
до понуде испуњења обавезе или пак до наступања момента када је испуњење
постало немогуће (Манојловић, 2020, 150). Следствено томе, потребно је
дефинисати моменат наступања доцње и моменат престанка доцње, јер само у
том периоду може, али и не мора, постојати обавеза плаћања затезне камате.
Законом о облигационим односима2 је прописано да дужник долази у доцњу
кад не испуни обавезу у року одређеном за испуњење, а ако рок за испуњење није
одређен, дужник долази у доцњу кад га поверилац позове да испуни обавезу,
усмено или писмено, вансудском опоменом или започињањем неког поступка
чија је сврха да се постигне испуњење обавезе (чл. 324, ст. 1 и 2). Можемо
направити поделу на две ситуације, ситуацију када је рок за испуњење одређен
уговором или законом и ситуацију када рок претходно није одређен. У првој
ситуацији дужник пада у доцњу наредног дана у односу на дан који је уговором
или законом одређен као рок испуњења и овде сам уговор или законска одредба
замењује опомену дужнику, па за наступање доцње није потребна додатна
активност повериоца у виду опомене или позивања на плаћање (Манојловић,
2020, 151). У другој ситуацији, односно онда када рок за испуњење претходно није
дефинисан, дужник пада у доцњу онда када га поверилац, усмено или писмено,
вансудском опоменом или започињањем неког поступка чија је сврха да се
постигне испуњење обавезе, позове да своју обавезу испуни, те је дакле овде за
наступање доцње потребна активност повериоца односно позивање дужника да
обавезу испуни.
Следи закључак да се моменат наступања дужничке доцње и моменат
наступања доспелости обавезе поклапају само онда када је рок за испуњење
обавезе претходно одређен, док то не мора бити случај у ситуацијама када рок
испуњења претходно није одређен, јер се тада ова два момента могу значајно
удаљити један од другог, јер дужник, иако је обавеза доспела, не пада у доцњу, те не
трпи последице доцње, све док га поверилац не позове да своју обавезу испуни. За
наступање доцње у овим ситуацијама је потребана активност повериоца, односно
његов позив дужнику да обавезу испуни, па тако ако је поверилац из неког
разлога био неактиван и овај позив упутио знатно касније него што је обавеза
по својој природи доспела на наплату, дужник ће последице неиспуњења трпети
тек од оваквог позива. Супротно би довело до тога да дужник сноси последице,
1

Закон о облигационим односима, чл. 124–132.
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нпр. да плаћа законску затезну камату и за период пре него што га је поверила
позвао да обавезу изврши, те би наведено могло да доведе и до злоупотреба од
стране поверилаца.
Овакав став је заузет и у судској пракси, па се тако у пресуди Привредног
апелационог суда, Пж.3351/10 од 29. 4. 2010. године наводи: „Доспелост обавезе и
доцња дужника у испуњењу обавезе нису идентични појмови, а посебно право на
камату и доцња нису у потпуности подударни. Доспелост потраживања (обавезе)
подразумева време од када поверилац од дужника може тражити испуњење.
Поверилац испуњење може тражити када протекне рок који је уговорен, ако
је уговорен. Тада се доспелост потраживања и доцња дужника подударају, јер
истеком уговореног рока поверилац може тражити испуњење обавезе од дужника
који је у доцњи, а ако је обавеза новчана, и камату за период доцње. Ако рок није
уговорен, поверилац може одмах тражити њено испуњење, осим ако због природе
обавезе и других околности није потребан известан рок за њено испуњење. У
случајевима када рок није уговорен, дужник пада у доцњу када га поверилац
позове да обавезу испуни на начин предвиђен чл. 324, ст. 2 Закона о облигационим
односима. Следи да, ако поверилац своје право да захтева испуњење није вршио
одмах, упркос томе што је обавеза била доспела, дужник не би био у доцњи пре
него што је на испуњење позван. Све наведено важи и за новчане обавезе за које
је законом прописана обавеза плаћања камате у периоду доцње.”3
Као што је већ речено доцња може довести до различитих последица, у
зависности од тога са испуњењем које облигације се касни, али и зависно од тога
да ли је дужник крив за наступање доцње, јер иако се наш законодавац определио
за концепт објективне доцње, што значи да доцња наступа без обзира на то да ли
је дужник својом кривицом задоцнио са испуњењем обавезе, наступање неких
последица доцње је условљено његовом кривицом (Николић, 2014, 144). Према
теорији последице које наступају без обзира на кривицу су обавеза плаћања
затезна камате и право раскида теретног уговора, док последице накнаде штете и
одговорности за случајну пропаст ствари наступају само уколико је дужник крив
за доцњу (Пајтић, Радовановић, Дудаш, Облигационо право, Нови Сад, 2018, 173,
према: Манојловић 2020, 152).
Ауторка рада се не може сложити са ставом да обавеза плаћања камате
увек настаје и то без обзира на то да ли постоји кривица дужника за доцњу.
У ситацијама када услед објективних околности или кривице трећег лица
дужник није био у могућности да испуни своју обавезу благовремено, па макар
та немогућност наступила и након наступања доцње, треба из угла правичности
ценити околности конкретног случаја, те донети одлуку о обавези плаћања
затезна камате. Тако је у решењу Врховног Касационог суда, Прев.141/2021 од 20.
5. 2021. године наведено: „Наведеном одлуком о привременој мери јесте одређена
немогућност испуњења обавезе тужене према правном претходнику тужиоца.
Међутим, чињеницом да је та немогућност наступила по западању тужене у
доцњу, не значи да је тужена у обавези да све обавезе према тужиоцу испуни као
Пресудa Привредног апелационог суда, Пж.3351/10 од 29. 4. 2010. године, доступно на: https://www.
lexonline.paragraf.rs/WebParagraf/, 18. 11. 2021.
3
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да овакве немогућности испуњења није било. Одлуком о привременој мери којом
је туженој наложено да ускрати повериоцу исплату потраживања по гаранцији,
онемогућена је исплата у периоду од доношења одлуке 5. 11. 2009. године до
правноснажног окончања парнице 8. 6. 2017. године. Та немогућност одређена је и
правном претходнику тужиоца, као повериоцу. За такву немогућност у наведеном
периоду тужена није одговорна, па без обзира што је раније пала у доцњу, 2.
9. 2009. године са испуњењем исте обавезе. Према томе, не може одговарати
за немогућност плаћања у периоду од 5. 11. 2009. до 8. 6. 2017. године, па ни за
последице неплаћања у виду законске затезне камате, што се тражи тужбеним
захтевом. До овога се долази сходном применом одредбе чл. 354, ст. 1 Закона о
облигационим односима, у односу на обавезу плаћања законске затезне камате
за период доцње у плаћању новчане обавезе.”4
Дакле, да би наступиле последице доцње није увек довољно да обавеза није
испуњена благовремено, већ је потребно ценити све околности конкретног
случаја, па тако и кривицу дужника.
2. Законска затезна камата
Камата је накнада за коришћење туђег новца, односно накнада на коју поверилац има права јер не може да користи свој новац, у одређеном временском
периоду и одређена је према висини дуга и времену трајања (Цветковић, 2010,
232). Када новац одређеног лице користи друго лице, било тако што је тај новац
позајмило или тако што није испунило своју новчану обавезу благовремено, лице
чији је то новац за то време тај новац не може да искористи за нешто друго, па
тако поред ризика ликвидности, трпи и немогућност алтернативног инвестирања
и има пропуштену прилику за зараду, што му све даје право да на дати новац
потражује и камату (Арсић, Павић, 2012, 774–776).
Постоје уговорна камата и законска затезна камата и обе представљају
накнаду за коришћење главнице, али за разлику од законске затезне камате коју
дужник дугује у случају задоцњења са испуњењем своје новчане обавезе и свој
извор има у закону, уговорна камата је накнада за коришћење туђег новца или
других заменљивих ствари, у периоду пре доспелости главнице и свој извор
има у уговору. Дакле, уговорна камата нема карактер санкције, већ се уговара
на име накнаде за корист коју дужник има од тога што користи неку количину
замнљивих ствари повериоца (Манојловић, 2020, 154). Како је тема рада законска
зетезна камата институт уговорне камате неће бити детаљније обрађиван.
Како је већ речено, законска зетезна камата не настаје сагласношћу воља већ
на основу законске одредбе императивног карактера која каже да дужник који
задоцни са испуњењем новчане обавезе дугује, поред главнице, и затезну камату
по стопи утврђеној савезним законом (Закон о облигационим односима, 1978, чл.
277, ст. 1). Дакле, обавеза дужника на плаћање затезне камате постоји и када није
уговорена и настаје када дужник задоцни са испуњењем своје новчане обавезе,
Решење Врховног Касационог суда, Прев.141/2021 од 20. 5. 2021. године, доступно на: https://www.
vk.sud.rs/sr/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2-1412021-3121313, 17. 11. 2021.
4
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односно падне у дужничку доцњу. Могло би се рећи да затезна камата представља
вид обештећења повериоца и санкције за дужника, с тим што на њу поверилац
има право без обзира на то да ли је поверилац претрпео било какву штету услед
доцње дужника (Младеновић, 2018, 307).
Из претходно реченог се може закључити да је правна природа затезне камате
сложена и углавном се дефинише кроз њену функцију, те тако можемо направити
разлику између два става. Према првом, затезна камата је накнада претпостављене
штете коју поверилац трпи у периоду доцње дужника јер је за то време поверилац
тај новац могао ставити у банку и остваривати камату, а поред измакле добити,
поверилац трпи и стварну штету јер услед инфлације новац током тог времена
губи своју вредност (Арсић, Павић, 2012, 775-776). У прилог овог становишта
иде и одредба члана 278 став 2 Закона о облигационим односима која каже: „ако
је штета коју је поверилац претрпео због дужниковог задоцњења већа од износа
који би добио на име затезне камате, он има право захтевати разлику до потпуне
накнаде штете”5, из чега произлази закључак да затезна камата представља накнаду штете. Према другом, затезна камата има функцију санкције, или пенала
за кашњење и њен значај је успостављање уговорне дисциплине, односно има
функцију да опомиње дужника јер што је његова доцња дужа то он дугује већи
износ па је то оно што га „затеже” (Арсић, Павић, 2012, 776).
Без обзира на то да ли заузмемо став да затезна камата има једну од ове две
функције или обе, практично гледано, она ће своју сврху остваривати или не у
зависности од тога како је регулисана њена стопа, односно њен обрачун.
У нашем правном систему обрачун затезне камате је регулисан Законом о
затезној камати6, који је донет након Одлуке Уставног суда, Уж.82/20197, којом је
утврђено да конформна метода8 обрачуна затезне камате из претходно важећег
закона9 није у складу са Уставом РС и Законом о облигационим односима. Тако је
прописано да се стопа затезне камате, на износ дуга који гласи на динаре, утврђује
на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије
увећане за осам процентних поена (Закон о затезној камати, 2012, чл. 3) и обрачунава се за календарски број дана периода доцње у измиривању обавеза у односу
на календарски број дана у години (365, односно 366 дана), дакле укључујући
суботу, недељу и празнике, применом простог интересног рачуна (Закон о
затезној камати, 2012, чл. 6).
Закон о облигационим односима, чл. 278, ст. 2.
Службени гласник РС, бр. 119/2012. Овај Закон, осим што уместо конформне методе уводи прости
интересни рачун, дефинисао је формулу за израчунавање затезне камате, као и стопу затезне камате
на дуг у страним валутама.
7
Службени гласник РС, бр. 73/2012 од 27.7.2012. године.
8
Конформна метода обрачуна затезне камате је методпо ком, у основицу дуга улази и износ затезне
камате изпретходног месеца.
9
Закон о висини стопе затезне камате, Сл. лист СРЈ, бр. 9/01 и Службени гласник РС, бр. 31/11 и
73/12 – УС.
5
6
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Закон о облигационим односима не дозвољава уговарање стопе затезна
камате, али уколико је стопа уговорене камате виша од затезне она тече и после
падања дужника у доцњу (Закон о облигационим односима, 1978, чл. 277, ст. 2).
У нашем праву постоји забрана анатоцизма, односно забрана наплаћивања
камате на камату (Закон о облигационим односима, 1978, чл. 279, ст. 1), уз два
изузетка од овог правила: 1. Ова забрана се на односи на пословање банака и
других банкарских организација (Закон о облигационим односима, 1978, чл.
400, ст. 3); 2. Процесна камата, односно правило да се може захтевати камата на
неисплаћене камате или друга периодична новчана давања од дана када је суду
поднесен захтев за њихову исплату (Закон о облигационим односима, 1978, чл.
279, ст. 2 и 3), под условом да се камата утужује као самостално потраживање
након што је главно потраживње намирено.
Ток затезне камате је блиско повезан са правилима о дужничкој доцњи.
Тако се затезна камата обрачунава од првог дана који следи дану на који истиче
уговорени или законом одређени рок плаћања, а престаје оног дана у ком је
извршено плаћање, односно намирен дуг. Уколико рок плаћања није уговорен
примењују се правила из одредби о посебним именованим уговорима,10 а ако рок
није одређен ни правилима посебних именованих уговора, доцња, па самим тим
и право на кмату, почиње од када је поверилац позвао дужника да испуни своју
обавезу, односно од наредног дана од пријема опомене, или од наредног дана од
истека додатног рока остављеног за испуњење у опомени.
3. Законска затезна камата на различите
врсте потраживања осигуравача11
Код осигурања моторних возила и осигурања власника моторних возила од
одговорности за штету причињену трећим лицима могу постојати различите врсте
правних односа: однос између оштећеног лица и осигураника или осигураника и
штетника – грађанско-правна одговорност за штету, однос између осигураника и
осигуравача који покрива имовинске последице његове одговорности за накнаду
штете или однос осигураника и осигуравача поводом накнаде штете настале на
возилу осигураника – однос из уговора о осигурању и однос између оштећеног
лица и осигуравача (Шулејић, 2009, 17).
Тако и друштво за осигурање може имати различита потраживања у
зависности од тога коме се обраћа односно ко му је дужник и којим поводом,
те осигуравач који је надокнадио штету насталу употребом моторног возила,
може имати потраживање према свом осигуранику12, према другом осигуравачу
и према лицу одговорном за штету.
Закон о облигационим односима, чл. 454–1098.
Рад је због обимности ограничен на потраживања настала у вези са осигурањем моторних возила и
осигурањем власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима.
12
Поред регресног потраживања према свом осигуранику може имати и потраживање на име
исплате премије осигурања, које, због обимности,неће бити тема рада.
10
11
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Положај друштва за осигурање у тим различитим ситуацијама није исти,
некада се ради о суброгационим, а некада о регресним потраживањима, међу
којима постоји разлика, па се поставља питање да ли ова разлика између
потраживања осигуравача има утицаја и на законску затезну камату, односно
да ли различити положај осигуравача у овим ситуацијама доводи до различитог
тока законске затезне камате?
3. 1. Законска затезна камата
на потраживања по основу суброгације
Суброгација представља испуњење са преласком права на испуниоца. Закон
о облигационим односима разликује уговорну суброгацију када испунилац
уговори са повериоцем да ће испуњено потраживање прећи на њега са свим или
неким споредним правима и законску суброгацију када на лице које је имало
правни интерес да испуни туђу обавезу по самом закону у часу испуњења прелази
повериочево потраживање са свим споредним правима.13
Код имовинских осигурања суброгација је последица забране кумулирања
накнаде штете по основу вануговорне одговорности за штету и по основу
уговора о осигурању, јер би у противном истовремено остваривање оба права
у целини довело до тога да оштећено лице добија више него што износи штета
коју је претрпео, односно било би повређено начело обештећења (Шулејић,
2005, 272). Потреба да се, у ситуацијама када је осигураник наплатио накнаду од
осигуравача, очува и начело обештећења али и да штетник одговора за последице
свог понашања, довела је до правила по ком по исплати накнаде из осигурања на
осигуравача прелазе сва права осигураника, у висини исплаћене накнаде, према
лицу одговорном за штету (Шулејић, 2005, 367).14
У осигурању моторних возила до суброгације осигуравача у права
осигураника долази у ситуацији када неко лице причини штету на возилу лица
које има закључен уговор о осигурању моторног возила, те то лице накнаду
те штете наплати од свог осигуравача. Тада осигуравач ступа у права свог
осигураника и за исплаћену накнаду се може обратити лицу које је одговорно за
штету или његовом осигуравачу.
Из одредбе члана 939 Закона о облигационим односима15 произлази да до
суброгације долази самом исплатом накнаде из осигурања, односно долази до
аутоматског преласка права и то без икакве посебне форме и не постоји дужност
осигуравача да о томе обавести треће одговорно лице (Јовановић, 2014, 28). Поред
тога, осигуравач на основу суброгације ступа у правну позицију осигураника у
односу према штетнику и његово право није оригинерно, него изведено из права
ЗОО, чл. 299–304.
Одредбом чл. 939, ст. 1 ЗОО је прописано да исплатом накнаде из осигурања прелазе на осигуравача,
по самом закону, до висине исплаћене накнаде сва осигураникова права према лицу које је по ма ком
основу одговорно за штету.
15
ЗОО, чл. 939.
13
14
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осигураника. Овде смо се запитали да ли претходно наведено има утицаја на ток
законске затезне камате?
Закон о облигационим односима нема посебна правила када је у питању
законска затезна камата на потраживања из осигурања па се на потраживања
осигуравача која има по основу суброгације имају применити општа правила
прописана одредбама чл. 277 и 324 Закона о облигационим односима.16 Ако
пођемо од тих општих правила дужничке доцње да дужник пада у доцњу када
обавезу не испуни у року одређеном за испуњење, а уколико рок није одређен
онда када га поверилац позове да обавезу испуни, те уколико се присетимо
сврхе законске затезне камате као вида санкције за неблаговремено испуњење
обавезе, долазимо до закључка да осигуравач који је свом осигуранику исплатио
накнаду штете на моторном возилу, од лица одговорног за штету или од његовог
осигуравача, поред износа те накнаде може потраживати и законску затезну
камату на тај износ од дана када је дужника (лице одговорно за штету или његовог
осигуравача) позвао да му ту накнаду исплати или по истеку рока остављеног за
добровољно испуњење.
На становишту да осигуравач има право на законску затезну камату на износ
који је свом осигуранику исплатио од дана када је дужника позвао да обавезу
испуни или по истеку рока за испуњење из тог обавештења, дуго је била и наша
судска пракса17, па се тако у једној одлуци наводи да је тужени у обавези платити
тужиоцу утужени износ по захтеву на основу чл. 939, ст. 1 Закона о облигационим
односима са законском затезном каматом од дана када је тужилац позвао туженог
да испуни своју обавезу, односно по протеку рока од 15 дана који је дописом
остављен туженом за добровољно измирење обавезе (Пресуда Привредног
апелационог суда, Пж.7944/14 од 14. 9. 2016. године).
Према становишту које је сада заступљено у судској пракси осигуравач има
право на законску затезну камату од дана када је свом осигуранику исплатио
накнаду из осигурања, јер је у том моменту за њега настала штета (Пресуде
Привредног аплеационог суда, Пж.5169/2016 од 24. 5. 2018. године, Пж546/21
од 13. 5. 2021. године и Пж.2518/18 од 18. 1. 2019. године). Ово становиште има
потпору у одредби чл. 186 Закона о облигационим односима која каже да се
обавеза накнаде штете сматра доспелом од тренутка настанка штете.
Иако се може рећи да ово потраживање осигуравача има правну природу
накнаде штете, он нема изворно потраживање према лицу одговорном за штету,
већ по самом закону исплатом накнаде свом осигуранику ступа у његова права
према штетнику и то без обавезе обавештавања штетника и ту долазимо до
проблематике овог становишта. Наиме, да ли је праведно да лице одговорно
за штету, које не зна да се лице чије моторно возило је оштетио обратило свом
осигуравачу, те не зна да је осигуравач ту штету надокнадио, осигуравачу
На ова потраживања осигуравача се не примењују правила Закона о обавезном осигурању у
саобраћају (Службени гласник РС, бр. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013-одлука УС),јер овај
закон не уређује односе настале поводом осигурања моторних возила, односно односе осигуравач –
осигураник или односе осигуравач – лице одговорно за штету причињену на возилу.
17
Пресуде Привредног апелационог суда: Пж.925/16 од 30. 6. 2017. године и Пж.9864/13 од 23. 6. 2015.
године, у архиви ауторке рада.
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плаћа законску затезну камату од дана који претходи дану када је о свему
овоме обавештен и позван да осигравачу исплаћени износ надокнади? Ово
питање нарочито долази до изражаја у ситуацији када из неког разлога између
момента када је осигуравач свом осигуранику надокнадио штету и момента
када се одговорном лицу обратио захтевом за надокнаду тог износа, прође дужи
временски период. У претходно описаној ситуацији осигуравач ће наплатити
законску затезну камату и за период у ком се није ни обраћао одговорном лицу,
које дакле није својом кривицом у доцњи са испуњењем обавезе.
Имајући у виду наведено, сматрамо да је правичније прво становиште по ком
осигуравач законску затезну камату може потраживати од када је лице одговорно
за штету обавестио о постојању његове обавезе према њему и њеној висини. Ово
пре свега из разлога што је неправично да одговорно лице дугује законску затезну
камату и за период у ком није ни знао ко ће бити поверилац тог потраживања,
нити тачну висину потраживања, па исто није ни могао да измири, а самим тим
није могао ни да буде у доцњи.
Према мишљењу аутора друго становишта, иако има своју аргументацију
у одредби чл. 186 Закона о облигационим односима, одступа од сврхе законске
затезне камате те правила дужничке доцње која говоре о томе да се законска
затезна камата плаћа за период доцње, дакле након што дужник своју обавезу за
коју је знао и чију је висину знао, није благовремено испунио повериоцу, дакле
лицу за које зна да му је поверилац. Из ових разлога сматрамо да друго становиште
није у складу са правилима дужничке доцње и сврхе законске затезне камате, те
да би требало размислити да се у судској пракси опет прихвати прво становиште.
3. 2. Законска затезна камата на регресна потраживања
Као што је већ речено између регресног и суброгационог захтева постоје
разлике и те разлике најбоље долазе до изражаја када се обрати пажња на то коме
се осигуравач може обратити којим од ова два захтева. За суброгациони захтев је
већ претходно објашњено, док о регресном захтеву говоримо када се осигуравач
након исплате накнаде штете оштећеном, обраћа лицу одговорном за штету или
његовом осигуравачу, ради накнаде онога што је оштећеном платио и то или зато
што према његовим условима осигурања надокнада те штете није његова обавеза
или зато што за ту штету није одговоран његов осигураник (Горавица, 2017, 2–3).
До прве ситуације долази јер према чл. 29, ст. 2 Закона о обавезном осигурању у
саобраћају губитак права из осигурања18 нема утицај на право оштећеног лица
Одредбом чл. 29, ст. 1 ЗООС је прописано да осигурано лице губи права из осигурања у следећим
случајевима: ако возач није користио моторно возило у складу са његовом наменом;ако возач није
имао возачку дозволу за управљање моторним возилом одређене категорије, осим ако је возилом
управљало лице које је кандидат за возача за време обуке за управљање возилом, уз поштовање
прописа којима је та обука регулисана;ако је возачу одузета возачка дозвола или је искључен из
саобраћаја или му је изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, односно
заштитна мера забране употребе иностране возачке дозволе на територији Републике Србије; ако је
возач управљао моторним возилом под утицајем алкохола изнад дозвољене границе, опојних дрога,
односно забрањених лекова или других психоактивних супстанци;ако је возач штету проузроковао
намерно;ако је штета настала због тога што је моторно возило било технички неисправно, а та је
18
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на накнаду штете, те осигуравач и даље има обавезу да оштећеном надокнади
штету, али се за тај исплаћени износ може регресирати од свог осигураника, а
према мишљењу ауторке овог рада не ради се о суброгацији јер осигуравач не
улази у права оштећеног, већ има самостално повратно / регресно право које
произлази из уговора о осигурању од аутоодговорности и из одредби Закона
о обавезном осигурању у саобраћају (Горавица, 2017, 2–3). До друге ситуације
долази јер применом чл. 178, ст. 4 Закона о облигационим односима, којi
предвиђа солидарну објективну одговорност ималаца моторних возила према
трећим лицима, оштећени накнаду укупне штете може потраживати од било
ког осигуравача који осигурава било које од лица која су учествовала у удесу
(Шулејић, 2005, 428), па ако је услед тога један осигуравач оштећеном исплатио
износ који је већи од процента одговорности његовог осигураника, може се од
другог осигуравача регресирати за разлику (Илкић, 2011, 381).
За разлику од Закона о облигационим односима, Закон о обавезном
осигурању у саобраћају уређује почетак тока законске затезне камате регресног
потраживања осигуравача тако што прописује да друштво за осигурање које
накнади штету оштећеном лицу ступа у права оштећеног лица према лицу које
је одговорно за штету, за износ исплаћене накнаде, камату од исплате накнаде и
трошкове поступка (Закон о обавезном осигурању у саобраћају, 2009, чл. 29, ст. 3).
На први поглед делује да је доношењем Закона о обавезном осигурању разрешена
дилема о почетку тока затезне камате регресних потраживања осигуравача, те да
осигуравачи исту могу потраживати од дана исплате накнаде.
Међутим и након законског уређења овог питања 2009. године, судска пракса
једног дела судова је још дуги низ година све до краја 2017. године остала на
становишту да у горе описаним ситуацијама регресни дужник долази у доцњу тек
након што га поверилац позове да изврши исплату. Тако се у једној одлуци наводи: „Наведена законска норма19 упућује да од момента исплате накнаде оштећеном
лицу, лице које је извршило исплату има право да захтева од одговорног лица да му
се та исплата накнади. То значи да се ради о праву овде тужиоца, као повериоца,
да од момента извршене исплате захтева регрес од туженог као одговорног
лица. Међутим, од ког момента ће тужилац, као поверилац, сходно наведеној
законској норми, остваривати право на законску затезну камату зависи од друге
битне чињенице, односно од чињенице када се обратио туженом, као одговорном
лицу, са захтевом да му се исплаћени износ накнади... У конкретном случају ради
се о регресном потраживању за чије испуњење није одређен стриктан рок, већ
зависи од чињенице када ће неко лице накнадити штету оштећеном, односно у
конкретном случају осигуравач и када ће се он обрати одговорном лицу захтевом
да му се исплаћени износ накнади. То даље значи да је тужени дошао у доцњу
када га је тужилац, као поверилац, позвао да испуни обавезу, а не када је тужилац,
као поверилац, извршио исплату накнаде. Тужилац је стекао право да се од тог
момента обрати туженом и тражи да му се накнади исплаћени износ, али како
околност возачу возила била позната;ако је возач после саобраћајне незгоде напустио место догађаја,
а да није дао своје личне податке и податке о осигурању.
19
Мисли се на одредбу чл. 29, ст. 3 Закона о обавезном осигурању у саобраћају.
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то тужилац није учинио све до... то тужени није ни био у доцњи да би сходно
одредби чл. 277, ст. 1 Закона о облигационим односима, поред главнице плаћао и
законску затезну камату” (Пресуда Привредног апелационог суда, Пж.6732/2016
од 15. 6. 2017. године).
Као што је већ речено, претходно изнети став је био став само једног дела
судова у Републици Србији, те се јавила потреба за уједначавањем судске праксе,
а имајући у виду да неуједначена судска пракса може довести до повреде начела
правне сигурности. Ради уједначавања судске праксе по овом питању дошло је до
промене претходно изнетог судског става и то доношењем заједничког закључка
Апелационих судова у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, Привредног
апелационог суда и Врховног касационог суда, да камата код регресних
потраживања осигуравачу припада од дана исплате накнаде штете (Закључци
са заједничког састанка Апелационих судова са територије Републике Србије,
Привредног апелационог суда и Врховног касационог суда одржаног у Београду
дана 8. 12. 2017. године). Дакле, након овог закључка долази до уједначавања
судске праксе која је стала на становиште да осигуравач у регресној парници
има право на затезну камату на износ накнаде штете исплаћене оштећеном
почевши од дана када је исплатио штету оштећеном (Пресуда Апелационог суда
у Београду, Гж.5413/18 од 4. 7. 2019. године, Пресуда Вишег суда у Новом Саду,
Гж.5101/2017 од 25. 6. 2020. године, Пресуде привредног апелационог суда у Београду, Пж.1780/20 од 15. 4. 2021. године и Пж.1786/20 од 26. 8. 2021. године).
У овој новој судској пракси образложења се углавном позивају на одредбу чл.
29, ст. 3 Закона о обавезном осигурању у саобраћају у вези са одредбом чл. 277
Закона о облигационим односима, без додатног образложења зашто почетак тока
застарелости треба бити од дана исплате а не од дана када је осигуравач позвао
одговорно лице да му регресира оно што је он оштећеном исплатио.
Поред тога што је судска пракса сматрала да почетак тока застарелости треба
бити од дана исплате и уколико бисмо сматрали да поводом конкретног питања
постоји колизија одредбе Закона о облигационим односима која каже да дужник
пада у доцњу када га поверилац позове да испуни обавезу (Закон о облигационим
односима, 1978, чл. 324, ст. 2) и одредбе Закона о обавезном осигурању у саобраћају
која каже да се камата дугује од момента када је осигуравач исплатио накнаду
штете (Закон о обавезном осигурању у саобраћају, 2009, чл. 29, ст. 3), онда би
важило и правило да треба применити одредбе lex specialisa, дакле одредбу Закона
о обавезном осигурању у саобраћају.
Према мишљењу ауторке, наведене одредбе не искључују једна другу и заправо
се не налазе у колизији, јер одредба чл. 29, ст. 3 Закона о обавезном осигурању
у саобраћају осигуравачу само даје могућност да се регресира са каматом од
дана исплате накнаде, али под условом да се тог дана и обратио одговорном
лицу за исплату и позвао га да га регресира, у смислу одредбе чл. 324 Закона о
облигационим односима, те би се одговорно лице од тада и налазило у доцњи.
Уколико је осигуравач из неког разлога чекао и одговорном лицу се обратио тек
касније није правично да од њега може потраживати и законску затезну камату
од дана исплате до дана када га је позвао да му исплати регресно потраживање.
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Ово из разлога што поверилац у оваквим ситуацијама треба да трпи последице
своје неактивности, а нарочито имајући у виду да одговорно лице, као дужник
те обавезе није ни морало знати колико износи његова обавеза и коме треба да је
испуни, а како је то већ претходно образлагано.
Из ових разлога сматрам да и код регресних потраживања осигуравача
законску затезну камату треба досуђивати од момента када је осигуравач позвао
одговорно лице или његовог осигуравача, да га регресира за оно што је исплатио
оштећеном, или од дана који следи последњем дану рока који је осигуравач
оставио овим лицима за исплату.
4. Закључак
Разлике које постоје у положају осигуравача у зависности од тога да ли је
дошло до суброгације или има регресно потраживање према лицу одговорном
за штету или његовом осигуравачу ипак немају утицаја на ток затезна камате
на такво потраживање. Иако се осигуравач налази у различитим позицијама,
односно иако код суброгације осигуравач ступа у правну позицију осигураника
у односу према штетнику и његово право није оригинерно, него изведено из
права осигураника, док код регреса осигуравач не улази у права оштећеног, већ
има самостално повратно регресно право које произлази из уговора о осигурању
од аутоодговорности и из одредби Закона о обавезном осигурању у саобраћају,
дошли смо до закључка да ове разлике не утичу и не треба да утичу на то од ког
момента осигуравач може на та потраживања тражити законску затезну камату.
У обе ситуације законска затезна камата би осигуравачу требало да припада
од дана када је свог дужника (лице одговорно за штету или његовог осигуравача
или свог осигураника) позвао да му ту накнаду исплати или од дана који следи
последњем дану рока који је осигуравач овим лицима оставио за исплату.
Сматрамо да је ово не само у складу са правилима дужничке доцње из одредбе
чл. 324, ст. 2 Закона о облигационим односима, већ је и правично. Наиме, када рок
за испуњење обавезе није одређен, што је случај у ситуацијама које су тема овог
рада, дужник не треба да трпи последице доцње, све док га поверилац не позове
да своју обавезу испуни. Ово из разлога што дужник не треба да трпи последице
да плаћа законску затезну камату за период у ком је поверилац – осигуравач
био неактиван и није тражио испуњење обавезе. Пре него што му се осигуравач
обратио захтевом за исплату лице које му дугује накнаду није морало знати ко ће
бити поверилац потраживања, нити тачну висину потраживања, те није ни могао
да испуни своју обавезу. Наведено нарочито долази до изражаја код суброгације
до које долази аутоматски исплатом накнаде из осигурања без икакве посебне
форме и без дужности осигуравача да о томе обавести треће одговорно лице.
Претходно наведено важи и за регресна потраживања осигуравача, где
законска затезна камата осигуравачу такође треба да припада тек након што је
свог дужника позвао на исплату или по истеку остављеног рока. На наведено не би
требало да утиче одредба чл. 29, ст. 3 Закона о обавезном осигурању у саобраћају
из разлога што иста осигуравачу само даје могућност да се регресира са каматом
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од дана исплате накнаде, али под условом да се тог дана и обратио одговорном
лицу за исплату и позвао га да га регресира. Дакле, уколико се осигуравач из
неког разлога одговорном лицу обратио одређени временски период након што
је надокнадио штету оштећеном, одговорно лице би законску затезну камату
требало да дугује тек од тог обавештења-позива за исплату, а имајући у виду да
осигуравач треба да трпи негативна последице своје неактивности.
Изнето мишљење свакако не значи да би по овом питању опет требало да
буде неуједначене судске праксе. Напротив, за једно друштво је много битније
да је судска пракса по неком питању уједначена и да постоји правна сигурност,
али можда има простора да се преиспита донети закључак, те да се евентуално
моменат од кад осигуравачу припада законска затезна камата на предметна
потраживања уреди на другачији начин.

Milica Goravica, M.A.

Judge of the Second Basic Court in Belgrade

Statutory default interest on insurer claims
Summary

Professional paper

Insurers may have different persons among their debtors, their claims may arise
from different bases and in all these situations insurers have different legal positions.
We wondered whether the difference between these claims has a consequence on the
course of legal default interest or not? The aim of the paper is to give an answer to this
question, as well as to the question of whether it is better to regulate the beginning of
the default interest rate for some insurers’ claims in a different way, and all that through
the analysis of positive legal regulations and case law. The paper presents an analysis
of the institute of debt arrears, the institute of statutory default interest, as well as a
comparison of subrogation and recourse claims of insurers in the context of the course
of statutory default interest. This analysis is limited to the various claims of insurers
in motor vehicle insurance and in compulsory insurance against civil liability for the
use of motor vehicles. The provisions of the Law on Obligations and the provisions of
the Law on Compulsory Traffic Insurance, which regulate the beginning of the flow of
legal default interest, are critically compared. One part of the paper is dedicated to the
presentation and analysis of case law regarding the beginning of the course of claims of
statutory default interest of insurers, and on the end the answer to to the asked questions
is given, with a comment on the conclusions reached by the analysis.
Key words: delay in settling insurer’s claims, statutory defauly interest, jurisprudence
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Одрживост и осигурање
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Стручни рад
Апстракт
Одрживост и осигурање имају сличну основну филозофију. Дуден дефинише
одрживост као: „Принцип према којем се не може потрошити више него што
се може поново узгајати, регенерисати или поново учинити доступним у
будућности.” Супротно томе, осигурање треба да покрије (осигурани) финансијски
губитак који је настао из скупа његових актуарски утврђених резерви за губитке
и никако не би требало да награђује надосигурање већим исплатама штета које
служе за богаћење. Другим речима, одрживост је увек била суштински фактор у
осигурању како у погледу основног принципа колективног преузимања ризика,
тако и управљања имовином. Осигуравачи морају размишљати дугорочно, често
међу генерацијама. Корона и климатска криза подстакле су тренд ка одрживим
мерама предострожности последњих година.
Кључне речи: шумарство, закон великих бројева, инвестиције, стратегија
одрживости, реосигурање
1. Шумарски корени „одрживости”
Термин „одрживост” изворно потиче из шумарства и изводи се по
публикацији Ханса Карла фон Карловица из 1713. године, у којој је писао
о „одрживом коришћењу” шума. Херман Фридрих фон Гехаузен је преузео
тај термин 1732. У поменутој публикацији газдовање шумом се описује кроз
уклањање дрвећа само онолико колико може поново да израсте, тако да шума
никада није потпуно посечена, већ се увек може сама обновити (Grober, 2013, 46).
Термин је коначно преведен на енглески као „одрживи принос” и нашао се
у међународној науци о шумама. У ширем смислу „стања глобалне равнотеже”,
појам „одрживог” се први пут појављује на истакнутом месту у извештају „Границе
раста” Римском клубу.1 „Истражујемо модел коришћења који представља светски
систем који је: 1. одржив без изненадног и неконтролисаног колапса (...)”2
Придев „одржив” се нашао у документу Светског савета цркава 1974. године,
који је користио израз „праведно и одрживо друштво” када је дефинисао нови
Европска академија наука и уметности, Салцбург, Аустрија. Имејл: wolfgang.rohrbach.g@gmail.com.
Превод из енглеско-немачког речника LEO, dostupno na: https://dict.leo.org › englisch-deutsch, 28. 1.
2022.
2
Club of Rome, Wikipedia, доступно на: https://de.m.wikipedia.org › wiki, 20. 1. 2022. Римски клуб је
удружење стручњака из различитих дисциплина и основано је 1968. године.
*
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друштвено-етички модел. Коначно, израз „одржив” се 1980. може наћи у Светској
стратегији очувања, смерници за глобално очување природе која је развијена под
покровитељством генералног секретара Уједињених нација.3
Међутим, до 1987. године изрази „одржив” и „одрживост” још нису били
чврсто успостављени у енглеском језику. Речник PONS садржи само употребу
речи „одржив” како се користи у шумарству. Повратак коренима шумарства
догодио се тек када се у Немачкој тражио израз за „одрживост” у потрази за
одговарајућим преводом речи „одржив” и „одрживост.”4
2. Новији аспекти појма „одрживост”
Термин „одрживост” има сложену и вишеструку концептуалну историју. Реч
„одрживост” долази од глагола „следити” што значи „трајати или остати дуго
времена.” Данас се могу разликовати три главна значења:
1. изворно значење „дуготрајнији ефекат”,
2. посебан научно-шумарски значај „шумарског принципа према којем се не
може посећи више дрвета него што може поново да израсте у сваком случају”, и
3. Модерно, свеобухватно значење у смислу „принципа према којем се не
може више конзумирати него што се може поново узгајати (или) регенерисати
(и) поново учинити доступним у будућности.”5
Именица „одрживост” у смислу динамичке равнотеже појавила се у
публикацији немачког правника Јохана Филипа Франка из 1789. године у Систему
пољопривредне политике. Први пут га је у наслову употребио 1832. немачки
шумар Емил Андре за своју књигу „Најједноставнији метод шумарства који
обезбеђује највећи принос и одрживост” објављену у Прагу (Frank, 1789, 363).
Према једном речничком запису из 1910. године, одрживост је превод латинске
речи perpetuitas и представља константан и непрекидан, као и непрекидан,
ефикасан и наглашен, или једноставно успех или ефективност нечега. Пре 1860.
године, израз је одређиван као именица која још није лексички забележена, у
правописном речнику први пут 1915. (али је придев „одржив” био другачији); до
1980-их означавала је „постојаност” у свакодневном језику и није се користила за
термин са политичким значењем. На пример, реч „одржив” појављује се у Meyers
Konversations-Lexikon из 1905. године у реченици „Да би се обезбедило одрживо
грејање просторија, котлови топловодног грејања морају имати релативно велики
садржај“, а даље у изјави да шума већ има одрживи облик шумарства (Meyers,
1909).
3. Данашња употреба
У данашњој употреби језика конкуришу следеће различите концепције:
Nachhaltigkeit (Begriffsklärung), Wikimedia-Begriffsklärungsseite, 20. 1. 2022.
PONS – Deutsch-Englisch, доступно на: https://de.pons.com, 21. 1. 2022.
5
Nachhaltige Wirtschaft und Umweltschutz, BDI, доступно на: https://bdi.eu, 29. 1. 2022.
3
4
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1. Свакодневно схватање да се нешто може или треба наставити, постојати,
имати ефекта или дуго трајати након што је изграђено, започето и / или покренуто;
2. Различити политички ставови који мењају ово основно схватање трајности
у складу са ставом различитих интересних група. Ова експанзија је првобитно
била резултат дебате о глобалној политици заштите животне средине од Другог
светског рата, посебно са дефиницијама Светске комисије за животну средину
и развој (Брундтландова комисија) коју су формирале Уједињене нације 1983.
године, Римског клуба или Комисије Бундестага „Енкуете.” Они су, по правилу,
проширивали појам далеко изван првобитног значења функције система. Након
што су еколошке теорије постале опште прихваћене, термин „одрживост”
је коришћен за велики број концепата и производа са јасним економским
интересима, због чега у очима неких тај израз сада има помало „сумњиву
репутацију”.6
3. Од 2009. године, термин „пријатељски према унуцима” појавиће се као
синоним за одрживост. Од 2010. и све више од 2014. године, такође се користи у
политици изван зеленог спектра, као и у стратегији одрживости савезне владе.
Немачка стратегија одрживости у новом издању за 2016. је на челу са слоганом „Пут
у будућност погодну за унуке.” Синоним служи као симбол изразито одрживог
света у коме наше економије не смањују могућности за будуће генерације.
3. 1. Наука о одрживости
Енглеска наука о одрживости је академска дисциплина уведена 2001. године која се бави теоријом, истраживањем и спровођењем одрживости, одрживог
развоја и стратегија одрживости на локалном, регионалном, националном и глобалном нивоу и у областима праксе (управљање корпоративном одрживошћу,
образовање, итд. )7.
4. Осигурање – проживљена одрживост
У јесен 2021. године, председник аустријског Удружења осигурања је у
часопису Versicherungsrundschau изјавио: „Велика предност нашег пословног
модела је у томе што је одрживост увек била суштински фактор у пословању
осигурања. Веома смо упознати са овом темом јер размишљамо веома дуго и
када улажемо и када преузимамо ризике, јер основни принцип колективног
преузимања ризика захтева веома дугорочну оријентацију, често кроз већи број
генерација” (Lasshofer, 2021, 3).
Was heißt Nachhaltigkeit? - Nachhaltig die Umwelt schützen, доступно на: https://www.sustainability-yes.
ch/, 30. 1. 2022.
7
Доступно на: https://de.m.wikipedia.org, 2. 1. 2022.
6
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4. 1. Увек важи Закон великих бројева
Класично осигурање је дете просветитељства. Већ крајем 17. века признато
је да случајности нису увек „Божја воља судбине”, већ да посматрано у дужем
временском периоду често показују мерљиве правилности. Ови налази су
ослободили осигурање од ауре чистог коцкања.
Ово је заузврат омогућило обрачун доприноса и премија у традиционалном
осигурању. Најважнија реченица из тог времена је: „Ако се случајни експеримент
увек изводи под истим условима, онда се релативна учесталост настанка
одређеног догађаја приближава теоријској вероватноћи за настанак догађаја.”
Швајцарски математичар и физичар Јакоб Бернули (1655–1705) формулисао
је ову „златну реченицу” (theorema aureum) у једној од својих дела. У овом
контексту се говори о емпиријском закону великих бројева. На пример, ако
погледате бацање коцкице, за коју је познато да има шест страна (са једним
до шест тачкица), вероватноћа да ће се десити шест је 1/6 према правилима
израчунавања вероватноће. Ипак, може се десити да се у 36 бацања 6 не појави
шест пута, већ само три пута. Са 6000 бацања, број убачених шестица се већ
приближава 1/6 свих бацања.
Емпиријски закон великих бројева каже да што се коцка чешће баца, то
је релативна пропорција бацања која резултирају шестицом ближа теоријској
вредности од 1/6. Ова апроксимација се може илустровати у било ком тренутку
помоћу симулације.
Тим више изненађује предлог Европске агенција за надзор осигурања и
поензијских фондова за „премијум одмор” или отплату премија због повољног
искуства са штетама. Ако би се овај предлог прихватио, суштински камен
темељац пословања осигурања био би масовно ослабљен, а то је изједначавање
ризика током времена. Коришћење изједначавања ризика током времена је од
суштинског значаја за политику ризика осигуравача. Огромне флуктуације
се могу компензовати само надокнађивањем периодичних прецењивања и
потцењивања (Eltner, 2020, 7).
4. 2. Стална прилагођавања стратегије одрживости
Док су прилагођене варијанте одрживости хитна тема за будућност за многе
индустрије на пример, у вези са климатском кризом, ми се бавимо апсолутно
актуелном темом у осигурању о чему сведоче све веће исплате штета за природне
катастрофе. Међутим, индустрија осигурања такође може дати важан допринос
својим капиталним улагањима како би утрла пут ка климатској неутралности.
Извршни директор друштва за осигурање Zürich Österreich, Андреа Штурмер,
детаљно је прокоментарисао: „Можемо да направимо детаљне анализе и имамо
серију података која сеже деценијама уназад. Имамо софистициране моделе за
израчунавање вероватноће ризика. Такође можемо квантификовати економски
утицај природних катастрофа и екстремних временских прилика на привредна
друштва и физичка лица са релативном тачношћу и израчунати сценарије.
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Међутим, као индустрија, своје знање можемо користити иу смислу наше
друштвене одговорности у дијалогу са владама, како бисмо заједно обликовали
бољи свет” (Strait, 2021, 12).
Генерални секретар аустријских друштава за осигурање истиче још један
аспект одрживости у сектору осигурања: „Нарочито у временима кризе,
основна идеја сектора осигурања – заштита од ризика добија огроман значај.
Принцип осигурања је увек комбиновао две основне људске потребе. Потреба
за безбедношћу и произашла потреба за независношћу. Принцип колективног
осигурања, осигурања од оних ризика који би превазишли могућности појединца,
до сада се није променио” (Audenhove, 2019, 3).
У овом контексту, помиње се „надоградња” / часопис за знање и даље
образовање Дунавског универзитета Кремс, који је читав број посветио теми
„Остати здрав, ФОКУС НА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗДРАВЉЕ.”8
То баца светло на нагли пораст броја можданих удара, срчаног удара или
васкуларних болести, као и на деменцију као резултат промене начина живота
и навика у исхрани. Када би се само одељења за бенефиције осигуравача
бавила трансфером болничких рачуна и накнада за лекаре, све мање резерве за
губитке би могле озбиљно да оптерете стабилност, а тиме и одрживу структуру
индустрије. Уместо тога, осигуравачи морају да стварају подстицаје за здравље
промоције и превенције за своје клијенте, јер то значи да се скупе терапеутске
мере могу обуздати. Можда ће то подстаћи на „учествовање“ многе људе код
којих је обавеза државе на карантин и превентивне мере током корона кризе
само изазвала отпор.
То баца светло на нагли пораст броја можданих удара, срчаног удара или
васкуларних болести, као и на деменцију као резултат промене начина живота
и навика у исхрани. Када би се само одељења за процену и ликвидацију штета
осигуравача бавила плаћањем болничких рачуна и накнада за лекаре, све мање
резерве за штете би могле озбиљно да оптерете стабилност, а тиме и одрживу
структуру индустрије. Уместо тога, осигуравачи морају да стварају подстицаје
за здравље и промовишу превенцију за своје клијенте, јер то значи да се скупе
терапеутске мере могу контролисати. Можда ће то подстаћи многе људе да
„учествују” у испуњавању својих обавеза у вези са карантином и превентивних
мера током кризе са вирусом Ковид-19 које је прописала држава, а које су само
изазвале отпор.
5. Прекретнице одрживости у историји осигурања
Са развојем и експанзијом надзора осигурања од 19. века, „прекретнице
одрживости” су сагледане или успостављене у средњој Европи. Надзор осигурања
је државни надзор друштава за осигурање. Данас је он део Управе за финансијско
тржиште. У неким државама постоје посебна овлашћења за овај задатак, која
су често надлежан и за надзор пензионих фондова. У другим државама постоји
8

Die upgrade, Ausgabe 3/2019.
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специјални финансијски надзорни орган који је одговоран за све области
финансијског тржишта, што такође обухвата укључује осигурање и реосигурање.
5. 1. Пример из историје
Први аустријски орган за надзор осигурања основан је 1880. године. У то
време, под царем Францом Јозефом, у Министарству унутрашњих послова
је основан „Биро осигурања” (Assecuranz-Bureau) због све већег неповерења
становништва и политичара према растућој индустрији осигурања. Задаци су у
оснивачким актима опредељени на следећи начин: „Државни надзор друштава
за осигурање мора се генерално проширити на прецизно поштовање законских
и статутарних одредби, као и на оне околности које одређују способност
испуњавања будућих обавеза институције у сваком тренутку. Државни надзор
стога посебно контролише исправан обрачун премијских резерви, правилно улагање капитала, као и тачан, потпун и јасан приказ свих финансијских чињеница
и финансијских околности у финансијским извештајима и коментарима...”9
5. 2. Два важна контролна алата
5. 2. 1. Капиталне инвестиције
Инвестиционом делатношћу осигуравач мора да обезбеди трајну способност
испуњења уговора о осигурању кроз врсту, обим и квалитет имовине. За послове
осигуравача постављају се трајно високи захтеви. Да би обезбедили да се уговори
о осигурању могу испунити, осигуравачи морају издвојити довољна капитална
улагања ради покрића гарантоване имовине.10
Посебни прописи примењују се на гарантну имовину коју надгледа такозвани
повереник. Они имају за циљ да осигураницима пруже додатну сигурност у
погледу испуњења њихових уговора о осигурању.
Од увођења пуне „Солвентности II” 1. јануара 2016. године, постојали су различити прописи за капитална улагања осигуравача. Компаније које потпадају
под правила „Солвентност II” морају инвестирати свој капитал по принципу
предузетничке опрезности, за шта постоје бројни квалитативни захтеви. Да би
то урадиле, ове компаније морају израдити сопствени интерни инвестициони
каталог, који замењује Правилник о улагањима и обезбеђује сигурност, квалитет,
ликвидност и исплативост целокупног капиталног улагања. Законски текстови
садрже и обимне прописе о управљању ризицима.11
Finanzmarktaufsichtsbehörde, Wikipedia, доступно на: https://de.m.wikipedia.org, 26. 1. 2022.
Kapitalanlagen, Gabler Versicherungslexikon, доступно на: https://www.versicherungsmagazin.de, 30. 1.
2022.
11
Solvency II - FMA Österreich, доступно на: https://www.fma.gv.at, 30. 1. 2022. Темељна реформа
Закона о надзору осигурања ступила је на снагу 1. јануара 2016. године увођењем „Солвентности II”.
9
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5. 2. 2. Реосигурање
Реосигурање (који се назива и осигурање или цесија) је пренос ризика са осигуравајућег друштва на друштво за реосигурање. Омогућава примарним осигуравачима да смање ризик преузимања.12 Поједностављено, ово се назива осигурање
осигуравајућег друштва. Реосигурање штити примарни биланс стања осигурања,
служи као замена капитала и смањује утицај великих губитака на резултат и
солвентност осигуравајућих друштава. Супротно је примарно осигурање. Ако
друштва за реосигурање купују реосигурање за своје потребе, онда се то назива
ретроцесијом.
6. Закључак
Надовезујући се на прошло искуство, индустрија осигурања може креирати
своје будуће сценарије. Оваквим приступом се такође остварује одрживост, јер
је још древни кинески филозоф Конфучије рекао: „Реци ми своју прошлост и ја
ћу протумачити твоју будућност.”
Превео са немачког језика:
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Prof. dr Wolfgang Rohrbach

European Academy of Sciences and Art, Salzburg, Austria

Sustainability and Insurance
Summary

Professional paper

Sustainability and insurance have a similar basic philosophy. Duden defines sustainability as: “The principle that no more can be spent than can be re-grown, regenerated
or made available again in the future.” Conversely, insurance should cover (insure) financial loss arising from a set of its actuarial loss reserves and should in no way reward
overinsurance with higher claims for enrichment. In other words, sustainability has
always been an essential factor in insurance, both in terms of the basic principle of
collective risk-taking and asset management. Insurers need to think long-term, often
between generations. The Covid-19 and the climate crisis have spurred a trend towards
sustainable precautions in recent years.
Rückversicherung, Gabler Versicherungslexikon, доступно на: https://www.versicherungsmagazin.de, 29.
1. 2022.
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Abstract
Nachhaltigkeit und Versicherung besitzen eine ähnliche Grundphilosophie. Der
Duden definiert Nachhaltigkeit als: „Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt
werden kann.” Im Umkehrschluss soll Versicherung den entstandenen (versicherten)
finanziellen Schaden aus dem Fundus ihrer versicherungsmathematisch ermittelten
Schadenreserven decken und keineswegs Überversicherungen durch höhere,
der Bereicherung dienende Schadenzahlungen belohnen. Mit anderen Worten ist
im Versicherungswesen Nachhaltigkeit seit jeher ein wesentlicher Faktor; sowohl
was das Grundprinzip der kollektiven Risikoübernahme betrifft, als auch die
Vermögensveranlagung. Versicherer müssen in langen Zeiträumen denken, oft über
Generationen hinweg. Die Corona- und Klimakrise haben in den letzten Jahren den
Trend zu nachhaltiger Vorsorge angeheizt.
Schlüsselwörter: Forstwirtschaft, Gesetz der Großen Zahlen, Kapitalanlagen,
Nachhaltigkeitsstrategie, Rückversicherung
1. Die forstwirtschaftlichen Wurzeln der „Nachhaltigkeit”
Der Begriff „Nachhaltigkeit” stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und wird
auf eine Publikation von Hans Carl von Carlowitz aus dem Jahr 1713 zurückgeführt,
in der er von der „nachhaltenden Nutzung” der Wälder schrieb. Hermann Friedrich
von Göchhausen nahm den Begriff 1732 auf. Er bezeichnet die Bewirtschaftungsweise
eines Waldes, bei welcher immer nur so viel Holz entnommen wird, wie nachwachsen
kann, so dass der Wald nie zur Gänze abgeholzt wird, sondern sich immer wieder
regenerieren kann.1
Der Begriff wurde schließlich als „sustained yield” ins Englische übertragen
und fand Eingang in die internationale Forstwissenschaft. Im erweiterten Sinn eines
European Academy of Sciences and Arts, Salzburg, Austria. E-mail: wolfgang.rohrbach.g@gmail.com.
Ulrich Grober: Urtexte – Carlowitz und die Quellen unseres Nachhaltigkeitsbegriffs. In: Natur und
Landschaft. Jahrgang 2013, Heft 2, S. 46.
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„Zustands des globalen Gleichgewichts” taucht der Begriff sustainable im Bericht
Die „Grenzen des Wachstums” an den Club of Rome erstmals an prominenter Stelle
auf.2 „We are searching for a model output that represents a world system that is: 1.
sustainable without sudden and uncontrollable collapse (…)”3
Das Adjektiv sustainable findet dann 1974 in einem Dokument des Ökumenischen
Rates der Kirchen Eingang, der bei der Definition eines neuen sozialethischen
Leitbilds die Formulierung „just and sustainable society” verwendet. Schließlich
findet sich sustainable 1980 in der World Conservation Strategy, einer Richtlinie für
den weltweiten Naturschutz, die unter der Schirmherrschaft des Generalsekretärs der
vereinten Nationen erarbeitet worden war.4
Bis 1987 waren die Begriffe sustainable und sustainability jedoch noch nicht fest
in der englischen Sprache verankert. So findet sich im Wörterbuch PONS lediglich
die Wortbildung sustained, wie sie in der Forstwirtschaft verwendet wird. Die
Rückbesinnung auf die forstwirtschaftlichen Wurzeln erfolgte erst, als der Begriff der
Nachhaltigkeit in Deutschland bei der Suche nach einer geeigneten Übersetzung für
sustainable und sustainability gesucht wurde.5
2. Neuere Facetten des Begriffs „Nachhaltigkeit”
Die Bezeichnung „Nachhaltigkeit” hat eine komplexe und facettenreiche
Begriffsgeschichte. Das Wort Nachhaltigkeit stammt von dem Verb „nachhalten” mit
der Bedeutung „längere Zeit andauern oder bleiben“. Heutzutage sind im Wesentlichen
drei Bedeutungen zu unterscheiden:
1. die ursprüngliche Bedeutung „eine längere Zeit anhaltender Wirkung”,
2. die besondere forstwissenschaftliche Bedeutung als „forstwirtschaftliches
Prinzip, nach dem nicht mehr Holz gefällt werden darf, als jeweils nachwachsen kann“,
3. die moderne, umfassende Bedeutung im Sinne eines „Prinzips, nach dem nicht
mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen [oder] sich regenerieren [und]
künftig wieder bereitgestellt werden kann.”6
Das Substantiv „Nachhaltigkeit” im Sinne eines dynamischen
Gleichgewichts erschien In einer Publikation 1789 im System der landwirtschaftlichen
Polizei des deutschen Juristen Johann Philipp Frank. Im Titel wurde es erstmals 1832 von
dem deutschen Forstmann Emil André für sein in Prag erschienenes Buch „Einfachste
https://dict.leo.org › englisch-deutschÜbersetzung im Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch - LEO; abgefragt
am 28.1.2022.
3
https://de.m.wikipedia.org › wikiClub of Rome – Wikipedia. Der Club of Rome ist ein Zusammenschluss
von Experten verschiedener Disziplinen und wurde 1968 gegründet; abgefragt am 20.1.2022.
4
Nachhaltigkeit (Begriffsklärung) Wikimedia-Begriffsklärungsseite; abgefragt am 20.1.2022.
5
https://de.pons.com › übersetzungNachhaltigkeit - Deutsch-Englisch Übersetzung | PONS;abgefragt am
21.1.2022.
6
https://bdi.eu › umwelt-und-nachhal...Nachhaltige Wirtschaft und Umweltschutz | BDI; abgefragt am
29.1.2022.
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den höchsten Ertrag und die Nachhaltigkeit ganz sicher stellende ForstwirtschaftsMethode” verwendet.7
Nachhaltigkeit gilt in einem Wörterbucheintrag von 1910 als Übersetzung
von lateinisch perpetuitas und ist das Beständige und Unablässige wie auch das
ununterbrochen Fortlaufende, das Wirksame und Nachdrückliche oder einfach
der Erfolg oder die Wirksamkeit einer Sache. Vor 1860 war die Bezeichnung als
Substantiv noch nicht lexikalisch erfasst, im Rechtschreibduden erstmals 1915
(anders das Adjektiv nachhaltig); bis in die 1980er Jahre hatte sie alltagssprachlich die
Bedeutung von Dauerhaftigkeit und wurde nicht für einen Begriff politischen Sinnes
verwendet. Beispielsweise taucht das Wort nachhaltig in Meyers Konversations-Lexikon
von 1905 auf im Satz „Um eine nachhaltige Erwärmung der Räume zu liefern, müssen
die Kessel der Warmwasserheizung einen verhältnismäßig großen Inhalt besitzen”,
und des Weiteren in der Aussage, dass ein Forst bereits die nachhaltige Form einer
Waldwirtschaft darstellt.8
3. Gegenwärtige Verwendung
Im derzeitigen Sprachgebrauch konkurrieren unterschiedliche Begriffsauffassungen:
• ein alltagssprachliches Verständnis, das aussagt, dass etwas noch lange Zeit
andauern, bestehen, nachwirken oder sein kann bzw. soll, nachdem es gebaut, begonnen
und/oder in Bewegung gesetzt wurde;
• verschiedene politische Auffassungen, die dieses Grundverständnis von
Dauerhaftigkeit entsprechend der Position verschiedener Interessengruppen variieren.
Diese Erweiterung ergab sich zunächst aus der globalen umweltpolitischen Debatte
seit dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere mit den Definitionen durch die 1983 von
den Vereinten Nationen eingesetzte Weltkommission für Umwelt und Entwicklung
(Brundtland-Kommission), den Club of Rome oder auch die Enquete-Kommission
des Deutschen Bundestages. Sie erweiterten den Begriff zumeist auch deutlich über die
ursprüngliche Bedeutung der Systemfunktion hinaus. Nachdem ökologische Gedanken
allgemein an Akzeptanz gewonnen haben, findet die Benennung „Nachhaltigkeit“
für eine Vielzahl von Konzepten und Produkten Verwendung bei ausgemachten
ökonomischen Interessen, weshalb an dem Ausdruck in den Augen mancher
inzwischen ein etwas „zweifelhafter Ruf” klebt.9)
• Ab 2009 taucht als Synonym zur Nachhaltigkeit der Begriff enkelgerecht auf.
Seit 2010 und verstärkt seit 2014 wird er auch in der Politik außerhalb des grünen
Spektrums und auch in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung verwendet.
Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in der Neuauflage von 2016 ist überschrieben
Johann Philipp Frank‘s beyder Rechte Doktor und privat Lehrer auf der hohen Schule zu Erlangen System
der landwirtschaftlichen Polizei besonders in Hinsicht auf Deutschland nach dem besten Verordnungen
Vorschlägen und Anstalten: Erster Theil. Leipzig 1789, S.363.
8
Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig/ Wien 1909 (zeno.
org[abgerufen am 29. August 2019] Lexikoneintrag „André”.
9
Vgl. dazu: •https://www.sustainability-yes.ch/Was heißt Nachhaltigkeit? - Nachhaltig die Umwelt
schützen; abgefragt am 30.1.2022.
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mit dem Slogan „Der Weg in eine enkelgerechte Zukunft”. Das Synonym dient als
Sinnbild für eine ausgeprägt nachhaltige Welt, in der unser Wirtschaften die Chancen
der nachfolgenden Generationen nicht mindert.
3.1. Nachhaltigkeitswissenschaft
Englisch sustainability science ist eine 2001 eingeführte akademische Disziplin,
die sich mit der Theorie, Forschung und Umsetzung von Nachhaltigkeit, nachhaltiger
Entwicklung und Nachhaltigkeitsstrategien auf lokaler, regionaler, nationaler und
globaler Ebene und in Praxisfeldern (betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement,
Bildung etc.) beschäftigt.10
4. Versicherung - gelebte Nachhaltigkeit
Der Präsident des Österreichischen Versicherungsverbände stellte im Herbst
2021 in der Zeitschrift „Versicherungsrundschau” fest: „Der große Vorteil unseres
Geschäftsmodells ist es, dass Nachhaltigkeit seit jeher ein wesentlicher Faktor des
Versicherungsgeschäft ist. Wir sind mit dem Thema bestens vertraut, weil wir sowohl
in der Veranlagung als auch in der Zeichnung von Risiken in sehr langen Zeiträumen
denken, denn das Grundprinzip der kollektiven Risikoübernahme erfordert eine sehr
langfristige Ausrichtung -oft über mehrere Generationen hinweg.”11
4.1. Immer gültiges Gesetz der Großen Zahlen
Die klassische Versicherung ist ein Kind der Aufklärung. Schon Ende des 17.
Jahrhunderts wurde erkannt, dass Zufälle nicht immer „Gott gewolltes Schicksal” sind,
sondern -über längere Zeiträume betrachtet- oft messbare Regelmäßigkeiten aufweisen.
Durch diese Erkenntnisse wurde die Versicherung vom Nimbus des reinen Glückspiels
befreit.
Dies wiederum ermöglichte die Berechnung von Beiträgen/Prämien der
klassischen Versicherung. Der wichtigste Satz aus dieser Zeit lautet: Wird ein
Zufallsexperiment immer unter denselben Bedingungen durchgeführt, so nähert sich
die relative Häufigkeit für das Eintreten eines bestimmten Ereignisses immer weiter der
theoretischen Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses an.
Der Schweizer Mathematiker und Physiker Jacob Bernoulli (1655–1705) formulierte
diesen „goldenen Satz” (theorema aureum) in einer seiner Publikationen. Man spricht
in diesem Zusammenhang vom empirischen Gesetz der großen Zahlen. Betrachtet man
z.B. das Werfen eines Würfels, der bekanntlich sechs Flächen (mit ein bis sechs Augen)
besitzt, ist nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Wahrscheinlichkeit
https://de.m.wikipedia.org › wikiNachhaltigkeitswissenschaft - Wikipedia;abgefragt am 2.1.2022.
Robert Lasshofer, „Vorbild und Treiber für Nachhaltigkeit“; in: versicherungsrundschau/Zeitschrift für das
Versicherungswesen 9:21, September 2021, Seite 3.
10
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des Auftretens einer Sechs 1/6.12 Trotzdem kann es passieren, dass bei 36 Würfen, die 6
nicht sechsmal, sondern nur dreimal auftritt. Bei 6000.Würfen nähert sich die Zahl der
gewürfelten 6-er schon erheblich 1/6 aller Würfe.
Das empirische Gesetz der großen Zahlen besagt nämlich: je häufiger der Würfel
geworfen wird, desto näher wird der relative Anteil der Würfe, bei denen eine Sechs
auftritt, beim theoretischen Wert 1/6 liegen. Durch eine Simulation kann diese
Annäherung jederzeit veranschaulicht werden.
Umso überraschender ist der von der EIOPA beigebrachte Vorschlag der „Premium
Holiday” bzw. Rückzahlung von Prämien aufgrund günstiger Schadenverläufe.
Würde man diesem Vorschlag Folge leisten, würde ein wesentlicher Grundpfeiler des
Versicherungsgeschäft es massiv geschwächt werden - der Risikoausgleich über die Zeit.
Die Nutzung des Risikoausgleichs über die Zeit ist für die Risikopolitik des Versicherers
essentiell. Nur durch Verrechnung der periodischen Über- und Unterschätzen
miteinander gelingt es, auch massive Schwankungen auszugleichen.13
4.2. Ständige Anpassungen der Nachhaltigkeitsstrategie
Während für viele Branchen angepasste Varianten der Nachhaltigkeit -etwa in
Bezug auf die Klimakrise- ein drängendes Zukunftsthema sind, haben wir es bei der
Versicherung um ein absolutes Gegenwartsthema zu tun, wie etwa die wachsenden
Schadenzahlungen für Naturkatastrophen beweisen. Die Versicherungsbranche kann
aber mit ihren Kapitalanlagen auch einen wichtigen Beitrag leisten, um den Weg in
Richtung Klimaneutralität zu ebnen.
Die Vorstandsvorsitzende von Zürich Österreich, Andrea Stürmer, äußerte
sich dazu im Detail: „Wir können detaillierte Analysen erstellen und haben über
Jahrzehnte reichende Datenreihe. Wir haben ausgeklügelte Modelle, um Risiko
Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Wir können auch wirtschaftliche Auswirkungen
von Naturkatastrophen und extremen Wetterereignissen für Unternehmen und Private
relativ genau beziffern und Szenarien berechnen. Als Branche können wir unser
Wissen aber auch im Sinne unserer gesellschaftlichen Verantwortung im Dialog mit
Regierungen einsetzen, sodass wir gemeinsam eine bessere Welt gestalten.”14
Einen anderen Aspekt der Nachhaltigkeit im Versicherungswesen zeigt der
Generalsekretär der Österreichischen Versicherungsverbände auf: „Gerade in
Krisenzeiten gewinnt der Urgedanke des Versicherungswesens – die Absicherung von
Risiken- immens an Bedeutung. Das Versicherungsprinzip verbindet seit jeher zwei
menschliche Grundbedürfnisse. Das Bedürfnis nach Sicherheit und das Bedürfnis
daraus, den Erhalt der Selbständigkeit. Das Prinzip des Versicherungskollektivs, jene
https://www.oebv.at › celumPDF9_749 Gesetz der großen Zahlen; abgefragt am 30.1.2022.
Christian Eltner, „Versicherung – ein langfristiger Risikoausgleich”, in: versicherungsrundschau Juli/
August 2020, Seite 7.
14
Dagmar Strait, „Wir setzen Meilensteine beim Thema Nachhaltigkeit” / Interview mit Andrea Stürmer...
in: versicherungsrundschau September 2021, Seite 12 ff.
12
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Risiken abzusichern, die die Leistungsfähigkeit des Individuums übersteigen würde,
daran hat sich auch in der Gegenwart nichts verändert.”15
In diesem Zusammenhang sei auf „upgrade” / Das Magazin für Wissen und
Weiterbildung der Donau-Universität Krems verwiesen, dass eine ganze Nummer
dem Thema „Gesund bleiben SCHWERPUNKT PRÄVENTION UND GESUNHEIT”
widmete.16
Es beleuchtet die mit der Veränderung der Lebens- und Ernährungsgewohnheiten
stark zugenommenen Schlaganfälle, Herzinfarkte oder Gefäßerkrankungen sowie
Demenz in weiterer Folge. Wenn hier bloß die Leistungsabteilungen der Versicherer
mit der Überweisung von Spitalsrechnungen und Arzthonoraren befasst werden,
könnte das Dahinschmelzen der Schadenreserven die Stabilität und damit die
Nachhaltigkeitsstruktur der Branche empfindlich belasten.Vielmehr müssen
Versicherer Anreize zu Gesundheitsförderung und Prävention für ihre Klientel schaffen,
weil dadurch teure therapeutische Maßnahmen eingedämmt werden können. Vielleicht
können dadurch viele Menschen, in denen der staatliche Zwang zu Quarantäne und
Präventivmaßnahmen während der Coronakrise nur Widerstand erzeugte, zum
„Mitmachen” animiert werden.
5. Versicherungshistorische Meilensteine der Nachhaltigkeit
Mit dem Auf- und Ausbau der Versicherungsaufsicht seit dem 19.Jahrhundert
wurden in Mitteleuropa die „Meilensteine der Nachhaltigkeit” errichtet bzw.
zusammengefasst. Als Versicherungsaufsicht bezeichnet man die staatliche Aufsicht
über Versicherungsunternehmen. Sie ist heute Teil der Finanzmarktaufsicht. In einigen
Staaten gibt es für diese Aufgabe spezielle Behörden, denen oft auch die Aufsicht
über die Pensionsfonds obliegt. In anderen Staaten gibt es eine Allfinanzaufsicht,
die für alle Bereiche des Finanzmarktes zuständig ist, zu dem auch Versicherungen
und Rückversicherungen gehören.17
5.1. Ein historisches Beispiel
Die erste österreichische Versicherungsaufsichtsbehörde wurde 1880 gegründet.
Damals entstand unter Kaiser Franz Joseph im Innenministerium das „AssecuranzBureau” auf Grund von stetig steigendem Misstrauen der Bevölkerung und auch
der Politiker gegenüber der boomenden Versicherungswirtschaft. Die Aufgaben
wurden in den Gründungsakten wie folgt festgelegt: „Die Staatsaufsicht über
Versicherungsunternehmen hat sich im Allgemeinen auf die genaue Beobachtung
der gesetzlichen und statutorischen Vorschriften, sowie auf jene Umstände zu
erstrecken, von welchen die jederzeitige Erfüllbarkeit der künftigen Verpflichtungen
der Anstalt bedingt wird. Die Staatsaufsicht hat daher insbesondere die richtige
Louis Norman - Audenhove, „Die Versicherungswirtschaft: Stabilität in der Krise”, in:
Versicherungsrundschau/ZS f. d. Versicherungswesen Juli/August 2020; Seite 3.
16
Die upgrade, Ausgabe 3/2019.
17
https://de.m.wikipedia.org › wiki Versicherungsaufsicht - Wikipedia; abgefragt am 26.1.2022.
15
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Berechnung der. Prämienreserve, die vorschriftsmäßige Anlage der Kapitalien,
sowie die richtige, vollständige und möglichst klare Darstellung aller Gebarung- und
Vermögensverhältnisse im Rechnungsabschlüsse und Rechenschafts-Berichte… zu
überwachen.”18
5.2. Zwei wichtige Steuerungsinstrumente
5.2.1. Kapitalanlagen
Mit der Vermögensanlagetätigkeit hat der Versicherer durch Art, Umfang und
Qualität der Deckungsmittel die dauernde Erfüllbarkeit der Versicherungsverträge
sicherzustellen. An die Tätigkeit der Versicherer werden dabei hohe Anforderungen
gestellt. Um die dauernde. Erfüllbarkeit der Versicherungsverträge sicherzustellen,
müssen Versicherer Kapitalanlagen in ausreichendem Maße dem Sicherungsvermögen
zuführen.19
Für das vom sogenannten Treuhänder zur Überwachung des Sicherungsvermögens
überwachte Sicherungsvermögen gelten besondere Vorschriften. Diese zielen darauf
ab, Versicherungsnehmern zusätzliche Sicherheit bezüglich der Erfüllung ihrer
Versicherungsverträge zu gewähren.
Seit der Einführung voll Solvency II zum 01.01.2016 bestehen für die Kapitalanlage
von Versicherern unterschiedliche Vorschriften. Unternehmen die unter die Regelung
von Solvency II fallen, müssen ihre Kapitalanlagen nach dem Grundsatz der
unternehmerischen Vorsicht anlegen, für den zahlreiche qualitative Vorgaben bestehen.
Hierzu müssen diese Unternehmen einen eigenen internen Anlagekatalog erstellen, der
die Anlageverordnung ersetzt und die Sicherheit, Qualität, Liquidität und Rentabilität
der gesamten Kapitalanlage sicherstellt. Weiterhin sind umfangreiche Regelungen zum
Risikomanagement in den Rechtstexten enthalten.20
5.2.2. Rückversicherung
Eine Rückversicherung (auch Assekuranz oder Zession genannt) ist die Übertragung
von Risiken von einem Versicherungs- auf ein Rückversicherungsunternehmen. Sie
ermöglicht dem Erstversicherer eine Verminderung seines versicherungstechnischen
Risikos. Vereinfacht wird von der Versicherung eines Versicherungsunternehmens
gesprochen.21 Rückversicherung schützt die Erstversicherungsbilanz, dient als
Kapitalersatz und mindert Auswirkungen von Großschadensereignissen auf Ergebnis
https://de.m.wikipedia.org › wiki Finanzmarktaufsichtsbehörde - Wikipedia; abgefragt am 26.1.2022.
https://www.versicherungsmagazin.de › ...Kapitalanlagen | Gabler VersicherungslexikonAbgefragt am
30.1.2022
20
https://www.fma.gv.at › solvency-ii Solvency II - FMA Österreich. Mit 1. Januar 2016 ist eine grundlegende
Reform des Versicherungsaufsichtsrechts mit der Einführung von Solvency II in Kraft getreten
21
https://www.versicherungsmagazin.de › ...Rückversicherung | Gabler Versicherungslexikon;abgefragt am
29.1.2022.
18

19

64

Nachhaltigkeit und Versicherung

und Solvenz von Versicherungen.22 Der Gegensatz dazu ist die Erstversicherung. Kaufen
sich Rückversicherungsgesellschaften ihrerseits Rückversicherung ein, so spricht man
von Retrozession.
6. Schluss
Aufbauend auf den Erfahrungen der Vergangenheit, kann die Versicherungsbranche
ihre Zukunftsszenarien erstellen. Auch diese Vorgangsweise ist gelebte Nachhaltigkeit.
Denn schon der Altchinesische Philosoph Konfuzius stellte fest: Erzähle mir deine
Vergangenheit und ich werde deine Zukunft deuten.
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Прихваћено: 2. 3. 2022.
Прегледни научни рад
Апстракт

Нове технологије које утичу на осигурање посталесу очигледна и честа тема
дискусија како на академском, тако и на практичном нивоу. Реч је о свим алатима нових технологија који се могу користити у свим фазама ланца вредности
осигурања, од уговарања до исплате штете. Обим и правац технолошких промена поставља питање њихове усклађености са природом осигурања и његовим
утврђеним принципима. Циљ истраживања је да се представи утицај нових технологија на уговор о осигурању и да се утврди да ли ова кретања захтевају промену приступа. Дакле, аутор поставља питање како заправо схватамо осигурање,
шта је оно што је одлика и где је граница иза које ћемо морати да потражимо
неки други појам уместо појма „осигурање”? Коначно, променљива природа осигурања која је подложна новим технологијама отвара питањеда лисе она може
уклопити у оквир уговорног права осигурања или треба очекивати да развијемо
нову врсту уговора као на пример, управљање ризиком.
Кључне речи: транспарентност, добра вера, вештачка интелигенција, блокчејн, осигурање, усмеравање ризика, peer-to-peer
1. Увод
Нове технологије су се показале као прекретничке за осигурање. Пре свега
се чинило да ће оне утицати само на канале дистрибуције и комуникацију између
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осигураника и осигуравача. Међутим, то је изгледало далеко од истине јер оне
представљају само врх леденог брега. Опште је познато да нове технологије мењају
„лице” осигурања, али врло вероватно мењају и мозак осигурања и његов ДНК.
Задатак је правника у делатности осигурања да идентификују последице те појаве. Чини се да је овај задатак неопходан, јер се у питање доводе сви успостављени
принципи, као што су поверење, транспарентност, лојалност, заједница ризика,
осигурљиви интерес и други. Рекавши ово, аутор не мисли да нове технологије
у осигурању представљају само недостатке или да угрожавају постојање осигурања. Потпуно супротно: Оне имају потенцијал да подигну управљање ризиком
на виши ниво. Иако треба да будемо свесни правних последица ових промена, а
посебно да се обавестимо о границама уговора о осигурању. Сврха овог рада је
стога да се размотри улога осигурања и његовог правног средства, тј. уговора о
осигурању с обзиром на прекретничку моћ нових технологија.
Осигурање од свог настанка је међународни феномен, подржан либерализацијом трговинских правила. Стога се чини разумним рећи да принципи уговора
о осигурању важе и глобално. Ово запажање је важно утолико што оправдава и
олакшава тражење заједничких покретача промена унутар правила и на глобалном, или бар европском нивоу. С тим у вези, вреди напоменути да уговорно право
у Европској унији представља првенствено функционалан приступ (Lurger, 2004)
и прокламује отклон од формалистичког приступа и апстрактног разумевања
правних принципа, укључујући уговарање. Ово је битно имати у виду приликом разматрања њиховог стања и развоја. Разматрања у овом погледу су вредна
пажње упркос фрагментарној природи интеграције приватног права, укључујући
уговорно право.
2. Где су границе уговора о осигурању
Свака дубља анализа спектра могућности за нове технологије у осигурању поставља многа неотклоњива питања или недоумице, укључујући и етичке природе.
Оне су снажно укорењене у вредностима које су прихватила модерна друштва,
без обзира на припадност одређеној правној култури. По мишљењу аутора, није
могуће оценити принципе изражене у правним прописима без дотицаја са основним вредностима. Дакле, када се расправља о природи осигурања суоченог
са новим технологијама морају се анализирати вредности које су основа уговора
о осигурању. Друго, далекосежније питање је да ли утицај нових технологија на
уговор о осигурању иде толико далеко да мења његову природу на начин који је
непомирљив са његовим наизглед основним карактеристикама.
На почетку овог дела дискусије требало би да се запитамо како разумемо
осигурање и шта је његова одлика и где је граница иза које ћемо морати да тражимо неки други појам уместопојма „осигурања”? Пре него што посегнемо за теоријским изворима, можемо користити оне уобичајене које можемо пронаћи у Википедији или Инвестопедији. Оне дефинишу осигурање као: „уговорну обавезу
осигуравача да обезбеди бенефиције у случају настанка неког догађаја у животу,
здрављу или имовини осигураника; извршавање обавезе осигурава осигуравач
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исплатом штета или бенефиција из фонда створеног од премија које плаћају појединци изложени ризицима из ових догађаја” (Wikipedia) или стављајући нагласак
на аспекте управљања ризиком који дефинишу осигурање као „средство заштите
од финансијских губитака. То је облик управљања ризиком који се првенствено
користи за заштиту од ризика од потенцијалног или неизвесног губитка” (Wikipedia). Са друге стране, Инвестопедијауказује на осигурање као „уговор, представљен полисом, у којем физичко или правно лице добија финансијску заштиту
или надокнаду губитака од осигуравајућег друштва. Компанија обједињује ризике клијената како би исплате биле приступачније за осигуранике” (Investopedia).
Враћајући се на теорију права осигурања, указује се на прилично очигледну
природу уговора о осигурању, по чему се разликује од других уговора. На пример, професор Малколм Кларк прилично категорично тврди: „Енглески судови
познају слона када га виде, као и уговор о осигурању.” Он такође истиче да до
2001. енглеско законодавство уопште није дефинисало осигурање или уговор о
осигурању (Clarke, 2009). Ово има своје несумњиве предности у смислу флексибилности, пошто дефиниције могу бити и прешироке и штетно преуске (Clarke,
2009). Дефиниција уговора о осигурању је корисна са становишта регулисања
делатности осигурања, у смислу да се под том делатношћу подразумева обављање
послова који се односе на продају и пружање заштите од последица изненадних
догађаја, при чему се ова заштита пружа само на основу уговора о осигурању
(дакле, дозвола за рад у делатности осигурања се односи на одобрење за закључивање одређених врста уговора, који показују врло специфичне карактеристике).
Упоређујући дескриптивни англосаксонски приступ са другим правним системима, можемо истаћи чл. 805 пољског Грађанског законика према којем се „уговором о осигурању осигуравач обавезује, у оквиру своје делатности, да обезбеди
испуњење одређене обавезе у случају настанка штетног догађаја предвиђеног уговором, а уговарач осигурања се обавезује да плати премију.” Заузврат, дефиниција
предложена у Принципима европског уговорног права осигурања (даље у тексту:
ПЕУПО) чини се да се бави свим недоумицама које се појављују у теоријама појединих европских земаља и формулише уговор о осигурању као „уговор по коме
се, међутим, једна страна – осигуравач, обавезује према другој страни – уговарачу полисе, да покрије одређени ризик у замену за премију осигурања” (Basedow,
Birds, Clarke, Cousy, Heiss, Loacker, 2016).
Иако се ова студија бави правним аспектима осигурања (тј. уговорног односа), да би се извео садржајан закључак о стварном утицају нових технологија
на њих, потребно је бар дотакнути дефиницију осигурања по основу његових
економских, финансијских и социолошких аспеката. На основу њих можемо разликовати карактеристике које одражавају вредности које стоје у коренима осигурања. Ове карактеристике укључују реципрочност финансијског оптерећења и
случајност настанка догађаја, одредивост и могућност прорачуна висине штете,
као и постојање великог броја појединаца изложених сличним ризицима (RonkaChmielowiec, 2016; Vaughan, 1997; Williams, Heins, 2002). Без обзира на порекло
дефиниције, могу се издвојити три основна састојка уговора о осигурању: обавеза
уговарача осигурања да плати премију, неизвесност настанка осигураног случаја
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и обавеза осигуравача да плати накнаду ако настане догађај којим се материјализује ризик (Basedow, ет ал. 2016). У ширем контексту, оно што се појављује је
слика економске институције осмишљене да заштити појединце (и друштво у ширем смислу) од последица случајних догађаја који угрожавају одређене вредности
које се сматрају друштвено важним, што се најбоље види у обавезном осигурању
(Orlicki, 2011).
Особине осигурања се претварају у пословне принципе уговора о осигурању
да би се обезбедило функционисање осигурања. У зависности од правне културе,
у теорији се разликује неколико основних принципа уговора о осигурању: (1)
принцип добре вере (2) принцип интереса осигурања (који се назива и принципом обештећења или забране богаћења), (3) начело разумних очекивања. Иако
принципи одражавају основне вредности осигурања, треба их разликовати од
правила која имају за циљ да се постулати садржани у принципима спроведу
на практичан начин (на пример, одредбе о пријави ризика изражавају принцип
добре вере у осигурању, итд.) Зато се ова концепција правила по проф. Роналду
Дворкинуможе прихватити (Malinowska, 2008; Dworkin, 1977).
Горе наведени принципи функционишу у осигурању од његових почетака,
што га разликује од других инструмената управљања ризиком или других врста
уговора. Оно што је променљиво јесу правила, која морају да прате стварност која
се развија, као што је технологија. Тако, законодавци на све нове начине регулишу
понашање осигуравача, који обезбеђују примену принципа осигурања. Заиста,
различити закони и прописи, укључујући прописе о осигурању, о приватности,
прописе против дискриминације и прописе о надзорним обавезама, осмишљени
су да обезбеде да осигуравачи поступају поштено, транспарентно, одговорно иу
најбољем интересу купаца. Све већа примена нових технологија намеће питања
о компромитацији неких принципа (Keller, 2020).
3. Усмеравање ризика или дељење ризика
Солидарност у преузимању ризика, заједница ризика или узајамност често се
наводе као кључне карактеристике осигурања (Keller, 2020). Осигурање је настало из концепта удруживања ризика који је уобичајен за већи број људи и самим
тим га је лакше поднети када се његово покривеање подели (Ronka-Chmielowiec,
2016). Овај концепт је присутан и у потпуно модерним облицима, као што је
узајамно информатичко осигурање. О питању дељења ризика у контексту нових
технологија треба разговарати у погледу могућности процене ризика која води ка
прецизној сегментацији ризика и купаца. Уз помоћ нових технологија, осигуравачи могу проценити ризике тако прецизно да су у стању да створе веома уске циљне групе осигураника који одражавају готово исте нивое ризика и сходно томе,
ограниче своју понуду само на оне ризике код којих је однос ризика и премије повољан (Optic, 2020). Иако се хомогеност ризика традиционално сматра корисном
у формирању циљних група за потребе креирања производа осигурања, а потом
и за процену ризика (Williams et al. 2002; Bravo, 2019; пољски Закон о делатности
осигурања и реосигурања, 2015, чл. 33; Директива о дистрибуцији осигурања,
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2016, чл. 25), примена нових технологија може довести до хиперсегментације, тј.
до стварања веома уских циљних група или чак креирања производа намењених
појединачном купцу. У том погледу се сусреће израз попут „персонализованог
производа осигурања” како би се истакле предности оваквог решења. Али није ли
то само по себи контрадикторно? Одговор на ово питање може се наћи у прописима о регулисању производа осигурања који су на пример, налазе у делегираној
уредби донетој за спровођење Директиве о дистрибуцији осигурања1 (Делегирана уредба Комисије (ЕУ) 2017/2358 од 21. 9. 2017. године о надзору производа и
надзорним обавезама друштава за осигурање и дистрибутере осигурања2, даље
у тексту: Уредба НПНО). Бројне студије и извори јавног и меког права доводе до
закључка да производ осигурања треба разликовати од одређеног, појединачно
испреговараног уговора о осигурању. Производ осигурања у свом формалном,
спољашњем слоју може се идентификовати са општим условима осигурања који
обликују права и обавезе страна у уговору о осигурању на основу таквих стандардних услова. Бројни национални прописи регулишу обавезан садржај стандардних услова осигурања, али не и појединачног уговора о осигурању (на пример, пољски Закон о делатности осигурања и реосигурања од 11. 9. 2015. године,
чл. 163). Узимајући у обзир наведено, треба констатовати да законодавац регулисањем производа осигурања има у виду стандардне услове осигурања којима се
ствара генерализована врста осигуравајућег покрића упућена одређеном кругу
корисника услуга осигурања (циљној групи), која је одређена правилима Уредбе
НПНО. У том контексту законодавац је такође јасно раздвојио процес стварања
производа осигурања од процеса процене ризика појединачног клијента и његове
дистрибуције. Производ осигурања се састоји од активности наведених у Уредби
НПНО у оквиру којих произвођач производа утврђује најважније карактеристике и главне елементе производа осигурања, укључујући обим осигурања, цену,
трошкове, ризик, циљно тржиште и права на накнаду и бенефиције које осигуравајуће друштво не сме да битно мења. Центар процеса осмишљавања производа
је дефинисање циљног тржишта, што према Уредби НПНО значи апстрактно
и уопштено описивање групе купаца са заједничким карактеристикама како би
Directive 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance
distribution (recast), Official Journal of the European Union, L 26, 2.2.2016, p. 19–59 [Директива 2016/97
Европског парламента и Савета од 20. јануара 2016. године о дистрибуцији осигурања (измењена
и допуњена) (Директива о дистрибуцији осигурања, 2016), Службене новине Европске уније, Л 26,
2.2.2016, 19–59].
2
Commission delegated Regulation (EU) 2017/2358, of 21 September 2017 supplementing Directive (EU)
2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to product oversight and governance
requirements for insurance undertakings and insurance distributors, Official Journal of the European Union,
L 341, 20.12.2017, p. 1–7 [Делегирана Уредба Комисије (ЕУ) 2017/2358 од 21. септембра 2017. којом се
допуњава Директива (ЕУ) 2016/97 Европског парламента и Савета у вези са условима за надзор над
производима и управљањем за друштва за осигурање и дистрибутере осигурања, Службене новине
Европске уније, Л 341, 20.12.2017, 1–7].
3
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dziennik ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej, Poz. 1844, Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730, 2217; z 2020 r. poz. 1180, 2320; z 2021 r.
poz. 355, 680, 2140, 2328 [Закон од 11. септембра 2015. године о делатности осигурања и реосигурања,
Службени гласник Републике Пољске (пољски Закон о делатности осигурања и реосигурања, 2015), бр.
1844, 381/2019, 730/2019, 2217/2019, 1180/2020, 2320/2020, 355/2021, 680/2021, 2140/2021, 2328/2021].
1
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се омогућило произвођачу да прилагоди карактеристике производа потребама,
карактеристикама и циљевима те групе купаца. Циљно тржиште је дефинисано у
одговарајућем обиму детаља узимајући у обзир карактеристике, профил ризика,
сложеност и природу производа осигурања. Дефиницију циљног тржишта треба
разликовати од индивидуалне процене која се врши при закључењу уговора о
осигурању како би се утврдило да ли производ осигурања задовољава потребе и
захтеве купца.
Узимајући у обзир формулацију услова осигурања и разлоге за начин њиховестилизације (углавном ради спречавања погрешног начина продаје), треба
размотрити последице „персонализације производа.” Будући да се осигурање
нуди појединачнимкупцима, а не групи клијената са заједничким карактеристикама, постоји ризик од „избегавања” одредби Уредбе НПНО на начин да велика
хиперсегментација или персонализација покрића може довести до нестанка производа осигурања у смислу који је као одређено осигуравајуће покриће одобрио
надзорни орган. Ово може имати и регулаторне последице у смислу могућности
ефикасне интервенције на производу у односу на персонализоване услове осигурања (који нису de facto производи осигурања), као и грађанско-правне импликације у смислу контроле злоупотреба одредби општих услова осигурања,
које се спроводи кроз анализу производа осигурања, а не појединачног уговора
о осигурању. Ово произилази из одредби Директиве 93/134, према којој се злоупотреба утврђује у односу на стандардне услове, а не на појединачно уговорене
услове (одредбе уговора закљученог са потрошачем о којима се није појединачно
преговарало нису обавезујуће ако обликују његова права и обавезе на начин супротан доброј пракси, грубо нарушавајући његове интересе).
Осим чисто правних недоумица, хиперсегментација ризика може бити
друштвено неефикасна ако не доводи до привлачења нових осигураника у
заједницу (пул – прим. прев.) ризика, па чак може спречити друштвено корисна
понашања, као што су истраживање и развој. Коначно, више премијске стопе
могу спречити осигуранике да се упуштају у веће ризике, што може спречити неке
појединце да учествују у важним животним активностима, као што су вожња или
поседовање куће. Имајући у виду ове недостатке, чини се разумним имати широк спектар ризика и унакрсно субвенционисати осигуранике који представљају
различите нивое ризика, иако то крши либертаријански идеал актуарске правде.
Неограничено коришћење усавршене предиктивне моћи случајних догађаја може
бити у супротности са идејом заједнице ризика, а самим тим и квалификацијом
покрића као осигурања (Swedloff, 2020).
Сумње иду још даље. Примена вештачке интелигенције (даље у тексту: ВИ)
може довести до ситуације у којој осигуравачи неће моћи да ограниче коришћење
одређених извора и категорија података, чак и ако ће то бити законом забрањено.
Ово се односи на карактеристике ризика као што су пол, раса, религија, итд. који
Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, Official Journal of the
European Communities, L 095, 21.04.1993, p. 29–34 [Директива Савета 93/13/ЕЕЦ од 5. априла 1993. о
непоштеним условима у потрошачким уговорима, Службене новине Европских заједница, Л 095, 21.
4. 1993, 29–34].
4
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се сматрају друштвено неприхватљивим за коришћење у процени ризика, иако
објективно утичу на његов ниво (Swedloff, 2020; The Insurance Institute of Canada,
2021; OECD, 2020). Класификација ризика заснована експлицитно на претходно
наведеним карактеристикама може појачати постојеће неједнакости применом
виших премијских стопа за одређену групу или их дефинисати као инхерентно
ризичније и слабо осигурљиве. Поред питања солидарности и социјалне правде,
ово би могло да смањи заједнице (пулове – прим. прев.) ризика. Стога се забрана
примене карактеристика ризика на које се не може утицати при одређивању премије осигурања може посматрати као израз правде, посебно када већа премија не
смањује вероватноћу ризика (Swedloff, 2020).
Хиперсегментација такође провоцира приговоре општијег карактера. По
мишљењу неких, она осуђује осигурање на нестанак јер може довести до таквог
финог подешавања премијских стопа у односу на ризик због чега се осигурање
може претворити у штедњу која није заснована на насумичном настанку штетних догађаја (Optic, 2020). Због тога, последице искључених штетних догађаја из
осигурања пале би на друштво које би их сносило на основу друштвене солидарности, као што тренутно очекујемо од осигурања. Дакле, сама спојивост нових
технологија са буквално схваћеним одредбама права осигурања не би требало да
буде одлучујућана њихову доследност са принципима осигурања. Из разлога што
се уговор о осигурању у својој друштвеној улози заснива управо на узајамном
дељењу ризика и друштвеној солидарности, док потпуна индивидуализација процене ризика и хиперсегментација може бити у супротности са овим претпоставкама. Дакле, уколико би хиперсегментација довела до искључивања и смањења
осигурљивости одређених ризика или друштвених група, а да се истовремено
не створи други механизам за управљање таквим ризицима, то би био разлог за
одговарајућу законодавну интервенцију.
4. Случајност ризика и осигурљивог интереса
Осигурљиви интерес се може дефинисати као могућност претрпљења штете
као последице случајног догађаја предвиђеног уговором о осигурању. Он стоји у
средишту уговора о осигурању и на стражи забране обогаћења, због чега представља претпоставку за пуноважност уговора или наплате накнаде штете („правни или правичан однос према подухвату или било којој имовини која је у њему
угрожена”, Clarke, 2009). Теорија интереса осигурања првобитно се развијала у
осигурању имовине, али се сада не доводи у питање ни у вези са осигурањем
лица, тако да је интерес осигурања однос осигураника према имовини или сопственој личности, што имплицира могућност претрпљења штете услед случајног
догађаја. Ова могућност и жеља за заштитом од последица случајних догађаја
одређује сврху уговора о осигурању којој заједнички теже обе уговорне стране.
О питањима теорије осигурљивог интереса и случајности догађаја покривених
осигурањем треба разговарати посебно имајући у виду могућности које произилазе из примене нових технологија у осигурању.
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Прво питање се јавља у контексту стварања производа осигурања поменутог
и у трећем поглављу овог рада. Техничка могућност високе гранулације циљне
групе купаца, као и прецизно дефинисање „супротне групе” у датом осигуравајућем производу несумњиво може довести до бољег задовољења потреба клијената, а самим тим и бољег задовољења њиховог осигурљивог интереса. Ово је у
корелацији са одредбама Уредбе НПНО, чија је основна сврха да се обезбеди да
су производи осигурања осмишљени на начин да узму у обзир циљеве, интересе
и карактеристике клијената (Уредба НПНО, 2017, чл. 4), као и да дистрибутери
пласирају само оне производе осигурања који задовољавају потребе, карактеристике и циљеве клијената који припадају циљном тржишту (Уредба НПНО, 2017,
чл. 5). Из овога се може закључити да ће осмишљавање производа коришћењем
алгоритама које обезбеђује ВИ боље испунити ове прописе и боље прилагодити производ посебном интересу купца. И овај закључак не мења горе наведено
упозорење о потенцијалним макро ефектима повећања броја клијената који су
изложени већим премијама или искључењу из осигурања (IAIS, 2020; The Insurance Institute of Canada, 2021). Овај закључак нам указује на различите макро и
микро утицаје и потребу њиховог уравнотежења у контексту друштвене улоге
осигурања као метода управљања ризиком.
Оно што се такође чини важним за спровођење принципа осигурљивог интереса у вези са случајношћу настанка осигураног догађаја, јесте прогресивна
могућност предвиђања и спречавања ризика или бар њихових последица. Утицај
нових технологија у тој области не може се преценити. То се може постићи уз помоћ нових извора података о претњама и бољом и бржом анализом, а самим тим
и применом ефикаснијих метода реаговања на претњу или на догађај који се већ
десио. Сарадња уговарача осигурања са осигуравачем у овој области у комбинацији са релевантнијим производом или прилагођеним осигуравајућим покрићем
значајно повећава улогу осигурања у смислу не само накнаде штете, већ и превенције штете. Иако је историјски осигурање углавном било фокусирано на комбиновање појединаца у заједнице ризика и надокнаду штета, његова примарна
функција није била да спречи или предвиди ризике како би их елиминисала или
смањила (улога осигурања је била више „реактивна”, него „проактивна”). Проактивност је нешто ново што се може постићи захваљујући новим технологијама и
несумњиво је утицало на промену перцепције уговора о осигурању као инструмента управљања ризиком, не само кроз пренос ризика (Optic, 2020; Keller, 2020).
Како показују студије, ефекат превенције ризика постиже се углавном променом понашања осигураника које је појачано уређајима заснованим на новим
технологијама, али то је сигурно само почетак. Превентивна улога осигурања
може се са високим степеном извесности сматрати „новом нормалношћу.” У регулаторном контексту, то може довести до промена углавном у области потенцијалног јачања превентивних обавеза осигураника. Међутим, не може се искључити
да ће то довести до потребе да се редефинише уговор о осигурању, чија правила
тренутно регулишу обавезу осигуравача да плати надокнаду или пружи друге
услуге али не пре него што настане ризик (види на пример, одредбе ПЕУПО),
а не да регулишу спречавање настанка ризика. Прихватање промене пословног
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приступа осигуравача превенцији и њено стављање у законске оквире (осигуравач би постао пружалац превентивних решења, при чему би исплата надокнаде
штете била само последње средство у случају неуспеха превентивних мера), такође може постати изазов за надзорне органе осигурања.
Концепт параметарског осигурања, чији је развој умногоме олакшан употребом нових извора података (на пример, сателита), такође заслужује посебну
пажњу. Начин спровођења ових осигурања изазива сумњу у постојање осигурљивог интереса (и принцип обештећења) у вези сапретварањем чистог ризика у
шпекулативни ризик. То је зато што се обрачун накнаде за осигурање у параметарском осигурању врши без обзира на стварни губитак који је претрпео осигураник и заснива се на индексу о коме су се уговорне стране споразумеле (Law
Commission and Scottish Law Commission, 2016). С друге стране, тврди се да је у
недостатку контроле осигураника над настанком случајног догађаја искључена
шпекулативна природа ризика, а право осигурања не забрањује надокнаду штета
обрачунатих другачије, него као стварни губитак (видети ПЕУПО и друге националне прописе о осигурању) (широко распрострањен модел осигурања у систему
нове вредности) (Lin, Kwon, 2019).
5. Добра вера, лојалност и транспарентност
Питање транспарентности нас води у оквир једног од основних принципа
уговора о осигурању – принципа добре вере. Од свог почетка, принцип је
укључивао поверење и лојалност између страна укључујући, што је најважније,
пријављивање информација битних за оцену ризика који треба да се осигура.
Вишегодишња брига осигуравача било је потенцијално ускраћивање неповољних
информација о предмету осигурања, повећавајући ризик мимо знања осигуравача
(теорија лажног прјављивања и прикривања битних чињеница). Међутим, то је
било у време када је осигураник био једини „власник” информација и од његове
добре воље је зависило да ли ће их пријавити осигуравачу. Из тог разлога, овај
принцип је био загарантован већ у првим законима о уговору о осигурању (на
пример, Закон о поморском осигурању из 1906. године Уједињеног Краљевства
Велике Британије и Северне Ирске). У ПЕУПО, чл. 2:101 регулише обавезу
да се ризик детаљније пријави: „(1) Уговарач осигурања је дужан да обавести
осигуравача о свим околностима које је уговарач осигурања знао или је требало
да зна а које су предмет разумљивих и недвосмислених питања које постави
осигуравач. (2) Околности из ст. 1, примењују се и на оне за које је осигураник
знао или је требало да зна.”
Употреба нових технологија, посебно ВИ за потребе процене ризика,
поставља лојалност и транспарентност у ново светло и покреће нове дилемеу
вези са применом прописа. Једно питање је извор података које осигуравачи
користе за процену ризика. На основу прописа, осигураник може сматрати да
се процена ризика претежно заснива на његовим информацијама, над којима
он има контролу. Међутим, ВИ може бити „способна” да издвоји и процени
индивидуалне карактеристике купаца из спољних извора, иако их осигуравачи
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нису затражили. Тада се поставља питање колико је лојалнода осигуравач
користи такве податке и да ли то испуњава принцип поступања у доброј вери.
Постепено јачање положаја осигуравача кроз развој технике осигурања доводи до
све већег истицања улоге реципроцитета принципа добре вере и потребе његовог
одржавања у свим фазама односа осигурања, не само одстране осигураника већ
и од осигуравача.
Са питањем међусобне лојалности треба се суочити и када се анализирају
последице кршења обавеза осигураника у ситуацији коришћења ВИ за анализу
ризика. Када информације потичу од људског бића (осигураника) и користи их
људско биће (осигураник) у процесу преузимања ризика, лако је захтевати од
осигуравача да докаже узрочну везу између погрешних података и процене ризика
или било које грешке осигураника. Може бити другачије када информације не
долазе од самог осигураника, већ на пример, са друштвених мрежа када није
јасно како се одређена информација одражава на ниво ризика и самим тим је
тешко проценити утицај одређене погрешне информације о одлуци осигуравача
о покрићу.
Важност овог питања захтева сучељавање прописа који спроводе принцип
добре вере, као што су чл. 2 ПЕУПО или национални прописина пример, Француске, Белгије, или Немачке. Као резултат тога, осигураник поступа у доброј вери
не само када су информације објективно тачне, већ и када је са дужном пажњомдавао објективно нетачне информације. На основу ових прописа, последице
пријаве ризика заснивају се на дужној пажњи и лојалности осигураника, ау мањој
мери на објективном утицају информација на процену ризика или објективну
истинитост података. Ово указује на то да у обезбеђивању покрића осигуравача
преовладава елемент (добре) воље у комбинацији са применом концепта дељења
ризика. Концепт успостављањња заједнице (пула) ризика стога подразумева да
су различити нивои ризика прихватљиви све док се поједини чланови заједнице
ризика понашају лојално, како у фази процене ризика (давањем информација
које су тачне са њихове тачке гледишта), тако и у области превенцијештета (избегавањем проузроковања осигураног случаја). Зато је оправданазабринутост
корисника услуга осигурања када осигуравачи доносе одлуке о „штети” на основу података које потрошачи нису директно дали, а који могу бити непотпуни
или нетачни.Заиста, неупознатост да се подаци користе у сврхе осигурања значи
и немогућност да се исправе нетачни подаци које је дао осигураник (IAIS, 2018;
IAIS, 2020).
Вештачка интелигенција може пореметити равнотежу створену горе наведеним регулаторним стандардом лажног пријављивања битних чињеница осигуравачу. Потреба да осигуравачи поседују тачне информације, што је очигледно
важно, не треба да буде основ за ослобађање уговарача од обавезе поступања
стандардом дужне пажње или ненамерног чињења грешака пријаве ризика, а
то се огледа у наведеним прописима. Тиме што сваку изјаву у понуди чини потенцијално битном за сваку врсту штете, АИ пребацује терет ризика грешке на
осигуранике у много већој мери него код традиционалног осигурања (Swedloff,
2020). С обзиром на субјективни елемент добре вере који преовладава у пози75
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тивним прописима, употреба ВИ има потенцијал да поремети развијени модел
како функционисања овог принципа. На основу тренутно важећих прописа, у
ПЕУПО и националним законима, осигуравач може применити санкције само
ако је од осигураника тражио одређене податке, а он их ускрати или намерно да
лажне податке, као и ако је таква повреда лојалности стварно утицала на настанак осигураног случаја. Да ли лажни лични подаци које је осигураник објавио на
Фејсбуку аутоматски значи нарушавање добре вере у односима са осигуравачем
када их је осигуравач користио без провере са осигураником?
Као што је поменуто, у ери пре ВИ, осигураници су били ти који су поседовали (готово сво) знање о ризику. Данас, технологија ВИ поставља осигураваче у
положај супериорнији од самих власника ризика (Optic, 2020). У овој ситуацији,
терет обавезе транспарентности прелази на осигуравача, који мора транспарентно и у доброј намери да представи осигуранику како се подаци тумаче у процесу
преузимања ризика. Ова транспарентност треба да се одвија у сваком од аутоматизованих процеса, односно процедурама процене ризика, одређивању цене и
процедурама исплате штета, како би осигураници разумели најважније елементе.
Конкретно, аутоматизоване одлуке које утичу на купца треба да буду објашњене
са истим степеном детаља и јасноће као што би искусни професионалац учинио
у сличном случају без употребе аутоматизоване обраде (Optic, 2020).
Будући да улога принципа добре вере не престаје закључењем уговора о
осигурању већ траје до исплате штете, терет добре вере у фази намирења штете
очигледно пада на обе стране, односно осигураник не треба да пријављује лажнеодштетне захтеве, док осигуравач треба да благовремено и у складу са условима
осигурања процени осигурани догађај и износ штете и исплати одштету. Нова
технологија у фази обраде штета подстиче извршење уговора на начин који задовољава потребе осигураника и на тај начин јача осећај лојалности између страна,
ако су претпоставке које стоје иза аутоматизованих система за одштетне захтеве
програмиране да то и учине. Технологија у рукама осигуравача може послужити
лојалном, али и супротном понашању. Тврдило се да је осигуравач технички способан да програмира процес процене штета тако да обрачуна штету на најнижем
дозвољеном нивоу и исплати је што је касније могуће. Наравно, не изазивају све
нове технологије такве бриге. Потпуно супротан закључак може се извући из употребе блокчејна, за који се каже да „има потенцијал да поново створи поверење.”
Премиса блокчејна, ако се правилно разуме, може заменити поверење у осигуравача поверењем у систем и на крају може допринети рационалнијем приступу
управљању ризиком (World Bank Group, 2018).
6. Да ли шифра представља уговор
Парафразирајући Лоренсаа Лесига који тврди да је „кодекс закон” (Lessig,
1999), питање неопходно у оквиру ове дискусије је да се одговори на питање да
ли кодекс може бити уговор о осигурању. Уобичајено, технологија „блокчејн” се
своди на слој дистрибуције и испуњења уговора о осигурању. Међутим, када погледамо како то функционише, можда се заправо ради о више од тога. „Блокчејн”
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се односи на специфичан приступ снимању и дељењу података. Ова технологија омогућава да се трансакције и подаци снимају, деле и синхронизују преко
дељене мреже различитих учесника (чува и преноси податке у „блоковима” који
су међусобно повезани да формирају дигитални „ланац”)(Berry, 2016; Borselli,
2019). Блокчејн користи криптографске и алгоритамске методе за складиштење
и синхронизацију података широм мреже на непроменљив начин. Чини се да
тренутна проверљивост извора информација која омогућава потпуну ревизију
укида потребу за посредником или проценитељем штете у складу са принципима
уговора о осигурању. Она јача (или чак замењује) поверење и лојалност између
уговорних страна које су основа традиционалног уговора о осигурању, како у
фази прикупљања података о ризику, тако иу фази извршења уговора кроз проверу постојања права на надокнаду штете, тако и кроз обрачун бенефиције.
У том контексту, међутим, поставља се питање да ли се ипак ради о уговору
о осигурању? Истина је да блокчејн не стоји на путу функционисања осигурања
као заједнице (пула) ризика, али када се блокчејн односи на одсуство посредника,
заправо се не ради о агенту или брокеру, већ о осигуравачу који изугла система
представља својеврсног посредника у организовању заједнице (пула) власника
ризика, управљању њиме и средствима прикупљеним од премија за обезбеђивање будућих исплата и наплати накнаде за ове послове. Ако, с друге стране,
заједница (пул) ризика може да функционише преко блокчејна без „посредника”,
да ли онда имамо везе са уговором о осигурању чија уговорна страна, у данашњем
правном оквиру, мора бити друштво за осигурање које поседује дозволу за рад
(уговор о осигурању се сматра квалификованим уговором од стране једног аутора. Или ће то бити уговорни однос између свих учесника у трансакцији и система.
Ако прихватимо паметни уговор о осигурању као програм ускладиштен на
блокчејн који се покреће када су испуњени унапред одређени услови на начин
да се потраживање из осигурања плаћа аутоматски након уноса података, без
укључивања контролора, можемо претпоставити да имамо посла са уговором
(Pecyna, Behan, 2020). Такав закључак ће бити оправдан када су „унапред дефинисани услови”правила о којима су се споразумели уговарач полисе и осигуравач,
уносом „унапред дефинисаних услова” (унапред дефинисана правила) у систем
(Levi, Lipton, Arps, 2018). Утицај блокчејна на уговор је тада у суштини технички
и можемо тврдити да то не утиче на природу уговора.
Међутим, теорија истиче да „паметни уговор није нужно еквивалентан уговору у правном смислу и да ће његова правна квалификација зависити од анализе
од случаја до случаја”, а de facto од садржаја шифре. Заиста, то може да иде и даље
од фазе испуњења уговора, јер је у неким околностима могуће да ће програмски
језик паметног уговора сам чинити садржај уговора (Pecyna, Behan, 2020). Међутим, чини се да чак и таква могућност не мора нужно довести до промене принципа уговора о осигурању, ако се шифра заснива на транспарентним подацима о
ризику и условима исплате штете, све док спречава исплату у случају намерних
догађаја или у којима недостаје случајност из неког другог разлога. Такав поглед
не мења ни нове начине обрачуна накнаде, као што је то случај код параметарског
осигурања (EIOPA, 2021). Чак и ако ово може потенцијално бити у супротности
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са принципом обештећења, оно задовољава критеријуме осигурљивости ризика
и дефиниције осигурања, како економске тако и правне. Међутим, неки аутори
већ истичу да се концепти специфични за индустрију, као што су „добра верa” или
„разумност”, потенцијално не могу изразити једноставним правилима на којима
се тренутно заснивају паметни уговори. Било би потребно безброј шифара и ресурса да би се описале све могуће могућности и сложени сценарији. Ове сумње
се не могу занемарити ако се блокчејн примењује у осигурању које је сложеније
од самог покривања ризика од кашњења лета (AXA, 2017; Linarelli, 2019; EIOPA,
2021; Lloyd’s, 2019; Kot, 2020). Разумно је претпоставити да ће примена блокчејна
на друге, сложеније врсте осигурања уследити како сама технологија буде напредовала, када се чак и најсложенији сценарији могу испољити у шифри.
Међутим, горе наведено не даје одговор на фундаментално питање:Да ли
ће такав паметни уговор и даље бити уговор о осигурању ако осигуравач игра
улогу пуког „посредника” који се може елиминисати? Заиста, чини се да ће то и
даље бити уговор о осигурању који се „као дан”може признати без икакве сумње
под условом да субјект са дозволом за рад одлучује о трошковима покрића и
условима надокнаде штета. Томе у прилог говоре не само формално захваћене
essentialia negotii (битни састојци уговора о осигурању), који су прописани
правилима грађанског права, већ и прописи о управљању фондом осигурања,
односно условима за обављање послова осигурања, а у Европи дефинисани
претежно Директивом о солвентности II. Међутим, чим ове услове осигурања
може поставити свако, а да исплата штете може доћи из разних извора и од
осигуравача (на пример, прикупљањем одређене суме новца са кредитних картица
учесника система и пребацивањем на рачун осигураника), можда и даље имамо
посла са уговором, али то или неће бити уговор о осигурању или ћемо морати да
прихватимо промену његове правне природе. Да би шифра, систем или његови
анонимни учесници или ВИ са правним субјективитетом постали осигуравач
(Linarelli, 2019) формално ће захтевати интервенцију законодавца.
7. Закључак
Осигурање се заснива на поверењу. Ова тврдњасе истиче још од настанка
осигурања и наставља се понављати и сада у вези са применом нових технологија на закључивање и испуњавање уговора о осигурању. Поверење у технологију је кључно, како тамо где је њихова употреба усмерена на интерне процедуре
друштва за осигурање (на пример, актуарске послове), тако и у директном односу
са уговарачем осигурања, као што је постављање конкретних питања за оцену
ризика.
Нове технологије имају потенцијал да уведу промене у скоро све карактеристике и принципе осигурања. Улога надзорних органа је стога да размотре које
промене треба да прихватимо и које вредности су толико битне за осигурање да
би њихово очување требало да буде загарантовано, а главни фактор не би требало да буде тзв. природа уговора о осигурању, већ његова способност да обезбеди
вредности за које служи осигурање.
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Abstract

The topic of new technologies impacting insurance has become an obvious and
frequent subject of discussions at both academic and practical levels. It is about all the
tools of new technologies that can be used at all phases of the insurance value chain
from contracting until payment of a claim. The scope and direction of the technological
changes raise questions about their consistency with the nature of insurance and
its established principles. The research objective is to present the impact of new
technologies on the insurance contract and to determine whether these developments
necessitate a change in the approach thereto. Thus, the author asks the question how
we actually understand insurance, what is its distinguishing feature and where is the
limit beyond which we will have to look for another term than insurance? Finally, the
changing nature of insurance subject to new technologies, can still be framed as an
insurance contract, or should we expect to develop a new type of contract, such as risk
management.
Key words: transparency, good faith, AI, blockchain, insurance, risk-pooling, peerto-peer
1. Introduction
New technologies proved to be disruptive for insurance. Primarily it seemed that
they would affect only the distribution channels and communication between the
policyholders and insurers. It however appeared to be far from the truth and solely
a peak of the iceberg. This is common knowledge already that the new technologies
change the “face” of insurance, but quite probably they change also the brain of insurance
and its DNA. It’s a task for insurance lawyers to identify the consequences thereof.
This task seems to be necessary, as all the established principles are at stake, such as
trust, transparency, loyalty, the community of risk, insurable interest, and others. By
saying this the author does not mean the new technologies in insurance represent only
*
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downsides or that they threat the existence of insurance. Quite to the contrary. They
do have the potential of raising risk management on a higher level. Though we need to
be aware of the legal consequences of these changes, in particular, and ask about the
boundaries of the insurance contract. The purpose of this paper is thus to discuss the
role of insurance and its legal vehicle, i. e. insurance contract in view of the disrupting
power of new technologies.
Insurance since its inception has been an international phenomenon, supported by
the liberalization of trade rules. Therefore, it seems reasonable to state that the principles
of the insurance contract are also shared globally. This observation is important insofar
as it justifies, and makes it easier to look for, common drivers of change within the rules
also on a global, or at least European, level. In this regard, it is worth mentioning that
contract law in the European Union presents a primarily functional approach (Lurger,
2004) and proclaims a departure from a formalistic approach and abstract understanding
of legal principles, including contracting. This is relevant for the consideration of their
state of existence and evolution. Considerations in this regard are worthwhile despite
the fragmentary nature of the integration of private law, including contract law.
2. Where are the boundaries of insurance contract
Any deeper analysis of the spectrum of possibilities for new technologies in insurance raises many irremovable questions or doubts, including of an ethical nature.
These are strongly rooted in the values professed by modern societies regardless of
membership in a particular legal culture. In the view of the author it is not possible to
assess the principles expressed in legal regulations without touching the underlying
values. Thus, the analysis of the values embedded in the insurance contract must be
tackled when discussing the nature of the insurance confronted with the new technologies. The second, more far-reaching isse is whether the impact of new technologies on
the insurance contract goes so far that it changes its nature in a way that is irreconcilable
with its seemingly immanent features.
At the beginning of this part of the discussion, we should ask how we understand
insurance and what is its distinguishing feature and where is the limit beyond which we
will have to look for another term than insurance? Before we reach for theoretical sources, we can use such common ones as wikipedia or investopedia. They define insurance
as: “the contractual obligation of the insurer to provide benefits in the event of events in
the life, health or property of the insured; the performance of the obligation is carried
out by the insurer by paying claims or benefits from a fund created from premiums paid
by individuals at risk of these events” (Wikipedia), or making the emphasis on aspects
of risk management which define insurance as “means of protection from financial loss.
It is a form of risk management, primarily used to hedge against the risk of a contingent
or uncertain loss” (Wikipedia). Investopedia, on the other hand, points to insurance as
“a contract, represented by a policy, in which an individual or entity receives financial
protection or reimbursement against losses from an insurance company. The company
pools clients’ risks to make payments more affordable for the insured” (Investopedia).
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Reaching back to the doctrine of insurance law, points to the rather obvious nature
of the insurance contract, distinguishing it from other contracts. For example, Professor
M. Clarke states quite emphatically that: “The English courts know an elephant when
they see one, so too a contract of insurance.” He also points out that until 2001, English
legislation did not define insurance or a contract of insurance at all (Clarke, 2009).
This has its undoubted advantages in terms of flexibility, since definitions can be both
too broad and detrimentally too narrow (Clarke, 2009). The definition of an insurance
contract is useful from the perspective of regulating the business of insurance, in the
sense that this business means the performance of activities related to offering and providing protection against the consequences of fortuitous events, and this protection is
provided only on the basis of an insurance contract (thus the insurance license is about
the approval to conclude certain types of a contract, showing very specific features).
Confronting the descriptive Anglo-Saxon approach with other jurisdictions, we
can cite Polish Civil Code, Article 805, according to which “by an insurance contract the
insurer undertakes, within the scope of its business, to provide a specific performance in
the event of an accident foreseen in the contract, and the policyholder undertakes to pay
the premium.” In turn, the definition proposed in PEICL seems to address all the doubts
raised in the doctrines of individual European countries and formulates the insurance
contract as “a contract under which, however, a party – the insurer, undertakes towards
the other party – the policyholder, to cover a specific risk in exchange for an insurance
premium” (Basedow, Birds, Clarke, Cousy, Heiss, Loacker, 2016).
Although this study focuses on the legal aspects of insurance (i.e. the contractual
relationship), in order to draw a meaningful conclusion about the real impact of new
technologies thereon, it is necessary to at least touch the definition of insurance also
on the economic, financial and sociological level. Based on these, we can distinguish
features that reflect the values that stand at the roots of insurance. These features include reciprocity of burden and randomness of events, determinability and calculability
of loss, existence of a large number of individuals exposed to similar risks (RonkaChmielowiec, 2016; Vaughan, 1997; Williams et al. 2002). Regardless of the origin of
the definition, three basic elements of the insurance contract can be distinguished,
namely the obligation of the policyholder to pay the premium, the uncertainty of the
occurrence of an insured event, and the obligation of the insurer to pay compensation
in the event of the risk materialization (Basedow et al. 2016). In a broader context, what
emerges is a picture of an economic institution designed to protect individuals (and
society more broadly) from the consequences of random events that threaten certain
values considered socially important, which is best seen in compulsory insurance (Orlicki, 2011).
The features of insurance are transformed into operational principles of the insurance contract to ensure the functioning of insurance. Doctrine distinguishes several basic principles of the insurance contract, depending on the legal culture: (1) the principle
of good faith (2) the principle of insurance interest (also called the indemnity principle
or prohibition of enrichment), (3) the principle of reasonable expectations. Just as the
principles reflect the basic values of insurance, they should be distinguished from rules,
which aim at implementing the postulates included in the principles in an operative
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way (e.g. the provisions of the risk declaration express the principle of good faith in
insurance, etc). This conception of rules can be adopted after Prof. Ronald Dworkin
(Malinowska, 2008; Dworkin, 1977).
The above principles have been functioning in insurance since its beginnings, distinguishing it from other risk management instruments or other types of contracts.
What is changeable are the rules, which must follow the evolving reality, such as technology. Thus, in ever new ways, legislators are regulating the behaviour of the insurers, which to ensure the operation of the insurance principles. Indeed, various laws
and regulations, including insurance laws, privacy laws, anti-discrimination laws, and
supervisory requirements are designed to ensure that insurers act fairly, transparently,
responsibly and in the best customer interest. The increasing application of new technologies raise questions about compromising some of the principles (Keller, 2020).
3. Risk-pooling or risk-splitting
Solidarity in risk bearing, community of risk, or mutuality are often cited key features of insurance (Keller, 2020). The insurance grew out of the concept of pooling the
risk which is common to larger number of people and consequently is easier to bear
when it’s spread (Ronka-Chmielowiec, 2016). This concept is also present in completely
modern forms, such as peer-to-peer insurance. The issue of sharing the risk in the
context of new technologies should be discussed with respect to the possibilities of
risk assessment leading to the precise risk and customer segmentation. With the help
of new technologies, insurers can assess risks so precisely that they are able to create
very narrow target groups of insureds reflecting nearly identical risk levels, and consequently limit their offerings to only those risks where the risk-to-premium ratio is
favorable (Optic, 2020). Although homogeneity of the risk is traditionally considered
beneficial in forming target groups for the purpose of creating the insurance product
and subsequently for assessing the risk (Williams et al. 2002; Bravo, 2019; Polish Insurance and Reinsurance Activity Act, 2015, Art. 33; Insurance Distribution Directive,
2016, Art. 25), the application of new technologies can lead to hypersegmentation,
i.e. to creating very narrow target groups or even creating the products addressed to
an individual customer. In this respect, one encounters quotes such as “personalized
insurance product” in order to emphasize the advantages of such a solution. But isn’t
it self contradictory? The answer to this question may be found in the regulations on
governing insurance product included, for example, in the Delegated Regulations issued
in implementation of the IDD Directive1 (POG Regulation2). Numerous studies and
sources of both state law and soft law lead to the conclusion that the insurance product
should be distinguished from a particular, individually agreed insurance contract. InDirective 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance
distribution (recast), Official Journal of the European Union, L 26, 2.2.2016, p. 19–59.
2
Commission delegated Regulation (EU) 2017/2358, of 21 September 2017supplementing Directive (EU)
2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to product oversight and governance
requirements for insurance undertakings and insurance distributors, Official Journal of the European Union,
L 341, 20.12.2017, p. 1–7.
1
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surance product in its formal, external layer may be identified with general insurance
terms shaping the rights and obligations of the parties to the insurance contract based
on such standard terms. Numerous lawmakers provide for the obligatory content of the
standard insurance conditions, but not of the individual insurance contract (e.g. Polish
Insurance and Reinsurance Activity Act 2015, art. 163). Taking the above into account,
it should be stated that by regulating an insurance product, the legislator has in mind
standard insurance terms creating a generalized type of insurance coverage addressed
to a specific circle of insurance customers (target group), which is determined by the
provisions of the POG Regulation. In this context the legislator has also clearly separated the process of creating an insurance product from the process of its distribution
and risk assessment of an individual customer. It consists of activities specified in the
POG Regulation, within the framework of which the product manufacturer determines
the most important features and main elements of the insurance product, including
the scope of insurance, price, costs, risk, target market and rights to compensation and
guarantee, which are not significantly modified by the insurance company. The core of
product manufacturing is the definition of the target market, which according to the
POG Regulation means describing a group of customers with common characteristics
at an abstract and generalized level to enable the manufacturer to tailor the product
features to the needs, characteristics and objectives of such group of customers. The
target market is defined at an appropriate level of detail, taking into account the characteristics, risk profile, complexity and nature of the insurance product. The definition
of the target market should be distinguished from the individual assessment made at
the conclusion of insurance in order to determine whether an insurance product meets
the needs and demands of the customer.
Taking into account both the wording of the above provisions and the reasons for
their formulation (mainly to counteract misselling), one should consider the consequences of “product personalisation.” Since the insurance will be addressed to an individual customer, and not to a group of customers with common characteristics, there
is a risk of ‘evasion’ of the provisions of the POG Regulation in such a way that extreme
hypersegmentation or personalization of coverage may lead to the disappearance of
insurance products in the sense adopted by the regulator, as a type of insurance coverage. This, in turn, may have both regulatory implications in terms of the possibility of
effective product intervention in relation to personalized insurance terms (which are
not de facto insurance products), as well as civil law implications in terms of control of
abusive provisions of general insurance, which is carried out also at the product level,
and not at the level of an individual insurance contract. This results from the provisions of the Directive 93/134, according to which abusiveness is determined in relation
to standard terms, and not to individually agreed contractual terms (provisions of a
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dziennik ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej, Poz. 1844, Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730, 2217; z 2020 r. poz. 1180, 2320; z 2021 r.
poz. 355, 680, 2140, 2328 [Act of 11 September 2015 on insurance and reinsurance activities, Journal of Laws
of the Republic of Poland, item 1844, Journal оf Laws of 2019, items 381, 730, 2217; of 2020; Journal of Laws
2020, items 1180, 2320; Journal of Laws of 2021, items 355, 680, 2140, 2328].
4
Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, Official Journal, L
095, 21. 04. 1993, p. 29–34.
3
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contract concluded with a consumer that have not been individually negotiated are not
binding on him if they shape his rights and obligations in a manner contrary to good
practices, grossly infringing his interests).
Apart from the purely legal doubts, hypersegmentation of risk may be socially
ineffective if it does not lead to attracting new insureds to the risk pool, and may even
inhibit socially beneficial behaviors, such as R&D. Finally, higher rates may prevent
the insured from taking advantage of the higher risk and may prevent some individuals from participating in important life activities, such as driving and owning a house.
Given these concerns, it seems reasonable to have a broad pools of risk and to crosssubsidize insureds representing different levels of risk, even though this violates the
libertarian ideal of actuarial justice. Unrestricted use of the perfected predictive power
of random events may contradict the idea of a community of risk, and thus the qualification of coverage as insurance (Swedloff, 2020).
The doubts go even further. The application of artificial intelligence may lead to a
situation in which insurers will not be able to limit the use of certain sources and categories of data, even if it will be statutorily prohibited. This concerns about risk factors such
as gender, race, religion, etc., which, although objectively affecting the level of risk, have
been deemed socially unacceptable to use in risk assessment (Swedloff, 2020; The Insurance Institute of Canada, 2021; OECD, 2020). A classification of risk based explicitly
on the above factors may reinforce existing inequalities by charging a particular group
higher rates, or defining them as inherently riskier and more uninsurable. In addition
to issues of solidarity and social justice, this could reduce risk pools. Therefore, prohibition of applying an uncontrollable risk factor in setting the insurance premium can be
seen as an expression of justice, especially when a higher premium does not reduce the
probability of risk (Swedloff, 2020).
Hypersegmentation also raises more general objections. In the view of some, it
condemns insurance to disappear, as it can lead to such a fine-tuning of premium rates
in relation to risk that it would transform insurance into a savings activity not based on
the randomness of loss events (Optic, 2020). In result, the consequences of loss events
thus excluded from insurance would fall on society, which would bear them on the basis
of social solidarity, as we currently expect insurance to do. Thus, the mere compatibility
of the new technologies with the literally perceived provisions of insurance law should
not decide on their consistency with the principles of insurance. For the reason that the
insurance contract in its social role is based precisely on mutualization of risk and social
solidarity, while total individualization of risk assessment and the hypersegmentation
may contradict these assumptions. Thus, if hypersegmentation is to lead to exclusion
and reduction of insurability of certain risks or social groups, without simultaneously
creating another mechanism for managing such risks, this would be a reason for appropriate legislative intervention.
4. Randomness of the risk and insurable interest
The insurable interest can be defined as the possibility of suffering a loss as a result
of a random event provided for in the insurance contract. It stands at the center of the
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insurance contract and on the guard of the prohibition of enrichment, thus constituting
a premise for the validity of the contract or receipt of indemnity (“a legal or equitable
relation to the adventure or to any property at risk therein” (Clarke, 2009). The theory of
insurance interest originally developed in property insurance, but now is not questioned
also in relation to personal insurance, so that the insurance interest is the relationship of
the insured to property or personal goods, which implies the possibility of suffering a loss
due to a fortuitous event. This possibility and the desire to protect against the consequences
of fortuitous events determines the purpose of the insurance contract, which is jointly
pursued by both parties to the contract. Both those issues: the theory of insurable interest
and the randomness of events covered by the insurance should be discussed in view of
the possibilities resulting from applying new technologies in insurance.
The first arises in the context of creating an insurance product, mentioned also in
point 3 of this paper. The technical possibility of high granularity of the target group of
customers, as well as the precise definition of the antigroup in a given insurance product
can undoubtedly lead to a better satisfaction of customers’ needs, and thus better reflect
their insurable interest. This correlates with the provisions of the POG Regulation, the
premise of which is to ensure that insurance products are designed in such a way as to
take into account the objectives, interests and characteristics of customers (Article 4 of
the POG Regulation), and to market only those insurance products that meet the needs,
characteristics and objectives of customers belonging to the target market (Article 5
of the POG Regulation). One can conclude from this that building a product using
algorithms provided by AI will better fulfill these regulations and will better tailor the
product to the particular interest of the customer. And this conclusion is not altered
by the caveat raised above about the potential macro effects of increasing the number
of customers exposed to higher premiums or exclusion from insurance coverage (IAIS
2020; The Insurance Institute of Canada, 2021). This conclusion highlights to us the
different macro and micro impacts and the need to balance them in the context of the
social role of insurance as a risk management method.
What also seems important for the implementation of the principle of insurable
interest in the context of the randomness of events, is the progressive possibility of
predicting and preventing the risk or at least their consequences. Impact of the new
technologies in that field cannot be overestimated. This can be achieved with the help
of new sources of data about threats and, better and faster analysis, and, consequently,
also by implementing more effective methods of reacting to a threat or even to an
event that has already taken place. Cooperation of the policyholder with the insurer in
this area in combination with a more relevant product or tailored insurance coverage
significantly increases the role of insurance in terms of not only loss compensation but
also loss prevention. While historically insurance was mainly focused on combining
individuals into groups of risks and compensating losses, its primary function was
not to prevent or predict risks in order to eliminate or reduce them (insurance role
was rather “reactive” and not “proactive”). The proactive feature is something new that
can be achieved thanks to new technologies and has undoubtedly had an impact on
changing the perception of the insurance contract as a risk management instrument,
not only through the transfer of risk (Optic, 2020; Keller, 2020).
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As studies show, the risk prevention effect is achieved mainly through behavioral
change by the insured, enhanced by devices based on new technologies, but surely
it is just a beginning. The preventive role of insurance can be regarded with a high
degree of certainty as the “new normal.” In the regulatory context, it may bring about
changes mainly in the area of potentially strengthening the preventive duties on the
part of the insured. However, it cannot be ruled out that this will result in the need to
redefine the insurance contract, which now focuses on the insurer’s obligation to pay
compensation or provide other services in the event of when the risk materializes and
not before (see for example PEICL provisions), rather than focus on preventing the
materialization of the risk. Accepting the change in the business approach of insurers
to the prevention and putting it into a legal framework (the insurer would become a
provider of preventive solutions, and the payment of compensation would only be the
last resort in the event of failure of preventive measures) may also become a challenge
for insurance regulators.
The concept of parametric insurance, whose development has been greatly
facilitated by the use of new data sources (e.g. satellite), also deserves separate attention.
The concept of these insurances raises doubts about the insurable interest (and principle
of indemnity) in the context of by changing pure risk into speculative risk. This is
because the calculation of the insurance compensation in parametric insurance is made
without regard to the actual loss suffered by the insured, and is based on an index agreed
upon by the parties (Law Commission and Scottish Law Commission, 2016). On the
other hand, it is argued that in the absence of the insured’s control over the occurrence
of a random event, the speculative nature of the risk is excluded, and insurance law
does not prohibit the compensation of losses calculated otherwise than as a actual loss
(see PEICL and local other insurance laws) (a widely spread model of insurance in the
system of new value) (Lin, Kwon, 2019).
5. Good faith, loyalty and transparency
The issue of transparency takes us into the territory of one of the fundamental
principles of the insurance contract – the principle of good faith. From its inception, the
principle has involved trust and loyalty between the parties, including, most importantly,
the disclosure of information relevant to assessing the risk covered. A perennial concern
of insurers was the potential withholding of unfavorable information about the subject
matter of the insurance, increasing the risk beyond the insurer’s awareness (doctrine
of misrepresentation and concealment). However, this was at a time when the insured
was the sole “owner” of the information and it was up to his goodwill to disclose it to
the insurer. For this reason, this principle was already guaranteed in the first insurance
laws (such as the Marine Insurance Act of 1906). In the PEICL, Article 2:101 regulates
the duty to declare the risk in a detailed way: “(1) The policyholder shall bring to
the knowledge of the insurer all circumstances known to the policyholder which the
policyholder knew or should have known and which are the subject of intelligible and
unambiguous questions asked by the insurer. (2) The circumstances referred to in par.
1, shall also apply to those of which the insured knew or should have known.”
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The use of new technologies, in particular the artificial intelligence, for purposes
of the risk assessment, puts the loyalty and transparency in a new light and raises new
questions when confronted with the regulations. One issue is the source of the data
that insurers use to assess risk. Based on the regulations, an insured may believe that
the risk assessment is predominantly based on information from himself, over he has
a control. However, artificial intelligence may “be” able to extract and assess individual
customer characteristics from external sources, even though insurers may not ask for
them. The question then appears how loyal it is for an insurer to use such data and
whether this fulfils the postulate of utmost good faith. The gradual strengthening of
the position of insurers through the development of insurance techniques also results
in an increasing emphasis on the role of reciprocity of the good faith principle and the
need to maintain it at all stages of the insurance relationship, not only by the insured
but also by the insurer.
The issue of mutual loyalty should also be confronted when analyzing the
consequences of breaching obligations of the insured in the situation of using artificial
intelligence for risk analysis. When information comes from a human being (the
insured) and is used by a human being (an underwriter) in the underwriting process,
it is easy to require from the insurer to prove a causal link between erroneous data and
risk assessment, or any fault of the insured. It may be different when the information
comes not from the insured himself but, for example, from social media and it is not
clear how a particular piece of information is reflected in the level of risk, and it will
be difficult to assess the impact of a particular erroneous information on an insurer’s
coverage decision.
The importance of this issue requires a confrontation of regulations implementing
the postulate of good faith, such as Article 2 in PEICL or other laws (France, Belgium,
Germany). As results therefrom, the good faith is maintained by the insured not only
when the information is objectively correct, but also when the insured was diligent
in providing the information, even if it was objectively false. As results from these
regulations, the consequences of risk declaration are based on due diligence and loyalty
of the insured, and to a lesser extent on the objective impact of the information on
risk assessment or objective truthfulness of the information. This indicates that the
element of (good) will, in combination with the reliance on the concept of risk sharing,
is predominant in providing coverage by the insurer. The concept of risk pooling thus
implies that different levels of risk are acceptable as long as the individual members of
the pool behave loyally, both in the risk assessment phase (by providing information
that is true from their point of view) and in the loss prevention phase (by not causing
intentionally the insured event). Concerns about “harm” to insurance consumers when
insurers make decisions based on data not directly provided by consumers, which may
be incomplete or inaccurate, are therefore justified. Indeed, not knowing that the data
is being used for insurance purposes also means not being able to correct inaccuracies
by the insured (IAIS, 2018; IAIS, 2020).
Artificial intelligence can upset the balance created by the above regulatory standard
of insurer misrepresentation. The need for insurers to have accurate information-which
is obviously important-should not abstract from the diligence or not intentional faults
by a policyholder when declaring the risk, and this is reflected in the cited regulations.
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By making each statement in the application potentially relevant to each loss, AI
shifts the burden of the risk of error to policyholders to a much greater extent than in
traditional underwriting (Swedloff, 2020). Given the subjective element of good faith
prevalent in current good faith regulations, the use of AI has the potential to disrupt
the developed model of how this principle works. Based on the currently prevailing
regulations, sanctions can be applied by the insurer only if it asked the insured for
specific information and it was withheld or false information was provided intentionally,
and furthermore, if such breach of loyalty had a real impact on the occurrence of an
insurance accident – so in and PEICL an other laws. Can false personal information
published by the insured on Facebook automatically mean a breach of good faith in
relations with the insurer when the insurer used it without verification with the insured?
As mentioned, in the pre-AI era, it was the insured who possessed (almost exclusive)
knowledge of the risk. Today, AI technology places insurers in a position superior to the
risk owners themselves (Optic, 2020). In this situation, the burden of the transparency
obligation shifts to the insurer, who must transparently and in good faith present to the
insured how data is interpreted in the underwriting process. This transparency should
take place in each of the automated processes, i.e. risk assessment procedures, pricing
and claim settlement procedures, to enable the insured to understand the key elements.
Specifically, the automated decisions affecting the customer should be explained with
the same degree of detail and clarity that an experienced professional would in a similar
case without the use of automated processing (Optic, 2020).
Since the role of good faith does not end at the conclusion of the insurance contract
but continues until the claim is paid, the burden of good faith at the claim settlement
stage obviously falls on both parties, i.e. the insured should not make false claims,
while the insurer should promptly and in accordance with the terms and conditions
assess the event and the amount of loss and pay the claim. New technology in the
claims handling phase fosters contract performance in a way that satisfies the insured’s
need and thus reinforces the sense of loyalty between the parties, if the assumptions
behind automated claims systems are programmed to do so. Technology in the hands
of an insurer can serve loyal behavior as well as the opposite. It has been argued that
an insurer is technically able to program the claims process to calculate the claim at the
lowest permissible level and pay it as late as possible. Of course, not all new technologies
raise such concerns. A completely opposite conclusion can be drawn from the use of
blockchain, which is said to “have the potential to reinvent trust.” The blockchain
premise, if properly understood, can replace trust in the insurer by trust in the system
and may ultimately contribute to a more rational approach to risk management (World
Bank Group, 2018).
6. Is code a contract ?
Paraphrasing Lawrence(a) Lessig claiming that “the code is the law” (Lessig, 1999)
the issue necessary in the framework of this discussion is to answer the question whether
the code can be an insurance contract. Commonly, blockchain technology is reduced
to the distribution and execution layer of an insurance contract. However, when we
look at how it works, it may actually be about more than that. Blockchain is about a
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specific approach to recording and sharing data. The technology allows transactions and
data to be recorded, shared and synchronized across a distributed network of different
network participants (it stores and transmits data in “blocks” that are linked together to
form a digital “chain”) (Berry, 2016; Borselli, 2019). Blockchain uses cryptographic and
algorithmic methods to store and synchronize data across the network in an immutable
manner. Instant verification of information sources, full auditability, no need for an
intermediary or loss adjuster seems to be in line with the principles of the insurance
contract. It reinforces (or even replaces) the trust and loyalty between the parties that
are the basis of the traditional insurance contract, both at the stage of collecting risk
data and at the stage of executing the contract through qualification and valuation of
the benefit.
In this context, however, the question arises whether it is still an insurance contract?
It is true that blockchain does not stand in the way of functioning of insurance as a risk
pool, but when blockchain refers to the absence of an intermediary, in fact, it is not
about an agent or broker, but about an insurer, who from the point of view of the system
is a kind of intermediary in organizing a pool of risk-owners, managing it and the funds
collected from premiums for securing future payments, and collecting remuneration for
these tasks. If, on the other hand, the risk pool can operate through blockchain, without
an “intermediary”, do we then have to do with an insurance contract, the party to which,
in today’s legal reality, must be a licensed insurance undertaking (an insurance contract
is considered a qualified contract for that reason). Or will it be a contractual relationship
between all participants in the transaction and the system.
If we understand a smart insurance contract as a program stored on a blockchain
that runs when predetermined conditions are met in such a way that the insurance claim
is paid automatically after data entry, without the involvement of an adjuster, we can
assume that we are dealing with a contract (Pecyna, Behan, 2020). Such a conclusion
will be legitimate when the “predefined terms” are the provisions agreed between the
policyholder and the insurer, introducing the “predefined terms” (predefined rules)
into the system (Levi, Lipton, Arps, 2018). The impact of blockchain on the contract is
then essentially technical and we can claim that the nature of the contract would not
be affected.
However, the doctrine points out that “a smart contract is not necessarily
equivalent to a contract in the legal sense and its legal qualification will depend on
the case-by-case analysis” and de facto on the content of the code. Indeed, it may go
beyond the contract execution phase, as in some circumstances, it is possible that the
programming language of the smart contract will itself constitute the content of the
contract (Pecyna, Behan, 2020). However, it seems that even such a possibility does not
necessarily lead to a change in the principles of the insurance contract, if the code is
based on transparent data about the risk and conditions of paying the claim, as long as
it prevents payment in case of intentional events, or which lack randomness for another
reason. Nor does such a view change new ways of calculating the compensation, such
as in parametric insurance (EIOPA, 2021). Even if this may potentially conflict with
the principle of indemnity, it satisfies the criteria of insurability of risks and definitions
of insurance, both economic and legal. However, some authors already point out that
industry-specific concepts such as “good faith” or “reasonableness” cannot potentially
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be expressed by the simple rules on which smart contracts are currently based. It would
take countless code and resources to describe all possible eventualities and complex
scenarios. These doubts cannot be ignored if blockchain is to apply in insurance more
complex than just covering flight delay risk (AXA, 2017; Linarelli, 2019; EIOPA, 2021;
Lloyd’s, 2019; Kot, 2020). It is reasonable to assume that the application of blockchain
to other, more complex types of insurance will follow as the technology itself advances,
when even the most complex scenarios can be reflected in code.
However, the above does not answer the fundamental question of whether such
a smart contract will still be an insurance contract if the insurer plays a role of a mere
“intermediary” that can be eliminated. Indeed, it seems that it will still be an insurance
contract, which can, like an elephant, be recognized without any doubt, as long as a
licensed entity will decide about the cost of the coverage and terms of compensating
the loss. This is supported not only by formally captured essentialia negotii (substantive
elements of the insurance contract), which are included in the provisions of civil law,
but also by the regulations on managing of the insurance fund, i.e. the conditions for
conducting insurance business, in Europe defined mainly in the Solvency II Directive.
However, as soon as these conditions can be set by anyone, and the payment of claim
can come from dispersed sources and from insurer (e.g. by collecting a certain amount
of money from the credit cards of the participants of the system and transferring it to the
insured), we may still be dealing with a contract, but either it will not be an insurance
contract, or we will have to accept the change of its nature. For a code, a system or its
anonymous participants or an artificial intelligence with legal personality to become an
insurer (Linarelli, 2019) will formally require the intervention of the legislature.
7. Conclusions
Insurance is built on trust. This statement has been made since the dawn of
insurance and continues to be repeated now in the context of the application of new
technologies to the conclusion and performance of an insurance contract. Trust in
technology is key, both where their use is focused on the internal operations of the
insurance company (e.g., actuarial activities) and in the direct relationship with the
policyholder, such as asking specific questions to assess the risk.
New technologies have the potential to introduce changes to almost all insurance
features and principles. The role of regulators is therefore to consider which changes
we should accommodate and which values are so central to insurance that their
preservation should be guaranteed and the main factor should not be the so-called
nature of the insurance contract but its ability to secure the values that insurance serves.
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Апстракт
Незгода ће бити све док имамо возила која се крећу по путу. Ова чињеница
остаје непромењена чак и ако прихватамо свет са све већим бројем аутономних
возила. Из правне перспективе, појава аутономних возиладоводи у питање не
само наша правила о одговорности и безбедносне прописе, већ и оквир осигурања. Овај последњи аспект је изазвао мање дискусије упркос његовом значају
у преношењу ризика и надокнадама штета. Власник возила је у ЕУ у обавези да
закључи осигурање од одговорности за своје регистровано возило. У овом раду
тврдимо да ће аутономних возилапредстављати велике препреке за оштећена
лица када се поуздају у осигурање од одговорности ради надокнаде штете. Критички анализирамо правац прилагођавања постојећег правног оквира и идентификујемо адекватност накнаде по систему „без кривице” у контексту аутономних
возила. Закључујемо овај радистичући на нека важна питања која не спадају у
шеме осигурања, али ће имати значајне последице по будући дизајн парадигме
осигурања за аутономних возилау ЕУ.
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1. Увод
Статистика је показала да је око 95% саобраћајних незгода у ЕУ повезано са
људским грешкама.1 Како смањити људске грешке постаје стога кључно питање
за унапређење безбедности саобраћаја. Један од могућих начина је да се смањи
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ослањање на људска приликом управљања возилом. Ова перспектива више није
фантазија, јер се вештачка интелигенција (даље у тексту: ВИ) користи у возилима.
Инсталирањем више сензора и применом напредних алгоритамских структура,
возило је у стању да прима и анализира податке из околине, што на крају може
омогућити возилима да направе прецизна предвиђања и донесу одговарајуће
одлуке у различитим условима. Возило које има способност самоучења и може
заменити људска бића у доношењу одлука на путу је такозвано аутономно возило
(даље у тексту: АВ).
Иако можемо замислити свет без возила којима управљају људи на путу,
чињеница је да у догледној будућности можемо имати хибридни образац друмског саобраћаја, који садржи и возила која управљају људима и АВ. Овај хибридни саобраћај ће створити многе изазове у погледу регулисања ризика. На пример,
предвиђање је суштина ВИ (Agrawal, Gans, Goldfarb, 2018), али оно може бити
погрешно и АВ не могу у потпуности да избегну све несреће. У ствари, како се у
литератури тврди, регулисање ризика који представља ВИ може бити још теже,
јер доношење одлука у оквиру ВИ система може бити непрозирно и необјашњиво
(Pasquale, 2015). Поред тога, постављају се питања када је у питању интеракција
човека и АВ. Остаје контроверза за питања као што је тренутак у којем ће људивозачи преузимати команде возила и да ли је таква опција примопредаје неопходна за АВ са изузетно високим нивоом аутоматизације. Због тога, већина текуће
дебате се фокусира на питање како одредити одговорност релевантних страна у
циљу одговарајућег одвраћања (Marchant, Lindor, 2012; Webb, 2016; Collingwood,
2017; Taeihagh, Lim, 2019; Patti, 2019) као и како формулисати регулаторнаправила како би се осигурало да само безбедни системи вештачке интелигенције
могу бити стављени у промет (Veale, Borgesius, 2021). Са друге стране, постоји
само мало истраживања која прецизно указују на утицај АВ на сектор осигурања
(Borges, 2019).
Једна важна шема за обезбеђивање обештећења у саобраћајним незгодама у
ЕУ је обавеза власника возила да закључе осигурање од одговорности за своје возило (Директива о осигурању од аутоодговорности, 2009). Главни циљ овог рада
је да открије утицај АВ на тренутни правни оквир осигурања од одговорностии
да даље проценимо потенцијални правац за креирање политике, а затим ћемо
приказати поремећај који стварају АВ. У наставку ћемо објаснити карактеристике правног оквира за решавање саобраћајних несрећа пре АВ (трећи одељак) и
анализирати како АВ представљају изазов обавезном осигурању од аутоодговорности (четрвти одељак). У петом одељку разматрамо тренутни оквир осигурања
од одговорности у контексту АВ и предлажемо шему надокнаде „без кривице” за
штету проузроковану АВ. У шестом одељку критички разматрамопотенцијалне
правце које су усвојиле државе чланице за ублажавање проблеме у оквиру система осигурања од одговорности. Поред тога, дајемо и неке разлоге о томе због чега
би систем обештећења „без кривице” могао постали популаран за обештећење
жртвама у ери АВ. Седмим одељком закључујемо овај рад.
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2. Поремећај и изазови које доносе АВ
Пре појаве АВ било је потребно активно ангажовање возача приликом управљања возилом на путу. Насупрот томе, појава АВ може донекле довести до
престанка контроле људских возача. Разлика у погледу контроле коју врши човеквозач може се користити као променљива за даље разликовање различитих АВ.
Како је SAE Internationalпрецизирао, сва возила би се могла категорисати
од 0. нивоа 0 до 5. нивоа у спектру, са све већим нивоом аутоматизације.2 Уопштено говорећи, АВ на нивоима од 0. до 2. и даље захтевају од човека-возача да
активно контролише возило. Другим речима, како је нагласио SAE International,
човек још увек вози ауто. Поређења ради, АВ на нивоима од 3. до 5. показује
значајно повећан ниво аутоматизације на којима се, упркос томе што седе на
седишту возача, не може више сматрати да возачи возе аутомобил. Када је возило опремљено већом способношћу аутоматизације, разумно претпостављамо да
може да управља возилом на начин који је статистички безбеднији од просечног
људског возача. Иначе се не би смело јурити на путу. Стога, људски возач не би
требало да заобиђе вожњу, осим ако не постоји јасан захтев или сигнал да се то од
њих захтева (за АВ на 3. нивоу). Као што се у литературиистиче, додатна људска
интервенција може чак довести до додатног ризика када су возила веома аутономна, јер машина у овој ситуацији може да ради боље од људи у светлу анализе
услова на путу и доношења одлуке у складу са тим (Hevelke, Nida-Rumelin, 2015,
624). Због тога, за АВ на нивоу од 4. до 5. не постоји захтев за уплитањем човека.
Улога возача, како су неки теоретичари указивали, изгледа да се не разликује од
путника у возилу (Schroll, 2015, 815–816).
Трансформација коју су направили АВ не само да значајно мења начин вожње, већ има и значајне последице за ризик који представља на путу. Из угла
ризика, прво запажање је да више не можемо очекивати да возач на возачком
седишту буде одговоран за ризик за све нивое АВ (Wendehorst, 2020). Пошто
више не могу да контролишу аутомобил, за возача АВ на нивоу од 4. до 5. трећа
лица (на пример, произвођачи или добављачи услуга) ће играти значајнију улогу
у смањењу ризика од незгоде (Wendehorst, 2020). Ова промена парадигме контроле одразиће се и на сферу осигурања. Пре него што ближе погледамо његове
изазове за важећи оквир осигурања, прво ћемо размотрити у трећем одељку како
се у правном оквиру регулишу саобраћајне незгоде у свету без АВ.
3. Правни оквир за саобраћајне незгоде ЕУ
Из институционалног угла, два циља су императив за регулисање незгода.
Један је успостављање одговарајућих правила како би се релевантне стране подстакле да се понашају на одговарајући начин; други је да се обезбеди да оштећена лица могу наплатити надокнаду презентацијом уверљивих инструмената
2

SAE, Levels of Driving Automation, доступно на: https://www.sae.org/blog/sae-j3016-update, 15. 1. 2022.
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(Calabresi, 1970). У овом одељку, наш циљ је да представимо како се ова два циља
материјализују у сфери регулисања саобраћајних незгода у ЕУ пре појаве АВ.
3. 1. Правни оквир одговорности:
ко је одговоран за саобраћајну незгоду?
Саобраћајне незгоде се у основи регулишу применом два правна система:
систем одговорности за производе и систем саобраћајног права.
С једне стране, произвођач возила може уводити ризике кроз свој начин производње. На нивоу ЕУ, Директива о одговорности за производе из 1985. године
је донета како би се ускладила одговорност произвођача: ако је незгода проузрокована њиховим неисправним производом, произвођач је објективно одговоран
за штету. Возило није изузетак; то је такође производ, тако да произвођач возила
може бити подложан објективној одговорности.3
С друге стране, возач и власник возила својим лошим понашањем у управљању возилом могу допринети незгодама. Такође је успостављен посебан систем
саобраћајне одговорности како би се ова лица одвратила од неприкладног понашања. Међутим, за разлику од објективне одговорности за производе, овај систем саобраћајне одговорности није усклађен на нивоу ЕУ, већ је уређен домаћим
прописима о одговорности у саобраћају. Због тога видимо велика одступања у
погледу одговорности возача и власника на нивоу држава чланица. Суштина је
да возачи обично подлежу правилима по систему кривице (упркос претпоставци
кривице возача у неким правним системима) (Patti, 2019). У неким државама, на
власника возила се примењују правила ообјективној одговорности, иако је штета
заправо настала услед техничког квара у вези са производњом4 или понашањем
возача (Slimmen, Van Boom, 2017, 19, ст. 55).
3. 2. Оквир осигурања: како надокнадити
штету оштећеним лицима у незгодама?
Оквир осигурања је неопходан у светлу пребацивања ризика и обештећења.
Садашњи режим одговорности подразумева да су произвођачи, као и „стварни” возачи / власници, у опасности да сносе одговорност и обавезу да обештете
лица која су претрпела штету у саобраћајној незгоди. Стога, овалица могу бити
подстакнута да унапред пребаце ризик како би избегле неподношљиву обавезу
надокнаде након што се догоди незгода. Осигурање које ова лицазакључују ради
покривања своје одговорности за обештећење трећих оштећених лица је такозвано осигурање од одговорности према трећим лицима.
Ако је до незгоде дошло због квара на возилу, његов произвођач на крају
сноси одговорност ако они прво нису на мети оштећених лица. У овом случају, с
3
4

Директива о одговорности за производе, 1985, чл. 1.
Као што су Немачка, Француска и Холандија (Engelhard, De Bruin, 2017, 72–75).
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обзиром на избегавање ризика, произвођачи имају разлога да закључе осигурање
од одговорности како би унапред пребацили сваку штету нанету трећим лицима
(Geistfeld, 2017, 1616).
Ако је до незгоде дошло због грешака у раду људи, власник возила (без обзира да ли се на њега примењују правила система на основу кривице или објективној одговорности према домаћим прописима о саобраћају) често је прва мета
оштећеног лица, чак и ако су незгоду изазвале друга лица (на пример, возачи
или произвођачи). Стога би они такође имали разлога да закључе осигурање од
одговорности. Како су овалица обично физичка лица која могу имати ограничену
имовину из које би могли да довољно обештете оштећено лице, донета је посебна Директива о осигурању од аутоодговорности (MID, 2009) која обавезује све
власнике возила која су регистрована у ЕУ да закључе осигурање од одговорности
које покрива потенцијалну штету трећег оштећеног лица пре него што возило
крене у саобраћај.5
Када се догоди незгода, оштећени може поднети директан захтев против осигуравача одговорности власника возила.6 Другим речима, осигуравачи одговорности сносиће обавезу да оштећеном лицу надокнаде штету која је проузрокована и коју је требало да покрије осигураник. Међутим, у пракси постоје шансе да
оштећена лица из различитих разлогане успеју да наплате надокнаду. Прво, у државама у којима је одговорност искључиво заснована на кривици (тј. само возачи
подлежу одговорности по основу кривице), доказ о кривици може послужити као
препрека за оштећена лица која траже надокнаду штете. Подсетимо, Директива о
моторним возилима из 2009. прописује обавезу закључења осигурања грађанске
одговорности, али не даје гаранцију накнаде штете оштећеном лицу. Друго, у
државама чланицама у којима се на власнике моторних возила примењује систем објективне одговорности, постојање различитих приговора које власницима имају на располагању (на пример, доприносни немар, виша сила итд.) може
спречити да заштићеналица буду обештећена. Чак и строги члан 18 Директиве
из 2009. прописује право директне тужбе, што не искључује могућност да осигуравачи уложе приговор радиодбране од одштетног захтева оштећеног лица.
Поред тога, важно је напоменути да, као вид осигурања трећих лица, осигурање
од аутоодговорности обично не покрива одговорност за повреду или штету нанесену возачу возила које је изазвало незгоду (Slimmen, Van Boom, 2017:19, ст.
56). Повреде и штета недужних путника, међутим, могу бити покривене у складу
са домаћим прописима.
Укратко, иако је у ЕУ успостављено обавезно осигурање од одговорности,
право на надокнаду штете бити у великој мери ограничено са неколико фактора
на националном нивоу. Настанак незгоде не мора нужно да проузрокује штету
трећим лицима која би била покривена осигурањем у корист трећих лица. Због
тога, оштећеним лицима би могли бити понуђени други механизми или би они
могли да укажу на неке путем којих би се одвијало обештећење. На пример, обичДиректива о осигурању од аутоодговорности, 2009, фуснота, бр. 8 и чл. 3.
Ово право покретања тужбе прописано је чл. 18 Директиве о осигурању од аутоодговорности из
2009. године.
5
6
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ни људи могу изабрати производ осигурања да унапред пребаце ризик. Штавише,
као што ћемо размотрити у одељку 5, неке државе развијају системе компензације
без кривице (Faure, Hartlief, 2003, 150-151; Faure, 2004), према којима би обавеза надокнаде настајала самом чињеницом настанка штете уместо одговорности
(Schroll, 2015, 822). У следећем одељку ћемо објаснити како ће нове карактеристике које доносе АВ представљати изазов за тренутни оквир осигурања.
4. Како АВ представљају изазов за постојећи
оквир осигурања одговорности
Према Директиви из 2009. године, под возилом се подразумева „свако моторно возило намењено за путовање по копну и покретано механичком снагом,
али које се не креће по шинама, и било коју приколицу било да је повезана или
не.”7 Према томе, АВ су регулисани поменутом Директивом без икакве разлике у
односу на традиционална возила којима управљају људи. Власник регистрованог
АВ је стога у обавези да закључи осигурање од одговорности пре него што његов
АВ може да се укључи у саобраћај. Штавише, кад год се догоди незгода од жртава
се очекује да добију одштету путем осигурања од аутоодговорности. У овом одељку ћемо идентификовати неке изазове за оштећена лица која траже надокнаду
своје штете кроз осигурање од одговорности у складу са тренутним оквиром.
Прво, државе чланице, које искључиво примењују систем заснован на кривици, имају највише изазова са појавом АВ. Кад год је АВ учествовао у саобраћајној
незгоди, оштећена лица у овим државама чланицама била би у слабом положају у
погледу доказивања постојањакривице. Ово се посебно односи на случајеве када
у незгоди учествују АВ на нивоу од 3. до 5. Пошто возачи могу мало да контролишу АВ, њихова активност може представљати мали спољни ризик и оштећеним лицима би било тешко, ако не и немогуће, да докажу да је незгода повезана
са кривицом возача или власника (Engelhard, De Bruin, 2017, 83, 110). Стога, из
правне перспективе, изгледа да би државе чланице које излажу власнике објективној одговорности обећале бољу заштиту жртава у ери АВ. Оштећена лица
којапретрпе негзоду у овим државама чланицама могу очекивати лакши процес
за наплату штете. Међутим, мора се напоменути да изазов који се поставља у
погледу надокнаде не представља нужно чврсту претпоставку у прилог томе да
власници буду објективно одговорни за саобраћајне незгоде. Као што ћемо размотрити у петом одељку, да ли власници АВ подлежу објективној одговорности,
требало би да се одреди на основу многих других (важнијих) разматрања (на
пример, ефекат одвраћања).
Друго, државе чланице које усвајају објективну одговорност за власнике нису
имуне на изазове које представљају АВ. АВ могу довести до нових проблема у
вези са суброгацијом. Према садашњем оквиру осигурања, власници су обавезни
да закључе обавезно осигурање од одговорности. Ипак, ако се испостави да је
незгода повезана са техничким недостацима произвођача или кривицом возача,
након исплате надокнаде штете, осигуравачи одговорности ће морати да наплате
7

Директива о осигурању од аутоодговорности, 2009, чл. 1, ст. 1.
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губитак од ових лица на основу суброгације (Schellekens, 2015). Овај приступ,
међутим, не би био лак. С једне стране, осигуравачима би било тешко да утврде
кривицу возача за АВ на нивоу од 3. до 5. С друге стране, због нетранспарентног
доношења одлука у систему вештачке интелигенције и осигуравачима би било
тешко да докажу да су незгоду „проузроковали” релевантни произвођачи.
Треће, постоји неслагање у вези са кругом заштићених лица у ери АВ. Као
што је већ поменуто, осигурање од аутоодговорности углавном не покрива телесну повреду или материјалну штету возача возила, јер ће их у супротном то погрешно подстицати да се непромишљено понашају. У контексту АВ, улога возача
је међутим промењена. Нарочито када су у питању АВ на нивоу од 3. до 5. они се
према SAE International више не доживљавају као „возачи.” Преузимање контрола
за возила на нивоу од 4. до 5. такође указује да су она слабо повезана са незгодама. У том смислу, возачима је намењена улога која је без неке велике разлике у
односу на остале путнике у АВ. Ово запажање затим покреће контроверзу о томе
да ли „возачи”, који имају малу (ако не и никакву) контролу над АВ и невини су
у несрећи, могу бити заштићена оштећена лица када претрпе телесну повреду
или штету (Engelhard, De Bruin, 2017, 118). Одговор на ово питање у садашњем
правном оквиру још није јасан.
5. Дискусија
До сада је наша анализа описала постепену трансформацију АВ и њен утицај на тренутни механизам осигурања од одговорности. Сврха петог одељка
је двострука. Прво, истражићемо потенцијалне приступе за прилагођавање
постојећег оквира осигурања од одговорности као одговор на изазове АВ и дискутовати о потенцијалним предстојећим проблемима. Друго, детаљније ћемо
размотрити потенцијалне алтернативне системе у светлу пребацивања ризика
и надокнаде штете.
5. 1. Прилагођавање постојећег оквира
осигурања од одговорности области АВ
Узимајући у обзир изазове које представљају АВ, можемо покушати да прилагодимо постојећо оквир осигурања од одговорности на начин који је у стању
да заштити оштећена лица у ери АВ. У овом одељку ћемо спровести критичку
анализу потенцијалних праваца.
Прво, креатори политике из држава чланица које искључиво усвајају правила система по основу кривице возача могу да пређу на парадигму примене
објективне одговорности на власнике (Engelhard, De Bruin, 2017). Тврдимо да,
иако ова промена парадигме може обећати лакши процес остваривања надокнаде
штете, добија критике у другим аспектима. За почетак, из угла права и економије,
примарни циљ деликтне одговорности лежи у одвраћању, а не у обештећењу. У
том смислу, ако се једног дана од власника АВ захтева да сносе објективну одговорност, то би требало да буде у циљу одвраћања власника од тога да смање
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трошкове незгоде. Међутим, недостају нам докази на овом путу и што

је још
горе, из перспективе одвраћања, можемо чак доћи до супротног закључка према
нашој анализи. Да се то објасни, повећање нивоа аутоматизације указује на то да
би одговорност за лица у вези са возилом (на пример, власнике) требало да буде
мање а не више објективна. Осим разматрања одвраћања, примена објективне
одговорности према власницима може изазвати неке нежељене ефекте у погледу
друштвеног прихватања АВ. Људи би хтели да користе иновативни производ
под условом да изазива ниже трошкове, што такође укључује трошкове незгоде којиих могу теретити. С обзиром на објективну одговорност, од власника се
очекује да преузму већу одговорност упркос њиховој све мањој способности да
смање трошкове незгоде (Engelhard, De Bruin, 2017, 123). С тим у вези, потрошачи
се могу уздржавати од куповине АВ. Зато, иако проширење објективне одговорности на власнике АВ може пружити бољу заштиту потрошача, оно такође може
бити у супротности са другим важнијим циљевима политике.
Друго, можемо очекивати да би неке државе чланице могле одустати од тренутног обавезног осигурања власника моторних возила од одговорности и прећи
на други механизам захтевајући од произвођача да закључе обавезно осигурање
од одговорности, посебно за АВ на нивоу од 3. до 5. На тај начин заштићена лица
могу заобићи проблеме приликом доказивања кривице возача или суочавајући
се са приговором власника (у државама у којима се примењује систем објективне одговорности). Алтернативно, оштећена лица у новом моделу могу захтевати
надокнаду штете од осигуравача одговорности произвођача, које се заснивају на
објективној одговорности за производ. Овај приступ, међутим, није савршен. На
пример, тренутни режим објективне одговорности за произвођаче је изграђен на
кључном концепту, односно „грешци.” С тим у вези, доказивање узрочности и
утврђивање грешке послужило би као препрека за надокнаду штете оштећеним
лицима. Осим тога, ако обавежемо све произвођаче АВ без разлике да закључе
осигурање од одговорности, то ће наићи на противљење произвођача који се не
баве производњом возила са нижим нивоом аутоматизације (нивои од 0. до 2.)
Такође, с обзиром на чињеницу да би произвођачи имали бољи капацитет од
власника у погледу сношења ризика, можда није мудро одржавати шему обавезног осигурања од одговорности која би приморала произвођаче АВ да купују
осигурање од одговорности. Заправо, чак и без даље реформе, због изложености
објективној одговорности за производе, произвођачи АВ (на нивоу од 3. до 5.)
биће и даље подстакнути да купују осигурање од одговорности како би пребацили ризик. Ово такође доводи у питање додатну вредност обавезе произвођача да
закључују осигурање од одговорности.
Анализа у овом одељку указује да ће на прилагођавање постојећег оквира
осигурања од одговорности утицати одређене препреке и супростављања, које
се углавном налазе у сфери одговорности. Стога би креатори политике могли
бити додатно мотивисани да примене нови приступ како би пружили заштиту
економски слабијим лицима у саобраћају. Овај приступ се може боље одвојити од
одговорности власника или произвођача и да се једноставно покреће самим настанком штете. Систем обештећења без кривице на тај начин постаје привлачан,
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поред осигурања од одговорности. У следећем одељку посветићемо већу пажњу
потенцијалној функцији система надокнаде штете без кривице у контексту АВ и
идентификовати његова потенцијална ограничења.
5. 2. Систем надокнаде штете „без кривице” у односу на АВ
У пракси, директно осигурање је конкретна материјализација системанадокнаде штете без кривице. Директно осигурање се приметно разликује од осигурања од одговорности, јер је осигураник оштећено лице, а не оштећеник, и оно
се покреће тренутком настанка штете уместо да се ослања на одговорност (Faure,
Hartlief, 2003, 150–151). Директно осигурање се такође разликује од осигурања
у корист уговарача, јер у директном осигурању потенцијални оштећеник, а не
оштећено лице, представља уговарача осигурања који закључује уговор са осигуравачем, чак и када је оштећено лице осигураник у оба система (Faure, Hartlief,
2003, 150–151). Дакле, када се примењује директно осигурање, заштићено лице
може директно да захтева надокнаду своје штетеод осигуравача без позивања на
одговорност штетника, чиме је обештећење правично и брзо (Pearl, 2018, 1833).
Постоји неколико (европских) правних система у којима се примењује такав механизам директног осигурања. То је, на пример, случај у Шведској где Закон о
штети у саобраћају из 1975. године нуди надокнаду оштећеним лицима по принципу „без кривице” (Nyqist & Parsson, 2006, 227). Систем омогућава лако решавање спорова путем одбора за повреде у саобраћају и висок степен задовољства
оштећених лица (Strömbäck, 2000, 89). Недостатак упућивања на одговорност у
оквиру система надокнаде штете„без кривице” такође помаже у смањењу правне
несигурности, што би желела сва заинтересована лица.8 С једне стране, за позадинскалица (на пример, дигиталне дизајнере и пружаоце услуга) чија одговорност у ери вештачке интелигенције остаје још увек нерешена, увођење механизма
надокнаде без грешке може их натерати да настоје да пласирају иновативне технологије на тржиште без озбиљног одлагања (Colonna, 2012). С друге стране, за
осигураваче, изгледа да неће патити од неизвесног пејзажа одговорности, што их
може довести до тога да предвиде ризик и прецизније израчунају премију. Поред
тога, у поређењу са осигурањем од одговорности, коришћење директног осигурања за покривање штета у вези са АВ је фаворизовано од стране осигуравача,
јер се могу ослањати на релативно видљиве и објективне варијабле (на пример,
годишња километража и годишњи износ произведених АВ) да би разликовали
ризик и одредили премију.
Директно осигурање традиционално постоји за решавање штета које се односе на здравље на раду и животну средину (Faure, Hartlief, 2003, 150–151). Сада
је то примећено у недавној законској реформи у вези са АВ. На пример, у Уједињеном Краљевству, нови Закон о аутоматизованим и електричним возилима
из 2018. године јасно је ставио до знања да када је незгоду проузроковало аутоматизовано возило, осигуравач ће бити одговоран за штету коју претрпи осигурано
8
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лице или било које друго лице као последица негзоде.9 У том смислу, кривица
возача или друге препреке које се придржавају идентификације одговорности не
играју никакву улогу у току обештећења (Atkinson, 2020, 148–149). Још значајније,
у моделу Уједињеног Краљевства, повређени возач се у принципу неће разликовати од било које друге жртве у светлу добијања одштете.
Међутим, развој директног осигурања, као и других система надокнаде штета „без кривице”, изазвао би друге проблеме. На пример, штета обухваћена системом надокнаде „без кривице” може бити ограничена на личну повреду или
смрт, што искључује материјалну штету (Schellekens, 2015). Поред тога, остаје
контроверзно када се ради о питању ко треба да обезбеди покриће (државни
фонд, приватна осигуравајућа друштва или произвођач АВ) у оквиру система надокнаде штете „без кривице” и на који начин (добровољно или обавезно учешће)
(Schroll, 2015; Pearl, 2018). У том смислу треба развити даља нијансирана правила
која ће регулисати ова питања или на нивоу државе чланице или, у недостатку
поменутих, на нивоу ЕУ.
6. Остала питања ван оквира осигурања
Досадашња дискусија је указала на два важна питања: како АВ изазивају систем осигурања од одговорности за саобраћајне незгоде и шта креатори политике
могу да ураде да прилагоде постојећи оквир осигурања за увођење новог система
директног осигурања. Када се бавимо овим питањима, можемо стећи утисак да се
учинак оквира осигурања од одговорности такође ослања на друге системе, који
су такође на раскрсници у ери вештачке интелигенције. У овом одељку желимо
да укажемо на конкретна питања која не спадају у механизам осигурања од одговорности, али заслужују додатно појашњење креатора политике.
Прво, одговорност је битна. Разумљива интеракција између одговорности и
осигурања је да ако лице које није склононошењу ризику преузме неку одговорност, оно може бити мотивисано да унапред закључи осигурање од одговорности.
Дакле, потенцијал сношења одговорности је предуслов за закључење осигурања
од одговорности. У контексту АВ, круг потенцијално одговорних лица може да
превазиђе конвенционално признате возаче / власнике и традиционалне произвођаче. Додатне стране које дизајнирају и развијају интелигентни систем у дигиталном формату и разне суштинске позадинске услуге такође могу имати значајан утицај на безбедност АВ (Wendehorst, 2020). Колико су овалица подложна
и којој врсти одговорности представља врућу тему која је већ покренула доста
дискусија. Резултат такве дебате ће имати утицаја на осигурање од одговорности,
јер ће свака правна несигурност бити део трошкова који би на крају били пребачени на осигураваче (Geistfeld, 2011). Непосредно запажање је да када се осигуравачи спремају да понуде осигурање од одговорности овим лицима, с обзиром
на нетранспарентност доношења одлука ВИ, осигуравачи ће развити конкретне
мере или их обезбедити за прецизно предвиђање ризика.
Део I, Одељак 2. Доступно на: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/contents/enacted, 15. 1.
2022.
9
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Друго, заштита дизајном је важна. То значи да можемо настојати да намерно
унапред дизајнирамо систем ВИ на начин да заштитимо потрошаче, обезбедимо
етичке вредности и олакшамо истрагу када дође до незгоде (Etzioni, Etzioni, 2017;
Firlej, Taeihagh, 2021). ВИ је мач са две оштрице у светлу промене ризика. С једне
стране, као што је управо поменуто, то ствара велику неизвесност за осигураваче
приликом израчунавања премије, што може довести до проблема неосигурљивости. С друге стране, на дуге стазе, пошто је више сензора инсталирано бележи се
обиље података током вожње па осигуравачи имају потенцијал да сазнају узрок
ризика и побољшају своје моделе предвиђања (Eling, Nuessle, Staubli, 2021). У ери
АВ, систем ВИ би стога требало да буде дизајниран на начин да прикупља и бележи релевантне податке. Важно је напоменути да ће институције служити као канал за премошћивање осигуравача и руковаоца подацима. У том погледу посебно
је важно да пропис појасни да системи ВИ морају да чува систем снимања ради
праћења ризика и што је још важније, ова правила треба да обезбеде заштиту података и избегну свако друго неетичко понашање (на пример, дискриминацију).
Треће, стандардизација је важна. У доба дигитализације, док регулатива и
правила о одговорности имају значајан утицај на понашање заинтересованих
страна постављањем оквира безбедносних захтева и расподелом ризика, многи
мањи али подједнако важни послови су допуњени меким прописима. Органи за
стандардизацију обично укључују стручњаке у одређеним областима и могу да
донесу нека нијансирана правила на брз и флексибилан начин. На пример, као
што је поменуто, SAE International је уложио много посла у категоризацији различитих АВ. Такав рад производи приличан утицај приликом проучавања контроле
коју врши једно лице, што би могло да кристализира поделу одговорности између
више лица.
7. Закључак
То што машине постају интелигентне учиниће правни оквир хистеретичним.
У овом чланку разматрали смо како АВ могу пореметити традиционално обавезно осигурање од одговорности за возила.
Наша анализа показује да, у зависности од домаће регулативе, оштећена лица
могу бити суочена са непремостивим препрекама да добију надокнаду штете настале у негзоди са АВ на високом нивоу аутоматизације (тј. ниво од 3. до 5.) Ово је
посебно случај када се незгода догоди у државама чланицама које искључиво усвајају правила о систему на основу кривице возача. Иако постоји литература која
заговара објективну одговорност за возаче АВ, контрааргумент из наше анализе
је да то може претерано одвратити возаче, који заправо врше све мању контролу
над АВ. Поред тога, наша анализа показује да, иако би обавеза возача да купују
осигурање од одговорности могла бити мање пожељна у контексту АВ, промена
парадигме која захтева од произвођача да закључе осигурање од одговорности ће
поставити додатне институционалне препреке и за несметану процедуру остваривања накнаде штете. Осим механизма осигурања од одговорности, у овом раду
се указује на потенцијал система накнаде штете „без кривице”, с обзиром на њено
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ослањање на чињеницу настанка штете, а не на одговорност за покретање поступка надокнаде штете. Међутим, примена тог система обештећења без кривице, засноване на директном осигурању у корист оштећених лица и даље захтева
много додатних корака који прецизирају, на пример, услове покрића као и друге
кључне карактеристике.
Даље истичемо да режим осигурања од одговорности зависи од многих других инструмената. Кристално јасан режим одговорности, унапређење безбедносне контроле по дизајну, као и међународна сарадња на стандардизацији ће
промовисати јасну визију будућег правног оквира осигурања.
Превео са енглеског језика:
проф. др Слободан Јовановић
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Abstract
There will be accidents as long as we have vehicles running on the road. This
proposition remains unchanged even if we are embracing a world with an increasing
number of AVs. From a legal perspective, the emergence of AVs challenges not only
our liability rules and safety regulations but also the framework of insurance. This
latter aspect has created less discussion despite its importance in risk-shifting and
compensation. In EU, the owner of a vehicle is obliged to obtain liability insurance
for its registered vehicle. In this article, we argue that AVs will pose significant
hurdles for victims when relying on liability insurance for sake of compensation. We
critically analyse the direction of adapting the current legal framework and identify the
competence of no-fault compensation in the context of AVs. We conclude this article
by pointing out some important issues, which fall outside insurance scheme but will
have significant implications for the future design of the insurance paradigm for AVs
in the EU.
Keywords:Autonomous vehicles (AVs), artificial intelligence (AI), liability
insurance, no-fault compensation scheme, Motor Insurance Directive, traffic law
1. Introduction
Statistics have shown that about 95% of road traffic accidents in EU are related to
human errors.1 How to reduce human errors becomes therefore a key issue to promote
traffic safety. One potential way is to reduce the reliance on human beings when driving
a vehicle. This prospect is no longer a fantasy, as artificial intelligence (AI) is being
used in vehicles. By installing multiple sensors and adopting advanced algorithmic
structures, a vehicle is able to receive and analyse data from the surroundings, which
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can ultimately enable vehicles to make precise predictions and suitable decisions in
different conditions. The vehicle that holds self-learning ability and can replace human
beings to make decisions on the road is a so-called autonomous vehicle (AV).
While we may imagine a world without human driven vehicles on the road, the fact
in the foreseeable future is that we may have a hybrid pattern of road traffic, containing
both human driven vehicles and AVs. This hybrid traffic will generate many challenges
regarding risk regulation. For example, since the essence of AI is making predictions
(Agrawal, Gans, Goldfarb, 2018) anda prediction can be wrong, AVs cannot completely
avoid all accidents. In fact, as literature has argued, regulating the risk posed by AI can
be even more difficult, because the decision-making within the AI system can be opaque
and unexplainable (Pasquale, 2015). In addition, questions are raised when it comes to
human-AV interaction. It remains controversial for issues such as when human drivers
shall override the vehicle and whether such a handover option is necessary for the AVs
with an exceedingly high level of automation. As a result, the majority of the current
debate is focusing on the issue of how to determine the liability of relevant parties
for the sake of proper deterrence (Marchant, Lindor, 2012; Webb, 2016; Collingwood,
2017; Taeihagh, Lim, 2019; Patti, 2019) as well as how to set up regulatory measures to
ensure that only safe AI systems can be placed in circulation (Veale, Borgesius, 2021).
In comparison, there is only little research that pinpoints the influence of AVs on the
insurance sector (Borges, 2019).
One important scheme to secure compensation in traffic accidents in the EU
isobliging the owner of vehicles to obtain liability insurance for their vehicle (Motor
Insurance Directive, 2009. The main objective of this article is to unveil the impact of
AVs on the current liability insurance legal framework and to further assess the potential
direction for policymaking. Section 2 will first showcase the disruption created by AVs.
Then we will introduce the legal framework to deal with traffic accidents prior to AVs
(Section 3) and analyse how AVs challenge the incumbent mandatory motor liability
insurance (Section 4). Section 5 discusses the current liability insurance framework in
the context of AVs and suggests a no-fault compensation scheme for damage caused by
AVs. In Section 6 we critically discuss the potential directions adopted by Member States
to alleviate the problems within the liability insurance scheme. Furthermore, we shed
light on why a no-fault compensation scheme might become popular to compensate
victims in the era of AVs. Section 7 concludes the article.
2. The disruption and challenges raised by AVs
Prior to AVs, an active engagement of the driver was required when driving a
vehicle on the road. The emergence of AVs, in contrast, can free the control of human
drivers to some extent. The difference regarding the control exercised by a human driver
can be used as a variable to further distinguish various AVs.
As SAE International has refined, all vehicles could be categorised from Level 0 to
Level 5 in a spectrum, with an increasing level of automation.2 In general, AVs at Levels
0-2 still require a human driver to actively control the vehicle. In other words, as SAE
2

See SAE, Levels of Driving Automation, available at: https://www.sae.org/blog/sae-j3016-update, 15.1.2022.
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International has stressed, the human driver is still driving the car. In comparison, AVs at
Level 3-5 shows a substantially incremental level of automation, in which circumstances
drivers, despite sitting in the driver’s seat, are no longer regarded as driving the car.
When a vehicle is armed with a higher automation ability, we reasonably assume that it
can perform the vehicle in a way that is statistically safer than an average human driver
does. Otherwise it would not be allowed to run on the road. Therefore, a human driver
should not override driving, unless there is a clear requirement or signal to require them
to do so (for AVs at Level 3). As literature indicates, an additional human intervention
may even give rise to additional risk when vehicles are highly autonomous, because
a machine in this situation can do better than human beings in light of analysing the
conditions on the road and making a decision accordingly (Hevelke, Nida-Rumelin,
2015, 624). As a result, for AVs at Level 4-5, there is no requirement for human override.
The role of a driver, as some scholars indicated, seems to be no different from a passenger
in the vehicle (Schroll, 2014, 815–816).
The transformation incurred by AVs not only substantially alters the way of
driving but also has significant implications for the risk posed on the road. From a
risk perspective, an initial observation is that we can no longer expect the frontend
driver to be responsible for the risk for all levels of Avs (Wendehorst, 2020). For the
driver of an AV at Level 4-5, since they can no longer control the car, backend parties
(e.g. manufacturers or service providers) will play a more determinant role in reducing
the accident risk (Wendehorst, 2020). This shift of the control paradigm will also have
impact on the sphere of insurance. Before we have a closer look at its challenges for the
current insurance framework, we will first review in Section 3 of how the current legal
framework is dealing with traffic accidents in a world without AVs.
3. The legal framework for traffic accidents in EU
From an institutional perspective, two goals are imperative to deal with accidents.
One is to set up proper rules to incentivise relevant parties to behave appropriately; the
other one is to ensure that victims can be compensated by offering plausible instruments
(Calabresi, 1970). In this section, our purpose is to introduce how these two goals are
materialised to deal with traffic accidents in the EU ahead of the emergence of AVs.
3. 1. Liability framework: who is liable for traffic accidents?
Traffic accidents are basically tackled with reference to two legal regimes: the
product liability regime and the traffic law regime.
On the one hand, the producer of a vehicle might pose risks via their manufacturing
activities. At the EU level, the Product Liability Directive (1985) has been established to
harmonise the liability of producers: if an accident was caused by their defective product,
the producer shall be strictly liable for the damage. A vehicle is not an exception; it is
also a product, so that the vehicle manufacturer can be subject to strict liability.3
3

Article 1, PLD, 1985.
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On the other hand, the driver and owner of a vehicle may contribute to accidents
via their misbehaviour in operating the vehicle. A specific traffic liability regime is
also established to deter these parties from behaving improperly. However, unlike
strict product liability, this traffic liability regime is not harmonised at the EU level but
respectively determined by domestic traffic liability laws. As a consequence, we can
witness a large divergence regarding the liability for drivers and owners at the Member
States level. The bottom line is that drivers are normally subject to fault-based rules
(despite the presumption of fault of the driver in some jurisdiction) (Patti, 2019). In
some countries, the owner of the vehicle is subject to strict liability, even though the
damage was actually caused by a technical failure related to the manufacturing4 or the
(mis)behaviour of drivers (Slimmen, Van Boom, 2017, 19, para 55).
3. 2. Insurance framework: how to compensate victims on the road?
The insurance framework is indispensable in light of risk-shifting and
compensation. The current liability regime implies that producers as well as frontend
drivers/owners are at the risk of bearing liability and compensating victims for traffic
accidents. These parties, therefore, may have an incentive to shift the risk in advance
to avoid an unbearable compensation duty after an accident occurred. The insurance
that these parties purchase to cover their liability for compensating other affected third
parties is a so-called third-party liability insurance.
If an accident was caused by the defects of a vehicle, its producer shall ultimately
take the liability, if they are not firstly targeted by victims. In this case, given risk
aversion, producers have the incentive to purchase liability insurance to shift in advance
any damages caused to third parties (Geistfeld, 2017, 1616).
If an accident occurred due to human operational errors, the owner of the vehicle
(either subject to fault-based rules or strict liability according to domestic traffic laws) is
often the first target of the victim, even if the accident were caused by other parties (e.g.
drivers or producers). They would therefore also have an incentive to purchase liability
insurance. As these parties are normally natural persons, who may have limited assets
to sufficiently compensate the victim, a specific Motor Insurance Directive (MID, 2009)
has been issued to oblige all owners of vehicles that are registered in the EU to obtain
a liability insurance to cover the potential damages to a third-party victim before the
vehicle runs on the road.5
Once an accident occurrs, the victim can bring a direct claim against the liability
insurer of the vehicle owner.6 In other words, liability insurers will bear the responsibility
of compensating the victim for the damages that were caused and should have been
covered by the insured party. However, in practice there are chances that victims fail to
get compensation for a variety of reasons. First, in countries where liability is exclusively
based on fault (i.e. only drivers are subject to fault-based liability), the proof of fault
Such as Germany, France and the Netherlands. See Engelhard, De Bruin, 2017, 72–75.
See remark (8) and article 3, MID, 2009.
6
This direct right of action has been provided for in article 18, MID, 2009.
4
5
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may serve as a hurdle for victims seeking compensation. Recall that MID 2009 imposes
an obligation to cover civil liability by insurance, but it does not provide a guarantee
of compensation to the victim. Second, in Member States where owners are subject to
strict liability, the existence of various defences provided to owners (e.g. contributory
negligence, force majeure, etc.) may prevent protected victims from being compensated.
Even tough article 18 MID 2009 provides a direct right of action to the victim, this
does not exclude the possibility for insurers to call on defences to reject the claim of
the victim. In addition, it is noteworthy that, as a type of third-party insurance, motor
liability insurance usually does not cover the liability for the injury or damage to the
driver of the vehicle that caused the accident (Slimmen, Van Boom, 2017:19, para 56).
The injury and damage to innocent passengers, however, might be covered according
to domestic laws.
To summarise, while a mandatory liability insurance has been set up in the EU, the
right to compensation can be largely limited by several factors at the domestic level. The
occurrence of an accident does not necessarily trigger a compensation to third-party
victims via third-party insurance. As a result, other approaches might be provided to
or referred by victims for sake of compensation. For example, ordinary people can
choose a first party insurance product to shift risk in advance. What is more, as we will
discuss in Section 5, some countries have been developing a no-fault compensation
scheme (Faure, Hartlief, 2003, 150-51; Faure, 2004), under which compensation would
be triggered merely by the fact of damage instead of liability(Schroll, 2015, 822). In the
next section, we will explain how the new features brought about by AVs will challenge
the current insurance framework.
4. How AVs challenges the current
liability insurance framework
According to the MID, the vehicle refers to “any motor vehicle intended for travel
on land and propelled by mechanical power, but not running on rails, and any trailer,
whether or not coupled”.7 Therefore, AVs are covered by the MID without any difference
from traditional human driven vehicles. The owner of a registered AV is thereby obliged
to obtain a liability insurance before their AV can run on the road. What is more,
whenever an accident occurs, victims are expected to get compensated via the motor
liability insurance. In this section, we will identify some challenges for victims to claim
their compensation via liability insurance according to the current framework.
First, Member States, which exclusively apply fault-based rules, are the most
challenged with the emergence of AVs. Whenever an AV is involved in an accident,
victims in these Member States would be at a vulnerable position to prove the existence
of a fault. This is especially for the cases where AVs at Level 3-5 are involved. Since
drivers can exercise little control over the AVs, their activity can pose little external risk
and it would be difficult, if not impossible, for victims to prove that the accident is linked
with the fault of driver or owner (Engelhard, De Bruin, 2017, 83, 110). Hence, from
7

MID, 2009, Article 1(1).
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a legal perspective, it seems that Member States that expose owners to strict liability
would promise a better protection of victims in the era of AVs. Victims that undergo
an accident in these Member States can expect an easier process for compensation.
However, it must be noted that the challenge posed to compensation does not necessarily
constitute a solid postulation in support of making owners strictly liable for traffic
accidents. As we will discuss in Section 5, whether or not owners of AVs are subject to
strict liability should be determined by many other (more crucial) considerations (e.g.
the deterrence effect).
Second, Member States adopting a strict liability for owners are not immune
from challenges posed by AVs. The AVs may lead to new problems in the course of
subrogation. Under the current insurance framework, owners are obliged to purchase
mandatory liability insurance. Nevertheless, if it turns out that the accident is linked
with the technical defects of backend manufacturers or the fault of drivers, after
compensating victims, liability insurers will have to recover their loss from these parties
on the basis of subrogation (Schellekens, 2015). This approach, however, would not be
easy. On the one hand, it would be difficult for insurers to identify the fault of frontend
drivers for AVs at Level 3-5. On the other hand, due to the opaque decision-making
within the AI system, it would be difficult as well for insurers to prove that the accident
was “caused” by relevant backend manufacturers.
Thirdly, there is controversy over the scope of protected victims in the era of AVs.
As aforementioned, motor liability insurance principally does not cover the personal
injury or property damage of the driver of the vehicle, because it will otherwise provide
them with a wrong incentive to behave recklessly. In the context of AVs, the role of
drivers is however transformed. Especially, when it comes to AVs at Level 3-5, they are
no longer perceived as the “drivers” according to SAE International. The deprivation
of their override for vehicles at Level 4-5 also indicates that they are loosely linked
with accidents. In this sense, drivers are prescribed a role without much difference as
other passengers in the AVs. This observation then raises a controversy about whether
“drivers”, who exercise little (if not none) control over the AVs and are innocent in an
accident, can be the protected victims when they suffer personal injury or damage
(Engelhard, De Bruin, 2017, 118). The answer to this question is not yet clear under the
current legal framework.
5. Discussion
So far our analysis has sequentially described the transformation of AVs and its
implication for the current liability insurance mechanism. The purpose of Section 5
is twofold. First, it will explore the potential approaches to adapt the current liability
insurance framework in response to the challenges of AVs and discuss the potential
forthcoming problems. Second, it will take a closer look at the potential alternative
schemes in light of risk-shifting and compensation.
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5. 1. Adapting the current liability
insurance framework to the context of AVs
Taking the challenges posed by AVs into consideration, we may attempt to adapt
the current liability insurance framework in a way that is better able to protect victims
in the era of AVs. This section will conduct a critical analysis of the potential directions.
First, policymakers from the Member States that exclusively adopt a fault-based
rules toward drivers may shift to the paradigm of applying strict liability to owners
(Engelhard, De Bruin, 2017).We argue that while this paradigm shift may promise a
smoother process of claiming compensation, it receives critiques in other aspects. To
start with, from a law and economics perspective, the primary goal of tort liability
lies in deterrence but not in compensation. In this vein, if one day the owners of AVs
are required to bear strict liability, it should be for the purpose of deterring owners to
reduce accident costs. However, we lack evidence on this track and even worse, from
a deterrence perspective, we may even reach an opposite conclusion according to our
analysis. To explain it, the increase of the automation level indicates that the liability
for frontend parties (e.g. owners) should be less strict rather than more. Apart from
the deterrence consideration, applying strict liability to owners may pose some side
effects regarding the social acceptance of AVs. People would like to utilise an innovative
product provided that it elicits lower cost, which also includes the accident cost that
may pose to them. Given strict liability, owners are expected to undertake more liability
despite their decreasing ability to reduce the accident cost(Engelhard, De Bruin, 2017,
123). In this regard, consumers may stay back from purchasing AVs. Therefore, while
extending strict liability to the owners of AVs may provide a better consumer protection,
it can contradict other more important policy goals.
Second, we may expect that some Member States may give up the current ownerbased mandatory liability insurance, and shift to another mechanism by requiring
backend manufacturers to obtain mandatory liability insurance, especially for the AVs
at Level 3-5. By doing so, the protected victims can bypass the problems when proving
the fault of drivers or encountering the defense from owners (in the countries where
strict liability applies). Alternatively, victims in the new model can claim compensation
from the liability insurer of backend producers, which are based on strict product
liability. This approach, however, is not perfect. For example, the current strict liability
regime for backend producers is built upon a key concept, namely the “defect”. In
this regard, proving causation and identifying a defect would serve as hurdles for
compensating protected victims. In addition, if we oblige all producers of AVs without
difference to obtain liability insurance, it will incur the opposition from producers who
are not involved in manufacturing vehicles with a lower level of automation (namely
Level 0-2). Also, considering the fact the producers would have a better capacity than
owners regarding risk bearing, it might be not wise to maintain a mandatory liability
insurance scheme forcing producers of AVs to purchase a liability insurance. Actually,
even without further reform, due to being exposed to strict product liability, producers
of AVs (at Level 3-5) will remain an incentive to purchase liability insurance to shift the
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risk. This also questions the added value of requiring manufacturers to obtain liability
insurance.
The analysis in this section indicates that adapting the current liability insurance
framework will be subject to some hurdles and oppositions, which are largely located
at the liability sphere. Hence, policymakers may be further motivated to employ a
new approach to deliver the protection of the vulnerable victims on the road. This
approach can better be separated from the liability of owners or producer and simply
be triggered by the existence of damage. The no-fault compensation scheme thereby
becomes appealing in addition to liability insurance. In the next section, we will pay
a closer attention to the potential function of no-fault compensation scheme in the
context of AVs and identify its potential restrictions as well.
5. 2. No-fault compensation scheme toward AVs
In practice, direct insurance is a concrete materialisation of a no-fault compensation
scheme. Direct insurance is noticeably different from liability insurance, because the
insured party is the victim rather than the injurer and it is triggered by damage instead
of relying on liability (Faure, Hartlief, 2003, 150–151). Direct insurance is also different
from first-party insurance, since in direct insurance it is the potential injurer rather than
the victim that serves as the policyholder that enters a contract with insurers, even if
the victim serves as the insured party under both regimes (Faure, Hartlief, 2003, 150–
151). Therefore, when direct insurance applies, the protected victim can directly claim
their damage to insurers without referring to the liability of injured parties, making the
compensation fair and quick (Pearl, 2018, 1833). There are several (European) legal
systems where such a direct insurance mechanism applies. It is for example the case in
Sweden where the Traffic Damage Act 1975 offers compensation to victims on a no-fault
basis (Nyqist & Parsson 2006, 227). The system allows for an easy dispute resolution via
traffic injury boards and for a high degree of victim satisfaction (Strömbäck 2000, 89).
The lack of reference to liability within the no-fault compensation scheme also helps
to reduce legal uncertainties, which would be preferred by various parties.8 On the one
hand, for backend parties (e.g. digital designers and service providers) whose liability
in the era of AI remains undecided yet, the introduction of a no-fault compensation
mechanism can make them endeavour to place innovative technologies on the market
without serious delay (Colonna, 2012). On the other hand, for insurers, they will
seemingly not suffer from the uncertain liability landscape, which may lead them
to predict the risk and calculate the premium more precisely. In addition, compared
with liability insurance, using direct insurance to cover the damages related to AVs is
favoured by insurers, since they may rely on relatively visible and objective variables
(e.g. the annual mileage and the annual amount of produced AVs) to differentiate the
risk and determine the premium.
Direct insurance traditionally exists to deal with damages relating to occupational
health and environment (Faure, Hartlief, 2003, 150–151). Now it has been observed in
recent legal reform with respect to AVs. For example, in the UK, the new Automated
8

See further on the advantages of a direct insurance model, Faure 2002.
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and Electric Vehicles Act (2018) has made it clear that where an accident is caused by
an automated vehicle, the insurer shall be liable for the damage suffered by an insured
person or any other person as a result of the accident.9 In this regard, the fault of drivers
or other hurdles adhered to the identification of liability plays no role in the course
of compensation (Atkinson, 2020, 148–149). More remarkably, in the UK model, the
injured driver will in principle be no different than any other victim in the light of
obtaining compensation.
Developing direct insurance as well as other no-fault compensation schemes,
however, would raise other concerns. For instance, the damage covered by the nofault compensation scheme may be limited to personal injury or death, which excludes
property damage (Schellekens, 2015). In addition, it remains controversial when it
come to the issue such who should provide the coverage (state fund, private insurance
company or AVs producer) under the no-fault compensation scheme and in which
manner (voluntary or mandatory participation)(Schroll, 2015; Pearl, 2018). On that
point further nuanced rules should be developed to regulate these issues either at the
Member State level or, in the absence thereof, at the EU level.
6. Other issues beyond the insurance framework
The discussion so far has echoed two important issues: how AVs are challenging
the liability insurance system for car accidents, and what policymakers can do to adapt
the incumbent insurance framework to introduce a new direct insurance scheme.
When addressing these questions, we may have a perception that the performance of
the liability insurance framework also relies on other systems, which are at the crossroad
in the era of AI as well. In this section, we would like to point at specific issues, which
fall outside the liability insurance mechanism but deserve a further elucidation by
policymakers.
First, liability matters. A comprehensible interaction between liability and
insurance is that if a risk-averse party will take some liability, they may have a motive
to purchase liability insurance in advance. Therefore, the potential of bearing liability
is the prerequisite of obtaining liability insurance. In the context of AVs, the scope of
the potentially liable parties can fall beyond the conventionally recognised frontend
drivers/owners and traditional manufacturers. Additional parties who design and
develop the intelligent system in digital format and various essential backend service
providers can also have substantial impact on the safety of Avs (Wendehorst, 2020). The
extent to which these parties are subject to which kind of liability is a heated topic that
has already raised a lot of discussion. The result of such a debate will have an impact on
liability insurance, since any legal uncertainty will be part of cost that would ultimately
be shifted to insurers (Geistfeld, 2011). An immediate observation is that when insurers
are preparing to offer liability insurance to these parties, considering the opacity of AI
decision-making, concrete measures shall be developed by or provided to insurers for
a precise prediction of the risk.
9

Part I, Section 2. Available at: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/contents/enacted,15.1.2022.
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Second, protection by design matters. This means that we may endeavour to
intentionally pre-design the AI system in a way to protect consumers, secure ethical
values and facilitate investigation when an accident occurs (Etzioni, Etzioni, 2017; Firlej, Taeihagh, 2021). AI is a double-edged sword in the light of risk-shifting. On the
one hand, as just mentioned, it generates a mass of uncertainties for insurers when
calculating the premium, which may give rise to an uninsurability problem. On the
other hand, in the long run as multiple sensors have been installed and abundant data
is recorded amid driving, insurers have the potential to learn the cause of risks and
improve their prediction models (Eling, Nuessle, Staubli, 2021). In the era of AVs, the
AI system should thereby be designed in a manner to gather and record the relevant
data. It is noteworthy that institutions will serve as a channel to bridge insurers and
data controllers. In that respect it is especially important that regulation clarifies that AI
systems must keep a recording system for sake of tracing risks and more importantly,
these rules should secure data protection and avoid any other unethical behaviour (e.g.
discrimination).
Third, standardisation matters. In the age of digitalisation, while regulation and
liability rules have significant influence on the behaviour of stakeholders by setting up
a framework of safety requirements and apportioning risks, many minor but equally
important works are complemented by soft laws. Standardisation bodies usually
incorporate experts in specific fields, and they can deliver some nuanced rules in a
fast and flexible manner. For example, as mentioned, SAE has taken much work in
categorising different AVs. Such work has great implications when we are studying the
control exercised by a party, which would crystalise the apportion of liability among
multiple parties.
7. Conclusion
That machines are becoming intelligent will make the legal framework hysteretic.
In this article, we discuss how AVs can disrupt the traditional mandatory liability
insurance for vehicles.
Our analysis shows that, depending upon the domestic regulation, victims could be
confronted with unsurmountable hurdles to get compensation when they are involved
in an accident with an AV at high level of automation (i.e. Level 3-5). This is especially
the case, when the accident occurs in the Member States that exclusively adopt faultbased rules for drivers. Although there is literature advocating strict liability for drivers
of AVs, a counterargument from our analysis is that it may overly deter drivers, who
actually exercise a decreasing control of the AVs. In addition, our analysis indicates
that, while obliging drivers to purchase liability insurance might be less preferable
in the context of AVs, a paradigm shift requiring manufacturers to obtain liability
insurance will set up extra institutional obstacles as well for a smooth procedure of
being compensated. Beyond the liability insurance mechanism, this article indicates
the potential of a no-fault compensation scheme, considering its reliance on damage
rather than liability to trigger compensation. However, the implementation of such a
no-fault compensation scheme, based on a direct insurance for the benefit of victims
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still requires many additional steps specifying for example the conditions of coverage
as well as other crucial features.
We further point out that a liability insurance regime is dependent upon many
other instruments. A crystal-clear liability regime, advancing safety control by design
as well as international cooperation on standardisation will promote a clear vision of
the future insurance legal framework.
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Прегледни научни рад
Апстракт
Директива Европске уније 2009/103/ЕЦ од 16. септембра 2009. године која се
односи на осигурање од грађанске одговорности у вези са употребом моторних
возила и спровођење обавезе осигурања од те одговорности измењена је
Директивом (ЕУ) 2021/2118 Европског парламента и Савета од 24. новембра 2021.
Државе чланице морају да усвоје и објаве прописе неопходне да би се ускладиле
са овом измењеном Директивом до 23. децембра 2023. године, са изузетком
неких мера које треба предузети до 23. јуна 2023. године. У овом раду се истичу
основни циљеви усклађених правила ЕУ у вези са осигурањем од одговорности
за моторна возила и фокусира се на најважније измене и допуне: (1) дефиницију
моторног возила, (2) обим обавезе осигурања и усклађена правила која се односе
на осигурање власника моторних возила од одговорности, (3) провере осигурања
возила, (4) минимални износи покрића за телесне повреде, (5) стечајосигуравача,
(6) преглед историје штета, (7) и алати за поређење цена.
Кључне речи: Директива ЕУ 2009/103/ЕЦ о осигурању од аутоодговорности,
Директива ЕУ 2021/2118, возило, обавеза осигурања, минимални износи покрића,
провере осигурања, стечај осигуравајућег друштва, алати за поређење цена
1. Увод
Директива Европске уније (даље у тексту: ЕУ) 2009/103/ЕЦ од 16. септембра
2009. године која се односи на осигурање од грађанске одговорности у вези са
употребом моторних возила и спровођење обавезе осигурања од те одговорности
измењена је Директивом (ЕУ) 2021/2118 Европског парламента и Савета од 24.
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новембра 2021. Државе чланице морају да усвоје и објаве прописе неопходне за
усклађивање са овом Директивом до 23. децембра 2023. године, са изузетком прописа који се односе на неке измене и допуне које треба донети до 23. јуна 2023
(Директива /ЕУ/ 2021/2118, 2021, чл. 2, ст. 1). У склопу програма регулаторне
адекватности и учинка, праћење Директиве 2009/103/ЕЦ почело је 2016. године
анализом Европске комисије. Предлог који је Комисија ЕУ покренула 2018. године (у даљем тексту: Proposalfor a Directive, 2018) прошао је дуг процес прегледа,
укључујући јавне консултације 2017. и 2018. (видети на пример, процене утицаја
два радна документа особља Комисије), пре него што је утврђен компромис између веома различитих ставова.
Ова измењена Директива 2009/103/ЕЦ, 2009 примењује се у државама
чланицама Европског економског простора (даље у тексту: ЕЕП), које тренутно
чине 27 држава чланица Европске уније, укључујући Исланд, Лихтенштајн и
Норвешку.
Добро је познато да Директива 2009/103/ЕЦ, 2009 обједињује пет претходних
директива (видети на пример: Van Schoubroeck, 2015). Како је то формулисао
Суд правде Европске уније (даље у тексту: СПЕУ): „Те директиве су прогресивно
дефинисале обавезе држава чланица у погледу обавезног осигурања. Иако је циљ
тих директива био да се омогући слободно кретање возила која се обично налазе на
територији Европске уније и лица која путују у тим возилима, оне су такође имале
за циљ да гарантују да жртве саобраћајних незгода проузрокованих тим возилима
добију једнак третман без обзира на то где се у Европској унији деси незгода (видети у
том смислу, пресуде CJEU, Marques Almeida, C 300/10, 23 October 2012, EU:C:2012:656,
ст. 26; CJEU, Damijan Vnuk, C-162/13, 4 September 2014, ECLI:EU:C:2014:2146, ст.
50; и CJEU, Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade e.a. v José Manuel Proença Salvador, C-514/16, 28 November 2017, ECLI:EU:C:2017:908, ст. 32). У њима се, у
суштини, у преамбулама, бр. 2 и 20 Директиве 2009/103, наводи да директива има
исте циље. Осим тога, јасно је из развоја законодавства ЕУ у вези са обавезним
осигурањем да се стално тежило и да је законодавaц ЕУ појачавао дејство прописа
са циљем заштите оштећених у саобраћајним незгодама изазваних тим возилима
(пресуде CJEU, Damijan Vnuk, C-162/13, 4 September 2014, ECLI:EU:C:2014:2146, ст.
52 до 55 и CJEU, CJEU, Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade e.a. v José
Manuel Proença Salvador, C-514/16, 28 November 2017, ECLI:EU:C:2017:908, ст. 33)
(CJEU, José Luis Núñez Torreiro v AIG Europe Limited e.a., C-334/16, 20 December 2017,
ECLI:EU:C:2017:1007, ст. 25–27; CJEU, AAS BTA Baltic Insurance Company AS v Baltijas
Apdrošināšanas Nams AS, C-648/17, 15 November 2018, ECLI:EU:C:2018:917, ст. 32–33;
CJEU, Powiat Ostrowski v Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyiny, C-383/19, 29 April
2021, ECLI:EU:C:2021:337, ст. 56). Ти циљеви који су у основи усклађених правила ЕУ
о осигурању од одговорности за моторна возила изражени су у преамбулама, бр. 2 и
20 Директиве 2009/103/ЕЦ и потврђени су Директивом (ЕУ) 2021/2118о изменама,
у којој се наводи: „Осигурање од грађанске одговорности у вези са коришћењем
моторних возила („осигурање моторних возила”) је од посебног значаја за европске
грађане, било да су осигураници или би могли да постану повређени као последица
саобраћајне незгоде. То је такође велика брига за друштва за осигурање, јер чини
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важан сегмент тржишта „неживотног” осигурања у Унији. Осигурање аутомобила
такође има значајан утицај на слободно кретање лица, робе и возила, а самим тим и
на унутрашње тржиште. Јачање и консолидација унутрашњег тржишта осигурања
моторних возила би, стога, требало да буде кључни циљ деловања Уније у области
финансијских услуга” (преамбуле, бр. 1, 39 и 40).
У овом раду нагласак је на најважнијим изменама и допунама Директиве
2009/103/ЕЦ: (1) дефиницији моторног возила, (2) обиму обавези осигурања и
усклађена правила која се односе на осигурање власника моторних возила од
одговорности, (3) провери осигурања возила, (4) минималним износима покрића
за телесне повреде, (5) стечајаосигуравача, (6) прегледу историје штета, (7) и
алатима за поређење цена.
2. Дефиниција „возила”
Прва велика, ако не и најважнија, измена односи се на дефиницију „возила”
и сходно томе на обим усклађених правила ЕУ о осигурању од одговорности за
моторна возила.
Првобитна верзија Директиве 2009/103/ЕЦ, 2009 дефинише „возило” као:
„свако моторно возило намењено за путовање по копну и покретано механичком
снагом, али не на шинама, и било која приколица, спојена или не” (чл. 1, ст. 1).
Како је потврдила Европска комисија, ова дефиниција такође обухвата (нове)
типове лакших и нижих возила на моторни погон, што значи да су она увек била
у оквиру ове Директиве (Proposal for Directive, 2018, 8; Commission Staff Working
Document, 2018a, 8, 18, 135; Opinion of the Committee, 2018; Report on the proposal
for a directive, 2019, 56). Може се приметити да исто важи и за аутономна и полуаутономна возила (Proposal for a Directive, 2018, 7). Државе чланице имају могућност
дату у члану 5, ст. 2 Директиве 2009/103/ЕЦ, 2009 да изузму одређена моторна
возила из обавезе обавезног осигурања од одговорности за моторна возила, али
само под условом да национални гарантни фонд државе чланице у којој је настала
незгода надокнађује штете оштећеним лицима проузрокованих возилима чији
су власници ослобођени обавезе осигурања на исти начин као и оштећене
у незгодама изазваним возилима која нису осигурана од аутоодговорности.
Гарантни фонд који исплати штету има право да добије надокнаду од гарантног
фонда државе чланице у којој се возило обично налази (видети Листу изузетих
возила према чл. 5, ст. 2 ЕУ Директиве о осигурању моторних возила, која није
ажурирана1). Суштински важно је да иако првобитна Директива 2009/103/ЕЦ из
2009. године предвиђа систем могућности ослобођења од обавезе осигурања, на
возила која су изузета од те обавезе и даље се примењује поменута Директива, а
посебно заштиту коју она пружа оштећеном лицу.
Ова правна ситуација ће се драстично променити новом дефиницијом
„возила”, измењеном 2021. године. Нови чл. 1, ст. 1 Директиве 2009/103/ЕЦ
(замењен Директивом (ЕУ) 2021/2118, чл. 1, ст. 1, тач. /а) прописује:
Доступно на: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/
documents/motor-insurance-list-exempt-5th-dir_en.pdf, 17. 1. 2022.
1
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„возило”означава:
а) свако моторно возило које се покреће искључиво механичком снагом на
копну, али не вози се по шинама, при чему:
(I) максимална пројектована брзина je већа од 25 км/х; или
(II) максималнa нето тежинa je већa од 25 кг и максималнa пројектованa брзинaje већу од 14 км/х;
б) сваку приколицу која се користи са возилом из тачке (а), било спојену или
неспојену. Не доводећи у питање тачке (а) и (б), инвалидска колица на моторни
погон која су искључиво намењена за употребу од стране лица са телесним
инвалидитетом не сматрају се возилима на која се позива ова Директива.”
Према овој новој дефиницији возила, одређена лакша и/или возила са мањим
брзинама на моторни погон не само да су изузета од обавезе осигурања, већ су и
искључена из делокруга Директиве 2009/103/ЕЦ. Заиста, на основу читања горње
дефиниције a contrario, следећа возила су искључена из делокруга измењене директиве:
„а) она моторна возила која се не покрећу искључиво механичком снагом на
копну, али се возе по шинама;
б) она моторна возила која се покрећу искључиво механичком снагом на
копну, али се возе шинама са:
(I) максималном пројектованом брзином која није већа од 25 км/х; или
(II) максималном нето тежином која није већа од 25 кг и максималном
пројектованом брзином од највише 14 км/х;
(ц) моторизована инвалидска колица која су искључиво намењена за употребу од стране особа са телесним инвалидитетом, без обзира на њихову тежину
или брзину.”
Предлог директиве Комисије ЕУ из 2018. године није изменио или заменио
дефиницију „возила.” У току поступка ревизије, међутим, било је снажног лобирања, посебно из индустрије електричних бициклова (Commission Staff Working
Document, 2018, 63, 69 и 135), који је тврдио да нека лакша или мања моторна
возила као што су електрични бицикли и сегвеји треба потпуно искључити из
дефиниције возила. Главне аргументе је утврдио Европски парламент (амандмани
које је Европски парламент усвојио 13. фебруара 2019, ЕП 2014-2019) и они су
обухваћени преамбулама, бр. 3, 4 и 6 Директиве (ЕУ) 2021/2118. Расправа о тим
основним и не нарочито убедљивим аргументима, иако занимљива, не спада у
оквире овог рада (Van Schoubroeck, н/а).
Посебно с обзиром на горе цитирани циљ усклађених правила ЕУ о осигурању од одговорности за моторна возила, практичне последице ове нове дефиниције „возила” су значајне. Прво, мора се знати пројектована брзина као и нето
тежина сваког појединачног моторног возила да би се проценило да ли постоји
обавеза осигурања. Међутим, брза претрага на интернету показује да ове информације нису увек доступне и да се у оквиру једног те истог типа максимална
пројектована брзина и нето тежина могу значајно разликовати.
Друго, исход процене је пресудан. Заиста, она возила на моторни погон изузета из дефиниције „возила” више не спадају у делокруг усклађених правила ЕУ
123

КАРОЛИН ФОН СХАУБРОК

о осигурању од одговорности за моторна возила. Сходно томе, од 23. децембра
2023. године штетник као и оштећено лице биће искључени из заштите коју су
до сада уживали према Директиви 2009/103/ЕУ. Према новим правилима, та искључена возила се сматрају „обичним бициклима” или „возилима без моторног
погона” за која ће заштита штетника и оштећеног лица зависити од позитивних
националних прописа. Одговорност која произилази из незгода изазваних „обичним бициклима” и другим „возилима без моторног погона” могла би бити покривена уговорима о осигурању од опште одговорности (за физичка лица или предузећа) који се регулишу националним уговором о осигурању који се утврђује чл.
7, Уредбе ЕУ, бр. 593/2008 од 17. јуна 2008. о меродавном праву које се примењује
на уговорне обавезе (Рим I). Уобичајено, ти уговори о осигурању од одговорности
нису обавезни, нити су регулисани посебним обавезним правилима, а оштећени
нема право да тражи накнаду из гарантног фонда у случају непостојања осигурања или несолвентности осигуравача. Поред тога, уговор о осигурању од опште
одговорности покрива само она лица која имају својство осигураника у том уговору, док према правилима Директиве 2009/103/ЕЦ, 2009 уговор о осигурању од
аутоодговорности мора покривати „грађанску одговорност у погледу коришћења
возила” (чл. 3, ст. 1) без обзира на то ко је проузроковао незгоду. Такође, док се
Директива 2009/103/ЕЦ изричито бави заштитому прекограничним саобраћајним незгодама, територијални опсег уговора о осигурању од опште одговорности
захтева посебну пажњу приликом путовања у иностранство.
Прилично је иронично да је законодавац ЕУ свестан овог недостатка и изричито подсећа државе чланице на њихову надлежност да на свој начин регулишу
надокнаду штете из саобраћајних незгода проузрокованим тим возилима која
су ослобођена од обавезе осигурања, а истовремено указује на важност заштите
оштећеног лица у прекограничним незгодама (Directive (EU) 2021/2118, преамбула, бр. 4; Directive 2009/103/EC, чл. 28 са изменама и допунама Директиве (ЕУ)
2021/2118, чл. 1, ст. 21).
Под претпоставком да ће неке државе чланице ЕЕП на овај или онај начин
обезбедити посебан систем обештећења, узимајући у обзир прекограничне незгоде, извесно је да ће регулисање истог електричног скутера на пример, у вези са
обавезом осигурања и надокнадом у случају незгода, бити другачије када путују у,
као и кроз различите земље ЕЕП, јер то зависи од важећих националних прописа.
На први поглед чини се да систем искључења из дефиниције возила има предност
једноставности, јер се чини да спречава појаву пејзажа различитих одлука држава
чланица у систему изузећа како је прописано чл. 5, ст. 2 Директиве 2009/103/ЕЦ.
Међутим, ово је лажна перцепција, јер ће пејзаж заправо бити исувише различит
што ће повећати ризик од правне несигурности и број спорова ће се повећати.
Треће, погођен је међународни систем Бироа за надокнаду штета у саобраћају,
познат као систем зелене карте. Није битно да ли се мора показати зелена карта
или се претпоставља да је моторно возило осигурано јер се обично налази на територији државе чланице ЕЕП, Андоре, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Србије,
Швајцарске или Уједињеног Краљевства (Споразум између националних бироа
осигуравача држава чланица ЕЕП и других придружених држава – Мултилате124
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рални споразум2). Интернаправила која регулишу односе између националних
бироа осигуравача, дефинишу у чл. 2, ст. 5 да: „возило”: означава свако моторно
возило намењено за путовање по копну и покретано механичком снагом, али не
на шинама, као и сваку приколицу без обзира да ли је спојена или не, али само
ако су моторно возило или приколица који се користе у земљи у којој се налазе,
предмет обавезног осигурања.” Термин „обавезно осигурање” се мора тумачити
као обавезно осигурање од одговорности за моторна возила (Internal Regulation,
чл. 2, ст. 9; COB, Explanatory Memorandum to the Internal Regulations, 9). Сходно
томе, оштећеном лицу у саобраћајној незгоди изазваној моторним возилом које
се иначе налази у другој земљи чланици система зелене карте, Национални биро
земље у којој се догодила незгода одбићеда надокнади штету, због тога што то
возило не подлеже обавези осигурања од одговорности за употребу моторног
возила, чак и у случају да је одговорно возило покривено уговором о осигурању
од одговорности за моторна возила.
3. Обим обавезе осигурања и Директива
Осигурање од аутоодговорности је обавезно од 1972. године и мора да обезбеди покриће, на основу плаћања једне премије, за грађанску одговорност „у вези
са коришћењем моторних возила” која се обично налазе на територији државе
чланице и којеважи за незгоде на целој територији ЕЕП (Directive 2009/103/EC,
2009, чл. 3 и 14(а)). Иако је чл. 1, ст. 2, тач. (а)Директиве (ЕУ) 2021/2118 заменио
чл. 3, ст. 1 Директиве 2009/103/ЕЦ, једина измена је да је на енглеском језику
од првобитне једнине, изменама о допунама уведена множина израза „моторна
возила.”
Међутим, остала је правна неизвесност у погледу специфичног обима ове
обавезе осигурања и примене осигурања од одговорности за моторна возила. Прелиминарна одлука СПЕУ у спору Vnuk није донела жељену јасноћу у вези са два
питања: 1) Да ли обухвата незгоде које су се догодиле када је возило коришћено
као машина за обављање послова и 2) да ли је територијални обим ограничен
на незгоде на јавном путу или на подручју доступном јавности или обухвата
све врсте терена укључујући и приватну својину (Damijan Vnuk, Ц-162/13, 4.
септембар 2014)? Од случаја Vnuk, СПЕУ је јасно изразио своје гледиште у многим
споровима (на пример, Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andradе Ц-514/16,
28. новембра 2017; José Luis Núñez Torreiro, C-334/16, 20. децембра 2017; Fundo de
Garantia Automóvel, Ц-80/17, 4. септембра 2018; AAS BTA Baltic, Ц-648/17, 15. новембра 2018; Línea Directa Aseguradora, Ц-100/18, 20. јуна 2019; Powiat Ostrowski,
Ц-383/19, 29. април 2021; Наредба СПЕУ, HG and TC v Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny, Ц-688/20, 29. октобра 2021).
Консолидујући судску праксу СПЕУ, европски законодавац је унео следећу
дефиницију „употребе возила”: „употреба возила’ означава сваку употребу
возила која је у складу са функцијом возила као превозног средства у тренутку
незгоде, без обзира на карактеристике возила и без обзира на терен на коме се
2

Доступно на: https://www.cobx.org/article/39/green-card, 10. 1. 2022.
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моторно возило користи и да ли је у стању мировања или у покрету” (Directive
2009/103/EC, чл. 1, ст. 1, тач. (а) како је допуњено Directive (EU) 2021/2118, чл.
1, ст. 1, тач. (б), преамбула, бр. 5). Ово јасно показује да су обавеза осигурања
и покриће обавезни (I) када се моторно возило користи у тренутку удеса као
средство превоза у ширем смислу, и (II) без обзира на терен на којем се возило
користи, укључујући приватну својину (Proposal for a Directive, 2018, 4, 10).
Међутим, обавеза осигурања и Директива неће се примењивати на употребу
возила у мото-спортским догађајима и активностима у ширем смислу, које се
одвијају у ограниченом и обележеном подручју, под условом да држава чланица
обезбеди да организатор активности или неко друго лице закључи алтернативно
осигурање или гарантује покриће, што је могуће ближе надокнади прописаној
Директивом, за штете нанесене било коме трећем лицу (укључујући гледаоце и
друге пролазнике, али не нужно и возаче који учествују и њихова возила) (Directive 2009/103/EC, 2009, чл. 3, нови ст. 2 убачен Directive (EU) 2021/2118, чл. 1, ст.
2, тач. (б), преамбула, бр. 11, 12).
С обзиром на бројне и различите ситуације у државама чланицама, проширена
је могућност да државе чланице ослободе власнике возила од обавезе осигурања,
али и даље под условом да национални гарантни фонд државе чланице у којој је
настала незгода надокнађује штете оштећеним лицима проузрокованих возилима
чији су власници ослобођени обавезе осигурања на исти начин као и оштећене
у незгодама изазваним возилима која нису осигурана од аутоодговорности.
Проширена ограничена листа дозвољених изузећа обухвата возила која су у
складу са националним прописима: (I) под одређеним условима привремено
или трајно повучена и забрањена за употребу, (II) која се користе искључиво у
одређеним областима са ограниченим приступом, или (III) нису дозвољена за
употребу на јавним путевима (Directive 2009/103/EU, 2009, чл. 5, ст. 3 – чл. 5, ст.
7) како је допуњено Директивом (ЕУ) 2021/2118, чл. 1, ст. 4, преамбуле, бр. 7–15).
За потоња возила, државе чланице такође могу одступити од обавезе надокнаде
од стране гарантног фонда за штету коју су та возила проузроковала у областима
које нису доступне јавности због правног или физичког ограничења приступа
таквим подручјима (Directive 2009/103/EU, 2009, чл. 5, ст. 5 и 6 убачени чл. 1, ст.
4 Directive (EU) 2021/2118, 2021). Чини се да ови изузеци одражавају различите
ставове о политици у државама чланицама о наметању обавезе осигурања и покрића одговорности за моторна возила за возила која нису дозвољена на јавним
путевима или се возе на одређеним приватним и другим теренима (Directive (EU)
2021/2118, 2021, преамбуле, др. 7–15; Mandate for negotiations with the European
Parliament, 2018, 6–8).
4. Провере испуњености обавезе осигурања возила
која се редовно налазе у другој држави чланици
Као што је поменуто, тренутно 34 земље које учествују у систему зелене карте
замениле су зелену карту појмом „територија на којој се возило иначе налази”, што
се уопштено односи на регистарску таблицу коју возило носи, без обзира на то
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да ли је таблица стална или привремена (Directive 2009/103/EC, 2009, чл. 1, ст. 4 и
8). Важеће регистарске таблице из тих земаља замењују зелену карту као довољан
доказ о постојању најмање минималног покрића обавезног осигурања од аутоодговорности који се захтева по закону земље учеснице у којој се незгода догодила.
Национални биро за осигурање те земље ће се бавити одштетним захтевима чак
и ако возило није стварно осигурано (Internal Regulations3; De Baere, Blees, 2019).
До сада су дозвољене само несистематске провере осигурања возила која се
иначе налазе у другој држави чланици, под условом да нису дискриминаторне
и да не служеискључиво за проверу постојања тог осигурања. Забрањене су све
систематске провере осигурања, укључујући и оне које не захтевају заустављање
возила. Да би се решио проблем неосигуране вожње и у светлу новог технолошког развоја, као што је технологија која омогућава аутоматско препознавање регистарских таблица, измењена Директива 2009/103/ЕЦ такође дозвољава провере
осигурања возила која се обично налазе на територији друге државе чланице као
део општег система провера на националној територији које се такође спроводе
у вези са возилима која се иначе налазе у тој држави чланици, ако су недискриминаторне, неопходне и сразмерне и не захтевају да се возило заустави у сврху те
провере (Directive 2009/103/EC, 2009, чл. 4, ст. 1 са изменама и допунама у чл. 1, ст.
3, преамбуле 16 и 17 Directive (EU) 2021/2128, 2021; Proposal for a Directive, 2018,
2–3, 10, 13, 15–16). Сасвим сувишно, предвиђено је да обрада личних података
неопходних у сврху борбе против неосигуране вожње возила која се иначе налазе
на територији друге државе чланице мора бити у складу са Уредбом 2016/679,
чији су посебни захтеви такође поменути (Directive 2009/103/EC, 2009, чл. 4, ст. 2
измењена чл. 1, ст. 3, преамбуле, бр. 17–18 Directive (EU) 2021/2128, 2021).
5. Минимални износи покрића за повреде лица
У циљу гарантовања минимума заштите у целом ЕЕП, обим губитака и повреда укључује и штету на имовини и личне повреде (Directive 2009/103/EC, 2009, чл.
3, ст. 4). Појам „повреда лица” обухвата било коју врсту штете у оној мери у којој
је накнада за такву штету предвиђена националним прописима о одговорности
који се примењује на спор и резултат је повреде телесног интегритета, укључујући
телесну и психичку патњу (Petillo v. Unipol, C-371/12, 23. јануар 2014, ст. 34).
Може се приметити да је израз „жртва” замењен термином „оштећено лице”
или „лице оштећена” (Directive 2009/103/EC, 2009, чл. 1, ст. 2 измењена чл. 1, ст.
1, тач. (ц) Directive (EU) 2021/2118, 2021) у искључивом циљу усклађивања терминологије и да то не представља суштинску промену (Directive (EU) 2021/2118,
2021, преамбула, бр. 2).
Због различитих прелазних периода и важних датума за периодично прерачунавање, минимални износи покрића се разликују у зависности од сваке државе
чланице. Да би се осигурала једнака минимална заштита оштећених лица широм
ЕЕП (Directive (EU) 2021/2118, 2021, преамбула, бр. 19; Proposal for a Directive,
2018, 3), минимални износи су усклађени, а уведена је јединствена клаузула о
3

Доступно на: https://www.cobx.org/article/3/green-card-system, 10. 12. 2021.
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ревизији и донета процедурална правила (Directive 2009/103/EC, 2009, чл. 9, ст.
2 измењен чл. 1, ст. 5 Directive (EU) 2021/2118, 2021; Directive 2009/103/EC, 2009,
чл. 28б) како је допуњено чл. 1, ст. 22 Directive (EU) 2021/2118). Износи покрића
су усклађени са највишим обавезним минималним нивоом који се тренутно примењује у државама чланицама (Proposal for a Directive, 2018, 8, 11, 13–14; Notice
regarding the adaptation, 2021).
Нови јединствени минимални износи покрића су: (I) за повреде лица, минимални износ од 1.300.000 евра по оштећеном или 6.450.000 евра по незгоди, без
обзира на број повређених, и (II) за штету на имовини, 1.300.000 евра по догађају,
без обзира на број оштећених (Directive 2009/103/EC, 2009, чл. 9 замењен чл. 1, ст.
5 Directive (EU) 2021/2118, 2021). Пошто се ради о минималним износима, неке
државе чланице прописују веће износе (Minimum amounts of insurance coverage,
2020).
6. Стечај осигуравача
Директива 2009/103/ЕЦ тренутно предвиђа да у случају незгоде изазване
непознатим возилом или возилом за које није измирена обавеза осигурања,
оштећени може добити накнаду штете из гарантног фонда државе чланице
у којој је дошло до незгоде (Directive 2009/103/EC, 2009, чл. 10). СПЕУ је одлучио да Директива не обавезује гарантне фондове да покривају обавезе осигуравајућих друштава у стечају (Csonka and others, Ц-409/11, 11. јула 2013). Постоји
само конвенција између гарантних фондова и компензационог тела одређених
држава чланица ЕЕП (Convention entre organismes d’indemnisation, 2008). Ово се
сматра једним од највећих недостатака Директиве 2009/103/ЕЦ, 2009 (Proposal
for a Directive, 2018, 2, 6, 14).
У циљу јачања заштите свих оштећених лица, успостављен је обимно уређен
нови систем за брзу и потпуну надокнаду штете када је осигуравајуће друштво
лица одговорног за незгоду несолвентно, у стечајном поступку или у поступку
ликвидације. Државе чланице би стога требало да оснују или овласте орган који
ће исплаћивати надокнаду штете оштећеним лицима која бораве на њиховој територији за незгоде које су се догодиле у држави чланици у којој живе. Овај орган
ће имати право да тражи накнаду од органа који је основан или овлашћен у ову
сврху у матичној држави чланици несолвентног осигуравајућег друштва које је
издало полису осигурања од одговорности за моторна возила (Directive 2009/103/
EC, 2009, чл. 10а, убачен чл. 1, ст. 8, преамбуле, бр. 20–26 Directive (EU) 2021/2118,
2021). Пошто неко такође може бити оштећен у саобраћајној незгоди која се
догодила у држави чланици која није држава чланица пребивалишта и коју је
изазвало возило које је осигурао несолвентни осигуравач, државе чланице такође
морају да оснују или овласте орган у држави чланици пребивалишта оштећеног
за исплату надокнаде штете овом лицу у случају несолвентности осигуравача од
одговорности за моторна возила. И у овом случају орган има право да захтева
надокнаду износа који је платио на име одштете од органа који је основан за ову
сврху у матичној држави чланици несолвентног друштва за осигурање (Directive
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2009/103/EC, 2009, чл. 25а утврђен чл. 1, ст. 18, преамбула, бр. 27 Directive (EU)
2021/2118, 2021). Ти органи морају да обештете оштећено лице у складу са прописима о осигурању од одговорности за моторна возила државе чланице у којој
је настала незгода (Directive 2009/103/EC, 2009, чл. 25, ст. 1, чл. 10а, ст. 7, чл. 25а,
ст. 7; Agreement between compensation bodies, 2002).
Оштећени може поднети захтев директно поменутом органу и треба да добије образложену понуду за обештећење или образложен одговор у року од три
месеца од дана подношења захтева. У случају доспећа накнаде, орган треба да
исплати надокнаду штете оштећеном лицу најкасније три месеца након прихватања понуде за обештећење.
Држава чланица мора да обезбеди довољна средства за те органе, али финансијски доприноси могу бити наметнути само друштвима за осигурање којима је
та држава чланица дала дозволу за рад.
Ови послови надокнаде штете могу се поверити већ постојећем гарантном
фонду (Directive 2009/103/EC, 2009, чл. 10) и/или органу за надокнаду штета
(Directive 2009/103/EC, 2009, чл. 24). Ако држава чланица успостави више од једног органа за надокнаду штета, требало би да оштећеним лицима пружи основне
информације за идентификацију тела надлежног за решавање њиховог одштетног захтева (Directive 2009/103/EC, 2009, чл. 26а донет на основу чл. 1, ст. 20, преамбула, бр. 28 Directive (EU) 2021/2118).
Да би овај систем био функционалан, потребно је закључити споразум између заинтересованих органа о њиховим функцијама, обавезама и процедурама
за надокнаду. Ако овај споразум не буде закључен до 23. децембра 2023. године,
Европска комисија је овлашћена да донесе делегиране акте (Directive 2009/103/
EC, 2009, чл. 10а, ст. 13, тач. 4, чл. 25а, ст. 13, тач. 4 и чл. 28б; у вези са проценом и
ревизијом овог новог система надокнаде, видети: Directive 2009/103/EC, 2009, чл.
28ц измењен чл. 1, ст. 22 Directive (EU) 2021/2118, 2021, чл. 1, ст. 22).
7. Преглед историје штета
Уговарачи већ имају право да у било ком тренутку затраже преглед историјештета у претходних најмање пет година и морају да га добију у року од петнаест дана од постављања захтева. Оно што је ново је да ће до 23. јула 2023. године
Европска комисија усвојити акте за спровођење којима ће, путем стандардизованог шаблона, прецизирати форму и садржај прегледа историје штета (Directive
2009/103/EC, 2009, чл. 16 замењен на основу чл. 1, ст. 15, преамбула, бр. 31, 34
Directive (EU) 2021/2118, 2021). Ово би требало да олакша проверу аутентичности
прегледа историје штета од стране осигуравача, посебно оних које је издао осигуравач у другој држави чланици. Поред тога, унета је детаљна одредба којом се
забрањује дискриминација на основу националности или пребивалишта уговарача осигурања у случају да осигуравач узима у обзир историју штета при обрачуну
премије и примењује систем „бонус-малус” (Proposal for a Directive, 2018, 2, 6, 8).
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8. Алати за упоређивање цена
Уведено је ново право држава чланица да одлуче да ли ће сертификовати алате који омогућавају потрошачима да бесплатно упореде цене, тарифе и покриће
у производуосигурања од аутоодговорности осигуравача, само ако се поклапају
са усклађеним условима. Ако је тај услов испуњен, такав алат би се могао сматрати „алатом за упоређивање цена независно од осигурања моторних возила”
(Directive 2009/103/EC, 2009, чл. 16а донет на сонову чл. 1, ст. 16, преамбула, бр.
33, Directive (EU) 2021/2118, 2021).
9. Закључак
Наведена нова правила доприносе циљевима заштите оштећених лица и
обезбеђивању слободног кретања лица, робе и прекограничног саобраћаја који
су у основи усклађених правила ЕУ о осигурању од аутоодговорности. Можемо се
запитати да ли није претерано наметати и обавезу осигурања за моторна возила
која се користе на искључиво приватном поседу, с обзиром на повећан ризик од
дослуха. Ова обавеза може објаснити проширену ограничену листу дозвољених
изузећа возила под одређеним условима.
Међутим, овај закључак се односи само на она возила која потпадају под нову
дефиницију возила. Тамо где је до сада било лако одредити шта се подразумева
под моторним возилом, постало је неопходно да се у сваком конкретном случају
утврђују брзина и тежина моторног возила које се покреће искључиво механичком снагом. Када се поменуто утврди, заштита одговорног лица и оштећеног ће
у потпуности зависити од националног законодавства земље у којој се незгода
догодила и / или националног права које се примењује на уговор о осигурању.
Превео са енглеског језика:
проф. др Слободан Јовановић
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Abstract
The European Union Directive 2009/103/EC of 16 September 2009 relating
to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and the
enforcement of the obligation to insure against such liability has been amended
by Directive (EU) 2021/2118 of the European Parliament and of the Council of 24
November 2021. Member States have to adopt and publish the measures necessary to
comply with this amended Directive by 23 December 2023, with the exception of some
measures to be taken by 23 June 2023.This paper points out the underlying objectives
of the EU harmonised rules related to motor vehicles liability insurance and focuses
on the most important amendments:: (1) the definition of motor vehicle, (2) the scope
of the insurance obligation and the harmonised rules relating to motor vehicle liability
insurance, (3) checks on insurance of vehicles, (4) minimum amounts of cover for personal injuries, (5) insolvency of the insurer, (6) claims history statement, and (7) price
comparison tools.
Key words: EU Directive 2009/103/ECon motor vehicle liability insurance, EU
Directive 2021/2118, vehicle, insurance obligation, minimum amounts of cover, checks
on insurance, insolvent insurance company, price comparison tools
1. Introduction
The European Union Directive 2009/103/EC of 16 September 2009 relating
to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and the
enforcement of the obligation to insure against such liability has been amended
by Directive (EU) 2021/2118 of the European Parliament and of the Council of 24
November 2021. Member States have to adopt and publish the measures necessary to
comply with this Directive by 23 December 2023, with the exception of measures related
to some amendments to be taken by 23 June 2023 (Directive (EU) 2021/2118, 2021, art.
2(1)). The REFIT review of the Directive 2009/103/EC began in 2016 with an evaluation
by the European Commission. The Proposal launched by the EC Commission in 2018
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(hereafter:Proposalfor a Directive, 2018) underwent a lengthy review process, including
public consultations in 2017 and 2018 (see e.g. the two Commission Staff Working Document Impact assessments), before a compromise was found between widely differing
views.
This Amended Directive 2009/103/EC, 2009 applies in the Member States of the
European Economic Area (EEA), currently consisting of the 27 Member States of the
European Union, plus Iceland, Liechtenstein and Norway.
It is well known that this Directive 2009/103/EC, 2009 consolidates five previous
Directives (see e. g. C. Van Schoubroeck 2015). As the Court of Justice of the European
Union (CJEU) phrased it: “Those directives progressively defined the obligations of
Member States with respect to compulsory insurance. While the aim of those directives
was to ensure the free movement of vehicles normally based on European Union territory and of persons travelling in those vehicles, they also had the objective of guaranteeing
that the victims of accidents caused by those vehicles receive comparable treatment irrespective of where in the European Union the accident occurred (see, to that effect judgments Marques Almeida, C‑300/10, of 23 October 2012, EU:C:2012:656, par.26; Vnuk,
C‑162/13, of 4 September 2014, EU:C:2014:2146, para.50 and Rodrigues de Andrade,
C‑514/16, of 28 November 2017, EU:C:2017:908, para.32). It is stated, in essence, in
recitals 2 and 20 of Directive 2009/103, that that directive pursues the same objectives.
In addition, it is clear from the development of the EU legislation concerning compulsory insurance that the objective of protecting the victims of accidents caused by those
vehicles has continuously been pursued and reinforced by the EU legislature (see, to that
effect, judgments Vnuk, C‑162/13 of 4 September 2014, EU:C:2014:2146, para. 52 to 55
and Rodrigues de Andrade, C‑514/16 of 28 November 2017, EU:C:2017:908, para. 33, ,
C-Torreiro,C-334/16 of 20 December 2017, para. 25-27; BTA Baltic, C-648/17 of 15 November 2018, para 32-33; Powiat Ostranski v Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
C-383/19 of 29 April 2021, para 56). Those objectives underlying the EU harmonized
rules on motor vehicle liability insurance are expressed in recitals 2 and 20 of Directive 2009/103/EC, 2009 and have been confirmed by the Amending Directive (EU)
2021/2118, 2021 stating: “Insurance against civil liability in respect of the use of motor
vehicles (‘motor insurance’) is of special importance for European citizens, whether
they are policyholders or could become injured parties as a result of an accident. It is
also a major concern for insurance undertakings, as it constitutes an important segment
of the ‘non-life’ insurance market in the Union. Motor insurance also has a significant
impact on the free movement of persons, goods and vehicles, and hence on the internal
market. Reinforcing and consolidating the internal market for motor insurance should
therefore be a key objective of Union action in the field of financial services” (recitals
1, 39 and 40).
This paper focuses on the most important amendments of Directive 2009/103/EC,
2009: (1) the definition of motor vehicle, (2) the scope of the insurance obligation and
the harmonised rules relating to motor vehicle liability insurance, (3) checks on insurance of vehicles, (4) minimum amounts of cover for personal injuries, (5) insolvency of
the insurer, (6) claims history statement and (7) price comparison tools.
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2. Definition of “vehicle”
The first major, if not the most crucial, amendment concerns the definition of
“vehicle” and consequently the scope of the EU harmonised rules on motor vehicle
liability insurance.
The original version of Directive 2009/103/EC, 2009 defines a “vehicle” as: “any
motor vehicle intended for travel on land and propelled by mechanical power, but not
running on rails, and any trailer, whether or not coupled”(art. 1(1)). As confirmed
by the European Commission, this definition also encompasses (new) types of lighter
and lower speed motor-powered vehicles, which means that those have always been
within the scope of this Directive (Proposal for a Directive, 2018, 8; Commission Staff
Working Document, 2018a, 8, 18, 135; Opinion of the Committee, 2018; Report on the
proposal for a directive, 2019, 56). It can be noted that the same goes for autonomous
and semi-autonomous vehicles (Proposal for a Directive, 2018, 7). Member States have
the option granted in Article 5, 2 Directive 2009/103/EC, 2009 to exempt certain motor
vehicles from the compulsory motor vehicle liability insurance obligation, however
only on the condition that the national guarantee fund of the Member State of the
accident compensates the injured party of accidents caused by those exempt vehicles
in the same way as the injured party of accidents caused by vehicles for which the
insurance obligation has not been satisfied. The compensating guarantee fund has a
right to obtain reimbursement from the guarantee fund of the Member State where the
vehicle is normally based (for the List of exempt vehicles according to Article 5, 2 EU
MID, which has not been updated1). Essential is that although the original Directive
2009/103/EC, 2009 provides an opt-out system as to the insurance obligation, those
exempt vehicles nonetheless remain under the scope of this Directive and in particular
the protection it grants to the injured party.
This legal situation will change drastically with the new definition of “vehicle”, as
amended in 2021. The new Article 1, 1 Directive 2009/103/EC, 2009 (replaced by Directive (EU) 2021/2118, 2021, art. 1(1)(a)) provides that:
“vehicle’ means:
a) any motor vehicle propelled exclusively by mechanical power on land but not
running on rails with:
(i) a maximum design speed of more than 25 km/h; or
(ii) a maximum net weight of more than 25 kg and a maximum design speed of
more than 14 km/h;
b) any trailer to be used with a vehicle referred to in point (a), whether coupled
or uncoupled.Without prejudice to points (a) and (b), wheelchair vehicles exclusively
intended for use by persons with physical disabilities are not considered to be vehicles
referred to in this Directive.”
According to this new definition of vehicle, certain lighter and/or lower speed
motor-powered vehicles are not just exempted from the insurance obligation but
Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/
documents/motor-insurance-list-exempt-5th-dir_en.pdf, 17.1.2022.
1
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also excluded from the scope of Directive 2009/103/EC, 2009. Indeed, based on an a
contrario reading of the above definition, the following vehicles are excluded from the
scope of the amended directive:
“a) those motor vehicles not exclusively propelled by a mechanical power on land
but not running on rails;
b) those motor vehicles propelled exclusively by a mechanical power on land but
not running on rails with:
(i) a maximum design speed of not more than 25 km/h; or
(ii) a maximum net weight of not more than 25 kg, and a maximum design speed
of not more than 14 km/h.;
(c) wheelchair vehicles exclusively intended for use by persons with physical
disabilities, irrespective of their weight or speed.”
The EU Commission’s Proposal for a Directive, 2018 did not modify or replace the
definition of “vehicle”. In the course of the review proceedings, however, there was strong
lobbying, in particular from the eBike industry (see e.g. Commission Staff Working
Document, 2018, 63, 69, 135), which argued that some lighter or smaller motor vehicles
such as electric bicycles and segways should be totally excluded from the definition of
vehicle. The main arguments were picked up by the European Parliament (Amendments
adopted by the European Parliament on 13 February 2019, EP 2014-2019) and ended up
in the recitals 3, 4 and 6 of Directive (EU) 2021/2118, 2021. The discussion regarding
those underlying and not particularly convincing arguments, though interesting, falls
outside the scope of this paper (Van Schoubroeck, n/a).
In particular in view of the above cited aim of the EU harmonised rules on motor
vehicles liability insurance, the practical implications of this new definition of “vehicle”
are considerable. First, one has to know the design speed as well as the net weight
of each and every specific motor-powered vehicle in order to assess whether there
exists an insurance obligation. However, a quick search on the internet shows that this
information is not always readily available and that within one and the same type, the
maximum design speed and net weight can differ significantly.
Second, the outcome of the assessment is crucial. Indeed, those motor-powered
vehicles excluded from the definition of “vehicle” no longer fall under the scope of the EU
harmonised rules on motor vehicle liability insurance. Consequently, as of 23 December
2023 the tortfeasor as well as the injured party will be excluded from the protection
they have enjoyed until now under Directive 2009/103/EU, 2009. According to the
new rules, those excluded vehicles are considered “ordinary bicycles” or “non-motorpowered vehicles” for which the protection of the tortfeasor and of the injured party will
then depend on the applicable national law. The liability resulting from accidents caused
by “ordinary bicycles” and other “non-motor-powered vehicles” could be covered by
general liability insurance contracts (for private persons or businesses) governed by
national insurance contract law to be determined by Article 7 of the Regulation EU
No 593/2008 of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome
I). Commonly, those liability insurance contracts are not compulsory, or regulated by
specific mandatory rules, and the injured party has no right to claim compensation
from a guarantee fund in case of non-insurance or insolvency of the insurer. Moreover,
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a general liability insurance contract covers only those who have the capacity of insured
in that contract, while under the scope of Directive 2009/103/EC, 2009 the motor
vehicle liability insurance contract must cover “the civil liability in respect of the use
of the vehicle” (art. 3, first para) irrespective of the person who causes the accident.
In addition, while Directive 2009/103/EC, 2009 explicitly focuses on the protection
of cross-border traffic accidents, the territorial scope of general liability insurance
contracts requires specific attention when travelling abroad.
It is rather ironic that the EU legislator is aware of this drawback and explicitly
reminds the Member States of their competence to regulate the compensation of traffic
accidents caused by those excluded vehicles in their own way, while also pointing out
the importance of protecting the injured partyin cross-border accidents (Directive (EU)
2021/2118, 2021, recital 4; Directive 2009/103/EC, 2009, art. 28 as amended by Directive (EU) 2021/2118, 2021, art. 1(21)).
Assuming that some EEA Member States will provide a specific compensation
system one way or another, hopefully taking into account cross-border accidents, the
regulation for the same electric scooter, for example, regarding the insurance obligation
and the compensation of accidents will be different when travelling to as well as
through various EEA countries, as it depends on the applicable national law.At first
sight the system of exclusion from the definition of vehicle seems to have the benefit
of simplicity, as it seems to prevent the emergence of a disparate landscape of different
opt-out decisions of various Member States in a system of exemptions as provided
under Article 5, 2 Directive 2009/103/EC, 2009. However, this is a false perception
because the landscape will actually be more disparate and the risk of legal uncertainty
and disputes will increase.
Third, the international traffic compensation system of Bureaux, known as the
Green card system, is impacted. It makes no difference whether one has to show
the green card or whether the motor vehicle is presumed to be insured because it is
normally based in the territory of an EEA Member State, Andorra, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, Switzerland or the United Kingdom (Agreement between
the National Insurers’ Bureaux of the Member States of the EEA and other Associate States (Multilateral Agreement2). The Internal Regulations governing the relations
between the National Insurers’ Bureaux, define in Article 2, 5 that: “vehicle’: means any
motor vehicle intended for travel on land and propelled by mechanical power but not
running on rails as well as any trailer whether or not coupled but only where the motor
vehicle or trailer is made subject to compulsory insurance in the country in which
it is being used.” The term “compulsory insurance” has to be interpreted as meaning
compulsory motor vehicle liability insurance (Internal Regulation, art. 2, 9; COB, Explanatory Memorandum to the Internal Regulations, 9). Consequently, the victim of a
traffic accident caused by a motor vehicle normally based in another member country
of the green card system will be refused compensation by the National Bureau of the
country of the accident which does not make that vehicle subject to compulsory motor
vehicle liability insurance, even in case this liable vehicle is covered by a motor vehicle
liability insurance contract.
2

Available at: https://www.cobx.org/article/39/green-card, 10.1.2022.
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3. Scope of the insurance obligation and Directive
Motor vehicle liability insurance has been compulsory since 1972 and must provide cover, on the basis of the payment of one single premium, for the civil liability “in
respect of the use of motor vehicles” normally based in the territory of a Member State,
and relating to accidents on the whole territory of the EEA (Directive 2009/103/EC,
2009, art. 3 and 14(a)). Although Directive (EU) 2021/2118, 2021, art. 1(2)(a) replaced
Directive 2009/103/EC, 2009, art. 3, first paragraph, the only change was that “the use
of a vehicle” replaced “the use of vehicles”.
However, there remained legal uncertainty as to the specific scope of this insurance
obligation and the application of the motor vehicle liability insurance. The preliminary ruling of the CJEU in the so-called Vnuk case did not bring the desired clearness
regarding the twofold question: (i) does it include accidents that occurred when the
vehicle was being used as a machine for carrying out work, and (ii) is the territorial
scope limited to accidents on a public road or in an area accessible to the public, or
does it include all types of terrains including private property (CJEU 4 September 2014,
C-162/13, Damijan Vnuk)? Since the Vnuk-case, the CJEU has expressed its view clearly
in many cases (e.g. CJEU 28 November 2017, C-514/16, Isabel Maria Pinheiro Vieira
Rodrigues de Andrade; CJEU 20 December 2017, C-334/16, José Luis Núñez Torreiro;
CJEU 4 September 2018, C-80/17 Fundo de Garantia Automóvel; CJEU 15 November
2018, C-648/17, AAS BTA Baltic; CJEU 20 June 2019, C-100/18 Línea Directa Aseguradora; CJEU 29 April 2021, C-383/19, Powiat Ostrowski; CJEU Order 29 October 2021,
C-688/20, HG and TC v Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).
Consolidating the case law of the CJEU, the European legislator has inserted the
following definition of the “use of a vehicle”: “ ‘use of a vehicle’ means any use of a vehicle that is consistent with the vehicle’s function as a means of transport at the time of
the accident, irrespective of the vehicle’s characteristics and irrespective of the terrain on
which the motor vehicle is used and of whether it is stationary or in motion” (Directive
2009/103/EC, 2009, art. 1(1)(a) as inserted by Directive (EU) 2021/2118, 2021, art. 1(1)
(b), recital 5). This makes clear that the insurance obligation and cover are compulsory
(i) when the motor vehicle is used at the time of the accident as a mains of transport in
the broad sense, and (ii) irrespective of the terrain on which the vehicle is used, including private property (Proposal for a Directive, 2018, 4, 10).
However, the insurance obligation and the Directive shall not apply to the use
of a vehicle in motorsport events and activities in the broad sense taking place in a
restricted and demarcated area, on the condition that the Member State ensures that
the organiser of the activity or any other party has taken out an alternative insurance
or guarantees policy covering, as close as possible to the compensation under the
Directive, the damage to any third party (including spectators and other bystanders
but not necessarily participating drivers and their vehicles) (Directive 2009/103/EC,
2009, art. 3, new para 2 as inserted by Directive (EU) 2021/2118, 2021, art. 1(2)(b),
recitals 11-12).
In view of the various and different situations in the Member States, the option of
the Member States to exempt vehicles from the insurance obligation has been expanded,
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however still on the condition that the national guarantee fund of the Member State
of the accident compensates the injured party of accidents caused by those exempt
vehicles in the same way as the injured party of accidents caused by vehicles for which
the insurance obligation has not been satisfied. The expanded limited list of allowed
exemptions includes vehicles that are in accordance with national law: (i) under specific
conditions temporarily or permanently withdrawn and prohibited from use, (ii) used
exclusively in specific areas with restricted access, or (iii) not admitted for use on public
roads (Directive 2009/103/EU, 2009, art. 5(3) – 5(7) as inserted by Directive (EU)
2021/2118, 2021, art. 1(4), recitals 7-15). For the latter vehicles, Member States may also
derogate from the obligation of compensation by the guarantee fund for damage caused
by those vehicles in areas not accessible to the public due to a legal or physical restriction
on access to such areas (Directive 2009/103/EU, 2009, art. 5(5) and 5(6) as inserted
by Directive (EU) 2021/2118, 2021, art. 1(4)). Those exemptions seems to reflect the
different policy views in the Member States on imposing an insurance obligation and
motor vehicle liability coverage for vehicles not allowed on public roads or driven on
certain private and other terrains (see Directive (EU) 2021/2118, 2021, recitals 7-15;
Mandate for negotiations with the European Parliament, 2018, 6–8).
4. Checks on insurance of vehicles
normally based inanother Member State
As mentioned, currently 34 countries participating in the Green card system have
replaced the green card by the notion of “territory in which a vehicle is normally based”
which in general refers to the registration plate the vehicle is bearing, irrespective of
whether the plate is permanent or temporary (Directive 2009/103/EC, 2009, art. 1(4)
and 8). Valid registration plates from those countries substitute the green card as
sufficient proof of at least the minimum compulsory motor liability insurance cover
required by the law of the participating country where the accident occurred. The
National Insurance Bureau of that country shall handle the claims even if the vehicle is
not actually insured (Internal Regulations3; De Baere, Blees, 2019).
So far, only non-systematic checks of insurance of vehicles normally based in
another Member State are allowed, on the condition that they are non-discriminatory
and are not checks intended solely to verify such insurance. All systematic checks of
insurance are prohibited, including those not requiring the vehicle to be stopped. To
tackle the problem of uninsured driving and in light of new technological developments,
such as technology allowing automatic number plate recognition, the amended Directive
2009/103/EC, 2009 also authorises insurance checks of vehicles normally based in the
territory of another Member State as part of a general system of checks on the national
territory which are also carried out in respect of vehicles normally based in that Member
State, if they are non-discriminatory, necessary and proportionate and do not require
the vehicle to stop for the purpose of such a check (Directive 2009/103/EC, 2009, art.
4(1) as amended by Directive (EU) 2021/2128, 2021, art. 1(3), recitals 16-17; Proposal
for a Directive, 2018, 2-3, 10, 13, 15-16). Rather superfluously, it is provided that the
3

Available at: https://www.cobx.org/article/3/green-card-system, 10.12.2021.
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processing of the personal data necessary for the purpose of combatting uninsured
driving of vehicles normally based in the territory of another Member State must be in
accordance with the Regulation 2016/679 (GDPR) of which specific requirements are
also mentioned (Directive 2009/103/EC, 2009, art. 4(2) as amended by Directive (EU)
2021/2128, 2021, art. 1(3), recitals 17-18).
5. Minimum amounts of cover for personal injuries
With a view to guaranteeing a minimum of protection throughout the EEA,
the scope of loss and injury includes both damage to property and personal injuries
(Directive 2009/103/EC, 2009, art. 3, para 4). The notion of “personal injuries” covers
any type of damage insofar as compensation for such damage is provided for under the
national liability law applicable to the dispute and results from an injury to physical
integrity, including physical and psychological suffering (CJEU, 23 January 2014,
C-371/12, Petillo v. Unipol, para 34).
It can be noted that the term “victim” has been replaced by the term “injured party”
or “party injured” (Directive 2009/103/EC, 2009 art. 1(2) as amended by Directive (EU)
2021/2118, 2021, art. 1(1)c)) for the exclusive objective of harmonising the terminology
and that this does not constitute a change in substance (Directive (EU) 2021/2118, 2021,
recital 2).
Due to different transition periods and reference dates for the periodic recalculation,
the minimum amounts of cover differ depending on the Member State. To ensure equal
minimum protection of injured parties across the EEA (Directive (EU) 2021/2118,
2021, recital 19; Proposal for a Directive, 2018, 3), those minimum amounts were
harmonised, and a uniform review clause and procedural rules have been introduced
(Directive 2009/103/EC, 2009, art. 9(2) as replaced by Directive (EU) 2021/2118, 2021,
art. 1(5); Directive 2009/103/EC, 2009, art. 28bas inserted by Directive (EU) 2021/2118,
2021, art. 1(22)). The amounts of cover where harmonised to the highest obligatory
minimum level currently applying in the Member States (Proposal for a Directive, 2018,
8, 11, 13-14; Notice regarding the adaptation, 2021).
The new uniform minimum amounts of cover imposed are: (i) for personal injuries,
a minimum amount of 1,300,000 EUR per injured party or 6,450,000 EUR per accident,
whatever the number of injured parties, and (ii) for damage to property, 1,300,000 EUR
per occurrence, whatever the number of injured parties (Directive 2009/103/EC, 2009,
art. 9 as replaced by Directive (EU) 2021/2118, 2021,art. 1(5)). Since these are minimum
amounts, some Member States have been imposing higher amounts (see Minimum
amounts of insurance coverage reported by Council of Bureaux dd. 30/01/2020).
6. Insolvency of the insurer
Directive 2009/103/EC currently provides that in case of an accident caused by
an unidentified vehicle or a vehicle for which the insurance obligation has not been
satisfied, the injured party can obtain damage compensation from the guarantee fund of
the Member State of the accident (Directive 2009/103/EC, 2009, art. 10). The CJEU had
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ruled that the Directive does not require guarantee Funds to cover cases of insolvency
of insurance undertakings (CJEU, 11 July 2013, C-409/11, Csonka and others).There
exists only a convention between the guarantee funds and the compensation body of
certain EEA Member States (Convention entre organismes d’indemnisation et fonds
de garantie en cas d’insolvabilité d’un assureur RC automobile opérant dans le marché
unique, 6 November 2008). This was considered as one of the major shortcomings of
Directive 2009/103/EC, 2009 (Proposal for a Directive, 2018, 2, 6, 14).
In view of enhancing the protection of all injured parties, an extensively regulated
new system has been set up to rapidly and fully compensate them when the insurance
company of the vehicle liable for the accident is insolvent, under bankruptcy or winding
up proceedings. Member States should therefore set up or authorise a body to provide
compensation for injured parties residing within their territory for accidents which
occurred in their Member State of residence. This body will have the right to reclaim the
compensation from the body set up or authorised for this purpose in the home Member
State of the insolvent insurance company which issued the motor vehicle liability
insurance policy (Directive 2009/103/EC, 2009, art. 10a as inserted by Directive (EU)
2021/2118, 2021, art. 1(8), recital 20-26). Because one can also become the victim of an
accident that happened in a Member State other than the Member State of residence
and is caused by a vehicle covered by an insolvent insurer, the Member States also have
to set up or authorise a body in the Member State of residence of the injured party to
compensate this party in case of insolvency of the motor vehicle liability insurer. In
this case as well the body has a right to reclaim compensation from the body set up for
this purpose in the home Member State of the insolvent insurance company (Directive
2009/103/EC, 2009, art. 25a as inserted by Directive (EU) 2021/2118, 2021, art. 1(18),
recital 27). Those bodies have to indemnify the injured party according to the motor
vehicle liability insurance law of the Member State of the accident (Directive 2009/103/
EC, 2009, art. 25(1), 10a(7), 25a(7); Agreement between compensation bodies, 2002).
The injured party may submit the claim directly to the body and should receive a
reasoned offer of compensation or a reasoned reply within three months of the date of
the claim. Where compensation is due, the body should pay the compensation to the
injured party at the latest three months after acceptance of the offer of compensation.
The Member State has to ensure sufficient funds for those bodies, but financial
contributions can only be imposed on insurance companies that have been authorised
by that Member State. These compensation tasks can be entrusted to the already existing
guarantee fund (Directive 2009/103/EC, 2009, art. 10) and/or the claims compensation
body (Directive 2009/103/EC, 2009, art. 24). If a Member State sets up more than one
compensation body, it should provide injured parties the essential information to
identify the body competent to handle their claim (Directive 2009/103/EC, 2009, art.
26a as inserted by Directive (EU) 2021/2118, 2021, art. 1(20), recital 28).
In order for this system to be operational, an agreement has to be concluded between
the bodies concerned, concerning their functions, obligations, and the procedures
for reimbursement. If this agreement has not been concluded by 23 December 2023,
the European Commission is empowered to adopt delegated acts thereto (Directive
2009/103/EC, 2009, art. 10a(13) para 4, 25a(13) para 4 and 28b; regarding the evaluation
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and review of this new compensation system, see Directive 2009/103/EC, 2009, art. 28c
as inserted by Directive (EU) 2021/2118, 2021, art. 1(22)).
7. Claims history statement
The policyholders already have a right to request at any time a claims history
statement of at least the preceding five years, and have to receive it within 15 days
of the request. What is new is that the European Commission shall adopt by 23 July
2023 implementing acts specifying, by means of a standardised template, the form and
the content of the claims history statement (Directive 2009/103/EC, 2009, art. 16 as
replaced by Directive (EU) 2021/2118, 2021, art. 1(15), recital 31, 34). This should
facilitate the authentication of claims history statements by insurers, in particular those
issued by an insurer in another Member State. Moreover, an elaborated regulation has
been inserted to prohibit discrimination on the basis of nationality or residence of the
policyholder in case the insurer takes the claims history into account in calculating the
premium and applying bonus/malus discounts (Proposal for a Directive, 2018, 2, 6, 8).
8. Price comparison tools
Newly introduced is the right of the Member States to choose to certify tools
enabling consumers to compare free of charge prices, tariffs and coverage of products of
motor vehicle liability insurers, on the condition that those comply with the harmonised
conditions.If those conditions are met, such a tool could be denominated as “motor
insurance independent price comparison tool” (Directive 2009/103/EC, 2009, art. 16a
as inserted by Directive (EU) 2021/2118, 2021, art. 1(16), recital 33).
9. Conclusion
The above discussed new rules contribute to the objectives of protecting injured
parties and ensuring free movement of persons, goods and cross-border traffic which
underly the EU harmonised rules on motor vehicle liability insurance. One may wonder
whether it is not excessive to also impose the insurance obligation for motor vehicles
driving on strictly private property, in view of the increased risk of collusion. This obligation may explain the expanded limited list of allowed exemptions of vehicles under
specific conditions.
However, this conclusion only applies to those vehicles that fall under the new
definition of vehicle. Where until now it was easy to determine what a motor vehicle
was, it has become necessary to assess in each specific case the criteria of speed and
weight of a motor vehicle exclusively propelled by mechanical power. Once this has
been determined, the protection of the liable party and of the injured party will be
completely dependent on the national legislation of the country of the accident, and/or
the national law applicable to the insurance contract.
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Апстракт
У овом радусе анализирају неки аспекти права осигурања од одговорности
у вези са аутоматизованим возилима (даље у тексту: АВ). У њему се испитују
релевантне одредбе о осигурању из права ЕУ и посебне одредбе немачког права
и права Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске. Аутор закључује да параметри осигурања од одговорности не представљају веће проблеме,
осим одредби о приступу и размени података. Проблематична је подела кривице
између одговорних лица приликом остваривања одштетних захтева, на коју ће
морати да се примењују стандарди засновани на доприносу незгоди и саобраћајним прописима.
Кључне речи: аутоматизована возила, осигурање одговорности, вануговорна
одговорност, одговорност за производ, заштита података
1. Увођење аутоматизованих возила у употребу
Аутоматизована возила су највероватније будућност аутомобилске индустрије и вожње. Од њих се очекује да драматично смање незгоде и учине путеве
безбеднијим, с обзиром да је 94% тешких незгода последица људске грешке, уз истовремено значајно смањење загушења у саобраћају, трошкова вожње и емисије
CO2 (HTSA, n.d.) (Goldin, 2018). Аутоматизована возила су резултат комбиновања
и интеграције више сензора у један систем који помажу возилу да „разуме” окружење у којем се креће и да прилагоди своје понашање на путу (Gilbertsen, 2017).
Постоје различити нивои аутоматизације, који варирају од пуке помоћи људском возачу до рада без возача. SAE International, светско удружење инжењера и
сродних техничких стручњака у ваздухопловству, аутомобилској индустрији и
индустрији комерцијалних возила, развило је широко признату таксономију АВ
од шест класа од 0. нивоа (без аутоматизације) до 5. нивоа (потпуно самостално
–капацитет вожње под свим условима) (SAE International, 2021). Тренутно, већина нових возила укључује технологију аутоматизације 1. и 2. нивоа, што значи да
су опремљена системима за помоћ возачу као што су темпомат, аутоматизовани
систем за задржавање траке итд. а ипак човек-возач преузима задатак вожње све
време. У плану је и увођење возила 4. нивоа у блиској будућности која омогућа* Универзитет Кипра, Правни факултет. Имејл: mchatz07@ucy.ac.cy.
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вају да се возило самостално вози без потребе да интервенише човек, али само
под одређеним условима на пример, на аутопутевима и по лепом времену. Очекују се и контроверзна возила 3. нивоа која могу сама да се крећу под одређеним
условима, али возач мора бити спреман да преузме контролу у случају нужде
или ако то возило затражи. Возила 5. нивоа су се показала као технолошки веома
изазовна и не очекује се да ће ускоро бити комерцијално доступна.
Генерално, АВ су сложени системи који се састоје од софистицираних хардверских и софтверских компоненти. Они могу да делују на своју околину а да их
човек у потпуности не контролише, док њихове радње и потенцијалне последице нису у потпуности дефинисане и предвидиве када буду узете у употребу
(European Commission, 2018а, 104–105).
Ствари се додатно компликују чињеницом интегрисања АВ у екосистем повезаних–интелигентних транспортних система (European Commission, 2016). У
овом оквиру, АВ може бити повезана и комуницирати једна са другима (комуникација ВкаВ /возило према возилу – прим. прев.) и са саобраћајном инфраструктуром (комуникација ВкаИ /возило према инфраструктури – прим. прев.) ради
размене информација и побољшања безбедности. Поред тога, могу да комуницирају са трећим лицима која пружају различите услуге (комуникација ВкаТЛ).
2. Дејство на одговорност за саобраћајне незгоде
Горе наведени елементи представљају велике правне изазове и са становишта
одговорности. У конвенционалним возилима, возач може у потпуности да контролише возило током вожње, дакле одговорност за саобраћајне незгоде сноси
лице које врши контролу над возилом (возач, власник или чувар), а само изузетно
произвођач возила. Међутим, очекује се да ће се ова ситуација променити са АВ у
коме се контрола возила преноси са човека-возача на систем возила у зависности
од нивоа аутоматизације који је уграђен. С тим у вези, важно је напоменути да
су неки произвођачи већ јавно изјавили да ће преузети обавезу и с тим повезану
одговорност за све незгоде које се могу десити док њихова возила раде у аутономном режиму (Korosec, 2015; Euractiv.com, 2017).
Примећено је да постоје четири главне категорије потенцијалних ризика који
се односе на масовну примену АВ: (1) ризици који се односе на кварове софтвера
покретачког система АВ, (2) ризици који се односе на кварове на мрежи, (3) ризици
који се односе на хаковању и сајбер криминал и (4) ризици / спољашњи ефекти који
се односе на избор програма (European Parliament Research Service, 2018, 24–27).
Дакле, поставља се питање која се правила о одговорности примењују на АВ
и како је та одговорност подељена између возача возила и произвођача. Сложена
и недетерминистичка природа система за самоучење који се користе у АВ такође
ствара изазове у погледу стандарда пажње који се примењује за утврђивање кривице. Питање кривице се у сваком случају јавља у фази подношења захтева за надокнадом штете, чак и ако национални закон предвиђа објективну одговорност
власника / држаоца / возача возила према трећим лицима.
Детаљно разматрање одредби које регулишу оваква питања је изван оквира овог рада. Што се тиче одговорности за производ, на нивоу Европске уније
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(даље у тексту: ЕУ) може се применити Директива о одговорности за производ
(Директива 85/374/ЕЕЦ, даље у тексту: ДОП), заједно са општим правилима о
непажњи произвођача. Национална права регулишу одговорност власника или
возача возила. Многи правни системи грађанског права прописују објективну
одговорност власника возила и возача, без обзира на одговорност према степену
непажње. Земље обичајног права примењују уобичајена начела непажње.
3. Дејство на осигурање
3. 1. Право ЕУ
Директива ЕУ о осигурању од аутоодговорности (Директива 2007/46/ЕЦ)
прописује обавезно осигурање од одговорности према трећим лицима за власнике моторних возила, које покрива и путнике у возилу. Према недавном процесу анализе Европске комисије, у поменутој Директиви нису потребне никакве
измене да би се прилагодио АВ. Утврђено је да су они у потпуности покривени
постојећим одредбама, које су технолошки неутралне (European Commission,
2018b). Поменутом Директивом је такође успостављен систем за обештећење
оштећених лица у незгодама изазваним непознатим или неосигураним возилима.
Важна за АВ је пресуда Суда правде ЕУ у предмету Ц-162/13 Внук
(ECLI:EU:C:2014:2146). Суд је појаснио да концепт „употребе возила” у оквиру
Директиве о осигурању од аутоодговорности покрива сваку употребу возила
која је у складу са нормалном функцијом тог возила. Примећено је да „нормална
функција” АВ обухвата аутоматизовану вожњу (ABI & Thatcham Research, 2016,
11–12; Eichelberger, 2020, став 15). Истовремено, потребан је опрез у погледу интеракције Директиве о одговорности за производ и Директиве о осигурању од
аутоодговорности, како би се избегле проблеми успостављањем осигурања који
се примењује током аутоматизованих режима вожње, који би био прилагођен
ДОП у комбинацији са захтевима Директиве о осигурању од аутоодговорности
(ABI & Thatcham Research, 2016, 12).
3. 2. Немачко право
Према немачком праву, последице осигурања произилазе из прописа о одговорности у саобраћају за АВ.
Немачко право прописује посебна правила о одговорности власника возила
и возача према трећим лицима, која не утичу на њихову потенцијалну одговорност према другим прописима на пример, општим правилима о деликтној одговорности. Ова правила налазесе у Закону о друмском саобраћају (даље у тексту:
немачки ЗДС; Straßenverkehrsgesetz, StVG) и измењена су тако да укључују АВ.
Генерално, немачки ЗДС регулише питања за АВ од 2. до 4. нивоа. Прописује
обавезе држаоца, возача и произвођача у зависности од степена аутоматизације.
За АВ 2. и 3. нивоа, возач возила је такође лице које укључује високо-аутоматизовани или потпуно аутоматизовани режим возила и онда када не држи руке
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на волану (немачки ЗДС, чл. 1а, ст. 4). Возилима 4. нивоа се не може управљати,
осим ако физичко лице, под називом „технички надзор” (Technische Aufsicht), није
спремно да одобри маневре возила, ако оно не може да настави да ради у режиму
аутономне вожње или да деактивира такав режим вожње (немачки ЗДС, чл. од
1д до 1ф). Технички надзор може да обавља своје задатке и на даљину, односно
изван возила (Bundesregierung, 2021, 28).
У чл. 7 ЗДС прописује се објективна одговорност власника возила за било
какву повреду или штету нанету трећим лицима, осим ако је проузрокована вишом силом. Таква одговорност се не односи на лице које је учествовало у управљању возилом (немачки ЗДС, чл. 8, ст. 2), односно возача или техничког надзора.
Према чл. 17 немачког ЗДС, ако је више од једног возила изазвало незгоду, умешани власници возила су одговорни једни другима у зависности од степена њихове
кривице. Исто важи и за незгоде које је возило проузроковало другом возилу.
За незгоде су одговорни и возачи возила. Међутим, њихова одговорност је
заснована претпоставци непажње (немачки ЗДС, чл. 18).
Ограничења одговорности за чуваре и возаче у вези са телесним повредама и
материјалном штетом износе 10 милиона евра, односно 2 милиона евра (немачки
ЗДС, чл. 12, ст. 1), што је дупло више од сума одговорности за конвенционална
возила. Немачка влада објашњава да ови износи имају за циљ заштиту оштећених
у незгодама и њихов износ одражава недостатак искуства са штетама која настају
употребом АВ (Bundesregierung, 2017, 8). Ово је парадокс, с обзиром на то да АВ
треба да повећа безбедност и смањи број незгода. Закон о обавезном осигурању
(даље у тексту: немачки ЗООс) (Pflichtversicherungsgesetz – PflVG) у чл. 1 обавезује
власнике АВ да закључе осигурање које покрива не само њихову одговорност,
већ и одговорност возача и техничког надзора. Анексом немачког ЗООс прописани су минимални износи осигурања по догађају од 7,5 милиона евра за телесне
повреде, 1,22 милиона евра за материјалну штету и 50 хиљада евра за чисту финансијску штету, који се примењују и на конвенционална и на аутоматизована возила. Очигледно је да постоји регулаторни несклад између лимита одговорности
и минималног покрића осигурања.
Сходно томе, немачки закон каналише одговорност на власника АВ, који
примарно сноси објективну одговорност, с тим да може да разјасни тачну поделу
кривице са произвођачем (Bundesregierung, 2017, 8). Из угла осигурања, штете ће
решавати осигуравачи моторних возила, који могу имати регресно потраживање
према произвођачу или његовим осигуравачима. Такође је вредно напоменути да
неки немачки осигуравачи размишљају да понуде власницима полиса осигурања
АВ, које би могле да покривају материјалну штету и телесне повреде проузроковане техничким кваровима АВ (Autohaus, 2021).
3. 3. Право Уједињеног Краљевства
Велике Британије и Северне Ирске
У Великој Британији је донет Закон о аутоматизованим и електричним возилима 2018. године (даље у тексту: енглески ЗАЕВ) (Automated and Electric Vehicles
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Act 2018 – AEVA), који успоставља објективну одговорност осигуравача АВ. Ово
је изузетна карактеристика према закону Уједињеног Краљевства, у којем се
објективна одговорност третира као аномалија (Oliphant, 2019, 196).
Закон се примењује на „аутоматизована возила”, односно возила која је надлежно министарство уврстило на посебну листу и: (а) која су пројектована
или прилагођена да буду способна да се самостално крећу, барем у одређеним
ситуацијама и (б) могу законито да се користе када се крећу сама, бар у неким
околностима или ситуацијама на путевима или другим јавним местима у Великој
Британији (AEVA, 2018, чл. 1, ст. 1 и 4). Возило се „вози само” ако ради у режиму у
којем га појединац не контролише и не треба да га прати (AEVA, 2018, чл. 8, ст. 1,
тач. А). Стога се ЗАЕВ односи углавном на 4. и 5. ниво возила, вероватно и возила
3. нивоа (Chatzipanagiotis & Leloudas, 2020, 169–170).
Без прејудицирања одговорности било ког другог лица у вези са незгодом,
осигуравачи АВ су одговорни за штету коју осигуранику или било ком другом
лицу проузрокује АВ приликом вожње на путу или другом јавном месту, под
условом да је возило осигурано у време незгоде (AEVA,2018, чл. 2, ст. 1 и 7). Осигуравачима није дозвољено да условима осигурања ограниче своју одговорност,
осим ако је незгода проузрокована неовлашћеним изменама софтвера или неажурирањем софтвера (AEVA, 2018, чл. 2, ст. 6). Ако АВ није осигуран, онда је
одговоран његов власник (AEVA, 2018, чл. 2, ст. 2).
Што се тиче ажурирања софтвера, чл. 4 ЗАЕВ дозвољава полисе осигурања
које садрже искључења или ограничења обавезе осигуравача према осигуранику
ако је: (а) осигураник извршио измене софтвера или уз његову сагласнст па се
испостави да су такве измене биле забрањене или (б) дошло до пропуста осигураника да инсталира безбедносно критична ажурирања за која су знали или би
разумно требало да знају да су „важна за безбедност”, што значи да би било небезбедно користити дотично возило без инсталирања таквих ажурирања (AEVA,
2018, чл. 4, ст. 6, тач. б). Међутим, ако је осигураник друго лице а не уговарач
осигурања, онда су ограничења и искључења обавезе дозвољена само ако је осигураник знао да треба да зна да су такве измене забрањене полисом (AEVA, 2018,
чл. 4, ст. 2). Иако ове одредбе не утичу на обавезу осигуравача према трећим лицима, оне дају осигуравачима право на обештећење према осигуранику (AEVA,
2018, чл. 4, ст. 4 и 5).
Надаље, обавеза осигуравача или власника може бити смањена, ако је дошло
до доприноса лица задуженог за возило да дозволи да возило само почне да се
креће када то није било прикладно (AEVA, 2018, чл. 3).
По измирењу обавезе осигуравача АВ према оштећеном лицу, осигуравачи
имају право на регрес против било којег лица одговорног за незгоду, укључујући
и произвођача АВ (AEVA, 2018, чл. 5). Ако износ наплаћен од одговорног лица
премашује износ који је плаћен оштећеном лицу, осигуравач и власник возила су
дужни да оштећеном лицу исплате вишак (AEVA, 2018, чл. 5, ст. 3).
Постоји празнина у ЗАЕВ у вези са незгодама које су проузроковали неосигурани власници АВ када раде у аутономном режиму. Иако се очекује да ће Биро
за осигурање моторних возила (даље у тексту: БОМВ) обезбедити надокнаду уко149
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лико власник није у могућности да исплати одштету, БОМВ не може да покрије
такву штету јер не постоји одговорност за неосигураног власника према ЗАЕВ
(Law Commission & Scottish Law Commission, 2018, ст. 6.19). Да би се попунила
ова празнина, пријављено је да британска влада води разговоре са БОМВ (Law
Commission & Scottish Law Commission, 2018, ст. 6.19), док су Комисија за право
и Шкотска законодавна комисија препоручиле да Влада Уједињеног Краљевства
донесе прописе о обештећењу у вези са неосигураним АВ која имају дозволу за
кретање путем (Law Commission & Scottish Law Commission, 2022, ст. 13.39).
4. Подаци у вези са незгодом
С обзиром на сложеност АВ, поделу радњи током вожње између човека-возача и система и евентуалну интеракцију возила са другим странама за осигураваче
је од суштинског значаја да могу тачно да реконструишу незгоду и утврде њене
околности. Главна питања су како ће се ови подаци прикупљати и колико дуго
ће се чувати.
4. 1. Прикупљање и дељење података
Осигуравачи су подржали уградњу система за складиштење података у АВ
и дељење снимљених података (ABI & Thatcham Research, 2016, 15). Такви системи су углавном „снимач података догађаја” који бележи и чува важне параметре везане за удес, и Систем за складиштење података за аутоматизовану вожњу
који бележи ко је контролисао и шта током управљања у случају неочекиваних
догађаја који могу утицати на безбедност саобраћаја на путевима (International
Organisation of Motor Vehicle Manufacturers, n.d.) Ови системи могу бити веома
корисни за утврђивање битних чињеница у вези са незгодом. Без обзира на то,
аутоматско складиштење података покрећу специфични догађаји као на пример, изненадни квар, отварање ваздушног јастука итд. до чега можда неће доћи
ако незгода није изазвана директним сударом (Law Commission & Scottish Law
Commission, 2018, став 6.57). Дакле, ови системи имају ограничења.
Осим оваквих система, произвођачи често прикупљају податке о употреби
возила. Међутим, произвођачи могу бити одбојни према идеји дељења прикупљених података са осигуравачима из углавном два разлога: (а) основали су сопствена осигуравајућа друштва на пример, Тесла (Tesla, н.д.) и можда желе да им ти
подаци омогуће конкурентску предност; (б) плаше се да ће осигуравачи настојати
да прикупе више података него што је потребно и да их користе за своју комерцијалну корист (Law Commission & Scottish Law Commission, 2022, ст. 13.56). Стога су се осигуравачи моторних возила залагали за успостављање независног чувара података, који ће обезбедити сигурност и заштиту података (Gesamtverband
der Deutschen Versicherungwirtschaft, 2018). Такав предлог су заговарале и групе за заштиту потрошача у вези са неличним подацима (Verbraucherzentrale
Bundesverband, 2017, став 5.3), док се томе, изгледа, не противе ни произвођачи
аутомобила (European Automobile Manufacturers’ Association, n.d.)
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Поред тога, осигуравачи би могли да прикупљају и обрађују податке путем
посебне опреме уграђене у АВ или инсталиране додатно. Таква опрема се већ користи у оквиру осигурања „плати колико возиш” (Tselentis, Yannis, & Vlachogianni,
2016).
Истовремено, велики део прикупљених података могу бити лични подаци
ако омогућавају идентификацију физичког лица било у возилу или ван њега
(European Data Protection Bord, 2021, ст. 107; Forgó, 2020, ст. 16–17). Дакле, обрада
и дељење таквих података је дозвољено само уз поштовање позитивних закона о
заштити података о личности.
4. 2. Право ЕУ
4. 2. 1.Обавезност снимача догађаја
Препознајући важност снимача догађаја (даље у тексту: СД) за истраживање
несрећа и унапређење безбедности на путевима, ЕУ их је учинила обавезним за
нова возила у ЕУ, у складу са Уредбом (ЕУ) 2019/2144 о условима за одобрење
типа моторног возила. Према чл. 6, ст. 1, тач. (г), ст. 4 и 5 и чл. 11, ст. 1, тач. (д)
поменуте Уредбе, сва моторна возила, укључујући и АВ, морају бити опремљена
СД који ће бележити и чувати податке о возилу из периода непосредно пре и
недуго након судара. Одговарајуће одредбе узимају у обзир потребу за заштитом
и безбедношћу личних података. СД мора функционисати по систему затворене петље, што значи да бежични пренос није дозвољен у реалном времену, док
прикупљени подаци морају бити анонимизовани и заштићени од манипулације
и злоупотребе. СД можда неће моћи да сними и ускладишти последње четири
цифре одељка показивача возила за идентификациони број возила или било коју
другу информацију која би могла да омогући идентификацију самог возила, његовог власника или држаоца. Такви подаци могу бити доступни државнм органима
само у сврху истраживања и анализе незгода и у складу са Општом уредбом о
заштити података (даље у тексту: ОУЗП) (General Data Protection Regulation /
GDPR– Regulation (EU) No 2016/679). Важно је напоменути да Уредба 2019/2144
не предвиђа дељење података са осигуравачима.
4. 2. 2. Обрада личних података од стране осигуравача
У мери у којој су подаци које прикупљају осигуравачи лични подаци, примењиваће се ОУЗП.
Власници података на које се то односи могу дати сагласност за обраду њихових података од стране осигуравача. Таква сагласност се може дати у тренутку закључења уговора између осигуравача и власника возила. Исто би могло да
важи и за овлашћене возаче који су наведени у полиси и, упркос вероватноћи да
нису уговорна страна, могли би да потпишу образац сагласности за обраду својих
личних података у случају незгоде. Међутим, путници АВ нису могли да дају са151
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гласност у време закључења уговора. У таквим случајевима, сваки пристанак би
се давао након незгоде.
Додатни основ за обраду података власника возила и уопште, осигураника из
уговора, је чл. 6, ст. 1, тач. (б) ОУЗП, односно обрада неопходна за извршење уговора у коме је субјект података уговорна страна. Поред наведеног, чл. 6, ст. 1, тач.
(ц) ОУЗП дозвољава обраду ако је то неопходно за поштовање законске обавезе
коју има обрађивач податакакао могућност, под условом да постоје релевантне
одредбе у националним прописима.
Посебно ће у пракси бити важни подаци прикупљени другим возилима и
инфраструктуром у окружењу као на пример, сигурносне и саобраћајне камере
за брзину. У таквим случајевима, обрада личних података могла би се заснивати
на легитимном интересу осигуравача да обештете жртве и реше спорове у складу са чл. 6, ст. 1, тач. (ф) ОУЗП. Ипак, ова основа захтева равнотежу интереса са
основним правима власника података. Предложено је да у случајевима у вези са
осигурањем може постојати већи интерес власника података да спрече нарушавање њиховог правног положаја (Forgó, 2020, ст. 36). Ипак, било би у интересу
заинтересованих лица да се чињенице утврде што је могуће јасније како би се
убрзао поступак надокнаде штете и како би се избегли потенцијални негативне
последице због приговора да се поделе конкретни подаци.
4. 3. Немачко право
Према чл. 63а немачког ЗДС, донетог 2017. године и који се односи углавном
на 3. ниво АВ, АВ треба да чува сателитске податке о позиционирању и времену
сваки пут када се режим рада промени са аутоматског на ручни и обрнуто. Поред
тога, такве податке треба чувати и када систем возила позове возача да преузме
контролу или када дође до техничког квара у систему возила. Подаци који се чувају морају бити саопштени надлежним органима када они то затраже и у мери
која је неопходна у сврху њихове истраге. Осим тога, подаци се морају на захтев
предати трећим лицима која су учествовала у незгоди у мери која је неопходна да
би се омогућило остваривање њихових законских права. Податке треба чувати у
периоду од шест месеци, осим ако је возило учествовало у незгоди, у ком случају
период чувања износи три године. Период од три године номинално се поклапа са општим роком застарелости према немачком закону (немачки Грађански
законик, чл. 195). Међутим, тај период почиње првог дана после истека године
у којој се догодила незгода (немачки Грађански законик, чл. 199, ст. 1). С тим у
вези, немачки законодавац није испоштовао препоруку немачких осигуравача
да одреди четворогодишњи рок чувања података (Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft, 2017, 12).
ЗДС је 2021. године поново измењен и допуњен одредбама о возилима 4.
нивоа. Између осталог, додат је нови чл. 1г о обради података. Њиме се утврђује
обавеза обрађивача чувара података да чува низ података, као што су идентификациони број возила, подаци о локацији, број и време активирања и деакти152
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вирања аутономног режима итд. у случајевима ненормалног рада возила, тј: (а)
интервенције преко Техничког надзора, (б) незгоде и безбедносне незгоде, (в) непланиране промене траке и скретања и (г) проблема у раду возила. Произвођачи
су дужни да на возилу имају уграђену одговарајућу опрему која омогућава такво
прикупљање података, као и да дају упутства чувару о подешавањима обраде
података, ради заштите приватности (приватност по дизајну). Чувар података
је дужан да те податке на захтев пошаље одређеним државним органима. Од посебног значаја за осигураваче је чл. 1г, ст. 7 немачког ЗДС који даје право трећим
лицима да захтевају од чувара предају сачуваних података, како би се покренули
поступак наплате штете или се одбранили захтева трећих лица. Трећа лица морају избрисати податке чим им више не буду од користи, а у сваком случају по
ограничењу њихових потраживања (Bundesregierung, 2021, 20).
4. 4. Право Уједињеног Краљевства
Велике Британије и Северне Ирске
Закон о аутоматизованим и електричним возилима из 2018. године посебно
не регулише чување и дељење података. Међутим, индустрија осигурања је у више
наврата наглашавала потребу осигуравача да приступе подацима у возилу, да
би постојао функционалан систем одговорности и осигурања (ABI & Thatcham
Research, 2019, 19; International Underwriting Association, 2019, 11).
Правна комисија и Шкотска законодавна комисија, након дугих консултација, предложиле су Влади да подаци еквивалентни Систему чувања података
за аутоматизовану вожњу буду постављени на неутрални централни сервер и
да се задрже током трогодишњег стандардног рока застарелости, уз додатна три
месеца како би се омогућило проналажење и чување података. Током ова три месеца, од осигуравача се очекује да одмах контактирају оне који поседују податке,
како би обезбедили довољно времена за утврђивање и очување података (Law
Commission & Scottish Law Commission, 2022, ст. 13.50–13.51). Таквим серверима
не управљају нити их финансирају произвођачи, већ независна страна ради промовисања поштене и отворене конкуренције између пружалаца услуга (European
Automobile Manufacturers’ Association, n.d.)
Поред наведеног, законске комисије су препоручиле успостављање обавезе
оних који контролишу податке из АВ, да доставе податке осигуравачима ако су
подаци неопходни за правично и тачно одлучивање о одштетним захтевима (Law
Commission & Scottish Law Commission, 2022, ст. 13.61). Ово би пружило додатну
основу за обраду личних података у складу са чл. 6, ст. 1, тач. (ц) ОУЗП, тј. где је
„обрада неопходна ради поштовања законске обавезе коју има обрађивач” (Law
Commission & Scottish Law Commission, 2022, ст. 13.54).
5. Модел једног осигуравача
Горе наведени развоји показују жељу законодавца за применом модела једног
осигуравача. Осигуравачи од аутоодговорности преузимају обавезу да обештете
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оштећена лица, без обзира на степен аутоматизације возила и да ли је возило
или човек обављао радње вожње. Након тога, осигуравач ће имати регрес против
произвођача и / или других одговорних лица, у зависности од расподеле кривице.
Стога, из угла одговорности према трећим лицима, одговорност се усмерава на
осигуравача или директно (према моделу у Уједињеном Краљевству) или посредно (према немачком моделу). Овај приступ има предност што убрзава надокнаду
штете оштећеним лицима, а оставља сложена техничка питања да се утврде и
реше међу професионалцима. Додатна предност је у томе што се не прави разлика између аутоматизованих и конвенционалних возила, која ће још дуго делити
путеве. Дакле, надокнада штете трећим лицима не постаје превише сложена.
Ипак, мучна питања поделекривице и даље постоје, али су само померена у
други план. Осигуравачи морају да разјасне ко је крив. Пошто је грешку у случају
аутоматизованих система и вештачке интелигенције тешко утврдити према традиционалним принципима непажње, грешка ће се морати утврдити на основу
поштовања саобраћајних правила и техничких безбедносних стандарда, као што
је Уредба УН 157 о јединственим одредбама у вези са одобрењем возила у погледу
аутоматизованих система за одржавање траке (E/ECE/TRANS/505/Rev.3/Add.156).
Безбедносни стандарди треба да буду засновани на учинку (Law Commission &
Scottish Law Commission, 2018, 93–94), тј. треба да прописују жељени технички
резултат, а не средства за његово постизање како би омогућили флексибилност
усклађености и избегли гушење иновација. Саобраћајна правила су развијена
имајући на уму људске кориснике. Међутим, очекује се да ће АВ бити у складу
са њима као минимум, пошто ће путеви бити подељени између АВ различитих
нивоа аутоматизације и људских корисника. Уколико није могуће утврдити кривицу, сваки осигуравач ће сносити трошкове обештећења сопственог осигураника (у случају путника и возача), док се одговорност према трећим лицима може
приписати подједнако свакој умешаној страни.
6. Границе одговорности и фондови осигурања
Било је сугестија да одговорност за АВ треба да буде ограничена како би се
подстицала употреба и усвајање технологије и заштитили произвођачи од прекомерне изложености одговорности. С тим у вези, било је неколико предлога,
углавном у САД, за оснивање посебних фондова осигурања за АВ (Abraham &
Rabin, 2019, 145; Colona, 2012, 118–119).
Ипак, АВ не би могао да изазове већу штету од обичног аутомобила. Чак и
ако квар утиче на цео возни парк, ситуација се не разликује значајно од грешке у
дизајну у обичним возилима. Што се тиче ризика од информатичке безбедности,
они такође постоје у савременим конвенционалним возилима са интернет везама (Taub, 2021). Стога, из перспективе осигурања, вероватна максимална штета
остаје углавном непромењена.
У том погледу, АВ индустрија се разликује од индустрије нуклеарне енергије,
као и од бродарске и ваздухопловне индустрије. Активности поменутих индустрија имају катастрофалан потенцијал који је тешко квантификовати и захтевати
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да се лимит одговорности учини осигураним. Нуклеарне несреће у Чернобиљу
(World Nuclear Assocation, 2021а) и Фукушими (World Nuclear Assocation, 2021б),
као и случајеви изливања нафте Deep Horizon (Environmental Protection Agency,
n.d.a) и Exxon Valdez (Environmental Protection Agency, n.d.b), су демонстрирали
свој огроман потенцијал катастрофе у смислу штете по јавно здравље и животну
средину. Поред тога, напади 11. септембра су показали огромне ризике осигурања који произилазе из злоупотребе авијације (Institute for the Analysis of Global
Security, n.d.) Без обзира на то, чак и најекстремнији случајеви терориста који
користе аутомобиле као оружје (CNN Editorial Research, 2021) су мањи од горе
наведених случајева.
Оно што је посебно у вези са АВ је пребацивање одговорности са возача или
власника на произвођача, што повећава изложеност произвођача одговорности.
Међутим, таква изложеност је свјоствена свим новим технологијама док не сазру.
Дакле, потенцијал катастрофе АВ не утиче на њихову осигурљивост да би се
оправдало прописивање посебних лимита одговорности.
7. Закључак
АВ делимично пребацују одговорност са власника или возача возила на
произвођача. Из перспективе одговорности према трећим лицима, преовладао
је модел једног осигуравача који убрзава обештећење оштећених, без обзира на
кривицу возача или власника. Такав модел може произаћи из примене материјалних одредби које прописују објективну одговорност за власника возила, као у
Немачкој, или из директне законодавне интервенције у осигурању од аутоодговорности, као у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске. У
сваком случају, постоји објективна одговорност према трећим лицима, коју треба
задржати.
Без обзира на то, питања кривице се морају решити у фази замене и
обештећења. У том циљу, приступ подацима о возилу које прикупљају системи
за чување података је кључан. Главни практични проблеми односе се на размену
неличних података између осигуравача и произвођача. Регулатори су почели да се
баве оваквим проблемима, иако до сада у прилично општим терминима. Чини се
да га регулатори сматрају мање хитним у поређењу са другим приоритетима, као
што су питања сертификације типа возила и успостављање стандарда, и који могу
да се реше приватно међу странкама које имају и комерцијално искуство и одмереност. Чини се да подршка осигуравача и произвођача за отпремање података
на неутралне сервере потврђује ову другу тачку, барем делимично. Што се тиче
дељења личних података, потребна је суптилна равнотежа интереса са одредбама
ОУЗП о суверенитету власника података, што значи да ће бити неопходна ad hoc
процена, у зависности од околности случаја.
Ограничења одговорности или посебна средства осигурања да би се осигурала одговорност која произилази из техничких специфичности АВ нису потребна.
Не постоје докази да АВ има већи потенцијал катастрофе за трећа лица од кон155
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венционалних возила, а и ако имају, највероватније им неће бити дозвољено да
уђу у употребу.
Уопштено говорећи, из угла осигурања од одговорности, главни проблем је
приступ подацима о незгодама, што захтева посебну регулаторну интервенцију.
Брза компензација жртвама се одржава кроз модел једног осигуравача. Остала питања односе се или на уговорни однос осигураника са осигуравачем или
на материјалне одредбе о одговорности, посебно на проблем поделе кривице у
одштетним захтевима. Ово последње би се најбоље могло решити постепеним
развојем техничких стандарда и применом саобраћајних правила која важе за
сва возила, без обзира на њихов начин употребе.
Превео са енглеског језика:
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Abstract
This paper analyses some aspects of liability insurance law in relation to automated
vehicles (hereinafter: AV). It examines the pertinent insurance provisions of EU law and
the special provisions of German law and UK law. It is concluded that the parameters
of liability insurance do not pose any major issues, save for provisions on data access
and sharing. Problematic is the allocation of fault among the liable parties in redress
claims, which will have to rely on performance-based standards and the traffic rules.
Keywords: automated vehicles, liability insurance, tort law, product liability, data
protection
1. The advent of automatic vehicles
Automated vehicles (AV) are most probably the future of the car industry and
driving. They are expected to dramatically decrease accidents and make roads safer,
given that 94% of grave accidents are due to human error, while at the same time
significantly reduce traffic congestion, driving costs and CO2 emissions (NHTSA, n.d.)
(Goldin, 2018). AV are the result of combining and integrating multiple sensors into
a single system that help the vehicle “understand” the environment it is moving and
adjust its road behaviour thereon (Gilbertsen, 2017).
There are different levels of automation, which vary from merely assisting the human
driver to driverless operation. SAE International, a global association of engineers and
related technical experts in the aerospace, automotive and commercial-vehicle industries,
has developed a widely recognised, six-class taxonomy of AV from Level 0 (no automation
at all) to Level 5 (full self-driving capacity under all conditions)(SAE International, 2021).
Currently, most new vehicles incorporate Level 1 and Level 2 automation technology,
which means that they are equipped with driver-assistance systems, such as cruise control,
automated lane keeping system etc., yet a human driver undertakes the driving task the
whole time. There also plans for the introduction in the near future of Level 4 vehicles,
which enable the vehicle to drive itself without the need of a human driver to intervene,
but only under specific conditions, e.g. in the highways and in good weather. Expected
are also the controversial Level 3 vehicles, which can drive themselves under specific
*
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conditions, yet the driver must be alert to resume control in case of an emergency or if
prompted by the vehicle. Level 5 vehicles have proven technologically very challenging
and are not expected to be soon commercially available.
In general, AV are complex systems comprised of sophisticated hardware and
software components. They can act upon their environment without being fully
controlled by a human being, while their actions and the potential consequences are
not fully defined and predictable when they are taken into use (European Commission,
2018a, 104–105).
Things get further complicated by the fact the integration of AV into the
Connected-Intelligent Transport Systems ecosystem (European Commission, 2016).
In this framework, AV may be connected to and communicate with each other (V2V
communication) and with traffic infrastructure (V2I communication), to exchange
information and enhance safety. In addition, they may communicate with third parties
who provide various services (V2X communication).
2. Effect on liability for traffic accidents
The above-mentioned elements pose great legal challenges also from a liability
perspective. In conventional vehicles, the driver can fully control the vehicle while
driving; hence, liability for traffic accidents rests with the person that exercises control
over the vehicle (driver, owner, or keeper) and only exceptionally with the vehicle
manufacturer. However, this situation is expected to change with AV, in which control
of the vehicle is passed from the human driver to the vehicle system, depending on the
automation level employed. In this regard, it is noteworthy that some manufacturers
have already publicly stated that they will assume responsibility and the related liability
for any accidents that may occur while their vehicles are operated in autonomous mode
(Korosec, 2015; Euractiv.com, 2017).
It has been observed that there are four main categories of potential risks relating
to the massive deployment of AV: (1) risks relating to software failures of the driving
system of AV, (2) risks relating to network failures, (3) risks relating to hacking and
cybercrime, and (4) risks/externalities relating to programming choice (European
Parliament Research Service, 2018, 24–27).
Thus, the question is what liability rules apply to AV and how such liability is
apportioned between the vehicle’s driver and the manufacturer. The complex and nondeterministic nature of self-learning systems employed in AV creates also challenges as
to the applicable standard of care for determining negligence. Questions of negligence
arise in any case at the stage of redress claims, even if national law provides for strict
liability of the vehicle’s owner/ keeper/ driver to third parties.
It is beyond the ambit of this paper to examine in detail the provisions that govern
such issues. As to product liability, at EU level applicable may be the Product Liability
Directive (Directive 85/374/EEC), alongside the general provisions on negligence
of the manufacturer. National law governs liability of the vehicle keepers or drivers.
Many civil law legal systems provide for strict liability of the vehicle keeper and driver,
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notwithstanding negligence liability.Common law countries apply ordinary principles
of negligence.
3. Effect on insurance
3. 1. EU law
The EU Motor Insurance Directive (MID – Directive 2007/46/EC) prescribes
mandatory third-party liability insurance for motor vehicles, which covers the vehicle’s
passengers too. According to a recent evaluation process by the European Commission,
the MID does not need any amendments to accommodate AV. These were found to
be fully covered by the existing provisions, which are technology neutral (European
Commission, 2018b). The MID has also established a system for compensation of
victims of accidents caused by unidentified or uninsured vehicles.
Important for AV is the CJEU judgment in the case C-162/13, Vnuk
(ECLI:EU:C:2014:2146). The Court clarified that the concept of the ‘use of vehicles’
in the scope of the MID covers any use of a vehicle that is consistent with the normal
function of that vehicle. It has been observed that the ‘normal function’ of an AV
includes automated driving (ABI & Thatcham Research, 2016, 11–12; Eichelberger,
2020, para. 15). At the same time, caution is needed regarding the interplay of the PLD
with the MID, to avoid complexities by establishing an insurance regime applicable
during automated driving modes, which would be tailored to the PLD, combined with
the requirements of the MID (ABI & Thatcham Research, 2016, 12).
3. 2. German law
Under German law, insurance repercussions arise from the provisions on road
traffic liability for AV.
German law provides for special rules on third-party liability of the vehicle keeper
and driver, which do not affect their potential liability under other provisions, e.g.
general rules on torts. These rules can be found in the Road Traffic Act (StVG) and
have been amended to include AV.
In general, the StVG regulates issues for AV of Levels 2-4. It establishes duties
of keepers, drivers and manufacturers depending on the automation level. For AV of
Levels 2 and 3, driver of the vehicle is also the person that engages its high-automated
or fully-automated mode, even if she has hands off the wheel (StVG, §1a(4)). Level 4
vehicles cannot be operated, unless a natural person, called “Technical Supervision”
(Technische Aufsicht), is prepared to authorise manoeuvres of the vehicle, if it cannot
continue operating in autonomous-driving mode, or to deactivate such driving mode
(StVG, §§1d-1f). The Technical Supervision may fulfil her tasks also remotely, i.e. from
outside the vehicle (Bundesregierung, 2021, 28).
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§7 StVG establishes strict liability of the vehicle keeper for any injury or damage
caused to third parties, unless it was caused by force majeure. Such liability does not
apply to a person that was participating in the vehicle’s operation (StVG, §8(2)), i.e. the
driver or the Technical Supervision. Under §17 StVG, if more than one vehicle have
caused the accident, the respective keepers are liable to each other depending on the
their degree of fault. The same goes for accidents caused by a vehicle to another vehicle.
Liable for accidents are also the drivers of the vehicles. However, their liability is
based on negligence, which is presumed (StVG, §18).
The liability limits for keepers and drivers regarding personal injury and property
damage amount to € 10m and € 2m respectively (StVG, §12(1)), which are twice the
limits for conventional vehicles. The German government explains that these caps aim
at the protection of accident victims and their amount reflects the lack of experience
with claims arising from the operation of AV(Bundesregierung, 2017, 8). This is a
paradox, given that AV are supposed to increase safety and reduce accidents.
§1of the Mandatory Insurance Law (Pflichtversicherungsgesetz – PflVG) obliges
keepers of AV to have insurance in place, which covers not only their own liability,
but also the liability of drivers and the Technical Supervision. The Annex to the PflVG
prescribes per event minimum insurance limits of € 7,5m for personal injuries, €
1,22m for property damage and € 50k for pure economic loss, which apply to both
conventional and automated vehicles. It is obvious that there is a regulatory discrepancy
between liability limits and minimum insurance coverage.
Consequently, German law channels liability to the keeper of the AV, who remains
strictly liable and can afterwards clarify the exact apportionment with the manufacturer
(Bundesregierung, 2017, 8). From an insurance perspective, claims will be handled by
motor vehicle insurers, which may have recourse against the manufacturers or their
insurers. It is also noteworthy that some German insurers are contemplating to offer to
keepers of AV motor insurance policies, which could cover damage and injuries caused
to them by technical defects of the AV(Autohaus, 2021).
3. 3. UK law
In the UK, the Automated and Electric Vehicles Act 2018 (AEVA) has been enacted,
which establishes strict liability of insurers of AV. This is a remarkable feature under UK
law, in which strict liability is treated as anomalous (Oliphant, 2019, 196).
The Act applies to ‘automated vehicles’, i.e. vehicles that the Secretary of State has
included in a special list and (a) are designed or adapted to be capable to safely drive
themselves, at least in certain situations and (b) may lawfully be used when driving
themselves, in at least some circumstances or situations, on roads or other public places
in Great Britain (AEVA, 2018, s. 1(1) and (4). A vehicle is ‘driving itself ’, if it is operating
in a mode in which it is not being controlled, and does not need to be monitored, by
an individual (AEVA, 2018, s. 8(1)(a)). Therefore, the AEVA applies mainly to Level
4 and Level 5 vehicles, possibly toLevel 3 vehicles too (Chatzipanagiotis & Leloudas,
2020, 169–170).
162

Insurance aspects of automated vehicles

Without prejudice to any other person’s liability in respect of an accident, insurers
of AV are liable for damage caused to an insured person or any other person by an AV
when driving itself on a road or other public place, provided that the vehicle is insured
at the time of the accident (AEVA, 2018, s. 2(1) and (7)). Insurers are not allowed
to contractually limit their liability, unless the accident was caused by unauthorised
software alterations or failure to update the software (AEVA, 2018, s. 2(6)). If the AV is
uninsured, then its owner is liable (AEVA, 2018, s. 2(2)).
As to software updates, s. 4 AEVA permitsinsurance policies that contain exclusions
or limitations of the insurer’s liability to the insured, if (a) software alterations were
made by the insured or with their knowledge and such alterations were prohibited or
(b) there was a failure of the insured to install safety-critical updates that they knew or
ought to reasonably know of being ‘safety critical’, which means that it would be unsafe
to use the vehicle in question without such updates being installed (AEVA, 2018, s. 4(6)
(b)). However, if the insured is other than the policyholder, then liability limitations and
exclusions are only permitted, if the insured knew of ought to know that such alterations
are prohibited under the policy (AEVA, 2018, s. 4(2)). Although these provisions do
not affect liability of the insurers towards third parties, they vest insurers with a right
of redress against the insured (AEVA, 2018, s. 4(4) and (5)).
Furthermore, the liability of the insurer or the owner may be reduced, if there was
contributory negligence of the person in charge of the vehicle in allowing the vehicle to
begin driving itself, when it was not appropriate to do so (AEVA, 2018, s. 3).
Upon settlement of the liability of insurers of the AV to the injured person, insurers
have a right of recourse against any party responsible for the accident, including the
manufacturer of the AV (AEVA, 2018, s. 5). If the amount recovered from the responsible
party exceeds the amount paid to the injured party, they are liable to the injured party
for the excess (AEVA, 2018, s. 5(3)).
There is a gap in the AEVA regarding accidents caused by uninsured owners of AV,
when operating in autonomous mode. Despite being expected that the Motor Insurance
Bureau (MIB) will provide compensation, if the owner is not capable of paying out the
claim, the MIB cannot cover such damage, as there is no liability for the uninsured owner
under the AEVA (Law Commission & Scottish Law Commission, 2018, para. 6.19). To fill
this gap, the British Government had beenreported being indiscussions with the MIB (Law
Commission & Scottish Law Commission, 2018, para. 6.19), while the Law Commission
and the Scottish Law Commission have recommended that the UK Government should
put in place measures to provide compensation in respect of uninsured authorised AV
(Law Commission & Scottish Law Commission, 2022, para. 13.39).
4. Accident-related data
Given the complexity of the AV, the division of the driving task between human
driver and the system, and the eventual interaction of the vehicle with other parties, it
is essential for insurers that they can accurately reconstruct the accident and identify
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its factual parameters. The main issues are how these data will be collected and for how
long they will be retained.
4.1. Collection and sharing of data
Insurers have supported the installation of data storage systems in AVand the
sharing of the recorded data (ABI & Thatcham Research, 2016, 15). Such systems
are mainly the Event Data Recorder (EDR), which records and stores critical crashrelated parameters, and the Data Storage System for Automated Driving (DSSAD),
which records who was in control and of what throughout the operation, in case of
unexpected events that could impact road traffic safety (International Organisation
of Motor Vehicle Manufacturers, n.d.). These systems can be very useful to establish
critical facts surrounding an accident. Nonetheless, the automatic storage of data is
triggered by specific events, e.g. sudden break, opening of an airbag etc., which may
not occur if an accident has not been caused by a direct collision (Law Commission
& Scottish Law Commission, 2018, para. 6.57). Thus, these systems have limitations.
Apart from such systems, manufacturers often collect data regarding the use of
the vehicle. However, manufacturers may be reluctant to share the data collected with
insurers for mainly two reasons: (a) they have set up their own insurance companies,
e.g. Tesla (Tesla, n.d.), and may want to provide them with a competitive advantage;
(b) they are afraid that insurers will seek to collect more data than necessary and use
them to their commercial benefit (Law Commission & Scottish Law Commission,
2022, para.13.56). Hence, motor-vehicle insurers have advocated for the establishment
of an independent data trust, which will ensure data security and data protection
(Gesamtverband der Deutschen Versicherungwirtschaft, 2018). Such proposal had
been advocated also by consumer-protection groups regarding non-personal data
(Verbraucherzentrale Bundesverband, 2017, para. 5.3), while car manufacturers do not
seem to object either (European Automobile Manufacturers’ Association, n.d.).
Moreover, insurers could collect and process data through special equipment
embedded in the AV or installed extra. Such equipment is already used in the framework
of pay-as-you-drive insurance (Tselentis, Yannis, & Vlachogianni, 2016).
At the same time, much of the data collected may be personal data, if they allow
the identification of a natural person either on board the vehicle or outside it(European
Data Protection Bord, 2021, para. 107; Forgó, 2020, paras 16–17). Thus, processing and
sharing of such data is allowed only upon fulfilment of the applicable legislation on
personal data protection.
4. 2. EU law
4. 2. 1. Mandatory Event Data Recorder
The EU, recognising the importance of Event Data Recorder(EDR) for accident
investigation and enhancement of road safety, has made them mandatory for new
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vehicles in the EU, under Regulation (EU) 2019/2144 on type approval requirements
for motor vehicles. According to Art 6(1)(g), (4) and (5) and Art. 11(1)(d) of the said
Regulation, all motor vehicles, including AV, must be equipped with an EDR, which
will record and store vehicle data from the period shortly before until shortly after a
collision. The pertinent provisions take into account the need of protection and security
of personal data: the EDR must operate on a closed-loop system, which means that
real-time, over-the-air transmission is not permissible, while the data collected must
be anonymized and protected against manipulation and misuse. An EDR may not be
capable of recording and storing the last four digits of the vehicle indicator section
of the vehicle identification number or any other information which could allow the
individual vehicle itself, its owner or holder, to be identified. Such data can be made
available to national authorities only for the purpose of accident research and analysis,
and in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR - Regulation
(EU) No 2016/679). It is noteworthy that the Regulation 2019/2144 does not provide
for sharing of data with insurers.
4. 2. 2. Processing of personal data by insurers
To the extent that the data collected by insurers are personal data, applicable will
be the GDPR.
The affected data subjects may provide their consent to the processing of their
data by insurers. Such consent could be given at the time of conclusion of the contract
between the insurer and the keeper. The same could be valid for authorised drivers,
who are named in the policy and, despite the likelihood that they are not party to the
contract, they could sign a consent form for processing of their personal data in case of
an accident. However, passengers of the AV could not consent at the time of conclusion
of the contract. In such cases, any consent would be given after the accident.
An additional processing basis as to vehicle keepers, and in general the insured
parties to the contract, is Art. 6(1)(b) GDPR, i.e. processing necessary for the
performance of a contract to which the data subject is party. Besides, Art. 6(1)(c) GDPR
permits processing if it is necessary for compliance with a legal obligation to which the
controller is subject, аs a possibility if there are pertinent provisions in national law.
Especially important in practice will be data collected by other vehicles and by
infrastructure of the surrounding, e.g. security and traffic speed cameras. In such cases,
processing of personal data could be based on the legitimate interest of insurers to
provide compensation to victims and settle disputes, as per Art. 6(1)(f) GDPR. Yet this
basis requires a balance of interests with the fundamental rights of the data subjects.
It has been suggested that in insurance-related cases there may be a superior interest
of the data subjects to prevent degradation of their legal position (Forgó, 2020, para.
36). Nevertheless, it would be in the interest of the persons involved to have the facts
established as clearly as possible to expedite settlement proceedings and to avoid
potential negative inferences from the objection to share specific data.
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4. 3. German law
Under German law, §63a StVG, which was added in 2017 and applies mainly to Level
3 AV, provides that AV should store satellite data on positioning and timing each time
the operation mode is shifted from automated to manual and vice versa. Furthermore,
such data should be stored, also when the vehicle system calls the driver to take control
or when a technical malfunction occurs in the vehicle system. The data stored must be
communicated to the competent authorities upon demand and to the extent necessary
for the purpose of their investigation. Moreover, the data must be handed over, upon
demand, to third parties involved in an accident, to the extent necessary to enable the
exercise of their legal rights. Data should be stored for a period of six months, unless
the vehicle has been involved in an accident, in which case the storage period is three
years. The three-year period nominally coincides with the general limitation period
under German law (§195 BGB). However, such period begins at the end of the year in
which the accident occurred (§199(1) BGB). In this regard, the German legislator did
not follow the recommendation of the German insurers to lay down a four-year storage
period (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, 2017, 12).
In 2021 the StVG was amended anew to include provisions on Level 4 vehicles.
Among others, a new §1g was added on data processing. It establishes the keeper’s
duty to store a series of data, such as Vehicle Identification Number, positioning data,
number and times of activation and deactivation of the autonomous mode etc., in cases
of non-nominal operation of the vehicle, i.e. (a) interventions through the Technical
Supervision, (b) accidents and safety incidents, (c) unplanned change of lanes and
deviations and (d) problems in the operation of the vehicle. Manufacturers are obliged
to have appropriate equipment installed on the vehicle to enable such data collection,
as well as to provide instructions to the keeper on the settings of the processing of data,
to protect privacy (privacy by design). The keeper has to send these data to specific
public authorities upon request. Of special importance for insurers is §1g(7) StVG
which entitles third parties to require stored data from the keeper, in order to pursue
or defend themselves against legal claims. Third parties must delete the data, as soon as
they are of no further use to them, and in any case upon limitation of their respective
claims (Bundesregierung, 2021, 20).
4. 4. UK law
The AEVA 2018 does not provide specifically for data storage and sharing. However,
the insurance industry has repeatedly underlined the need of insurers to access invehicle data, for a workable liability and insurance system to exist (ABI & Thatcham
Research, 2019, 19; International Underwriting Association, 2019, 11).
The Law Commission and the Scottish Law Commission, after extended
consultation, have proposed to the Government that Data Storage System for Automated
Driving equivalent data should be uploaded to a neutral central server and be retained
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for the three-year standard limitation period, plus another three months to enable the
data to be found and preserved. During these three months, the insurers are expected
to promptly contact those holding the data, so as to ensure enough time to identify and
preserve the data (Law Commission & Scottish Law Commission, 2022, paras 13.50–
13.51). Such servers are neither operated nor financed by the manufacturers but by
an independent party, to promote fair and open competition among service providers
(European Automobile Manufacturers’ Association, n.d.) .
Moreover, the Law Commissions have recommended the establishment of a duty
of those controlling AV data to disclose data toinsurers, where the data is necessary to
decide claims fairly and accurately (Law Commission & Scottish Law Commission,
2022, para. 13.61). This would provide an additional basis for processing of personal
data under Article 6(1)(c) GDPR, i.e. where “processing is necessary for compliance
with a legal obligation to which the controller is subject” (Law Commission & Scottish
Law Commission, 2022, para. 13.54).
5. Single-insurer model
The above developments manifest the regulatory preference for a single-insurer
model. Motor insurers undertake to compensate victims, irrespective of the automation
level of the vehicle and of whether the vehicle or a human was undertaking the driving
task. Subsequently, the insurer will have recourse against the manufacturer and/or other
liable parties, depending on the apportionment of fault. Therefore, from a third-party
liability perspective, liability is channelled to the insurer either directly (under the UK
model) or indirectly (under the German model). This approach has the advantage
of expediting compensation of victims, while leaving complex technical issues to be
determined and settled among professionals. A further advantage is that does not
distinguish between automated and conventional vehicles, both of which will be sharing
the roads for a long time. Thus, compensating third parties does not get too complex.
Nevertheless, the thorny questions of allocation of liability still exist, but are merely
driven to the background. Insurers have to clarify who was at fault. Since fault in the
case of automated systems and AI is hard to determine under traditional principles of
negligence, fault will have to be determined on the basis of adherence to traffic rules
and technical safety standards, such as UN Regulation 157 on uniform provisions
concerning the approval of vehicles with regard to Automated Lane Keeping Systems
(E/ECE/TRANS/505/Rev.3/Add.156). Safety standards should be performance-based
(cf. Law Commission & Scottish Law Commission, 2018, 93–94), i.e. they should
prescribe the desired technical result and not the means to achieve it, to enable flexibility
of compliance and avoid stifling innovation. Traffic rules have been developed with
human users in mind. However, AV are expected to comply with them as a minimum,
since roads will be shared between AV of different levels of automation and human
users. Should no determination of fault be possible, each insurer will bear the cost of
compensating its own insured (in the case of passengers and drivers), while liability to
third parties could be attributed equally to each party involved.
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6. Liability caps and insurance funds
There have been suggestions that liability for AV should be limited, to promote the
use and adoption of the technology and protect manufacturers from excessive liability
exposure. In this regard, there have been several proposals, mainly in the US, for the
establishment of special insurance funds for AV (Abraham & Rabin, 2019, 145; Colona,
2012, 118–119).
Nevertheless, an AV could cause no greater damage than an ordinary car. Even if
a defect affects a whole fleet of cars, the situation is not significantly different than a
design defect in ordinary vehicles. As to cyber-security risks, these exist too in modern
conventional vehicles with internet links (Taub, 2021). Thus, from an insurance
perspective the probable maximum loss remains largely unchanged.
In this respect, the AV industry is different than the nuclear-energy industry as
well as the shipping and aviation industries. The activities of the said industries have a
catastrophic potential that is hard to quantify and call for a liability cap to be rendered
insurable. The nuclear accidents in Chernobyl (World Nuclear Assocation, 2021a) and
Fukushima (World Nuclear Association, 2021b), as well as the oil-spill cases of Deep
Horizon (Environmental Protection Agency, n.d.a) and Exxon Valdez (Environmental
Protection Agency, n.d.b) have demonstrated their immense disaster potential in
terms of public health and environmental damages. Moreover, the 9/11 attacks have
demonstrated the enormous insurance risks arising from the deliberate misuse of
aviation (Institute for the Analysis of Global Security, n.d.). Nonetheless, even the most
extreme cases of terrorists using cars as weapons (CNN Editorial Research, 2021) are
dwarfed by the above-mentioned cases.
What is special about AV is the shift of liability from the driver or the owner to the
manufacturer, which increases the manufacturer’s exposure to liability. However, such
exposure is inherent in all new technologies, until they mature.
Thus, the disaster potential of AV does not affect their insurability, to justify
imposing special liability caps.
7. Conclusion
AV partially shift liability from the keeper or driver of the vehicle to the manufacturer.
From the perspective of third-party liability, the single-insurer model has prevailed,
which expedites compensation of victims, regardless of fault of the driver or keeper.
Such model may result from the application of material provisions imposing strict
liability on the vehicle’s keeper, as in Germany, or from direct legislative intervention on
motor insurance, as in the UK.In any case, there is strict liability towards third parties,
which should be maintained.
Nevertheless, questions of fault need to be addressed at the stage of substitution and
redress. To this end, access to the vehicle data collected by data storage systems is crucial.
The main practical problems relate to the sharing of non-personal data between insurers
and manufacturers. Such problems have begun being addressed by regulators, albeit in
rather generic terms so far. Regulators seem to regard it as both less urgent compared
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to other priorities, like type certification issues and establishment of standards, and
able to be settled privately among parties that are both commercially experienced
and reasonable. The support of both insurers and manufacturers for uploading data
to neutral servers appears to confirm the latter point, at least in part. As to sharing
of personal data, a subtle balance of interests with the provisions of the GDPR on the
sovereignty of the data subject is required, which means that ad hoc evaluation will be
necessary, depending on the details of the case.
Liability caps or special insurance funds to ensure insurability of liability arising
from the technical particularities of AV are not needed. There is no evidence that AV
have a greater disaster potential for third parties that conventional vehicles – and if they
do, they will most likely not be allowed to enter into service.
In general, from the perspective of liability insurance the main problem is access
to accident data, which requires specific regulatory intervention. Prompt compensation
of victims is maintained through the single-insurer model. The rest of the issues regard
either the contractual relationship of the insured with the insurer or material provisions
on liability, especially the problem of allocating fault in redress claims. The latter could
be best tackled through gradual development of technical standards and through
application of the traffic rules, which apply to all vehicles, irrespective of their mode of
operation.
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Прегледни научни рад
Апстракт
Овај рад бави се питањем да ли осигурање од аутоодговорности покрива
штету која настане тако што се са запаљеног аутомобила пожар даље прошири.
По мишљењу аутора, одговор на ово питање може се пронаћи у значењу појма
употреба моторног возила, изграђеном у пракси Суда правде Европске уније.
Возило је у употреби ако се користи у складу са својом уобичајеном функцијом
превозног средства. Штета до које дође услед употребе моторног возила у смислу
прописа о обавезном осигурањуу саобраћају, покривена је тим осигурањем. Штета која се не може квалификовати као штета проузрокована употребом моторног
возила, није покривена осигурањем.
Значајно је да ли је пожар намерно изазван или је дошло до самозапаљења.
Подметање пожара на паркирани аутомобил очигледно није радња која је у складу
са уобичајеном функцијом превозног средства. Ширење пламена са намерно запаљеног аутомобила, не може да се подведе под појам употреба моторног возила.
За штету која настане на тај начин, не одговара осигуравач од аутоодговорности.
Свеједно је ко је пожар подметнуо – непознати учинилац, познати учинилац или
сам власник спаљеног аутомобила.
Аутор сматра да је штета која настане када се пламен прошири са спонтано
запаљеног моторног возила, покривена обавезним осигурањем од аутоодговорности. Он овај став заснива на комунитарном праву Европске уније. Суд правде
Европске уније сматра да паркирање аутомобила од једне до друге вожње, јесте
део употребе аутомобила као превозног средства. Ризик самозапаљења моторног
возила, иако веома мали, неодвојиво је повезан са његовом употребом као превозног средства. Аутор због тога, уз позивање на праксу Суда правде Европске
уније, истиче да је обавезним осигурањем од аутоодговорности покривена штета
која настане када се пожар прошири са спонтано запаљеног моторног возила.
Кључне речи: осигурање од аутоодговорности, употреба моторног возила,
Суд правде Европске уније, пожар, самозапаљење моторног возила
* Научни сарадник, Институт за упоредно право,Београд. Имејл: milos@radovanovic.biz.
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1. Увод
Пожари на паркираним аутомобилима у пракси се дешавају.1 Према неким
изворима, у Београду се свакодневно дешава да изгори паркирано моторно возило (Ћатић, 2021). Било је дана када се у Београду запали и по шест паркираних
аутомобила.2
Пожари на паркираним возилима најчешће су последица намерне људске
радње или квара на електричној инсталацији возила која остаје под акумулаторским напајањем и када је возило искључено (Папић, 2016, 274). Код старијих
модела возила квар на електричној инсталацији од акумулатора до алтернатора и до браве за стартовање мотора, могао је довести до самозапаљења. Новији
модели имају више електричних уређаја и електронике. На пример, централно
закључавање, електрични подизачи стакла, системи за спречавање крађе возила
и уређаји за повећање комфора путника (аудио-уређаји, клима-уређаји, грејачи
седишта итд.) Потрошача електричне енергије у аутомобилима је све више, због
чега се појачавају уређаји за напајање струјом и број електричних инсталација.
Самим тим повећава се ризик од настанка спонтаног пожара (Перушко, Белас,
2010, 112). Проценат пластичних материјала у маси просечног аутомобила средње
величине у Европи износи 8,5% до 8,7%,3 а некада је износио свега 2%. Због тога
је повећано и трајање пожара и могућност да се ватра са иницијално запаљеног
аутомобила прошири (Jug, Petelin, Bukovec, 2014, 2, 4). У аутоиндустрији је присутна и тенденција повећања употребе пластичних материјала, а смањење употребе
метала. Нови путнички аутомобили имају око 30.000 делова, а једна трећина њих
је направљена од пластике (Khemka, 2019).
Штета на возилу на коме избије пожар није од значаја за осигурање од аутоодговорности. Ватра са тако запаљеног возила врло лако се може проширити даље.
Симулацијом пожара доказано је да ће се, у случају да један аутомобил буде обухваћен пламеном, пожар сигурно проширити и на аутомобил паркиран уз њега на
удаљености од 80 cm. Топлота, која се преноси зрачењем пламена са запаљеног
аутомобила, јесте таква да изазове паљење пластичних (браници, маска хладњака
и кућиште ретровизора) и гумених делова (пнеуматици на точковима, кедери на
вратима и гепеку) на суседном аутомобилу. Постоји и реална опасност да се пожар прошири и на грађевински објекат удаљен 180 cm од паркираног аутомобила,
ако су на спољашњости објекта (на пример, фасади) коришћени материјали као
О учесталости оваквих догађаја сведоче наслови објављени у медијима: „Пиромани из Сремских
Карловаца – Младићи запалили суграђанину аутомобил”, Блиц, 31. 12. 2021; „Новосадском адвокату
запаљен аутомобил”, Н1, 22. 12. 2021; „На паркингу испред Дома здравља у Љугу запалио се путнички
аутомобил марке Peugeot”, Глас западне Србије, 24. 9. 2021; „Запаљен аутомобил градоначелника
Зајечара”, РТС, 29. 10. 2021; „Горео аутомобил недалеко од улаза у нишку Полицијску управу”, Јужне
вести, 5. 1. 2022. године.
2
На пример: „За мање од 9 сати у Београду је јуче изгорело чак шест аутомобила”, Блиц, 20. 1. 2016.
године и „Изгорело шест аутомобила у Београду”, РТС, 23. 11. 2016.
3
Plastic materials‘ share in medium-sized passenger cars in 2017 by region, Statista. Доступно на: https://
www.statista.com/statistics/894155/plastic-material-share-of-medium-sized-passenger-cars-by-region/ 15.
1. 2022.
1
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што су дрво, пластика и гума или ако је у унутрашњости објекта на прозорским
окнима постављена текстилна завеса (Зигар, Благојевић, Радовановић, 2017, 119).
На паркиралиштима раздаљина између суседних аутомобила уобичајено не прелази један метар. Због тога је изражен ризик да ватра са запаљеног аутомобила
захвати и суседни аутомобил. Време потребно да се тај ризик оствари траје пет
до десет минута од избијања пожара (Jug, Petelin, Bukovec, 2014, 4, 5).
Бројни примери из праксе потврђују да севатра лако шири по аутомобилима
на паркингу, након што се један од њих запали.4 Пламен који је избио на возилу
и који се неконтролисано шири, привлачи пажњу јавности и захтева друштвену
реакцију. Право осигурања треба да пружи поуздан одговор на питање да ли је
штета у таквом случају покривена обавезним осигурањем моторних возила.
2. Подметање пожар на паркирано возилo
2. 1. Кривичноправни аспект
Подметање пожарана моторно возило на паркингу, представља кривично
дело. У зависности од тога који су разлози подметања пожара, могу постојати разна кривична дела.Општа јавност у Републици Србији намерно спаљивање туђег
аутомобила обично повезује са застрашивањем власника.5 Претња упућена тако
што се запали аутомобил у својини пасивног субјекта представља кривично дело
угрожавање сигурности из члана 138. Кривичног законика.6
Учинилац који пали аутомобил на паркингу, пожаром изазива опасност за
имовину већег обима и за живот и тело људи. Подметање овакве паљевине због
тога представља кривично дело изазивање опште опасности у смислу члана 278
Кривичног законика. Основни суд у Новом Пазару, пресудом К. 189/15 од 12. 3.
2019. године осудио је учиниоца Д. Ђ. управо за кривично дело изазивање опште
опасности. Д. Ђ. је то кривично дело учинио тако што је запалио моторно возило
поред кога је био паркиран још један аутомобил. Апелациони суд у Крагујевцу,
приликом доношења другостепене одлуке, Кж1. 434/19 од 13. 6. 2019. године, сматрао је да су у конкретном случају испуњени сви елементи бића кривичног дела из
члана 278 Кривичног законика. Уколико услед паљевине заиста дође до људских
жртава, тешких телесних повреда или штете великих размера, постојаће тешко
дело против опште сигурности из члана 288 Кривичног законика. Штета великих
размера у смислу наведене одредбе кривичног права, јесте штета чија висина
превазилази шест милиона динара.7
„Горе аутомобили на Новом Београду: Ватра захватила и друга возила у Улици Антифашистичке
борбе”, Блиц, 16. 7. 2021; „Изгорело возило директора нишке Тржнице”, Политика, 19. 11. 2017;
„Опозиционом одборнику из Сремских Карловаца запаљен аутомобил”, Данас, 2. 10. 2020. године.
5
„Појавио се снимак подметања пожара у Новом Саду: Снајперов човек са капуљачом на глави
одредио посао за два минута, девојци опомена?”, Курир, 7. 10. 2021. године.
6
Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19.
7
Правно схватање – новчани износ код неодређених вредности као обележја неких кривичних дела у
Кривичном законику, Кривично одељење Врховног суда Србије, 17. 4. 2006. године.
4
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Заштитни објект кривичног дела изазивање опште опасности и тешког дела
против опште сигурности, као и код других кривичних дела из ове групе, јесте
општа сигурност људи и имовине. Дела инкриминисана одредбама чл. 278 и 288
Кривичног законика постојаће ако је изазвана опасност за индивидуално неодређен број лица, односно за поједино али индивидуално неодређено лице, или
за индивидуално одређен али неограничен круг лица (Стојановић, Перић, 2009,
220–222).
Кривична дела против опште сигурности људи и имовине могу бити извршена у стицају са кривичним делима из неке друге групе кривичних дела на пример, кривичних дела против живота и тела. Када је истовремено са извршењем
кривичног дела убиства изазвана и општа опасност за живот и тело људи или за
имовину већег обима, учинилац ће одговарати и за кривично дело убиство и за
изазивање опште опасности. Стицај ће постојати без обзира што су оба дела остварена једном истом радњом (идеални стицај).8 Стицај кривичног дела изазивање
опште опасности, извршеног спаљивањем аутомобила, и кривичног дела из неке
друге групе, може бити и реалан. Познат је случај у коме је подметање пожара на
аутомобилу жртве, претходило убиству.9
2. 2. Грађанскоправни аспект
2. 2. 1. Теоријски став – непостојање одговорности
осигураника искључује одговорност осигуравача
Осигурање од одговорности креће се у границама грађанске одговорности
осигураника. Проузроковање штете јесте извор одговорности и осигураника
(штетника) и осигуравајућег друштва (Петровић Томић, 2019, 493). Грађанскоправна одговорност осигураника јесте основ обавезе коју осигуравач има према
оштећеном лицу (Караникић Мирић, 2011, 687). Лице чија je одговорност покривена обавезним осигурањем моторних возила јесте пре свега власник аутомобила. Одговорност власника је ризик који се покрива овим осигурањем (Чоловић,
2007, 20). Полиса обавезног осигурања од аутоодговорности пружа заштиту од
ризика власнику, држаоцу возила и лицу које управља возилом (Иванчевић, 2014,
302). Ови ставови домаћих аутора утемељени су у Закону о облигационим односима10 и Закону о обавезном осигурању у саобраћају.11
Суштински идентични ставови владајући су и у хрватској теорији. Одговорност је „предувјет постојања осигуратељеве обавезе накнаде штете.” „Сустав
одговорности за штету чини вањски оквир у којему се креће осигурање од одговорности (унутарњи оквир је уговор о осигурању од одговорности). Осигурање
Пресуда Апелационог суда у Нишу, Кж1. 3965/13 од 15. 10. 2014. године.
Запаљен аутомобил Оливера Ивановића”, РТС, 28. 7. 2017. године; „Top Kosovo Serb politician Oliver
Ivanovic shot dead”, BBC, 16. 1. 2018. године.
10
Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УСЈ, 57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93, Службени
гласник РС, бр. 18/2020.
11
Службени гласник РС, бр. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12, 7/2013 – УС.
8
9
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од одговорности по својој природи може се кретати само у границама грађанскоправне одговорности” (Ћурковић, 2015, 23).
Опште правило да је грађанско-правна одговорност осигураника неопходан
услов за успостављање одговорности осигуравача, теорија у Хрватској покушала је да примени на случај када непозната особа подметне пожар на паркирани
аутомобил. За штету коју претрпе власници других аутомобила и осталих ствари поред иницијално запаљеног возила, по оцени хрватске теорије не одговара
осигуравач тог возила. Разлог на коме се темељи овакав закључак је да „кривња
треће особе искључује и одговорност власника и наравно, његова осигураватеља
од одговорности” (Ћурковић, 2013, 98).
2. 2. 2. Став праксе – догађај ван саобраћаја искључује
одговорност осигуравача од аутоодговорности
Судска пракса у Републици Србији изјашњавала се о конкретном штетном
догађају у коме се пламен, са запаљеног аутомобила, проширио на аутомобил
паркиран поред. Непозната особа намерно је изазвала паљевину аутомобила
паркираног поред тужиочевог возила. Апелациони суд у Новом Саду, као суд
последње инстанце, одлучивао јеу парници против осигуравајућег друштва које
је издало полису осигурања од аутоодговорности за иницијално запаљен аутомобил. Тужбени захтев био је правноснажно одбијен. Српски суд није се детаљно
позвао на правило да је одговорност осигураника неопходан услов за одговорност осигуравача од аутоодговорности, као што је то учинила хрватска теорија.
Образложење одлуке суда из Републике Србије, Апелационог суда у Новом Саду,
много је штурије. Разлозог због кога је новосадски апелациони суд искључио одговорност осигуравача, била је околност да „возило осигурано код туженог није
било укључено у саобраћај, те да у таквој ситуацији не може да постоји одговорност осигуравача по основу осигурања од аутоодговорности.”12
Према разлозима цитиране пресуде Апелационог суда у Новом Саду, право
на накнаду штете по пропису о осигурању моторних возила, ограничено је само
на случајеве када је возило укључено у саобраћај. Ти разлози нису у складу ни
са позитивним правом осигурања, ни са праксом истог суда, а ни са европским
стандардима у овој области.
Обавезно осигурање од аутоодговорности покрива штету која настане услед употребе моторног возила.13 Најстарији југословенски прописи о обавезном
осигурању моторних возила сужавали су појам употребе возила на употребу у
саобраћају – вожњу и стајање на путу. Чл. 23, ст. 2 Закона о обавезном осигурању
имовине и лица из 1965. године14 и чл. 15, ст. 2 Закона о обавезном осигурању у
саобраћају из 1968. године15 прописивали су: „сматра се да је возило у употреби
за време вожње и за време стајања на путу.” Одредба која на овај начин ограниПресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж. 1317/16 од 2. 6. 2016. године.
Закон о обавезном осигурању у саобраћају, чл. 18.
14
Службени лист СФРЈ, бр.15/65.
15
Службени лист СФРЈ, бр. 11/68
12
13
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чева појам употребе моторног возила не постоји у нашем законодавству почев од
1976. године.16 Тог ограничења у законском тексту више нема. Стога у позитивном
праву не постоји основ да се одбије захтев за накнаду штете због тога што возило
којим је штета проузрокована, у тренутку штетног догађаја није учествовало у саобраћају. Чињеница да критичном приликом запаљено возило није било у вожњи
нити је стајало на путу, односно да није било у саобраћају, по важећим прописима
Републике Србије не искључује обавезу осигуравача.
Спор о накнади штете насталој тако што се пожар проширио са запаљеног
аутомобила, није једини спор о накнади штете насталој ван саобраћаја покренут против осигуравача од аутоодговорности. Апелациони суд у Новом Саду
одлучивао је и у другим парницама покренутим на основу обавезног осигурања
возила, у којима је тражена накнада штете проузрокована изван саобраћаја. Исти
суд пресудом, Гж. 4671/16 од 19. јануара окончао је парнични поступак о накнади штете због телесних повреда, које су оштећеном нанете моторним возилом у
кругу пољопривредног предузећа. У тој пресуди суд је оценио да су „без значаја
наводи туженог о томе да штета није настала на саобраћајној површини.”
Пракса Апелационог суда у Новом Саду није доследна. Недоследност се
манифестује тако што иста околност – околност да је штета настала изван саобраћаја, у различитим предметима има различити значај. У парници о накнади штете, насталој тако што се пламен проширио са запаљеног аутомобила, та
околност искључује обавезу осигуравача од аутоодговорности. Иста околност,
у случају када је моторним возилом ван саобраћаја повређен радник у кругу
пољопривредног предузећа, не искључује обавезу осигуравајуће организације.
Судска пракса одлучивала је да оштећени, по прописима о обавезном осигурању
возила, има право на накнаду штете и када је штету претрпео ван саобраћаја.
Чињеница да се неконтролисано ширење ватрене стихије са моторног возила
дешава изван саобраћаја, није у судској пракси утемељен разлог за искључење
обавезе осигуравајућег друштва.
Директиве Европске уније о обавезном осигурању моторних возила, никада нису садржале одредбу која појам употребе моторног возила ограничава на
вожњу и стајање за време вожње на путу (Радовановић, 2021, 95). Суд правде
Европске уније у пресуди José Luís Núñez Torreiro contre AIG Europe Limited, Sucursal
en España Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, C-334/16 од 20.
децембра 2017. године нагласио је да појам употребе моторног возила из прописа
Европске уније није ограничен само на случајеве који су се догодили на површинама намењеним за саобраћај. Стога разлог на коме се заснива критикована
пресуда Апелационог суда у Новом Саду, није у складу стандардима прихваћеним
у Европској унији.
Аутор оспорава основаност разлога на коме Апелациони суд у Новом Саду
темељи своју одлуку, по којој осигуравач од аутоодговорности нема обавезу на
накнаду штете у случају када се пламен прошири са намерно запаљеног аутомобила. Новосадски Апелациони суд направио је грешку у образложењу своје
пресуде. Међутим, то не значи нужно да је сам исход одлучивања погрешан. Ана16

Закон о основама система осигурања имовине и лица, Службени лист СФРЈ, бр. 24/76, чл. 51.
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лизирана одлука Апелационог суда у Новом Саду може бити исправна, али из
неких других разлога које је суд пропустио да наведе.
2. 2. 3. Спаљивање возила од стране власника
Став теорије да се осигурање од одговорности креће у границама грађанске
одговорности осигураника несумњиво јесте исправан. Одговорност осигураника је conditio sine qua non обавезе осигуравача да накнади штету. То је темељ на
коме је изграђено осигурање од одговорности. Обавезно осигурање од одговорности моторних возила неспорно пружа заштиту од одговорности власнику и
држаоцу возила, као имаоцима опасне ствари. Законско је правило да се ималац
опасне ствари ослобађа одговорности за штету, ако је штета настала искључивом
радњом трећег лица коју он није могао предвидети.17 Радња трећег лица искључује одговорност имаоца опасне ствари ако је: искључива, непредвидива и таква
да се њене последице не могу избећи, односно отклонити (Беланић, 2015а, 137).
Спаљивање аутомобила од стране учиниоца, који на тај начин шаље претњу
власнику и изазива општу опасност за неодређени круг лица, јесте искључива
радња тог учиниоца. Власник аутомобила, који је жртва кривичног дела угрожавање сигурности, нема обавезу да предвиди да ће му неко запалити аутомобил
нити може да антиципира време и место будуће паљевине. Особа чији аутомобил
гори у ноћним сатима, тешко да може да спречи да се пламен прошири на суседни
аутомобил. Нарочито ако се има у виду да се пожар тако распламса за пет – десет
минута од подметања паљевине.
Став теорије да у случају ширења пожара са аутомобила које је запалило
треће лице нема одговорности осигуравача, због тога што радња трећег лица искључује одговорност осигураника, полази од исправних премиса. Теорија је до
тог става дошла исправним закључивањем, поштујући правила формалне логике.
Међутим, теоријски став да у ситуацији када се пламен прошири са намерно
запаљеног аутомобила, нема одговорности осигуравача због тога што нема одговорности осигураника, не може се применити баш у сваком случају. Могуће је
да дође до намерног паљења паркираног аутомобила, а да ипак постоји кривица
осигураника од аутоодговорности за ширење пламена. То ће бити случај када сам
власник запали свој аутомобил. Без обзира на то колико спаљивање сопственог
аутомобила изгледа бизарно, у Србији се то ипак дешавало. Током лета 2018.
године у Србији се неколико пута догодило да власник путничког аутомобила, у
знак протеста због отежаних услова регистрације, запали свој аутомобил.18
Тешко се може сматрати да револтирани аматер пожаром уништава сопствено моторно возило на безбедан начин. Ризик од настанка веће штете при оваквим
радњама објективно постоји, без обзира што „пироман” сматра да је пре спаљиЗакон о облигационим односима, чл. 177, ст. 2.
Милановић, Ђ. (2018). „Запалио ауто јер није прошао технички преглед”, видео снимак, 31. 7. 2018.
године. Доступно на: https://www.youtube.com/watch?v=FP4lriwP6fs, 16. 1. 2022; „Запалио ауто пред
дететом јер није прошао технички преглед”, Блиц, 14. 8. 2018; „Запалио ауто јер није прошао технички
преглед”, Курир, 24. 7. 2018; „Ђорђе који је запалио свој ауто”, Курир, 3. 8. 2018. године.
17
18
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вања своје покретне имовине предузео „све мере предострожности.” На једном
снимку забележено је како власник аутомобила, у друштву малог детета голог до
појаса и босих ногу, уноси сламу у аутомобил, полива је бензином из пластичне
флаше, а затим све то пали.19 На другом снимку сопственик спаљеног путничког
возила то возило вуче трактором, док у њему ватра још увек тиња.20 На трећем
снимку евидентирано је како аутомобил, који је власник запалио, гори паркиран
поред камиона с цистерном за запаљиве флуиде и недалеко од бензинске пумпе.21
Ништа од овога није безбедно. У сваком од ова три случаја изражен је ризик
од настанка штете ширењем пожара за запаљеног возила. Схватање да паљевина
подметнута од стране трећег лица искључује одговорност осигураника, па самим тим и осигуравача, не може се применити на овакве случајеве. Да је дошло
до ширења пожара, опекотина код детета или експлозије цистерне и бензинске
пумпе, да ли би било одговорности осигуравајућег друштва код кога је запаљени
аутомобил осигуран од аутоодговорности? Теоријски став да одговорност осигураника ограничава одговорност осигуравача, не може да нам помогне приликом тражења одговора на ово питање. Сам осигураник изазива паљевину. Он је
одговоран за евентуално штету која врло лако може да настане и која може да
има велике размере. Да ли то је то довољно да се у таквим случајевима успоставиодговорност осигуравача који је издао полису осигурања од аутоодговорности
за запаљено возило?
3. Појам употребе моторног возила
и подметање пожара на паркирано возило
Осигурањем од аутоодговорности не осигурава се интегрална (свеобухватна) грађанска одговорност осигураника. Одговорност осигуравајућег друштва,
код обавезног осигурања возила, јесте одговорност in terminus. Грађанско-правна
одговорности штетника, за разлику од тога, јесте одговорност in integrum. Један вид ограничења обавезе осигуравача, код осигурања од аутоодговорности,
јесте ограничење на одговорност за штету услед употребе моторног возила (Матијевић, 2018, 448, 449). Да би оштећено лице имало право на накнаду штете по
прописима о обавезном осигурању возила, до наступања штете мора доћи услед
употребе моторног возила (Чоловић, 2010, 12). Појам употребе моторног возила
јесте кључни појам у обавезном осигурању од одговорности за штету причињену
употребом моторног возила (Шулејић, 2004, 279). У праву осигурања од аутоодговорности помоћу тог појма одређује се опсег обавезе осигуравача (Матијевић,
2018, 451).
„Запалио ауто пред дететом јер није прошао технички преглед”, Блиц, 14. 8. 2018. године.
Милановић, Ђ. (2018). „Запалио ауто јер није прошао технички преглед”, 31. 7. 2018. године, део
снимка од 10 минута и 50 секунди до 11 минута и 40 секунди, доступно на: https://www.youtube.com/
watch?v=FP4lriwP6fs, 16. 1. 2022.
21
Алексић, В. (2018). „Запалио ауто јер није прошао технички у Пожеги”, 25. 7. 2018. године, доступно
на: https://www.youtube.com/watch?v=Aeb0uS9jkV4, 16. 1. 2022.
19
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Штета која се не може квалификовати као штета услед употребе моторног
возила, не може се накнадити из средстава осигуравача од аутоодговорности.
Питање ко је одговоран такву штету, да ли је то осигураник или неко треће лице,
са становишта осигуравача од аутоодговорности, потпуно је ирелевантно. Осигуравач неће бити дужан да накнади такву штету, ни када је за њу одговоран
осигураник, ни када је за њу одговорно треће лице.
Значење појма употреба моторног возила није дефинисано ни у прописима
Републике Србије, ни у директивама Европске уније. Употреба моторног возила јесте правни стандард, чије се значење одређује путем судске праксе (Ristin,
Krobar, Simoniti, 2008, 106). Правни стандарди ретко када су једнострани и недвосмислени. Напротив, они су најупечатљивији пример неодређености правног
језика (Бован, 2014, 54). Утврђивање значења правног стандарда употреба моторног возила представља изазов и у упоредном праву (Birds, 2010, 398).
Одлучно питање, за одређивање да ли за штету која настане када сепрошири
пожар са запаљеног аутомобила одговара осигуравајуће друштво, јесте питање да
ли је правни стандард употреба моторног возила испуњен. Уколико су чињенице
такве да се конкретна радња може квалификовати као употреба моторног возила,
постоји одговорност осигуравача који је издао полису осигурања за то возило.
Уколико је чињенично стање такво да се штета не може квалификовати као штета услед употребе моторног возила, нема одговорности осигуравајућег друштва.
Значење појма употреба моторног возила, последњих година проширено
је путем праксе Суда правде Европске уније. Обавезно осигурање од аутоодговорности због тога покрива штету која настане на било ком месту и приликом
било које употребе моторног возила, под условом да је реч о употреби у складу
са уобичајеном функцијом возила (Bevan, 2014). Концепт уобичајена функција
возила додатно је прецизиран у пракси правосудне институције Европске уније.
Сматра се да је возило у употреби ако се користи у складу са својом уобичајеном
функцијом као превозно средствo (use that is consistent with its normal function as a
means of transport) (Bevan, 2019, 15). Пример да Суд правде Европске уније сматра
да нема употребе моторног возила у складу са уобичајеном функцијом превозног
средства, јесте случај када се моторно возило – трактор, користи као погонско
средство – извор кинетичке енергије за неки други уређај.22
Актуелна пракса Суда правде Европске уније утицала је на Европску комисију. Европска комисија је предложила да се допуни важећа Директива 2009/103/ЕУ
Европског парламента и Савета од 16. 12. 2009. године о осигурању од грађанске
одговорности за штету од употребе моторног возила и извршењу обавезе да се
осигура од те одговорности.23 Једна од предложених допуна је дефиниција употребе моторног возила. По предлогу Европске комисије под употребом моторног
возила сматрала би се „свака употреба возила, које је намењено да се уобичајено
употребљава као превозно средство, која је у складу с уобичајеном функцијом тог
Пресуда Суда правде Европске уније, C-514/16 од 28. 11. 2017. године Isabel Maria Pinheiro Vieira
Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade contre Joséa Manuela Proençe Salvadora, Crédito
Agrícola Seguros, Jorgea Oliveire Pinta, изрека пресуде.
23
Службени лист Европске уније, бр. L 263, 7. 10. 2009. године.
22
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возила, без обзира на карактеристике возила и терена на коме се оно употребљава
и без обзира да ли је оно у стању мировања или у покрету.”24
Намерно спаљивање моторног возила није уобичајено, ни типично понашање његовог имаоца. Напротив. Подметање паљевине на путнички аутомобил,
без обзира на то да ли се врши од стране његовог сопственика или од стране
трећег лица, никако се не уклапа у друштвене норме. Подметање пожара на моторно возило, очигледно није радња која је у складу с уобичајеном функцијом
возила као превозног средства. Стога ширење пожара са намерно запаљеног аутомобила, не може да се подведе под цитирану дефиницију употребе моторног
возила изграђену у пракси Суда правде Европске уније и предложену од стране
Европске комисије.
Британска теорија, као најупадљивији пример у коме нема употребе моторног возила у смислу прописа о осигурању, наводи коришћење аутомобила као импровизоване експлозивне направе („ауто-бомба”). Ово очигледно није нормалан
начин коришћења возила (Marson, Ferris, 2019, 11).25
Постоји сличност између случаја када је аутомобил намерно запаљен и случаја када је аутомобил намерно дигнут у ваздух. У оба случаја имовина се уништава опште опасном радњом – пламеном и експлозијом. Разлике су квантитативне у
интензитету опасности за људе и имовину, у степену злочиначке воље учиниоца
и у снази детонација. Са становишта обавезног осигурања моторних возила ове
разлике нису битне. И у једном и у другом случају није дошло до употребе возила
у складу са његовом уобичајеном функцијом превозног средства. Возила никако
нису намењена да се спаљују, да се у њих стављају експлозиви и да се детонирају.
То је утемељен разлог због чега осигуравач од аутоодговорности не може бити
дужан да накнади штету ни у случају намерно изазване експлозије аутомобила
ни у случају подметања „обичног” пожара на аутомобил. Питање одговорности
за овако драстичне умишљајне радње, није од значаја са становишта обавезног
осигурања власника моторних возила.
4. Спонтатни пожар на паркираном возилу
Око 25% пожара на возилима, по неким истраживањима спроведеним у Републици Хрватској, настаје самозапаљењем (Перушко, Белас, 2010, 113). Спонтани пожари могући су на савременим аутомобилима (Rufiange, 2018). Јапански
произвођач аутомобила Toyota, због могућности избијања пожара, 2018. године
повукао је из продаје око милион хибридних возила типа Prius (Liao, 2018).
European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending
irective 2009/103/EC of the European Parliament and the Council of 16 September 2009 relating to insurance
against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to ensure
against such liability, објављено 24. маја 2018. године у Бриселу, доступно на: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/HTML/ ?uri=CELEX:52018PC0336&from=EN, 28.11.2020. 13, 16.
24

Случајеви у којима су паркирани аутомобили коришћени као импровизоване експлозивне
направе, дешавали су се на територији Северне Ирске. Последњи такав напад догодио се у граду
Дери, 20. 1. 2019. године (“Londonderry bomb: Four arrests over ‚reckless, attack”, BBC News, 20. 1. 2019).
25
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Намерно изазван пожар и пожар који је на аутомобилу спонтано избио, по
последицама могу имати квантитативне сличности. Међутим, разлике у узроку
су квалитативне и битне. Намерно спаљивање аутомобила никада се не може
подвести под правни стандард употреба моторног возила. Спонтани пожар на
возилу – самозапаљење, може се другачије квалификовати.
4. 1. Схватање да штета није покривена осигурањем
Старија теорија у нашој земљи сматрала је да „штета настала трећем лицу
услед самозапаљења моторног возила паркираног у гаражи, није штета настала
возилом у употреби” (Јанковец, 1996, 178). Ово стајалиште прихвата и хрватска
судска пракса. Врховни суд Републике Хрватске још 1984. године, заузео је став
да штета настала када се пламен прошири са возила које се спонтано запалило,
није штета проузрокована возилом у употреби.26 Овај став примењује се и у савременој пракси судова Републике Хрватске.27 Тај став има заступнике у хрватској
литератури. На пример, Шенјуг тврди „осигуратељ не може одговарати за штету
изазвану самозапаљење моторног возила које је било паркирано” (Шенјуг, 2019,
78).
Право Литваније, слично као и хрватска пракса, сматра да штета, настала
када се ватра прошири са спонтано запаљеног возила у стању мировања, није
штета настала услед употребе моторног возила. Насупрот томе, у Француској се
тумачи да је штета настала на тај начин, штета услед употребе моторног возила
и да је због тога покривена обавезним осигурањем (Shevchenko, 2019, 138,139).
Судови у хрватској ипак сматрају да у једној групи случајева, штета услед
самозапаљења аутомобила може бити квалификована као штета настала услед
употребе моторног возила. Ако до пожара на возилу дође услед квара који је
последица саобраћајне незгоде у којој је возило учествовало и ако је у пожару
оштећено треће лице, ради се о штети насталој услед употребе моторног возила.28
Хрватска литература је на становишту да и овакве случајеве треба рестриктивно
тумачити: „требало би се задржати искључиво у оквиру доказане узрочно-последичне и временски блиске везе између пожара и употребе возила у саобраћају”
(Шабан, 2016, 290).

Пресуда Врховног суда Републике Хрватске, Рев. 1441/84, 24. 10. 1984. године (Беланић, 2015б, 47).
Пресуда Жупанијског суда у Вировитици, Гж. 412/06-2, 26. 3. 2007. године и пресуда Жупанијског
суда у Загребу, Гж. 1956/14-2, 16. 1. 2018. године, донете су у парницама против осигуравача од
аутоодговорности. Тужиоци у обе парнице тражили су накнаду штете, коју су претрпели тако
што се са спонтано запаљених возила, која су била осигурана од аутоодговорности код тужених
осигуравајућих друштава, пожар проширио на аутомобиле тужилаца. И Жупанијски суд у
Вировитици и Жупанијски суд у Загребу, у тим пресудама оценили су да се таква штета не може
квалификовати као штета настала услед употребе моторног возила и да тужбени захтев није основан
(Шенјуг, 2019, 77).
28
Пресуда Врховног суда Републике Хрватске, Рев. 2643/12-4, 23. 3. 2014. године.
26
27
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4. 2. Схватање је штета покривена
осигурањем – Суд правде Европске уније
Развој комунитарног права Европске уније у области обавезног осигурања у
саобраћају, потврђује да оно тежи да појача и прошири заштиту оштећених лица
(Mengozzi, 2014, тач. 52). Ако се узме у обзир новија пракса Суда правде Европске
уније, хрватско схватање о штети проузрокованој ширењем пламена са запаљеног
аутомобила, делује превазиђено.
Појам употреба моторног возила, по пракси европске правосудне институције, није ограничен само на вожњу. Тај појам обухвата сваку употребу возила
која је у складу са његовом уобичајеном функцијом превозног средства.29 Чињеница да је возило, које се само запалило, било у стању мировања на паркингу или
у гаражи, није довољна да искључи постојање употребе моторног возила у смислу
прописа о осигурању.
Суд правде Европске уније, приликом доношења пресуде C-100/18 од 20. 6.
2019. годинеу предмету Línea Directa Aseguradora SA v. Segurcaixa Sociedad Anónima
de Seguros y Reaseguros (даље: пресуда Línea Directa Aseguradora) процењивао је да
ли је штета, која је настала ширењем пожара са спонтано запаљеног аутомобила,
покривена осигурањем од аутоодговорности, тј. да ли је то штета услед употребе
моторног возила. Пожар је у конкретном случају започео на аутомобилу, а затим
се проширио на непокретност. Узрок пожара биле су електричне инсталације
возила.30
По оцени европског суда, чињеница да је у време штетног догађаја мотор
возила био искључен и да је оно дуже од 24 сата било паркирано, не значи да возило није било у употреби. Паркирање аутомобила и период његовог мировања
од једне до друге вожње, јесте нужна фаза која је део употребе аутомобила. Моторно возило се користи у складу са својом функцијом превозног средства када
се креће, али и када је паркирано између два кретања. Паркирање возила може
бити и дуже раздобље током кога је возило у стању мировања.31
Чињеница да су електричне инсталације узрок пожара, по оцени Суда правде
Европске уније, није била релевантна. Ако возило одговара појму моторног возила, односно возила у смислу европског прописа о осигурању, није битно који
део тог возила је узрок штете, нити чему тај део служи.32
Ризик самозапаљења возила на срећу јесте веома мали. Међутим, тај ризик
ипак постоји и неодвојиво је повезан са употребом моторног возила као превозног средства (Bot, 2019, тач. 51). Суд правде Европске уније у пресуди Línea Directa
Aseguradora да због тога је изричито оценио да је појмом штета услед употребе
Суд правде Европске уније, пресуда C-648/17 у спору BTA Baltic Insurance Company AS v. Baltijas
Apdrošināšanas Nams AS, 15. 11. 2018. године, тач. 34.
30
Пресуда Línea Directa Aseguradora, тач. 10.
31
Ibid., тач. 37, 41, 42. и 44.
32
Ibid., тач. 45
29
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возила, обухваћена и штета која настане када се прошири пожар са спонтано
запаљеног аутомобила.33
4. 3. Обавеза имплементације схватања
Суда правде Европске уније
Директиве Европске уније које се односе на обавезно осигурање возила, нису
дале слободу државама чланицама да националним правом дефинишу појам употреба моторног возила. Суд правде Европске уније више пута је поновио да се
одређивање опсега појма употреба моторног возила, не може препустити схватању сваке поједине државе чланице.34 С обзиром на праксу европске правосудне
институције, национални судови држава чланица Европске уније требало би да
сматрају да штета настала услед ширења пожара са спонтано запаљеног возила,
јесте штета услед употребе моторног возила. Са таквом штетом треба поступати
као са штетом покривеном обавезним осигурањем од аутоодговорности.
Поступање судова најмлађе чланице Европске уније, Републике Хрватске, не
може у дужем временском периоду бити у несагласности са праксом Суда правде
Европске уније. У погледу штете која настане услед самозапаљења моторног возила хрватско право није пример на које би право Републике Србије требало да
се угледа (Радовановић, 2021, 94).
Република Србија закључила је и законом потврдила Споразум о стабилизацији и придруживању – Закон о ратификацији Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица и Републике Србије.35 Чланом 72 овог међународног уговора Србије је преузела обавезу
да своје постојеће и будуће право усклади са правним тековинама Европске уније.
Обавеза хармонизације домаћег права са правом Европске уније више је на
законодавној него на судској власти. Међутим, и судови имају значајну улогу у
испуњавању једне додатне обавезе коју је Србија преузела одредбом члана 72,
ст. 1 Споразума о стабилизацији и придруживању: „Србија обезбеђује да њено
постојеће и будуће законодавство буде правилно примењено и спроведено.” Реч
је о регулативи која је у складу, односно која ће бити у складу, са комунитарним
правом. Могло би се протумачити да су домаћи прописи, који су усклађени са
правом Европске уније, правилно примењени ако су примењени на начин на који
их примењују органи Уније. То прећутно подразумева прихватање праксе Суда
правде Европске уније као извора за тумачење домаћег права (Станивуковић,
2012, 216).
Пресуда Línea DirectaAseguradora, тач. 46.
Пресуда у спору C-514/16 Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues
de Andrade contre Joséa Manuela Proençe Salvadora, Crédito Agrícola Seguros, Jorgea Oliveire Pinta, 28. 11.
2017, тач. 31; пресуда у спору C-334/16 José Luís Núñez Torreiro contreAIG Europe Limited, Sucursal en
España Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, 20. 12. 2017. године, тач. 24; пресуда
у спору C-648/17 BTA Baltic Insurance Company AS v. Baltijas Apdrošināšanas Nams AS, 15. 11. 2018.
године, тач. 31.
35
Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 83/08.
33
34
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Суд правде Европске уније у пресуди Línea Directa Aseguradora јасно је одредио на који начин треба тумачити појам употреба моторног возила, у ситуацији
када дође до самозапаљења аутомобила и даљег ширења пожара. По пракси европске правосудне институције, штета у таквом случају јесте штета услед употребе аутомобила на коме је иницијално избио пламен. Пресуда Línea Directa
Aseguradora показује домаћим судовима на који начин треба разумети правни
стандард употреба моторног возила, у случају самозапаљења моторног возила.
Штету насталу када се прошири пожар са возила које се само запалило, треба
сматрати за штету услед употребе моторног возила. У Србији таква штета мора
бити покривена полисом обавезног осигурања од аутоодговорности закљученој
за моторно возило на коме је извор пламена. То захтевају и императив европских
интеграција и потреба да за заштити оштећено лице.
5. Закључак
Пожари на паркираним аутомобилима релативно често се дешавају. Њихови
узроци могу бити различити. Могуће је да пламен настане спонтано – самозапаљење, а могуће је да је паљевина изазвана намерном људском радњом. Штета која настане услед ширења пожара за запаљеног возила у неким случајевима
треба да буде покривена обавезним осигурањем од аутоодговорности, а у неким
случајевима не.
Осигуравајуће друштво, по уговору о осигурању од аутоодговорности, дужно
је да оштећеном лицу накнади штету која је проузрокована употребом моторног
возила. У зависности од тога да ли је пожар на паркираном аутомобилу настао
услед употребе моторног возила, одређује се да ли је штета настала ширењем
пожара покривена осигурањем од аутоодговорности.
Суд правде Европске уније кроз своју праксу одредио је значење појма употреба моторног возила. По комунитарном праву сматра се да је моторно возило
у употреби ако се користи у складу са својом уобичајеном функцијом превозног
средства. Подметање пожара на паркирани аутомобил, није у складу са уобичајеном функцијом аутомобила као превозог средства. Моторна возила нису намењена за спаљивање. Не користе се тако што се под њих подмеће паљевина. Штета
која настала ширењем пламена са намерно запаљеног возила, није штета услед
употребе моторног возила у смислу прописа о обавезном осигурању у саобраћају.
Та штета није покривена осигурањем од аутоодговорности, без обзира на то ко
је подметнуо пожар.
Код самозапаљења ситуација је другачија. Паркирање моторног возила јесте
нужна фаза која је део његове употребе. Оно се користи у складу са својом функцијом превозног средства и када је паркирано између две вожње. Ризик да се паркирани аутомобил сам од себе запали јесте веома мали. Ипак, тај ризик постоји
и неодвојиво је повезан са употребом моторног возила као превозног средства.
Суд правде Европске уније због тога стоји на становишту да је штета, која настане
када се пожар прошири са аутомобила који се сам запалио, покривена осигурањем од аутоодговорности. Потреба хармонизације домаћег права са правним
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тековинама Европске уније и потреба да се заштите оштећена лица, налаже домаћим судовима да прихвате ово становиште.

Miloš Radovanovic, PhD

Research Fellow
Institute of Comparative Law, Belgrade

Fire on a parked vehicle and motor
third party liability insurance
Summary

Review scientific paper

This paper refers the issue is a damage, caused by fire spread from parked vehicle,
covered by motor liability insurance. According to the author opinion, the answer can
be found in the meaning of the notion of use motor vehicle, established in case-law of
the Court of Justice of the European Union. A vehicle is in use, if that use is consistent
with normal function of the vehicle as a means of transport. Damage caused while the
vehicle has been used, in the sense of the regulation on compulsory traffic insurance, is
covered by the insurance. Damage which cannot be classified as damage caused by use
of the motor vehicles, is not covered by the insurance.
It is significantly important if the fire is caused on purpose or self-ignition has
occurred. Causing a fire on parked automobile obviously is not consistent with normal
function of the vehicle as a means of transport. Spreading the fire from automobile,
which is purposely inflamed, cannot be classified as use of motor vehicle. The motor
liability insurer is not liable for damage caused in that situation, regardless who set
the fire – unidentified perpetrator, identified perpetrator or owner of the burned
automobile.
Damage caused by fire, spread from spontaneously inflamed motor vehicle, is
covered by third party motor liability insurance. This view of the author is based on the
acquis communautaire of the European Union. Court of Justice of the European Union
emphasized that the parking of the vehicle, until next trip is necessary step which form
an integral part of the use of the vehicle as a means of transport. The risk of self-ignition
is low, but it is inherent in the transport function of the vehicle. Author, referring to
the case-law of the Court of Justice of the European Union, points out that compulsory
motor liability insurance covers damaged caused by fire spread from spontaneously
aflame motor vehicle.
Key words: motor liability insurance; use of motor vehicle, normal function of the
vehicle, Court of Justice of the European Union, fire, self-ignition of a parked vehicle
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Стручни рад
Апстракт
Овај рад се бави природом „Управљања колективним пензијским фондовима”, класе VII животног осигурања. Конкретније, истражује три главна питања:
а) однос између носиоца пензијских фондова и његових чланова и да ли је класа
VII била оправдано укључена у послове осигурања друштава за животно осигурање, иако управљање колективним пензијским фондовима не укључује пренос ризика осигурања, б) сличности и разлике између управљања колективним
пензијским фондовима и колективног животног осигурања и в) правну природу
Институција за професионална пензиона осигурања (даље у тексту: ИППО), њен
регулисан статус према праву ЕУ и сличности и разлике између ИППО и друштава за животно осигурање. У раду се закључује да иако управљање колективним
пензијским фондовима, колективно (углавном дугорочно) осигурање живота и
бенефиције професионалних пензијских институција имају заједничку карактеристику, а то је обезбеђивање пензијске накнаде које допуњују јавну пензију, која
је константна и стални циљ савремених држава, пензијски уговори које закључују
ентитети за своје чланове су веома распрострањена, али нерегулисана приватна
ствар за заинтересоване стране. Уговорно право осигурања може понудити само
ограничену сразмерну примену на пензијске шеме, посебно када је управљање удруженим колективним пензијским фондовима поверено осигуравајућем друштву
и бенефицијама ИППО-а.
Кључне речи: Колективне пензије, животно осигурање, ИППО
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I. Управљање колективним пензијским
фондовима као класом животног осигурања
1. Увод
Главни субјекти у приватном осигурању су уговарач осигурања, који је генерално и у складу са законским одредбама, истовремено и осигураник у уобичајеном случају осигурања за свој рачун, и друштво за осигурање. Дакле, предмет
права осигурања су послови осигурања друштава за осигурање, који се убрајају у
врсте осигурања према њиховој класификацији која је регулисана правом Европске уније (даље у тексту: ЕУ).1 Као друштво чији је једини циљ обављање послова
осигурања, друштво за осигурање обавља само оне послове који су обухваћени
класама осигурања. Правни основ пружања осигурања је уговор о осигурању и
посебна законска регулатива која га регулише. Његова централна карактеристика
и компонента је ризик који се за премију „преноси”са уговарача / осигураника на осигуравача. Постојање овог ризика, који се назива „ризиком осигурања”,
разликује уговор о осигурању од осталих уговорних обавеза. Основна правила
уговорног права осигурања директно су везана за спровођење преноса ризика.
Међутим, надзорно право осигурања ЕУ у класе2 животног осигурања (Класа
VII – „управљање колективним пензијским фондовима”)3, обухвата и врсту осигурања која се у складу са Директивом о солвентности II, састоји од управљања
имовином, посебно имовином која представља резерве институција које обезбеђују пензијске бенефиције, посебно у случају смрти, доживљења, прекида или
престанка активности.4 Зато, прописи не забрањују друштву за осигурање да
управља средствима других класа животног осигурања (или комбинује праксу
Класе VII са другим класама животног осигурања) која су погодна да се обезбеде
као бенефиција приликом одласка у пензију, као што је то случај са осигурањем
везаним за вредност инвестиционе јединице.
Укључивањем послова „управљања колективним пензијским фондовима” у
класе осигурања, као што је случај са „тонтинама” и „пословима откупа капитала”, проширене су активности обухваћене „пословима осигурања” које осигуравач сме да обавља изван оних који укључују преузимање ризика осигурања. Као
што је поменуто, преузимање ризика је основни предмет пословања друштва за
осигурање, али и елемент без којег не важе основна начела уговорног права осигурања. С обзиром да је пословање друштва за осигурање проширено само у погледу садржаја, његова природа као самосталног друштва за осигурање се не мења;
међутим, правни основ за његову делатност је проширен и то није искључиво
Анекси I и II Директиве ЕУ 2009/138 (Солвентност II).
Прва директива о осигурању живота 1979/267, која је данас део Директиве о солвентности II.
3
Анекс II Директиве 2009/138.
4
Исто важи и за класе V – „Тонтине” и VI – „Посао откупа капитала”, који су такође послови који не
садрже компоненте уговора о осигурању (првенствено пренос ризика осигурања).
1
2
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уговор о осигурању регулисан уговором о осигурању, већ, на основу класеVII, и
уговор о управљању фондом.
Директива o солвентности II предвиђа могућност осигуравачу да обавља послове управљања колективним пензијским фондовима у вези са „осигурањем”
које покрива или очување средстава или плаћање минималне камате. Директива
појам „осигурање” везује за карактеристику „гаранције” у ширем смислу коју
неки национални закони приписују осигурању, а не на његову функцију преузимања „ризика осигурања” који се професионално преноси за премију са осигураника на осигуравача и као правни основ има уговор о осигурању. Са претходно
поменутом класом животног осигурања VII, Директива једноставно предвиђа
да, поред управљања овим средствима, друштво за осигурање може преузети и
пружање горе наведених „гаранција”, као што такве „гаранције” могу давати и
издаваоци хартија од вредности, али и привредна друштава чији је предмет управљање имовином, а која нису друштва за осигурање нити се њихова делатност
сматра осигурањем у смислу уговорног или надзорног права осигурања.
Дакле, друштво за осигурање и носилац колективних пензијских фондова (даље у тексту: КПФ), који је обично спонзор, су уговорно везани, али могу
бити везани и пензијским планом који је израдио носилац, без учешћа чланова/
корисника (за ради поједностављења, у даљем тексту се назива „пензиони програм”). Предметни уговор није уговор о осигурању за потребе уговорног права
осигурања, али за потребе надзорног права осигурања спада у категорију животног осигурања.
2. Уговорни односи између носиоца
пензијског фонда и његових чланова
Право ЕУ не садржи посебне одредбе које регулишу уговорне односе између
носиоца КПФ и корисника / „чланова фонда” са осигуравајућим друштвом, нити
је усагласило постојеће националне прописе, остављајући националним правним
системима могућност да дозволи примену правила уговорног права осигурања
на посао управљања таквим фондом. Позивамо се на уговорно право осигурања,
јер пружалац осигуравајућег покрића по уговору о осигурању може бити само
осигуравајуће друштво које има дозволу за рад према праву ЕУ и које је предмет
надзора због тога што му је једина сврха обављање послова осигурања. Аналогна
примена основних одредби права уговора о осигурању на уговор о управљању
није могућа, највише због непостојања елемента преноса ризика осигурања. Такође, иако Класа осигурања VII садржи инвестициону активност, Директива о
тржиштима финансијских инструмената (MiFID II), која регулише инвестиционе
активности5 и уводи обавезе за пружаоце инвестиционих услуга према инвеститорима, искључује друштва за осигурање из свог делокруга.
Надаље, прописи о надзору осигуравајућих друштава су искључиво усмерени на управљање колективним пензијским фондовима и њихова примена се
5

Директива 2014/65, чл. 2, ст. 1, тач. (a).
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не проширује на односе уговорене шеме која повезује носиоца КПФ са својим
члановима, нити аранжмане за обезбеђивање средстава доприносима, за услове
пензионисања и учешћа у добити корисника / чланова. Оне могу бити регулисане
радно-правним прописима или другим областима права, не доводећи у питање
њихову примену због тога што је друштво за осигурање одговорно за управљање
имовином и за обезбеђивање усклађеног извршавања споразума између носиоца
КПФ и његових чланова. Сходно томе, послодавац чланова пензијског фонда,
који такође уплаћује доприносе, може повући или смањити давања, у зависности
од начина исплате пензије и одредби пензијског плана. Чињеница да је управљање фондом преузело друштво за осигурање у оквиру класе VII животног осигурања и, где је то прикладно, да је друштво за осигурање такође преузело обавезу
његовог извршења у име чланова, ништа не мења.
Штавише, закон уопште не проширује садржај уговора о управљању, због
чега друштво за осигурање може да преузме целокупно планирање пензије и бригу о њеној исплати спроводећи, својом стручношћу, вољу уговарача и власника
пензије, као што је у пракси случај када је уговарач послодавац, а чланови његови
запослени. Међутим, што се надзорног права тиче, за поменути неосигуравајући
ризик гарантовања одржавања капитала и обезбеђивања гарантоване каматне
стопе, која се, како смо напоменули, може обезбедити у оквиру гране VII, надзорно законодавство ЕУ обавезује осигураваче да креирају посебне „услове осигурања”. Остали регулисани субјекти који пружају услуге управљања резервама
(кредитне институције и инвестициона друштва) су ван делокруга ових одредби,
које се примењују само на друштва за животно осигурање када, док обављају
послове осигурања из класе VII, својим клијентима дају гаранцију за одржавање
капитала и каматну стопу. Међутим, осим одредби о осигурању, надзорна правила не намећу никаква ограничења на начин на који се пензиони фондови улажу,
осим опште обавезе осигуравача да поштује принцип разборитог инвеститора.
Укључивање управљања колективним фондовима у класе животног осигурања, има за циљ да обухвати случај када се средства под управљањем прикупљају
посебно у сврху обезбеђивања пензија. Регулаторни циљ ове делатности су средства која прикупљају групе лица више деценија на добровољној основи, најчешће
послодавци и запослени у својим предузећима, где предузећа делимично или у
целини, финансирају и / или њима управљају ради исплате (приватних) пензија
својим запосленима (члановима пензијског система). Уговорни односи између
носиоца КПФ и чланова пензијског плана нису посебно регулисани на нивоу
права ЕУ. Једина постојећа посебна законска правила односе се на уврштавање
ове делатности у класе животног осигурања у погледу уговорних односа између
носиоца КПФ и његових чланова, јер произилази из надзорног права осигурања.
Ради се о правилу да се средства прикупљају за исплату пензија, при чему је обавеза осигуравајућег друштва да формира резерве. Висина прикупљених средстава, начин на који се улажу, услови за исплату пензија, врсте пензија и конкретне
околности од којих зависи исплата пензије нису посебно регулисане.
Међутим, ако професионални пензијски планима више од 100 чланова и
функционише на основу принципа шеме акумулације средстава, њим мора уп195
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рављати Институција за професионална пензиона осигурања (даље у тексту:
ИППО) и бити подложна регулисана и надзирана на основу релевантне Директиве 2016/2341 (ИППО), о којој се говори у наставку.
3. Управање неосигуравајућим ризиком
Управљањем колективним пензијским фондовима, друштво за осигурање не
преузима уговорну обавезу плаћања премије осигурања након реализације ризика животног осигурања услед догађаја као што су смрт, доживљење протеком
одређеног периода или година или, поред ових, инвалидности / смањења способности за обављање делатности и сл.6 Код дугорочне полисе животног осигурања,
настанак таквих догађаја доводи до обавезе друштва за осигурање да исплати
осигурану накнаду за преузете ризике (смрт, доживљење и сл.) За осигураника
/ корисника, ова врста осигурања може функционисати као приватна допунска
пензија. Иако друштво за осигурање преузима на себе улагање акумулираних
пензијских фондова, оно практично преузима и важан задатак управљања пензијским планом, јер прописи ту обавезу не искључују и зато што је то посао привредних друштава која поверавају класу VII послова друштву за осигурање на
извршавање, тако да се носилац КПФ ограничи на уплату прописаног доприноса,
а све остало преузима и спроводи друштво за осигурање.
Исплата пензијских давања од стране друштва за осигурање, у оквиру послова управљања пензијским фондом из фонда којим управља, када дође до неког
од тих догађаја, не доводи до обавезе друштва за осигурање према корисницима
по правном основу уговора о осигурању, јер друштво за осигурање није страна
из тог уговора и не сноси никакву обавезу. Плаћање доприноса за стварање фондова за исплату пензија је пословна и „интерна” обавеза носиоца и чланова КПФ
заснованог на пензијском плану. Ризици смрти, доживљења, неспособности за
рад итд. су ризици животног осигурања које може покрити ИППО. Међутим,
исти догађаји могу довести до захтева за пензијске бенефиције против носиоца
пензијског фонда којим, као што смо рекли, заједно са целокупним пензијским
планом, управља ИППО у контексту операција управљања колективним пензијским фондом. Ако се један од ових догађаја деси члану / кориснику, он ће
имати право на пензију у складу са одредбама пензијског плана. Међутим, пензијским фондом обично управља комерцијално, а не осигуравајуће друштво и
стога ће чланови, који су обично запослени у предузећу, примати бенефиције
предвиђене пензијским планом према капацитету акумулираног капитала, тј.
од њихове колективне штедње, а само ако је (у шеми) предвиђено да корист не
зависи од адекватности капитала и постоји потреба за тим, фонд ће бити ојачан
Чл. 2, ст. 3, тач. (а) Директиве о солвентности II ова осигурања сврстава у категорију „послова
животних осигурања на уговорној основи”, док их чл. 2, ст. 3, тач. (б), који укључује управљање
колективним пензијским фондовима, сврстава у категорију „пословања у којима се обављају
на уговорној основи, у мери у којој су предмет надзора органа надлежних за надзор приватног
осигурања”.
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додатним доприносима.7 Чланови нити имају, нити стичу статус осигураника по
уговору о осигурању ако пензијским планом управља осигуравајуће друштво у
контексту обављања послова класе VII.
Осигуравајуће друштво је ограничено на управљање средствима, чак и ако
се, као што је то обично случај, обавеже да изради нацрт уговора између носиоца пензијског фонда и његових чланова и састави га у својој форми документа.
Такође, чињеница да се пензиони план може представити као „уговор о осигурању” или „уговор о колективном осигурању” не мења суштину шеме. Коначно,
ништа у овом погледу не мења ни ако друштво за осигурање преузме обавезу
извршења уговора, односно ако преузме и обавезу за верно извршавање пензијског плана као повереник, као што је случај у пракси, са фирме послодавца која
се појављује као повереник, на документу под називом „уговор о осигурању” у
својству „уговарача осигурања”, чланови као „осигураници”, док је једина страна
која се појављује под тачним именом произашлим из уговорног права осигурања
осигуравајуће друштво. Ова шема не спадау осигурање за рачун трећег лица јер
нема преноса ризика осигурања, али спада у законом прописану врсту споразума
у корист трећег лица према грађанском праву, у мери у којој друштво за осигурање обећава носиоцу пензионог фонда, који је обично привредно друштво, да
обезбеди добро извршење свог уговора са „члановима” фонда, који су запослени
у привредном друштву у складу са условима пензијског плана који су, као што смо
рекли, обично садржани у документу који издаје друштво за осигурање у облику
полисе осигурања.
У оквиру класе VII, друштво за осигурање може такође да преузме управљање средствима које прикупи давалац професионалних пензија или „институција” (ИППО, о чему се говори у наставку), пошто су она такође креирана
ради исплате пензија, а да се тиме не мења чињеница да оне послују по принципу
капитализације, будући да класа VII не разликује да ли су корисници пензија
којима управља друштво за осигурање по основу уговора о раду код послодавца.
Сходно томе, класа VII Живот укључује управљање професионалним пензијским
фондовима.
4. Закључак
Делатност управљања дугорочним животним осигурањем уопште заузима
значајан део укупне делатности друштава за животно осигурање и њено ефективно вршење даје додатну вредност полиси осигурања. Ова делатност се спроводи уопштено иу оквиру класе VII животног осигурања (управљање колективним
пензијским фондовима), која обухвата управљање дугорочним средствима намењеним за исплату пензијских давања и управљање и праћење спровођења ове
накнаде у складу са одредбама пензијског плана. О његовој корисности говори
У пензионим аранжманима који функционишу у оквиру фондовске шеме, где у принципу нема
потребе да се пензијско давање ограничи износом акумулираног капитала, правила Директиве o
ИППО су обавезна.
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и податак да у Грчкој чини 13,80% премијe класа животног осигурања.8 Стога га
надзорно право осигурања оправдано убраја у послове осигурања друштава за
животно осигурање, иако не укључује пренос ризика осигурања и стога уговорни
однос између друштва за осигурање и примаоца услуга управљања није регулисануговором о осигурању, јер делатност обухвата важне специфичне активности,
без којих се уговор о осигурању не би могао припремити и дистрибуирати.
II. Управљање колективним пензијским
фондовима и колективним осигурањем живота
1. Сличности и разлике
Законодавац ЕУ је желео да омогући друштвима за животно осигурање да
преузму управљање различитим пензијским плановима које су друштва животног осигурања креирала на међународном тржишту и да ојачају добровољне
пензијске активности. Из тог разлога, законодавац ЕУ је дозволио и регулисао
управљање пензијским фондовима од стране друштва за животно осигурање,
будући да се пензије додељују из пензијских фондова када наступи догађај који
обично представља ризик осигурања који друштва за осигурање преузимају, а
посебно ризици смрти, доживљења и неспособности за рад. Друштва за животно
осигурање имају ниво искуства који извесно немају различита тела која управљају колективним пензијским фондовима, као што су привредна друштва која
прикупљају средства кроз доприносе за своје запослене или професионална удружења за своје чланове.
Међутим, недостатак било које регулативе на нивоу ЕУ, чак и само основне,
о обављању послова из класе VII може довести до забуне са колективним животним осигурањем, које такође обезбеђује осигурану накнаду која по својој
природи представља пензију и може се назвати „пензија” када се деси догађај од
кога обично зависи њена исплата у јавном систему, односно навршавање пензијског стажа или година, смрт или неспособност за рад услед неког догађаја.
Колективно животно или осигурање за случај инвалидности, које се обично
закључује као допуна обавезном пензијском осигурању, је осигурање за рачун
трећег лица код којег, у зависности од услова уговора о осигурању, друштво за
осигурање има директну обавезу према осигураницима и гарантује исплату премија. У овом случају обезбеђивање бенефиција не зависи од довољности средстава или од плаћања осигураника за покриће дефицита(!), као што је случај са
бенефицијама пензионог фонда којима осигуравајуће друштво може да управља
у оквиру класе VII. Уговарач плаћа премију (коју може платити и осигураник у
случају да уговарач закасни или je уопште не плати), а права и обавезе странака
и казне за повреду права како на страни друштва за осигурање, тако и на страни
осигураника и уговарача регулисане су прописима о уговору о осигурању и условима осигурања. Уговарач колективног осигурања или колективног организатора
Annual statistic report of the Hellenic Association of Insurance Companies 2020.Доступно на: http://
www1.eaee.gr/sites/default/files/annual_stat_report_2020_eng.pdf, 10. 1. 2022.
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и осигураници су, у зависности од услова уговора, „купили” осигурање тако што
су за премију „пребацили” ризик осигурања на друштво за животно осигурање.
Законска правила о приватном осигурању првенствено имају за циљ заштиту
осигураника, како би се обезбедило континуирано испуњавање обавезе друштва
за осигурање да обезбеди осигуравајуће покриће. Њима се, такође, ограничавају уговорне одредбе и услови које лако доводе до повлачења или ограничења
осигуравајућег покрића и обезбеђује комерцијалну одговорност осигуравајућег
друштва. Одговарајући уговорни односи између носиоца колективног пензијског
фонда и његових чланова садржаних у пензијском плану нису, као што смо већ
споменули, регулисани посебним законима, без обзира на то да ли шемом управља друштво за осигурање према класи VII или не. Чланови и носилац не купују
осигурање и стога не преносе свој ризик осигурања на друштво за осигурање,
већ му само поверавају управљање пензијским планом, а његови чланови делују добровољно као „самоосигурани”. Европски законодавац је само желео да
интервенише у случају када носилац фонда повери управљање фондом друштву
за осигурање у погледу квантитативног управљања средствима у оквиру одредби
плана, а посебно путем надзора над друштвом за осигурање, као што смо већ
поменули, уз обавезу утврђивања техничких и осталих резерви.
2. Животно осигурање као основ
за пензијске одштетне захтеве
Важно је напоменути да и колективна животна осигурања и управљање
групним фондовима класе VII, као и покрића ИППО-а, о којима у наставку говоримо, као заједнички именитељ имају приватне пензије. Како би се отклонио
сваки неспоразум нарочито у случају ИППО-а, прописано је да је пензија коју
они исплаћују помоћна у односу на основну (државну) пензију. Из тог разлога,
бенефиције пензијских фондова којима управља друштво за животно осигурање
и покриће које пружају ИППО односе се на догађаје (смрт, доживљење, скраћење
радног односа) који би, ако се догоде, могли створити основ за постављање захтева за пензију. Такво потраживање не може настати на пример, из полисе животног осигурања са рођењем као специфичним покривеним ризиком.
Сврха одредби је стога да (такође) ојачају приватну пензију која се, из тог
разлога, мора исплаћивати у случајевима смрти, доживљења и неспособности за
рад. Сходно томе, повољна правила (на пример, о пореским олакшицама) које
је донео национални законодавац да би ојачао институцију приватних пензија,
било да пензијско осигурање функционише као колективно животно осигурање
(које када је дугорочно, може имати пензијски карактер), или као управљање колективним пензионим фондовима или као пензијско осигурање преко ИППО-а, у
принципу не би требало да се примењују ако бенефиције нису пензијске природе
на пример, ако је уговорено да осигураник има право да поново откупи осигурање у релативно кратком временском периоду након закључења уговора или ако
је обавеза из осигурања условљена догађајем који није повезан са биометријским
ризицима или способношћу за рад, чиме се мења његова пензијска природа.
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IΙΙ. Управљање колективним пензијским фондовима
и бенефицијама пружалаца услуга пензијског
осигурања по основу радног односа
1. Увод
Пружалац услуга („Институција” према грчком тексту Директиве) професионалних пензија је назив који је по закону ЕУ додељен субјекту који обезбеђује
професионалне пензије и који је првобитно регулисан Директивом 2003/41 (о
институцијама за професионално пензијско осигурање), а и данас након значајних измена и допуна извршених Директивом 2009/138 и Директивом 2016/2341.
Ово је такозвани други стуб професионалних пензија, уведен да допуни први
стуб, а то је социјално осигурање или јавне професионалне пензије. Трећи стуб су
професионалне пензије које обезбеђују друштва за осигурање, која су део сектора
животног осигурања и имају као правни основ уговор о осигурању. Директива
не регулише правни статус субјекта / пружаоца и заиста предвиђа да он може да
нема ни правни субјективитет. Директива се ограничава на регулисање услова
пословања ове делатности на јединствен начин на нивоу ЕУ, како би што мање
ометао приватну иницијативу и креативну машту и инвентивност предузећа
у успостављању шема, све док поштује циљ институције која у једном смислу
функционише као додатак јавној пензији, уз савремену промоцију штедње широј
јавности и стварање „културе” штедње. Директива прописује обавезу пружаоца
услуге професионалних пензија да послује на основу принципа капитализације
и да буде независан од било ког привредног друштва које обезбеђује капитал намењен за пензијске накнаде, тако да не подлеже ризицима пословања привредног
друштва.
Правна обавеза ИППО-а према својим члановима / осигураницима је створена уговором о професионалним пензијским бенефицијама (Уговор ППБ) и, у
том погледу (и не само), разликује се од чистог социјалног осигурања где је обавеза давања накнада створена законом. Овај уговор се, по правилу, закључује или
као појединачни уговор између запосленог и пружаоца услуга професионалних
пензија или као колективни уговор између послодавца и запослених. За разлику
од пензијских фондова субјеката којима може управљати друштво за осигурање у
оквиру класе осигурања VII, примаоци пензијских давања друштва за осигурање
су осигурани од ризика које преузима друштво за осигурање. Стога, фондовска
основа и резерве ИППО-а морају бити довољне да измире своје уговорне обавезе
да исплаћују пензије предвиђене уговором на континуираној основи, као и да се
не врше исплате пензија које зависе од адекватности обрачуна, као што је случај
са обезбеђивањем пензија по уговору о пензији којим управља друштво за осигурање према класи VII.
У том смислу, ИППО послује као осигуравајуће друштво тако што обезбеђује
покриће преношењем ризик са осигураника на њега, а да није друштво за осигурање, за разлику од класе VII по којој осигуравач пружа услуге осигурања, али без
обезбеђивања осигурања у складу са уговорним правом осигурања.
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Двадесет четири године након признавања управљања фондовима колективних пензијских планова као активности обухваћене животним осигурањем
Директивом 1979/267, ЕУ је 2003. године увела институцију ИППО-а која је регулисана детаљним одредбама надзорне природе којесу оне дужне да примењују
када раде на фондовској основи и имају више од 100 чланова, у циљу јачања и
заштите приватних / добровољних, додатних бенефиција социјалним пензијама.
ИППО-и, који тренутно премашују 2,5 билиона евра у имовини у ЕУ, послују као
некомерцијална предузећа, подлежу надзорним правилима који су у великој мери
слични онима за друштва за осигурање и подложни су пензијским ризицима, који
нису регулисани уговорним правом осигурања.
2. ИППО и друштва за осигурање живота
Право ЕУ третира ИППО као пензионе субјекте са друштвеном сврхом, који
пружају финансијске услуге. Тиме су концептуално одвојена од осигурања по уговорном праву осигурања, иако се њихова давања функционално не разликују од
животног осигурања. Као што послове покрића ризика одређене величине мора
обавезно да обавља друштво за осигурање које има дозволу за рад и предмет је
надзора у складу са одредбама Директиве о солвентности II, тако и пензијске накнаде које обезбеђују добровољни професионални пензијски планови одређене
величине и које раде у оквиру фондовске шеме подлежу одредбама Директиве
ИППО II, по којој се и спроводи њихов надзор. Снажан друштвено-политички
набој институције ИППО-а као средства за решавање дефицита система јавног
пензијског осигурања, који се годинама шири, и његова повезаност са законом
о раду када, уобичајено, постоји привредно друштво-спонзор која учествује са
својим запосленима у ИППО-у, као и њихова непрофитна сврха, донекле померају тежиште заштите коју пружа право осигурања и потрошачко право осигуранику у друштву за осигурање на питања углавном радног права. Ово је наравно
због чињенице што правни основ права осигураника у ИППО-има није уговор о
осигурању, који је проучаван и „култивисан” као ретко која друга грана приватног права, а посебно да пензијско осигурање ИППО-а не зависи у истој мери од
провера услова осигурљивости, рокова и услова покрића, искључења, гаранција,
итд. као што је случај са приватним осигурањем. То је такође због чињенице да су
предности ИППО-а осмишљене да комбинују инвестиционе активности тако да
штедња људи буде усмерена на учешће у ИППО-има као допуна јавне пензије. У
светлу ових принципа, није разумљиво „ослобађање” ИППО-а од њихових обавеза из истих или сличних разлога због којих друштво за осигурање може бити
ослобођено од своје обавезе плаћања премија због кршења уговорних услова од
стране осигураника. Међутим, у свим осталим аспектима, основни принципи
заштите осигураног потрошача нису потпуно занемарени или учињени небитним у мери у којој се они примењују у јавном осигурању, са посебним акцентом
на права на предуговорно и текуће информисање корисника.
Бенефиције ИППО-а имају карактеристике дугорочног животног осигурања,
које је правни основ пензијског осигурања, а регулисане су уговорним правом
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осигурања будући да садрже елемент преноса ризика. Међутим, регулисање бенефиција ИППО-а разликује се од регулисања одговарајућих бенефиција које
пружа друштво за животно осигурање на основу уговора. Док су квалитативни
и квантитативни захтеви које прописује Директива о солвентности II за ИППО
слични онима из Директиве 2016/2341 (ИППО II) за ИППО на нивоу уговора,
осим дугaчког скупа информација које ИППО мора да пружи, не постоје посебне
одредбе. Поред осталог, не постоје ограничења у погледу могућности испуњавања предуговорних обавеза или обавеза осигураника током трајања уговора
и по настанку догађаја од којих зависи испуњење обавезе. Не постоји посебан
„култивисан” закон о уговорним односима ИППО-а са својим осигураницима /
члановима не само због кратке историје институције, већ и због њене морално
подстакнуте двоструке сврхе (допуњавање све мањих јавних пензија капитализацијом из широког учешћа у инвестицијама на регулисаном тржишту) и његову
оријентацију на управљање дугорочном штедњом и само ограниченим ризицима.
Међутим, уговорни услови покрића, ограничења ризика, услови осигурања и уговорне казне за њихово кршење које резултирају ослобађањем или ограничењем
обавезе плаћања премије нису предвиђени у целини или делимично чак ни у дугорочном животном осигурању, јер садрже / исплаћују делимично акумулирана
средства која је друштво за осигурање обрачунало у корист својих осигураника.
Међутим, у појединим случајевима није искључена сразмерна примена одредаба
уговорног права осигурања. Ипак, као што је горе поменуто, постоје обавезе за
ИППО да обезбеде детаљне информације о условима пензијских бенефиција као
што су права и обавезе осигураника / чланова, услови под којима се она одобрава,
опције које су доступне примаоцима давања и друге информације у фази исплате, укључујући оне које су по својој природи намењене инвеститорима и давање
информативних докумената.
ИППО су субјекти приватног права9, а њихови чланови су осигураници. На
основу уговора ОПБ, ИППО се обавезују да ће обезбедити пензије ако се догоде догађаји који су делимично покривени класама животног осигурања које
друштво за животно осигурање може да обезбеди (на пример, смрт, доживљење,
ризици који су комплементарни њима, као што је неспособност за рад ), али уговор ОПБ није уговор о осигурању по приватном праву осигурању. Још већа је
разлика између пензијских давања класе VII и пензија ИППО-а. Мисија професионалних пензија према праву ЕУ је да допуне јавну (социјалну) пензију коју,
стварањем ИППО-а, оверава не само држава чланица оснивања, већ и сама ЕУ,
што гарантује „тврдо” законодавство ЕУ. То није производ осигурања као што је
онај који обезбеђују осигуравајућа друштва и који се продаје компанијама ради
остваривања њихових политика у области радних односа.
ЕУ стога прописује строга и детаљна надзорна правила, не само за осигурање
које се продаје као комерцијални производ, већ и за професионално пензијско
осигурање које организују привредна друштва или удружења на добровољној
основи.
У Грчкој су Законом, бр. 3029/2002 установљени посебно правно лице приватног права и фонд
професионалног осигурања.
9
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3. Закључак
Управљање колективним пензијским фондовима, колективним (углавном дугорочним) животним осигурањем и бенефицијама професионалних пензијских
институција имају заједничку карактеристику која се састоји у пружању пензијске
накнаде које допуњују јавну пензију, што је трајан циљ модерне државе које из тог
разлога дају подстицаје онима који се баве овим пословима и обезбеђују повећану
заштиту корисника бенефиција. Пензијски уговори које закључују правна лица
за своје чланове су веома распрострањена, али нерегулисана приватна ствар за
заинтересоване стране. Међутим, ако друштво за осигурање преузме управљање
прикупљеним средствима, његова активност се надгледа уз минимум посебне
регулативе о надзору која се састоји од обавезе утврђивања резерви осигурања.
С друге стране, ако пензијски уговори које закључују правна лица обезбеђују покриће у оквиру фондовске шеме, а постоји више од 100 чланова, онда правно лице
које управља њима подлеже посебном надзору на основу Директиве 2016/2341 о
ИППО-има, која уводи сличне обавезе из Директиве о солвентности II и мора
постојати одвајање имовине субјекта који финансира ИППО (која, међутим, не
мора да постоји) од његове имовине. Директива се не примењује на ИППО где
запослени у привредном друштву-спонзору немају законска права на бенефиције,
спонзорско привредно друштво може да ослободи средства у било ком тренутку
и не мора да испуни своје обавезе плаћања пензија.
Уговорно право осигурања се директно примењује само на колективно животно осигурање, али различите уговорне форме створене таквим осигурањем
захтевају законско регулисање, пошто су одредбе о уговорном праву осигурања
неадекватне јер су засноване на индивидуалном моделу осигурања. На пензијске
планове могућа је ограничена сразмерна примена, посебно када је управљање
удруженим колективним пензијским фондовима поверено друштву за осигурање
и бенефицијама ИППО-а.
Превео са енглеског језика:
проф. др Слободан Јовановић
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Abstract
This paper grapples with the nature of the “Management of group pension funds”
of Class VII of life insurance. More specifically, it explores three main issues: a) the
relationship between the bearer of the pension funds and its members and whether
Class VII was justifiably included among the insurance business of life Insurance
Undertakings, even though the management of group pension funds does not involve the
transfer of insurance risk, b) the similarities and differences between the management
of group pension funds and group life insurance and c) the legal nature of IOPRs, its
regulated status under EU law and similarities and differences between IORPs and Life
Insurance Undertakings. The paper concludes that although the management of group
pension funds, group (mainly long-term) life insurance and the benefits of occupational
pension institutions have a common characteristic, namely that they provide pension
benefits that complement the public pension, which is a constant objective of modern
States, pension contracts concluded by entities for their members are a very widespread
but unregulated private matter for the parties concerned. Contractual insurance law
may only offer limited proportional application to pension schemes, particularly
where the management of the pooled group pension funds is entrusted to an Insurance
Undertaking, and to IORPs benefits.
Key words: Group pensions, Life Insurance, IORPs
I. Management of group pension funds
as a class of life insurance
1. Introduction
The main parties in private insurance are the policyholder, who generally and
pursuant to the legal provisions, is also the insured, in the usual case of insurance for its
own account, and the Insurance Undertaking. Therefore, the subject matter of insurance
law is the insurance business of Insurance Undertakings, which is included in the
classes of insurance according to their classification, which is provided for in EU law.1
*
1
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Annexes I and II of EU Directive 2009/138 [Solvency II].
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As an undertaking whose sole object is to carry on insurance business, the Insurance
Undertaking carries on only such business as are included in the classified classes of
insurance. The legal foundation of the provision of insurance is the insurance contract
and the specific legislation governing it. Its central feature and component is the risk,
which, for a premium, is “transferred” from the policyholder / insured to the insurer. The
existence of this risk, which is called “insurance risk”, distinguishes the insurance contract
from other contractual obligations. The basic rules of insurance contract law are directly
related to the implementation of the transfer of risk. However, EU insurance supervisory
law subsumes in the life insurance classes2 Class VII (“management of group pension
funds”)3, which, in accordance with the Solvency II Directive, consists of the management
of assets, in particular assets representing the reserves of institutions providing pension
benefits, in particular in the event of death, survival, discontinuance or curtailment
of activities.4 Therefore, the law does not preclude the Insurance Undertaking from
managing funds of other classes of life insurance (or combining the practice of Class VII
with other classes of life insurance) that are appropriate to be provided as a retirement
benefit, such as investment-linked life insurance.
With the inclusion of the business of “management of group pension funds” in the
insurance classes, as is the case with “tontines” and “capital redemption operations”, the
activities included in the “insurance business” that an insurer is allowed to carry out
beyond those involving the assumption of insurance risk, are extended. As mentioned,
the assumption of risk is the main object of the Insurance Undertaking’s business, but
also the element without which the basic principles of insurance contract law do not
apply. Since the insurance business of the Insurance Undertaking is extended only in
terms of content, its nature as a solo purpose undertaking is not altered; however, the
legal basis of its provision is broadened and it is not exclusively the insurance contract
governed by the insurance contract law but, for Class VII, the fund management
contract.
The Solvency II Directive provides for the possibility for an insurer to provide
group pension fund management business in conjunction with “insurance” covering
either the preservation of the funds or the payment of a minimum interest. By the word
“insurance”, the Directive refers to characteristic of “guarantee” in the broad sense,
which is attributed by some national laws to insurance, and not to its function as an
assumption of “insurance risk” which is professionally transferred, for a premium, from
the insured to the insurer and has as its legal basis the insurance contract. With the
aforementioned life insurance class VII, the Directive simply provides that, in addition
to the management of these funds, the Insurance Undertaking may also undertake
the provision of the “guarantees” mentioned above, just as such “guarantees” may
also be provided by issuers of securities, but also by undertakings whose object is the
First life insurance Directive 1979/267, which is contained today in Solvency II.
Annex II of Directive 2009/138.
4
The same applies to classes V, “Tontines”, and VI, “Capital redemption operations”, which are also
operations that do not contain the components of the insurance contract (mainly the transfer of insurance
risk).
2
3
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management of funds, which are neither insurance undertakings nor is their business
considered insurance within the meaning of contractual or supervisory insurance law.
Therefore, the Insurance Undertaking and the bearer of the group pension funds,
which is usually the sponsor, are contractually bound, but they can also be bound by
a pension plan developed by the bearer, without the involvement of the members/
beneficiaries (for the sake of simplification, it is hereafter referred to as a “pension
scheme”). The contract in question is not an insurance contract for the purposes of
contractual insurance law but, for the purposes of supervisory insurance law, it falls
within the category of life assurance.
2. Contractual relations between
the bearer of the pension fund and its members
EU law has not introduced specific provisions regulating the contractual relations
between the bearers of the group pension fund and the beneficiaries / “members
of the fund” with the Insurance Undertaking, nor has it harmonised any existing
national provisions, leaving it a matter for national law to apply any insurance contract
provisions to such fund management business. We refer to the law of the insurance
contract, because the provider of insurance cover under an insurance contract can
only be an Insurance Undertaking which under EU law is a licensed, supervised
undertaking whose sole purpose is insurance business. The analogous application of
the core provisions of the law of the insurance contract to the management contract
is not possible, mainly because of the lack of the element of transfer of insurance risk.
Also, although Insurance Class VII contains an investment activity, the MiFID II
Directive on Markets in Financial Instruments, which regulates investment activities5
and introduces obligations on investment service providers vis-à-vis investors, excludes
Insurance Undertakings from its scope.
Furthermore, the legislation on the supervision of insurance undertakings is
aimed exclusively at the management of group pension funds and does not enlarge
upon neither the contractual relations of the contractual scheme linking the bearer to
its members and nor the arrangements for the provision of funds by contributions and
for the conditions of retirement and participation of beneficiaries/members. These may
be governed by provisions of labour or other areas of law, without prejudice to their
application because an Insurance Undertaking is responsible for the management of
the funds and for ensuring compliance with the agreement between the bearer and its
members. Consequently, the employer of the members of the pension fund, which also
makes contributions, may withdraw or reduce the benefits, depending on the manner
in which the pension benefit is paid and the provisions of the pension scheme. The fact
that the management of the fund has been undertaken by an Insurance Undertaking in
the context of the life insurance branchVII and, where appropriate, that the Insurance
5

Directive 2014/65, art. 2 par. 1 (a).
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Undertaking has also undertaken its execution on behalf of the parties, does not
change anything.
Furthermore, the law does not enlarge upon the content of the management
contract at all, which is why the Insurance Undertaking can take over the entire planning
of the pension and the care for its execution, implementing, with its expertise, the will
of the bearer and the parties, as is the case in practice when the bearer is the employer,
and the members are its employees. However, as far as supervisory law is concerned,
for the aforementioned, non-insurance risk of guaranteeing the maintenance of
capital and providing a guaranteed interest rate, which, as we have mentioned, can be
provided within the framework of branch VII, the EU supervisory legislation obliges
insurers to create specific “insurance provisions”. Other regulated entities providing
reserve management services (credit institutions and investment firms) are outside
the scope of these provisions, which apply only to life Insurance Undertakings when,
while carrying on insurance business under Class VII, they provide their clients with a
capital maintenance guarantee and a guaranteed interest rate. However, apart from the
insurance provisions, the supervisory legislation does not impose any restrictions on
the way in which pension funds are invested, other than the general obligation for the
insurer to follow the principle of prudent investor.
The inclusion of the management of group funds in the life insurance sectors, aims
for the case where the funds under management are gathered specifically for the purpose
of providing pensions. The regulatory objective of this activity is the funds which, since
many decades, have been collected on a voluntary basis by groups of persons, usually
employers and employees in their companies, where the companies, in part or in whole,
finance and/or manage them for the purpose of providing (private) pensions to their
employees (members of the pension scheme). Contractual relations between the bearer
and the members of the pension scheme are not specifically regulated at the level of EU
law. The only existing specific legislative provision relates to the inclusion of this activity
in the life insurance classes, regarding the contractual relations between the bearer and
its members, since it derives from insurance supervision law. This is the provision that
funds are to be raised for the purpose of granting pensions and the obligation of the
Insurance Undertaking to build up reserves. The amount of the funds raised, the way
in which they are invested, the conditions for granting pensions, the type of pensions
and the specific circumstances on which the payment of the pension benefit depends
are not specifically regulated.
However, if an occupational pension scheme has more than 100 members and
operates on the basis of funded scheme principles, it must be operated by an Institution
for Occupational Retirement Provision (IORP) and be subject to the regulation and
supervision provided for in the relevant Directive 2016/2341 (IORPs), discussed below.
3. Non-insurance risk management
By managing group pension funds, the Insurance Undertaking does not assume
the contractual obligation to pay insurance premiums after the realisation of life
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insurance risk due to events such as death, survival beyond a certain period or age
or, in addition to these, disability/restriction of capacity to perform activities, etc.6
In a long-term life insurance policy, the occurrence of such events gives rise to the
Insurance Undertaking’s obligation to pay the insurance indemnity for the risks
(death, survival, etc.) assumed. For the policyholder/beneficiary, this type of insurance
may function as a private supplementary pension. Although the Insurance Undertaking
undertakes the investment of the accumulated pension funds, on a practical level it
also undertakes the important task of managing the pension scheme, because the law
does not exclude this and because it is to this business that undertakings entrusting VII
business to the Insurance Undertaking look to, so that the bearer is limited to paying
the prescribed contribution and everything else is undertaken and carried out by the
Insurance Undertaking.
The payment of pension benefits by the Insurance Undertaking, in the context
of pension fund management activities, from the fund it manages, when one of
those events occurs, does not give rise to an obligation of the Insurance Undertaking
towards beneficiaries on the legal basis of the insurance contract, because the Insurance
Undertaking is not a party to and is not liable under an insurance contract. The payment
of contributions to build up funds to pay pensions is the business and “internal”
responsibility of the bearer and the members of the group pension fund based on the
pension scheme. The risks of death, survival, incapacity to work, etc. are life insurance
risks that can be covered by an IORP. However, the same events may give rise to claims
for pension benefits against the bearer of the pension fund which, as we have said,
together with the entire pension scheme, is managed by an IORP in the context of
group pension fund management operations. If one of these events occurs to a member/
beneficiary, that member/beneficiary will be entitled to a pension benefit in accordance
with the provisions of the pension scheme. However, the pension fund is usually run
by a commercial, not an insurance undertaking and therefore the members, who are
usually the employees of the undertaking, will receive the benefits provided for in the
pension scheme according to the capacity of the accumulated capital, i.e. from their
group savings, and only if it is provided (in the scheme) that the benefit does not depend
on the adequacy of the capital and there is a need for it, will the fund be strengthened by
extraordinary contributions.7 Members neither have nor acquire the status of insureds
under an insurance contract if the pension scheme is administered by an Insurance
Undertaking in the context of the exercise of class VII.
The Insurance Undertaking is limited to managing the funds, even if, as is usually
the case, it undertakes to draft the agreement between the pension fund bearer and its
members and puts it in its own document form. Also, the fact that the pension scheme
may be presented as an “insurance contract” or a “group insurance contract” does not
Art. 2 par. 3(a) of Solvency II classifies these insurances in the category of “life insurances activities where
they are on a contractual basis”, while Art. 2 para. 3(b), which includes the management of group pension
funds, classified them in the category “operations where they are on a contractual basis, in so far as they are
subject to supervision by the authorities responsible for the supervision of private insurance”.
7
In pension arrangements operating under the funded scheme, where in principle there is no need to limit
the pension benefit by the amount of the accumulated capital, the rules of the ORPs Directive are mandatory.
6
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change the core of the scheme. Finally, it does not change anything in this respect if the
Insurance Undertaking assumes responsibility for the execution of the agreement, i.e.
if it also assumes responsibility for the faithful execution of the pension scheme as a
trustee, as is the case in practice, with the employer company appearing as a trustee, on a
document titled as “insurance contract”, in the capacity of “policyholder”, the members
as “insured”, whereas the only party appearing under the correct name derived from
the law of the insurance contract is the Insurance Undertaking. This scheme is not
insurance on account of a third party because there is no transfer of insurance risk,
but it falls within the legal type of stipulation for the benefit of a third party under
civil law, in so far as the Insurance Undertaking promises to the pension fund bearer,
which is usually a business company, to ensure the good performance of its agreement
with the “members” of the fund, who are the employees of the company, in accordance
with the terms of the pension scheme, which, as we have said, are usually contained in
a document issued by the Insurance Undertaking in the form of an insurance policy.
Within the framework of class VII, an Insurance Undertaking may also undertake
the management of the funds raised by an occupational pension provider or “institution”
(IORP, which is discussed immediately below), since they are also created for the
purpose of providing pensions, without this changing the fact that they operate on a
capitalisation basis, since class VII does not distinguish whether the beneficiaries of the
pension benefits managed by the Insurance Undertaking are or are not beneficiaries by
virtue of their business activity. Consequently, class VII Life includes the management
of occupational pension funds.
4. Conclusion
The activity of managing long-term life insurance in general occupies a significant
part of the overall activity of life Insurance Undertakings and its effective exercise
adds value to the insurance policy. This activity is carried out in general and within
the framework of the life insurance class VII (management of group pension funds),
which includes the management of long-term funds intended for the payment of
pension benefits and the management and monitoring of the implementation of these
benefits in accordance with the provisions of the pension scheme. Its usefulness is also
demonstrated by the fact that in Greece it accounts for 13.80% of the premiums of life
insurance classes.8 Therefore, supervisory insurance law justifiably includes it among
the insurance business of life Insurance Undertakings, even though it does not involve
the transfer of insurance risk and therefore the contractual relationship between the
Insurance Undertaking and the recipient(s) of the management services is not regulated
by insurance contract law, because the activity involves important specific activities,
without which the insurance contract could not be prepared and distributed.
Annual statistic report of the Hellenic Association of Insurance Companies 2020, available аt: http://
www1.eaee.gr/sites/default/files/annual_stat_report_2020_eng.pdf, 10.1.2022.
8
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II. Management of group pension funds
and group life insurance
1. Similarities and differences
The EU legislator wanted to enable life Insurance Undertakings to take over the
management of the various pension schemes created on the international market by
life Insurance Undertakings and to strengthen voluntary pension activities. For this
reason, the EU legislator allowed and provided for the management of pension funds
by a life Insurance Undertaking, since pensions are granted from the pension funds
when an event occurs which usually constitutes an insurance risk which the Insurance
Undertakings undertake, in particular death, survival and incapacity for work. Life
Insurance Undertakings have a level of experience that the various bodies managing
group pension funds, such as commercial undertakings which raise funds through
contributions for their employees or professional associations for their members,
presumably do not have.
However, the lack at an EU level of any regulation, even if only basic, of the
operation of Class VII may lead to confusion with group life insurance, which also
provides insurance indemnity in the nature of a pension and can be called a “pension”
when an event occurs on which the provision of a pension under the public system
normally depends, i.e. the completion of a period of work or age, death or incapacity for
work due to an event. Group life or disability insurance, which is usually taken out to
supplement state pension insurance, is insurance on account of a third party, in which,
in principle and depending on the wording of the contract, the Insurance Undertaking
is directly liable to the insured and guarantees the payment of premiums. In this case
the provision of the benefit is not dependent on the sufficiency of funds or on payments
by the insured to cover any deficits (!), as is the case with the pension fund benefits
that an Insurance Undertaking may manage under Class VII. The policyholder pays
the premium (which may also be paid by the insured in case the policyholder is late or
does not pay at all), while the rights and obligations of the parties and the penalties for
a breach, both on the part of the Insurance Undertaking and on the part of the insureds
and the policyholder, are regulated by the legislation on the insurance contract and
the insurance terms of the policy. The policyholder of the group insurance or group
organizer, as it is called, and the insureds, depending on the wording of the contract,
have “purchased” the insurance by “transferring” insurance risk for a premium to a life
Insurance Undertaking.
Private insurance legislation is primarily aimed at protecting the insureds, in
order to ensure the continuous fulfilment of the Insurance Undertaking’s obligation to
provide cover. It also aims to limit contractual terms and conditions that easily lead to
the withdrawal or limitation of cover, and to ensure that the Insurance Undertaking is
commercially responsible. The respective contractual relations between the bearer of a
group pension fund and its members contained in the pension scheme are not, as we have
already mentioned, regulated by specific legislation, irrespective of whether the scheme
is managed by an Insurance Undertaking under Class VII or not. The members and the
210

Group pension funds and insurance contract law

bearer do not purchase insurance and therefore do not transfer their insurance risk to
the Insurance Undertaking, but only entrust it with the management of the pension
scheme, and its members act voluntarily as “self-insured”. The European legislator only
wished to intervene, in the case where the fund bearer entrusts the management of the
fund to an Insurance Undertaking, regarding the quantitative management of the funds
within the framework of the provisions of the scheme, and in particular by means of the
supervision exercised over the Insurance Undertaking, as we have already mentioned,
with the obligation to establish technical provisions and reserves.
2. Life insurance cover giving rise to pension claims
It is important to note that both group life insurances and the management of group
funds of class VII, as well as the covers of the IORPs, to which we refer below, have as a
common denominator the private pensions. In the case of the IORPs in particular, it is
stipulated, in order to eliminate any misunderstanding, that the pension they provide
is ancillary to the main (state) pension. For this reason, as a rule, the benefits of the
pension funds managed by a life Insurance Undertaking and the cover provided by the
IORPs relate to events which, if they occur, could give rise to a pension claim (death,
survival, reduction in employment). Such a claim cannot arise, for example, from a life
insurance policy with birth as the specific risk covered.
The purpose of the provisions is therefore to (also) strengthen the private
pension which, for this reason, must be granted in cases of death, survival and
incapacity for work. Consequently, favourable rules (e.g. on tax matters) introduced
by the national legislator to strengthen the institution of private pensions, whether
it operates as group life insurance (which, when long-term, may have a pensionary
character), or as management of group pension funds or as IORPs cover, should in
principle not be applied if the benefit is not of a pensionary nature, e.g. if it is agreed
that the policyholder has the right to repurchase the insurance within a relatively short
period of time after the conclusion of the contract or if its provision is conditional on an
event not related to biometric risks or fitness for work, thus altering its pension nature.
IΙΙ. Management of group pension funds
and benefits of Occupational Retirement Providers
1. Introduction
Provider (“Institution” following the Greek text of the Directive) of Occupational
Pensions is the name given by EU law to the entity providing occupational pensions
regulated initially by Directive 2003/41 (on institutions for occupational retirement
provision) and today, after the significant addition made by Directive 2009/138, by
Directive 2016/2341. This is the so-called second pillar of occupational pensions,
introduced to complement the first pillar, which is social insurance or public
occupational pensions. The third pillar is occupational pensions provided by Insurance
Undertakings, which are part of the life insurance sector and have as a legal basis
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the insurance contract. The Directive does not regulate the legal status of the entity/
provider and indeed provides that it may not even have legal personality. It limits
itself to regulating the terms and conditions of operation of this activity in a uniform
manner at EU level, so as not to hinder, as far as possible, private initiative and the
creative imagination and inventiveness of businesses in setting up schemes, as long as
the objective of the institution, which in one sense is to function as a supplement to
the public pension, with modern promotion of savings to the general public and the
creation of a “culture” of savings, is respected. The Directive requires the provider to
operate on the basis of the principle of capitalisation and to be independent of any
undertaking which finances the capital intended for pension benefits, so that it is not
subject to the undertaking’s business risks.
The legal obligation of the IORP towards its members/insured persons is created
by an Occupational Pension Benefits contract (OPB contract) and, in this respect (and
not only), differs from pure social insurance where the obligation to provide benefits
is created by law. This contract is, as a rule, concluded either as an individual contract
between an employee and an occupational pension provider or as a group contract
between the employer and the employees. Unlike the pension funds of entities that may
be administered by an Insurance Undertaking within the framework of insurance class
VII, the recipients of the pension benefits of an Insurance Undertaking are insured
against the risks assumed by the Insurance Undertaking. Therefore, the funded basis
and reserves of an IORP must be sufficient to meet its contractual obligations to pay
the pensions provided for in the contract on an ongoing basis, without the payment
of those pensions being dependent on the adequacy of the account, as is the case with
the provision of pensions under a pension contract administered by an Insurance
Undertaking under class VII.
In this respect, the IORP operates like an Insurance Undertaking in the sense that
it provides cover by transferring risk from the insured to it, without being an Insurance
Undertaking, unlike Class VII which is practised by an insurer, but without providing
insurance under the law of the insurance contract.
Twenty-four years after the recognition of the management of the funds of group
pension schemes as an activity included in life insurance by Directive 1979/267, the
Union introduced in 2003 the institution of the IORPs, consisting of detailed provisions
of supervisory nature to be applied by these schemes when they operate on a funded
basis and have more than 100 members, in order to strengthen and protect private/
voluntary, supplementary to social pensions. The IORPs, which currently exceed EUR
2.5 trillion in assets in the Union, operate as non-commercial undertakings, are subject
to supervisory arrangements largely similar to those of the Insurance Undertakings and
are subject to pension risks, which are not governed by insurance contract law.
2. IORPs and Life Insurance Undertakings
EU law treats IORPs as pension entities with a social purpose, providing financial
services. Thus, they are conceptually separated from insurance under insurance contract
law, although their benefits are functionally no different from life insurance. Just as
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risk coverage business of a certain size must be mandatorily carried on by a licensed/
supervised Insurance Undertaking in accordance with the provisions of the Solvency
II Directive, so pension benefits provided by voluntary occupational pension schemes
of a certain size and operating under the funded scheme are subject to the provisions
of the IORPs II Directive and supervised in accordance with its provisions. The strong
socio-political charge of the institution of IORPs as a means of addressing the deficit
of the public pension insurance system, which has been widening over the years, and
its connection with labour law when, as usual, there is a sponsoring company that
participates with its employees in the IORP, as well as their non-profit-making purpose,
somewhat shift the focus of the protection afforded by insurance and consumer law to
the insured person in an Insurance Undertaking to matters of mainly labour law. This
is of course due to the fact that the legal basis of the right of those insured in IORPs is
not the insurance contract, which has been studied and “cultivated” as only few other
branches of private law, and in particular that the pension provision of IORPs is not
dependent to the same extent on insurability checks, terms and conditions of coverage,
exclusions, warranties, etc. as is the case with private insurance. It is also due to the
fact that the benefits of IORPs are designed to combine investment activity, so that
people’s savings are geared towards participation in IORPs to supplement the public
pension. In the light of these principles, it is not fathomable to “exempt” the IORPs from
their obligations for the same or similar reasons that the Insurance Undertaking can be
exempted from its obligation to pay premiums because of breaches of contractual terms
on the part of the policyholder. However, in all other respects, the basic principles of
protection of the insured consumer are not completely neglected or rendered irrelevant
to the extent that they are in public insurance, with particular emphasis on the rights of
pre- contractual and ongoing information of beneficiaries.
The benefits of IORPs have the characteristics of long-term life insurance, which is
the legal basis of pension insurance, and are governed by insurance contract law, since
they contain an element of risk transfer. However, the regulation of the IORPs benefits
differs from the regulation of the corresponding life Insurance Undertaking benefits at
the contractual level. While the qualitative and quantitative requirements set by Solvency
II for IORPs are similar to those set by Directive 2016/2341 (IORPs II) for IORPs,
at the contractual level, apart from a lengthy set of information that the IORP must
provide, there are no specific provisions. In particular, among other things, there are
no restrictions on the possibility of providing pre-contractual obligations or insurance
burdens of the insured during the term of the contract and upon the occurrence of the
event on which the obligation to provide is dependent. There is no specific “cultivated”
law of the contractual relations of the IORP with its policyholders/members, not only
because of the short history of the institution, but also because of its morally charged
dual purpose (supplementing the diminishing public pension with capitalisation from
broad participation in regulated market investments) and its orientation to manage
long-term savings and only limited risks. However, the contractual conditions of cover,
risk limitations, insurance conditions and contractual penalties for breaches thereof
which result in exemption from or limitation of the obligation to pay premiums are not
provided for in whole or in part even in long-term life insurance, because they contain/
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perform in part accumulated funds which the Insurance Undertaking has credited to its
policyholders. However, in certain cases the proportional application of the provisions
of contractual insurance law is not excluded. However, as mentioned above, there are
obligations for the IORPs to provide detailed information on the terms of the pension
benefit, such as rights and obligations of insured persons/members, conditions under
which it is granted, optionsavailable to the recipients of the benefit to receive it and
other information at the payment stage, including those in the nature of information
to investors, and the provision of information documents.
IORPs are private law entities9, and their members are insured. The IORPs, on the
basis of the OPB contract, undertake to provide pensions if events occur which are
partly covered by the life insurance classes that a life Insurance Undertaking can provide
(e.g. death, survival, risks complementary to these, such as incapacity for work), but the
OPB contract is not the insurance contract under private insurance law. Even greater
is the difference between the pension benefits of the VII class and those of the IORPs.
The mission of occupational pensions under EU law is to supplement the public (social
security) pension, which, with the creation of the IORPs, is certified not only by the
Member State of establishment, but also by the EU itself, which is guaranteed by “heavy”
EU legislation. It is not an insurance product, such as the one provided by the Insurance
Undertakings and sold to companies to exercise their labour policies.
The Union therefore imposes strict and thorough supervisory arrangements, not
only on insurance sold as a commercial product, but also on occupational pension
insurance organised by companies or associations on a voluntary basis.
3. Conclusion
The management of group pension funds, group (mainly long-term) life insurance
and the benefits of occupational pension institutions have a common characteristic,
namely that they serve/provide pension benefits that complement the public pension,
which is a constant and constant objective of modern States, which for this reason
provide incentives to those engaged in these activities and increased protection to the
recipients of the benefits. Pension contracts concluded by entities for their members are
a very widespread but unregulated private matter for the parties concerned. However, if
an Insurance Undertaking undertakes the management of the funds raised, its activity
is supervised, with a minimum of specific supervisory regulation consisting of the
obligation to establish insurance provisions/reserves. On the other hand, if the pension
contracts entered into by entities provide coverage under the funded scheme and their
members are more than 100, then the entity operating them is subject to the specific
supervision of Directive 2016/2341 on IORPs, which introduces similar obligations
to the Solvency II Directive and there must be a separation of the assets of the entity
funding the IORP (which, however, does not have to exist) from its assets. The Directive
does not apply to IORPs where the employees of the sponsoring undertaking have no
In Greece, a special Private Law Legal Entity, the Occupational Insurance Funds (TEA), has been
established by Law no. 3029/2002.
9
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statutory rights to benefits and the sponsoring undertaking can release assets at any
time and may not necessarily meet its obligations to pay pension benefits.
Contractual insurance law applies directly only to group life insurance, but the
various contractual forms created by such insurance are in need of legislative structuring,
since the provisions on insurance on behalf of the law of contract are inadequate because
they are based on the individual insurance model. Limited proportional application can
be made to pension schemes, particularly where the management of the pooled group
pension funds is entrusted to an Insurance Undertaking, and to IORPs benefits.

215

Проф. др Небојша Жарковић*
Савремено осигурање домаћинства
https://doi.org/10.18485/aida.2022.23.ch17
Примљено: 6. 2. 2022.
Прихваћено: 25. 2. 2022.
Прегледни научни рад
Апстракт
У жижи истраживања овога рада налази се осигурање домаћинства као један
од истакнутих видова осигурања појединаца. Након уводног дела, обрађена су
како инострана тако и домаћа исходишта његовог спровођења, а затим и предмет
осигурања, те осигуравајуће опасности и премија осигурања. Посебан нагласак
стављен је на надоградњу осигуравајућих услуга као незаобилазан чинилац савременог осигурања домаћинства. Циљ је био да се изнетим приступом стекне
целовит увид у истраживану врсту осигурања. Продајни путеви су такође кључни чинилац спровођења осигурања домаћинства, што је у раду такође уважено.
Значајандео истраживања се тиче анализе одабраних показатеља осигурања домаћинства у Србији. Коначно, дужна пажња је посвећена очекиваним будућим
развојним правцима те врсте заштите. Налази из рада указују да је савремено
осигурање домаћинства свеобухватно, покривајући бројне опасности. С друге
стране, бројни власници и корисници станова, односно кућа недовољно уважавају овај вид обезбеђења, па је на осигуравачима и продавцима полиса да се још
више заложе како би се предочила неопходност закључења осигурања домаћинства и повећала свест о његовој неопходности.
Кључне речи: осигурање домаћинства, осигурање стамбених зграда, осигурање ствари у домаћинству, продајни путеви осигурања, савремена технологија
и осигурање
1. Увод
Осигурање домаћинства је врста заштите која спада у неживотне послове.
Према нашем Закону о осигурању и разврставању Народне банке Србије, прибраја се осталим осигурањима имовине, заједно са осигурањем од лома машина,
осигурањем изградње, осигурањем биљне производње, осигурањем животиња и
тако даље.
Та грана обухвата два дела осигуравајућег покрића пребивалишта људи –
осигурање стамбених зграда и осигурање ствари у домаћинству. Негде се они
продају странкама заједно, као једно осигурање, другде се, пак, сматра уобичаје*
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ним да су раздвојени и да се тако и нуде. С временом је дошло до проширења
услуга из осигурања домаћинства, односно које су с њим повезане.
Обележја спровођења осигурања домаћинства делом су различита у развијеним европским земљама па ће у наставку рада бити изнети примери како би се
што боље предочило устројство осигурања стамбених зградаи осигурања ствариу домаћинству. У сваком случају, осигурање домаћинства обележавају значајне
промене и развојни напори осигуравајућих друштава да се оно осавремени.
Подразумева се да је ова тема од важности превасходно неживотним осигуравачима, посредницима и заступницима (независно од чињенице да ли им је то основни
или додатни посао). Будући да се ради о масовном осигурању, отворена питања из
области осигурања домаћинства занимљива суи свима нама као осигураницима.
2. Инострана и домаћа полазишта спровођења
Осигурање домаћинства се у Европи не одвија свуда на исти начин. Примера ради, осигурање стамбених зграда и осигурање ствари у домаћинству се
у Великој Британији обично нуде као јединствена услуга, што зацело олакшава
касније могуће недоумице у погледу решавања штета. Опречно томе, у Немачкој
је већ десетинама година устаљено да се код једног осигуравајућег друштва осигура зграда, а код другог њен садржај (Purvis, 2010, 28).
Потврду раздвојености за немачко тржиште дају нам и две, засебне књиге
објављене 2020. године. Написали су их исти писци, објавио их је исти издавач,
корице им се разликују само у насловима и готово да су истог обима. Једна се
зове „Осигурање стамбених зграда”, а друга „Осигурање ствари у домаћинству”
(Lemberg, Luksch, 2020a; Lemberg, Luksch, 2020b).
Међутим, да се на осигуравајућем тржишту Немачке ствари по том
питању ипак постепено мењају, казује нам случај осигуравача „К и М” (K&M).
Полазећи од усмерености ка странкама, почели су напуштати уврежену поделу
на гране осигурања. Из ове куће сасвим исправно поручују како осигураници
не размишљају о поделама, него о отвореним питањима и опасностимаиз свог
окружења. Упечатљив пример су штете од изливања воде. Просечном осигуранику
свакако неће пасти на памет да су за такве штете потребна два осигурања. У понуди осигуравача „К и М” је једна полиса којом се осигурава све везано за кућу,
тако да приликом настанка штетног догађаја нико не размишља о разграничењу
обухвата између две полисе (Gorr, 2021b, 19).
У Великој Британији и Немачкој се уобичајено сматра да осигурање стамбених зграда осигуравачима обезбеђује уносан посао, будући да је скуп полиса велик и добро уравнотежен, што је потпуно у складу са захтевима технике
осигурања. Додуше, последњих година климатске промене су проузроковале раст
тешких природних непогода па олује и поплаве доводе до нагомилавања штета.
Томе непосредно доприноси и човек. Рецимо, у областима старих рудника,где је
земљиште подложно слегању тла, осигурање зграда зна бити прилично скупо.
Истичемо да је у две поменуте земље обухват осигурања ствари у домаћинству
доста сличан, али уз битну разлику – британске полисе покривају и крађу, а не217
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мачке само провалну крађу. То значи да у Немачкој лопов мора провалити у кућу
како би захтев за надокнаду био прихваћен (Purvis, 2010, 36).
Међутим, британске полисе обухватају врло строга јемства као посебну установу права осигурања. Један од облика у коме се она јављају јесте јемство обећања
осигураника према осигуравачу да нешто хоће или неће учинити, да ће испунити одређени услов, односно да неко чињенично стање постоји или не постоји.
Јемство се мора безусловно извршити и саставни је део уговора о осигурању.
Осигуравачима право да одбије одговорност и накнаду штете уколико дође до
повреде јемства.
Примера ради, осигураник даје реч како је брава израђена према одређеном
стандарду, како ће прозори бити затворени када станари нису код куће и слично.
Уколико у кући није било никога када се крађа десила, а прозор је био отворен,
осигуравајуће друштво неће измирити пуну накнаду. Британски осигуравачи ће
исто повући покриће за кућу или стан када нису настањени више од 30 дана.
Даље, станови и куће морају бити опремљени противпровалним алармима.
Oсигурањe ствари у домаћинству покрива штету не само за предмете док су
у кући, него и када су привремено ван ње, на пример, у аутомобилу. С тога разлога настаје одистинска опасност од двоструког осигурања уколико збир свота
на које је осигуран исти предмет од истих опасности за исто време и за интерес
истог лица, независно код више осигуравача, прелази вредност осигуране имовине. Зато британска полиса осигурања ствари у домаћинству укључује одредбу
о ограничењу одговорности која гласи отприлике овако: „Ако постоји било које
друго осигурање с покрићем истог догађаја, нећемо бити одговорни за плаћања
која превазилазе наш сразмерни део.”
Према неким мишљењима, тржиште осигурања ствари у домаћинству није
довољно јавно, те друштва прибегавају обманама како би повећала приходе. Забележен је најмање један случај енглеске полисе по којој је за месец децембар
повећана свота осигурања за 10 одсто (што, наравно, подразумева и раст премије).
Образложење је гласило да се тада у кући налазе поклони и већа количина јела и
пића због Божића. Повећање је исто зарачунавано за по месец дана пре и после
склапања брака било ког члана породице који непрекидно живи у том дому.
Када је о Србији реч, једно од најмеродавнијих дела које је описивало домаће
осигурање осамдесетих година прошлог века била је чувена књига „Осигурање
и реосигурање.” У њој се, као посебна врста такозваних цивилних осигурања,
помиње осигурање кућанства за које нису постојали засебни услови, него су се,
на темељу склопљеног уговора, покривале све опасности које се односе на кућанство, то јест домаћинство, у разним врстама осигурања (Петрановић, 1984, 229).
Као пресек стања на нашем тржишту деведесетих година може нам послужити
својевремено изузетно тражени „Приручник за праксу у осигурању и реосигурању.” У њему већ запажамо постојање услова за осигурање ствари у домаћинству
(ДДОР „Нови Сад”, 1996, 146-147).
Услови осигурања домаћинства које користе наши осигуравачи доживели
су приличне промене током последњих десетак-петнаестак година. Данас је тежиште на спојеним условима којима се истовремено обухватају и зграде и ствари.
Као новитет на домаћем тржишту, прве такве услове осигурања, под називом
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Посебни услови за осигурање кућа и станова, донео је ДДОР 2008. године (ДДОР,
2020). Скраћени назив за њих јесте „Моја кућица.”
Тржишни супарници ДДОР-а су доста брзо донели сличне услове. Тако „Дунав осигурање” примењује Посебне услове за комбиновано осигурање домаћинства, уз скраћени назив „Чувар куће”. „Винер штетише” има услове под истим
називом (Посебни услови за комбиновано осигурање домаћинства), уз скраћено
име „Винер дом.” „Ђенерали осигурање Србија” има услове под најсажетијим и
најкраћим именом, Услови за осигурање домаћинства.
Значајно је истаћи како су наши осигурачи уз спојене услове осигурања углавном задржали и раздвојене услове осигурања ствари у домаћинству и осигурања стамбених зграда. Примера ради, „Винер штетише” купцима нуди пакет
„мозаик”, који обухвата опште услове за осигурање имовине, услове за осигурање
ствари у домаћинству, услове за осигурање кућа и станова у власништву физичких лица и услове за осигурање чланова домаћинства.
У Србији се осигурање домаћинства темељи на општим условима за осигурање имовине који обухватају основне одредбе на којима се заснива велики број
уговора о осигурању. Уређивање садржине заштите општим условима доста је
обухватно, идући до утврђивања појединости понашања уговорника (Компанија
„Дунав осигурање”, 2020).
3. Предмет осигурања, осигуравајуће
опасности и премија осигурања
Осигурање стамбених зграда подразумева осигурање грађевина које у потпуности или претежним делом служе у стамбене сврхе. Штите се зграде, односно
куће и станови са њиховим саставним деловима и помоћним објектима. Прибор и опрема грађевине су осигурани када служе њеном одржавању или им је
коришћење у вези са основном сврхом становања. Код зграда заједничког становања, уколико се осигурава стан као етажна својина, осигуран је припадајући
удео осигураника у власништву заједничких састојака грађевине и њене опреме
(ДДОР, 2020).
Осигурањем ствари у домаћинству обезбеђују се покретни предмети у осигураном стану у личном власништву осигураника и чланова његовог домаћинства,
као и ствари које они користе по основу станарског или неког другог права, од
бројних опасности које су готово једнаке опасностима из осигурања стамбених
зграда. По правилу се осигурава целокупан садржај стана, укључујући ствари које
служе за његово уређење и употребу, готов новац, уметничке предмете и збирке,
личне исправе (Јовановић, 2018, 43).
Предмет осигурања су исто и одговорност према трећим лицима, рецимо,
ако се гост повреди или његова имовина претрпи штету, те поврће, воће и грожђе
који се гаје на окућници. Под окућницом се сматра земљиште око куће или уз
њу, уз ограничавање највеће површине која може бити осигурана као окућница.
Покривене опасности у осигурању домаћинства су бројне. Код наших осигуравача деле се на основне пожарне ризике, изливање воде из инсталација, лом
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стакла, поплаву и бујицу, лом инсталација и опреме, земљотрес, провалну крађу
и разбојништво.
Висина премије зависи: oд врсте градње грађевине и њене величине; од начина коришћења стана, односно куће (дужина ненастањености може утицати на
одбијање осигуравајућег покрића); од опсега покрића (основни ризици, допунски
ризици) и другог. Тако премија за стан повшине 60 м2 за основне ризике, уз укључење крађе и одговорности, износи приближно 500-600 динара.
Говорећи уопштено о цени осигурања домаћинства, извесно је да ће она због
замашних штета, те растућих трошкова грађевинских материјала и услуга у будућности само расти. Промене климе ће такво кретање додатно подстаћи. С друге
стране, на тржишту је често шкртарење осигураника у погледу висине премије
које захтева већи труд посредника и заступника приликом објашњавања и саветовања (Hammersen, 2021, 21).
Долазимо и до вечите приче о очекивањима становништва о државној помоћи. Наиме, токови штета јасно казују како ће се грађанство, посебно у земљама
као што је наша, у све већој мери обраћати држави поводом тешких штетних
догађаја, али је питање колико ће она моћи и колико уопште треба да помогне у
условима када се заштита може обезбедити осигурањем домаћинства по сасвим
прихватљивој цени.
Исправно размишљање гласи да је безбедан само онај ко унапред купи примерену полису. Да би премија осигурања и у будућности била прихватљива обема
уговорним странама, мале штете би се у целини могле покривати осигураниковим
самопридржајем, уз одобравање неколико степеника попуста за године без штета.
4. Надоградња осигуравајућих услуга
Пошто је уврежено осигурање домаћинства углавном добро познато, у наставку рада нешто више пажње биће посвећено његовој надоградњи која се јавља у
различитим облицима, досежући и до осигурања лица припадника домаћинства.
4. 1. Осигурање заједничке имовине у стамбеним зградама
Предмет осигурања је имовина у стамбеним зградама која припада свима
(„Ђенерали осигурање Србија”, 2021):
1. темељи, подруми, заједничке просторије, ходници, степеништа, кров, фасада и слично;
2. подне, зидне и плафонске облоге грађевина;
3. стакла на вратима и прозорима грађевина;
4. разне уграђене инсталације и опрема;
5. лифтови и њихова опрема.
Ако се посебно уговори, предмет осигурања још може бити одговорност осигураника по основу поседовања предмета осигурања за материјалне штете нанете
трећим лицима или њиховим стварима.
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Предмет осигурања нису ствари које нису наведене у оквиру горепоменутих
ставки, а посебно:
1. сваки објекат који није заједничка имовина стамбене зграде као јединствене грађевинске целине;
2. готов новац, хартије од вредности, накит, збирке, уметничка дела, драго
камење, племенити метали, прави бисери и предмети од тих материјала, те друге
драгоцености;
3. покретне ствари смештене у просторијама које сви користе (подрумима,
шупама, гаражама, таваницама, праоницама рубља), осим у лифтовима уколико
је уговорено покриће и за њих;
4. ствари намењене обављању занатске и друге делатности и
5. сателитске, телевизијске и друге антене изван затвореног простора.
По условима осигурања заједничке имовине у стамбеним зградама предмет
осигурања није ни стручна одговорност управника стамбене заједнице, нити
било која чисто новчана штета (штета нанета трећем лицу која није последица
оштећења или уништења његових ствари нити повреде тела или нарушавања његовог здравља).
Основне осигуравајуће опасности су пожар, експлозија и удар грома. Посебно се може уговорити још низ опасности, од којих као посебност овог, надограђеног осигурања, издавајамо лом лифта и његове опреме, те настанак штете трећим
лицима за коју је одговорна стамбена заједница.
4. 2. Осигурање ненастањених станова
и породичних кућа за одмор
По овим условима, предмет осигурања могу бити (Компанија „Дунав осигурање”, 2019): ненастањене породичне стамбене зграде (куће за одмор и рекреацију), ненастањени станови и покретне ствари у њима, осим ствари које су по условима искључене (земљишта, усеви, возила, драгоцености, оружје и тако даље).
Осигурани су само предмети означени у полиси:
1) код осигурања грађевина и других непокретних ствари сматрају се обухваћеним сви делови грађевине, темељи и подрумски зидови, све уграђене инсталације, сва уграђена опрема;
2) код осигурања покретних ствари – ако у полиси предмети нису појединачно наведени, већ као скуп, сматра се да су осигуране све ствари које се налазе на
месту осигурања а припадају осигураном скупу, као и оне које се накнадно у њега
уносе, осим ствари које по условима не могу бити предмет осигурања.
Осигуране су само ствари које су својина осигураника и чланова његове уже
породице који са њим живе у заједничком домаћинству. Ствари у подруму, на
тавану, шупи или гаражи су покривене ако по својој вредности и намени могу
бити смештене у тим просторијама (употребљавани предмети домаћинства,
ствари домаћинства мање вредности, огрев и слично). Осигурањем су такође
обухваћени: култиватор, моторна и ручна косачица за траву као и остали ситан
пољопривредни алат, мала мешалица за бетон и други ситан алат и прибор, жица
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са стубовима за винову лозу, шпалир за воће, стабла воћака у кругу дворишта,
ограда, потпорни зидови, тротоари, поплочана дворишта.
Само ако је посебно уговорено и у полиси назначено, још могу бити оси
гурани чамци, грађевински материјал намењен за уградњу у осигурану грађевину,
телевизијска, видео и аудио опрема, сунчане плоче и друго.
Од основних осигуравајућих опасности у осигурању ненастањених станова
и породичних кућа за одмор издвајамо: провалну крађу, разбојништво, обичну
крађу, тешку крађу (према Кривичном законику Републике Србије), те обест или
злу намеру трећих лица. Ако се посебно уговори и плати додатна премија, осигуравајућа заштита се може проширити на један или више допунских ризика.
4. 3. Хитне кућне поправке
Осигурањем су у хитним случајевима,24 сата дневно, покривени долазак и
рад стручних и овлашћених лица, највише до динарске противвредности од 200
евра по осигуравајућем случају; трошкови ситног потрошног материјала противвредности до 20 евра и издаци за привремени смештај и превоз противвредности до 500 евра ако је због штете привремено немогућ боравак у стамбеном
простору (ДДОР, 2022а).
Овухваћене су следеће услуге: 1. водоинсталатерски радови (због квара или
загушења на инсталацијама за воду и канализацију), 2. столарски радови (зарад
штета, односно кварова на прозорима или вратима насталих због провале), 3.
браварски послови (због губитка кључа од куће или стана), 4. стакларски радови,
5. зидарски и кровопокривачки захвати, 6. електричарски радови (услед квара
на електричним инсталацијама), 7. радови у вези са уређајима за грејање (због
квара), 8. радови у вези са клима уређајима (услед штете, односно квара на грађевини, без радова на спољним јединицама клима уређаја), 9. чишћење и сушење у
случају изливања воде, поплаве или продирања отпадних вода у грађевину.
Током једне године трајања осигурања пружају се услуге за највише три неодложна случаја.
4. 4. Кућна помоћ и нега
Уз хитне кућне поправке могу се уговорити кућно старање и нега. Осигурање
обухвата (ДДОР, 2022б):
1. организацију и покриће трошкова кућне помоћи и неге након незгоде која
захтева болничко лечење дуже од 24 сата, или након прелома костију, односно
оштећења везивног ткива које спаја делове тела и органе (лигамената) – до четири
сата дневно, највише шест недеља, до динарске противвредности од 1.000 евра по
једном осигуравајућем случају. Заштита делује док се једно од та три ограничења
прво не исцрпи.
2. телефонско психолошко саветовање после претрпљене незгоде;
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3. организацију посете осигуранику и покриће трошкова смештаја у Србији
за једног рођака у случају болничког лечења дужег од 72 сата услед настале незгоде
– до три ноћења, највише до 600 евра по једном случају покривеном осигурањем.
Могу се осигурати пензионери до 85 година старости, као и грађани од навршених 60 до 85 година живота који немају својство пензионера. Осигурањем је
обухваћен и супружник који живи у заједничком домаћинству са осигураником.
4. 5. Осигурање чланова домаћинства
Саставни део уговора о осигурању чини списак осигураних чланова домаћинства који морају потписати и уговарач и осигуравач и који мора бити приложен уз уговор о осигурању. Ако током трајања уговора дође до повећања броја
чланова домаћинства који имају способност за осигурање, уговарач осигурања
је обавезан да за сваког од њих одмах уговори заштиту за временски одсек од
дана стицања својства члана домаћинства па до дана истека уговора о осигурању
(„Винер штетише осигурање”, 2021).
Осигурање чланова домаћинства обухвата две ставке: осигурање од последица несрећног случаја и осигурање за случај смрти као последице болести.
Осигурањем од последица несрећног случаја покривају се сви чланови једног
домаћинства или сви чланови више домаћинстава, уз навођење имена и презимена осигураника. Припадником домаћинства се сматрају брачни друг, деца
и остали чланови који имају пријављено пребивалиште на адреси назначеној у
исправи о склопљеном осигурању. Домаћинством се сматра свака породица или
друга заједница лица чији чланови станују скупа и скупа троше своје приходе.
Особе које су привремено на стану у другом месту (на школовању, војна лица,
лица на привременом раду и слично), исто се сматрају члановима домаћинства.
Осигуравајућом заштитом могу бити обухваћени сви припадници домаћинства
до навршених 75 година живота. Сва лица су осигурана без обзира на здравствено стање и општу радну способност. Али, лица млађа од 14 година и пословно
неспособнеособе нису покривене заштитом за случај смрти која наступи као последица несрећног случаја. Уколико члан домаћинства у току трајања осигурања
наврши 14 година, одмах ће бити осигуран за случај смрти као последице незгоде.
Осигурање за случај смрти као последице болести се може закључити само
ако се закључи и осигуравајућа заштита од последица несрећног случаја. Тада су
сви чланови домаћинства подобни за осигурање осигурани и за случај смрти која
је наступила као исход болести.
5. Продајни путеви
Осигурање домаћинства се продаје на два начина. Први је непосредна продаја из осигуравајућег друштва, где између осигуравача и осигураника не постоји
трећа страна; други је посредна продаја, која укључује и остала лица.
1. Изравна продаја се може двојако посматрати, па тако постоје непосредна
продаја у ужем и у ширем смислу.
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Чиста непосредна продаја, или непосредна продаја у ужем смислу, у најкраћем
се може тумачити као продаја без осигуравачеве теренске службе. Такав вид продаје није нов (понуда путем писама, летака, огласи и одресци у новинама, огласи
на радију, телевизији, мобилним телефонима), али је с развојем технике добио
подстицаје, и то посебно путем осигурања телефоном, рачунарског осигурања и
корисничких центара.
Изравна продаја осигуравајућих услуга намењена је тачно одређеним циљним групама, тамо где постоје бројни ризици и уврежена покрића, при чему је
једна од грана код којих је остварен нарочити успех на тржишту управо осигурање домаћинства. Код сложених ризика овакав приступ није могућ. Недостаци
непосредне продаје огледају се, такође, у смањеним изгледима за давање савета
осигуранику, ограничењу на једноставније и масовне облике осигурања, а ограде
постоје и код решавања одштетних захтева.
Непосредна продаја у ширем смислу обухвата и укључивање радника запослених у осигуравајућем друштву који продају полисе осигурања домаћинства
из мреже пословница. Овакав, шири приступ непосредној продаји, уважава, рецимо, Удружење европских осигуравача у својим опсежним статистичким извештајима.
2. Посредна продаја подразумева да се између друштава за осигурање и
осигураника појављују и трећа, правно независна лица, као што су искључиви
заступници, заступници више друштава, посредници или предузећа из других
делатности, попут банака.
Од средине осамдесетих година прошлог века у Западној Европи постоји
банкарско осигурање које се касније, са више или мање успеха, проширило по
целом свету. Банке су кренуле с продајом животних полиса везаних за њихове
основне послове, постигавши ту и највеће успехе, што је сасвим разумљиво. Наредни корак је представљало укључивање у неживотно осигурање. У бројним
западноевропским земљама најважнија грана неживотних послова која се продаје преко банке је управо осигурање домаћинства. У Србији су се банке такође
појавиле као продавци полиса осигурања домаћинства (Жарковић, 2019, 160).
Пошто је тема овог рада савремено осигуравајуће покриће, можемо истаћи
да се на светском тржишту у последње време све више говори о уграђеном, то
јест уклопљеном осигурању као заштити коју предузећа која нису осигуравачи
непосредно и једноставно, стопљено са својим производима или услугама, продају властитим купцима, уз примену напредне технологије и коришћење обиља
података. Тако ће, примера ради, продавница намештаја уз свој основни производ
странци на лицу места или даљински продати и осигурање домаћинства. Осигуравајућа друштва оваквим приступом теже повећању општег задовољства осигураника излазећи у сусрет њиховим, често сложеним потребама прилагођеним
решењима (Stanczyk, 2021).
6. Одабрани показатељи осигурања домаћинства у србији
Бројчани показатељи којима ћемо приказати развојне токове и друга обележја осигурања домаћинства у нашој земљи су: број осигурања, премија оси224
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гурања, број и износ обрачунатих штета, стопе штета. У обзир је узето петогодишње раздобље уз последње објављене годишње податке – 2016-2020. година.
Табела, бр. 1: Број осигурања домаћинстава у Србији
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
257.549
267.069
301.188
460.749
353.768
Извор: Народна банка Србије, https://www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/
documents/osiguranje/godisnji/god_T1_2020.pdf.
Број осигурања домаћинстава у Србији је током истраживаног петогодишњег
одсека растао из године у годину, да би 2019. доживео врхунац. Године 2020. овај
број је пао готово за четвртину, што је очигледно била последица дејства пандемије вируса корона. Од важности је напоменути да је, према последњем попису,
у нашој земљи постојало око 2,5 милиона домаћинстава (Републички завод за
статистику, 2011).
Табела, бр. 2: Премија осигурања домаћинстава у Србији

000 динара

2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
910.664
935.115
976.484
1.007.5099
1.046.202
Извор: Народна банка Србије, https://www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/
documents/osiguranje/godisnji/god_T1_2020.pdf.

Кад је реч о кретању премије, она је из године у годину непрекидно расла.
Овакав ток је такође запажен у коронској години, уз увећање од непуних 4 одсто.
Раст премије и у 2020. години последица је, на првом месту, пораста свести људи
о неопходности заштите и посебних понуда са којима су осигуравачи излазили
на тржиште.
Једно од обележја осигурања домаћинства је сразмерно мала премија у поређењу с бројем полиса. На то упућује податак да последње посматране, 2020.
године, та врста осигурања учествује са 6,9 одсто у броју осигурања, а са свега 1,2
одсто у премији неживотних осигурања у Србији.
Табела, бр. 3: Број обрачунатих штета у осигурању домаћинстава у Србији
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
10.058
9.536
9.453
9.378
8.896
Извор: Народна банка Србије, https://www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/
documents/osiguranje/godisnji/god_T2_2020.pdf.

Као што је добро познато, настанак штета је, у највећој мери, опредељен остварењем разноврсних опасности као остваривих, будућих, неизвесних догађаја
који не зависе од воље осигураника, већ су случајни, повређујући целовитост
имовине или личности и наносећи им штету (Жарковић, 2015, 29-30). Управо
због таквих обележја опасности десило се да је највећи број обрачунатих штета
настао у години у којој је склопљен најмањи број осигурања.
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Табела, бр. 4: Износ обрачунатих штета у осигурању домаћинстава у Србији
000 динара
2018.
2019.
2020.
2016.
2017.
230.468
240.829
227.918
258.522
226.166
Извор: Народна банка Србије, https://www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/
documents/osiguranje/godisnji/god_T2_2020.pdf.

Број штета је само један од показатеља који се морају уважити када се испитују последице остварења опасности. Други је, наравно, висина обрачунатих
штета, јер се може десити да у години са пуно штета оне у највећем делу буду
ситне, а у години са мало штета у највећем делу буду крупне. Подаци за нашу
земљу указују да је током 2020, као године са највећом премијом осигурања домаћинства, обрачунат и највећи износ штета.
Табелa, бр. 5: Стопе штета у осигурању домаћинстава у Србији
у процентима
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
40,2
41,0
36,7
36,4
39,6
Извор: сопствени прорачун на основу података Народне банке Србије, https://
www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/osiguranje/godisnji/god_T1_2020.pdf и
https://www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/osiguranje/godisnji/god_T2_2020.
pdf.

Табела, бр. 6: Стопе штета у неживотном осигурању у Србији
у процентима
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
55,9
54,1
53,7
66,8
59,2
Извор: сопствени прорачун на основу податакаНародне банке Србије, https://
www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/osiguranje/godisnji/god_T1_2020.pdf и
https://www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/osiguranje/godisnji/god_T2_2020.
pdf.

Стопа штета, то јест технички резултат, обрачуната је као количник износа
обрачунатих штета и техничке премије. Што је количник нижи, то је стопа штета
повољнија. Осигуравач тежи ка дугорочном циљу да му стопа штета не премашује
70 посто како би имао простора да након одбитка трошкова осигуравања оствари
добитак, при чему се узима у обзир и доходак од улагања.
Из наведених података се да закључити, прво, како је осигурање домаћинства
изузетно уносан посао. Други закључак који се може извести јесте да је стопа
штета у осигурању домаћинстава у Србији осетно нижа него просечна стопа за
све неживотне послове у целини.
Од значаја је посматрати и сједињену стопу која се добија тако што се саберу
издаци за штете и трошкови осигуравања па поделе с премијом осигурања. Чим
показатељ премаши границу од 100 одсто, осигуравајуће друштво бележи губи226
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так из осигурања. Сједињена стопа не узима у обзир приносе од улагања који
се остварују на новчаном тржишту, чиме се исказује коначни пословни учинак
(Жарковић, 2013, 512). Народна банка Србије не објављује податке о сједињеним
стопама, али се већ из стопе штета, као њеног кључног дела, може с великом
вероватноћом претпоставити да је тај показатељ у осигурању домаћинства у
Србији свакако знатно испод 100 посто.
Да је остваривање опасности у осигурању крајње непредвидиво, запажа се и
након великих поплава у Западној Европи из средине 2021. године које су нарочито тешко погодиле немачке осигураваче стамбених зграда, погоршавајући им
сједињену стопу за процењених десетак постотних поена, поново их доводећи у
губитак (VW-Redaktion, 2021a; Lier, 2021, 80).
Да ли су разорне поплаве и у Србији током маја 2014. године утицале на учинак
из осигурања домаћинства? Најтеже је био погођен Обреновац. Установљено је
како је 90 одсто тога насеља од око 8.700 становника било потопљено (Wikipedia, 2014). Израчунате стопе штета за временски одсек 2013-2015. година (30,0%,
55,2% и 34,2%) заиста показују да је у поплавној години показатељ погоршан, али
је и даље био унутар границе прихватљивости.
7. Даљи правци развоја осигурања
домаћинства у нас и у свету
Уколико у жижу ставимо очекиване правце даљег развитка осигурања домаћинства, можемо претпоставити да ће се он првенствено тицати проширења
обухвата. Наводимо примере који би могли доћи у обзир на нашем тржишту:
• покриће издатака за нужни смештај чланова домаћинства, односно кућних
љубимаца када не могу боравити у стану који се оправља после осигуравајућег
случаја;
• одрицање од одредбе о пару и гарнитури па би се, дође ли до губитка или
оштећења саставног дела пара или неког од више предмета исте намене који чине
целину ствари у домаћинству, осигуравачева обавеза тицала вредности целог
пара или гарнитуре, а не само уништеног дела;
• проширење обухвата на више личних ствари када се привремено износе
изван куће, као што су преносни рачунари или мобилни телефони, односно на
све ствари које се налазе у домаћинству;
• покриће сајбер ризика, и то превасходно сопствених, новчаних штета, а
можда и одговорности према трећим лицима којој неко може бити изложен због
радњи, односно поступака у дигиталном свету;
• увођење осигурања правне заштите, као сразмерно нове врсте осигурања
на тржиштуу Србији, и то за све чланове породице;
• ослобађање од плаћања премије због губитка запослења до највише шест
месеци или године дана.
Једно од становишта будућег развитка је неизоставно и питање обавезности
осигурања домаћинства. На то у растућој мери утичу климатске промене уз растући обим природних непогода. Штете од олујног циклона „Бернд” и поплава
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које су задесиле делове Западне Европе половином 2021. године спадају међу
најразорније природне догађаје свих времена у том делу света. Процене висине
надокнада из осигурања неколико пута су повећаване.
Према подацима Удружења немачких осигуравача, штете ће тамошње осигураваче стајати приближно седам милијарди евра. Од тога износа око шест и
по милијарди евра отпада на осигурање стамбених зграда, осигурање ствари у
домаћинству и осигурање привредних погона. Штете на моторним возилима ће
достићи око 450 милиона евра. Од око 250.000 осигуравајућих случајева, 200.000
се тиче стамбених зграда, ствари у домаћинству и привредних јединица. У питању је најтежи разорни догађај свих времена који су природне силе проузроковале у Немачкој (VW-Redaktion, 2021a).
Какве су последице оваквих огромних штета од природних непогода? Прва је
свакако раст тражње за одговарајућим полисама, како код постојећих тако и код
нових осигураника. Кретања нису нова, она су већ пратила слична догађања. Али,
занимљиво је да чак и на високоразвијеним западним тржиштима осигурања,
где је висока свест о потреби закључења полиса, разорне штете само привремено утичу на повећање потражње. Искуства казују како се након пола године она
враћа у ранији оквир.
Оно што јесте ново је распламсавање расправа о увођењу обавезног осигурања од природних непогода. Као и увек, снажни су разлози које износе како
заговорници тако и противници. Према мишљењима признатих стручњака, принудно осигурање од природних непогода, као опасности које се такође покривају осигурањем домаћинства, имало би смисла само као део општег приступа
уређењу земљишта, планирању градње и примени мера заштите, а никако само
као издвојени корак (VW-Redaktion, 2021c).
Неки се позивају на искуства Швајцарске која има такво обавезно осигурање,
али истовремено и јасне смернице за градњу, уз такозване црвене области у којима
се не сме градити. Стање у Немачкој, да не помињемо Србију, далеко је од стања
у Швајцарској. Немци, додуше, имају закон којим је забрањено да се у плавним
подручјима зидају зграде, међутим њиме су набројани и многи изузеци чиме
се забрана знатно ублажава (VW-Redaktion, 2021b). Све до 1994. у Немачкој је
постојало обавезно осигурање од пожара за власнике некретнина. Отада се сматра
да његово поновно увођење не би било право решење (Hammersen, 2021, 20).
У очекиване правце даљег развоја осигурања домаћинства још спада, свакако,
примена савремене технологије у спречавању и сузбијању штета, за шта наводимо
два примера. Осигуравајуће друштво „Провинцијал” (Provinzial) у Билефелду,
Немачка, у сарадњи са берлинским истраживачким институтом „Фраунхофер
фокус”(FraunhoferFokus), је у већ постојећем примењеном програму за праћење
временских услова, развило додатни део којим се указује на опасности од провале
у крају корисниковог становања. То се чини у сарадњи с полицијом пружањем
обавештења осигураницима о ранијим крађама, као и проценама нових опасности. На мапи града се могу видети уцртана места претходно извршених злодела,
без могућности да се дознају тачне адресе (VW-Redaktion, 2021e).
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Чувени фрижидер са интернетским прикључком који сам наручује недостајуће намирнице још дуго неће постати уобичајеност ни у развијеним земљама.
Ипак, такозвана „паметна кућа”, са техничким помагалима попут сензора, даљински управљаних мотора или камера, већ данас има штошта да понуди у областима
удобности, уштеда енергије и безбедности. Управљање кућним светлима, вратима, прозорима, грејањем је умрежено по ценама које се мере стотинама евра па и
више. Ко толико издваја, може уштедети на осигурању, јер решења паметне куће
помажу да се штете, као што су оне од воде, избегну. На пример, јављач штета
од воде ће послати одговарајућу поруку на мобилни телефон како би се смањило или избегло њено изливање. У Немачкој се у просеку осигуравачима дневно
пријављује око 3.500 таквих штета (Gorr, 2021d, 8).
8. Закључак
Из истраживања спроведеног у овоме раду закључујемо како је осигурање
домаћинства један од најзначајнијих видова покрића појединаца, власника, односно корисника кућа и станова. Њиме се превасходно штити имовина – станови, куће и ствари у домаћинству од најразличитијих опасности. Ова врста
осигуравајућег покрића је изузетно обухватна, подразумевајући како основне,
тако и додатне ризике. Уз њих постоје и нарочити облици који се могу сматрати
својеврсном надоградњом осигуравајућих услуга чији се број с временом и даљим
развитком понуде непрекидно шири. Сасвим је разумљиво што по појединим
земљама постоје разлике у начину спровођења осигурања стамбених зграда и
осигурања ствари у домаћинству.
Заштиту која се прибавља осигурањем домаћинства треба, у крајњем случају,
посматрати и као део сопственог збрињавања за старост. Колика је њена важност
истосе види из чињенице да банке приликом одобравања зајмова траже на увид
полису осигурања домаћинства. К томе, услед климатских промена и технолошког напретка настају нове опасности које чине готово неизоставним закључење
овакве полисе осигурања. С протеком времена, промене климе и незадрживи
технолошки развој све више ће утицати на кретања у осигурању домаћинства.
Нажалост многи корисници, односно сопственици станова и даље потцењују
деловање разних штетних догађаја. Тако је у многим земљама, па и развијеним,
али и код нас. Процењује се да је у Србији само око 15-20 одсто домаћинстава
обухваћено овом заштитом. Пре свега је на осигуравајућим друштвима, али и
другим тржишним учесницима, као што су посредници и заступници осигурања,
да још више пораде на изградњи свести и објашњавању нужности заштите коју
савремено осигурање домаћинства пружа.
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Summary
As it is well known, household insurance consists of two parts - residential building
sinsurance and household contents insurance. They are usually packaged and sold as
one insurance product which is the case in Serbia as well. Whereas buildings insurance
covers the house itself and its fixtures and fittings, contents insurance covers the things
in the home that the insured would be able to take with him if he moved. The latter
covers not only damage to personal belongings in the home, but also to objects that are
temporarily outside of it: in car, for example. Household insurance could be classified
as domestic property insurance, as opposed to commercial and industrial types of
business. A standard household policy will cover damage by fire, explosion, storm,
flood, earthquake, demonstrations, burglary, vandalism, falling aircraft, the escape of
water, subsidence or heave, etc. The insurance of households can also include loss of
rent and the cost of alternative accomodation if the building is made uninhabitable
by an insured peril. In addition, there will probably be a liability section to the policy,
providing the insured with cover should, for example, a visitor injure himself or suffer
damage to his property. Along with the standard cover, there are some subtypes which
may be considered as a special addition to customary insurance services. Their number
will probably increase over the time. Portfolio of home policies traditionally provide
good business for insurance companies eihter in this country or abroad, being large in
number and well-balanced. Climatic change is, however, a hazard that has increased
the natural catastrophe risk. Storms and flood can result in accumulation of losses.
The technological progress willalso substantially affect the household insurance.
Unfortunately, a lot of home owners still underestimate the effect of various occurences.
The same goes for many countries including Serbia. It is estimated that only 15-20 per
cent of the Serbian households are covered by this type of protection. First of all it is the
duty of the insurers, along with other market participants such as brokers and agents,
to engage themselves more actively in building insurance awareness and providing
household insurance solutions tailored to the needs of the insureds.
Key words: household insurance, residential buildings insurance, household
contents insurance, insurance distribution channels, modern technology and insurance
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Апстракт
Услед разлика у нову економског раста, тржиште стамбених кредита се разликује од државе до државе. У Србији се раст овог тржишта бележи у периоду
трансформације банкарског сектора и уласком страних банака на банкарско
тржиште, али и уређењем регулативе у вези са изградњом станова, хипотекарним тржиштем, као и растом страних директних инвестиција. Поред тога, обезбеђивање осигурања потраживања по основу стамбених кредита је било један
од кључних покретача стамбеног кредитирања у Републици Србији. Законом о
Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита (Службени гласник
РС, бр. 55/04 – у даљем тексту: Закон о Корпорацији) основана је Национална
корпорација за осигурање стамбених кредита (у даљем тексту: Корпорација),
као државна институција специјализована за осигурање потраживања по основу стамбених кредита које одобравају банке и друге финансијске организације,
која су обезбеђена хипотеком, као и за обављање других послова у вези са тим
осигурањем. У раду ће бити анализиран правни оквир за досадашње пословање
Корпорације, уз осврт на статус Корпорације на тржишту осигурања у Републици
Србији, као и о улози Корпорације у финансијском систему Републике Србије.
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1. Увод
Стамбено кредитирање представља један од битних елемената укупног развоја једне државе. Наиме, стамбено кредитирање има вишеструку улогу у једном друштву и економији – оно, с једне стране, омогућава решавање стамбеног
питања за значајан део становништва који без стамбених кредита не би били
у могућности да обезбеде свој „кров над главом”, док, с друге стране, стамбено
кредитирање има позитиван утицај на значајан број других делатности (грађевинарство, банкарство, осигурање, индустрију грађевинског материјала и сл.)
Имајући у виду карактеристике стамбеног кредитирања (превасходно дуге
рокове отплате) један од кључних фактора за повећање стамбеног кредитирања
јесте и могућност смањења ризичности оваквог пласирања новца, односно заштита од ризика да пласирана средства не буду враћена.1
Стабилно тржиште финансирања становања је од виталног значаја за постизање високог нивоа животни стандард у земљи. На микро нивоу, квалитет становања је главни одредница квалитета живота. На макро нивоу такође налазимо значајан утицај овог сектора на привреду. Стамбени инвестиција директно
стимулише привредни раст кроз стварање посао у грађевинском сектору производње и услуга, побољшава здравствено стање и смањује угроженост људи.2 Овај
вид финансирања становништва за сегменте са ниским и средњим приходима
помаже у смањењу дискриминације међу грађанима једне земље.
С тим у вези, поред различитих средстава обезбеђења (превасходно успостављање хипотеке на непокретности), као један од кључних механизама за смањење
ризика представља осигурање (осигурање отплате стамбеног кредита, осигурање
потраживања по основу кредита, животно осигурање, осигурање имовине тј. хипотековане непокретности).
2. Тржиште стамбених кредита
Стамбени кредити становништву представљају дугорочан вид кредитирања
и спадају у групу наменских кредита, са роком доспећа 30 година. Банке одобравају стамбене кредите физичким лицима за куповину кућа, станова, стамбених
зграда, као и за реконструкцију стамбеног простора.3 .Банка одобрава кредит
анализирајући кредитну способност корисника кредита, при чему примања корисника не сме бити већа 50% од укупног примања. Корисник кредита тежи да
кроз дужи рок отплате смањи оптерећење рате на лична примања, док са друге
стране то значи веће трошкове коришћења кредита.
Како би се обезбедиле од ризика наплате потраживања по основу датих стамбених кредита банке узимају у залогу тј. хипотеку на сам стан који је предмет
Ibbotson, R., L. Siegel, K., and Love. (1985). “World wealth: Market values and returns”, Journal of Portfolio
Management, 12(1), 4–23.
2
Siddique M. and Islam T.M (2018), Home Banks:Trend and Impact, Institute of Bank Management,
Banglades, 41-81.
3
Rose p.S. i Hudgins S.C, (2005), Bankarski menadžment i finansijske usluge, Data Status, Beograd, 613-616.
1
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куповине или на неку другу некретнину чија вредност одговара вредности датог
кредита. Банка има право да покрене хипотеку уколико клијент не извршава редовно своје обавезе у погледу плаћања рате кредита. Како би се обезбедила додатна заштита датог кредита од ризика ненаплате потраживања, у многим земљама
се користи инструмент – осигурање кредита. Како би се обезбедила стабилност
тржишта стамбених кредита и држава се може укључити у осигурање кредита,
као што је то случај у Србији (по узору на Канаду). Сходно томе, у Србији се 2004.
године оснива Национална корпорација за осигурање стамбених кредита.
Национална корпорација за осигурање стамбених кредита (даље у тексту:
НКОСК) основан је 2004. године ради побољшања ситуације на тржишту хипотека. НКОСК је направљен по узору на Canada Mortgage and Housing Corporation,
која осигурава хипотекарне кредите и издаје хартије од вредности. НКОСК је
јавно предузеће са имплицитном државном гаранцијом. Првобитни капитал је
10 милиона евра (чл. 4 закона НКОСК) из државног буџета. Надзор врши Министарство финансија (чл. 21 Закона о НКОСК), уз обавезу да годишње извештава Владу, односно Скупштину НКОСК-у није потребна лиценца као осигурање
или банка. НКОСК осигурава хипотекарне кредите банака до износа од 80% вредности непокретности. Премија за осигурање износиће 1-4,5 одсто, у зависности
од износа кредита, зајмопримца, некретнине и услова кредита. Банка која је генерални уговор са НКОСК-ом, дужна је да предложи све хипотекарне кредите за
осигурање код НКОСК-а. На НКОСК-у је да одлучи да ли ће осигуравати или не.
Банке је у обавези да смање камату на кредит најмање за 1 %.
График, бр. 1: Кретање стамбених кредита у период 2008. – 2015.

Извор: www.nbs.rs, 15. 1. 2022.
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3. Законски оквир и тржиште у Републици Србији
Основни и неопходни предуслов за развој тржишта стамбених кредита је
стабилна макроекономска ситуација, која ће омогућити изградњу нових стамбених објеката с једне стране, а с друге повећати потрошачку моћ становништва.4
Међутим, поред одржавање стабилне инвестиционе климе, неопходно је обезбедити и уређење регулаторних основа.
Закон о осигурању (Службени гласник РС, бр. 139/14 и 44/21), као једну од
врста неживотних осигурања препознаје и осигурање кредита, које покрива, између осталог, ризик од неплаћања, односно кашњења у плаћању због несолвентности или других догађаја или поступака, кредите који се исплаћују у ратама,
хипотекарне кредите, као и осигурање финансијских губитака.
Према Извештају о укупној премији осигурања по друштвима и врстама осигурања на датум 30. 9. 2021, а који је објавила Народна банка Србије на својој интернет страници, премија за сва осигурања кредита је износила око 915 милиона
динара, док је премија за осигурање финансијских губитака (по свим основама)
износила око једне милијарде динара. Укупно, ове две врсте осигурања су чинили
око 2,17% учешћа у укупној премији свих осигурања на тржишту осигурања у
Републици Србији на крају трећег квартала 2021. године.
Такође, интересантан је податак да од укупно 12 друштава за осигурање која
би, теоријски, могла да се баве овим врстама осигурања (композитна друштва за
осигурање и друштва за неживотна осигурања), само пет друштава је, на дан 30.
9. 2021. године, приходовало по основу осигурања кредита, док је 11 друштава
имало приходе по основу осигурања финансијских губитака.
Наведени подаци могу да указују на чињеницу да производи осигурања који
би задовољили захтеве банака за осигурањем стамбених кредита нису актуелни
за друштва за осигурање, где разлоге можемо тражити у степену ризика, односно
дугом временском хоризонту стамбених кредита, што све има утицај и на потенцијалну ценовну атрактивност овакве врсте осигурања.
Што се тиче осигурања које нуди Корпорација, Одлука о обавезној резерви
банака код Народне банке Србије (Службени гласник РС, бр. 48/04, 86/04, 90/04,
136/04, 46/05, 69/05, 77/05, 80/05, 86/05, 91/05, 95/05, 102/05, 109/05, 28/06, 39/06,
49/06, 73/06 и 96/06) и Одлука о обавезној резерви банака код Народне банке
Србије (Службени гласник РС, бр. 116/06, 3/07, 31/07, 93/07, 35/08, 94/08, 100/08,
107/08, 110/08, 112/08, 12/09, 39/09, 44/09, 47/09 и 111/09) препознавале су значај
осигурања код Корпорације, тако да се при обрачуну обавезне резерве, износ
депозита, кредита и других обавеза банке умањује се, између осталог и за износ
дугорочних стамбених кредита под условом да су осигурани код Корпорације.
Већ следећом одлуком, Одлуком о обавезној резерви банака код Народне банке
Србије (Службени гласник РС, бр. 12/10 и 78/10), смањује се атрактивност осигурања код Корпорације тиме што се ограничава период (до средине фебруара 2011.
године) у којима банке имају неку повољност (умањење) код обрачуна обавезне
Љумовић, И., Маринковић С. (2014). „Економија тржишта стамбених кредита у Србији”, Економске
теме, 52(3), 321–329.
4
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резерве по основу прираста дугорочних стамбених кредита, под условом да су
осигурани код Корпорације. Након тога, осигурање дугорочних стамбених кредита код Корпорације не доноси банкама никакву повољност по питању обрачуна
обавезне резерве.
4. Закон о корпорацији и корпорација
Законом о Корпорацији основана је Корпорација као правно лице специјализовано за осигурање потраживања по основу стамбених кредита које одобравају
банке и друге финансијске организације, која су обезбеђена хипотеком, као и
за обављање других послова у вези са тим осигурањем. Оснивачки капитал, у
износу од 10 милиона евра, неопходан за почетак рада обезбеђен је из буџета
Републике Србије, а предвиђено је да се средства за рад Корпорације обезбеђују
из прихода Корпорације, донација, буџета Републике Србије и других извора, у
складу са законом.
Такође, утврђено је да укупан номинални износ обавеза Корпорације које
произилазе из обављања делатности из обављања делатности Корпорације може
бити највише до 16 пута већи од износа капитала Корпорације (тзв. мултипликатор). Наведено можемо да посматрамо као неку врсту прописане адекватности
капитала у износу од 6,25%. У вези са предметним мултипликатором, Влади је
дата могућност да за одређени временски период, на образложени захтев Корпорације, да сагласност да номинални износ обавеза Корпорације буде и више од 16
пута већи од износа капитала Корпорације. Иначе, прописано је да Корпорација
за своје обавезе одговара својом имовином.
Закон о Корпорацији, који има само 26 чланова (већина чланова се уређује
органе Корпорације и општа акта Корпорације – нпр. Управни одбор, директора,
Надзорни одбор, расподелу добити, надзор и сл.) прописује и да се Корпорација може организовати као акционарско друштво (с тим да вредност државног
капитала у укупном капиталу Корпорације не може бити мања од 51%), као и
да Корпорација средства користи у складу са законом, Статутом Корпорације и
програмом рада Корпорације, док слободна средства може пласирати у првокласне хартије од вредности (хартије од вредности Републике Србије, обвезнице по
основу старе девизне штедње и сл.)
Правилима пословања Корпорације прописано је, између осталог, да Корпорација осигурава кредите које банке или друге финансијске организације одобре
физичким лицима за куповину, адаптацију и изградњу некретнина. Корисници
осигурања кредита су банке или друге финансијске организације са којима Корпорација има закључен уговор о осигурању кредита и регулисању међусобних
обавеза у пословима осигурања кредита за обезбеђење дела кредита које банке
или друге финансијске организације одобравају физичким лицима. Наведеним
уговором регулишу се осигурање кредита, наплата банака или других финансијских организација од Корпорације у случају наступања осигураног случаја,
контрола наменског коришћења кредита осигураних код Корпорације, плаћање
премије осигурања итд.
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Према наведеном уговору са банкама, осигурана сума представља 75% од
износа који чине: неплаћена главница по кредиту, доспела редовна камата и други документовани трошкови реализације наплате из продаје имовине и / или
инструмента обезбеђења по доспелом кредиту које банка буде имала, осим трошкова адвоката. Уговором је утврђено да ће Корпорација по пријему писменог обавештења да је доспео у целости и захтева банке за наплатом осигураног случаја,
у року од десет радних дана, исплатити све заостале ануитете са припадајућом
затезном каматом, дефинисаном у уговору о кредиту и наставити да плаћа месечне ануитете до момента наплате банке по свим инструментима обезбеђења од
корисника кредита. Што се тиче расподеле средстава добијених по основу продаје
имовине и наплате путем других инструмената обезбеђења, иста се наплаћују
следећим редоследом: Корпорацији (укупна сума ануитета плаћена од стране
Корпорације банци), банци (ненаплаћена главница) и корисник кредита (уколико је преостао неки износ). Уколико потраживање банке по основу ненаплаћене
главнице и свих прописаних трошкова превазилази наплаћену суму по основу
реализације свих инструмената обезбеђења, Корпорација покрива 75% од оствареног губитка.
Хипотетички пример функционисања осигурање потраживања по основу
стамбених кредита које Корпорација пружа банкама:
Табела, бр. 1: Хипотетички пример функционисања осигурање потраживања
Осигураник (корисник осигурања)
Банка
Износ стамбеног кредита који је банка дала клијенту
100.000 евра
Средство обезбеђења
Хипотека
Преостали дуг након раскида уговора о стамбеном кредиту
70.000 евра
Плаћање ануитета од стране Корпорације (нпр. 10 месеци
3.000 евра
по 300 евра)
Износ добијен продајом хипотековане непокретности
60.000 евра
(након одбитка прописаних трошкова)
Нето губитак банке (70.000 – 60.000)
10.000 евра
Укупан износ који Корпорација покрива (75% од 10.000 евра)
7.500 евра
Износ који је Корпорација већ исплатила банци (по основу
3.000 евра
ануитета)
Преостали износ који Корпорација исплаћује банци (7.500
4.500 евра
– 3.000)
Извор: Креација аутора.

5. Корпорација и тренутни тржишни услови
Тржишни услови по питању каматних стопа су се значајно изменили од почетка пословања Корпорације. Дошло је до значајног пада тржишних каматних
стопа које имају директан утицај на каматне стопе на стамбене кредите.
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„Јефтин” новац, односно снижене каматне стопе на стамбене кредите (услед
негативних стопа које представљају променљиви део укупне каматне стопе, али
и услед смањења фиксног дела укупне каматне стопе (банкарске марже) услед тржишне конкуренције и „вишка” ликвидности) негативно су утицали на атрактивност осигурања стамбених кредита код Корпорације. Наиме, премија осигурања
„поскупљује” кредит, односно повећава укупне трошкове где у условима ниских
каматних стопа банке које нуде стамбене кредите „без осигурања код Корпорације” у датим околностима стичу конкурентску предност у односу на тржишне
учеснике код којих је „осигурање код Корпорације” обавезно.
Илустративан пример кретања тржишних стопа (Еурибор, која најчешће
представља променљиви део укупне каматне стопе на стамбене кредите) у протеклом периоду:
Табела, бр. 2: Пример кретања тржишних стопа – Еурибора
Година
Почетак XII 2005
ПочетакXII 2006
ПочетакXII 2007
ПочетакXII 2008
ПочетакXII 2009
ПочетакXII 2010
ПочетакXII 2011
ПочетакXII 2012
ПочетакXII 2013
ПочетакXII 2014
ПочетакXII 2015
ПочетакXII 2016
ПочетакXII 2017
ПочетакXII 2018
ПочетакXII 2019
ПочетакXII 2020
ПочетакXII 2021

Тромесечни
Еурибор
2,474%
3,638%
4,839%
3,816%
0,720%
1,026%
1,469%
0,190%
0,236%
0,082%
-0,116%
-0,313%
-0,326%
-0,316%
-0,400%
-0,526%
-0,572%

Шестомесечни
Еурибор
2,587%
3,743%
4,775%
3,859%
0,997%
1,258%
1,697%
0,342%
0,331%
0,179%
-0.045%
-0,219%
-0,271%
-0,248%
-0,345%
-0,508%
-0,541%

Извор: креација аутора из базе података:

https://www.euribor-rates.eu/en/euribor-rates-by-year/, 15. 1. 2022.

Такође, имајући у виду да је уобичајена пракса да банке трошак плаћања премије осигурања Корпорацији уговором о кредиту преносе на корисника кредита, сведоци смо да су последњих година нека удружења потрошача и корисника
финансијских услуга активна на мотивисању клијената да туже банке тражећи
поврат средстава уплаћених по основу премије осигурања код Корпорације, што
не иде у прилог атрактивности осигурања стамбених кредита код Корпорације.
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Ову ситуацију је, на неки начин, „разрешио” Врховни касациони суд правним
ставом Грађанског одељења, усвојеним на седници одржаној дана 16. 9. 2021 године, у вези са дозвољеношћу уговарања премије осигурања, као обавезе корисника осигурања, код Корпорације, којим је утврдио да је „правно ваљана одредба
Уговора о кредиту којим се корисник кредита обавезује да плати банци премију
осигурања код Националне корпорације за осигурање стамбених кредита, под
условом да је та обавеза јасно предочена кориснику кредита у предуговорној фази
исказивањем ове врсте трошкова кредита и његовог процентуалног номиналног
износа у понуди. Банка није дужна да корисника кредита упозна са структуром
и начином обрачуна премије осигурања.”
Све наведено указује на чињеницу да би у наредном периоду требало „ажурирати” правни оквир који уређује пословање Корпорације у складу са садашњим
и претпостављеним будућим тржишним условима, а у циљу веће сигурности и
смањења ризика како банака, тако и корисника стамбених кредита. Постојање
институције овог типа свакако доприноси додатној сигурности целокупног финансијског система.
6. Могуће опције за побољшање осигурања
стамбених кредита код корпорације
Разлози који су постојали када је, пре више од 15 година, доношен Закон о
Корпорацији (развој хипотекарног тржишта, повећање доступности стамбених
кредита ширем слоју становништва, смањење ризика кредитора, давању доприноса смањивању каматних стопа на стамбене кредите), постоје и даље, уз тренутно промењене тржишне околности.
С тим у вези, потреба за институцијом као што је Корпорација свакако
доприноси додатној сигурности целокупног финансијског система и регулисања
функционисања тржишта стамбених кредита, са свим бенефитима које то тржиште има на економију једне земље, што су препознале и многе друге земље
које у свом систему имају институције сличне Корпорацији, имајући у виду да
наведена осигурања нису у фокусу комерцијалних осигуравајућих компанија.
Међутим, чињеница је да је неке правне норме и начин функционисања
осигурања стамбених кредита код Корпорације, који су одиграли своју улогу на
почетку, потребно прилагодити новим условима на тржишту и будућим очекивањима.
Евентуалне измене Закона о Корпорацији би могле да иду у правцу разраде могућности да неки стратешки партнер „уђе” у капитал (тренутно, Закон о
Корпорацији само даје могућност да се Корпорација може организовати као
акционарско друштво (с тим да вредност државног капитала у укупном капиталу Корпорације не може бити мања од 51%), али остали чланови практично
онемогућују реалну реализацију те одредбе). Такође, „увођење” Народне банке
Србије као надзорног тела би допринело раздвајању власништва од надзора, и
омогућило даље пословање на принципима који су више тржишни. Имајући у
виду да је Корпорација државна институција, законско прописивање одредбе о
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томе да Корпорација нема право регресних потраживања од штетника (у овом
случају корисника кредита) било би неопходно, а наведено би било позитиван
корак у „приближавању” ове врсте осигурања корисницима кредита (имајући
у виду да је у највећем броју случајева највреднија имовина хипотекована непокретност која се прода, позитиван економски ефекат потраживања од лица
коме је продата највреднија имовина је упитан, имајући у виду трошкове вођења
судског поступка, док је негативан друштвени и репутациони ефекат очигледан).
Као један од најбржих и најделотворнијих позитивних ефеката на „враћање”
атрактивности ове врсте осигурања када су банке у питању, било би поновно
враћање неких видова повољности у третирању стамбених кредита који су осигурани код Корпорације, уз прописивање обавезности „нуђења” на осигурање свих
стамбених кредита који прелазе одређени ниво ЛТВ рација.5
Такође, као опција постоји могућност да држава директно гарантује за обавезе Корпорације што би утицало на повољнији третман стамбених кредита који
су осигурани код Корпорације него што је сада случај, али реално ова опција није
вероватна нарочито ако се има у виду какав би потенцијални утицај имала ова
опција на државни буџет и могућност пословања Корпорације на мање тржишним принципима што не иде у прилог стабилности финансијског система.
Коришћење законске могућности (која би, такође, требало да буде прецизније уређена) да Корпорација издаје хартије од вредности на основу успостављене хипотеке представљало би новину на нашем тржишту капитала, допринело би
развоју тржишта капитала и дало могућност већег избора друштвима за осигурање, институционалним инвеститорима, за инвестирање средстава техничких
резерви.
Постоји могућност и за промену модела осигурања, односно постојање неколико различитих опција осигурања које би биле тржишно конкурентне.
7. Закључак
Осигурање стамбених кредита и Корпорација су оправдали своје постојање,
јер су имали кључну улогу (уз субвенционисање стамбених кредита од стране
државе) у покретању и развоју тржишта стамбених кредита.
Међутим, тржишни услови и околности су значајно промењени у односу на
период почетка пословања Корпорације, тако да би постојећи Закон о Корпорацији и модел осигурања требало „ажурирати” у складу са новом ситуацијом.
Наиме, постојећи закон је ограничавајући, како у погледу послова којим се Корпорација може бавити, тако и у погледу могућности „уласка” инвеститора у Корпорацију (кроз продају дела капитала, евентуални ИПО и сл.) Такође, било би
целисходно јасно дефинисати правни статус Корпорације, као и могућност за
промену модела осигурања, односно увођење различитих опција осигурања које
би биле тржишно конкурентне.
Шошкић, Д., Урошевић, Б. (2001). „Секундарна хипотекарна тржишта”, Економски анали, 44,
(151/152), 5–28.
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Такође, чињеница је да су за рад Корпорације која осигурава потраживања
по основу стамбених кредита (а која има своју позитивну улогу у финансијском
систему једне земље) неопходни подстицаји који би ово осигурање учинило атрактивним за банке, па се као један од најефикаснијих модалитета јавља омогућавање „повољнијег” билансног третмана стамбених кредита осигураних код
Корпорације.
На крају, требало би имати у виду цикличност економије и самим тим тржишних услова (на пример, висине каматних стопа), тако да није питање да ли
ће, већ када ће каматне стопе на тржишту поново кренути узлазном линијом
када ће поново бити већа потреба за осигурањем стамбених кредита. Тада ће
улога Корпорације у стабилности финансијског система поново заузети место
које је имала првих година свог пословања. До тада, било би добро да се десе
неке промене у правном оквиру и самом пословању Корпорације како би модел
осигурања и пословање Корпорације ишло у корак са временом и динамичним
тржишним окружењем.
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Home loan claims insurance
– National Home Loan Insurance Corporation
Professional paper
Summary
The mortgage insurance market in Serbia is represented by the National Mortgage
Insurance Corporation (hereinafter: the Corporation). The Corporation was established
by law in 2004 and began operations in 2005. It provides payment guarantee and credit
risk insurance to the banks.
The insurance product that the Corporation provides to banks is coverage in the
amount of 75% of their losses following borrower default and collateral foreclosure.
That coverage is provided via two mechanisms - coverage of the full monthly payments
from the moment the bank declares default on the loan and coverage of the bank losses
after property foreclosure and sale. The full monthly payments from the moment of the
bank declares default on the loan to the moment of the property sale include principal
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amortization and interest, i.e. they maintain the cash flow towards the scheduled loan
amortization and bank income.
From its establishment the Corporation has have important role in initializing
and developing of the market of the mortgage loans in Serbia and for stability of the
financial system.
However, the market conditions have been significantly changed in last several
years (there is a significantly decline in market interest rates) and some improving of
the legislative that regulates operations and organisations of the Corporation seems to
be necessary.
Some of the options for improving of the legislative and operations of the
Corporation could be the following – regulatory recognition of the mortgage insurance
provided by the Corporation for the banking capital consumption purposes, improving
regulatory and supervisory framework for mortgage insurance, some changes and
impovement of the mortgage insurance product, considering the market conditions etc.
Key words: receivables insurance, housing loans, Corporation
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Апстракт
Обавеза пријаве околности значајних за оцену ризика осигуравачу је законска обавеза коју прописују сви закони који уређују уговор о осигурању са циљем
отклањања информативне асиметрије. Осигураник располаже информацијама
које је неопходно да осигуравач сазна како би проценио вероватност настанка
осигураног случаја за који се тражи покриће и донео информисану одлуку да
ли да закључи уговор о осигурању и под којим условима. У упоредном праву је
уобичајено да се прописују општа правила о обавези пријаве околности за оцену
ризика и посебна правила за одређене врсте осигурања лица. У раду разматрамо
и упоређујемо одредбе српског права са решењима из упоредног права и одредбама Начела европског уговорног права осигурања (даље у тексту: НЕУПО) којима
је уређена обавеза уговарача осигурања да пријави околности које су значајне за
оцену ризика код осигурања лица. Анализа је показала да одредбе Закона о облигационим односима (даље у тексту: ЗОО) у овом погледу треба осавременити
и усагласити са решењима из упоредног права и одредбама НЕУПО. Ауторка
указује да би у Преднацрт Грађанског законика Републике Србије требало унети
одређене новине у том смислу с обзиром да тренутно у овом предлогу нису предвиђене измене у српском праву и у том смислу даје конкретне предлоге.
Кључне речи: осигурање лица, пријава околности, ризик, оцена, кршење обавезе, санкције
1. Увод
За осигуравача је од посебног значаја да сазна све битне околности у вези са
предметом осигурања које ће му помоћи да на одговарајући начин процени степен
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ризика који разматра да преузме у осигурање и да доносе одлуку да ли има могућности да преузме конкретан ризик закључењем уговора о осигурању или не. С
обзиром да су осигуравачу непознате бројне чињенице које су му значајне за доношење одлуке о преузимању ризика у конкретном случају, успостављена је законска
обавеза уговарача осигурања да информише осигуравача о околностима значајним за оцену ризика. Ова обавеза је традиционално утврђена у законима којима се
уређује уговор о осигурању. Након процене ризика и одлуке да се ризик прихвати
у осигурање одређује се висина премије осигурања. Висина премије осигурања код
осигурања лица се утврђује на основу више чинилаца. На висину премије осигурања као цену ризика утиче степен вероватноће наступања осигураног случаја а од
значаја су и договорена осигурана свота, приступна старост осигураника, трајање
осигуравајућег покрића као и тарифник-ценовник осигурања (Вујовић, 2009, 48).
Српско право у одредбама ЗОО примењује традиционалну поделу осигурања
лица на осигурање живота и осигурање од несрећног случаја. Одредбама ЗОО
су детаљније уређена посебна правила за осигурање живота, а мањи је број одредаба које се односе искључиво на осигурање од последица несрећног случаја.
Код појединих одредаба се јавља недоумица да ли се примењују на сва осигурања
лица или само на одређену врсту тако да су предложене одређене измене у српском праву ради отклањања нејасноћа (Шулејић, 2010, 181). У одредбама Закона
о осигурању (даље: ЗО) је извршена подела на животна и неживотна осигурања
(ЗО, 2014, чл. 8). Врсте животних осигурања су: осигурање живота, осигурање за
случај венчања и рођења, рентно осигурање, допунско осигурања уз осигурање
живота које покрива: (1) допунско осигурање од последица незгоде уз животно
осигурање и (2) допунско здравствено осигурање уз животно осигурање. У неживотна осигурања која спадају у осигурање лица се убрајају осигурање од последица незгоде, укључујући и осигурање од повреда на раду и професионалних
обољења и добровољно здравствено осигурање.
У српском праву су врсте добровољног здравственог осигурања, услови и
начин организовања и спровођења овог осигурања уређени Уредбом о добровољном здравственом осигурању (даље у тексту: Уредба). На уговор о добровољном
здравственом осигурању се примењују посебна правила за закључење уговора о
добровољном здравственом осигурању и одредбе ЗОО којима се уређује уговор
о осигурању (Уредба, 2008, чл. 8, 12–29). Својевремено је, одмах по усвајању ЗОО,
критиковано што у његовим одредбама недостају правила о осигурању од болести (Јакаша, 1979, 24). У нашој новијој литератури је указано да је нужно да се овај
недостатак уклони и да се у новом Грађанском законику Републике Србије или у
посебном закону,1 уреде правила везана за добровољно здравствено осигурање
којима би се, са циљем заштите интереса осигураних лица, ограничила права
и утврдиле основне обавезе осигуравача (Славнић, 2010, 216). Ова иницијатива проф. Славнића није прихваћена од стране креатора Преднацрта ГЗ Србије.
Мишљења смо да је требало применити предложена конкретна законодавна реУ Закону о осигурању је прописано да се добровољно здравствено осигурање може обезбедити на
основу уговора у складу са посебним законом (ЗО, 2014, чл. 12).
1
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шења за добровољно здравствено осигурање која су формулисана по угледу на
упоредно-правна решења.
У одредбама ЗОО се „за лице на чији се живот осигурање односи”, а чије податке мора да садржи полиса осигурања живота, (ЗОО, 1978, чл. 943, ст. 1) надаље
користи израз „осигураник”. У теорији је својевремено указано да је неправилно коришћење израза „осигураник” у овом делу ЗОО (Јакаша, 1979, 24). Иако је
најављено да ће бити предложене одређене измене у српском праву у смислу да се
где је то неопходно уместо израза „осигураник” користи израз „осигурано лице”
(Шулејић, 2020, 181–182), те измене нису учињене у Преднацрту ГЗ Србије. Осигуравачи у условима осигурања под изразом „осигураник“ подразумевају „физичко лице од чије смрти, губитка опште радне способности, онеспособљења за
рад или нарушења здравља зависи исплата осигуране суме, односно накнаде”
(ДДОР, 2009, чл. 1). У Уредби се за лице које закључује уговор о добровољном
здравственом осигурању користе изрази уговарач осигурања и осигураник који
је и корисник бенефита из уговора.2 С обзиром да је то опште прихваћено и ми
ћемо у овом раду за осигурано лице користити израз „осигураник.”
У овом раду ћемо на почетку излагања приказати на који начин је уређена
обавеза пријављивања осигуравачу чињеница значајних за оцену ризика у осигурању лица, које околности се морају пријавити и на који начин. Наступање
одређених околности које доводе до промене ризика у току трајања уговора о
осигурању лица могу бити од значаја за важност уговора и обавезу обавештавања
осигуравача о чему ће такође бити речи. Размотрићемо које су правне последице
повреде обавезе пријаве, као и у којим роковима и под којим условима се осигуравач може позвати на пропусте у пријави. При том ћемо упоредити сада важеће
одредбе ЗОО, односно одредбе Преднацрта Грађанског законика Републике Србије (даље у тексту: Преднацрт ГЗ Србије) са решењима из упоредног права и
одредбама НЕУПО.
1. Пријављивање околности значајних за оцену ризика
У српском праву нису прописана посебна правила којима се уређује обавеза предуговорног информисања осигуравача о околностима значајним за оцену
ризика приликом закључења уговора о осигурању лица, тако да се у погледу ове
обавезе примењују општа правила која се примењују на све уговоре о осигурању
(ЗОО, 1978, чл. 907–911). Предложено је да се задржи исто решење и у Преднацрту ГЗ Србије.
У упоредном праву су поједини законодавци прописали посебна правила с
обзиром да се код осигурања лица ризик који је покривен осигурањем остварује
на личности осигураног лица. У овом раду ћемо приказати поједина решења која
„Осигураник је физичко лице које је склопило уговор о добровољном здравственом осигурању, или
за кога је, на основу његове сагласности, склопљен уговор о добровољном здравственом осигурању
са даваоцем осигурања и који користи права утврђена уговором о добровољном здравственом
осигурању, као и члан породице осигураника.”
2
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су специфична за осигурање лица и која могу послужити као узор за измене у
српском праву.
1. 1. Начин пријаве околности значајних за процену ризика
Уобичајени начин пријаве околности значајних за оцену ризика у осигурању
живота је попуњавање понуде за осигурање коју је сачинио у виду формулара
осигуравач и коју попуњава уговарач осигурања и/или осигураник. Ово није законска обавеза али је опште прихваћено у пракси. Понуда је саставни део уговора о осигурању живота. Према одредбама српског права уговор о добровољном
здравственом осигурању се закључује коришћењем образаца понуде које штампа
давалац осигурања – осигуравач (Уредба, 2008, чл. 17). У условима осигурања од
незгоде осигуравачи наводе да се уговор закључује на основу писане или усмене
понуде коју понуђач подноси осигуравачу и да осигуравач може да затражи од
понуђача писану понуду на посебном обрасцу (Дунав, 2015, чл. 3).
У оквиру понуде за осигурање осигуравачи постављају општа питања о осигуранику и она која се односе на здравствено стање осигураника. Општа питања
су да ли је осигураник изложен неким опасностима на послу или у слободном
времену (опасна занимања), да ли се бави спортом, професионално или рекреативно, подаци о висини и тежини као и о томе да ли има закључен други уговор
о осигурању живота или осигурању од незгоде. У шпанском праву је прописано
да је уговарач осигурања у обавези да осигуравача обавести о свим уговорима
о осигурању од незгоде које је закључио. Уколико то не учини осигуравач има
право на накнаду штете коју не може да наплати тако што ће је одбити од суме
осигурања (ЗУО Шпаније, 1980, чл. 101).
У упоредном праву се у појединим законима прописују посебна правила о
којим околностима осигуравач има право да тражи информацију од осигураника.
Осигуравач у Литванији код осигурања лица, живота или здравља, има право
да захтева да му се ставе на располагање исправе којима се доказују године
осигураног лица, здравствено стање, занимање и друге околности битне за оцену
ризика (ГЗ Литваније, 2000, чл. 6.994, ст. 2). Осигуравач има право на детаљну
и прецизну информацију о старости, полу и здравственом статусу лица чији
живот, здравље или телесни интегритет су предмет осигурања пре закључења
уговора о осигурању живота или осигурања од незгоде у Бугарској (Бугарски ЗО,
2005, чл. 243).
Попуњавање понуде некада зна да буде компликовано и заморно због
великог броја питања тако да осигуравачи настоје да поједноставе процес пријаве
за осигурање у свим врстама осигурања и то чине и у животним осигурањима.
Тако на пример лице које жели да закључи уговор са америчким осигуравачем
животног осигурања “Legal & General” има могућност да учини понуду
достављањем селфија на основу кога осигуравач за почетак процењује године
старости, пол, тежину а потом захтева додатне податке за процену ризика (Barrett, 2018, 68).
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Лице које попуњава понуду је у обавези да на постављена питања одговори
тачно, истинито и потпуно, да наведе све чињенице које су му познате и које
могу бити од значаја за процену ризика. Поред одговора на постављена питања
према одредбама српског права у обавези је и да пријави сваку другу околност
која му је позната а од значаја је за процену ризика и када није постављено питање
о тој околности у упитнику. На основу законских одредаба на осигуранику је
терет процене важности појединих околности значајних за оцену ризика иако
осигуравач поставља конкретна питања. Ово решење није у складу са тековинама
потрошачког права и савременим решењима у упоредном праву где је терет
процене важности пребачен на осигуравача који је у обавези да састави упитник
са конкретним јасно постављеним питањима (Иванчевић, 2021, 191). У условима
осигурања лица (живота и незгоде) српски осигуравачи одређују које околности
осигуравач сматра да су важне околности тако што наводе да су то одговори на
питања постављена у упитнику – пријави за осигурање.3
Принцип обавезе састављања упитника и одговора на питања осигуравача је
прихваћен и у одредбама НЕУПО (НЕУПО, 2015, чл. 2:101, ст. 1). Информације
које подносилац захтева за животно осигурање треба да пружи осигуравачу
обухватају околности које је осигурано лице знало или требало да зна (НЕУПО
2015, чл. 17:201, ст. 1). У овом духу се предлаже промена у формулацији обавезе
пријављивања околности значајних за оцену ризика у српском праву тако да би
уговарач осигурања био дужан да пријави околности значајне за оцену ризика које
су му познате или му нису могле остати непознате и које су предмет јасних и
прецизних питања које му постави осигуравач (Преднацрт ГЗ Србије, чл. 1419, ст.
1). У другом ставу овог члана се уводи обавеза осигуравача да у складу са законом
обезбеди податке који се односе на права личности, а који су му саопштени у
оквиру ове обавезе предуговорног информисања, што је од посебног значаја у
осигурању лица (Преднацрт ГЗ Србије, чл. 1419, ст. 2). Обавеза чувања поверљивих
података које друштво за осигурање сазна у пословању са осигураником, односно
другим корисником права из осигурања уређена је одредбама Закона о осигурању
(ЗО, 2014, чл. 175, 176). Подаци који су прикупљени од осигураника у поступку
закључења уговора се прикупљају, обрађују, чувају и користе у складу са одредбама
Закона о осигурању и Закона о заштити података о личности.
1. 2. Подаци о здравственом стању осигураника
При процени личних ризика код осигурања лица се узима у обзир здравствено стање осигураника. Осигуравачи као фактор ризика могу да користе здравствено стање осигураника с тим да су у обавези да своју процену заснивају на
упоредивим и објективним критеријумима (Иванчевић, 2019, 284). У појединим
„Околности од значаја за оцену ризика су одговори на писана питања у понуди за осигурање” која
садржи „…питања о чињеницама и околностима на основу којих осигуравач процењује ризик који
преузима у осигурање” (Wiener Stadtische, 2020, чл. 9, ст. 2, чл. 3, ст. 1).
„Важним се сматрају оне ризичне околности које би по мишљењу GRAWE -а могле да имају утицај на
одлуку да склопи уговор и таквима се сматрају оне околности за које је GRAWE изричито у писаном
облику поставио питања” (GRAWE, ABP 97, чл. 7, ст. 1).
3
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земљама се захтева да осигуравачи оправдају процену ризика коју су применили
и може се довести у питање и преиспитати актуарски обрачун (Nabholz, Somerville, 2011, 12, 14). У српском праву није прописана ова обавеза за осигуравача.
У осигурању живота се у условима осигурања наглашава да се могу осигурати
само здрава лица, док се лица која нису потпуно здрава и лица која представљају
увећани ризик могу примити у осигурање само под посебним условима у складу
са процедурама за пријем у осигурање (Сава, 2017, чл. 2). Осигуравачи не дефинишу у условима осигурања када ће се сматрати да је неко здрав нити када ће се
сматрати да није здрав у смислу испуњења услова за осигурање. Уколико се не
испољавају видљиви знаци болести обично се сматра да је лице здраво.
Субјективни осећај доброг здравља и неиспољавање симптома болести не
значи да је лице здраво. Осигураник може савесно да испуни упитник из понуде
а да то не одражава право стање његовог здравственог стања. Само медицинским испитивањем организма може се доћи до података релевантних за процену
здравља одређеног лица. Због тога осигуравачи као услов за пријем у осигурање
лица захтевају достављање додатне документације или обављање конкретних лекарских прегледа и анализа. За осигураваче је од посебног значаја да приликом
процене ризика имају на располагање свеже медицинске податке о здрављу лица
заинтересованог за осигурање као и да имају могућност провере података који
су пријављени у понуди за осигурање током трајања уговора и приликом одлучивању о праву на накнаду из осигурања.
У упоредном праву су прописана правила која се примењују приликом
прикупљања здравствених података и њихове провере. Закључење уговора о
осигурању лица према одредбама португалског права може да зависи од изјаве
о здравственом стању и резултата лекарског прегледа осигураног лица ради
процене ризика независно од обавезе пријаве околности значајних за оцену
ризика. Прописана је обавеза осигуравача да пре прегледа преда осигуранику
детаљан списак прегледа, тестова и анализа које он треба да обави, информацију
где си ти прегледи могу обавити, информацију везану за сношење трошкова
прегледа и како их лице може надокнадити, назнаку ком лицу или установи се
шаљу резултати лекарских прегледа и извештаји. На осигуравачу је терет доказа
да је испунио ову обавезу. Установљена је обавеза лекара да достави резултате
лекарских и других налаза осигуранику на његов захтев односно лицу које он
он изричито овласти за пријем истих ако осигураник није са њима већ упознат.
Уговарач и осигураник треба да буду обавештени о одлуци осигуравача поводом
резултата обављених прегледа и о одлуци осигуравача о прихватању у осигурање
по посебним условима или одбијању пријаве за осигурање. Није дозвољено
осигуравачу да осигуранику ускрати било коју информацију о његовом здрављу
којом располаже и има обавезу да му их на захтев учини доступним путем
одговарајућих средстава комуникације (ЗР Португалије, 2008, чл. 177, 178).
Прописано је да немачки осигуравач не стиче право да захтева од осигураника
да обави преглед када се уговори лекарски преглед осигураног лица (ЗУО Немачке,
2008, чл. 151). Истрагу, односно проверу личних података о здрављу појединца
за потребе осигуравача могу да спроводе само законом овлашћена лица (лекари,
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болнице, здравствене институције и др.) и оно је допуштено само ако је дотично
лице дало пристанак и уколико је то неопходно за процену осигураног ризика или
обавезу плаћања накнаде (ЗУО Немачке, 2008, чл. 213). У Луксембургу је изабрани
лекар у обавези да лицу које то захтева изда лекарско уверење које му је потребно
за закључење уговора о осигурању лица или за остварење права из уговора. Уз
претходно прибављену сагласност осигураника, што мора бити констатовано
у уговору, лекар осигураника је у обавези да достави уверење о узроку смрти
овлашћеном лицу осигуравача – лекару цензору (ЗУО Луксембурга, 1997, чл. 98).
У бугарском праву је прописано да осигуравач има право на приступ целокупној
медицинској документацији осигураника у вези са његовим здравственим
статусом као и да захтева ове информације од свих лица која располажу истим
после настанка осигураног случаја (Бугарски ЗО, 2005, чл. 243, ст. 2).
Од лица које даје одговоре на питања осигуравача из упитника се очекује да
на постављена питања одговори истинито и да не представља погрешно чињенице које наводи (Wandt, Bork, 2020, 86). Подносиоци захтева за осигурање нерадо откривају осетљиве и личне податке, некада не знају која је њихова важност
за осигуравача или не желе да открију поједине информације како би избегли
плаћање више премије осигурања (Final report PEICL, 2014, 43). Српски осигуравачи у условима осигурања скрећу пажњу уговарачу осигурања да је „у обавези да
са повећаном пажњом, тачно, потпуно и детаљно одговори на питања из понуде
осигурања која се односе на његово здравствено стање” (Меркур, 2013, чл. 12,
ст. 2). Према ставу теорије може се изоставити информација о болестима које су
безначајне као и болести које су престале, осим ако није изричито тражено да се
наведу претходне болести (Унан, 2016, 23). Код осигурања којима се покривају
тешке болести се у условима осигурања појединих осигуравача детаљно наводе
које су то остале околности о којима уговарач осигурања мора писаним путем
обавестити осигуравача, поред одговора на питања из пријаве за осигурање.4
Подаци о здрављу5 и генетски подаци6 се сврставају у посебну категорију
података који као осетљиви лични подаци могу бити обрађивани само ако је
носилац података дао изричиту сагласност за њихову обраду (Закон о заштити
података о личности, 2018, чл. 17; Закон о правима пацијената, чл. 21, ст. 1 и чл.
22). У ове податке спада историја болести пацијента, информација о било којој
То су све здравствене хроничне тегобе, душевне болести, трајнији или учесталији поремећаји
крвног притиска, поремећаји у крвној слици, концентрацији масноћа или шећера у крви или тегобе
са тим повезане, без обзира да ли се осигураник лечи или не; све постојеће болести или болести за
које се сумња да постоје; зависности од алкохола, наркотика, никотина или лекова; телесну тежину;
све прегледе, претраге или дијагностичке поступке који су осигуранику препоручени од стране
лекара у раздобљу од најмање 6 месеци пре потписивања понуде, а у вези су са болестима за које се
врши осигурање, без обзира да ли су обављени или не и какви су резултати (Grawe, ELITE, чл. 4, ст. 1).
5
„Подаци о здрављу” су подаци о физичком или менталном здрављу физичког лица, укључујући
и оне о пружању здравствених услуга, којима се откривају информације о његовом здравственом
стању (Закон о заштити података о личности чл. 4, ст. 1, т. 16).
6
„Генетски податак” је податак о личности који се односи на наслеђена или стечена генетска обележја
физичког лица која пружају јединствену информацију о физиологији или здрављу тог лица, а
нарочито они који су добијени анализом из узорка биолошког порекла (Закон о заштити података
о личности чл. 4, ст. 1, т. 14).
4
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инвалидности, болести, медицинској дијагнози, медицинском лечењу, лекарско
мишљење, резултати здравствених тестова, лекарски преглед. У Литванији је у
одредбама закона којим се уређује уговор о осигурању прописано да осигуравач
нема право да открива поверљиве податке, посебно о податке о здравственом
стању које је добио од уговарача осигурања, осигураника или корисника осигурања осим у законом предвиђеним случајевима. Осигуравач је у обавези да надокнади материјалну и нематеријалну штету оштећеном лицу уколико прекрши
ову обавезу (ГЗ Литваније, 2000, чл. 6.995).
По правилу српски осигуравачи осигуравају од незгоде сва лица без
обзира на њихово здравствено стање. Међутим, одређени здравствени подаци
осигураника су од значаја за обрачун премије осигурања и осигураник би требао
да их саопшти осигуравачу. Наиме, условима осигурања од незгоде се наглашава
да се лица чија је радна способност умањена услед неке теже болести, тежих
телесних мана или недостатака, осигуравају уз наплату повишене премије. У
случају да није наплаћена виша премија уговорене осигуране суме се смањују
сразмерно премији коју је требало платити према стварно плаћеној премији ако
настане осигурани случај код ових лица која представљају анормални ризик. Као
анормални ризик сматрају се лица која имају мане, недостатке или болести услед
којих је њихова општа радна способност умањена преко 50% према Посебним
условима за осигурање увећаних ризика (анормални ризик) (ДДОР, 2009, чл. чл.
4, ст. 2, чл. 9, ст. 2).
Према одредбама српског права давалац осигурања је у обавези да закључи
уговор о добровољном здравственом осигурању са сваким лицем које искаже јасну
намеру да овај уговор закључи „без обзира на ризик коме је осигураник изложен,
односно без обзира на године живота, пол и здравствено стање осигураника”
(Уредба, 2008, чл. 12, ст. 1). Решење којим се уводи принуда за осигуравача и
ограничава слобода уговарања је критиковано (Славнић, 2010, 192). Наметање
ове обавезе води негативној селекцији ризика и последично доводи до увећања
премије добровољног здравственог осигурања што се негативно одражава на
осигуранике.
У Уредби се, у одредби којом се прописује да премија добровољног здравственог
осигурања мора да буде једнака за све осигуранике тог осигурања који имају исти
степен ризика, наводи који су подаци од значаја за оцену ризика коме је изложен
осигураник. При оцени ризика се узимају у обзир године живота осигураника
у моменту давања понуде, пол, бонус, малус, здравствено стање осигураника,
односно таблице болести и таблице смртности (Уредба, 2008, чл. 33, 40, 47). Из
ових одредаба произилази право осигуравача да захтевају од осигураника да
им доставе здравствене податке. У условима осигурања се наглашава да се за
колективно осигурање не захтевају информације о здравственом стању, већ само
у случају индивидуалног добровољног здравственог осигурања (Миленијум, 2021,
чл. 6, ст. 7). Саставни део понуде за осигурање код индивидуалних добровољних
здравствених осигурања представља упитник о здравственом стању осигураника
који је одштампао осигуравач, а понуда је саставни део уговора о осигурању
(Триглав, 2013, чл. 6, ст. 1, 6). У условима осигурања се посебно наглашава да су
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првенствено „важне оне околности на које је осигураник одговорио у изјави о
здравственом стању” (Сава, 2015, чл. 6).
Условима добровољног здравственог осигурања се уређује право осигуравача
да по пријему понуде могу да траже од потенцијалног осигураника додатне
информације о здравственом стању, као и да захтевају да достави документацију
(лекарске и лабораторијске извештаје, налазе и др.) или да обави лекарски
преглед ако је то потребно. Неки осигуравачи предвиђају условима осигурања
да осигураник сноси трошкове лекарског прегледа и прибављања додатне
документације које додатно захтева осигуравач приликом разматрања понуде
за осигурање. Ове трошкове у поступку решавања осигураног случаја сноси
осигуравач (Generali, 2020, чл. 4, ст. 7, чл. 9, ст. 3). За лице за које процени да
представља увећани ризик већина српских осигуравача задржава право да га
прихвати у осигурање уз повећану премију (Триглав, 2013, чл. 6, ст. 7). Поједини
осигуравачи у условима осигурања наводе како се врши процена ризика који се
преузима у осигурање, опредељујући које лице представља стандардни ризик,
које увећани ризик,7 на који начин се утврђује степен увећаног ризика, да је
осигуравач овлашћен да лицу које представља увећани ризик може да понуди
осигурање уз измењене услове који подразумевају ограничење осигуравајућег
покрића, повећање премије осигурања и примену посебних каренци (Миленијум,
2021, чл. 13).
У португалском праву је прописано да се уговором о здравственом осигурању
сматрају покривене претходне болести које су познате осигуранику уколико ово
покриће није искључено, што се може учинити само изричитим споразумом.
Дозвољено је уговором предвидети каренцу за покриће претходних болести
која не може бити дужа од године дана (ЗР Португалије, 2008, чл. 216). Према
одредбама грчког права ово осигурање покрива болести које настану из узрока
који нису постојали или, ако су постојали на дан закључења уговора само под
условом да осигураник није знао да они постоје. Уговорне стране се могу и
другачије договорити о обиму овог покрића (ЗУО Грчке, 1997, чл. 32, ст. 1).
2. 2. 1. Забрана прибављања одређених података
У упоредном праву се у законима којима се уређује уговор о осигурању
прописује да обавеза пријаве околности значајних за оцену ризика постоји и у
осигурању лица с тим да се забрањује достављање генетских информација (ЗУО
Луксембурга, 1997, чл. 11, ст. 1; ЗО Белгије, 2014, чл. 58, ст. 1). Прописан је поступак са медицинском документацијом и изричито наглашено да се медицински
тестови који су неопходни за закључење и извршење уговора о осигурању не могу
„Стандардни ризик представља лице које у тренутку подношења упитника нема субјективне
физичке или психичке тегобе (болести) или су оне незнатног ризика према мишљењу осигуравача.
Увећани ризик представља лице, које у тренутку подношења упитника нема веће субјективне
физичке или психичке тегобе и обавља све животне и радне активности уз повремено или редовно
лечење, односно лице код којег постоји једна или више претходних болести које су дијагностиковане,
а за које је било потребно ванболничко или болничко лечење или терапија пре почетка осигурања”
(Миленијум, 2021, чл. 13).
7
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заснивати на тестовима генетске анализе ради одређивања будућег здравља (ЗО
Белгије, 2014, чл. 61, ст. 3; ЗУО Луксембурга, 1997, чл. 98).
У неким земљама, као што су Немачка и Португалија, се упућује на примену
посебних закона којима се уређује коришћење генетских тестова. У Немачкој осигуравач не сме да захтева од уговарача осигурања / осигураног лица да се подвргну тестирању, нити да захтева информације о генетском тестирању и анализама
спроведеним у прошлости, као ни да пита да ли је раније спроведено генетско тестирање. У вези раније спроведеног тестирања ова забрана се не односи на животно осигурање, инвалидско и пензијско осигурање ако је покриће веће од 300.000
евра или ако годишња пензија прелази 30.000 евра.8 Немачким осигуравачима је
забрањено да траже податке који би им омогућили дискриминаторски третман
осигураника противно одредбама закона који уређују забрану дискриминације,
као што су национално, етничко, расно порекло, трудноћа и материнство (Wandt,
Bork, 2018, 85). Португалски закон упућује на примену посебног закона који изричито забрањује осигуравачима да при одлучивању о захтеву за пријем у здравствено и животно осигурање користе било какву генетску информацију или да
траже да се заинтересована лица подвргну тестирању.9
У српском праву се изричита забрана коришћења генетских информација односи само на добровољна здравствена осигурања (Уредба, 2008, чл. 13). У правној
литератури је указано да у српском праву недостаје одредба која ће ослободити
уговарача осигурања санкција због повреде обавезе предуговорног информисања
у случају изостанка информације о чињеницама из генетских тестова, а по угледу
на решења из НЕУПО (Иванчевић, 2018, 292). Према одредбама НЕУПО осигуравачу није дозвољено да захтева да се уговарач осигурања или осигураник подвргну генетском тестирању, да захтева да му саопште резултате таквог теста, као
ни да такву информацију користи приликом процене ризика (НЕУПО, 2015, чл.
1:208, ст. 1). Изричито је наглашено да се ускраћивање информација из генетских
тестова неће сматрати повредом обавезе предуговорног информисања уговарача
осигурања (НЕУПО, 2015, чл. 2:106). Предвиђено је одступање од ових правила
када осигурана сума прелази 300.000 евра или када износ годишње премије прелази 30.000 евра, и то само за лица старија од осамнаест година (НЕУПО, 2015,
чл. 2:108, ст. 2).
3. Промене ризика у току трајања уговора о осигурању лица
У осигурању лица у српском праву уговарач осигурања је у обавези да
обавести осигуравача о чињеницама које су се промениле након закључења
уговора само ако је дошло до повећања ризика и ако је ризик повећан због тога
што је осигурано лице променило занимање (ЗОО, 1978, чл. 914, ст. 1; Преднацрт
ГЗ Србије, 2016, чл. 1429, ст. 1). У условима осигурања се наводи да је уговарач
осигурања у обавези да осигуравачу пријави сваку промену послова и радних
Act on Human Genetic Testing (Gendiagnostikgesetz—GenDG), sec. 18 para 1. GenDG.
ЗР Португалије, 2008, чл. 177, ст. 2, упућује на примену The Genetic Information Act, Portugal - Law n.
12/2005, par. 12.
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задатака које обавља и која се догоди у току трајања уговора. Ако до повећања
ризика дође из неког другог разлога на пример, погоршања здравља, нема
обавезе пријаве ове околности. Осигуравачи превентивно условима осигурања
ограничавају своју обавезу због бављења осигураника неком опасном делатношћу,
као што су спортске активности и спортска такмичења (Дунав, 2015, чл. 15).
У италијанском праву су прописана посебна правила у осигурању живота за
случај да дође до промене занимања или делатности осигураника. Ова промена
доводи до престанка осигурања само ако је на овај начин дошло до повећања
ризика у тој мери да га осигуравач не би примио у осигурање да је постојало
у моменту закључења уговора. Уколико би га прихватио у осигурање уз већу
премију исплата осигуране суме се смањује сразмерно премији која је уговорена
у односу на ону која би била утврђена за повећани ризик. Када је осигураник
обавестио осигуравача о промени има обавезу да се у року од петнаест дана
изјасни да ли жели да престане дејство уговора или да га одржи на снази уз
смањење осигуране суме, односно повећану премију. Осигураник се у року од
петнаест дана мора изјаснити о понуди осигуравача и његово ћутање се сматра
као прихватање понуде. Ако не прихвати понуду осигуравача уговор се раскида,
осигураник има право на откуп полисе, а осигуравач има право на премију за
период важности осигурања (ГЗ Италије, 1942, чл. 1926).
У упоредном праву је прописано промена којих околности у току трајања
уговора о осигурању лица се не мора пријавити у и код којих врста осигурања. У
шпанском праву се изричито наводи да у осигурању лица нема обавезе пријаве
промене околности у вези са здравственим стањем осигураника и да се оне ни у
ком случају не могу сматрати повећањем ризика (ЗУО Шпаније, 1980, чл. 11, ст.
2). У чешком праву се правила о повећању ризика не примењују на здравствено
осигурање. Код других осигурања лица обавеза обавештавања постоји једино у
случају да су уговарач осигурања или осигураник били обавештени о овој обавези, и само ако промена ризика која је настала није узета у обзир приликом
израчуна премије у тренутку закључења уговора (ГЗ Чешке, 2012, чл. 2795, ст. 2).
Наиме, уобичајено је да се одређене могуће промене ризика имају у виду приликом актуарских израчуна премије осигурања у моменту закључења уговора.
Према одредбама португалског права општа правила о повећању ризика
се не примењују на осигурање живота, као ни на осигурање од незгоде и радне способности и осигурање живота за случај погоршања здравља осигураника (ЗР Португалије, 2008, чл. 190). У белгијском праву се правило о обавези
пријаве промене околности не примењује на уговор о осигурању живота, о
здравственом осигурању или осигурању кредита (ЗО Белгије, 2014, чл. 81, ст. 1).
У праву Луксембурга се одредбе о повећању ризика не примењују на осигурање
живота и здравствено осигурање када дође до промене здравственог стања
осигураника као и на осигурање кредита (ЗУО Луксембурга, 1997, чл. 34, ст. 4).
Одредбе о повећању ризика се не примењују у грчком праву на осигурање живота
и здравствено осигурање (ЗУО Грчке, 1997, чл. 4, ст. 3). У аустријском праву не
може бити уговорено да се повећање премије врши у зависности од старења или
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погоршањем здравственог стања осигураника у добровољном здравственом
осигурању (Славнић, 2010, 203).
Обавеза пријаве промене ризика, односно околности које имају за последицу повећање ризика или стварање нових опасности се у француском праву не
примењује на осигурање живота (француски ЗО, 2005, чл. 113- 2, ст. 4, подст. 5).
Одредбе о правним последицама након промене ризика (погоршања / смањења)
се не примењују на осигурање живота и здравствено осигурање када дође до
промене здравственог стања осигураника. (француски ЗО, 2005, чл. 113-4, ст. 6).
Међутим, ако је закључено ризико осигурање као средство обезбеђења враћања
кредита за случај смрти, инвалидности, привремене неспособности и незапослености, осигураник је у обавези да пријави промену околности значајних за
оцену ризика које настану као последица промене његовог здравственог стања
(француски ЗО, 2005, чл. 113-8).10 Ово решење је засновано на чињеници да се
осигурањем живота корисника кредита поред ризика биолошке природе покрива
и економски ризик незапослености и неспособности за рад.
У немачком праву су прописана посебна правила о промени ризика у осигурању живота и незгоде. Повећањем ризика се сматра промена околности ризика
коју су изричитим текстуалним споразумом уговорне стране договориле (ЗУО
Немачке, 2008, чл. 158, ст. 1, чл. 181, ст. 1). Рок у коме се осигуравач може позвати
на околност повећаног ризика у осигурању живота је пет година. У случају повреде обавезе информисања осигуравача о повећању ризика у осигурању живота,
или ако је до повећања ризика дошло радњама осигураног лица са намером или
подмукло, рок је десет година (ЗУО Немачке, 2008, чл. 158, ст. 2). У осигурању од
незгоде након истека рока од месец дана од наступања повећања ризика и накнаде из осигурања се снижавају према тарифи осигуравача као да су уговорене.
Остала права на која по општим одредбама има осигуравач може да користи
само у случају да му осигураник није пријавио повећање ризика са подмуклом
намером (ЗУО Немачке, 2008, чл. 181, ст. 2).
У здравственом осигурању се у немачком праву не примењују одредбе о повећању ризика, поништењу и раскиду уговора и уговором се не може мењати ово
правило на штету осигураника или осигураног лица (ЗУО Немачке, 2008, чл. 194,
ст. 1, чл. 208). У португалском праву је прописано да се општа правила о повећању
ризика не примењују у вези са изменама здравственог стања осигураника (ЗР Португалије, 2008, чл. 215). Према одредбама аустријског, швајцарског права у здравственом осигурању осигуравач не може ни да повећа ни да смањи премију осигурања у току трајања уговора и не може ни да откаже уговор (Славнић, 2010, 199).
Према одредбама НЕУПО клаузула о повећању ризика ће имати дејство ако
је повећање конкретног ризика значајно и ако је оне врсте која је наведена у уговору о осигурању (НЕУПО, 2015, чл. 4:201). Међутим, неправичном уговорном
одредбом се сматра одредба уговора о осигурању живота којом се одређује да се
У моменту закључења уговора осигураник је 2. 4. 1993. дао изјаву о свом добром здравственом
стању, али није обавестио осигуравача да је 22. 4. 1993. добио налаз да је ХИВ позитиван. Суд је
пресудио у корист осигуравача с обзиром да осигураник није обавестио осигуравача о новонасталим
околностима (Француски касациони суд, 2. Грађанско одељење, 22. 1. 2004, бр. 67 F-P+B, Осигурање,
бр. 10/2005).
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повећањем ризика сматра старост или погоршање здравља (НЕУПО, 2015, чл.
17:302; чл. 2:304).
3. 1. Смањење ризика
У српском праву нису прописана посебна правила о смањењу ризика у осигурању лица, тако да се применом општег правила може захтевати од осигуравача
одговарајуће смањење премије ако дође до смањења ризика (ЗОО, 1978, чл. 916;
Преднацрт ГЗ Србије, 2016, чл. 1431). Разлог за то може бити промена занимања
осигураног лица које је мање ризично због чега би се применила друга нижа тарифа. Промена неке друге околности не би требала да буде предвиђена условима
осигурања као значајна.
Код уговора о осигурању, осим уговора о осигурању живота и здравственом
осигурању, осигуравач у Белгији и Луксембургу је у обавези да одобри смањење
премије од дана када сазна за смањење ризика под условом да би да је смањени
ризик постојао у тренутку закључења уговора одобрио покриће под другачијим
условима. Ова обавеза се не примењује на осигурање живота или здравствено
осигурање када дође до промене здравственог стања лица (ЗУО Луксембурга,
1997, чл. 33; ЗО Белгије, чл. 80).
Правила о смањењу премије због смањења ризика се у немачком праву у осигурању живота примењују само уколико дође до смањења ризичних околности
које су договорене изричитим споразумом као околности које ће се сматрати
смањењем ризика. (ЗУО Немачке, 2008, чл. 158, ст. 3).
4. Правне последице повреде обавезе пријаве
У случају да је намерно учињена нетачна пријава или прећутана нека околност за оцену ризика, а осигуравач да је знао за ту чињеницу не би закључио
уговор о осигурању уговор је рушљив (ЗОО, 1978, чл. 908, ст. 1). На осигуравачу
је терет доказа да је до пропуста дошло са намером и да се ради о превари. Ово
решење са одређеним модификацијама и прописивањем услова је прихваћено и
у упоредном праву (Иванчевић, 2021, 204).
У осигурању лица се најчешће прећуте околности које су од значаја за процену здравственог стања осигураника, као што су хируршке интервенције, хроничне болести, на пример дијабетес или ХИВ и сл. Осигуравач у случају оваквих
пропуста који су учињени намерно има право да се позове на нетачност и непотпуност пријаве, одбије да исплати накнаду из осигурања и захтева поништај
уговора. Међутим за процену оправданости оваквог понашања осигуравача од
значаја је да ли су питања у упитнику прецизно и јасно формулисана за разумевање просечног осигураника, да ли је прецизирано који се подаци траже у вези
здравља и да ли је заступник осигуравача указао на значај података који су тражени. Заступник појашњава и тумачи питања осигуравача, објашњава њихов значај
за осигурање ризика и покриће, даје примере одговара других осигураника или
саветује о типу информације које је потребно да се дају. Ако погрешно саветује
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уговарача осигурања да неке информације не треба да спомиње, иако би осигуравач ту информацију сматрао битном, а уговарач се ослони на савет заступника,
сматра се да осигуравач не може да се позове на пропуст у обавештавању. Условима осигурања се наводи да се сазнање посредника осигурања не сматра сазнањем
осигуравача” (Grawe , 2007, чл. 8, ст. 3, т. 1).
Нејасна питања могу осигураника навести да нетачно или непрецизно одговори. Некада осигураник погрешно разуме питање и због тога нејасно одговори,
или у заблуди да одговор који није одговарајући или пак одговори на шаљив
начин када му је питање нејасно. Када је упитник формулисан јасно и недвосмислено а осигураникови наводи у упитнику су били неистинити, тако да подаци
мењају предмет ризика или му умањују могућност конкретизације, чак и у случају
да такав измењени ризик није од утицаја на могућност остварења осигураног случаја, према одредбама француског права повреда се санкционише ништавошћу
уговора (француски ЗО, чл. 113-8).11
Српски осигуравачи у условима осигурања лица скрећу пажњу да имају право да пониште уговор ако уговарач осигурања „намерно или грубом непажњом”
прекрши обавезу пријаве околности значајних за оцену ризика (Grawe ABP 97,
2007, чл. 7, ст. 2). Сматра се да је осигуравач тај који треба да докаже да је дошло
до неиспуњења обавезе пријављивања околности значајних за оцену ризика, односно њеног непотпуног испуњења. У том смислу је предложено да се у српско
право унесе изричита одредба да „терет доказивања у погледу обавезе пријављивања или повреде других дужности од стране уговарача осигурања, односно осигураника сноси осигуравач” (Преднацрт ГЗ Србије, 2016, чл. 1418, ст. 9). Наведено
подразумева доказивање да је околност постојала у моменту закључења уговора
и да је осигураник није саопштио или је непотпуно или нетачно саопштио осигуравачу (Стојиљковић, 1995, 495) или његовом заступнику. У случају да осигуравач ово не може доказати одлука би била у корист осигураника. Француски
суд је пружио заштиту осигуранику и обавезао осигуравача да плати накнаду
из осигурања у случају када је приликом закључења уговора дошло до намерног
пропуста у пријави околности од значаја за оцену ризика јер осигуравач није
доказао да је ова лажна пријава могла да промени предмет ризика или његову
процену, односно одбио је да прогласи уговор ништавим с обзиром да осигуравач
није доказао да је лажна пријава била такве природе да он не би закључио уговор
да је за то знао.12
Према одредбама српског права уколико је било ненамерних пропуста у
пријави осигуравач може да предложи повећање премије сразмерно ризику који
је преузет у осигурање или да изјави да раскида уговор о осигурању у року од
месец дана од дана сазнања за нетачност или непотпуност пријаве (ЗОО, 1978,
чл. 909). Ово решење је прихваћено и у упоредном праву с тим да је дужина рока
у коме осигуравач може да се користи овим овлашћењима различита, од месец
дана до три месеца (Иванчевић, 2021, 198). Измена која се предлаже у српском
У том смислу одлука Апелационог суда у Metz-u, 1. Грађанско оделење, 25. 11. 2004, бр. 04/04604,
Осигурање, бр. 7-8/2006.
12
Француски касациони суд, 2. Грађанско оделење, април 2005, бр. 202 FS-D, Осигурање, бр. 4/2007.
11
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праву је да осигуравач, у року од месец дана од дана сазнања или од дана када је
постало очигледно да је прекршена обавеза, треба да саопшти уговарачу осигурања своју одлуку уз навођење правних последица његове одлуке (Преднацрт ГЗ
Србије, 2016, чл. 1429, ст. 1, 2).
У осигурању живота и здравственом осигурању не примењују се одредбе
којима се у грчком праву уређују правне последице ненамерних пропуста у пријави околности значајних за оцену ризика. Грчки осигуравач може да откаже уговор
о осигурању од незгоде, као и уговор о здравственом осигурању у року од месец
дана од дана сазнања да га осигураник није обавестио о постојању другог уговора
о осигурању од незгоде, односно уговора о здравственом осигурању (ЗУО Грчке,
1997, чл. 31, ст. 2).
Посебна правила су предвиђена за уговор о здравственом осигурању. Немачки осигуравач нема право на раскид уговора ни на измену уговора о здравственом осигурању ако осигурано лице није криво за повреду обавезе пријаве
(обична непажња). У обавезном здравственом осигурању није дозвољен раскид
уговора по било ком основу у случају обичне непажње, а уколико има кривице
осигураника рок за поништај уговора због нетачне пријаве је три године (ЗУО
Немачке, 2008, чл. 194, ст. 1). Према одредбама српског права давалац осигурања
не сме да раскине уговор о добровољном здравственом осигурању пре истека
рока на који је уговор закључен осим у случају да није плаћена премија која је
уговорена (Уредба, 2008, чл. 14, ст. 1).
4. 1. Правне последице нетачне пријаве
приступне старости осигураника
Приступна старост осигураног лица је од значаја за осигуравача јер се условима осигурања одређује горња граница година живота до којих се прихватају
појединци у осигурање и битан је фактор за одређивање премије осигурања. Осигуравачи условима осигурања ограничавају године лица која примају у осигурање
и наглашавају да млађа, односно старија лица могу бити осигурана само ако је то
посебним или допунским условима предвиђено.
Код осигурања од незгоде се сматра да лица млађа од 14 година и лица старија
од 75 година, односно код неких осигуравача старија од 65 година (Меркур, 2013,
чл. 2) спадају у категорију осигураника који су ризичнији од других. Статистички подаци показују да су ова лица изложенија ризику незгоде, млађи због дечије
неопрезности, а старији због смањене способности реаговања у свакодневним
активностима. Због тога је уобичајено да се условима осигурања предвиђа да у
случају да је осигураник старији од 75 година осигуравач има обавезу да исплати
само 50% од износа који би иначе требао да плати. Осигуравач старост осигураника може да узме у обзир приликом обрачуна премије, да у том случају не
смањује своју обавезу и тада се ова лица осигуравају по посебним условима који
важе за ову категорију осигураника.
У добровољном здравственом осигурању за време пута и боравка у иностранству код већине српских осигуравача се премија увећава за лица старија од
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70 година.13 Према условима Републичког фонда за здравствено осигурање у овој
врсти осигурања премија се увећава за лица старија од 75 година и ограничава се
период укупног периода трајања осигуравајућег покрића за ова лица до 30 дана у
оквиру 365 дана (РФЗО, 2020, чл. 3, 4).
4. 1. 1. Посебна правила за осигурање живота
Једна од најважнијих околности од значаја за оцену ризика у осигурању живота је приступна старост осигураника и од ње у великој мери зависи висина
премија осигурања. Због тога су прописане посебне последице нетачне пријаве
старости осигураника и у српском праву (ЗОО, 1978, чл. 944; Преднацрт ГЗ Србије, 2016, чл. 1470) као и у упоредном праву. Условима осигурања српски осигуравачи опредељују приступну старост осигураника у осигурању живота. Неки
осигуравају лица од 15 до навршене 65 године живота (GRAWE, Меркур), други
прихватају у осигурање лица од 14 до 70 године живота, с тим да осигурање истиче са навршених 75 година (ДДОР, Сава, Триглав), трећи одређују приступну
старост од навршених 14 до навршене 75 године живота (Winer).
У српском праву се савесности осигураника не придаје значај и може се било
када у току трајања уговора утврдити да ли су испуњени услови за ништавост
уговора ако године живота осигураног лица прелазе године до којих осигуравач
врши осигурање живота. Осигуравач је у обавези да врати примљене премије
уколико уговор буде ништав. Ово решење је својевремено критиковано у теорији
(Јакаша, 1979, 25) са образложењем да нема основа да се одустане од принципа из
чл. 908, ст. 2 ЗОО, о праву осигуравача да задржи премије ако је учињена намерна
нетачност пријаве година живота. Према ставу појединих аутора ово одступање
је прописано због елемента штедње у осигурању живота (Јанковец, 1983, 901).
У шпанском праву се наводи да се на нетачну пријаву околности за оцену
ризика у осигурању живота примењују општа правила, осим за нетачну пријаву
година живота. Осигуравач може оспорити уговор само у случају ако стварне
године у моменту закључења уговора премашују године до којих осигуравач одобрава осигурање (ЗУО Шпаније, 1980, чл. 89). У Португалији ако стварне године
живота одступају од минималних односно максималних година које је утврдио
осигуравач за пријем у осигурање а извршена је намерна погрешна пријава година осигуравач може да тражи поништај уговора (ЗР Португалије, 2008, чл. 189,
ст. 1). Према одредбама грчког права сматра се да лажна пријава година живота
утиче на процену ризика ако су године живота у моменту ступања покрића на
снагу ван граница година које су одређене тарифама осигуравача. Уколико је намерно извршена погрешна пријава година живота уговарач осигурања има право
само на откупну вредност полисе (ЗУО Грчке, 1997, чл. 29, ст. 1, 2).
Код уговора о осигурању живота ако је наведен нетачан датум рођења осигураног лица, чешки осигуравач има право да откаже уговор ако докаже да не
би закључио овај уговор. У том случају осигуравач има право да откаже уговор
за време трајања живота осигураника у преклузивном року, објективном од три
13

Сава, Дунав, Uniqa, Триглав, Winer.
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године односно субјективном од два месеца од дана сазнања за нетачну пријаву
година живота за осигураника кога иначе не би примио у осигурање према условима у моменту закључења уговора (ГЗ Чешке, 2012, чл. 2835).
Према одредбама немачког права осигуравач има право да раскине уговор у
случају да он не би закључио уговор да су тачно наведене године живота. У случају да би уговор закључио под другим условима накнада из осигурања се мења
сходно односу премије која одговара стварним годинама у односу на уговорену
премију (ЗУО Немачке, 2008, чл. 157).
Уколико је пријављено да осигураник има мање година него што их има али
стварне године не прелазе границу у оквиру које осигуравач врши осигурање
живота, осигурана свота се смањује у сразмери уговорене премије и премије
предвиђене за лице тих година (ЗОО, 1978, чл. 944, ст. 1, т. 2; ЗУО Немачке, 2008,
чл. 157; ГЗ Чешке, 2012, чл. 2834, ст. 1; ЗР Португалије, 2008, чл. 189, ст. 2). Ако
осигурано лице има мање година од пријављених премија се мора смањити на одговарајући ниво и осигуравач мора вратити разлику премије на коју нема право
(ЗОО, 1978, чл. 944, ст. 1, т. 3; ЗО Белгије 2014, чл. 163; ЗУО Шпаније, 1980, чл. 90,
ст. 2). Чешки осигуравач је дужан да смањи премију почев од периода осигурања
који следи после периода у коме је осигуравач примио нетачну информацију (ГЗ
Чешке, 2012, чл. 2834, ст. 2).
4. 1. 2. Рок за оспоравање уговора о осигурању лица
Уобичајено је да се законским одредбама ограничава временски период у
коме осигуравач може да доведе у питање ваљаност уговора о осигурању живота
због пропуста у пријави околности значајних за оцену ризика, односно погрешно
изнетих чињеница значајних за оцену ризика, као што су здравствено стање,
занимање, болести. Сматра се да би осигураник био одржаван у лажном уверењу
да је обезбедио очекивану сигурност полисом животног осигурања ако би право
осигуравача да оспори правну ваљаност уговора о осигурању било неограничено,
односно у дужем периоду што би му омогућило да са циљем наплате премије
одложи решавање проблема највероватније тек по смрти осигураника (Chang,
2010, 16). Осигуравачу се на овај начин омогућава да у одређеном временском
периоду преиспита захтев за животно осигурање како би открио да ли је било
пропуста у поступку пријављивања појединих околности. Корисници осигурања
и осигураници се штите од самовоље осигуравача, од захтева да по протеку
значајног периода након закључења уговора доказују истинитост навода из
пријаве за осигурање, те се у том смислу предвиђа право на оспоравање уговора
„током живота” осигураника. На овај начин се штити и јавни интерес јер се у
кратком временском периоду ускраћује заштита лицима која преварно поступају.
У упоредном праву су предвиђени рокови различите дужине за оспоравање
уговора о осигурању живота. Шпански осигуравач не може да оспори уговор
о осигурању живота по протеку године дана од дана његовог закључења под
условом да осигураник није поступао преварно. Уговором се може одредити да
овај рок буде краћи од годину дана, што је измена у корист уговарача осигурања,
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осигураника и корисника осигурања (ЗУО Шпаније, 1980, чл. 89). Након протека
две године од закључења уговора португалски осигуравач нема право да оспорава
на било који начин уговор због ненамерних пропуста или нетачности о ризику у
пријави пре закључења уговора, осим када је уговор закључен на краћи период
(ЗР Португалије, 2008, чл. 188).14 У Кини осигуравач може да раскине уговор о
животном осигурању због лажног пријављивања околности значајних за оцену
ризика у року од 30 дана од дана сазнања за узрок отказа, а најкасније у року од
две године од закључења уговора (Insurance Law of PRC 2009, art. 16(3)).15 Према
одредбама белгијског права осигуравач не може да се позива на ненамерне
пропусте или нетачност у пријави ризика од стране уговарача осигурања или
осигураног лица од момента ступања на снагу уговора о осигурању живота. Краљ
може да пропише услове под којима се може уговором одложити неоспоривост
(ЗО Белгије, 2014, чл. 162).
У одредбама НЕУПО је примена санкција за кршење обавезе предуговорног
информисања осигуравача ограничено код уговора о осигурању живота на период од пет година након закључења уговора, осим када се ради о преварном поступању (НЕУПО, 2015, чл. 17:201, ст. 2). У случају преварног поступања осигуравач
има право да поништи уговор о осигурању и задржи право на дуговану премију.
Обавештење осигуравача о поништењу мора бити достављено уговарачу осигурања у року од два месеца од дана сазнања за превару (НЕУПО, 2015, чл. 2:104).
Према одредбама српског права, осигуравач има обавезу да у преклузивном
року од три месеца од дана сазнања за намерну нетачност или непотпуност пријаве обавести уговарача осигурања о својој одлуци да се користи својим правом
на поништај уговора (ЗОО, 1978, чл. 908, ст. 3). Поједини осигуравачи условима
осигурања скраћују овај рок прописујући да њихово право на поништај уговора
о добровољном здравственом осигурању престаје уколико не изјави уговарачу
осигурања да намерава да се користи тим правом у року од три дана од дана сазнања за намерну нетачност пријаве или за прећуткивање (Generali, 2020, чл. 13).
Недореченост ове законске одредбе је довела до потребе да се тумачи у примени.
Због специфичности уговора о осигурању, чињенице да је осигуравач професионалац и да он бира да ли ће одржати уговор на снази или не и са циљем заштите
слабије уговорне стране годинама је у правној теорији тумачено да осигуравач
има обавезу да у овом року од три месеца пошаље обавештење осигуранику и да
у истом року поднесе тужбу суду за поништај (Јанковец, 1987, 560; Васиљевић,
1991, 435; Павић, 2009, 202). Овај став да је у питању посебан субјективни рок за
поништај рушљивог уговора о осигурању је потврђиван и у судским одлукама
(Беланић, 2018, 369). Међутим, временом долази до промене у тумачењу тако да
неки савремени теоретичари и судије сматрају да осигуравач слањем обавештења
уговарачу осигурања у року од три месеца испуњава услов да може поднети тужбу за поништај уговора (Вељковић, 2005, 828) и да тужба може бити поднета у
општем застарном року за поништај рушљивих уговора (Ћурковић, 2009, 104).
Ова правила се не примењују на осигурање незгоде и инвалидности који су допунски уз осигурање
живота, осим ако није другачије уговорено.
15
Изменама законских одредаба које су усвојене 2009. године.
14
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Према општим правилима облигационог права субјективни рок у коме лице у
чију корист је рушљивост установљена може да тражи поништај рушљивог уговора је годину дана од дана сазнања за превару, док објективни рок истиче по
протеку три године од дана закључења уговора (ЗОО, 1978, чл. 117, ст. 2). У појединим судским одлукама новијег датума је потврђен ово ново тумачење да се и
на уговор о осигурању примењује општи рок застарелости за рушљиве уговоре,
а не краћи преклузивни рок од три месеца. То је био случај када је осигуравач
тражио поништај уговора о осигурању живота због прећутане околности значајне за оцену ризика, конкретно прећутане чињенице болести осигураног лица од
чијих последица је преминуло по протеку две године од дана закључења уговора
(Жагар, 2020, 51). Значајно је да је суд одбио тужбени захтев јер су протекли
и субјективни и објективни општи рок у коме је могао да се тражи поништај
рушљивог уговора и у образложењу своје одлуке није коментарисао рок од три
месеца из чл. 908 ЗОО.16
У променама које се предлажу у српском праву осигуравач би био у обавези
да у року од два месеца од дана сазнања за намерну нетачност или непотпуност
пријаве, односно превару обавести уговарача осигурања о отказу уговора (Преднацрт ГЗ Србије, чл. 1422, ст. 2). Овај предлог измена је критикован као неодговарајући из више разлога. Предложено је да се прецизира да се осигуравач у
преклузивном субјективном року од три месеца може обратити суду са захтевом
за поништај уговора с тим да има обавезу да у истом року обавести уговарача
осигурања о својој одлуци (Иванчевић, 2021, 207).
Најчешће се поништај уговора о осигурању живота тражи због прећутане
важне околности која се односи на здравствене податке осигураника, као што
су болести. Осигуравач има могућност да приликом закључења уговора изврши
провере података који су дати од стране осигураника захтевом за достављање
додатне медицинске документације и захтевом за додатним лекарским прегледом
и анализама. Ако се овим правом провере осигуравач не користи нема право по
оцени суда на поништај уговора због намерне нетачне и непотпуне пријаве околности значајних за оцену ризика.17 У том смислу мишљења смо да би за уговоре о
осигурању живота требало прописати посебне рокове за поништај уговора због
намерне нетачне пријаве околности значајних за оцену ризика, осим за нетачно
пријављене године живота осигураника. Субјективни рок у коме би осигуравач
могао да тражи поништај предлажемо да буде три месеца од дана сазнања за намерну нетачност или непотпуност пријаве, а објективни рок две године од дана
закључења уговора. У субјективном року од три месеца би осигуравач био у обавези да обавести уговарача осигурања о својој одлуци да се определио да тражи
поништај уговора.
Уговор је закључен 15. 6. 2011, смрт је наступила 2013. и поднет захтев за накнаду. Лекар цензор је
21. 11. 2013. утврдио да је смрт последица болести која није пријављена, а тужба је поднета 12. 5. 2015.
Пресуда првостепеног суда је потврђена одлуком Вишег суда. Пресуда Основног суда у Новом Саду,
бр. П 4659/2015 од 28. 12. 2016 (Жагар, 2020, 51).
17
Пресуде Трговачког суда у Загребу, бр. XV П 64/2006 из 2008 и бр. XV П 5882/2007 из 2008.
(Ћурковић, 2009, 105).
16
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4. 1. 3. Клаузула неоспоривости у уговору о осигурању живота
Отклањање негативне стране неравноправног положаја уговорних страна
код уговора о осигурању живота постиже се увођењем клаузуле неоспоривости
(incontestable clause) у услове осигурања. Текст клаузуле најчешће гласи: „Ова полиса је неоспорива током животног века осигураника, а две године након датума
издавања” (Лабудовић, 2008, 355). У Кини је 2009. године законом уређена садржина клаузуле неоспоривости уговора о животном осигурању. Ова клаузула се
сматра најосновнијом и најважнијом клаузулом у осигурању живота (Salzman,
1969, 142).18 Обезбеђује да се по протеку одређеног времена трајања уговора о
осигурању живота не може оспорити правна ваљаност овог уговора. Практично
њом се обезбеђује осигуравачу период у коме може да преиспита ваљаност уговора, првенствено да ли има пропуста у обавези информисања о околностима
значајним за оцену ризика, а које се односе на здравствено стање, болести и занимање, али не и на погрешно наведене године живота.
Најчешће се у САД и Јапану примењује рок од две године за време живота
осигураника, а након издавања полисе (Лабудовић, 2008, 355). Поједини осигуравачи у САД данас предвиђају рок од једне године или краћи (Bisco, 2017, 3).
Уколико се осигуравач овим правом не користи у том року, уз услов да су уредно
плаћене премије, као и да уговор није повређен на други начин, сматра се да је
уговор пуноважан и дужан је да изврши исплату.
Ова клаузула се користи као конкурентско оружје али њен циљ није да
заштити уговор који је закључен преварним поступањем уговарача осигурања
(Vaughan, Vaughan, 2000, 211). Када се на несумњив начин могло утврдити да се
ради о превари судови су одбијали примену ове клаузуле (Mayer, Brown, 2012).19 У
случају да осигураник умре од тешке болести кратко време након закључења уговора о животном осигурању сматра се да свакако треба омогућити осигуравачу
да истражи тачност пријављених података (Chang, 2010, 16). Било је случајева и
када су судови прихватали важност ове клаузуле и у случају сумње на преварно
поступање сматрајући да је осигуравач имао примерен рок да провери да ли је
Ову клаузулу је први пут користила Енглеска компанија the London Indisputable Life 1848. године.
Прва компанија у САД која је 1861. године увела ову клаузулу je The Manhattan Life.
19
Крајем 2004. године осигурано лице је поднело захтев за животно осигурање. У обрасцу пријаве
је изјавило да је носилац Хепатитиса „Б” од 2000. године, али није навело да болује од цирозе јетре.
Преминуло је средином 2007. године од отказивања јетре. Осигуравач је одбио да исплати накнаду
и тражио је поништење уговора због преваре, док су корисници тужбом тражили исплату. Суд је
прихватио аргументе осигуравача, сматрајући да је преминули у моменту подношења захтева знао
да је његово стање теже од самог ношења вируса „Б”, да је пропуст покојника представља неискрено
лажно представљање којим је навео осигуравача да га прихвати у осигурање. Суд је утврдио да се
корисници у овом случају не могу ослонити на клаузулу неоспоривости, јер се пропуст покојника
квалификује као превара. Посебно због тога што је покојник дао изјаву којом гарантује да су одговори
у његовој пријави тачни према његовом најбољем знању и уверењу, а нису били. Занимљиво је да
у овом случају суд није разматрао да ли ова клаузула ограничава право осигуравача на оспоравање
и у којој мери (The Court of First Instance held in Ma Kim Ying v Manulife /International/ Limited /HCA
1989/2008/ – Mayer, Brown, 2012).
18
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било пропуста у пријави околности значајних за оцену ризика и да реагује захтевом за поништај уговора (Лабудовић, 2008, 356).
Основ за доношење овог ограничења је у заштити јавног интереса с обзиром
да доприноси већем поверењу у осигурање живота. Сматра се да је недопустиво
оставити без заштите корисника осигурања када осигурано лице умре, односно
држати осигурано лице у неизвесности током трајања осигурања (Лабудовић,
2008, 355, 356). Овом клаузулом корисник осигурања је заштићен у ситуацији
када осигуравач након смрти осигураног лица открије да је било пропуста у информисању приликом закључења уговора. Корисник осигурања није учествовао
у закључењу уговора, најчешће није упућен у то које и какве информације је дао
уговарач осигурања приликом закључења уговора. Заштићен је и од вођења евентуалног спора са осигуравачем након смрти осигураника који најчешће као уговарач осигурања даје податке осигуравачу.
Српски осигуравачи су својевремено у условима осигурања живота временски ограничавали право на поништај уговора због кршења обавезе пријављивања
околности значајних за оцену ризика (Сокал, 1989, 504). Тиме су модификовали
одредбу члана 908. ЗОО, прилагођавали је специфичностима овог уговора у корист уговарача осигурања, осигураног лица и корисника осигурања. Задржавали
су право на поништај уговора у првој години трајања уговора20 уз поштовање
обавезе обавештавања о својој одлуци у року од три месеца од дана сазнања.
Уколико у овој првој години наступи смрт осигураника задржавали су право да
ускрате исплату осигуране суме, ако је смрт последица прећутане важне околности, што је потврђивано и у судској пракси.21 Условима осигурања живота једног осигуравача било је ограничeno право на поништај уговора за време трајања
живота осигураника, а право на ускраћивање исплате осигуране суме кориснику осигурања било је предвиђено само ако је смрт осигураника наступила као
последица намерно или нетачно прећутане важне околности за оцену ризика
(WIENER, 2006, чл. 9, ст. 3).
Поједини српски осигуравачи и данас имају у својим условима за осигурање
ову клаузулу. Један осигуравач у својим условима наводи да неће имати право на
раскид уговора у случају да не буде тачно информисан о сумњивим околностима
ако је од склапања, преиначења или реактивирања осигурања протекла година дана
(GRAWE, 2007, чл. 8, ст. 3). Већина српских осигуравача ограничава своје право
на оспоравање уговора на период од три године од дана закључења уговора. Неки
осигуравачи уређују у условима осигурања да се овим правима могу користити у
прве три године трајања уговора о осигурању живота, под законом прописаним
условима (Триглав, чл. 6, ст. 4, 5).22 Код других је предвиђено да осигуравач може
Осигуравачи су проценили да је овај период довољан да се испоље последице нетачног
пријављивања одређених болесту и здравственог стања, а на основу искуства из претходних година.
У условима из 1970. године је овај период био прве две године осигурања (Сокал, 1989, 505).
21
Осигурано лице је било алкохоличар и боловао је од других болести у време закључења уговора
што је прећутао у пријави за осигурање. Суд је одбио захтев осигуравача за поништај уговора и
обавезао га да исплати накнаду јер се утврдило да је смрт наступила због емболије плућне артерије,
а не као последица алкохолисаности нити од болести које нису пријављене (Сокал, 1989, 504, 505).
22
Осигуравач је дужан да исплати прикупљењу математичку резерву ако се уговор раскида.
20
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у прве три године трајања осигурања да захтева поништење уговора или да одбије
исплату осигуране суме ако осигураник умре пре него што је осигуравач сазнао
за такву околност, ако је уговарач осигурања намерно нетачно пријавио или ако
је намерно прећутао неку околност која је такве природе да осигуравач не би
закључио уговор. У случају ненамерног пропуста у пријави осигуравач може у
прве три године трајања осигурања да изјави да раскида уговор или да тражи
повећање премије (Триглав, чл. 6, ст. 2, 4). Један осигуравач наглашава да има
право на ускраћивање исплате осигуране суме кориснику осигурања само ако
је смрт осигураника наступила као последица намерно или нетачно прећутане
важне околности за оцену ризика (WIENER, 2020, чл. 9, ст. 3).
5. Закључак
Анализа је показала да је у упоредном праву уобичајено да се прописују посебна правила о обавези обавештавања осигуравача о околностима значајним за
оцену ризика у осигурању лица и правним последицама повреде ове обавезе. У
раду смо приказали решења која могу послужити као пример за измене у српском
праву. Мишљења смо да би у Преднацрт ГЗ Србије требао унети одредбе којима
би се уредила одређена питања од значаја за поједине врсте осигурања лица са
циљем заштите корисника услуге осигурања као слабије уговорне стране. У том
смислу предлажемо да се везано за обавезу пријаве околности значајних за оцену
ризика пропише следеће:
• Да се уговор о осигурању лица закључује на основу понуде коју попуњава
лице заинтересовано за закључење уговора на обрасцу осигуравача и да је понуда
саставни део уговора о осигурању.
• Увести правила о којим околностима осигуравач има право да тражи информацију од осигураника приликом закључења уговора о осигурању лица, посебно о начину прибављања медицинске документације и њеном проверавању
у поступку процене ризика и обраде захтева за накнаду из осигурања, као и о
сношењу трошкова додатних прегледа и анализа.
• Увести забрану коришћења генетских информација и ослободити уговарача осигурања санкција због повреде обавезе предуговорног информисања у
случају изостанка информације о чињеницама из генетских тестова, а по угледу
на решења из НЕУПО.
• Да осигуравач треба да оправда процену ризика примењену у конкретном случају тако што ће да образложи своју одлуку о разлозима за одбијање да
прихвати понуду за осигурање лица, односно о разлозима због којих прихвата
осигураника у осигурање под посебним условима и/или са увећаном премијом
осигурања.
• Да се правила о повећању ризика не примењују на здравствено осигурање
и осигурање живота ка и на ризико осигурање живота ради обезбеђења враћања
кредита.
• Да нема обавезе пријаве промене околности осигуравачу у вези са здравственим стањем осигураника у осигурању лица и да се погоршање здравља и ста265
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рост ни у ком случају не могу сматрати повећањем ризика и не могу бити основ
за повећање премије осигурања у току трајања уговора.
• Да се у осигурању живота и здравственом осигурању не примењују одредбе
којима се у уређују правне последице ненамерних пропуста у пријави околности
значајних за оцену ризика.
• За уговоре о осигурању живота прописати посебне рокове за поништај уговора због намерне нетачне пријаве околности значајних за оцену ризика, осим за
нетачно пријављене године живота осигураника. Субјективни рок у коме би осигуравач могао да тражи поништај предлажемо да буде три месеца од дана сазнања
за намерну нетачност или непотпуност пријаве, а објективни рок две године од
дана закључења уговора. У субјективном року од три месеца би осигуравач био
у обавези да обавести уговарача осигурања о својој одлуци да се определио да
тражи поништај уговора.
• Да осигуравач поништај уговора о осигурању живота може захтевати само
у току живота осигураника.
• За уговоре о осигурању лица прописати субјективни рок од месец дана од
дана сазнања и објективни рок од једне године од дана закључења уговора у коме
осигуравач може да тражи измену уговора или да раскине уговор због ненамерног пропуста у обавештавању о околностима значајним за оцену ризика,
• Да осигуравач има право да ускрати исплату осигуране суме кориснику у
случају намерне нетачне или непотпуне пријаве околности значајних за оцену
ризика само ако је смрт осигураника наступила као последица прећутане важне
околности.
• Да се законом уреди садржина клаузуле неоспоривости уговора о животном осигурању.
Подржавамо иницијативу проф. Славнића да се у Преднацрт ГЗ Србије унесу
законодавна решења за добровољно здравствено осигурање која су формулисана
по угледу на упоредно-правна решења.
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Disclosure duties in personal insurance contract
Review scientific paper
Summary
The pre-contractual obligation to report circumstances significant for the
assessment of risk when concluding an insurance contract is a legal obligation of the
insurance policyholder. In this paper, we have considered the manner in which the
obligation to inform insurers about circumstances significant for risk assessment in
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personal insurance is regulated. The paper discusses the provisions of Serbian law and
compares with the solutions from comparative law and the provisions of the Principles
of European Insurance Contract Law (NEUPO), which regulates the obligation of
insurance policyholders to report circumstances that are important for risk assessment
in personal insurance. Comparative law provides special rules for certain types of
personal insurance. There are similarities in terms of regulating this obligation, but
there are also differences. There are various deadlines within which the insurer can
invoke the inaccuracy of the application. The analysis showed that the provisions of
the Law on Obligations (ZOO) in this regard should be updated and harmonized
with the solutions from comparative law and the provisions of NEUPO. The author
points out that the Preliminary Draft of the Civil Code of the Republic of Serbia should
include certain novelties in that sense, considering that currently this proposal does
not envisage changes in Serbian law. In the end, the author gives concrete suggestions
for arranging new rules.
Key words: personal insurance, disclosure duty, risk, breach of obligation, sanctions
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Прегледни научни рад
Апстракт
Обавеза предуговорног информисања присутна је у ЕУ директивама у области осигурања од средине деведесетих година, али чини се да предуговорне информације имају ограничен ефекат, нарочито ако се посматрају наспрам
прокламованих регулаторних циљева који су се желели постићи прописивањем
ове обавезе. Истраживања из области бихејвиоралне економије указују на то да
потрошачи ретко када информације читају, а још ређе информације које су им
достављене у складу са прописима, користе као основ за одлуку у погледу тога
који (од више понуђених) уговора о осигурању ће закључити. Рад представља истраживања у области бихејвиоралне економије која могу бити релевантна за разматрање тренутног ефекта и будућности обавезе предуговорног информисања
у праву осигурања, а затим износи закључке у погледу могућег будућег правца
развоја ове обавезе.
Кључне речи: обавеза предуговорног информисања, право осигурања, надзор
осигурања, бихејвиорална економија
1. Увод
Предуговорно информисање је као регулаторна техника (и обавеза за осигуравајућа друштва, посредника и заступнике осигурања) у право осигурања Србије дошла је кроз Европске Директиве о животном и неживотном осигурању и
Директиву о посредовању у осигурања. Како је већина ових Директива присутна
већ више од 20 година у правном поретку ЕУ (а неке су и замењене новим директивама попут Директиве о дистрибуцији осигурања која је заменила Директиву о
посредовању у осигурању), а у праву Србије са већим или мањим интензитетом,
који је сразмеран степену усклађености домаћег права са правом ЕУ скоро 10
година, односно од усвајања Закона о осигурању 2014. године, тешко да се може
говорити о томе да су у питању „нове” обавезе у праву осигурања. Предуговорно
информисање било је предмет детаљних анализа у домаћој правној литератури.
*
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(Славнић, Јовановић, 2008, 26–49; Славнић, Филиповић, 2015, 281–325; Грујић,
2019, 15–21; Грујић, 2020, 55–70).
Након двадесет година примене одређених правних норми можемо изнети
нека опажања о домашају и евентуалној будућности предуговорног информисања као регулаторне технике. Овај рад ће анализирати оно што су по мишљењу
аутора 3 кључна аргумента која се најчешће износе у дебатама у вези са обавезом
предуговорног информисања, а који могуодлучујуће утицати на положај ових
обавеза у будућности а то су:
1. Питање трошкова усклађености пословања,
2. Обимност и разумљивост предуговорних информација,
3. Утицај предуговорних информација на одлуку корисника услуге.
2. Трошкови усклађености
Нема сумње да сваки регулаторни захтев који држава постави пред привредне субјекте изискује одређена финансијска средства како би се пословање
ускладило са прописима. Један од могућих разлога зашто је предуговорно информисање популарна регулаторна техника у свим областима права, не само у
осигурању је зато што предуговорно информисање не оптерећује буџет државе
и државних органа, односно трошкови овог регулаторног захтева пребацују се на
пословне субјекте. Законодавац се ретко када упушта у објашњење зашто сматра
да су одређене предуговорне обавезе корисне за тржиште и учеснике, а готово
никада се не спроводе било какве анализе cost-benefit пре наметања нових захтева
(Dalley, 2007, 1129–1130). Овим можемо макар делимично објаснити константну
„инфлацију” предуговорног информисања у области осигурања, са аспекта законодавца / државе ове обавезе не изискују додатне трошкове.
Сасвим очекивано, један од првих аргумената којим се индустрија осигурања
брани у оваквим ситуацијама, често на веома рационалним основама услед недостатка било какве анализе која би указала потенцијалну корист нових захтева,
наспрам очекиваних трошкова, је управо аргумент цене имплементације нових
регулаторних обавеза.
За осигуравајућа друштва обавеза предуговорног информисања ствара
трошкове у три сегмента:
1. Утврђивање релевантних информација које се требају доставити уговарачу осигурања. Ово је нарочито изражено у ситуацијама када се законодавац
определи за генералну клаузулу, па захтева да друга уговорна страна буде информисана о свим „релевантним”, „важним”, „нужним” информацијама о уговору
о осигурању, не дајући прецизније инструкције шта се сматра „важним” информацијама. У оваквим ситуацијама, рационално је очекивати да када се суочи са
непознатом генералном клаузулом у погледу садржаја обавезе, пословни субјект
попут осигуравајућег друштва, како би минимизирало ризике од тога да ex post
суд или надзорни орган квалификују одређену информацију као „важну”, једноставно достави све информације клијенту (Enriqes, Gilotta, 2015, 531–532). Наравно све информације о уговору о осигурању се већ налазе у условима осигурања
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и полиси осигурања, па често долази до забуне у погледу различитих докумената
који могу имати ако не идентичан, онда макар у великој мери сличан садржај, а
ова забуна је у једним делом последица управо константног проширивања обима
информација које се достављају у предуговорној фази.
2. Састављање предуговорних докумената. Ради лакшег надзора над извршењем обавезе, закони најчешће прописују да се предуговорне информације
достављају у писменој форми на пример, чл. 84 Закона о осигурању Србије. Чак
и када је субјекту обавезе предуговорног информисања дата прецизна листа информација коју треба доставити другој уговорној страни, састављање документа може бити захтеван и напоран посао за осигуравајуће друштво, првенствено
када треба доставити предуговорне информације о квалитету и цени услуге осигурања. На пример један аспект квалитета осигурања је обим покрића, а други
аспект квалитета може бити проценат прихваћених одштетних захтева и брзина решавања одштетних захтева (колико често и на којим основама се одбијају
одштетни захтеви, колико брзо се информације и захтеви процесуирају). Ови
индикатори квалитета се могу теоријски израчунати и прибавити, али поставља
се питање како осигуравајуће друштво да ове податке представи „прегледно и
разумљиво”, како то најчешће захтева законодавац.
3. Презентовање информација у складу са стандардима транспарентности
које закони захтевају. Када успешно идентификује релевантне информације и
састави адекватну пратећу документацију, осигуравајуће друштво суочиће се са
додатним трошковима у погледу обуке запослених, како би сами запослени били
у могућности да усмено пруже потребне информације уговарачима осигурања, а
нарочито од ступања на снагу Директиве о дистрибуцији осигурања која и за запослене у осигуравајућим друштвима предвиђа 15 сати обавезне обуке годишње,
што је према тренутном закону у Србији обавеза само за посреднике и заступнике осигурања.
Емпиријски докази који су достављени Немачкој влади од стране националног удружења осигуравача, у периоду након реформе Немачког права осигурања
2008 и имплементирања обавеза предуговорног информисања и саветовања указују на то да обавезе предуговорног информисања на годишњем нивоу коштају
индустрију осигурања 322,92 милиона евра, а достављање информација током
трајања уговора о осигурању додатних 540,80 милиона евра. Другим речима
укупни трошкови инфомрисања уговарача осигурања су скоро милијарду евра
годишње, што их чини једним од најскупљих регулаторних захтева којим је индустрија осигурања оптерећена (Loacker, 2015, 44–46).
3. Обимност и разумљивост предуговорних информација
О разумљивости и стандарду транспарентности обавезе предуговорног
информисања је такође обимно писано у домаћој правној теорији (Славнић,
Филиповић, 2015, 281–325), међутим у контексту овог рада вероватно је важно
напоменути следеће. Наметање обавезе предуговорне информације представљa
уобичајени одговор на проблем информационе асиметрије. Обавезе предуговор273
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ног информисања уводе се са циљем да се корисник услуге / потрошач „оснажи”,
тако што ће пре закључења уговора бити обавештен о природи уговора / трансакције у који ступа, а све како би имао могућност да преговара и добије услугу
која је најближа његовим реалним потребама. Истовремено кроз „оснаживање”
корисника услуга стварају се предуслови за ефикасно функционисање тржишта
(Weatherill, 2013, 143).
Другим речима, проблем који се жели решити предуговорним информисањем је стваран и заиста постоји. Свакодневно људи ступају у уговорне односе
(купују услуге и производе) чије механизме функционисања не разумеју и чији
квалитет не могу да оцене, што није пожељна ситуација са економског аспекта
(ефикасност тржишта), нити са правног аспекта (заштита потрошача, аутономија воље). Ипак, чини се да се предуговорно информисање користи као универзални лек, који треба да реши проблеме у различитим областима пословања
и индустријама (Ben-Shahar, Schneider, 2011, 650–652). Можда највећи проблем
предуговорног информисања је у томе што информација не може утицати на
комплексност самог производа / услуге која се купује. Када је у питању услуга
(која је неопипљива), чини се да предуговорно информисање не може постићи
свој пуни жељени ефекат. Разлог томе је што основна (економска) претпоставка да ће купац донети рационалну одлуку уколико има довољно информација
о производу који купује. Дакле ако је производ комплексан неопходно је купцу
доставити више информација како би донео исправну одлуку (Филиповић, 2018,
28). Овде предуговорно информисање упада у замку „зачараног круга”, који има
свој квантитативни и квалитативни аспект.
Квантитативно, долази до „преоптерећења” информацијама корисника
у предуговорној фази (енг. information overload). Проблем преоптерећења информацијама манифестује се како на страни осигуравајућег друштва односно
заступника (регулаторни захтеви су толико обимни да превазилазе објективну
могућност да се производ опише јасно и разумљиво), тако и на страни уговарача
осигурања који услед „преоптерећења” информацијама губи из вида кључне одлике уговорног односа у који ступа.
На последице које преоптерећење информацијама може имати на потрошаче
указује чувени „Линда” експеримент који су спровели Кахнеман и Тверски. Овај
експеримент указује на тзв. „грешку коњукције”, односно да су присуству вишка
информација људи склони да крше чак и основна логичкa правила,1 што је можда
навело бившег Немачког омбудсмана осигурања да заузме становиште да „онај ко
информише о свему, не информише ни о чему” (Loacker, 2015, 118).
Испитаницима је дат следећи опис Линде: „Линда има 31 годину, неудата је, отворена и веома бистра.
Дипломирала је филозофију. Као студент, била је веома заинтересована за питања дискриминације и
социјалне правде, а учествовала је и у демонстрацијама против нуклеарне енергије.” Испитаницима
је постављено питање: „Шта је вероватније: 1) Линда је банкар; или 2) Линда је банкар и активна је у
феминистичком покрету?” Статистички посматрано, вероватноћа да се два услова остваре заједно
(да је Линда банкар и феминисткиња) мањи је него да се оствари само један услов (да је Линда
банкар). Међутим испитаници су у већини случајева сматрали да је вероватније да је Линда банкар
и феминисткиња, зато што су на основу описа (а не статистике) изводили закључак о вероватноћи
да је Линда феминисткиња.
1
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Примера ради емпиријско истраживање спроведено је у погледу ефеката
обавезног (предуговорног) информисања у сфери уговора о коришћењу компјутерских програма (енг. EULA – End User License Agreement). Модерне технологије
нуде обиље података о потрошачким навикама које не би иначе биле доступне. У
конкретном примеру, пре инсталације програма корисници морају да прихвате
услове коришћења програма. Прихватају услове тако што „чекирају” одговарајуће
поље да су упознати и да прихватају услове. Непосредно испод поља које треба
да штриклирају доступан је хиперлинк са интернет адресом на којој се услови
коришћења налазе. Истраживање је показало да је само 1 од 1000 корисника програма заправо кликнуо на хиперлинк и посетило Интернет страницу на којој су
се услови коришћења (које су сви прихватили), али не само то. Истраживање
такође показује да се просечан корисник који је посетио Интернет страницу са
условима у просеку на њој задржао 29 секунди. Услови коришћења састоје се
од око 2000 речи за које је у просеку потребно око 7 минута да се прочитају.
Закључак који се намеће је једноставан – колико год да се информације уредно
и видно истичу (достављају), корисници их готово увек прескачу или игноришу
(Ben-Shahar, Schneider, 2011, 671).
Није тешко направити паралелу са сектором осигурања нарочито ако се има
у виду следеће. Према регулативи ЕУ, укупан број информација који се доставља
уговарачу осигурања, пре 2018. године, био је најмање 33 (9 података о поступку
продаје према Директиви о посредовању у осигурању, 20 о самом уговору о осигурању према Директивама о животном осигурању и 4 према Директиви о заштити
података из 19952). У случају „онлајн” куповине укупан број информација нарастао би на 79 (додатних 17 информација према Директиви о електронској трговини и 29 према Директиви о продаји на даљину). Данас након усвајања Директиве
о дистрибуцији осигурања и Опште уредбе о заштити података личности, потрошач који би желео да купи инвестициону полису животног осигурања преко посредника осигурања био би суочен са невероватним бројем од 161 предуговорног
податка који му се мора доставити пре закључења уговора (Hillard, 2018, 10–13)!
Јасно је да таква поплава информација у предуговорној фази у најбољем случају
потпуно поништава било какав позитивни ефекат који предуговорно информисање има, пошто је тешко очекивати да ће корисник било које услуге стрпљиво
проучавати све информације које му се према закону достављају.
4. Утицај предуговорних информација
на одлуку корисника услуге
Последње важно питање у вези са предуговорним информисањем је да ли
достављене информације служе као основ за „информисану” одлуку потрошача,
односно све и ако претпоставимо уредно и савесно (формално) испуњење обавезе осигуравајућег друштва (заступника / посредника осигурања), да ли предуговорно информисање постиже свој суштински циљ, односно да ли достављене
информације представљају основу за квалитетнију и рационалнију одлуку пот2

Претходник Опште уредбе о заштити података личност (GDPR).
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рошача? Истраживања у области бихејвиоралне економије и права (нарочито бихејвиоралних финансија) усмерена су управо на питање како потрошачи доносе
економске одлуке?
Дакле, све и ако пођемо од великодушне претпоставке да потрошач заиста
прочита све информације које су му достављене у предуговорној фази (видети
претходну тачку у раду зашто је ово мало вероватно), да ли су ове информације основ за његову одлуку? Од стручног, образованог и финансијски писменог
потрошача, према економској теорији очекује се да пажљиво прати тржиште у
потрази за бољим понудама, прати квалитет услуге која му се пружа и мења пружаоца услуге према својим потребама и на тај начин користећи своју снагу као
потрошач на тржишту доприноси уклањању из тржишне утакмице непоштених,
некомпетентних или оних компанија које су индиферентне према потребама потрошача (Kingsford-Smith, Dixon, 2015, 708).
Међутим, како би потрошач остварио ову своју улогу који има према економској теорији, неопходно је да буду испуњени одређене услови:
1. Потрошач мора бити (функционално и финансијски) писмен, како би разумео информације које је добио. Ово питање је блиско повезано са проблемом
опште и финансијске писмености (Иванчевић, 2016, 230–252). Питање писмености је релевантно зато што закон инсистира на писменом обавештавању уговарача осигурања. Према статистичким подацима на нивоу ЕУ, скоро 16% људи
има „потешкоћа” у читању, а за око 20% се сматра да имају „лоше” читалачке
компетенције.3 Дакле скоро петина популације, све и да жели да детаљно проучи достављене информације, имаће потешкоће при самом читању информација.
Додатно, истраживања показују да општа популација има слабо разумевање чак
и основних математичких концепата попут каматног рачуна (Baker, Siegelman,
2014, 503), што је посебно релевантно за следећу тачку.
2. Уговарач осигурања затим мора применити своје когнитивне способности
и процесуирати информацијекако би дошао до (правилног) закључка који уговор
о осигурању од понуђених одговара његовим потребама. Све и под претпоставком да је уговарач осигурања вољан да прочита све информације која му се у
складу са законом достављају, (којих може бити преко 100), и да нема никакве
„техничке” проблеме са читањем и математичким рачуном, уговарач мора информације да правилно схвати (разуме), изведе (тачан) закључак у погледу квалитета понуђеног осигурања. Дакле не само да је потребно да уговарач растумачи
питање обима покрића и искључених ризика (проблем читалачка компетенција
и схватање комплексних правних и техничких појмова из осигурања), него и
проблем франшизе (у фиксном или процентуалном износу), однос франшизе
према висини премије (да је исплативија већа франшиза а мања премија или
обрнуто. Дакле, неопходно му је и завидно математичко знање), од уговарача
осигурања очекује да све ове елементе међусобно повеже и формира мишљење
о најбољем балансу између свих ових елемената, и то да учини за сваку понуду
коју добије понаособ, а затим да понуде међусобно упореди понуде међусобно
European Literacy and Policy Network, “Literacy in Europe Facts and Figures”, доступно на: http://www.
eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/Factsheet-Literacy_in_Europe-A4.pdf, 20. 12. 2022.
3
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како би закључио које осигурање одговара његовим потребама, односно које је
најбоље / најквалитетније.
О томе колико је су потрошачи у могућности да ураде наведено можда добро
илуструје следеће истраживање са Универзитета у Пенсилванији. Група испитаника стављена јепред избор између две полисе осигурања (које су за потребе истраживања биле потпуно идентичне у свом обиму покрића, дакле од испитаника
се тражило да изведу само релативно једноставну финансијску процену):
Полиса, бр. 1, кошта 1000 долара и има учешће у штети од 600 долара на
годишњем нивоу.
Полиса, бр. 2 кошта 1600 долара, нема учешће у штети, потрошач остварује
право на повраћај средстава од 600 долара на крају године умањену за исплаћену
штету. Уколико је штета већа од 600 долара, осигуравајуће друштво неће извршити повраћај средстава, али исплаћује комплетну штету без учешћа осигураника
у штети.
Према резултатима истраживања 48% учесника определило би се за Полису,
бр. 1, а 68% учесника за Полису, бр. 2, упркос томе што би Полиса, бр. 1 требала
бити финансијски рационалнији избор (услед односа протока времена и новца).
Према Полиси, бр. 2 потрошач ефективно даје бескаматну позајмицу осигуравајућем друштву на почетку године, а новац ће добити назад на крају године,
уколико се квалификује за повраћај (Kunreuther, Pauly, McMorrow, 2013,119).
Имајући наведено у виду, није необично што постоји одређен степен неповерења у „моћ” потрошача да рационалним одлукама на основу предуговорних информација остваре своју „корективну” улогу на тржишту (Baker, Siegelman, 2014,
503; Ben-Shahar, Schneider, 724). Осим тога остаје упитно колико предуговорно
информисање доприноси остваривању како заштитне функције (у контексту потрошачког права), тако и своје опште функције у сфери уговорног права (очување
аутономије воље).
5. Улога наведених аргумената у расправи о будућности
предуговорног информисања у праву осигурања
Аргумент трошкова који индустрија често истиче, чини се да је најслабији у
дебати око доприноса и ефекта предуговорног информисања, првенствено због
тога што Национална удружења осигурача не достављају прецизне податке (са
изузетком цитираног извештаја Удружења немачких осигуравача), о томе колики
су трошкови усклађивања са овим регулаторним захтевом. Овоме свакако доприноси и чињеница да се тропшкови предуговорног информисања (и усклађености
начелно) урачунавају у оперативне трошкове пословања и „преваљују” се на
крајње кориснике услуге односно на потрошаче кроз повећање цене осигурања.
Апсолутни износи могу деловати велики, јер када се изврши дисперзија ових
трошкова на велики број корисника утицај на цену осигурања појединачног осигураника може бити минималан. Даље, истраживања надзорних органа у Вели277
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кој Британији, указују да су укупни трошкови усклађености (пре 2018. године)4
износили свега 1,6% оперативних трошкова осигуравајућих друштава (Loacker,
2015, 48).
Мало је вероватно да ће било ЕУ, било национални законодавци, узети у обзир општи аргумент трошкова, без детаљних квантитативних показатеља и емпиријских доказа о утицају конкретног регулаторног захтева на цену осигурања,
стога ће тежина овог аргумента у будућности зависити искључиво од спремности
осигуравајућих друштава и Националних удружења осигуравача да пруже прецизне податке о цени и трошковима усклађености и конкретном повећању цене
услуге за крајњег корисника који ови регулаторни захтеви проузрокују.
Чини се да преостала два аргумента, разумљивост (обимност) и ефективни
утицај предуговорних информација на одлуке уговарача осигурања пружају бољу
основу за конструктивну расправу, а нарочито се истраживањима у области бихејвиоралне економије мора посветити дужна пажња. Бихејвиорална економија
посвећена је емпиријском тестирању неокласичних економских претпоставки
људског понашања (рационалне одлуке и ефикасна тржишта), и њена највећа
заслуга је у томе што указује на недостатке у овој економској теорији, која је до
скоро била прихваћена као апсолутно исправна и самим тим служила као полазна тачка од које се кретало у развој финансијске регулативе, укључујући и регулативу у области права осигурања. Бихејвиорална економија указала је на читав
низ честих логичких грешака, когнитивних пристрасности, херуистике, грешака
коњукције итд. (Kunreuther, Pauly, McMorrow, 2013, 113-145). Ова истраживања
потврђују минимални ефекат који достављање информација имају на одлуке које
корисници осигурања доносе.
Највећи недостатак бихејвиоралне теорије је у томе што она указује на недостатке (даје дијагнозу), али у овом тренутку не нуди алтернативно решење – која
регулаторна техника може заменити предуговорно информисање? Ипак, у светлу
све већег броја доказа и тестирања у овој области, рационално је очекивати да
ће законодавци у будућности све више пажње посвећивати достигнућима у овај
области.
У прилог овоме, Европска Комисија је 2017. године објавила своју студију о
Потрошачким одлукама у сфери осигурања, у којој је између осталог закључено
да је „Свест и разумевање о условима осигурања (правима и обавезама по основу
уговора о осигурању) међу потрошачима ниска, као и да значајан део потрошача
не чита документа која су им достављена, већ се ослањају на интуицију. Ниска
свест о правима и обавезама потрошача, делимично је проузрокована дужином
и комплексношћу предуговорних докумената, што у комбинацији са временом и
напором које је неопходно уложити представља препреку да потрошачи упореде
понуде на тржишту” (European Commission, 2017, 269).
Ово је важна година зато што су 2018. године ступиле на снагу и Директива о дистрибуцији
осигурања и Општа уредба о заштити података личности које су наметнуле значајне и нове обавезе
осигуравајућим друштвима у погледу усклаћености, тако да још увек немамо кумулативну процену
укупних трошкова усклађености из ова два прописа.
4
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6. Закључак
На основу наведеног, аутор је мишљења да предуговорно информисање, упркос свим недостатцима на које указују наведена истраживања, неће у догледно
време бити напуштено као регулаторна техника, односно да ће упркос свему ова
обавеза и даље остати у праву осигурања.
Разлог овоме је двојак, са једне стране обавеза (осим наводних високих трошкова за осигуравајућа друштва, што је тврдња коју морају доказати сами осигуравачи), нема негативних ефеката на тржиште. Уговарачи са довољно компетентности и времена заиста могу на основу достављених информација одабрати боље
осигурање. Са друге стране делује мало вероватно да ће ЕУ изненада (колико
год истраживања доводила у питање ефекте ове обавезе) напустити регулаторну
технику и обавезе које постоје већ тридесет година.
Међутим, аутор је мишљења да ће се фокус регулативе променити и да ће
доћи до еволуције ове обавезе, односно да у будућности кључно питање предуговорног информисања више неће бити о чему је уговарач информисан (што
доминира у прописима претходних двадесет година), већ питање како је уговарач
информисан (што ће бити кључни регулаторни захтев у будућности), односно да
ће доћи до извесног смањења обима информација које се достављају у предуговорној фази, али ће истовремено бити пооштрени захтеви у погледу квалитета
информација које се достављају и начина презентација ових информација.
За сада у складу чл. 20, ст. 1 и 4 Директиве о дистрибуцији осигурања ЕУ,
односно ЕАНОПФ, опрезно тестира ову промену кроз увођење „Документа о
информацијама производа осигурања”, као одвојеног документа који је развијен
управо уз примену бихејвиоралних сазнања (примена графичких ознака уместо
сувопарног навођења података, свођење документа на једну страну, елиминисање
свих сувишних података осим оних суштинских за упоредивост две или више
понуда) тако да омогући „на први” поглед поређење више понуда.
Суштина промена (и будућности обавезе предуговорног информисања) које
се овде назире биће у редефинисању циља који се жели постићи. Наиме, бихејвиорална економија нам указује да је концепт потпуно информисаног уговарача
осигурања, теоријски конструкт, који је недостижан у пракси. Уместо постизања
овог циља (потпуно информисаног уговарача осигурања) предуговорно информисање у будућности може имати нешто другачији циљ, а то је да омогући
међусобно упоређивање појединих понуда за осигурање на основу неколико
кључних података. Упоредивост понуда допринело би остваривању циља тржишне ефикасности, али како би потрошач био у могућности да упореди две понуде
осигурања, многе обавезе предуговорног информисања које сада постоје морале
би бити напуштене, пошто беспотребно оптерећују (и одвлаче пажњу уговарача
осигурања). Ове кључне елементе неопходне за одлуку уговарача, можемо идентификовати као 1) обим покрића / искључења, 2) информације о плаћању (висину
премије), 3) временско и географско важење осигурања. Мало је вероватно да
су потрошачу у предуговорној фази неопходне информације о правној форми и
седишту осигуравајућег друштва, пореском оптерећењу премије, начину заштите
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права и интереса осигураника, адреси и контакту надзорног органа и сл. Ниједан
од ових података није релевантан за одлуку о томе који од два понуђена уговора
о осигурању је повољнији за уговарача осигурања и стога са аспекта остваривања
циља упоредивости производа (ако ово буде прихваћено као циљ обавезе предуговорног информисања) могу бити напуштени у будућности.
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The future of pre-contractual information duties in insurance law
Review scientific paper
Summary
Pre-contractual information duties are present in the EU insurance acquis since
the 1990s, however it seems that these duties have achieved limited effect, especially
compared to proclaimed goals and original intention of the lawmakers when they were
introduced. Research in the field of behavioral economics indicates that mandated
disclosure rarely achieves its goals and that consumers rarely read and rely on this
information when they decide on insurance policies. This paper presents selected
research conducted in recent years, which may be relevant when the future of mandated
disclosure in insurance law is debated, before drawing conclusions on possible future of
the pre-contractual information duties and possible redefining of the goal these duties.
Key words: Pre-contractual information duties, Insurance Law, Insurance
Supervision, behavioural economics
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Стручни рад
Апстракт
Омбудсман у осигурању представља облик алтернативног (извансудског)
рјешавања спорова између осигуратеља и потрошача (осигураника, оштећеника).
У раду се приказује организација службе омбудсмана у Хрватској. Анализирају
се правила о надлежности омбудсмана те се детаљно описује сам поступак. Приказују се и најчешће повреде права потрошача у пракси омбудсмана. На крају
се излаже о положају омбудсмана у осигурању у поредбеном праву (енглеско и
њемачко право). У закључку се износе одређени приједлози према рјешењима из
поредбеног права.
Кључне ријечи: омбудсман, осигурање, заштита потрошача, осигуратељ
1. Увод
Важан сегмент заштите потрошача јест могућност алтернативног (извансудског) рјешавања спорова између потрошача и трговца, односно пружатеља
услуга (Закон о заштити потрошача, 2014, чл. 105). Тиме се настоји постићи брзо
рјешавање тзв. потрошачких спорова уз што је могуће мањи трошак, смањење оптерећења судова и др. (Михајловић, 2021, 292). О важности алтернативног рјешаСвеучилиште у Ријеци, Правни факултет, Ријека, Хрватска, имејл: loris.belanic@pravri.uniri.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8275-488X.
**
Овај је рад израђен уз потпору пројекта Свеучилишта у Ријеци „Правни аспекти реструктурирања
трговачких друштава и транзиција према новој култури корпоративног управљања”
(униридруств-18-43).
*
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вања спорова у ЕУ свједочи и Директива 2013/11/ЕУ о алтернативном рјешавању
потрошачких спорова која државама чланицама намеће успоставу механизма
рјешавања спорова, као и њој комплементарна Уредба 524/2013 о електронском
(онлајн) рјешавању потрошачких спорова (Гргурић, 2014, 23–24).
На подручју осигурања механизам алтернативног рјешавања спорова јавља
се у два стадија. Први стадиј односи на поступак интерног рјешавања спорова
пред тијелима самог осигуратеља (друштва за осигурање). Уколико тај стадиј не
резултира одлуком с којом је потрошач задовољан, улази се у други стадиј. Тај
стадиј односи се на кориштење „услуга” треће стране, односно самосталног тијела које помаже потрошачу и осигуратељу ријешити спор путем предлагања (или
чак наметања) рјешења на начин да се обје стране увјере у постизање споразумног
окончања спора (Пауковић, 2010, 76). У споменуто самостално тијело за рјешавање спорова убраја се омбудсман у осигурању те уз њега комплементарна тијела
медијације односно мирења (Марин, 2018, 6).
Извансудско рјешавање потрошачких спорова све се чешће повјерава тзв.
специјализираним омбудсманима који дјелују на оним подручјима (секторима)
у којима су права потрошача посебно угрожена а за чију је адекватну заштиту
потребно посједовати одређена специјалистичка знања (Михајловић, 2021, 67).
У дјелатности осигурања институција омбудсмана која брине о заштити права
потрошача први пута је основана у Швицарској конфедерацији још (давне) 1972.
године. Од тада па до почетка 2000-тих година проширила се на готово се државе
Еуропске уније (Гргурић, Пауковић, 2011, 68–69; Гргић, 2005, 58). У Хрватској је
институција омбудсмана у осигурању, а која се назива Правобранитељ на подручју осигурања, почела дјеловати 8. 1. 2007. године темељем Одлуке о оснивању
и раду Правобранитељства на подручју осигурања коју је донио Хрватски уред
за осигурање (даље: ХУО) 23. свибња 2005. године (Пауковић, 2010, 88–89). Данашњи положај и овласти омбудсмана у осигурању уређени су (новом) Одлуком
о оснивању и раду Правобранитељства на подручју осигурања коју је донио управни одбор ХУО-а од 29. 3. 2018. године.1
Хрватски уред за осигурање је правна особа, односно удружење које у правном промету с трећим особама представља друштва за осигурање, односно осигуратеље (Закон о осигурању, 2015, чл. 352, ст. 1). Овласти ХУО-а за оснивањем
институције омбудсмана у осигурању произлазе из законске одредбе према којој
у послове ХУО-а спадају и послови рјешавања притужби осигураника односно
оштећених особа (Закон о осигурању, 2015, чл. 353, ст. 1). Иста одредба темељ је
постојања још једног, паралелног механизма за извансудско рјешавање спорова
који дјелује при ХУО-у, а то је Центар за мирење. Успоставом наведених механизама за извансудско рјешавање спорова при ХУО-у уједно су испуњени и захтјеви према раније споменутој Директиви 2013/11/ЕУ о алтернативном рјешавању
потрошачких спорова (Гргурић, 2014, 28–29).
Одлука је доступна на: https://huo.hr/hr/zastita-potrosaca/pravobranitelj-na-podrucju-osiguranja, 27.
1. 2022.
1
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2. Организација службе омбудсмана
у осигурању у Хрватској
Омбудсман дјелује у оквиру ХУО-а који му осигурава техничке и материјалне
увјете за рад (Одлука, 2018, чл. 3, ст. 2.). Међутим, омбудсман није дио унутарње
организације ХУО-а, већ представља самостално и неовисно тијело у односу на
ХУО (Одлука, 2018, чл. 3, ст. 1 и чл. 18, ст. 1). Омбудсман доноси самостално одлуке након проведеног поступка у којем непристрано разматра све околности и
чињеничне наводе које су изнијеле странке.
Увјети којима мора удовољавати особа за именовање на функцију омбудсмана предвиђени су у чл. 5 Одлуке. То су: висока школска спрема, мора посједовати
теоријска и техничка знања те богато искуство у подручју грађанског и господарског права; мора се служити најмање једним свјетским језиком по могућности
енглеским, те не смије бити правомоћно осуђена на безувјетну казну затвора или
се против ње води истражни поступак.
Омбудсмана именује и разрјешава Управни одбор ХУО-а, на раздобље од
три године уз могућност поновног именовања (Одлука, 2018, чл. 6, ст. 1). Међутим, наглашава се како таква чињеница не утјече на непристраност омбудсмана
(Марин, 2018, 7) из разлога што надзор над његовим радом проводи Вијеће омбудсмана (Вијеће Правобранитељства). Наведено тијело састоји се од три члана,
од којих је један члан представник потрошача, други је члан неовисни стручњак
на подручју осигурања, финанција или господарског права, а трећи је члан представник друштва за осигурање (Одлука, 2018, чл. 7, ст. 1). Представника потрошача предлажу удруге из домене заштите потрошача, неовисног стручњака из подручја осигурања, финанција и господарског права предлаже регулатор (Хрватска
агенција за надзор финанцијских услуга, ХАНФА), а представника друштава за
осигурање предлаже Управни одбор ХУО-а (Одлука, 2018, чл. 7, ст. 2). По запримљеним приједлозима, чланове Вијећа омбудсмана именује управни одбор ХУО-а
на раздобље од 3 године уз могућност реизбора.
Вијеће омбудсмана имa врло значају улогу јер прати и надзире његов рад,
а овлаштено је и предложити разрјешење дужности омбудсмана. Вијеће прати
рад омбудсмана кроз заједничке састанке који се одржавају најмање двапут годишње на којима омбудсман даје приказ појединих предмета из праксе а о којима
се према потреби води расправа пред Вијећем. Поред тога, Вијеће омбудсмана
дужно је проучити извјешће о раду (Одлука, 2018, чл. 8, ст. 2) којег је омбудсман
дужан припремити најкасније до 30. ожујка за претходну годину. О прихваћању
извјешћа о раду одлучује Управни одбор ХУО-а (Одлука, 2018, чл. 18, ст. 2), но
прије одлуке Управног одбора, припремљено извјешће о раду доставља се Вијеће
омбудсмана. Вијеће не доноси одлуку о прихваћању извјешћа о раду, но уколико то сматра потребним, може темељем утврђених сазнања о раду омбудсмана
изнијети своје мишљење и предложити евентуално подузимење мјера (Одлука,
2018, чл. 8, ст. 2). Свакако, најдрастичнија мјера био би приједлог за разрјешењем
омбудсмана који се потом доставља на одлуку Управном одбору ХУО-а.
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Осим Вијећа омбудсмана, и сам Управни одбор ХУО-а може разријешити
омбудсмана ако очигледно и грубо крши своје обвезе. Наравно, омбудсмана се
може разријешити и на властити захтјев (Одлука, 2018, чл. 6, ст. 2).
Раније споменуто извјешће о раду обухваћа податке о броју и врсти одлука, стручну оцјену о стању, ступањ заштите странака на подручју осигурања те
стручне приједлоге за њезино побољшање (Одлука, 2018, чл. 18, ст. 3). Тако је у
2019. години служба омбудсмана запримила укупно 29 жалби односно предмета
гдје је у 7 предмета утврђено кршење Кодекса. У 2020. години запримљена је 21
жалба гдје је у 6 њих утврђено кршење Кодекса. Осим жалби, служба омбудсмана
заприма и различите писане и телефонске упите странака, па је тако у 2019. години запримљено 171 писаних и 50 телефонских упита, а у 2020. години 219 писаних
и 97 телефонских упита. Према врстама осигурања, жалбе упућене омбудсману
односиле су се највише на осигурање од аутомобилске одговорности и осигурање
имовине, а потом нешто мање на животно осигурање, путно осигурање, осигурање незгоде, допунско здравствено осигурање. Као жалбени разлози посебно
се истичу: неадекватна комуникација са странкама; непоштивање прописаних
рокова за обраду штете и доношење одлука по поднесеним одштетним захтјевима и притужбама осигураника / оштећеника; недовољна разина квалитете у
образложењу одговора на одштетни захтјев, односно одговора по приговорима /
притужбама; нецјеловито одговарање на притужбе / приговоре странака; непоштивање обвеза из уговора о осигурању.
Омбудсман има овласти за поступање над свим друштвима за осигурање који
су чланови ХУО-а. Друштво за осигурање увијек је укључено у поступак извансудског рјешавања спорова пред омбудсманом кад год постоји његова надлежност, без обзира пристаје ли друштво за осигурање на то или не (Марин, 2018,
9). Међутим, овласти омбудсмана могу се проширити и на друштва за осигурање
који нису чланови ХУО-а ако прихвате, односно приступе Одлуци о оснивању и
раду Правобранитељства на подручју осигурања те се обвежу редовито плаћати
доприносе за рад омбудсмана (Одлука, 2018, чл. 3, ст. 3).
Рад омбудсмана финанцирају сама друштва за осигурање и то доприносима
који се сукладно Статуту ХУО-а уплаћују за финанцирање редовите дјелатности
ХУО-а. Дакле, дјелатност омбудсмана не финанцира се из јавноправних извора
финанцирања. Средства за рад омбудсмана осигуравају се Финанцијским планом
редовите дјелатности ХУО-а (Одлука, 2018, чл. 4, ст. 1 и 2).
3. Надлежност омбудсмана
Надлежност омбудсмана у Хрватској одређена је кроз три његове функције
које произлазе из Одлуке о оснивању и раду Правобранитељства на подручју
осигурања: 1) правно-заштитна функција, 2) информативна функција, 3) асертивна функција.
Правно-заштитна функција огледа се у овласти омбудсмана за рјешавање
спорова у извансудском поступку између с једне стране потрошача, осигураника
и оштећеника, а с друге стране друштава за осигурање (осигуратеља) (Одлука,
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2018, чл. 3, ст. 1). У споменутом извансудском поступку, омбудсман одлучује је
ли у поступању друштва за осигурање према тврдњама подноситеља жалбе (потрошача, осигураника, оштећеника) дошло до кршења Кодекса пословне осигураватељне и реосигураватељне етике (даље: Кодекс).2 Кодекс представља извор
материјалног права којег у свом поступању примјењује омбудсман (Марин, 2018,
11). С друге стране, Одлука о оснивању и раду Правобранитељства на подручју
осигурања представља пропис организацијско-поступовне природе који се односи на поступање омбудсмана.
Кодекс је донијело Удружење осигуратеља Хрватске које дјелује при Хрватској господарској комори још 2004. године. У преамбули Кодекса наведени су
циљеви Кодекса који се односе на промицање етичког поступања у складу са
добрим пословним обичајима и пословним моралом, јачања професионалног
односа према странкама те узајамно повјерење и подизање опће разине пословања и колегијалне сурадње. Сва друштва за осигурање и реосигурање који су
чланови Удружења, дужни су примјењивати Кодекс (Кодекс, 2004, чл. 2.1.) Сам
Кодекс представља скуп начела те је номотехнички написан тако да се уз свако
начело даје појашњење што оно представља (Марин, 2018, 11). За испуњавање
своје правнозаштитне функције омбудсман у поступању нарочито примјењује
сљедећа начела Кодекса: 1) одговорност друштава за друге уговором везане физичке или правне особе (Кодекс, 2004, чл. 2.2.), 2) начело узајамног повјерена и
заштита права те пробитака странке (Кодекс, чл. 2.4.), 3) извјештавање странка
прије склапања уговора о осигурању и јасноћа поступања (Кодекс, 2004, чл. 3.1.),
4) равноправност странака, обрада и накнада штете те исплата осигуране своте
(Кодекс, 2004, чл. 3.2.), 5) рјешавање притужби станака (Кодекс, 2004, чл. 3.3.), 6)
придржавање законских одредаба и правила струке (Кодекс, 2004, чл. 3.4.).
Информативна функција омбудсмана појављује се у два облика: индивидуална и генерална информативна функција. У пракси је ипак много чешћа индивидуална информативна функција која се очитује у информирању потрошача и свих
осталих заинтересираних особа о начинима судског и извансудског рјешавања
спорова из осигурања (Одлука, 2018, чл. 3, ст. 1). Често се странке обраћају омбудсману и прије него буде довршен поступак обраде штете те поступак рјешавања
по притужбама и приговорима странака распитујући се о заштити својих права.
У ту сврху омбудсман упознаје заинтересиране странке о могућностима интерног
рјешавања спорова пред службама друштава за осигурање које су надлежне за
извансудско рјешавање спорова са потрошачима, односно упознаје их се с правом на извансудско рјешавање спорова подношењем приговора или притужби
друштвима за осигурање сукладно чл. 377 и 378 Закона о осигурању. Надаље,
у случају када не постоји надлежност омбудсмана у рјешавању спорова између
странака и друштва за осигурање (нпр. имовинско-правни спорови) тада омбудсман упознаје странке са даљњим могућностима извансудског рјешавања спорова
као што је упућивање на Центар за мирење при Хрватском уреду за осигурање у
Кодекс је доступан на: https://huo.hr/hr/zastita-potrosaca/pravobranitelj-na-podrucju-osiguranja,
27.1.2022. Кодекс је донијело Удружење осигураватеља Хрватске господарске коморе 18. листопада
2004. године.
2
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чију надлежност спада рјешавање имовинско-правних спорова (није искључено
упућивање и на остале центре за мирење). Коначно, ако је исцрпљен извансудски
пут рјешавања спорова омбудсман упознаје странке и са судским путем рјешавања спорова суздржавајући се притом од правних квалификација спора и оћена
о могућем успјеху у спору. Такођер, омбудсман може упознати заинтересиране
стране о могућностима подношења пријаве надзором тијелу (ХАНФА).
Генералну информативну функцију (Одлука, 2018, чл. 18, ст. 4) омбудсман
остварује када се појави потреба те постоји одређени интерес јавности. У том
случају, омбудсман о свом раду и надлежностима као и о утврђеним чињеницама
обавјештава јавност. Ова се функција остварује и публицирањем стручних или
знанствених радова везано за правна питања која су се појавила у обављању послова омбудсмана у осигурању.
Асертивна функција омбудсмана долази до примјене ако се уоче истовјетна
честа кршења одређених одредби Кодекса. Тада омбудсман, ако процијени да је то
сврсисходно, може друштвима за осигурање упутити опћените необавезне препоруке и мишљења на које му друштва за осигурање могу дати одговор (Одлука,
2018, чл. 18, ст. 5).
4. Ограничења у надлежности и поступању омбудсмана
Овласти омбудсмана да у извансудском поступку одлучује о повреди Кодекса
на први поглед дјелују прилично широке. Међутим, Одлуком о оснивању и раду
Правобранитељства на подручју осигурања постављене су значајна ограничења
у његовом поступању.
Најзначајније ограничење надлежности омбудсмана односи се на немогућност одлучивања у имовинско-правним споровима између странака и друштва за
осигурање. Наиме, у чл. 9, ст. 3 Одлуке изријеком је предвиђено да омбудсман није
овлаштен за одлучивање у имовинско-правном спору између подноситеља жалбе
и друштва за осигурање, а особито не може оћењивати основаност одштетног
захтјева и / или његову висину. Управо је ограничење надлежности омбудсмана у рјешавању имовинско-правих спорова у пракси странкама (потрошачима,
осигураницима, оштећеницима) у великом дјелу непознато. Странке често постављају према омбудсману захтјеве, да, примјерице, утврди неваљаност појединог
уговора о осигурању, утврди право на исплату осигурнине односно наложи исплату накнаде штете, преиначи или укине одлуку друштва за осигурање; обустави оврху, измјени полицу осигурања, склопи нови уговор са странком, раскине
уговор о осигурању и слично. Често такве захтјеве постављају и пуномоћници
странака, тј. одвјетници не имајући у виду споменуто ограничење надлежности
омбудсмана, а сматрајући да имовинско-правни спорови представљају повреду
Кодекса. Треба јасно нагласити да је омбудсман надлежан само за оне повреде
Кодекса које у смислу цитиране одредбе чл. 9, ст. 3 одлуке спадају у његову надлежност односно не представљају захтјеве за одлучивање о имовинско-правним споровима и одштетним захтјевима. Наиме, омбудсман не може одлучивати
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представља ли кршење Кодекса наводна повреда права из имовинско-правног
односа јер то нужно претпоставља одлучивање о имовинско-правним односима
између странака и друштва за осигурање а о којима је одлучивање искључено из
надлежности омбудсмана како је раније речено. Разлог искључења надлежности
омбудсмана у одлучивању о имовинско-правним споровима је постојање другог
тијела које је овлаштено о томе одлучивати, а то је Центар за мирење при ХУО-у
у чију надлежност спада управо рјешавање имовинско-правних спорова. Но то
је могуће једино ако обије стране, тј. и странка и друштво за осигурање пристану
на мирење. Често у пракси се догоди да друштво за осигурање одбије приједлог
за мирење чиме уједно и нестане могућност извансудског рјешавања имовинскоправних спорова те преостаје једину судски пут заштите (Марин, 2018, 9). Управо због тог разлога у теорији је присутно проширење надлежности омбудсмана
и на имовинско-правне спорове када су чињенице међу странкама неспорне а
вриједност спора не прелази одређени износ, конкретно 10.000,00 куна (1 еуро =
7,5 куна) (Марин, 2018, 10).
Иако о томе не постоји изричита одредба у Одлуци о оснивању и раду Правобранитељства на подручју осигурања, омбудсман не пружа правну помоћ, не
даје правне савјете нити правна мишљења, нити не заступа странке у поступцима
који се воде против друштва за осигурање нити у поступцима обраде штете пред
друштвима за осигурање. Потребно је посебно нагласити ову врсту ограничења
надлежности јер странке у поступку често пута очекују управо описано поступање. Давање правних савјета и мишљења о имовинско-правним споровима
пријечи првенствено већ споменута одредба о искључењу надлежности омбудсмана из чл. 9, ст. 3 Одлуке. Но, немогућност пружања правне помоћи, правних савјета и заступања странака произлази, надаље и из прописа које уређују
одвјетничку службу као једину овлаштену за пружање правне помоћи (Закон
о одвјетништву, 1994, чл. 5). Гледе пружања правних упута односно тзв. опћих
правних информација, омбудсман је овлаштен само информирати странке и заинтересиране особе о начинима судског и извансудског рјешавања спорова из
осигурања (Одлука, 2018, чл. 3, ст. 1) што представља његову тзв. информативну
функцију о којој је раније било ријечи.
Даљња ограничења у поступању омбудсмана односе се на тзв. процесне запреке због којих се поступак пред омбудсманом не може покренути. Постоје три
врсте таквих процесни запрека. Прва се односи на непостојање одлуке друштва
за осигурање донесене у претходном извансудском поступку поводом изјављеног приговора или притужбе странке. Одлука поводом поднесене притужбе
односно приговора представља процесну претпоставку за покретање поступка
пред омбудсманом (Одлука, 2018, чл. 11, ст. 1 и 2). Сматра се коректним пружати
могућност друштву за осигурање да у интерном поступку поводом приговора /
притужби преиспита своју одлуку и опћенито поступање (Ћурковић, 2016, 53)
прије него се странци допусти обраћање омбудсману. Друга процесна запрека
односи се на литиспенденцију, односно истовремено одвијање парничног поступка пред надлежним судом гледе спора ради којег се жалба подноси у којем
случају омбудсман није овлаштен на поступање (Одлука, 2018, чл. 9, ст. 2). На
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овом мјесту ваљало би размотрити ограничење у поступању омбудсмана уколико
је већ покренути или се води поступак пред надзорним органом (ХАНФА) или
пред неким другим тијелом овлаштеним за извансудско рјешавање потрошачких
спорова као што је то присутно у поредбеном праву (нпр. њемачко право, инфра
8). Коначно, трећа запрека представља процесну застару. Сукладно чл. 10 Одлуке омбудсман не разматра жалбе ако је између поступања, односно пропуста
друштва за осигурање за који подноситељ тврди да представља кршење Кодекса
и датума подношења жалбе протекло више од године дана.
5. Поступак пред омбудсманом
5. 1. Странке
У свом поступању омбудсман пружа правну заштиту за најшири круг заинтересираних особа. Ту свакако спадају потрошачи али и све остале особе које
имају одређена права и / или обвезе из уговора осигурању. То укључује не само
странке из уговора о осигурању него и оштећенике из извануговорног одштетног
захтјева управљеног према друштву за осигурање (Одлука, 2018, чл. 2, ал. 1). У
пракси се као странке, поред физичких особа као потрошача, појављују и правне
особе које немају статус потрошача. Међутим, правне особе као осигураници или
уговаратељи осигурања спадају у круг особа која имају одређена права или обвезе
из уговора осигурању те им се признаје статус странке у поступку пред омбудсманом. Овдје издвајамо правне особе попут: трговачких друштава, различите
установе и удруге, градови, опћине, разна министарства и слично. С обзиром
да се поступак покреће жалбом, описани круг заинтересираних особа често се у
процесном смислу назива и подноситељем жалбе.
С друге стране као странка у поступку пред омбудсманом појављује се
друштво за осигурање. То је правна особа која на темељу одобрења надлежног
надзорног тијела (конкретно, ХАНФЕ), обавља послове осигурање (Одлука, 2018,
чл. 2, ал. 2). У пракси се који пут подносе жалбе против посредника и заступника
у осигурању. У том случају као странка у поступку сматра се друштво за осигурање која је повезано са посредником или заступником у осигурању. Овакво
тумачење произлази и из чл. 2.2. Кодекса према којем ако та физичка или правна
особа при обављању послова осигурања прекрши одредбе Кодекса, сматрат ће
се да је Кодекс повриједило друштво у чије име и за чији је рачун физичка или
правна особа дјеловала односно друштво које је допустило такво понашање.
5. 2. Покретање поступка
Поступак пред омбудсманом покреће се подношењем жалбе. Већ је раније
наглашено да се жалба може поднијети искључиво против одлуке друштва за
осигурање која је донесена у извансудском (интерном) поступку рјешавања спорова (тзв. одлука поводом приговора / притужбе упућене друштву за осигурање).
Међутим, изнимно се жалба може поднијети и у случају ако је подноситељ жал289
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бе подношењем притужбе односно приговора друштву за осигурање претходно
покренуо претходни извансудски поступак рјешавања спора али му друштво за
осигурање није у прописаноме року доставило одговор (Одлука, 2018, чл. 11, ст.
3). Рок за одговор на поднесене приговоре, односно притужбе потрошача, односно осигураника и оштећеника прописан је законом и износи 15 дана од дана
запримање притужбе односно приговора (Закон о осигурању, 2015, чл. 378, ст. 2).
Жалба мора садржавати све податке о подноситељу жалбе те мора бити потписана. Анонимне жалбе правобранитељ не разматра (Одлука, 2018, чл. 11, ст. 4).
Жалба се подноси у писаном облику, под којим се подразумијева и подношење
путем електроничке поште те мора садржавати захтјев и чињенице на којима се
темељи, као и доказе којима се те чињенице утврђују (Одлука, 2018, чл. 11, ст. 5).
Ради квалитетније припреме жалбе и њезиних прилога, на мрежним страницама
ХУО-а доступан је образац жалбе.3 Странкама се препоруча у жалби најприје
укратко навести разлог подношења жалбе а потом кронолошки приказати важне
чињенице и околности те истакнути захтјев подноситеља жалбе. У обрасцу жалбе посебно се наглашава да је у интересу странке жалби приложити све доказе којима поткрепљује чињеничне наводе, у првом реду полицу осигурања (ако
постоји и ако је доступна), доказ о обраћању осигуратељу ради рјешавања спора
у интерном поступку, релевантне одлуке осигуратеља, евентуалне исправе других
надлежних тијела (нпр. полицијски записник, записник о очевиду и сл.), фотографије итд. Омбудсман узима у обзир приложене обичне преслике исправа, није
потребно прилагати изворнике исправа нити њихове овјерене преслике.
Ако поднесена жалба није јасна, односно разумљива, служба омбудсмана помоћи ће подноситељу жалбе како би он допунио жалбу на одговарајући начин. Ако
то није могуће учинити подноситељу жалбе одредити ће се примјерен рок како би
он то учинио сам уз упозорење да се жалба неће узети у разматрање ако подноситељ жалбе не поступи сукладно тражењу омбудсмана (Одлука, 2018, чл. 11, ст. 7).
5. 3. Тијек поступка
Након што заприми жалбу, омбудсман ће исту размотрити може ли се по њој
поступати. Потребно је нагласити како сваки допис који је упућен омбудсману
не представља уједно и жалбу. То се поглавито односи на оне дописе / притужбе
у којима странке изражавају незадовољство искључиво гледе гледе одлуке о основаности и висине одштетног захтјева а без да указују на евентуална кршења
Кодекса или из достављеног описа чињеница, односно околности и приложених
исправа / доказа омбудсман не може закључити да се странка жали на кршење
Кодекса. У том случају, ако дакле, постоји незадовољство само одлуком о основаности и висини одштетног захтјева омбудсман обавјештава странку да није надлежан за одлучивање по поднесеној жалби те ће је упутити у поступак мирења.
Ако сматра да се по жалби може поступати, тада ће омбудсман упутити жалбу друштву за осигурање с позивом на подношење очитовања на жалбу (Одлука,
Образац жалбе је доступан на: https://huo.hr/hr/zastita-potrosaca/pravobranitelj-na-podrucjuosiguranja, 27. 1. 2022.
3
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2018, чл. 12, ст. 1). Друштво за осигурање дужно је на жалбу дати писано очитовање у року од 15 дана од дана запримања жалбе а који се може продужити за још
даљњих 15 дана (Одлука, 2018, чл. 12, ст. 2). У том писаном допису друштво за
осигурање дужно се очитовати на све наводе о кршењу Кодекса који су садржани
у жалби те својем очитовању приложити релевантне доказе у сврху утврђивања
точности навода из очитовања. (Одлука, 2018, чл. 12, ст. 3). Ако оцијени да је
то потребно ради доношења одлуке у спору, примјерице ради појашњења неких
околности или доставе потребних доказа / документације, омбудсман је овлаштен у било којем тренутку затражити додатно очитовање или документацију од
подноситеља жалбе или друштва за осигурање (Одлука, 2018, чл. 12, ст. 4).
Поступак извансудског рјешавања спора пред омбудсманом темељи се на начелима ефикасности, сврсисходности и економичности (Одлука, 2018, чл. 13, ст.
2). Због тога омбудсман је дужан разматрати жалбу брзо те у свакој фази поступка
истраживати и утврђивати чињенице и доказе релевантне за доношење одлуке о
спору (Одлука, 2018, чл. 13, ст. 1). У вези с реченим, докази се у поступку пред
омбудсманом у правилу не изводе на усменој расправи, односно усмена расправа
је изузетак те се може сазвати само ако је то неопходно и сврсисходно, за доношење одлуке (Одлука, 2018, чл. 14, ст. 1 и 2). Другим ријечима, поступак је писмен, а
подредно поједина поступовна питања могу се рјешавати адекватном примјеном
Закона о парничном поступку (Одлука, 2018, чл. 13, ст. 3). Но притом је потребно
имати у виду флексибилност поступка пред омбудсманом и пазећи да се странке
не ограничава у остваривању правне заштите пред омбудсманом (Марин, 2018, 13).
Поступак пред омбудсманом је бесплатан с тиме да подноситељ жалбе и
друштво за осигурање сносе сваки своје трошкове, укључујући трошкове својих
пуномоћника и заступника (Одлука, 2018, чл. 17).
5. 4. Одлуке омбудсмана
Поступак пред омбудсманом завршава доношењем писане образложене одлуке. Одлука се доноси када су чињенице и правне околности спора довољно
разјашњене да се о спору може одлучити (Одлука, 2018, чл. 16, ст. 1).
Омбудсман може донијети три врсте одлука. То су:
1) одлука којом се жалба одбацује ако не постоји надлежност за рјешавање
спора или постоји нека друга процесна запрека (литиспенденција, процесна
застара, Одлука, 2018, чл. 16, ст. 4),
2) одлука којом се жалба одбија као неоснована те се уједно утврђује да
друштво за осигурање није прекршило Кодекс (Одлука, 2018, чл. 16, ст. 5),
3) одлука којом се жалба прихваћа као основана те се уједно утврђује да је
друштво за осигурање прекршило Кодекс (Одлука, 2018, чл. 16, ст. 1).
Често у пракси подноситељ жалбе поставља вишеструке захтјеве па је могуће
донијети одлуку којом се једним дјелом жалба одбацује а у другом дјелу се жалба
прихваћа, односно одбија. Оваква ситуација постоји ако се захтјеви подноситеља
жалбе дјелом односе на спорна питања о којима омбудсман није надлежан одлу291
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чивати, а дјелом се односе на питања о којима је овлаштен мериторно одлучивати
(Марин, 2018, 14).
Ако је одлуком утврђено кршење Кодекса, тада одлука садржи и препоруку
за подузимање мјера да се повреда уклони. Разликују се конкретне и генералне
препоруке (Одлука, 2018, чл. 16, ст. 1 и 2). Конкретна препорука усмјерена је на
отклањање повреда Кодекса у конкретном случају у којем је жалба поднесена
(нпр. да се друштво за осигурање одговори на постављана питања подноситеља
жалбе а на која није раније одговорило). Ако уклањање повреде није могуће препоручује се упућивање писане исприке подноситељу жалбе. Генерална препорука
усмјерена је на подузимање мјера ради спрјечавања понављања истих, односно
сличних кршења Кодекса у будућности (нпр. препорука да одлуке о одштетном
захтјеву садрже упуту извансудском начину рјешавања спорова). Дакле генерална препорука има за циљ опће побољшање положаја и права странака (Марин,
2018, 14). Кад омбудсман издаје препоруке уједно одређује примјерен рок у којем
га је друштво за осигурање дужно обавијестити о извршену препорука, односно
о подузимању мјера. Тај рок у пракси обично износи 15 дана. Ако друштво за
осигурање не поступи по изданим препорукама, тада се такав пропуст сматра
кршењем Одлуке и Кодекса те ће о томе омбудсман обавијестити надзорно тијело
(ХАНФА) (Одлука, 2018, чл. 16, ст. 3).
Одлука омбудсмана заједно са очитовањем друштва за осигурање доставља
се подноситељу жалбе (Одлука, 2018, чл. 12, ст. 5), што може бити корисно подноситељу жалбе, чак и ако је одлука за њега неповољна јер доставом очитовања
(уз одлуку омбудсмана) подноситељ жалбе добива исправу у којој је садржано
стајалиште друштва за осигурање о предмету спора. Наведено је важно за евентуалне будуће судске поступке који могу услиједити.
Против одлуке омбудсмана не постоји могућност подношења правних лијекова, али одлука не представља процесну ни било какву другу препреку за покретање неког другог судског или извансудског поступка рјешавања спорова.
5. 5. Споразумно рјешавање спора
Одлука о оснивању и раду Правобранитељства на подручју осигурања предвиђа и могућност рјешавања спора у изравној комуникацији између подноситеља
жалбе и друштва за осигурање. Споменута „изравна комуникација” означава ситуацију у којој омбудсман доставља жалбу на очитовање друштву за осигурање
а које потом изравно контактира странку (подноситеља жалбе) ради постизања
рјешења спора, а које може укључивати потпуно испуњење захтјева странке или
се странка и друштво за осигурање могу нагодити, односно постићи компромис.
Странке у изравној комуникацији заправо постигну споразум (налик нагодби) о
окончању спора и о томе обавјештавају омбудсмана. Омбудсман читаво вријеме
трајања поступка може потицати странке да спор ријеше у изравној комуникацији (Одлука, 2018, чл. 15, ст. 1). Након што су странке обавијестиле омбудсмана
да су спор ријешиле у изравној комуникацији (подноситељ жалбе обично изјави
да повлачи жалбу), о томе ће се саставити забиљешка у спису те ће омбудсман без
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одлагања обавијестити подноситеља жалбе и друштво за осигурање да предмет
сматра закљученим (Одлука, 2018, чл. 15, ст. 1). Тиме се уједно и окончава поступак пред омбудсманом.
6. Из праксе омбудсмана у Хрватској
6. 1. Недостаци у комуникацији са друштвима за осигурање
Неодговарајућа комуникација или чак изостанак комуникације врло је чест
разлог за обраћање омбудсману у поднесеним жалбама. Ово обухваћа ситуације
када друштво за осигурање уопће не одговара на упите или пак комуникација
постоји али је иста непрофесионална и неприлична. Уколико се ради о усменој
или телефонској комуникацији, у поступку пред омбудсманом је теже доказати
непрофесионално или неприлично поступање. Стога је битно прибавити писане трагове у комуникацији, нпр. размјеном поште или имејлова. Потпуни изостанак комуникације и шутња друштва за осигурање гледе постављених питања
представља повреду Кодекса, и то одредбе чл. 2.4. (начело узајамног повјерења и
заштита права те пробитака странке) и везано уз то често и чл. 3.2. (равноправност странака, обрада и накнада штете те исплата осигуране своте). У ситуацији
врло интензивне комуникације између странка, када је измијењено више мејлова,
дописа или обављено више међусобних телефонских разговора не представља
повреду Кодекса евентуално пропуштање одговора на поједини имејл, односно
на поједини упит. Наиме, у том случају видљива је воља друштва за осигурање у
одржавању комуникације са странком па се не може говорити о кршењу Кодекса.
У пракси има случајевима у којима се странке жале да у прописаном року
нису запримиле одговор друштва за осигурање на поднесену притужбу односно
приговор. Такав пропуст би заиста представљало кршење Кодекса (чл. 3.3), као и
законску одредбу према којој је друштво за осигурање на приговор странке дужно писано одговорити у року од 15 дана од запримање притужбе или приговора
(Закон о осигурању, 2015, чл. 378, ст. 2). Исто се односи и на дистрибутере осигурања (Закон о осигурању, 2015, чл. 427, ст. 2). Но, друштва за осигурање не могу
бити одговорна за рад поштанске службе ако је одговор упућен поштом, а што је
могуће доказивати изватком из књиге / евиденције упућених писмених пошиљака
(такав доказ друштва за осигурање достављају омбудсману по тражењу). Треба
имати у виду и околност како не постоји законска обвеза друштва за осигурање
достављати одговоре на притужбе / приговоре препорученом пошиљком.
Кодекс садржава посебне одредбе о форми одговора на притужбу / приговор. Углавном захтјева се паритет облика (Кодекс, 2004, чл. 3.3, точ. б), па ако је
странка упутила писани приговор / притужбу, потребно јој је одговор упутити у
писаном облику, а ако су проговори / притужбе упућени електронском поштом,
тада се сматра да је одговор електроничком поштом поступање друштва у складу
са Кодексом. Но, у писаном облику мора бити коначни одговор друштва за осигурање (нпр. одговор другоступањских комисија поводом одштетног захтјева).
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6. 2. Недостатак образложења
у одлукама друштва за осигурање
Одлуке друштва за осигурање којима се отклања одштетни захтјев у цијелости или дјеломично морају бити адекватно образложене како би странци били
јасни разлози отклона, чиме се уједно омогућава странци испитати разлоге такве
одлуке те се избјегава самовоља и арбитрабилност у доношењу таквих одлука
као појаве које нису спојиве са струком осигурања. Сматра се да је образложење
адекватно уколико су разлози отклона утемељени на праву (Закон о обвезним
односима, Закон о обвезним осигурањима у промету, увјети осигурања, важећа
судска пракса) те садрже појашњење темељем којих доказа је утврђена неутемељеност / неоснованост одштетног захтјева у цијелости или дјеломично. Уколико образложење изостанке у цијелости или је оно врло штуро и неадекватно тада
се ради о кршењу Кодекса и чест је разлог обраћања странке омбудсману. Ради се
о повредама Кодекса из чл. 2.4. (начело узајамног повјерења и заштита права те
пробитака странке) те из чл. ст. 3.2, ст.2. Кодекса према којем друштва за осигурање у поступку обраде и исплате штета требају поступати стручно, учинковито,
правично и без одуговлачења.
6. 3. Одуговлачење у обради одштетног захтјева
Одуговлачење исплате осигурнине као и свако кашњење у вези тога доводи у
питање сврху и смисао осигурања. У циљу спрјечавања таквих појава законом су
прописани рокови за обраду одштетног захтјева. Рок за обраду одштетног захтјева
и исплату осигурнине износи минимално 14 дана, максимално 30 дана од примитка
одштетног захтјева, односно обавијести да се осигурани случај догодио (Закон о
обвезним односима, 2005, чл. 943, ст. 1 и 2). У обвезним осигурањима у промету тај
рок износи 60 дана од примитка одштетног захтјева (Закон о обвезним осигурањима у промету, 2005, чл. 12, ст. 1), односно три мјесеца у случају прометне незгоде
у државама чланица ЕУ (Закон о обвезним осигурањима у промету, 2005, чл. 50,
ст. 1). Чест је разлог обраћања омбудсману управо прекорачење наведених рокова.
Самим Кодексом одуговлачење друштва за осигурање у обради одштетног захтјева
и исплати осигурнине сматра се противним социјалној функцији осигурања која
је особито наглашена у осигурању од аутомобилске одговорности (Кодекс, 2004,
чл. 3.2, ст. 2). Но, сам подноситељ одштетног захтјева (оштећеник / осигураник)
може олакшати задатак друштва за осигурање у обради штете ако достави сву релевантну документацију потребно за утврђење обвезе осигуратеља (нпр. Еуропско извјешће о прометној незгоди, полицијски записник ако постоји, фотографије
оштећења с мјеста догађаја, подаци о свједоцима ако постоје, медицинска документација, рачуни поправка / радова и др.) То не значи да постоји обвеза подношења
тзв. документираног одштетног захтјева, но уколико друштво за осигурање не успије прикупити у прописаним роковима довољно доказа за утврђење своје обвезе
овлаштено је донијети одлуку о отклону одштетног захтјева. Ако таква одлука буде
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донесена унутар прописаних рокова, нема кршења одредби Кодекса о дужности
избјегавања одуговлачења у рјешавању одштетног захтјева (чл. 3.2, ст. 2). Управо
речено ствара нејасноће код странака које често сматрају да је одлука друштва за
осигуране противна Кодексу самим тиме што је негативна, односно што садржава
отклон од штете, образлажући да се тиме одуговлачи поступак обраде штете. Нема
кршења Кодекса ако је одлука негативног карактера уколико је иста адекватно образложена и достављена странкама у прописаним роковима.
6. 4. Недостатак предуговорног информирања
и изостанак појашњења / савјетовања
Чест разлог на који се позивају странке у жалби јест пропуст у достављању
увјета осигурања те осталих предуговорних информација. Поред тога странке
наглашавају као им представник друштва за осигурање није детаљно објаснио
значење појединих израза и правних института из увјета осигурања, односно да
им није пружао одговарајући савјет.
Пропуст у достави / предаји предуговорних информација и увјета осигурања,
као и информација за вријеме трајања уговора осигурању противно је законским
одредбама (Закон о осигурању, 2015, чл. 380 и 381). Таква обвеза прописана је за
друштва за осигурање (осигуратеље) и за дистрибутере. Пропуст гледе доставе
предуговорних информација и увјета осигурања повлачи и прекршајну одговорност друштва за осигурање (Закон о осигурању, 2015, чл. 438, ст. 1, точ. 35–39 и чл.
439, ст. 6, точ. 2–5). Уједно представља и кршење чл. 3.1. Кодекса које се односи на
обвезу извјештавања прије склапања уговора о осигурању и јасноћу поступања.
Но, проблем настаје у доказивању споменутих пропуста. Наиме, странке су потписом полице осигурања потврдиле примитак спорних предуговорних информација и увјета осигурања, па готово да и није могуће утврдити кршења Кодекса.
С друге стране, ни Законом о обвезним односима, ни Законом о осигурању
није прописана обвеза друштва за осигурање за индивидуално савјетовање заинтересираних страна у погледу осигуратељског покрића и значењу појединих одредби
увјета осигурања. Такођер, нити одредбе Кодекса не дају основе за такво поступање.
Законом о осигурању предвиђена је могућност да посредници у осигурању пружају
услугу савјетовања (Закон о осигурању, 2015, чл. 401, ст. 3, точ. 1). Но, прије склапања
уговора о осигурању посредници морају информирати странку пружају ли и услуге
савјетовања (Закон о осигурању, 2015, чл. 431, ст. 1, точ. 3).
7. Енглеско право
У енглеском праву послове омбудсмана у осигурању обавља Омбудсман за
финанцијске услуге (Financial Ombudsman Service –FOS) који је основан као јавно,
некомерцијално и непрофитно тијело на темељу главе XVI (чл. 225–234Б) Закона о финанцијским услугама и финанцијском тржишту (Financial Services and
Markets Act – FSMA) из 2000. године (Кеглевић, 2016, 163). Његов главни задатак
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представља извансудско рјешавање спорова између осигураника и осигуратеља.
Практични значај Омбудсмана за финанцијске услуге врло је велик јер релативно мали број приговора и притужби потрошача на услуге осигурања завршава у
облику тужбе пред редовним судом (Кеглевић, 2016, 166).
Потребно је напоменути како је Омбудсман за финанцијске услуге надлежан
поред спорова из услуга осигурања и за потрошачке спорове из осталих финанцијских услуга, попут спорови који произлазе из кредита, лизинга, кориштења
кредитних картица и сл., но више од половице свих предмета потјечу управо из
услуге осигурања (Кеглевић, 2016, 164).
Омбудсман у својем поступању примјењује релевантне законе, кодексе, добру пословну праксу који су се примјењивали у вријеме спорног догађаја. Такођер
примјењује и правила које доносе надзорна тијела, тзв. саморегулативни инструменти (нпр. Financial Conduct Authority’s Handbook / FCA Handbook).4
Сам поступак пред омбудсманом тече кроз два стадија. Први стадиј, започиње обраћањем незадовољне странке (потрошача) притужбом уреду омбудсмана.
Након разматрана притужбе и цјелокупне документације коју је доставио подноситељ жалбе и противна странка тј. осигуратељ, дјелатник уреда омбудсмана,
тзв. водитељ предмета даје почетну (иницијалну) процјену поднесене притужбе.
Водитељ предмета иницијалну процјену притужбе доставити ће објема странама. У њој ће навести своје закључке са образложењима те препоруку за рјешење
спора. Странке у спору, тј. подноситељ притужбе и осигуратељ имају становито
вријеме за одговор прихваћају ли иницијалну процјену водитеља предмета. Ако
обије странке прихвате иницијалну процјену, притужба се сматра ријешеном и
поступак довршен. Иницијалном процјену, може бити предложена и исплата одређене накнаде. Ако подноситељ притужбе прихвати предложену исплату накнаде неће више бити у могућности остваривати право на накнаду пред редовним
судом, па се на ту околност подноситељ притужбе мора изричито упозорити у
самој иницијалној процјени.
Други стадиј поступка односи се на поступак пред самим омбудсманом, а
покреће се кад подноситељ притужбе то затражи у случају кад први стадиј поступка није успјешно довршен тј. кад подноситељ притужбе или сам осигуратељ
нису прихватили иницијалну процјену, коју је израдио водитељ предмета. Тада
омбудсман поновно разматра све детаље притужбе и поднесену документацију.
Прије доношења коначне одлуке, омбудсман може странкама доставити тзв.
привремену одлуку у којој ће навести какву коначну намјерава донијети. У том случају странке имају одређено вријеме за одговор, а након тога омбудсман разматра
све добивене одговоре са прилозима ако постоје те доноси коначну одлуку.
Коначна одлука доставља се странкама у писаном облику. Подноситељу
притужбе одређује се рок до којег треба изјавити прихваћа ли коначну одлуку
омбудсмана при чему се шутња сматра као одбијање. Ако подноситељ притужбе прихвати коначну одлуку омбудсмана, осигуратељ мора поступити према тој
Више информација о финанцијском омбудсману у енглеском праву на: https://www.financialombudsman.org.uk/, 29.1.2022. О поступку пред омбудсманом и његовим одлукама и њиховим
учинцима више на: https://www.financial-ombudsman.org.uk/who-we-are/make-decisions, 29. 1. 2022.
4
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одлуци, односно она представља овршну / извршну исправу (исправу подобну
за покретање поступка оврхе / извршења против осигуратеља) (Кеглевић, 2016,
163). Другим ријечима, одлука омбудсмана је за осигуратеља обвезујућа. Одлука
уједно садржи упозорење подноситељу притужбе да прихваћање коначне одлуке
омбудсмана онемогућава покретање поступка пред редовним судом о истој правној ствари (учинак res iudicata).
Подноситељ притужбе није дужан прихватити одлуку омбудсмана, међутим
против коначне одлуке омбудсмана није допуштен правни лијек. Не постоји могућност подношења жалбе суду нити некој другој институцији омбудсмана. Ако подноситељ притужбе не прихвати одлуку омбудсмана отворен му је пут судске заштите.
Све до довршења поступка пред омбудсманом (истеком рока за прихваћање
коначне одлуке омбудсмана) странке се могу самостално договорити за рјешење
спора. У том случају ако подноситељ притужбе прихвати нагодбу коју му понуди
осигуратељ и исплати му се одређена накнада, не постоји могућност покренути
парницу о истој ствари пред редовним судом.
Омбудсман може коначном одлуком одлучити о: 1) исплати накнаде из осигурања (осигурнине), 2) исплату камата 3) подузимању мјера ради уклања повреда у поступању осигуратеља, 4) поправљање неимовинске штете.
Од 1. травња 2020. године највиши износ до којег омбудсман може наложити
плаћање осигурнине износи 355.000 фунти. Међутим, омбудсман може одлучити да се поврх плаћања накнаде из осигурања подноситељу притужбе исплати и
припадајућа камата од 8% годишње и то неовисно о напријед наведеном лимиту
исплате накнаде. Гледе износа преко наведеног лимита коначна одлука омбудсмана
није обвезујућа за осигуратеља, већ у том дјелу изнад лимита има само учинак препоруке коју осигуратељ може али и не мора прихватити (изузев одлуке о камати).
Осим новчаних „пресуђења” омбудсман може одлучити да се уочене повреде
отклоне на начин који не укључује плаћање новчаних износа, а што подразумијева подузимање одређених мјера.
Специфичност финанцијског омбудсмана у енглеском праву је и његова овласт да одлучи о новчаној сатисфакцији, односно о новчаном поправљању неимовинске штете (правична новчана накнада). Као разлог томе наводи се различите
невоље, неугодности, душевне боли и патње, као и повреда угледа до којег је дошло из разлога што је осигуратељ неосновано одбио исплатити осигурану своту.
Сам поступак пред финанцијским омбудсманом је неформалне природе, те је
бесплатан за потрошаче и мала подузећа. Често се поступа писано, имејлом или
телефонски. Не проводи се расправа нити саслушање странака. Рок за доношење коначне одлуке износ 90 дана од запримања комплетиране притужбе. Ако се
поступак заврши већ у првом стадију (иницијална проћена водитеља предмета)
тада поступак обично траје неколико тједана. Уколико се покрене други стадиј
тада се именује омбудсмана те истражитеља који му помаже у раду. Рок у којем се
странка мора обратити омбудсману након доношења / оставе одлуке осигуратеља
с којом је незадовољна износи шест мјесеци.
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8. Њемачко право
У Њемачкој служба омбудсмана у осигурању (Versicherungsombudsmann) дјелује од 2001. године.5 Његов задатак је рјешавање спорова између потрошача и
осигуратеља, али и помагати у рјешавању спорова између осигуратеља који су
чланови њемачког удружења осигуратеља (Кеглевић, 2016, 245). Осим омбудсмана у осигурању у Њемачкој дјелује и омбудсман за приватно здравствено осигурање и осигурање његе (Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung)
који је надлежан са спорове између корисника здравствених услуга и приватних
осигуратеља у здравству.6
Поступак пред њемачким омбудсманом у осигурању одређен је Правилником о поступању омбудсмана у осигурању (Verfahrensordnung des
Versicherungsombudsmanns) из 2016. године.7
Поступак пред омбудсманом покреће се жалбом (Правилник, 2016, пар. 3,
ст. 2). Жалбу су овлаштени поднијети особе које се према важећим прописима
сматрају потрошачи, али и остале особе (дакле и правне особе) које се налазе у
истој ситуацији као и потрошачи (Правилник, 2016, пар. 2, ст. 1). Надлежност
омбудсмана односи се на спорове које произлазе из уговора о осигурању, те и из
повезаних уговора (нпр. уговора о хипотекарном кредиту, посредовању у осигурању и слично) (Правилник, 2016, пар. 2, ст. 2). Правилником су прописане процесне претпоставке за допуштеност жалбе омбудсману (Правилник, 2016, пар. 2,
ст. 3 и 4): 1) претходно подношење притужбе самом осигуратељу, 2) вриједност
предмета спора не прелази 100.000 еура, 3) да се жалба не односи спорове из
приватног здравственог осигурања или осигурања његе, 4) да не тече о истом
предмету поступак пред другим тијелом за извансудско рјешаване потрошачких
спорова или је о томе већ донесена одлука, 5) да о истом предмету не тече парница
пред редовним судом или је о томе већ донесена судска одлука, 6) да је жалба без
очитог изгледа за успјех или је поднесена злонамјерно (из обијести).
У доношењу одлука омбудсман одлучује темељем закона (нпр. Закон о уговору о осигурању, Грађански законик, прописи о заштити потрошача и сл.) Ако
постоје начела праксе осигурања, улагања и продаје, омбудсман их мора узети у
обзир (Правилник, 2016, пар. 6, ст. 4).
У жалби се требају навести све релевантне чињенице, точно навести јасан и
недвосмислен захтјев те приложити потребне документе (доказе) (Правилник,
2016, пар. 3, ст. 4). О запримању жалбе омбудсман обавјештава све судионике у
поступку, те ће се затражити очитовање од осигуратеља о наводима из жалбе)
(Правилник, 2016, пар. 7, ст. 1). Није потребно тражити очитовање ако се из поднесених исправа недвосмислено може утврдити да је жалба очито неутемељена.
Службене странице њемачког омбудсмана осигурању: https://www.versicherungsombudsmann.de/,
30. 1. 2022.
6
Више о овој специјалној врсти омбудсмана у њемачком праву на: https://www.pkv-ombudsmann.de/,
30. 1. 2022.
7
Правилник доступан на: https://www.versicherungsombudsmann.de/das-schlichtungsverfahren/
verfahrensordnungen/vomvo/, 30. 1. 2022.
5
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Омбудсман одлучује у писаном поступку темељем поднесених исправа, те не изводи посебно доказе, али странке уколико желе могу бити саслушане при чему
могу износити своје чињенице и оћене. Омбудсман може утврђивати чињенично
стање и по службеној дужности (Правилник, 2016, пар. 6, ст. 1–3). Поступак се
мора довршити у року од 90 дана од примитка комплетног списа жалбе (Правилник, 2016, пар. 7, ст. 6), с тиме да омбудсман може одбити провођење поступка ако
би утврђивање чињеница или разјашење правних питања захтијевало неразуман
напор (Правилник, 2016, пар. 9, ст. 1).
Омбудсман има овласти доношења обвезујуће одлуке до износа вриједности
предмета спора од 10.000 еура (Правилник, 2016, пар. 10, ст. 3). Такве одлуке обвезују осигуратеља, но подноситељ жалбе није везан таквом одлуком те увијек
може покренути поступак пред судом (Правилник, 2016, пар. 11, ст. 1 и 2). Ако
вриједност предмета спора прелази 10.000 еура, али не више од 100.000 еура, омбудсман може донијети само необвезујућу препоруку, те она не обвезује нити
једну странку у поступку (Правилник, 2016, пар. 10, ст. 3, пар. 11. 1).
9. Закључак
Омбудсман у осигурању несумњиво представља важан механизам рјешавања
извансудских спорова између потрошача и осигуратеља. Из проведене анализе
закључује се како је поступак пред омбудсманом брз, који се мора довршити унутар рока од 90 дана како је и предвиђено Директивом о алтернативном рјешавању
потрошачких спорова. У том смислу, поступање омбудсмана темељи се на начелу
писмености и ефикасности, не изводе се докази изван приложене документације,
нема расправе, не проводи саслушања странака и свједока те вјештачење. Одлуке
омбудсмана су коначне те не постоји могућност подношења правних лијекова против таквих одлука. Комуникација са странкама је неформална, често путем имејла
и телефона, те лишена формалних правила доставе. Дакле, не проводи се „цијела
палета” доказних приједлога и процесних радњи које су карактеристичне за судски
поступак што поступак пред омбудсманом за осигурање чини подобнијим за рјешавање индивидуалних потрошачких спорова из осигурања а које карактеризира
учесталост и потреба за њиховим брзим рјешавањем (уколико не садрже сложена
чињенична и правна питања која је потребно претходно ријешити).
Проведена анализа указује на постојање одређених процесних претпоставки
које морају бити испуњене за покретање поступка пред омбудсманом за осигурање. Процесне претпоставке, овисно о рјешењима у појединим правним суставима односе на питања: 1) литиспенденције (забрана покретања поступка пред
омбудсманом уколико се већ води поступак пред судом, надзорним тијелом или
неким другим тијелом за извансудско рјешавање спорова), 2) претходно проведеног интерног поступка рјешавање притужби пред тијелима друштва за осигурање, 3) процесне застаре (немогућност покретања поступка пред омбудсманом
ако је протекло одређено вријеме од коначне одлуке друштва за осигурање), 4)
вриједности предмета спора до одређеног износа, 5) врста субјеката које могу
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покренути поступак пред омбудсманом (потрошачи и особе које су у сличној
правној позицији као потрошачи, мала подузећа и слично).
Уочене су одређене разлике гледе надлежности за доношење одлука пред
омбудсманом као и њиховим правних учинака. У хрватском праву надлежност
омбудсмана је строго ограничена на „провјеру” је ли поступање друштва за осигурање било у складу са Кодексом пословне осигураватељне и реосигураватељне
етике. Омбудсман нема могућности доношења одлука којим би наложио исплату
накнаде из осигурања, неовисно о висини износа. С друге стране у енглеском и
њемачком праву, омбудсман испитује је су ли одлуке друштва за осигурање у
складу са свим прописима који уређују уговор о осигурању и положај потрошача
(дакле, као што су то овласти редовног суда). Но најважнија је разлика што су
одлуке омбудсмана правно обвезујуће за осигуратеље до одређеног износа. Другим ријечима, у енглеском и њемачком правном суставу омбудсман у осигурању
овлаштен је наложити друштвима за осигурање одређене исплате у корист потрошача (подноситеља жалбе), а друштво за осигурање мора поступити по таквим
одлукама јер оне представљају овршни наслов (исправу за провођење извршења).
Дакако, оваква овласт омбудсмана да одлучује о имовинско-правним односима
између странака у поступку не искључује и његове овласти да предложи друштву
за осигурање подузимање одређених мјера ради уклања повреда права потрошача а без новчаних исплата.
Гледе положаја омбудсмана у осигурању у Хрватској присутна су одређена
размишљања о проширењу његове надлежности на рјешавање имовинско-правних спорова између странака ако је чињенично стање неспорно. Но, свако проширење надлежности, а тиме и одговорности, уједно представља и потенцијално
повећање опсега послова што би имало за посљедицу знатне захтјеве за реорганизацијом (кадровским и техничким појачањем, а тиме и за додатним финанцирањем) службе омбудсмана у осигурању.
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The insurance ombudsman is a form of alternative (out-of-court) settlement of
disputes between insurers and consumers (insured persons, damaged parties). The
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paper presents the organization of the insurance ombudsman service in Croatia. The
rules on the competence of the ombudsman are analyzed and the procedure is described
in detail. It also presents the most common violations of consumer rights in practice
of the insurance ombudsman. Finally, the paper presents position of the insurance
ombudsman in comparative law (English and German law). Certain proposals were
given for the improvement of the existing legal regime in accordance with the solutions
in comparative law.
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Апстракт
У раду се анализирају нека питања примене и тумачења прописа у контексту
правилног вршења надзора у осигурању. Примена и тумачење права разматра се
у тесној вези са применом начела законитости, те тиме законитог поступања како
органа надзора осигурања, тако и субјеката надзора. Поступање органа надзора
у поступку контроле, коме увек претходи процес примене и тумачења правних
норми анализира се кроз призму опрезног и савесног поступања. Циљ рада је да
укаже на значај правилне примене и тумачења прописа и с тим у вези на потенцијалне ризике, који могу настати услед евентуалних грешака и пропуста органа
надзора у поступку тумачења одређених конкретних законских норми. Аутор,
такође разматра одговорност органа надзора осигурања за правилну примену и
тумачење прописа, у поступку посредне и непосредне контроле субјеката надзора у осигурању, одређене правне последице тумачења прописа, супротно начелу законитости и јединства правног поретка Републике Србије. Стога се сматра
логичним закључак да само уз правилно разумевање сопствене улоге од стране
органа надзора осигурања, у целини и сваког запосленог у систему надзора (разумевање дужности и преузимање одговорности) може се креирати, успоставити
и одржати култура пословања свих учесника на тржишту осигурања, заснована
на начелу законитости и правној сигурности односно поштовању закона и највиших стандарда пословања како од стране субјеката надзора тако и од органа
надзора. При томе се претпоставља разумевање односа који се успостављају у
управљању ризицима друштва за осигурање у поступку контроле, укључујући и
ризик екстензивне и / или рестриктивне примене прописа.
Кључне речи: Примена и тумачење правних норми, одговорност надзора за
правилну примену прописа, систем управљања ризицима, начело законитости и
начело опрезног и савесног поступања
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ЉИЉАНА СТОЈКОВИЋ

1. Уводне напомене
О значају правилне примене прописа и тумачења одредби закона у обављању
надзора осигурања – У оквиру предмета истраживања ограничићемо се на примену и тумачење прописа од стране регулаторног и надзорног тела за област
осигурања. Наиме, надзор над делатношћу осигурања у Републици Србији врши
Народна банка Србије („НБС”) у складу са Законом о осигурању1 и Законом о
Народној банци Србије2 ради заштите права и интереса осигураника и других
корисника осигурања.
Предмет анализе у оквиру овог рада у својој бити није правна херменеутика,
као делатност којом се утврђује смисао, односно значење правне норме. Аутор
у раду анализира, пре свега питање значаја правилног тумачења правних норми
у праву осигурања од стране органа надзора и ризике, односно последице, погрешног тумачења и примене материјалног права у обављању надзора, као и у
обављању делатности од стране субјеката надзора.
Као што је опште познато, потреба за тумачењем прописа настаје услед несавршености опште природе правне норме. Разлози несавршености налазе се у
чињеници апстрактности општег правног правила. У оквиру ове анализе разматра се посебно обавеза опрезног и савесног поступања у примени и тумачењу
прописа у области осигурања како би се обезбедили услови и развијала култура
правилне примене прописа у контексту заштите основних људских права и слобода који су Уставом загарантовани, из које проистиче и Законом о осигурању
захтевана заштита права и интереса осигураника и других корисника осигурања.
Циљ ове правне анализе је указивање на могуће последице пропуста и грешака у
домену тумачења прописа које воде нарушавању јединства правног система Републике Србије. Речју, примена и тумачење прописа од стране Народне банке Србије, у поступку контроле друштава за осигурање, исправно је у само у оној мери
у којој ствара правну извесност за све носиоце различитих интереса у области
осигурања, чиме доприноси развоју културе усклађености пословања субјеката
надзора. Само опрезним и савесним поступањем органа надзора, уз максималну
стручност у примени и тумачењу прописа у целини, као и конкретне законске
норме, (посебно норми које за последицу имају казнене мере за субјекте надзора),
се у пуном обиму остварује поступање у складу са начелом законитости и с тим
у вези начелом савесности и поштења.
Претпоставке за примену односно тумачење прописа и начело законитости
– У раду се анализира однос између правилног тумачења правних норми и начела
законитости. Тумачење се може схватити као једна од фаза у примени правне
норме. Задатак је тумача да утврди могућа значења правне норме и да примени
оно значење које најбоље одговара у конкретном случају (Ристивојевић, 2009).
При томе, мора увек имати у виду да тумачењем одређене норме и потом њеним
Закон о осигурању - Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2021, чл. 13.
Закон о Народној банци Србије, Сл. гласник РС, бр. 72/2003, бр. 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010,
76/2012, 106/2012 и 14/2015 и 44/2018).
1
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отелотворењем кроз примену на конкретне случајеве не дође до противправног
поступања, посматрајући кроз призму јединства правног поретка једне земље,
чиме се нарушава начело законитости.
С обзиром на обавезну снагу тумачења од стране органа надзора за субјекте надзора и трећа лица, у оквиру рада, биће указано на могуће последице погрешног тумачења и примене материјалног права. У узрочно-последичној вези
потенцијално погрешно тумачење органа надзора захтева од субјеката надзора
одређено чињење и / или нечињење које се у односу на друге прописе у оквиру
јединственог правног система може сматрати недозвољеним, односно противправним. Све наведено у крајњем исходу може довести до штете и штетних последица за учеснике на тржишту осигурања и трећа лица.
Када разматрамо начело законитости и с тим у вези правну извесност, те
правну сигурност у примени права посебно указујемо на систематско тумачење.
Наиме све правне норме које се примењују у једној држави творе јединствен
правни систем. Систематско тумачење примењује се на основу уверења да: 1)
између дела правног правила и целине правног система постоји повезаност и 2)
између дела правног правила и дела другог правног правила постоји повезаност.
Ово подразумева да се смисао правне норме открива помоћу места које норма
заузима у општем систему правних норми (Харашић, 2009, 315–335). Речју, прави
садржај и смисао једног правног правила налази се управо у његовој повезаности
и целовитости с другим правним правилом и у његовој интегралној припадности
јединственом правном систему.
2. О ефектима и последицама
екстензивног и рестриктивног тумачења
Правни ризик – повреда начела законитости – Народна банка Србије не
учествује само у стварању права осигурања већ и у његовој примени. Захваљујући
томе неспорна је и њена улога и значај у тумачењу права. Наиме, разумљиво је
да се НБС као орган који примењује правне норме у области осигурања јавља и
у улози тумача тих норми. И поред чињенице да се судско тумачење у одређеном
смислу сматра најважнијим тумачењем права, не значи да су и тумачења која
даје НБС примењујући право у поступку непосредне и посредне контроле мање
важна, напротив она се могу сматрати императивом за субјекте надзора.
Аутор у раду анализира правне последице екстензивног и рестриктивног
тумачења одређених одредби системских закона у области осигурања и то у смислу примене правне норме тако да се тумачењем проширује дејство одређених
правних појмова и / или синтагми чиме доводи до нарушавања одређене равнотеже која постоји у правном поретку. Екстензивно и рестриктивно тумачење
произилази и заснива се на међусобном упоређивању свих могућих решења у оквиру постојећег закона. Оба наведена тумачења садрже квантитативну корекцију
употребљеног израза.
Ако пођемо од чињенице да одређене одредбе Закона о осигурању и других
закона који уређују ову област имају императивни карактер као и да садрже каз305
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нене мере, које строго инкриминишу одређена понашања субјеката надзора, ако
су супротна прописаним одредбама, то се применом analogia iuris, правило тумачења које се односи на кривично правну норму може применити, у одређеном
смислу, код тумачења наведених одредби у праву осигурања. Наиме, у кривичном
праву постоји једна особеност у погледу граница тумачења и то – немогуће је
отићи преко граница текста закона.3 Тумачење које би се кретало изван граница
текста кривичноправне норме утврђене законом било би недопуштено.4 Сматрамо целисходним следити овакав приступ тумачења у праву осигурања када су у
питању наведене законске одредбе.
У случају потенцијално погрешног тумачења и примене материјалног права
долази до наступања правног ризика и то изазивањем непосредног и / или посредног нарушавања начела законитости, те наступања ризика неусклађености са
законом. Ово подразумева да у одређеним хипотетичким случајевима субјекти
надзора поступају и примењују правну норму сагласно тумачењу органа надзора и при томе поступају супротно одређеним одредбама других закона, па и
противно одређеним уставним начелима као на пример, начело једнакости свих
пред законом и сл.
Напред наведено са аспекта јединства правног поретка Републике Србије
не може се сматрати законитим поступањем, ако у одређеном смислу нарушава
одређене уставне принципе као и понашање које представља понашање супротно другим прописима који чине јединствен правни поредак Републике Србије,
те потенцијално може представљати штетно понашање према одређеном кругу
лица и као крајњи исход имати за последицу повреду основних људских права и
евентуално штетне последице за трећа лица.
Појам, предмет и значај тумачења права – Тумачење права подразумева
утврђивање правог значења правних норми.5 Правна норма, посматрана сама за
себе представља апстрактно замишљен образац понашања који творац норме
жели да спроведе у друштву (Ристивојевић, 2009). Тек након тумачења могуће је
да дође до примене норме на случај из стварности. Тумачење је, дакле услов за
примену права. Тек тада се може рећи да је дошло до остваривања права, односно
да је оно делотворно (Мандић, 1971, 127–128). Наиме, без правилне спознаје правне норме нема ни њене правилне примене. Субјект на којег се односи норма не
може да усклади своје понашање са прописаном нормом ако је не спозна или ако
је не спозна правилно. Тада ће субјект прекршити норму, и поред намере да своје
поступање усклади са захтевом који норма поставља (Лукић, 1961, 18–19).
„Потребно је што више поштовати текст закона, што мање се удаљавати од њега (Бачић, 1980, 105).
„Преко граница законског текста се може прећи само када је технички или друштвени живот
развио нове идентичне еквиваленте за оне из законског бића” (Roxin, C. /1971/. Zeitschrift fur die
gesamte Strftrechtswissenschaft, No 2, према: Бачић, 1980, 105).
5
Примера правних норми формулисаних на нејасан, непрецизан и двосмислен начин има подоста,
што због несавршености језика, што због несавршености њихових твораца, односно доносилаца,
што због других разлога (Кулић, Кулић, 2015, 205).
3
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Неспорно да када је норма сасвим јасна и прецизна тада не постоји потреба за њеним тумачењем (Богишић, 1998, 275).6 Потреба за тумачењем правних
норми, често се намеће услед несавршености и непрецизности језика којим се
законодавац служи али и услед разноврсности односа које правна норма треба
да обухвати. Циљ донете норме је свакако њена правилна примена, при томе правилно тумачење права је неспорно услов за њену праву примену. Речју, тумачење
права нам омогућава да правилно разумемо одређену правну норму како би се
предупредила погрешна примена материјалног права и штетне последице које
таква примена изазива.
Предметом непосредног тумачења права, односно тумачења у ужем смислу сматра се једна или више повезаних правних норми. Међутим, предметном
посредног (у ширем смислу) тумачења права сматра се целовит правни систем,
односно скуп свих правних норми садржаних у њему (Кулић, Кулић, 2015, 206).
Основни разлог тумачења правне норме јесте да се отклоне нејасноће у правним порукама које норма садржи. Циљ тумачења, према Висковићу има два основна мотива и исхода и то: (1) постоји опште-теоријско тумачење, којим се у
спознајне сврхе истражују сва или барем најважнија могућа значења правних
порука; (2) постоји конкретно казуистичко тумачење, којим се истражују значења
порука ради њихове примене и ради доношења одлуке о неком спорном случају
(Висковић, 1988, 1004).
Међутим, значај тумачења права не састоји се само у томе да са за норму
сазна и да се утврди њено значење, него пре свега од есенцијалног је значаја да се
значење конкретне правне норме правилно и у потпуности утврди. Ако се правна
норма погрешно тумачи, погрешно се и примењује, што последично доводи до
поступања супротно начелу законитости. Са аспекта правне анализе предмета
овог рада битно је истаћи да у таквом поступању не учествују само грађани и
други недржавни субјекти него и државни органи. Управо у томе се и састоји
значај одговорности органа надзора за правилно тумачење како не би дошло до
кршења других прописа у јединственом правном систему са далекосежним штетним последицама за све учеснике у примени и трећа лица.
Може се рећи да је у праву знатно већа важност језика у поређењу са другим
областима друштвеног деловања. „Право је заиста знатним делом састављено од
језичких радњи, које поред тога што су и саме специфичне и сложене имају и врло
важне друштвене последице, јер производе правне обавезе, правна овлашћења
правне деликте и правне санкције” (Висковић, 1987, 323). Ово је важно истаћи,
услед чињенице да одредбе Закона о осигурању и других закона који уређују ову
област и конкретне врсте осигурања, садрже низ правних санкција које се могу
изрећи субјектима надзора од стране надзорног органа који у поступку контроле
примењује и тумачи наведене правне норме. Стога, свако погрешно тумачење
законске одредбе може водити изрицању незаконитих санкција за субјект надОпшти имовински законик из 1888. године у чл. 994 прописао је правило да: „Што свак једнако
разумије, томе тумача не треба.”
6
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зора, као и настанку штетних последица за трећа лица, на која се таква норма
примењује.7
Како језичко тумачење није у стању да, без коришћења других метода тумачења, омогући њихову квалитетну и поуздану примену, треба имати у виду да
правне норме чине логичку целину, стога се логика појављује у процесу њиховог
тумачења. У тумачењу правних норми логика добија физиономију тзв. правне логике прилагођене захтевима коју пред њу поставља потреба за логичким утврђивањем садржаја правних норми. Ако се при томе узме у обзир јединство правног
поретка једне земље, не може се занемарити чињеница да се применом једног
прописа не може, нити сме вршити директна повреда Уставом загарантованих
права, те начела једнакости пред уставом и законом.
Циљним тумачењем проверавају се резултати добијени претходним методама тумачења и истовремено се заокружује процес тумачења законских норми
и даје коначна оцена у погледу њиховог смисла и садржаја. Речју, циљ прописа
мора поштовати начело законитости. Стога је неспорно да циљ прописа није нити
може бити било какво поступање које доводи до противправности у односу на
друге прописе.
Најзад систематско тумачење изводи значење неке одредбе из правног система.
Како ни појам правног система није једнозначан, то онда и систематско тумачење
има различите аспекте, па се тако у тумачењу могу применити, аргумент правних
начела и аргумент законитости, концептуално-систематски аргумент и сл. Наиме,
правни систем не чини један пропис, јер правни поредак је јединствен (Устав Републике Србије, 2006, чл. 4 и 194). Речју, ни један пропис не постоји сам за себе, већ је
део неког система и не сме бити у колизији са другим прописима, а његове одредбе
морају бити јасне и примењиве. Будући да право осигурања, заједно са другим гранама права, чини интегрални део јединственог правног система Републике Србије
од посебне је важности коришћење систематског метода тумачења.
О значају научног (доктринарног) тумачења права – de lege ferenda – Научно
(доктринарно) тумачење права даје правна наука. Стога у питању је независно,
непристрасно, целовито, свестрано и компетентно тумачење. Наиме овим тумачењем се баве стручњаци, угледни професори правних факултета и други потврђени познаваоци права. Задатак је научног тумачења да својим активностима
од стране компетентних стручњака у области права и правне науке аргументованим и непристрасним приступом тумачењу допринесу бољем разумевању и
бољој примени правних норми.
Правна наука, својим активностима доприноси сталном преиспитивању и
унапређивању правних норми. Кључни задатак правне науке је управо тумачење
позитивног права. Наиме, у појединим земљама западне Европе доктринарно тумачење у извесном смислу представља и извор права.8 Неспорно је да правна
„Осим доброг познавања права, правне науке и правне логике, тумачењу права су неопходна и
одређена знања... За успешног тумача се везује и одређена обдареност, смисао за правичност,
савесност добронамерност (Кулић, Кулић, 2015, 206).
8
Према швајцарском Грађанском законику „Ако се у закону не може изнаћи одговарајућа одредба,
судија ће одлучити у складу са обичајним правом, а ако и оно недостаје, у складу са нормом коју
би донео да је законодавац. Притом мора имати у виду доктрину и традицију.” Овај законик краси
7
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наука пружа велики допринос разумевању правне норме и њеној правилној примени. Поред чињенице да је ово тумачење необавезујуће, има велики значај када
се испитује значење правних норми везано за конкретне односе. Ово се посебно
односи када мишљења дају еминентни професори и други правни стручњаци са
експертским знањима за одређену област права.
Оцењујемо целисходним да се, приликом доношења Грађанског законика Републике Србије, сагледају одређењe вредности упоредног права како би се дошло
да сазнања да ли постоје изгледи да се правно правило које постоји у одређеним
јурисдикцијама (швајцарски грађански законик)9, пренесе у наш правни систем.
Треба напоменути да су правни транспланти, преношење правила или система
права из једне у другу земљу или из једног народа у други, уобичајени још из доба
најраније писане историје (Вотсон, 2010, 53).
Примена и тумачење законских одредби и начело законитости – Основни
и чини се најбитнији аксиом који се може извући из начела законитости је извесност. „Као посебна вредност, извесност се разликује од сигурности као вредности. Ова разлика је значајна због разликовања правне извесности од правне
сигурности. Правна сигурност у наведеном смислу представља идеалну извесност, која би постојала само кад би се право идеално примењивало (Чолаковић,
2015). Пошто то није случај боље је да се за нормално функционисање права користи израз правна извесност” (Чолаковић, 2015). Наиме, треба имати у виду да
је законитост специфична правна вредност, те да је од посебног значаја узајамна
веза начела законитости и обавезе усклађености пословања са законом субјеката
надзора у осигурању. Наиме обавеза усклађености пословања је управо резултат
примене начела законитости. Стога је неопходна извесност и правилно разумевање и примена прописа.
Начело опрезног и савесног поступања – Применом analogia iuris, могуће је
одређена општа начела пословања (које уређује Закон о осигурању и која се односе на субјекте надзорa) применити и на поступање органа надзора и контроле
у поступку непосредне и посредне контроле, те примени одредби закона који се
односе на пословање субјеката надзора. Тако, начело опрезног и савесног поступања, представља прилагођавање начела савесности и поштења10 које се чини да
изузетна прилагодљивост и отпорност на промене, тако да је до данас остао на снази без великих
измена и извршио велики утицај у свету (Аврамовић, Станимировић, 2018, 259, 260).
9
Швајцарски Грађански законик, чл. 1:
„1. Закон се примењује према свом тексту или тумачењу на сва правна питања за која садрже
правило.
2. У недостатку правила, суд одлучује у складу са обичајним правом, а у недостатку обичајног права,
у складу са правилом које би он донео у својству законодавца.
3. При томе, суд ће следити утврђену правну теорију и судску праксу.”
10
У немачком праву, где ово начело егзистира више од сто година, прецизирале су се и конкретизирале
скупине случајева које поближе утврђују круг функција тог начела. То су: функција конкретизације,
додатна функција, функција ограничења и функција корекције. О тим функцијама, које су и за наше
обвезно право интересантне, треба казати да функција конкретизације упућује на то како испунити
обавезу. Није се довољно само држати дословног текста уговора, него се мора водити бригу о смислу
и сврси обавезног односа. Тако на примјер, није допустиво испуњење обвезе у невријеме, као ни
испуњење на неприкладном мјесту (Павловић, 2014, 578).
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је у његовој основи. Сматрамо да треба нагласити значај овог начела за пословање
на тржишту осигурања Републике Србије. Увођењем овог принципа у наше право
осигурања може се говорити о новом праву осигурања које представља значајан
корак ка природном праву. Међутим, да ли ће наше право осигурања наставити
да се креће у истом правцу, остаје да се види. Чињеница је да непридржавање
наведених начела од стране субјеката који врше услуге у делатности осигурања
приликом обављања ове делатности има одговарајуће правне последице у смислу
утврђивања њихове одговорности за поступање у оквирима прописаних надлежности. Стога, analogia legis орган надзора тумачећи правне норме, има одговорност за одговарајуће штетне правне последице за субјекте надзора и / или трећа
лица, које настају услед неправилне, односно погрешне примене и тумачења
правних норми. У сваком конкретном случају орган надзора има обавезу тумачења правних прописа, у смислу поштовања јединства правног поретка.
3. Одговорност НБС за штету насталу вршењем дужности
О одговорности НБС уопште (Стојковић, 2015) – Сагласно члану 217 ЗО,
НБС и њени запослени, као и лице које по налогу НБС врши дужност утврђену
ЗО не одговарају за штету која настане вршењем те дужности, осим ако се докаже
да је та штета проузрокована намерно или крајњом непажњом. Такође, сагласно наведеном закону ова лица не могу одговарати за штету ни након престанка
радног односа у НБС, односно након престанка вршења дужности. Из наведеног
произлази да је ослобађање од одговорности искључено у случају намерног наношења штете или из крајње непажње.
Међутим, одговорност запослених у организационом делу у коме се обављају
послови надзора над делатношћу осигурања регулисана је и чланом 86б Закона о
Народној банци Србије, према којем је искључена одговорност НБС, гувернера,
вицегувернера, директора Управе за надзор и други запослених за штету која
настане у обављању послова НБС. Изузетак од дефинисаног искључења од одговорности прописан је само у случају ако се докаже да наведена лица нису поступала у доброј вери. У ставу 5 истог члана прописано је да „ако је у одговарајућем
поступку правноснажном одлуком утврђено да су лица из става 1 овог члана причинила штету из тог става намерно или крајњом непажњом, ова лица су дужна да
Народној банци Србије надокнаде трошкове заступања из става 3 овог члана, као
и износ исплаћене штете у складу са законом.” У образложењу оваквог законског
решења предлагач Закона, односно НБС је навела истоветно као и при предлагању ЗО, да се на наведени начин врши усклађивање са европским стандардима
и најбољом упоредном праксом заступљеном у чланицама Европске уније, а који
налажу да се одговорност централне банке и њених запослених ограничи само на
ону штету која је проузрокована поступањем које се не може сврстати у правни
стандард поступања у доброј вери. Свакако да је уређивање питања одговорУ праву Републике Србије, ово се начело темељи и на чл. 12 ЗОО, који прописује да су стране у
заснивању облигационих односа и остваривању права и обавеза из тих односа дужне да се
придржавају овог начела.
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ности у два закона и то Закону о Народној банци Србије који има карактер lex
generali и Зaкону о осигурању као lex speciali, нецелисходно и неконзистентно
због чега различито уређивање потпуно идентичног питања у више законских
текстова, може довести до одређених отворених питања у примени ових одредби.
Овакво законско решење којим се искључује одговорност представника НБС за
штету насталу у вршењу дужности надзора, осим за намеру и крајњу непажњу,
чини се неприхватљивим. Наиме, ако се пође од одредбе члана 35, ст. 2 Устава на
недвосмислен начин произлази да свако има право на накнаду материјалне или
нематеријалне штете коју му незаконитим или неправилним радом проузрокује
државни орган, ималац јавног овлашћења, орган аутономне покрајине или орган
јединице локалне самоуправе. Према томе, на основу језичког и циљног тумачења
ове уставне одредбе, произлази да Устав не везује поменуту гаранцију права на
накнаду штете у наведеним случајевима за остварење било ког другог услова везаног за опредељивање степена кривице штетника који је својим поступањем
проузроковао штету трећим лицима. При томе је од значаја навести Одлуку Уставног суда којом је наведена одредба Закона о Народној банци Србије која се
тиче одговорности проглашена неуставном. Наиме, из наведене Одлуке произлази да оспорена одредба члана 86б, ст. 1 Закона о Народној банци, као и одредбе
ст. 2 и 3 истог члана које чине јединствену правну целину са ставом 1 истог члана,
нису у сагласности са одредбом члана 35, ст. 2 Устава. С тим у вези, Суд посебно
истиче да из формулације одредбе члана 35, ст. 2 Устава на недвосмислен начин
произлази да свако има право на накнаду материјалне или нематеријалне штете
коју му незаконитим или неправилним радом проузрокује државни орган, ималац јавног овлашћења, орган аутономне покрајине или орган јединице локалне
самоуправе. Према томе, на основу језичког и циљног тумачења ове уставне одредбе, произлази да Устав не везује поменуту гаранцију права на накнаду штете
у наведеним случајевима за остварење било ког другог услова везаног за опредељивање степена кривице штетника који је својим поступањем проузроковао
штету трећим лицима. Оваква одлука Уставног суда, чини се да може допринети
већој посвећености и вишем степену пажње представника надзора у обављању
законских дужности као и већој одговорности у обављању контроле.
Поступање у доброј вери, као претпоставка за остваривање дужности надзора над пословањем (Стојковић, 2015) – Ако најпре анализирамо значење језичке
синтагме „дужност поступања у доброј вери” када је у питању орган надзора
може се рећи да се под поступањем у доброј вери подразумева дужност пажње,
односно ангажовање свих средстава у својој моћи да се постигне одређени резултат. Taкoђе, подразумева се дужност поступања у доброј намери, са дужном
пажњом и бригом и у најбољем интересу заштите интереса корисника услуга
осигурања. По мишљењу аутора, ову синтагму треба тумачити кроз поштовање
начела савесности и поштења, као и начела забране злоупотребе права, те забрану проузроковања штете. Стога, представници надзорног органа у обављању
својих овлашћења морају поступати са дужном пажњом и у складу са циљем
због кога су им овлашћења поверена, и уздржати се од радњи којима се другом
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може проузроковати штета. Наиме, ЗОО11 садржи посебно поглавље под називом „Одговорност за другога”, као и посебно поглавље „Одговорност предузећа и
других правних лица према трећем” и посебну одредбу (ЗОО, 1978, чл. 172) која
се односи на одговорност правног лица за штету коју проузрокује његов орган.
Може се закључити да орган надзора као орган управе који врши законом поверена јавна овлашћења не може бити амнестиран од одговорности за погрешну
примену и тумачење прописа, посебно за област осигурања, где врши надзор над
обављањем делатности. Наиме од правилне примене и тумачења права од стране
органа надзора за област осигурања зависи и правилна примена права од стране
субјеката надзора који имају обавезу поступања по налозима НБС изреченим у
поступку посредне и непосредне контроле.
4. Остваривање дужности НБС, правнa сигурност,
односно извесност и развој културе усклађености
Осврт на дужности НБС (Стојковић, 2017) – У разматрању значаја дужности
НБС, односно остваривања ових дужности у вршењу надзора над пословањем
друштава за осигурање, може се поћи управо од обавезе овог органа да континуирано прати то пословање.12 При чему се, неспорно, под праћењем пословања
друштва за осигурање сматра праћење и оцена ризичног профила, односно ризика
којима је друштво изложено или може бити изложено у свом пословању. Оваквом одредбом чини се да НБС и у овом тренутку развоја тржишта осигурања,
преузима значајан део одговорности за будући ток догађаја у смислу управљања
ризицима у осигурању. У контексту даље анализе обавеза НБС да континуирано
прати пословање може се схватити као један од начина вршења надзора.13 Речју,
наведена обавеза НБС додатно појачава одговорност овог органа за правилну
примену и тумачење прописа, будући да од тога директно зависи и поштовање
начела законитости од стране субјеката надзора.
Чини се да дужност пажње треба схватити као претходну, прву и основну
дужност (даље у тексту: основна дужност) за лица која обављају надзор. Наиме, из ове дужности произлазе и на њу се настављају и истовремено интегрално
постоје и друге дужности ових лица. Стога, разумевање дужности пажње, у смислу основне дужности, има значаја такође и због разумевања осталих дужности.
Поглед на правни институт управљања ризиком – За даље разматрање изнетог става наставићемо са анализом дужности НБС, као органа спољног надзора, а
у циљу истраживања хипотезе о значају и улози екстерног надзора у сагледавању
Закон о облигационим односима (ЗОО), Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ, 57/89
и Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Сл. гласник РС, бр. 18/2020.
12
Ово је недвосмислено прописано Одлуком о условима и начину вршења надзора, 2015, тач. 2:
„НБС надзор над пословањем друштва врши континуираним праћењем тог пословања, односно
солвентности друштва уз оцену ризичног профила односно ризика којима је друштво изложено или
може бити изложено у свом пословању.”
13
Овде је интересантно поменути да у Републици Српској на пример, врсте надзора су: (а)
континуирани; (б) редовна контрола и (в) ванредна контрола (Правилник о надзору над учесницима
на тржишту осигурања, Агенције за осигурање Републике Српске.
11
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института управљања ризиком и његове валидне и правно утемељене имплементације. Тако, за одређивање у чему се састоји дужна пажња, односно поступање у
доброј вери представника НБС у вршењу надзора, чини се да треба узети у обзир
(Барбић, 2010) да НБС надзор над пословањем друштва врши кроз континуирани
надзор који обухвата стално праћењем пословања друштва. Ово праћење и контрола пословања подразумева: (1) инспекцијски надзор;14 (2) документациони,15
и 3) надзор тржишног понашања,16 за који се чини да по традиционалном схватању контроле, неће бити лако остварив. Наиме, као дужности које произлазе из
ових обавеза могу се поред осталих које су дефинисане подзаконским прописима
сматрати и (1) дужност провере усклађености пословања друштва са законом и
прописима, односно начелима пословања утврђеним законом као и (2) дужност
праћења других питања која су предмет надзора. У остваривању наведених дужности НБС утврђује и незаконитости и неправилности у пословању (Одлука о
условима и начину вршења надзора над пословањем друштава за осигурање /
реосигурање и других субјеката надзора у делатности осигурања, 2015, тач. 2).
Наведене дужности су обухваћене овлашћењем, те истовремено и обавезом НБС
да врши континуирани надзор пословања, при чему постоји обавеза њених представника да поступају са дужном пажњом и у складу са циљем због кога су им
овлашћења поверена, у супротном могу одговарати за штетне последице.
У средишту надзора НБС је процена ризика, односно „надзор над пословањем друштва заснива се на процени ризика у том пословању и врши се посредном и непосредном контролом, као и изрицањем мера надзора, односно новчаних
казни друштву” (Одлука о условима и начину вршења надзора над пословањем
друштава за осигурање / реосигурање и других субјеката надзора у делатности
осигурања, 2015, тач. 3, ст. 1). При томе, такође се не сме занемарити обавеза
пажње и одговорности за правилно тумачење и примену одредаба закона. Применом аrgumentum a contrario, oрган надзора може бити одговоран за наступање
штетних последица, које настају као резултат обавезне примене датог тумачења.
Полазећи од наведених дужности, произлази да НБС, односно њени представници у вршењу послова надзора имају изузетно сложен задатак. Наиме, све
наведене дужности надзорног органа упућују на и претпостављају апсолутно познавање прописа што упућује на правилну примену и тумачење правних норми.
Поглед на тумачење права кроз призму дужности пажње као претпоставке
законитог и савесног поступања – Ако се пође од питања у чему се састоји дужност пажње, треба узети у обзир да су чланови Управе субјеката надзора дужни
При чему под овим појмом подразумевамо вршење непосредне контроле од стране овлашћеног
лица НБС. Овлашћено лице које врши контролу дужно је да о извршеној контроли сачини записник
(даље у тексту: Записник о контроли) (Закон о осигурању, 2014, чл. 191–194).
15
Овај појам подразумева посредну контролу. Ако НБС посредном контролом уочи одређене
неправилности у пословању друштва за осигурање, може писмено упозорити то друштво на ове
неправилности и одредити му рок за њихово отклањање. У току посредне контроле НБС може
тражити достављање додатне документације (Закон о осигурању, 2014, чл. 195).
16
Подразумева контролу понашања друштва према кориснику услуге осигурања, а нарочито
извршавањe обавеза које је друштво преузело по основу уговора о осигурању према том лицу, као и
обавезе информисања уговарача осигурања, односно осигураника.
14
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(Барбић, 2010, 2) када учествују у процесу одлучивања у свакодневним активностима, придржавају свих начела пословања друштва за осигурање (Закон о осигурању, 2014, чл. 19) и да поступају у свему са пажњом која се захтева у делатности
осигурања. Наиме, дужност пажње подразумева савесно и законито поступање
у читавом скупу односа, који се одвијају унутар друштва, као и према трећим
лицима ван друштва, а који произлазе из статусних односа (према органу надзора
и другим органима и субјектима) и уговорних односа (према корисницима услуга
осигурања и другим лицима). Стога, може се сматрати да су поред осталог дужни
да у свему поступају са пажњом која се захтева у струци (Raiser, 2001, 159, према:
Барбић, 2010, 2), што подразумева виши степен пажње односно пажњу доброг
стручњака. Применом аrgumentum a minus ad maiori и analogia legis (Стојковић,
2020), било би целисходно да и орган надзора, будући да контролише рад субјеката надзора, примењује виши степен пажње у остваривању својих дужности и
претходно у правилној примени и тумачењу правних норми. Сви наведени параметри имају значај conditio sine qua non и представљају претходно питање које
треба разумети, како би се успоставио амбијент за правилну примену и тумачење
правних норми у делатности осигурања. При томе, од значајне помоћи када је у
питању правилно тумачење, може бити узимање у обзир правних ставова који су
резултат доктринарног (научног) тумачења.
5. Закључне оцене
Тумачење у праву осигурања са собом носи велику одговорност на страни
оних који у њему учествују. То проистиче из позиције права осигурања у правном
систему једне државе, јер се њиме задире у сферу колективних и индивидуалних
људских права.
Aкo сe узме у обзир јединство правног поретка једне земље, не може се занемарити чињеница да се применом једног прописа не може, нити сме вршити
директна повреда Уставом и законом гарантованих права, те начела једнакости
свих пред законом.
У праву осигурања је прецизирана инкриминисана зона, врсте и модалитети
прекршајних и других санкција (казнених мера), које су претња за субјекте надзора, у складу са законом дефинисаним условима. Стога, свако погрешно односно
неправилно тумачење законских норми од стране органа надзора, којим се проширује зона инкриминисаног понашања представља правни ризик у смислу повреде начела законитости и правне сигурности односно извесности као основних
начела како у праву осигурања тако и у правном систему у целини.
У циљу постизања веће извесности у правилној примени прописа и развоја
културе усклађености пословања оцењујемо целисходним да се, приликом доношења Грађанског законика Републике Србије, сагледају одређењe вредности
упоредно-правних решења (швајцарског ГЗ), у вези са применом доктринарног
тумачења права, како би биле инкорпориране у правни систем Републике Србије.
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Summary
The paper analyzes some issues of application and interpretation of regulations in
the context of proper insurance supervision. The application and interpretation of the
law are viewed in close connection with the application of the principle of legality and
thus the lawful conduct of both the insurance supervisory authority and the supervised
entity. The actions of the supervisory body in the control procedure, which is always
preceded by the process of application and interpretation of legal norms, are analyzed
through the prism of prudent and conscientious action.
The aim of this paper is to point out the importance of proper application and
interpretation of regulations and in this regard the potential risks that may arise due to
possible errors and omissions of supervisory authorities in the process of interpreting
certain specific legal norms.
The author also discusses the responsibility of insurance supervisory authorities for
the proper application and interpretation of regulations, in the procedure of direct and
indirect control of insurance supervisors, and certain legal consequences of interpreting
regulations contrary to the principle of legality and unity of legal order of the Republic
of Serbia.
Therefore, it appears logical to conclude that only with a proper understanding
of their role by the insurance supervisory authority, as a whole and each employee
in the supervisory system (understanding of duties and taking responsibilities) can
create, establish and maintain business culture of all participants in the insurance
market, based on the principle of legality and legal certainty as well as compliance
with the law and the highest standards of business both by the supervised entity and
by the supervisory authority. This presupposes an understanding of the relationship
established in the management of the insurance company’s risks in the control process,
including the risk of extensive and / or restrictive application of regulations.
Key words: Application and interpretation of legal norms, responsibility of
supervision for correct application of regulations, risk management system, legal risk,
principle of legality and principle of prudent and conscientious action
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Апстракт
Универзално здравствено осигурање захтева од сваке нације да постигне
„здравствену заштиту за све.” То значи да не постоје људи којима је потребна медицинска услуга, а не могу да је добију због финансијских ограничења.
Унапређење здравственог система као и здравственог осигурања у свакој земљи
је веома важно. Нарочито током пандемије Ковида-19 видели смо потребу за одговарајућим и интегрисаним здравственим системом. Због тога је дигитализација
у здравству данас веома важна. Поред тога, након што видимо како нам дигитализација здравственог система помаже да се носимо са пандемијом на много
начина, од једноставних функција као што су електронски медицински картони
до функција праћења кретања. За потребе исплате надокнаде по основу здравственог осигурања, комплетан здравствени картон ће помоћи осигуравајућем
друштву да процени да ли његови клијенти испуњавају критеријуме за добијање
надокнаде. Међутим, приступ подацима о пацијентима регулисан је тајванским
Законом о заштити личних података (даље у тексту: ЗЗЛП). Наведеним ЗЗЛП
регулисанису на једнак начин услови приступа и коришћења података о пацијентима државнихи невладиних институција. Осим тога, снага тајванског националног система здравственог осигурања (даље у тексту: ТСЗО) значи да скоро сви
који живе на Тајвану, без обзира на то да ли су његови држављани, покривени су
ТСЗО. Ова ситуација доводи до тога да приватно осигурање користе само мањи
број лица, због чега нису познати случајеви кршења података или повреде које
би, намерно или ненамерно, починиле приватне установе здравствене заштите.
Зато влада Тајвана континуирано процењује да ли је ЗЗЛП буде у складу са стандардима Европске уније.
* Светско здравство и здравствена сигурност, Медицински универзитет у Тајпеју, Тајпеј Сити, Тајван.
Имејл: d537109004@tmu.edu.tw.
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Кључне речи: здравствено осигурање, Тајван, Закон о заштити података, цурење података, исплата осигураних штета
1. Увод
Пандемија Ковида-19 показала нам је хитност реформе здравственог система. Тренутно јасно видимо да ако се здравствени проблеми не решавају како
треба, то ће утицати на друге секторе. Прописи који се односе на затварање, рад
од куће и социјално удаљавање директно или посредно такође утичу на друштвене активности и свакодневни живот људи. Ово правило доводи и до тога да
многи људи губе радна места и више немају приходе да издржавају себе и своје
породице. Осим тога, када су заражени Ковидом-19 и потребна им је хитна медицнска помоћ ујединици интензивне неге, потребно им је и много новца за ове
здравствене услуге. Овај феномен је, наравно, веома супротан тежњи постизања
„здравствене заштите за све” који је главни циљ универзалног здравственогпокрића (даље у тексту: УЗП). Међутим, усред свих ових проблема, још увек постоје
могућности и методи које треба осмислити иприменити да би се решио овај проблем (UN News, 2021; WHO, 2021, 2021a; World Bank, 2021b).
Током пандемије Ковида-19 видимо како се здравствени системи у различитим деловима света дигитализују. Нажалост, мало њих има исправан и интегрисан систем. Тајван је једна од најуспешнијих држава у контроли пандемије
Ковида-19 на својој територији. Један од кључева успеха Тајвана је јак и добро
интегрисан национални систем здравственог осигурања са стопом учешћа заједнице од скоро 100%. Уз квалитетан систем здравственог осигурања, поступање са
пацијентима оболелим од Ковида-19 и напори на скринингу и праћењу пацијената такође могу да се спроведу на одговарајући начин без већих проблема. Пошто
је здравствени систем на Тајвану потпуно дигитализован, могуће је чак и ажурирати податке о пацијентима у реалном времену. Поред тога, тренутни систем
је у стању да смањи могућност за грешке које се јављају тако да се може постићи
циљ за примену „прецизне медицине”ради побољшања квалитета здравствених
услуга (Highlight, 2021; Taiwan, 2021).
Нажалост, дигитализација здравственог система оставља нерешеним проблеме у вези са безбедношћу података корисника, укључујући и непрописно
коришћење података о пацијентима. Осигуравајућа друштва као један од сектора који најчешће приступају подацима пацијената ради исплате осигураних
одштетних захтева свакако су једна од страна које имају највише потенцијала
за непрописно коришћење података пацијената. Зато ће се у овом раду укратко
објаснити УЗП и различити типови података о пацијентима, указати на тренутне
проблеме повреде података о пацијентима и преглед тајванског здравственог система, укључујући и начин на који је регулисана заштита података о пацијентима
у сврху решавања одштетних захтева у здравственом осигурању и спречавање
кршењаличних података.
319

ФАУЗИ БУДИ САТРИА, УСМАН ИКБАЛ и МИХАЈЛО РАБРЕНОВИЋ

2. Универзално здравствено
покриће и здравствено осигурање
Универзално здравствено покриће је циљ како би се обезбедило да свако
може добити здравствену заштиту која му је потребна без финансијских потешкоћа. Оно обухвата читав низ основних здравствених услуга, од промоције здравља до превенције, лечења, рехабилитације и палијативног збрињавања. Заштита људи од финансијских последица плаћања здравствених услуга из сопственог
џепа смањује ризик да ће људи бити натерани у сиромаштво. Осим тога, обим
УЗП је важан за остваривање циљева одрживог развоја (ЦОР). ЦОР 3.8 има за
циљ „постизање универзалне здравствене покривености, укључујући заштиту од
финансијских ризика, приступ квалитетним основним здравственим услугама и
приступ безбедним, ефикасним, квалитетним и приступачним основним лековима и вакцинама за све.” Иако ЦОР 1 има за циљ да „прекине сиромаштво било
где у свету у свим његовим облицима”, он би могао бити у опасности без УЗП,
пошто је скоро 90 милиона људи осиромашено здравственим трошковима сваке
године. Поред тога, терет изазван пандемијом приморава нације да брзо повећају
своја улагања у основне функције јавног здравља. То укључује креирање политике
засноване на емпиријским доказима, комуникацији укључујући и комуникацију о
опасности и ширење информација у заједници како би се појединци и породице
оснажили да боље управљају сопственим здрављем, информациони системи, анализа података и надзор, лабораторијски капацитети за тестирање; регулатива за
квалитетне производе и здраво понашање и субвенције заводима и програмима
јавног здравља. Ова ситуација указује на потребу за постизањем УЗП још више.
То је зато што су три стуба УЗП, пружање услуга, финансирање здравства и добро
управљање, веома важна за помоћ државама да се изборе са пандемијом. Поред
тога, УЗП је веома важан јер се не фокусира само на превенцију и лечење инфекција и болести, већ и на помагање побољшању благостања и квалитета живота
заједнице (UHC 2030, 2018; WHO, 2021a, 2021; World Bank, 2021b).
3. Врсте података о пацијентима
у систему здравсtвене заштите
Напредак у технологији и дигитализацији здравственог система довели су до
претварања медицинске документације пацијената из папирне у дигиталну (Seh
et al., 2020). Уопштено говорећи, постоје три врсте дигиталних медицинских картона пацијената, иако се у пракси употреба ова три термина често преклапа. То
су електронски лекарски картон (даље у тексту: ЕЛК), електронски здравствени
картон (даље у тексту: ЕЗК) и лични здравствени картон (ЛЗК). По дефиницији,
ЕЛК је дефинисан као дигитална верзија папирних графикона у клиничкимординацијама, на клиникама и у болницама. ЕЛК садржи белешке и информације које
се прикупљају за клиничаре у тој ординацији, клиници или болници и углавном
их користе пружаоци услуга дијагностике и лечења. Предност ЕЛК-а је у томе што
се помоћу њега могу пратити подаци о пацијенту током времена, тако да здрав320
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ствени радници могу да прате и процењују квалитет пружених здравствених услуга. Следећи је ЕЗК који је осмишљен да пружи шири поглед на негу пацијента.
ЕЗК садржи информације од свих клиничара укључених у негу пацијента, укључујући лабораторије и специјалисте. Сви овлашћени пружаоци здравствених услуга укључени у лечење пацијента могу приступити информацијама за пружање
здравствене услуге том пацијенту. Информације у ЕЗК-у се често користе у сврху
идентификације здравственог статуса лица широм државе. Последњи, ЛЗК садржи исте врсте информација као и ЕЗК, као што су дијагноза, лекови, имунизације,
породична медицинска историја и контакт информације пружаоца услуга. Међутим, ЛЗК је осмишљен тако да га отварају, њему приступају и управљају искључиво пацијенти. Пацијенти могу да користе ЛЗК ради одржавања и управљања
својим здравственим информацијама у приватном, безбедном и поверљивом
окружењу. ЛЗК може да садржи информације из различитих извора, укључујући
клиничаре, уређаје за праћење код куће и саме пацијенте (HealthIT.gov, 2019).
На Тајвану, сваки члан ТЗО има електронску картицу заједно са јединственим личним идентификационим бројемм како би могао да користи здравствене
услуге. На картици се налазе заштићени лични подаци, подаци о осигурању и
белешке са недавних посета лекару, дијагнозе, рецепти за лекове, алергије на лекове, тешке болести, сагласност за донацију органа, директиве о палијативном
збрињавању и јавни здравствени картони (укључујући имунизације). Са овом
врстом покривености информацијама, може се тумачити да картицу ТЗО могу
користити здравствени радници за приступ ЕЛК осигураника. Затим, Тајван такође има информациони систем о лековима у центру пажње заснован на облаку
који је Национална управа за здравствено осигурање (НУЗО) увела 2013. године,
тзв.NHI PharmaCloud. Систем NHI PharmaCloud користи огромну базу података
коју је НЗУО креирала како би омогућила лекарима и фармацеутима да приступе
пацијентовој историји лекова за последња три месеца. Систем NHI PharmaCloud
такође даје лекарима клиничке препоруке и информације о безбедној употреби
како би спречио нежељене реакције на лекове и смањио издавање непотребних
рецепата. Следећа је „Банка моје здравље” (My Health Bank) која је представљена
2014. године као још једна иновација заснована „на облаку” која, на лични захтев
осигураника, даје увиду у потпуну здравствену и лекарску документацију из претходне три године. Постојећи подаци се могу ажурирати у било ком тренутку.
Поред повећања транспарентности важних личних здравствених информација,
иницијатива има за циљ да помогне пацијентима у управљању сопственим здрављем. Лична е-здравствена књига садржи комплетну историју болести пацијента
из прошле године, која се може преузети са Интернета за сопствену употребу.
Недавно, 2015. године, НЗУО је развила систем NHI-MediCloud, који укључује податке о пацијентима и једанаест додатних система евиденције. Подаци обухватају
употребу рецепата кинеске медицине, резултате прегледа и тестова, операције,
стоматолошку негу и оралну хирургију, алергије на лекове и резимее отпусница
из болнице. Међутим, иако све болнице и клинике користе електронски лекарски
картон пацијената, недостатак улагања у инфраструктуру чини да ТЗО још увек
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нема системску интероперабилност, а електронска размена медицинских картона
пацијената међу болницама је и даље ограничена (Commonwealth Fund, 2020b).
4. Текући проблеми у злоупотреби података пацијената
Министарство здравља и хуманих услуга Сједињених Америчких Држава
дефинише злоупотребу података као „незаконито коришћење или откривање
поверљивих здравствених информација које угрожавају њихову приватност или
безбедност према правилу приватности које представља довољан ризик од наношења финансијске, репутационе или друге врсте штете погођеној особи” (Сех
ет ал., 2020). Проблем злоупотребе података добија све више пажње све већом
употребом здравствених информационих технологија од стране здравствених
институција и са њима повезаних пословних партнера. Преносни уређаји, стони
рачунари и лаптопови су били главни извори или места злоупотребе информација (Wikina, 2014). Из извештаја сачињеног на основу Закона о преносивости
и обавезама здравственог осигурања из 1996. године (даље у тексту: ЗПОЗО),
здравствена индустрија у свету је 2021. године имала највећи број пријављених
злоупотребе података и такође се процењује да је најскупља у поређењу са другим
секторима (HIPAA Journal, 2021a; Liu et al., 2015; Ponemon Institute, 2015). Између
2009. и 2020. године, процењује се да је у САД било више од 250 милиона злоупотребе података из здравствених картона, што представља 80% становништва
САД. Затим, у поређењу са 2018, дневна стопа злоупотребе података се удвостручила у 2020. Извештава се да друштва за осигурање доживљавају већи број случајева злоупотребе података него здравствене установе и њихови повезани пословни партнери. Поред тога, већина врста кршења података до којих долази у
друштвима за осигурање су различите врсте хаковања података кроз различите
типове хакерских механизама (CDC, 2019; HIPAA Journal, 2020). А што је још
горе, недостатак детаљних информација и података из других земаља указује да
је проблем у САД само врх феномена леденог брега укупног светског проблема
злоупотребе личних података.
Током пандемије Ковида-19, само у здравственом сектору, дошло је до сразмерног повећања злоупотребе личних података за 51% у односу на прошлогодишњи извештај. Извештај је открио да је пандемија Ковида-19 изазвала нове
рањивости у дигиталном екосистему које су извршиоци претњи могли да искористе. То је довело до продаје вакцина, лажних сертификата о вакцинисању и
других артикала у вези са Ковидом-19 на мрачним тржиштима и у подземним
форумима. У извештају се наводи да се сертификат о вакцинацији продавао по
просечној цени од 22,35 долара, а тест на антиген Ковид-19 по просечној цени од
25 долара. Штавише, хаковањем система компанија које производе вакцине (као
што су API кључеви), дозе вакцина као што су Астра Зенека, Фајзер, Модерна и
Спутњик се продају на неким црним тржиштима од 8 до скоро 850 долара. Феномен злоупотребе података, као што је горе поменуто, утиче на догађаје који
су веома штетни за пацијенте. На пример, када се подаци из здравственог кар322
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тона пацијента изгубе или изненада промене, јер их је неко други употребио да
направи лажни сертификат на његово име, ни лекар ни друштво за осигурање
неће моћи да приступе правом власнику података. Поред тога, извештај такође
помиње претњу развоја вештачке интелигенције (даље у тексту: ВИ) за информатичку безбедност тако што показује доказе о злоупотреби података изазваним
злонамерним лажним представљањем користећи технологију deepfake. Овај феномен чини процес аутентификације за власнике података или лица које жели
да приступи подацима из система базе података подложнијим лажирању. Због
тога се мора побољшати квалитет безбедности система (CLOUDFLARE, 2021;
HealthITSecurity, 2021; Intelligence, 2021).
Широм света се нашироко извештава о злоупотребама података у вези са сертификатом о вакцинацији. Ове злоупотребе се често врше из различитих мотива,
како у развијеним земљама тако иу земљама у развоју (Check Point Software, 2021).
Међутим, у бројним државама није чињено много напора да се прате злоупотребе
података и нису тако добри као у САД. Нажалост, са комплетним извештајима и
подацима, јасно је колико су случајеви кршења података у САД велики. На основу
извештаја из 2021. године, уместо да се смање повреде података, оне се повећавају
сваке године. Агенција за информатичку безбедност и безбедност инфраструктуре креирала је нови алат за само-процену ризика од инсајдерских претњи. Овај
алат ће помоћи организацијама из јавног и приватног сектора да процене свој
ниво рањивости на унутрашње претње и развију програме превенције и ублажавања последица. Осим тога, октобар је одређен као месец подизања свести о
информатичкој безбедности. Ово се ради како би се повећала свест јавности и
надлежних агенција да заједнички одржавају безбедност података, у настојању
да се превазиђе проблем јављања „пловидбе океанима података”(HIPAA Journal,
2021b, 2021c, 2021d).
5. Систем здравствене заштите на Тајвану
Тајвански здравствени систем је један од најбољих на свету. У оквиру категорије Индекса здравствене заштите у онлајн бази података за 2021. годину Тајван
је трећи пут заредом проглашен државом са најбољим здравственим системом на
свету. Тајвански здравствени систем има највиши резултат на свету, победивши
велике земље које су такође познате по својим добрим здравственим системима
као што су Јужна Кореја, Аустралија, Јапан, Данска, па чак и Финска. Категорија
Индекс здравствене заштите је оцена „укупног квалитета здравственог система, укључујући здравствене раднике, опрему, особље и лекаре” (T. News, 2021;
Numbeo, 2021). Генерално, систем једнократног плаћања у Тајванском систему
здравствене заштите (даље у тексту: ТСЗЗ) је сличан британском Националном
систему здравстене заштите (даље у тексту: БНСЗЗ). Међутим, у погледу пружалаца услуга, ТСЗЗ је сличнији систему система здравствене заштите у Канади. У
Великој Британији, пружаоци здравствених услуга под њиховим БНСЗЗ спадају
у јавни сектор, тако да постоји дуже време чекања и ограничен обим здравствене
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услуге. С друге стране, на Тајвану је већина пружалаца услуга из приватног сектора који се слободно надмећу да постану део ТСЗО (Wu et al., 2010). Ова чињеница
чини тајвански здравствени систем занимљивим за проучавање његовог развоја
како би постао један од најбољих у свету са свим претњама и недостацима које
има и Тајван.
Добра достигнућа тајванског здравственог система не могу се одвојити од
квалитета њиховог система националног здравственог осигурања. Тренутни
ембрион ТСЗО је систем створен након Другог светског рата који је успешно
превазишао разне епидемије попут маларије, куге и колере до кампање промоције здравља у облику вакцинације (衛生福利部中央健康保險署, 2016). Од када
је први пут уведен 1995. године, ТСЗО је сада окосница тајванског здравственог
система са покривеношћу од више од 23 милиона учесника или скоро 100% целокупне популације Тајвана. Велики број осигураника није само због националних
прописа, већ зато што су људи задовољни услугама које добијају ако постану
чланови ТСЗО. Неке од предности ТСЗОдоносе се на: добру доступност, свеобухватну покривеност, кратко време чекања на здравствену услугу и ниску цену.
Поред тога, велики број учесника ТСЗО чини да он располаже националном базом података која је корисна у академске сврхе, као што је креирање политике
засноване на емпиријским истраживањима (Wu et al., 2010). Осим тога, овај добар
систем чини издатке за здравствин систем релативно ниским и не оптерећује
државни буџет. Извештава се да су национални издаци за здравство Тајвана износили 6,4% БДП-а у 2017. години, од чега је ТСЗО чинио 53,7%, што представља
приближно 3,4% БДП-а. Следствено том, систем ТСЗО не оптерећује државни
буџет јер више од 80% прихода потиче од премија које се наплаћују осигураницима, док додатни приходи долазе из сектора прихода од капитала, као што су
велики бонуси, закупнине, камате, дивиденде, хонорари и приходи од другог и
трећег посла, као и додатне државне субвенције за премије, пореза на дуван и на
лутријске добитке. Иако главни извор прихода долази из заједнице осигураника,
то их не оптерећује јер је износ премија које треба платити прилагођен њиховом
занимању и друштвено-економском статусу (Commonwealth Fund, 2020b).
6. Прописи о употреби и обради података
о пацијентима на Тајвану
Генерално, Тајван је централизовао и интегрисао електронске базе података пацијената преко свог система националног здравственог осигурања (ТСЗО).
Међутим, постоје различити механизми између коришћења података у здравствене сврхе и у истраживачке сврхе. За потребе истраживања, подаци о пацијентима били су доступни у Националној истраживачкој бази података здравственог
осигурања (даље у тексту: НИБПЗО). Међутим, подаци о пацијентима садржани
у НИБПЗО се не ажурирају у реалном времену. Студија је навела да постоји време
кашњења од око две године у доступности података у НИБПЗО, што може ометати брзо креирање политике засновано на емпиријском истраживању (Hsieh et al.,
2019). У међувремену, за потребе здравствене заштите, тајвански ТСЗО одржа324
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ва електронску медицинску документацију у реалном времену свих становника,
омогућавајући здравственим радницима да приступе њиховим медицинским информацијама, укључујући посете, рецепте и вакцинације. Овакав систем је једна
од предности које Тајван има у контроли Ковида-19 (Commonwealth Fund, 2020a;
Li et al., 2015).
Даље, постојање једне институције под Министарством здравља Тајвана у
области здравствених услуга кроз ТСЗО омогућава заштиту и праћење података
о пацијентима ради лакшег управљања (Wu et al., 2010). У документу Закона о
националном здравственом осигурању који је последњи пут ажуриран у јануару
2021. године, садржана је свеобухватна регулатива о питањима везаним за ТСЗО.
Ово се односи на регулисање коришћења и обраде података, права и обавезе
осигуравача и корисника, услове и правила које морају да испуњавају уговорене
здравствене установе, стратегије које се примењују у евалуацији и праћењу рада
система, као и санкције и последице за кршење важећих прописа (Ministry of
Justice, 2012, 2018, 2021b).
Поред тога, постоји и Закон о заштити података о личности (ЗЗОП), који
jе донeт у циљу регулисања прикупљања, обраде и коришћења личних података
ради спречавања повреде права личности и олакшавања правилне употребе личних података. ЗЗОП се примењује како на владине, тако и на невладине организацие које желе да користе податке о пацијентима у различите сврхе. Конкретно
за коришћење и прикупљање података о пацијентима од стране невладиног сектора, услови и одредбе регулисани су чланом 6 ЗЗОП, а детаљније у Глави 2, чл.
од 19. до 27. У наведеној одредби је објашњено да се појам „лични подаци”који је
у том Закону употребљен, односе на здравствени картон лица, здравствену заштиту, генетику, сексуални живот, телесни преглед и кривични досије. Све врсте
података могу се прикупљати, обрађивати или користити ако организација која
жели да користи податке испуњава критеријуме наведене у том члану. На основу
ЗЗОП, лични подаци пацијената могу се прикупљати, обрађивати и користити
када је то изричито прописано законом. Осим законског захтева, обрада података
се може вршити само ако је за то прибављена сагласност власника података. С
друге стране, чак и уз сагласност власника података, ако је обим података који се
прикупљају или користе изван оквира дозвољеног важећим законом, тада су и
такве активности забрањене (Ministry of Justice, 2015).
Надаље, у чл. 25 ЗЗОП наводи се да у случају да је невладина организација
прекршила ЗЗОП, надлежни јавни орган може изрећи новчану казну онима који
су прекршилиЗакон. Поред тога, невладиним агенцијама ће такође бити привремено забрањено прикупљање, обраду или коришћење личних података. Затим
морају извршити брисање и уништавање личних података и датотека са личним
подацима који су прикупљани и обрађивани. Коначно, надлежни орган мора да
саопшти јавности да ли постоје повреде које су починиле невладине организације
и назив невладине организације (Ministry of Justice, 2015).
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7. Коришћење личних података пацијената за решавање одштетних захтева
из здравственог осигурања и потенцијалне злоупотребе података наТајвану
Генерално, правила у вези са здравственим осигурањем на Тајвану регулисана су у Одељку 2 о здравственом осигурању Закона о осигурању, чл. од 125. до
129. У наведеним члановима укратко се описују права и обавезе здравствених
осигуравача, као и даљаправила и условиу вези са исплатом накнаде из здравственог осигурања за све медицинске процедуре и трошкове (Ministry of Justice,
2021a). Поред тога, у погледу исплате накнаде из здравственог осигурања, и ТСЗО
и приватно осигурање морају имати приступ личним подацима пацијента, укључујући и медицинску документацију, како би се могло знати да ли пацијент испуњава критеријуме за надокнаду трошковау складу са прописима. У ТСЗО сва
питања која се односе на исплату накнаде из здравственог осигурања регулише
Национална управа за здравствено осигурање, док је за приватна осигуравајућа
друштва то регулисано чл. 177, ст. 1 Закона о осигурању (Ministry of Justice, 2013,
2021a). У овому члану прописано је која лица могу приступати и користити податке о пацијентима, под условом да се придржавају и не крше ЗЗОП. Дакле, све
док се осигуравач придржава и не крши ЗЗОП, неће бити проблема да се подаци
о пацијентима користе у сврхе дозвољене законом, укључујући исплату накнаде
из здравственог осигурања. Међутим, да ли ће одштетни захтев здравственом
осигурању бити прихваћен, опет се мора утврђивати у складу са законом који
регулише надокнаду (Ministry of Justice, 2013, 2017, 2021a).
На Тајвану, сви његови грађани, чак и странци који живе на Тајвану су чланови ТСЗО. То није само зато што то налаже закон, већ зато што је заједница задовољна пруженим услугама. Стога, чланство у приватном здравственом осигурању није приоритетан избор за грађане Тајвана, већ је добровољно и користе га
само одређена лица. Обично они који одлуче да постану осигураници приватног
здравственог осигурања желе да добију здравствене услуге које нису покривене
шемом ТСЗО, лица која немају довољно услова да буду осигураници ТСЗО или
који немају довољно услова да имају ТСЗО, као што су људи који живе на Тајвану
мање од 4 месеца или они који долазе на Тајван само на пословно путовање. Поред тога, постоје и људи који имају ТСЗО, али и даље имају приватно здравствено
осигурање, јер желе бољу здравствену заштиту, али и због тога што се многи
корисници ТСЗО жале на кратко време консултација са лекарима (Pacific Prime,
2021; Wu et al., 2010).
До сада није било много познатих проблема и препрека у погледу приступа
подацима повезаних лица ради надокнаде из здравственог осигурања. Можда је
један од разлога тај што већина Тајванаца користи ТСЗО као своје главно здравствено осигурање које је главни играч у здравственом систему Тајвана. Нејасно је,
не само у јавном сектору, већ и у приватном сектору да ли постоје препреке или
проблеми са којима се приватна осигуравајућа друштва суочавају у коришћењу
података приликом исплате накнаде по полиси добровољног здравственог осигурања. Претпостављамо да нема пријављених проблема у приступу подацима
јер су они који се добровољно учлане у приватно осигурање такође дали дозво326
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лу осигуравачу да користи њихове податке у сврху исплате надокнаде из осигурања. Међутим, недостатак јасних извештаја о препрекама у приступу подацима
може бити добар показатељ, али може бити и показатељ рањивости система, где
је трећим лицима лако да приступе нечијим подацима само зато што надлежни
немају снажне системе заштите података. У стварности, у систему здравствене
заштите не не постоје извештаји о злоупотребама података, али зато су у другим
секторима Тајвана уобичајени извештаји о злоупотребама података. То показују
злоупотребе података пријављених у другим секторима, укључујући извештаје о
информатичким нападима на главне рафинерије нафте у Тајвану и председничку
канцеларију, као и крађу података из ланца продаје брзе хране (Commonwealth
Fund, 2020b; Haddon, 2021; T. News, 2020).
Стога, иако су напори које је тајванска влада уложила прилично добри, сматрамо да још увек има простора за евалуацију и унапређење квалитета постојећег
система заштите података, посебно у смислу спречавања злоупотребе података које се врше коришћењем вештачке интелигенције. технологије. По нашем
мишљењу, систем заштите података би требало да буде софистициранији и модернији са неколико безбедносних система, зато што се данас чак и провера лица
може лажирати помоћу технологије вештачке интелигенције као што је deepfake
(CLOUDFLARE, 2021). Због наведеног, претпостављамо да ће, уколико влада одмах не процени и не примени модерније законе о заштити података, квалитет
здравственог система на Тајвану, за који се зна да је веома добар, значајно опасти.
Стога, оцењујемо да су кораци тајванске владе на побољшању квалитета система
заштите података о пацијентима, као и на спречавању потенцијалних повреда података, прилично конкретни подношењем пријаве ЕУ на процену адекватности у
складу са Општом уредбом о заштити података (Regulation /EU/ 2016/679 /GDPR)
и наставља дијалог са ЕУ у том погледу (DataGuidance, 2021).
8. Закључак
Процедуре за коришћење података о пацијентима и критеријуми за надокнаду медицинских трошкова регулисани су различитим законима. Дакле, странке
које желе да користе податке о пацијентима, укључујући и у сврху исплата накнада из здравственог осигурања, морају се придржавати ЗЗОП. Пошто приватно
осигурање није веома популарно код већине људи у Тајвану, злоупотребе података и препреке за приступ и коришћење података о пацијентима од стране приватних друштава за осигурање нису јасно идентификоване. Међутим, злоупотребе
података имају потенцијал да се прошире заједно са усвајањем дигиталних система широм света. Тренутни извештаји о злоупотребама података у здравственом
сектору само показују врх феномена леденог брега. На Тајвану, са свеобухватним
правним оквиром ТСЗО и појединачним прописима о заштити података, обим
проблема у вези са кршењем података у здравственом сектору још није познат
са сигурношћу. Међутим, слични проблеми се јављају иу другим секторима, што
указује на потенцијални проблем који није у потпуности идентификован. Зато
тајванска влада тек треба да додатно модернизује своје законе о заштити података
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док се здравствени систем дигитализује, како би одржала корак са врстама злоупотребе података које су тренутно распрострањене злоупотребом технологије.
Стога сматрамо да је један од напора које тајванска влада чини континуираном
евалуацијом постојећих закона и прописа и њиховим стандардизовањем са стандардима ЕУ конкретна акција за побољшање њиховог система заштите података.
Превео са енглеског језика:
проф. др Слободан Јовановић
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1. Introduction
The COVID-19 pandemic has shown us the urgency of health system reform.
Currently we clearly see that if health problems are not handled properly, it will have an
impact on other sectors. Regulations regarding lockdown, work from home, and social
distancing either directly or indirectly also affect social activities and people’s daily lives.
This rule even makes many people lose their jobs and no longer have the income to support
themselves and their families. What’s more, when they are infected with COVID-19 and
need intensive care in the ICU, they also need a lot of money for these health services.
This phenomenon is of course very contrary to the discourse on “health for all” which is
the main goal of Universal Health Coverage (UHC). However, in the midst of all these
problems, there are still opportunities and ways that can be done to come out and solve
this problem (UN News, 2021; WHO, 2021, 2021a; World Bank, 2021b).
During the COVID-19 pandemic we are seeing how health systems in different
parts of the world are being digitized. Unfortunately, not many of them have a proper
and integrated system.Taiwan, is one of the most successful countries in controlling
the COVID-19 pandemic in its territory. One of the keys to Taiwan’s success is having
a strong and well-integrated national health insurance system with a community
participation rate of nearly 100%. With a quality health insurance system, the handling
of COVID-19 patients and efforts to screen and track patients can also be carried
out properly without significant obstacles.With the health system in Taiwan being all
digital, it is even possible to update patient data in real-time.In addition, the current
system is able to reduce the potential for errors that occur so that the Precision Medicine
achievement target for improving the quality of health services can be achieved
(Highlight, 2021; Taiwan, 2021).
Unfortunately, the digitization of the health system leaves problems related to the
security of user data, including patient data breaches. Insurance companies as one of
the sectors that most often access patient data for the purpose of settling insurance
claims are certainly one of the parties that have the most potential to violate patient
data. Therefore, this paper will briefly explain about UHC and various types of patient
data, the current patient data breach problems, and an overview of Taiwan’s healthcare
system, including how they regulate the protection of patient data for the purpose of
resolving health insurance claims and to prevent data breaches.
2. Universal health coverage and health insurance
Universal Health Coverage (UHC) is on the agenda to ensure everyone can receive
the healthcare they need without experiencing financial hardship. It includes the full
range of essential health services, from health promotion to prevention, treatment,
rehabilitation, and palliative care. Protecting people from the financial consequences
of paying for health services out of their own pockets reduces the risk that people will
be pushed into poverty. Moreover, the scope of the UHC is relevant to Sustainable
Development Goals (SDG) target. SDG 3.8 aims to “achieve universal health coverage,
including financial risk protection, access to quality essential health care services, and
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access to safe, effective, quality, and affordable essential medicines and vaccines for
all”. While, SDG 1 aims to “end poverty in all its forms everywhere” could be in peril
without UHC, as almost 90 million people are impoverished by health expenses every
year. Furthermore, the burden caused by the pandemic force the nations to rapidly scale
up their investments in essential public health functions. These include policy making
based on evidence, communication including risk communication and community
outreach to empower individuals and families to better manage their own health,
information systems, data analysis, and surveillance, laboratory capacity for testing;
regulation for quality products and healthy behaviors, and subsidies to public health
institutes and programs. This situation show the urged of achieving UHC even more.
It’s because the three pillars of UHC, which are service delivery, health financing, and
good governance, is highly important to help the countries to cope with the pandemic.
In addition, the UHC is very important as it is not only focus on preventing and treating
disease and illness, but also on helping to improve well-being and quality of life of the
community (UHC 2030, 2018; WHO, 2021a, 2021; World Bank, 2021b).
3. Type of patient data in healthcare
Advances in technology and the digitization of the health system have led to the
conversion of patient medical records from paper-based to digital-based (Seh et al.,
2020). In general, there are 3 types of digital-based patient medical records, although in
practice the use of the three terms often overlaps. Those are Electronic Medical Record
(EMR), Electronic Health Record (EHR), and Personal Health Record (PHR). By
definition, the EMR is defined as digital version of the paper charts in clinician offices,
clinics, and hospitals. EMR contain notes and information collected by and for the
clinicians in that office, clinic, or hospital and are mostly used by providers for diagnosis
and treatment. The advantage of EMRs is that it is able to track the patient’s data over
time, so that health care providers can monitor and evaluate the quality of health
services provided. Next is the EHR; it is built to provide a broader view of a patient’s
care. The EHR contain information from all the clinicians involved in a patient’s care
including laboratories and specialists. All authorized healthcare providers involved in a
patient’s care can access the information to provide care to that patient. The information
in the EHR is often used for the purpose of identifying a person’s health status across
the country. Last is the PHR, it contains the same types of information as an EHR such
as diagnosis, medications, immunizations, family medical history, and provider contact
information. But, the PHR is designed to be set up, accessed, and managed by patients.
Patients can use the PHR to maintain and manage their health information in a private,
secure, and confidential environment. PHRs can include information from a variety
of sources including clinicians, home monitoring devices, and patients themselves
(HealthIT.gov, 2019).
In Taiwan, each NHI member has an electronic NHI card complete with a unique
personal ID to be able to access health services. The card encodes personal information,
insurance data, and notes from recent medical visits, diagnoses, drug prescriptions,
drug allergies, major illnesses, organ donation consent, palliative care directives,
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and public health records (including immunizations). With this type of information
coverage, it can be interpreted that the NHI card can be used by the healthcare providers
to access the insured’s EMR. Then, Taiwan also has a cloud-based patient-centered
drug information system that the National Health Insurance Administration (NHIA)
introduced in 2013 so called the NHI PharmaCloud. PharmaCloud takes advantage
of the vast database the NHIA has created to enable doctors and pharmacists to access
a patient’s medication history from the past three months. PharmaCloud also gives
prescribers clinical recommendations and safe-use information to prevent adverse
drug reactions and reduce unnecessary prescriptions. Next is My Health Bank. Being
introduced in 2014, it is another cloud-based innovation that provides comprehensive
health and medical records from the previous three years for any insured person on
request. Records can be updated at any time. In addition to increasing the transparency
of important personal health information, the initiative is intended to assist patients
in managing their own health. A personal e-health record book contains the patient’s
complete medical history from the past year, which can be downloaded from the Web
for the patient’s own use. Recently, in 2015, the NHIA developed the NHI-MediCloud
system, which incorporates patient data in the PharmaCloud system and in eleven
additional records systems; the data includes Chinese medicine prescription use,
examination and test results, surgeries, dental care and oral surgery, drug allergies,
and hospital discharge summaries. However, even though all hospitals and clinics use
electronic patient medical record, the lack of infrastructure investment makes NHI
still has no systemwide interoperability, and the electronic exchange of patient medical
records among hospitals is still limited (Commonwealth Fund, 2020b).
4. The current patient data breach problems
The United States Department of Health and Human Services defines a data breach
as “the illegal use or disclosure of confidential health information that compromises the
privacy or security of it under the privacy rule that poses a sufficient risk of financial,
reputational, or other type of harm to the affected person” (Seh et al., 2020). The
problem of data breaches is getting more attention with the increasing use of health
information technology by health institutions and related business partners. Portable
devices, desktop computers, and laptops were the top sources or locations of the
breached information (Wikina, 2014). Based on the report of The Health Insurance
Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA), healthcare industry has highest
number of reported data breaches in 2021 globally and also estimated to be the most
costly compared to other sectors (HIPAA Journal, 2021a; Liu et al., 2015; Ponemon
Institute, 2015). In the US, between 2009 and 2020, there were at least more than 250
million health record data breaches, or equivalent to 80% of the US population. Then,
compared to 2018, the daily data breach rate has doubled in 2020. Insurance companies
are reported to experience more data breaches than healthcare institutions and related
business partners. Moreover, most types of data breaches that occur in insurance
companies are types of data hacking through various types of hacking mechanisms
(CDC, 2019; HIPAA Journal, 2020). And what’s worse is the lack of detail information
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and data from other countries showing that the problem in the US is only the tip of an
iceberg phenomenon of the overall global data breach problem.
During the COVID-19 pandemic, in health sector only, there was a 51% increase
in the proportion of data breaches compared to last year’s report. The report found that
the COVID-19 pandemic engendered new vulnerabilities in the digital ecosystem for
threat actors to exploit, resulting in items like vaccines, fraudulent vaccine certificates,
and other COVID-19 related items being sold in dark marketplaces and underground
forums. The report stated that the sale of vaccine certificate for an average price of
$22.35, and the COVID-19 antigen test sells for an average price of $25. Moreover,
by hacking vaccine company systems (such as API keys), doses of vaccines such as
AstraZeneca, Pfizer, Moderna, and Sputnik are sold on some black markets from $8
to nearly $850. The phenomenon of data breaches as mentioned above has an impact
on events that are very detrimental to patients. For example, when a patient’s medical
record data is lost or suddenly changed because someone else has used it to create a
fake certificate in his name, neither the doctor nor the insurance company will be able
to access the real owner of the data. In addition, the report also mentions the threat
of Artificial Intelligence (AI) development to cybersecurity by showing evidence of
data breaches caused by malicious impersonation using “deepfake” technology. This
phenomenon makes the authentication process for data owners or parties who want
to access data from the database system more vulnerable to being faked. Therefore, the
quality of system security must be improved (CLOUDFLARE, 2021; HealthITSecurity,
2021; Intelligence, 2021).
Vaccine certificate-related data breaches have been widely reported worldwide.
These violations are often carried out with various motives, both in developed and
developing countries (Check Point Software, 2021). However, efforts to track data
breaches in various countries have not been done much and are not as good as that of
the US. Unfortunately, with complete reports and data, it is clear how high cases of data
breaches are in the US. Based on the 2021 report, instead of reducing data breaches, they
are increasing every year. The Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)
has created the new Insider Threat Risk Mitigation Self-Assessment Tool. This tools
will help Public and private sector organizations to assess their level of vulnerability to
insider threats and develop prevention and mitigation programs. Furthermore, October
is designated as cybersecurity awareness month. This is done in order to increase public
awareness and related agencies to jointly maintain data security, in an effort to overcome
the problem of boating in data occurring (HIPAA Journal, 2021b, 2021c, 2021d).
5. Healthcare system in Taiwan
Taiwan’s healthcare system is one of the best in the world. Under the online
database’s Health Care Index category for 2021, Taiwan has been named the country
with the best health system in the world for the third time in a row. Taiwan’s health
system has the highest score in the world, beating the big countries that are also famous
for their good health systems such as South Korea, Australia, Japan, Denmark, and even
Finland. Health Care Index category is a rating of the “overall quality of the healthcare
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system, including health care professionals, equipment, staff, and doctors”(T. News,
2021; Numbeo, 2021). In general, single-payment system of Taiwan NHI is similar
to UK NHS. However, in term of the providers, Taiwan NHI is more similar to NHI
system in Canada. In the UK, healthcare providers under their NHS are public sector,
so it has longer waiting time and limited services. On the other hand, in Taiwan most
of the providers are private sector that freely compete to become the part of Taiwan
NHI (Wu et al., 2010). This fact makes Taiwan’s health system interesting to study its
development so that it becomes one of the best in the world with all the threats and
shortcomings that Taiwan also has.
The good achievements made by Taiwan’s health system cannot be separated from
the quality of their National Health Insurance (NHI) system. The current NHI system
embryo is a system created after the Second World War that has successfully overcome
various epidemics such malaria, plague, and cholera to health promotion campaign in the
form of vaccination (衛生福利部中央健康保險署, 2016). Since it was first introduced
in 1995, now NHI has become the backbone of Taiwan’s health system with coverage of
more than 23 million participants or almost 100% of the entire population of Taiwan.
The high number of insured participants is not solely due to government regulations,
but because people are satisfied with the services they receive if they become NHI
members. Some of the advantages of NHI include: good accessibility, comprehensive
coverage, short waiting times, and low cost. In addition, the high number of NHI
participants makes NHI have a national database that is useful for academic purposes,
such as research for evidence-based policy making (Wu et al., 2010). In addition, this
good system even makes health expenditures relatively low and does not burden the
state budget. It’s reported that Taiwan’s national health expenditures totaled 6.4 percent
of GDP in 2017, of which NHI accounted for 53.7 percent, representing approximately
3.4 percent of GDP. Moreover, the NHI system does not burden the state budget because
more than 80% of revenues come from premiums charged to the insured. While, the
additional revenues come from the non-salary income sector, such as large bonuses,
rent, interest, dividends, honoraria, and income from second and third jobs, as well as
additional government premium subsidies, tobacco taxes, and taxes on lottery gains.
Although the main source of income comes from the community, it does not burden
them because the amount of premiums that must be paid is adjusted to their occupation
and socio-economic status (Commonwealth Fund, 2020b).
6. Regulations on the use and processing
of patient data in Taiwan
In general, Taiwan centralized and integrated electronic patient databases through
their National Health Insurance (NHI) system. However, there are different mechanisms
between the use of data for healthcare purposes and for research purposes. For research
purposes, the patient data was available at National Health Insurance Research Database
(NHIRD). However, the patient data contained in NHIRD is not updated in real-time.
A study stated that there is a lag time of about 2 years in the availability of NHIRD data,
which may hinder rapid research-based policy-making (Hsieh et al., 2019). Meanwhile,
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for health care purposes, Taiwan’s NHI maintains real-time electronic medical records of
all residents allowing healthcare providers to access their medical information, including
visits, prescriptions, and vaccinations. This kind of system is one of the strengths that
Taiwan has in controlling COVID-19 (Commonwealth Fund, 2020a; Li et al., 2015).
Furthermore, the existence of a single player under the Ministry of Health of Taiwan
in the field of health services through the NHI system allow the protection and monitoring
of patient data easier to manage (Wu et al., 2010). In the National Health Insurance Act
document which was last updated in January 2021, there are comprehensive regulation
on matters related to NHI. This includes regulation of the use and processing of data, the
rights and obligations of the insurer and the beneficiaries, requirements and regulations
regarding contracted health facilities, strategies applied in evaluating and monitoring
system implementation, as well as sanctions and consequences for violating applicable
regulations (Ministry of Justice, 2012, 2018, 2021b).
In addition, there is also the Personal Data Protection Act (PDPA), which is
enacted to regulate the collection, processing and use of personal data to prevent harm
to personality rights, and to facilitate the proper use of personal data. The PDPA applies
not only to the government agency but also to non-government agency who wish to use
patient data for various purposes. Specifically for the use and collection of patient data
by non-governmental sector, the terms and conditions are regulated in Article 6 of the
PDPA, and more detail in its Chapter 2, article 19 to 27. In the article it is explained that
personal data referred to here is data related to a person’s medical record, health care,
genetics, sex life, physical examination, and criminal record. All types of data can be
collected, processed or used if the agency who wants to use the data meets the criteria
stated in the article. Based on the PDPA law, patient personal data can be collected,
processed, and used when it is expressly required by law. Other than a law request,
the use of data can only be done if it has obtained the consent of the data owner. On
the other hand, even with the consent of the data owner, if the scope of the data to be
collected or used is outside the scope permitted by applicable law, then such activities
are also prohibited (Ministry of Justice, 2015).
Furthermore in article 25 of PDPA, it is mentioned that in case that nongovernment agency violated the PDPA, the related public authority may impose fines on
them who break the law. In addition, non-government agency will also be temporarily
prohibited from collecting, processing or using personal data. Then they must also
perform deletion and destruction of personal data and personal data files that have been
collected and processed. Finally, the competent authority must disclose to the public
if there are violations committed by non-governmental organizations and the name of
the non-governmental organization (Ministry of Justice, 2015).
7. The use of patient personal data for
the settlement of health insurance claims
and potential data breaches in Taiwan
In general, the rules regarding health insurance in Taiwan are regulated in the
Section 2 of the Insurance Act about health insurance, articles 125 to 129. The articles
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briefly describe the rights and obligations of health insurers, as well as further terms
and conditions related to the settlement of health insurance claims for any medical
procedures and expenses (Ministry of Justice, 2021a). Furthermore, regarding the
settlement of health insurance claims, both NHI and private insurance must be able to
access the patient’s personal data, including medical records, so that it can be known
whether the patient meets the reimbursement criteria stipulated in the regulations or
not. In the NHI system, all matters relating to the settlement of health insurance claims
are formulated by NHIA, while for private insurance companies, it is regulated in the
article 177-1 of Insurance Act (Ministry of Justice, 2013, 2021a). This article states
which parties can access and use patient data, provided that they must comply with and
not violate the PDPA. Thus, as long as the insurer complies with and does not violate
the PDPA, there will be no problem using patient data for purposes permitted by law,
including for the payment of health insurance claims. However, whether the submission
of a health insurance claim will be approved or not, it must again refer to the law that
regulates reimbursement (Ministry of Justice, 2013, 2017, 2021a).
In the context of Taiwan, all Taiwanese citizens, even expatriates living in Taiwan
are members of the NHI system. This is not only because it is required by law, but
because the community is satisfied with the services provided. Therefore, becoming
a member of private health insurance is not a priority choice for Taiwanese citizens,
but is voluntary and only used by certain parties. Usually those who decide to become
participants in private health insurance want to get health services that are not covered
by NHI scheme, or who do not have sufficient requirements to have an NHI or who
do not have sufficient requirements to have an NHI, such as people living in Taiwan
less than 4 months or those who come to Taiwan just for a business trip. In addition,
there are also people who have NHI but still have private health insurance, they do it
because they want better health care. Because many NHI users complain about the short
consultation time with doctors (Pacific Prime, 2021; Wu et al., 2010).
So far, there are not many known problems and obstacles in terms of accessing
data by related parties for the settlement of health insurance claims. Perhaps one of
the reasons is because the majority of Taiwanese people use NHI as their main health
insurance which is a main player in Taiwan’s health system. Not only in the public sector,
but also whether there are obstacles or problems faced by private insurance companies
in using data to settle health insurance claims is also unclear. We assume that there are
no reported problems accessing the data as those who join private insurance voluntarily
have also given permission to the insurer to use their data for insurance claim settlement
purposes. However, the absence of clear reports on data access barriers can be a good
indicator, but it can also be an indicator of system vulnerability, where it is easy for
someone’s data to be accessed by foreign parties simply because the authorities do not
have strong data protection system. Because in reality, amidst the absence of reports of
data breaches in the healthcare system, reports of data breaches are common in other
sectors of Taiwan. This is demonstrated by data breaches reported in other sectors,
including reports of cyber-attacks on Taiwan’s major oil refineries and the Presidential
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Office, as well as data theft from fast food outlet systems (Commonwealth Fund, 2020b;
Haddon, 2021; T. News, 2020).
Thus, even though the efforts made by the Taiwanese government have been
quite good, we consider that there is still room for evaluation and improvement of the
quality of the current data protection system, especially in terms of preventing data
breaches carried out using AI-based technology. In our opinion, the data protection
system should be more sophisticated and modern with several security systems, because
nowadays even facial authentication can be faked with AI technology such as “deepfake”
(CLOUDFLARE, 2021). Because of these things, we assume that if the government
does not immediately evaluate and implement more modern data protection laws, the
quality of the health system in Taiwan, which has been known to be very good, will
decline significantly. Therefore, we assess the steps of the Taiwanese government to
improve the quality of the patient data protection system, as well as prevent potential
data breaches, are quite concrete by submitting its application to the EU for an
adequacy decision pursuant to the General Data Protection Regulation (Regulation
(EU) 2016/679) (GDPR) and continues to dialog with EU in this regard(DataGuidance,
2021).
8. Conclusion
Procedures for using patient data and criteria for reimbursement of medical
expenses are regulated in different laws. So, parties who want to use patient data,
including for the purpose of settling health insurance claims, must comply with the
PDPA legislation. In the Taiwan context, as private insurance is not very popular with
most people, so that data breaches and barriers to accessing and using patient data by
private insurance companies are not clearly identified. However, data breaches have the
potential to widen as the adoption of digital systems expands worldwide. The current
reports of data breaches in health sector only show the tip of the iceberg phenomenon.
In Taiwan, with a comprehensive law on the NHI system and individual data protection
regulations, the extent of the problem regarding data breaches in the health sector is
not yet known with certainty. However, similar problems also occur in other sectors,
and this indicates a potential problem that has not been fully identified. That is why
the Taiwanese government still needs to further modernize their data protection laws
as the healthcare system digitizes in order to keep up with the types of data breaches
that are currently rampant by technology abuse.Therefore, we consider that one of the
efforts made by the Taiwanese government by continuously evaluating existing laws and
regulations and standardizing them with EU standards is a concrete action to improve
their data protection system.
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