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додатним трошковима везаним за пребацивање 
средстава. 

Члан 8. 
(Откупна вриједност) 

Откупна вриједност се израчунава из тржишне 
вриједности резерве покрића према утврђеним осигуравачко- 
техничким основама осигуравача. 

Члан 9. 
(Начин вођења средстава) 

Вриједност средстава фонда друштво води по 
тржишној вриједности. 

Члан 10. 
(Евиденција) 

(1) Друштво за осигурање је обавезно водити посебну 
евиденцију имовине за покриће својих обавеза по 
уговорима животног осигурања повезаним с улагањем 
средстава и то одвојено по сваком фонду. 

(2) Друштво за осигурање мора имати покривене обавезе 
које произлазе из уговора животног осигурања повезане 
с улагањем средстава одговарајућом активом и то 
ажурирано са датумом када се рачуна салдо 
осигураникова рачуна. 

Члан 11. 
(Начин израчуна) 

Друштво за осигурање је обавезно у опћим или 
посебним увјетима осигурања утврдити начин калкулације 
вриједности јединице и начин расподјеле добити. 

Члан 12. 
(Улагања везана с вриједношћу индекса) 

(1) У случају улагања средстава животног осигурања 
накнаде укључене у полицу осигурања могу бити 
директно повезане с вриједношћу индекса 
вриједносних папира. 

(2) Принос по полици из става (1) овог члана произлази из 
развоја вриједности индекса и то на начин да раст 
приноса референтних индекса повећава вриједност, а 
смањење приноса смањује вриједност. 

(3) Ризик приноса капитала из става (2) овог члана сноси 
уговарач осигурања. 

Члан 13. 
(Вриједност имовине за покриће техничких резерви) 
Ако су права уговарача осигурања на основу уговора о 

осигурању непосредно везана уз дионички индекс, односно 
друге референтне вриједности, осим оних наведених у члану 
4. став (2) овога Правилника, вриједност имовине за покриће 
техничких резерви које друштво за осигурање обликује у 
вези с овим осигурањима мора у највећој могућој мјери 
одговарати укупној вриједности удјела који представљају 
референтну вриједност, односно, ако удјели нису 
обликовани, вриједности имовине примјерене сигурности и 
утрживости која у највећој могућој мјери одговара имовини 
на којој се заснива индекс, односно друга референтна 
вриједност. 

III - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

Члан 14. 
(Претходно информирање) 

Друштво за осигурање дужно је прије склапања уговора 
о осигурању уговарача осигурања писано обавијестити о 
проспекту фонда, а нарочито о структури улагања портфеља 
фонда. 

Члан 15. 
(Индивидуалне евиденције) 

Друштво за осигурање је дужно за сваког уговарача 
осигурања водити индивидуални рачун који приказује 
податке о броју инвестицијских јединица које посједује или с 
вриједношћу фонда, који је за тог уговарача осигурања 
потпуно транспарентан, односно доступан у сваком 
тренутку. 

Члан 16. 
(Обавијест) 

(1) Друштво за осигурање је обавезно доставити уговарачу 
осигурања за сваку финансијску годину, извјештај које 
садржи минимално сљедеће податке: 
a) укупан износ који је осигураникплатио, 
б) укупан износ који је уложен, 
ц) укупан бројјединица, 
д) вриједностјединица, 
e) начин калкулације вриједности јединице. 

(2) Извјештај из става (1) овог члана доставља се до 28.02. 
текуће године за претходну годину. 

IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 
(Престанак важења) 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје важити 
Правилник о животном осигурању везаном за улагање 
средстава осигурања и тонтине ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 20/11). 

Члан 18. 
(Ступање на снагу) 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 021-3284-3/17 
05. децембра 2017. године 

Сарајево

Предсједник 
Стручног савјета 

Мр sci. Едита Калајџић, с. р.
 

7 
Na osnovu čl. 130. i 202. stav (2) Zakona o osiguranju 

("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17), i člana 12. 
Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), 
Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 9. sjednici održanoj 05.12.2017. godine, donio je 

PRAVILNIK 
O OBAVEZI INFORMISANJA UGOVARAČA 

OSIGURANJA 

I. OPĆE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovim Pravilnikom bliže se određuje način na koji društvo 
za osiguranje (u daljem tekstu: društvo) informiše ugovarača 
osiguranja i sadržaj obavijesti ugovaraču osiguranja kod 
sklapanja ugovora o osiguranju i za vrijeme trajanja ugovora o 
osiguranju, koja je propisana Zakonom o osiguranju (u daljem 
tekstu: Zakon) i završne odredbe. 

Član 2. 
(Obaveza društva) 

(1) Društvo je dužno ugovaraču osiguranja kod sklapanja 
ugovora o osiguranju i za vrijeme trajanja ugovora o 
osiguranju propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom pružiti 
obavijest u pisanoj formi, koja će sadržavati podatke o svim 
bitnim elementima u vezi s ugovorom o osiguranju. 
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(2) Obaveza iz stava (1) ovog člana odnosi se na ugovore o 
osiguranju u svakoj vrsti osiguranja za koju društvo ima 
odobrenje za rad. 

II. INFORMISANJE KOD SKLAPANJA UGOVORA O 
OSIGURANJU 

Član 3. 
(Obavijest) 

Obavijest iz stava (1) člana 2. ovog Pravilnika kod 
sklapanja ugovora o osiguranju obavezno treba sadržavati 
podatke o: 

a) firmi isjedištu društva koje sklapa ugovor o 
osiguranju, uz navođenje podružnice ukoliko se u istoj 
sklapa ugovor, 

b) vrsti ugovora osiguranju, 
c) kontakt podacima društva (web stranica društva, tel., 

fax, e-mail), 
d) općim uvjetima osiguranja (naziv akta poslovne 

politike, broj i datum akta), 
e) pravu koje vrijedi za ugovor o osiguranju, 
f) vremenu trajanja ugovora o osiguranju (navesti 

konkretan period od - do sa satom početka i satom 
završetka pokrića), 

g) roku u kojem ponuda obavezuje ponuđača (navesti 
rok od 8 dana definiran Zakonom o obligacionim 
odnosima), 

h) pravu na opoziv ponude za sklapanje ugovora za 
osiguranje (navesti rok od 8 dana definiran Zakonom 
o obligacionim odnosima), 

i) pravu na odustanak od sklopljenog ugovora o 
osiguranju (navesti odredbe u skladu s uvjetima 
osiguranja), 

j) visini premije osiguranja (navesti tačan iznos 
premije), 

k) načinu plaćanja premije osiguranja, 
l) visini doprinosa, poreza i drugih troškova,ukoliko se 

zaračunavaju pored premije osiguranja i ukupnom 
iznosu plaćanja, 

m) uvjetima za prestanak i raskid ugovora(navesti 
odredbe u skladu s uvjetima osiguranja), 

n) načinu rješavanja sporova ugovornih strana (navesti 
odredbe u skladu s uvjetima osiguranja), 

o) nadzornom tijelu koje je nadležno za nadzor nad 
društvom. 

Član 4. 
(Obavijest o suosiguranju) 

(1) Pored podataka iz člana 3. ovog Pravilnika društvo je dužno 
obavezno informisati ugovarača osiguranja pri sklapanju 
ugovora osiguranju i o namjeri zaključivanja ugovora sa 
suosiguravačem. 

(2) Obavijest iz stava (1) ovog člana mora sadržavati firmu i 
sjedište suosiguravača. 

Član 5. 
(Obavijest za ugovore o životnom osiguranju) 

(1) U slučaju životnog osiguranja obavještenje iz člana 3. ovog 
Pravilnika mora sadržavati i podatke o: 
a) načinu obračuna i raspodjeli učešća u dobiti društva, 
b) tabelama otkupne vrijednosti (navesti podatke koji će 

biti korišteni po navedenoj polici osiguranja), 
c) pravima na kapitalizaciju ugovora o životnom 

osiguranju i pravima iz takvog osiguranja, 
d) informaciji da ugovarač osiguranja može odustati od 

ugovora o životnom osiguranju najkasnije u roku od 
14 dana od dana prijema obavijesti osiguravača o 
sklapanju ugovora, pri čemu ugovarač osiguranja ne 
snosi obaveze koje proizlaze iz tog ugovora, 

e) poreznom sistemu koji se odnosi na životna 
osiguranja. 

(2) Kod ugovora o životnom osiguranju vezanih za jedinice 
investicijskih fondova društvo je dužno prije sklapanja 
ugovora o osiguranju, uz podatke iz člana 3. ovog 
Pravilnika, ugovarača osiguranja pismeno obavijestiti i o 
prospektu investicijskog fonda za koji se veže ugovor o 
osiguranju, a naročito o strukturi ulaganja fonda. 

Član 6. 
(Ovjera obavijesti) 

(1) Obavijesti iz čl. 3., 4. i 5. ovog Pravilnika sačinjavaju se u 
dva primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava društvo 
uz ugovor o osiguranju, a drugi se dostavlja ugovaraču 
osiguranja. 

(2) Primjerak iz stava(1) ovog člana koji zadržava društvo 
mora sadržavati datum i potpis kojim se potvrđuje prijem 
obavijesti u slučaju da je ugovarač osiguranja fizičkolice, 
odnosno u slučaju kada je pravno lice ugovarač osiguranja 
potpis i pečat. 

III. INFORMISANJE ZA VRIJEME TRAJANJA 
UGOVORA O OSIGURANJU 

Član 7. 
(Obavijest o promjeni podataka za vrijeme trajanja ugovora) 

(1) Društvo je dužno za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju 
obavijestiti ugovarača osiguranja o: 
a) promjeni firme i sjedišta društva, 
b) promjenama podataka iz člana 3. tač. b) do m) i 4. 

ovog Pravilnika. 
(2) Društvo je dužno za vrijeme trajanja ugovora o životnom 

osiguranju obavijestiti ugovarača osiguranja o promjeni 
podataka iz člana 5. ovog Pravilnika. 

Član 8. 
(Obavijesti za vrijeme trajanja ugovora) 

Za vrijeme trajanja ugovora o životnom osiguranju društvo 
je dužno jednom godišnje pismeno obavijestiti osiguranika o 
učešću u dobiti uz navođenje godišnjeg iznosa učešća u dobiti za 
predmetnu godinu. 

Član 9. 
(Dostava obavijesti) 

Društvo je obavezno obavijesti iz čl. 7. i 8. ovog Pravilnika 
ugovaraču osiguranja dostaviti preporučenom poštom u roku od 
15 dana od dana promjene. 

IV. NAČIN INFORMISANJA 

Član 10. 
(Službeni jezik) 

(1) Obavijesti iz čl. 3. do 7. ovog Pravilnika dostavljaju se na 
jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i 
Hercegovini. 

(2) Svi podaci u obavijesti iz stava (1) ovog člana u vezi s 
ugovorom o osiguranju moraju biti napisani jednakom 
veličinom slova i jednako uočljivi. 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 11. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
"Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 021-3284-4/17 
05. decembra 2017. godine 

Sarajevo

Predsjednik 
Stručnog savjeta 

Mr. sci. Edita Kalajdžić, s. r.
 

  


