
 

 

Na temelju odredbe članka 7. stavak 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15) 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 21. travnja 2017. 
donijela je 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PRAVILNIKA O MINIMALNIM STANDARDIMA, NAČINU OBRAČUNA I MJERILIMA ZA 
IZRAČUN TEHNIČKIH PRIČUVA PREMA RAČUNOVODSTVENIM PROPISIMA 

 

Članak 1. 

(1) U Pravilniku o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih 
pričuva osiguranja (»Narodne novine« broj 10/16) u prilogu Minimalni standardi, način 
obračuna i mjerila za matematičku pričuvu životnih osiguranja i drugih osiguranja za koja se 
obračunava matematička pričuva te posebnu pričuvu životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj 
osiguranja snosi rizik ulaganja glava VI. Kamatna stopa mijenja se i glasi: 

„i. Najviša kamatna stopa za obračun matematičke pričuve iznosi: 

- 3,3% za ugovore o osiguranju sklopljene prije 2010. godine, 

- 3% za ugovore o osiguranju sklopljene u 2010. godini, 

- 2,75% za ugovore o osiguranju sklopljene od 1.1.2011. do zaključno 30.6.2016. godine, 

- 1,75% za ugovore o osiguranju u kojima su obveze osiguratelja i ugovaratelja osiguranja 
ugovorene s valutnom klauzulom, a sklopljene nakon 1.7.2016. do zaključno 31.12.2017. 
godine, 

- 2% za ugovore o osiguranju u kojima su obveze osiguratelja i ugovaratelja osiguranja 
ugovorene u kunama bez valutne klauzule, a sklopljene nakon 1.7.2016. do zaključno 
31.12.2017. godine, 

- 1% za ugovore o osiguranju sklopljene 1.1.2018. godine i kasnije, 

- 1,75% za ugovore o osiguranju  do najviše 5 godina trajanja ugovora o osiguranju sklopljene 
1.1.2018. godine i kasnije 

pri čemu kamatna stopa ne smije biti viša od prosječnog prinosa kojeg je Društvo ostvarilo 
ulaganjem sredstava matematičke pričuve u prethodne dvije godine. Agencija će donijeti 
odluku o kamatnoj stopi u slučaju značajnih promjena na tržištu državnih obveznica u 
spomenutom razdoblju te utvrditi kamatne stope za obračun matematičke pričuve za ugovore 
o osiguranju sklopljene u narednim razdobljima. 

ii. Prosječan prinos iz točke i. računa se kao ponderirani prosjek prinosa na matematičku pričuvu 
u posljednje dvije godine, pri čemu se za pondere uzima prosječna vrijednost matematičke 
pričuve tijekom godine, a prinos u određenoj godini se izračunava kao: 

 



 

 

 
 

Gdje je: 
P = prinos, 
PU = ukupni prihod ulaganja matematičke pričuve, 

TU = ukupni trošak ulaganja matematičke pričuve, 

VMPŽO = prosječna vrijednost matematičke pričuve tijekom promatrane poslovne godine. 

– Prosječna vrijednost matematičke pričuve izračunava se tako da se uzima stanje matematičke 

pričuve na najmanje dva datuma tijekom promatrane poslovne godine i to na početku i kraju 
poslovne godine. 

– Prinos se izračunava posebno za svaku poslovnu godinu. 
– Prosječan prinos dobiva se kao zbroj prinosa pomnoženih s prosječnom vrijednošću 

matematičke pričuve za posljednje dvije pune poslovne godine (u godišnjim financijskim 
izvješćima uključujući godinu za koju se radi obračun matematičke pričuve) i podijeljen sa 
zbrojem prosječnih vrijednosti matematičke pričuve. 
iii. Društvo za osiguranje može koristiti i nižu  kamatnu stopu od one propisane točkom 1. i. ; 
iv. Iznimno od točke 1.i. ove glave, Agencija može, temeljem obrazloženog i dokumentiranog 
zahtjeva društva za osiguranje, odobriti društvu za osiguranje, u slučaju kada to ocijeni 
opravdanim, da određeno vrijeme pri izračunu matematičke pričuve koristi višu kamatnu stopu 
od one propisane točkom 1.i. kako bi se postupno uskladilo s odredbama točke 1.i. 
v. Odredbe prethodnih točaka ne odnose se na matematičke pričuve životnih osiguranja u kojima 
ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja iz točke IV.1. “ 

Članak 2. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 

 

KLASA: 011-02/16-04/13 
URBROJ: 326-01-660-662-17-02 
Zagreb, 21.travnja 2017. 

                                                                         PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
                                                                                       Petar-Pierre Matek 

 


