
Temeljem odredbe članka 15. točka 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih 
usluga (Narodne novine broj 140/2005) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 
donijela je na sjednici održanoj 28. prosinca 2007.  

 

M i š lj e nj e 

o upotrebi tablica smrtnosti u izračunu matematičke pričuve 

 

Pravilnikom o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih 
pričuva (Narodne novine 139/06) u Minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za 
matematičku pričuvu životnih i drugih osiguranja za koja se obračunava matematička pričuva, 
glava V., točka 3. propisano je da pri odreñivanju tablica vjerojatnosti za obračun 
matematičke pričuve u pravilu treba koristiti najnovije službene tablice vjerojatnosti i druge 
statistike Republike Hrvatske. Nadalje je propisano da je iznimno, uz prethodnu suglasnost 
Agencije, dozvoljeno korištenje i drugih tablica vjerojatnosti ako se njihovom primjenom 
dobivaju veći iznosi matematičke pričuve, te da promjene službenih tablica vjerojatnosti u 
smislu prethodno navedenoga, moraju biti odobrene od Agencije. 

Budući da je propisano da je moguća upotreba i drugih tablica vjerojatnosti, osim najnovijh 
službenih tablica vjerojatnosti i druge statistike Republike Hrvatske, kada se njihovom 
primjenom dobivaju veći iznosi matematičke pričuve, samo uz prethodno odobrenje Agencije, 
a zbog učestalih upita i olakšavanja rada ovlaštenih aktuara Hrvatska agencija za nadzor 
financijskih usluga daje slijedeće mišljenje: 

„ Agencija odobrava upotrebu i drugih tablica vjerojatnosti, osim najnovijh službenih tablica 
vjerojatnosti i druge statistike Republike Hrvatske, kada se njihovom primjenom dobivaju 
veći iznosi matematičke pričuve temeljem izračuna i potvrde ovlaštenog aktuara u sklopu 
Izvještaja ovlaštenog aktuara o obračunu matematičke pričuve uz godišnje izvješće društva za 
osiguranje. U izvještaju moraju biti navedene korištene tablice vjerojatnosti, razlozi njihove 
upotrebe, te iznosi povećanja matematičke pričuve po svakom cjeniku.“ 

Slijedom navedenog, sukladno odredbama članka 158. Zakona o osiguranju (Narodne novine 
151/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može zatražiti na uvid  izračun 
navedenog povećanja matematičke pričuve. 
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