
 

 

 
 
Na temelju članka 15. točke 3. i članka 8. stavaka 1. i 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor 
financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05 i 12/12) i članka 34. stavka 3. Zakona o 
osiguranju (Narodne novine broj 30/15 i 112/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih 
usluga, po službenoj dužnosti, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 7. svibnja 2020. 
godine, donosi   
 
 

R J E Š E N J E 

 

Utvrđuje se da su dana 30. travnja 2020. godine, po sili zakona, prestala važiti odobrenja za 
obavljanje poslova osiguranja društva IZVOR OSIGURANJE dioničko društvo za poslove 

neživotnog osiguranja, Zagreb, Trpinjska 9, OIB: 02951724955, izdana rješenjima Hrvatske 
agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/10-30/2, URBROJ: 326-112-10-
20 od 23. rujna 2010. i UP/I-453-02/11-30/13, URBROJ: 326-112-11-5 od 8. rujna 2011. 
godine.  
 
 
 

 

O b r a z l o ž e n j e  

 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) je dana 16. siječnja 2020. 
godine, odlučujući o zahtjevu društva  GENERALI OSIGURANJE dioničko društvo, Zagreb, 
Ulica grada Vukovara 284, OIB: 10840749604 (dalje: Društvo Preuzimatelj), za izdavanje 
odobrenja za preuzimanje portfelja osiguranja društva IZVOR OSIGURANJE dioničko društvo 
za poslove neživotnog osiguranja, Zagreb, Trpinjska 9, OIB: 02951724955 (dalje: Društvo 
Prenositelj), na temelju odredbe članka 86. stavka 1. Zakona o osiguranju (Narodne novine 
broj 30/15 i 112/18; dalje: ZOS), donijela rješenje KLASA: UP/I 974-02/19-01/26, URBROJ: 
326-01-22-19-10, kojim se Društvu Preuzimatelju daje odobrenje za predmetno preuzimanje 
portfelja Društva Prenositelja. 
 

Dana 30. travnja 2020. godine Hanfa je zaprimila obavijest Društva Prenositelja o izvršenom 
prijenosu portfelja osiguranja na Društvo Preuzimatelja zaključno s danom 30. travnja 2020. 
godine.   
 
Odredbom članka 34. stavka 1. točke 3. ZOS-a propisano je da odobrenje za obavljanje 
poslova osiguranja društva za osiguranje prestaje po sili zakona danom prijenosa svih 
ugovora o osiguranju na drugo društvo za osiguranje. 
 

Slijedom navedene odredbe ZOS-a, dana 30. travnja 2020., društvu Prenositelju su po sili 
zakona prestala važiti odobrenja za obavljanje poslova osiguranja izdana rješenjima Hrvatske 
agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/10-30/2, URBROJ: 326-112-10-
20 od 23. rujna 2010. i KLASA: UP/I-453-02/11-30/13, URBROJ: 326-112-11-5 od 8. rujna 
2011. godine.      
 
Odredbom članka 34. stavka 3. ZOS-a propisano je da će Hanfa donijeti rješenje kojim će 
utvrditi prestanak važenja odobrenja za obavljanje poslova osiguranja društva za osiguranje, 
kada su ispunjeni ZOS-om propisani uvjeti za prestanak odobrenja. 
 



 

 

Hanfa je utvrdila da su ispunjeni uvjeti za prestanak odobrenja za obavljanje poslova 
osiguranja Društva Prenositelja propisani ZOS-om, stoga je, u skladu s člankom 34. stavkom 
3. ZOS-a, utvrđeno kao u izreci ovog rješenja.  
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU  

 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem 
tužbe Upravnom sudu Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.  
 
 

KLASA: UP/I 974-02/19-01/26 

URBROJ: 326-01-22-20-15 

Zagreb, 7. svibnja 2020. godine 

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

dr. sc. Ante Žigman 

 

 

 


