Улога и рад лекара
цензора у осигурању
Проф. Др Слободан РУДЊАНИН

Цензор (лат. censor) био је магистрат у Римској
републици. Била су их двојица и бирала их је
центуријска скупштина обично из редова бивших
конзула.
Ова магистратура је основана 443. п. н. е., када су из
надлежности конзула издвојени послови који се
односе на цензус — процењивање прихода грађана
ради опорезивања и њиховог сврставања у економске
и војне разреде — центурије. Цензори су били
чувари државних финансија: одређивали су висину
пореза и царина, били су надзорници јавних радова,
надлежни за утврђивање спискова потенцијалних
сенатора.
Цензор (звање), назив за службено лице које
врши цензуру.

Шта је осигурање?
 Осигурање је један облик

управљања ризиком,
првенствено усмерен на
смањење финансијских
губитака

Независно од свих дефиниција,
ОСИГУРАЊЕ у суштини представља
удруживање свих оних који су изложени
истој опасности, с циљем да заједнички
поднесу штету која ће задести само неке од
њих
Овим је неспорно, да је то делатност од
посебног ДРУШТВЕНОГ ЗНАЧАЈА и
ИНТЕРЕСА

Врсте осигурања ?
А) НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА
- Осигурање имовине и осигурање
лица
Б) ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА
- штедно, ризико, добровољно
пензијскода би се најлакше разумело
“Међутим,

осигурање, најважније је разумети
поделу на, уговорно осигурање и
осигурање од одговорности.”

Важно је знати да у оквиру претходно
наведених врста осигурања,
осигуравајуће компаније имају различите
“производе”, које прилагођавају
клијентима. Компанија у којој ја радим
имала је у време припремања ове
презентације 277 производа.
Погрешно је мислити да ће се за исту
штету добити иста свота надокнаде!

Медицина у осигурању, је посебна грана
медицине, која у складу са најновијим
дометима науке, водећи рачуна о правним и
техничким околностима штетног догађаја,
судскомедицинској пракси те специфичности
сваког осигураног случаја и врсти осигурања
даје мишqење о узроку и тежини телесних
повреда, као и о трајним последицама које
оштећени осигураник или корисник осигурања
трпи због штетног догађаја.
Циљ како осигураника тако и осигуравача је:
БРЗА И РЕАЛНА НАКНАДА ШТЕТЕ!

Требало би знати и увек имати на уму да се
разликују:
• УГОВОРНА ОСИГУРАЊА (добровољна), и
• ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ (обавезна)
*Најчешће грешке су ангажовања недовољно
упућених пуномоћника (адвоката), који се не
потруде да се информишу о “Условима...”
уговорног осигурања и траже накнаду као да се
ради о осигурању од одговорности!?

ЛЕКАР ЦЕНЗОР, је лекар који је стално или
хонорарно ангажован од стране друштва за
осигурање ради ПРЕГЛЕДА ДОСТАВЉЕНЕ
МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, у циљу
-Закључивања уговора о осигурању
- Лекарске процене, после наступања
осигураног случаја

После пријаве одштетног захтева, ЛЕКАР
ЦЕНЗОР даје својо мишљење о насталој
нематеријалној (неимовинској) штети (НМШ).
Висина НМШ утврђује се на основу ВРСТЕ
осигурања, т.ј. УГОВОРЕНИХ односа између
осигураника и осигуравача написаних у
уговору који се зове “ПОЛИСА” и који је
потписан са обе стране!

Лекар цензор
је независно стручно
лице

Од лекара цензора се очекује,
• да да стручни допринос од периода пре уласка у
осигурање, проценом ризика
• да на основу М.Д. , која се доставља по
завршетку лечења процењује тежину повреде и
смањење радне способности/инвалидитет
• да учествује у припремању нових производа и
анализи старих.
• да помаже у расветљавању покушаја превара и
превара у осигурању, својим стручним
медицинским знањем.

Савремени ЛЕКАР ЦЕНЗОР, да би био поуздан и у
потпуности дао очекивани део доприноса,
• мора да буде широког општемедицинског знања
• искусан у процени НМШ
• информатички образован
• спреман на стална усавршавања из медицинских
области, посебно судске медицине, трауматологије,
физикалне медицине и физикалне рехабилитације,
судске психијатрије и медицине рада, како би
тумачио налазе и дао своје мишљење

ЛЕКАР ЦЕНЗОР не трпи
притисак од послодавца,
“средине” где ради, нити
правних заступника
учесника у евентуалном
спору.

