MEĐUNARODNI UGOVORI O SOCIJALNOM OSIGURANJU - ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

86

HZMO

GLASOVNICA 3/2006.

HZMO

MEĐUNARODNI UGOVORI O SOCIJALNOM OSIGURANJU - ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

¾

UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE
SOCIJALNOM OSIGURANJU, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/96;

¾

OBJAVA O STUPANJU NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, »Narodne novine –
Međunarodni ugovori«, br. 21/97;

¾

ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O PROVEDBI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE
I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU, »Narodne novine –
Međunarodni ugovori«, br. 5/98;

¾

Adresa švicarskog nositelja mirovinskog osiguranja

GLASOVNICA 3/2006.

O

87

MEĐUNARODNI UGOVORI O SOCIJALNOM OSIGURANJU - ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

HZMO

ZA BILJEŠKE

88

GLASOVNICA 3/2006.

HZMO

MEĐUNARODNI UGOVORI O SOCIJALNOM OSIGURANJU - ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
ODLUKA
O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE
I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU*
Članak 1.
Potvrđuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju potpisan
u Bernu 9. travnja 1996. godine u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku.
Članak 2.
Tekst Ugovora na hrvatskom jeziku glasi:
UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU
Vlada Republike Hrvatske
i
Švicarsko Savezno vijeće
u želji za uređivanjem odnosa na području socijalnog osiguranja između dviju država odlučili su sklopiti
ugovor i u tu svrhu imenovati svoje opunomoćenike, i to:
Vlada Republike Hrvatske
gospodina dr. Petra Šarčevića
izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj
Švicarsko Savezno vijeće
gospođu M. Verenu Brombacher,
zamjenicu direktora Saveznog vijeća za socijalno
osiguranje
Opunomoćenici su se, nakon razmjenjivanja punomoći u dobrom i propisanom obliku, dogovorili o
sljedećem:
PRVI ODJELJAK
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
1. U ovom ugovoru znače izrazi:
a) »pravni propisi«
zakone i propise država ugovornica, navedene u članku 2;
b) »područje«
u odnosu na Hrvatsku - područje Republike Hrvatske,
u odnosu na Švicarsku - područje Švicarske Konfederacije;
c) »državljani«
u odnosu na Hrvatsku - osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo,
u odnosu na Švicarsku - osobe koje imaju švicarsko državljanstvo;
d) »članovi obitelji i nadživjeli članovi obitelji«
članove obitelji i nadživjele članove obitelji, ukoliko oni izvode svoja prava od osoba navedenih u članku 3.
slova a) i b) članku 4. stavak 1, članku 5. stavak 3. članku 13. slovo c) članku 16. ili članku 33. stavak 3;
e) »razdoblja osiguranja«
razdoblja za koja su uplaćeni doprinosi, razdoblja zaposlenja ili razdoblja prebivanja, te s njima izjednačena
razdoblja koja su pravnim propisima prema kojima su navršena, utvrđena ili priznata kao razdoblja
osiguranja ili razdoblja mirovinskog staža;
f) »prebivalište«
u načelu mjesto u kojem se osoba zadržava s namjerom trajnog boravka;
g) »prebivati«
stalno boraviti;
h) »mjerodavno tijelo«
u odnosu na Hrvatsku:

*

»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/96
Ugovor je stupio na snagu 1. siječnja 1998.
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za mirovinsko i invalidsko osiguranje (uključujući nesreće na poslu i profesionalne bolesti), te doplatak za
djecu - Ministarstvo rada i socijalne skrbi; za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu - Ministarstvo
zdravstva;
u odnosu na Švicarsku:
Savezni ured za socijalno osiguranje;
i) »nositelj«
ustanovu ili tijelo koje provodi pravne propise navedene u članku 2.
j) »izbjeglice«
izbjeglice u smislu Konvencije od 28. srpnja 1951. i Protokola od 31. siječnja 1967. o pravnom položaju
izbjeglica;
k) »osobe bez državljanstva«
osobe bez državljanstva u smislu Konvencije o pravnom položaju osoba bez dražvljanstva od 28. rujna
1954.
2. U ovom ugovoru ostali izrazi imaju značenje sukladno pravnim propisima koji se primjenjuju.
Članak 2.
1. Nije li ovim ugovorom drukčije određeno, on se odnosi:
A) u Švicarskoj
i) na savezno zakonodavstvo o starosnom osiguranju i osiguranju nadživjelih članova obitelji,
ii) na savezno zakonodavstvo o invalidskom osiguranju;
iii) na savezno zakonodavstvo o osiguranju za slučaj profesionalnih i neprofesionalnih nesreća, te
profesionalnih bolesti;
iv) na savezno zakonodavstvo o obiteljskim doplatcima;
v) glede članka 3. kao i trećeg odjeljka prvo poglavlje, te četvrtog i petog odjeljka, na savezno
zakonodavstvo o zdravstvenom osiguranju;
B) u Hrvatskoj
na pravne propise o:
i) mirovinskom i invalidskom osiguranju, uključujući i osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne
bolesti,
ii) zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, uključujući i osiguranje za slučaj nesreće na poslu i
profesionalne bolesti;
iii) doplatku za djecu.
2. Ovaj se ugovor primjenjuje i na sve zakone i propise kojma se objedinjuju, mijenjaju ili nadopunjuju pravni
propisi navedeni u stavku 1.
3. Suprotno tome, ugovor se odnosi na zakone i propise:
a) koji postojeće grane osiguranja proširuju na nove kategorije osoba - samo onda ako država ugovornica
koja promijeni svoje pravne propise ne pošalje mjerodavnom tijelu druge države ugovornice protivnu
obavijest u roku od šest mjeseci nakon službene objave navedenih propisa;
b) kojima se uvodi neka nova grana socijalnog osiguranja - samo ako je tako dogovoreno između država
ugovornica.
Članak 3.
Ovaj ugovor vrijedi:
a) za državljane država ugovornica, kao i za članove njihovih obitelji i nadživjele članove obitelji;
b) za izbjeglice i osobe bez državljanstva, kao i za članove njihovih obitelji i nadživjele članove obitelji,
ukoliko te osobe prebivaju na području jedne od država ugovornica; povoljniji unutarnji pravni propisi ostaju i
dalje na snazi;
c) u odnosu na članak 7. stavci 1. do 4, članak 8. stavci 3. i 4, članak 9. stavak 2, članke 10. do 13, članak
18. stavak 1, i u tamo navedenim slučajevima članak 19, te treći odjeljak, treće poglavlje za sve osobe bez
obzira na njihovo državljanstvo.
Članak 4.
1. Državljani jedne države ugovornice, kao i članovi njihovih obitelji i nadživjeli članovi obitelji izjednačeni su
u svojim pravima i obvezama iz pravnih propisa druge države ugovornice s državljanima te države
ugovornice, odnosno članovima i nadživjelim članovima njihovih obitelji; pridržava se pravo na drukčije
odredbe u ovom ugovoru.
2. Načelo izjednačenosti iz stavka 1. ne vrijedi u odnosu na švicarske pravne propise o:
a) dobrovoljnom starosnom i invalidskom osiguranju, te osiguranju nadživjelih članova obitelji švicarskih
državljana nastanjenih u inozemstvu;
b) starosnom i invalidskom osiguranju, te osiguranju nadživjelih članova obitelji švicarskih državljana koji u
inozemstvu rade u službi Konfederacije ili u ustanovama koje odredi Savezno vijeće;
c) davanjima socijalne skrbi za švicarske državljane u inozemstvu.
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Članak 5.
1. Osobe navedene u članku 3. slova a) i b), koje imaju pravo na novčana davanja prema pravnim propisima
iz članka 2. stavak 1. slovo A) broj i) do iv), te slovo B) broj i) i iii), dobivaju ta davanja u punom opsegu i bez
ikakvih ograničenja tako dugo dok prebivaju na području jedne od država ugovornica; pridržava se pravo na
stavak 2.
2. Redovite mirovine iz švicarskog invalidskog osiguranja za osiguranike čija je invalidnost manja od 50%,
kao i izvanredne mirovine i naknade za tuđu pomoć i njegu iz švicarskog starosnog i invalidskog osiguranja,
te osiguranja nadživjelih članova obitelji, odobravaju se samo osobama koje prebivaju u Švicarskoj.
3. Novčana davanja prema pravnim propisima jedne države ugovornice, navedenima u članku 2. odobravaju
se državljanima druge države ugovornice koji prebivaju u nekoj trećoj državi, članovima njihovih obitelji i
nadživjelim članovima obitelji, pod istim uvjetima i u istom opsegu kao i vlastitim državljanima, odnosno
članovima i nadživjelim članovima njihovih obitelji koji prebivaju u toj trećoj državi.
4. Doplatak za vođenje kućanstva prema švicarskim pravnim propisima o obiteljskim doplatcima odobrava se
hrvatskim državljanima samo tako dugo dok korisnik prava i članovi njegove obitelji borave u Švicarskoj.
DRUGI ODJELJAK
PRAVNI PROPISI KOJI SE PRIMJENJUJU
Članak 6.
Obveza osiguranja zaposlenih osoba utvrđuje se prema pravnim propisima one države ugovornice na čijem
se području obavlja djelatnost; pridržava se pravo na odredbe članaka 7. do 10.
Članak 7.
1. Za osobe zaposlene u poduzeću sa sjedištem na području jedne države ugovornice, koje su radi
obavljanja posla privremeno poslane na područje druge države ugovornice, za vrijeme prvih 24 mjeseca
nakon njihovog odlaska vrijede i dalje pravni propisi one države ugovornice na čijem području poduzeće ima
sjedište. Produži li se zaposlenje preko tog roka, primjena pravnih propisa prve države ugovornice može se
produžiti za daljnje razdoblje koje dogovorno utvrde mjerodavna tijela obiju država ugovornica.
2. Zaposlenici u prijevoznom poduzeću sa sjedištem na području jedne države ugovornice, koji rade na
području obiju država ugovornica, podliježu pravnim propisima one države ugovornice na čijem području
poduzeće ima svoje sjedište, kao da su zaposleni samo tamo. Međutim, imaju li takve osobe prebivalište na
području druge države ugovornice ili su tamo trajno zaposlene u nekoj od podružnica ili stalnih
predstavništava spomenutog poduzeća na njih će se primjenjivati pravni propisi te države ugovornice.
3. Stavak 2. jednako vrijedi za letačko osoblje zrakoplovnih poduzeća obiju država ugovornica.
4. Za osobe zaposlene u javnoj službi jedne države ugovornice koje se šalju na područje druge države
ugovornice vrijede pravni propisi države ugovornice iz koje su poslane.
5. Državljani država ugovornica koji pripadaju posadi broda koji plovi pod zastavom jedne države ugovornice
osigurani su prema pravnim propisima te države ugovornice.
Članak 8.
1. Državljani jedne države ugovornice koja ih kao članove diplomatskog ili konzularnog predstavništva šalje
na područje druge države ugovornice, podliježu pravnim propisima prve države ugovornice.
2. Državljani jedne države ugovornice koji su na području države ugovornice zaposleni u diplomatskom ili
konzularnom predstavništvu prve države ugovornice.
osigurani su prema pravnim propisima druge države ugovornice. U roku od tri mjeseca nakon početka
zaposlenja ili nakon stupanja na snagu ovog ugovora oni mogu izabrati primjenu pravnih propisa prve države
ugovornice.
3. Stavak 2. jednako vrijedi za:
a) državljane trećih država koji su zaposleni u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu jedne države
ugovornice na području druge države ugovornice;
b) državljane, jedne države ugovornice i državljane trećih država koji su privatno zaposleni kod nekog od
državljana prve države ugovornice, navedenih u stavcima 1. i 2.
4. Zapošljava li diplomatsko ili konzularno predstavništvo jedne države ugovornice na području druge države
ugovornice osobe koje su osigurane prema pravnim propisima te države ugovornice, dužno je izvršavati
obveze koje općenito vrijede za poslodavce prema pravnim propisima te države ugovornice. Isto vrijedi za
državljane navedene u stavcima 1. i 2. koji takve osobe privatno zapošljavaju.
5. Stavci 1. do 4. ne vrijede za počasne članove konzularnih predstavništava i njihove namještenike.
Članak 9.
1. Državljani jedne države ugovornice koji su na području druge države ugovornice zaposleni u
diplomatskom ili konzularnom predstavništvu neke treće države, a nisu osigurani niti u toj državi ni u
domovini, bit će osigurani prema pravnim propisima druge države ugovornice.
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2. Stavak 1. jednako vrijedi u odnosu na švicarsko starosno osiguranje, osiguranje nadživjelih članova obitelji
i invalidsko osiguranje i za supružnike i djecu osoba navedenih u stavku 1, koji s njima borave u Švicarskoj,
ukoliko oni već nisu osigurani prema njenim unutarnjim pravnim propisima.
Članak 10.
Mjerodavna tijela obiju država ugovornica mogu sporazumno dogovoriti izuzetke od članaka 6. do 8.
Članak 11.
1. Primjenjuju li se na osobu iz članaka 7, 8. i 10. za vrijeme obavljanja djelatnosti u jednoj državi ugovornici i
dalje pravni propisi druge države ugovornice, isto vrijedi i za njenog supružnika i djecu, koji s navedenom
osobom prebivaju na području prve države ugovornice, ukoliko oni sami tamo ne obavljaju neku djelatnost.
2. Primjenjuju li se sukladno stavku 1. švicarski pravni propisi na supružnika i djecu, oni pripadaju starosnom
i invalidskom osiguranju, te osiguranju nadživjelih članova obitelji.
TREĆI ODJELJAK
POSEBNE ODREDBE
1. POGLAVLJE
Bolest i majčinstvo
Članak 12.
1. Osigura li se osoba, koja promijeni prebivalište ili mjesto zaposlenja iz Hrvatske u Švicarsku, u roku od tri
mjeseca nakon istupanja iz hrvatskog zdravstvenog osiguranja pri nekom od švicarskih nositelja u vidu
nadoknade za bolovanje, za stjecanje prava na davanja uzet će se u obzir i razdoblja osiguranja koja je ta
osoba navršila u navedenom hrvatskom osiguranju.
2. Što se tiče novčane nadoknade u slučaju majčinstva, razdoblja osiguranja sukladno stavku 1. uzet će se u
obzir samo ako je osiguranica kod švicarskog nositelja bila osigurana tri mjeseca.
Članak 13.
Niže navedene osobe prema hrvatskim su pravnim propisima o zdravstvenom osiguranju obvezno osigurane
pri mjerodavnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na sljedeći način:
a) osobe koje presele iz Švicarske u Hrvatsku
- imaju u slučaju zaposlenja pravo na zdravstvenu zaštitu i nadoknadu za bolovanje od početka zaposlenja;
- imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, ako se u zakonom propisanom roku prijave Zavodu za zapošljavanje i
ako su prije promjene prebivališta bile osigurane pri nekoj od priznatih švicarskih bolesničkih blagajni;
- ako su korisnici švicarske mirovine imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da uplaćuju propisane
doprinose.
b) Za stjecanje prava na zdravstvenu zaštitu uzet će se u obzir razdoblja osiguranja navršena pri nekoj od
priznatih švicarskih bolesničkih blagajni.
c) Pravo na zdravstvenu zaštitu imaju također supružnici i djeca u smislu hrvatskih pravnih propisa o
zdravstvenom osiguranju članova obitelji.
2. POGLAVLJE
Invalidsko, starosno osiguranje i osiguranje nadživjelih članova obitelji
A) Primjena švicarskih pravnih propisa
Članak 14.
1. Hrvatski državljani, koji su neposredno prije nastanka invalidnosti bili obvezni plaćati doprinose za
švicarsko starosno i invalidsko osiguranje i osiguranje nadživjelih članova obitelji, imaju pravo na mjere
profesionalne rehabilitacije tako dugo dok borave u Švicarskoj. Vrijedi smisao članka 15. slovo a).
2. Hrvatski državljani, koji u vrijeme nastanka invalidnosti ne podliježu obvezi plaćanja doprinosa za
švicarsko starosno i invalidsko osiguranje i osiguranje nadživjelih članova obitelji, ali su tamo osigurani,
imaju pravo na mjere profesionalne rehabilitacije dok imaju prebivalište u Švicarskoj, ako su neposredno
prije nastanka invalidnosti najmanje godinu dana neprekidno živjeli u Švicarskoj. Malodobna djeca imaju
pravo na takve mjere još i onda ako im je prebivalište u Švicarskoj, te ako su tamo ili rođena kao invalidi ili su
tamo neprekidno živjela od rođenja.
3. Hrvatski državljani koji prebivaju u Švicarskoj i napuste Švicarsku za vrijeme koje ne premašuje 3
mjeseca, ne prekidaju svoje prebivanje u Švicarskoj u smislu stavka 2.
4. Djeca koja su u Hrvatskoj rođena kao invalidi i čije su majke prije poroda ukupno najviše 2 mjeseca
boravile u Hrvatskoj izjednačene su s djecom koja su kao invalidi rođena u Švicarskoj. U slučaju urođene
mane djeteta švicarsko invalidsko osiguranje preuzima troškove koji nastanu u Hrvatskoj tijekom prva tri
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mjeseca nakon poroda, u opsegu u kojem bi takva davanja moralo pružiti u Švicarskoj. Smisao prve i druge
rečenice vrijedi i za djecu koja su rođena kao invalidi izvan područja država ugovornica; švicarsko invalidsko
osiguranje preuzima tamo nastale troškove samo onda ako se zbog stanja djeteta mjere moraju provesti
odmah.
Članak 15.
Za stjecanje prava na davanja prema švicarskim pravnim propisima o invalidskom osiguranju osiguranicima
se u smislu tih pravnih propisa smatraju i:
a) hrvatski državljani koji uslijed nesreće ili bolesti moraju prekinuti zaposlenje u Švicarskoj, a invalidnost im
je utvrđena u toj zemlji, i to na razdoblje od godinu dana, počevši od datuma prekida zaposlenja nakon
kojega je uslijedila invalidnost, pa nadalje; oni su dužni i dalje uplaćivati doprinose za starosno i invalidsko
osiguranje, te osiguranje nadživjelih članova obitelji kao da im je prebivalište u Švicarskoj;
b) hrvatski državljani koji po prestanku zaposlenja koriste mjere profesionalne rehabilitacije iz švicarskog
invalidskog osiguranja; oni podliježu obvezi uplaćivanja doprinosa za švicarsko starosno i invalidsko
osiguranje i osiguranje nadživjelih članova obitelji;
c) hrvatski državljani na koje se ne primjenjuju odredbe slova a) i b) i koji u vrijeme nastanka osiguranog
slučaja:
aa) pripadaju hrvatskom mirovinskom i invalidskom osiguranju; ili
bb) primaju invalidsku ili starosnu mirovinu prema hrvatskim pravnim propisima, ili imaju pravo na takvu
mirovinu; ili
cc) pripadaju hrvatskom zdravstvenom osiguranju u vidu zdravstvene zaštite.
Članak 16.
1. Hrvatski državljani i nadživjeli članovi njihovih obitelji imaju pravo na redovitu mirovinu i naknadu za tuđu
pomoć i njegu iz švicarskog starosnog osiguranja i osiguranja nadživjelih članova obitelji pod istim uvjetima
kao i švicarski državljani i nadživjeli članovi njihovih obitelji; pridržava se pravo na odredbe stavka 2. do 4.
2. Imaju li hrvatski državljani ili nadživjeli članovi njihovih obitelji koji ne žive u Švicarskoj pravo na razmjerni
dio redovite mirovine u svoti od najviše 10% odgovarajuće pune redovite mirovine, umjesto razmjernog dijela
mirovine isplatit će im se jednokratna otpremnina u visini novčane vrijednosti mirovine. Napuste li hrvatski
državljani ili nadživjeli članovi njihovih obitelji, koji su primali razmjerni dio mirovine, zauvijek Švicarsku,
također će im se isplatiti odgovarajuća otpremnina koja odgovara novčanoj vrijednosti mirovine u vrijeme
odlaska.
3. Iznosi li razmjerni dio redovite mirovine više od 10% a najviše 20% odgovarajuće pune redovite mirovine,
hrvatski državljani ili nadživjeli članovi njihovih obitelji koji ne žive u Švicarskoj ili koji zauvijek napuste
Švicarsku, mogu birati između isplate mirovine ili otpremnine. Taj izbor treba obaviti tijekom postupka
utvrđivanja mirovine, boravi li korisnik prava u vrijeme nastanka osiguranog slučaja izvan Švicarske, ili
prigodom napuštanja zemlje, ako je već primao mirovinu u Švicarskoj.
4. Nakon isplate otpremnine od strane švicarskog osiguranja ne postoje više nikakva prava iz tog osiguranja
na osnovi do tada uplaćenih doprinosa.
5. Stavci 2. do 4. odgovarajuće se primjenjuju i na redovite mirovine iz švicarskog invalidskog osiguranja,
ako je korisnik prava na mirovinu navršio 55 godina života i ako u takvom slučaju više nije predviđena
provjera uvjeta u svezi s invalidnošću.
Članak 17.
1. Hrvatski državljani imaju pravo na izvanredne mirovine iz švicarskog starosnog i invalidskog osiguranja i
osiguranja nadživjelih članova obitelji pod istim uvjetima kao i švicarski državljani, ako su neposredno prije
datuma od kojeg se traži mirovina, u slučaju starosne mirovine - neprekidno najmanje deset punih godina, a
u slučaju mirovine za nadživjele članove obitelji, invalidske mirovine ili starosne mirovine koja zamjenjuje ta
davanja - neprekidno najmanje pet punih godina boravili u Švicarskoj.
2. Boravak u Švicarskoj u smislu stavka 1. smatra se neprekinutim ako osoba u kalendarskoj godini ne
napusti Švicarsku na razdoblje duže od 3 mjeseca. U izuzetnim slučajevima rok od tri mjeseca može se
produžiti. Suprotno tome, razdoblja tijekom kojih je hrvatski državljanin koji živi u Švicarskoj bio oslobođen
od švicarskog starosnog ili invalidskog osiguranja i osiguranja nadživjelih članova obitelji, ne uračunavaju se
u boravak u Švicarskoj.
3. Doprinosi uplaćeni u švicarsko starosno osiguranje i osiguranje nadživjelih članova obitelji, koji su vraćeni
prije stupanja na snagu ovog ugovora kao i jednokratne otpremnine prema članku 16. stavci 2. do 5. nisu
zapreka za odobravanje izvanrednih mirovina sukladno stavku 1; međutim, u takvim će se slučajevima
vraćeni doprinosi ili isplaćene otpremnine odbiti od priznatih mirovina.
B) Primjena hrvatskih pravnih propisa
Članak 18.
1. Ne ispunjava li osoba uvjete za stjecanje prava na davanje iz mirovinskog i invalidskog osiguranja,
predviđene hrvatskim pravnim propisima, isključivo na osnovi razdoblja osiguranja priznatih prema hrvatskim
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pravnim propisima, razdoblja osiguranja, navršena prema švicarskim pravnim propisima, zbrajaju se s
hrvatskim razdobljima osiguranja radi stjecanja prava i određivanja davanja, pod uvjetom da se ne
poklapaju.
2. Ako i pored primjene stavka 1. osoba iz članka 3. slovo a) ili b) ne ispunjava uvjete za stjecanje prava na
davanje, hrvatski će nositelji uzeti u obzir i razdoblja osiguranja navršena u nekoj trećoj državi s kojom je
Hrvatska sklopila ugovor o socijalnom osiguranju koji predviđa zbrajanje razdoblja osiguranja.
Članak 19.
Postoji li pravo na davanja samo uz primjenu članka 18. hrvatski nositelj određuje davanje na sljedeći način:
a) najprije izračunava teoretsku svotu davanja koje bi dotičnoj osobi pripadalo da su sva razdoblja
osiguranja, zbrojena sukladno članku 18. stavak 1. ili 2, navršena prema pravnim propisima koje taj nositelj
primjenjuje.
b) Zatim utvrđuje svotu koja dotičnoj osobi stvarno pripada, i to tako da teoretsku svotu pod slovom a) svodi
na omjer između razdoblja osiguranja navršenih prema vlastitim pravnim propisima i ukupno zbrojenih
razdoblja osiguranja.
c) Premašuju li ukupno zbrojena razdoblja osiguranja najduži staž utvrđen prema hrvatskim pravnim
propisima za obračun najviše svote davanja, hrvatski nositelj izračunava razmjerno davanje u omjeru u
kojem se trajanje razdoblja osiguranja, priznato prema hrvatskim pravnim propisima, nalazi prema
spomenutom najdužem trajanju razdoblja osiguranja.
Članak 20.
Unatoč primjeni članka 16. stavci 2. do 5, hrvatski će nositelj, radi primjene članaka 18. i 19, uzeti u obzir
razdoblja osiguranja navršena prema švicarskim pravnim propisima.
3. POGLAVLJE
Osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti
Članak 21.
1. Osobe koje su osigurane prema pravnim propisima jedne države ugovornice, a doživjele su nesreću na
poslu ili profesionalno oboljele na području druge države ugovornice, mogu od nositelja u mjestu boravka
zatražiti sva potrebna davanja u naravi.
2. Imaju li osobe prema pravnim propisima jedne države ugovornice zbog nesreće na poslu ili profesionalne
bolesti pravo na davanja u naravi, ona će im se odobriti i onda ako za vrijeme liječenja privremeno presele
na područje druge države ugovornice. Za promjenu boravišta potrebno je prethodno odobrenje nositelja koji
je obvezan pružiti davanje; odobrenje se izdaje ako nema zamjerki s liječničkog gledišta i ako osoba odlazi k
svojoj rodbini.
3. Davanja u naravi koja mogu zatražiti osobe navedene u stavcima 1. i 2. odobravaju se prema pravnim
propisima koji vrijede za nositelja u mjestu boravka.
4. Proteze i druga davanja u naravi od većeg značaja pružaju se, osim u slučajevima osobite hitnosti, samo
uz prethodno odobrenje nositelja koji je dužan pružiti davanja.
Članak 22.
1. Novčana davanja na koja osobe imaju pravo prema pravnim propisima jedne države ugovornice mogu se,
na zahtjev nositelja koji je dužan pružiti davanja prema pravnim propisima koji za njega vrijede, isplaćivati
preko pomoćnog nositelja druge države ugovornice.
2. Nositelj koji je dužan pružiti davanje mora u svojem zahtjevu navesti svotu i trajanje davanja koja
pripadaju osiguraniku.
Članak 23.
Nositelj koji je dužan pružati davanja nadoknađuje nositelju koji je primjenom članaka 21. i 22. davanja
pružio, utrošenu svotu s izuzetkom administrativnih troškova. Mjerodavna tijela mogu se dogovoriti i o
drukčijem postupku.
Članak 24.
Predviđaju li pravni propisi jedne države ugovornice da se pri određivanju stupnja nesposobnosti za
privređivanje uslijed nesreće na poslu ili profesionalne bolesti u smislu tih pravnih propisa uzimaju u obzir i
nesreće na poslu i profesionalne bolesti koje su nastale ranije, tada to vrijedi i za ranije nastale nesreće na
poslu i profesionalne bolesti koje su bile obuhvaćene pravnim propisima druge države ugovornice, kao da su
nastale prema pravnim propisima prve države ugovornice.
Članak 25.
Članci 21. do 24. vrijede i za neprofesionalne nesreće u smislu švicarskih pravnih propisa.
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Članak 26.
Postoji li pravo na nadoknadu zbog profesionalne bolesti prema pravnim propisima obiju država ugovornica,
davanja se odobravaju samo prema pravnim propisima one države ugovornice na čijem je području bilo
posljednje zaposlenje koje je moglo uzrokovati takvu profesionalnu bolest.
Članak 27.
Podnesu li zaposlenici, koji su prema pravnim propisima jedne od država ugovornica primali ili primaju
nadoknadu za profesionalnu bolest, u slučaju pogoršanja te profesionalne bolesti zahtjev za davanje za
profesionalnu bolest iste vrste prema pravnim propisima druge države ugovornice, primjenjivat će se
sljedeća pravila:
a) Ako zaposlenik nije na području druge države ugovornice obavljao posao koji je mogao uzrokovati ili
pogoršati profesionalnu bolest, mjerodavni je nositelj prve države ugovornice i dalje obvezan isplaćivati
davanja na vlastiti teret i prema vlastitim pravnim propisima, uzimajući u obzir i pogoršanje.
b) Ako je zaposlenik obavljao takav posao na području druge države ugovornice, mjerodavni nositelj prve
države ugovornice i dalje je obvezan isplaćivati davanja prema svojim pravnim propisima, ne uzimajući u
obzir pogoršanje; mjerodavni nositelj druge države ugovornice odobrava taj osobni dodatak čija se svota
određuje prema pravnim propisima te države, a jednaka je razlici između svote davanja koja pripada nakon
pogoršanja i svote koja bi pripadala da je bolest prije pogoršanja nastupila na području tog drugog nositelja.
4. POGLAVLJE
Obiteljski doplatci
Članak 28.
Državljani obiju država ugovornica imaju pravo na obiteljske doplatke, odnosno doplatak za djecu prema
pravnim propisima navedenima u članku 2, bez obzira na prebivalište njihove djece.
ČETVRTI ODJELJAK
PROVEDBENE ODREDBE
Članak 29.
Mjerodavna tijela:
a) dogovaraju odredbe za provedbu ovog ugovora;
b) imenuju tijela za vezu radi lakšeg komuniciranja između nositelja obiju država ugovornica;
c) međusobno se izvješćuju o svim mjerama, poduzetim u svrhu provedbe ovog ugovora;
d) međusobno se izvješćuju o svim promjenama svojih pravnih propisa.
Članak 30.
1. Tijela, sudovi i nositelji obiju država ugovornica pružaju jedni drugima pomoć u provedbi ovog ugovora,
kao da se radi o primjeni njihovih vlastitih pravnih propisa. Ta je pomoć, s izuzetkom novčanih troškova,
besplatna.
2. Stavak 1. prva rečenica vrijedi i za liječničke preglede. Troškove pregleda, putne troškove, troškove
smještaja u svrhu medicinskog promatranja kao i ostale novčane troškove (gubitak zarade, dnevnice i sl.), s
izuzetkom poštarine, snosi strana koja je tražila pregled. Troškovi se ne nadoknađuju ako je liječnički
pregled u interesu mjerodavnih nositelja obiju država ugovornica.
Članak 31.
1. Oslobođenje ili smanjenje pristojbi i poreza, predviđeno pravnim propisima jedne države ugovornice, na
spise i dokumente koje treba podnijeti sukladno tim pravnim propisima vrijedi i za odgovarajuće spise i
dokumente koje treba podnijeti prema pravnim propisima druge države ugovornice.
2. Tijela i nositelji obiju država ugovornica neće zahtijevati diplomatsko ili konzularno ovjeravanje spisa i
dokumenata, koje treba podnijeti radi primjene ovog ugovora.
Članak 32.
Zahtjevi, izjave i pravna sredstva koja prema pravnim propisima jedne države ugovornice treba u određenom
roku predati upravnom tijelu, sudu ili nositelju te države ugovornice, smatraju se predanima u roku ako su
unutar toga roka dostavljeni odgovarajućoj službi, odgovarajućem sudu ili odgovarajućem nositelju druge
države ugovornice. U takvim slučajevima dotična služba upisuje datum prispijeća na predani dokument i
prosljeđuje ga mjerodavnoj službi druge države ugovornice.
Članak 33.
1. Ako je nositelj jedne države ugovornice bespravno odobrio novčana davanja, bespravno se isplaćena
svota može odbiti od odgovarajućeg davanja prema pravnim propisima druge države ugovornice u korist tog
nositelja.
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2. Ako je nositelj jedne države ugovornice isplatio predujam na osnovi prava na neko davanje prema
pravnim propisima druge države ugovornice, isplaćenu svotu treba oduzeti od zaostataka u korist tog
nositelja.
3. Ima li osoba prema pravnim propisima jedne države ugovornice pravo na novčano davanje za razdoblje
za koje su toj osobi ili članovima njene obitelji odobrena davanja od nositelja socijalne skrbi druge države
ugovornice, to se novčano davanje zadržava, na zahtjev i u korist nositelja socijalne skrbi koji ima pravo na
nadoknadu, kao da je sjedište tog nositelja socijalne skrbi na području prve države ugovornice.
Članak 34.
1. Ima li osoba, kojoj prema pravnim propisima jedne države ugovornice pripadaju davanja za štetu nastalu
na području druge države ugovornice, prema pravnim propisima te druge države pravo na nadoknadu štete
protiv treće osobe, pravo na odštetu prelazi na nositelja prve države koji je obvezan na davanja prema
pravnim propisima koji za njega vrijede; druga država ugovornica priznaje taj prijelaz.
2. Imaju li u primjeni stavka 1. nositelji obiju država ugovornica pravo na odštetu zbog davanja za isti slučaj
štete, oni su zajednički vjerovnici. U međusobnom odnosu dužni su se namiriti razmjerno davanjima koja
pružaju.
Članak 35.
1. Nositelji koji su prema ovom ugovoru dužni pružati davanja oslobođeni su svoje obveze isplatom u valuti
svoje države.
2. Nositelj koji je obvezan na isplatu nositelju u drugoj državi čini to u valuti druge države ugovornice.
3. Donese li jedna država ugovornica odredbe o ograničenju deviznog prometa, obje države ugovornice
dužne su u međusobnom dogovoru odmah poduzeti mjere za osiguranje isplate svota koje prema ovom
ugovoru obostrano duguju.
Članak 36.
Državljani jedne države ugovornice koji borave na području druge države ugovornice imaju neograničene
mogućnosti dobrovoljnog osiguranja prema pravnim propisima svoje države, poglavito što se tiče plaćanja
doprinosa za to osiguranje i primanja na taj način stečenih mirovina.
Članak 37.
1. Tijela, sudovi i nositelji jedne države ugovornice ne smiju odbiti obradu zahtjeva i uzimanje u obzir drugih
dokumenata samo zato što su napisani na službenom jeziku druge države ugovornice ili na engleskom
jeziku.
2. U provedbi ovog ugovora tijela, sudovi i nositelji država ugovornica komuniciraju međusobno i sa
zainteresiranim osobama ili njihovim zastupnicima neposredno na svojim službenim jezicima ili na
engleskom jeziku.
Članak 38.
1. Sve teškoće koje nastanu pri provedbi ovog ugovora sporazumno će rješavati mjerodavna tijela obiju
država ugovornica.
2. Ne nađe li se rješenje na taj način u roku od šest mjeseci, spor će se iznijeti pred mirovni sud, čiji će
sastav i postupak sporazumno odrediti vlade obiju država ugovornica. Mirovni sud donosi odluke u smislu i
duhu ovog ugovora. Njegove su odluke obvezujuće.
PETI ODJELJAK
ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 39.
1. Ovaj ugovor vrijedi i za osigurane slučajeve nastale prije njegovog stupanja na snagu.
2. Odluke donesene prije stupanja na snagu ovog ugovora nisu smetnja za njegovu primjenu.
3. O pravima osoba čija je mirovina odbijena ili utvrđena prije stupanja na snagu ovog ugovora odlučivat će
se ponovno, na zahtjev, u skladu s ovim ugovorom. Ponovno utvrđivanje može uslijediti po službenoj
dužnosti. To ni u kom slučaju ne smije dovesti do smanjenja dosadašnjih prava korisnika.
4. Na ovom se ugovoru ne temelje nikakva prava na davanja za razdoblja prije njegovog stupanja na snagu.
5. Radi utvrđivanja prava na davanja prema ovom ugovoru uzet će se u obzir i razdoblja osiguranja,
navršena prije njegovog stupanja na snagu.
6. Rokovi zastare prema pravnim propisima obiju država ugovornica započinju za sva prava, nastala na
temelju ovoga ugovora, najranije stupanjem na snagu ugovora.
7. Ovaj ugovor ne vrijedi za prava koja su namirena isplatom otpremnine ili vraćanjem doprinosa.
8. Članak 15. slovo c) vrijedi i za državljane drugih država koje su prije bile republike Socijalističke
Federativne Republike Jugoslavije.
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Članak 40.
Stupanjem na snagu ovog ugovora u odnosima između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije
prestaje vrijediti Konvencija o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i
Švicarske Konfederacije od 8. lipnja 1962. u inačici Izmijenjene i dopunjene Konvencije od 9. srpnja 1982.
Članak 41.
1. Ovaj ugovor podliježe ratifikaciji. Ratifikacijske isprave razmijenit će se što je prije moguće u Zagrebu.
2. Ugovor stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon razmjene ratifikacijskih isprava.
Članak 42.
1. Ovaj se ugovor sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka država ugovornica može ga pismeno otkazati
pridržavajući se otkaznog roka od tri mjeseca.
2. Ako ugovor zbog otkazivanja prestane vrijediti, njegove odredbe i dalje vrijede za prava na davanja
stečena do tada. Očekivana prava na osnovi odredaba ugovora regulirat će se putem sporazuma.
U potvrdu ovoga opunomoćenici obiju država ugovornica potpisali su ovaj ugovor i stavili žigove.
Sastavljeno u Bernu, dana 9. travnja 1996. u dva izvornika na hrvatskom i njemačkom jeziku; oba su teksta
jednako obvezujuća.
Za Vladu Republike Hrvatske
P. Šarčević, v. r.

Za Švicarsko Savezno vijeće
M. V. Brombacher, v. r.

Članak 3.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 504-02/96-01/02
Zagreb, 13. prosinca 1996.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
*

*

*

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora («Narodne
novine» 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske
O B J A V L J U J E*
da je Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije, potpisan u
Bernu 9. travnja 1996., objavljen u «Narodnim novinama – međunarodni ugovori» br. 14/96, stupio na snagu
1. siječnja 1998.
Klasa: 514
Urbroj: 521-05-01/97-12462 KIC
Zagreb, 27. studenoga 1997.
Potpredsjednik Vlade
i ministar vanjskih poslova
dr. Mate Granić, v.r.
*

*

*

*

»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 21/97
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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 30. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj
28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. ožujka 1998. godine donijela
ODLUKU
O OBAVLJANJU ADMINISTRATIVNOG SPORAZUMA O PROVEDBI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE
HRVATSKE I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU
I.
Administrativni sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o
socijalnom osiguranju od 9. travnja 1996., potpisan 24. studenoga 1997., objavljuje se u izvorniku na
hrvatskom jeziku.
II.
Tekst Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske
Konfederacije o socijalnom osiguranju od 9. travnja 1996. glasi:
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O PROVEDBI UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
ŠVICARSKE KONFEDERACIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU*
Primjenom članka 29. slova a Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom
osiguranju od 9. travnja 1996., u daljnjem tekstu »Ugovor«, nadležna su tijela, tj.
za Republiku Hrvatsku:
Ministarstvo rada i socijalne skrbi i Ministarstvo zdravstva
i
za Švicarsku Konfederaciju:
Savezni ured za socijalno osiguranje,
ugovorila sljedeće odredbe:
PRVI ODJELJAK
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Izrazi koji se primjenjuju u ovom administrativnom sporazumu imaju isto značenje kao i u Ugovoru.
Članak 2.
Tijela za vezu prema članku 29. slovu b Ugovora jesu;
A. u Švicarskoj:
i. Švicarska odštetna blagajna u Ženevi (u daljnjem tekstu »Švicarska odštetna blagajna«) - za starosno
osiguranje, osiguranje nadživjelih članova obitelji i invalidsko osiguranje,
ii. Švicarski zavod za osiguranje u slučaju nesreće u Luzernu (u daljnjem tekstu »Suva«) - za osiguranje u
slučaju nesreće na poslu i izvan posla, te profesionalne bolesti, i
iii. Savezni ured za socijalno osiguranje u Bernu - za sve ostale slučajeve;
B. u Hrvatskoj:
i. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Direkcija - za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu,
uključujući liječenje u slučaju nesreće na poslu i profesionalne bolesti, i
ii. Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Centralna služba u Zagrebu - za
mirovinsko i invalidsko osiguranje, uključujući osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti,
te doplatak za djecu.
Članak 3.
1. Nadležna tijela obiju država ugovornica ili, s njihovim ovlaštenjem, tijela za vezu sporazumno određuju
tiskanice za provedbu Ugovora i ovog administrativnog sporazuma.
2. Radi pojednostavljenja provedbe Ugovora i ovog administrativnog sporazuma tijela za vezu prema
mogućnostima dogovaraju mjere za uspostavljanje i daljnje vođenje elektroničke razmjene podataka.

*

»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 5/98
Administrativni sporazum je stupio na snagu 1. siječnja 1998.
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3. Za slanje osobnih podataka vrijede unutrašnji pravni propisi dotične zemlje o zaštiti podataka. Ti se podaci
smiju upotrijebiti isključivo u svrhu provedbe Ugovora i ovog administrativnog sporazuma.
DRUGI ODJELJAK
PRAVNI PROPISI KOJI SE PRIMJENJUJU
Članak 4.
1. U slučajevima iz članka 7. stavka 1. prve rečenice Ugovora nositelji navedeni u stavku 2. državne
ugovornice, čiji će se pravni propisi i dalje primjenjivati, na zahtjev potvrđuju da će za dotičnu osobu ti pravni
propisi i dalje vrijediti.
2. Potvrda iz stavka 1. izdat će se na predviđenoj tiskanici, i to:
a. u Švicarskoj - od nadležne odštetne blagajne za starosno osiguranje, osiguranje nadživjelih članova
obitelji i invalidsko osiguranje, te nadležnog osiguravatelja za slučaj nesreće;
b. u Hrvatskoj - od nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
3. Zahtjevi za produženje detašmana trebaju se podnijeti prije isteka potvrde nadležnom tijelu države
ugovornice s čijeg je područja osoba izaslana, i to: u slučaju detašmana iz Hrvatske - Ministarstvu rada i
socijalne skrbi, a u slučaju detašmana iz Švicarske - Saveznom uredu za socijalno osiguranje. Odobri li to
tijelo zahtjev, o tome pismeno izvješćuje tijelo druge države ugovornice i priopćava svoju odluku podnositelju
zahtjeva i zainteresiranim nositeljima u njegovoj zemlji.
Članak 5.
1. Radi korištenja prava na izbor, predviđenog člankom 8. st. 2. i 3. Ugovora
a. osobe zaposlene u Švicarskoj daju izjavu o svome izboru Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje,
Direkciji.
b. osobe zaposlene u Hrvatskoj daju izjavu o svome izboru Švicarskoj odštetnoj blagajni u Bernu i
predstavništvu Suve u Bernu.
2. Odaberu li zaposlene osobe iz članka 8. st. 2. i 3. Ugovora pravne propise države ugovornice koju
predstavljaju, nadležni nositelji te državne ugovornice izdaju im potvrdu u kojoj se izriče da se na njih
primjenjuju ti pravni propisi.
Članak 6.
U slučajevima iz članka 11. stavka 2. Ugovora dotične se osobe prijavljuju kantonalnoj odštetnoj blagajni
kantona na čijem im je području bilo zadnje prebivalište.
TREĆI ODJELJAK
POSEBNE ODREDBE
1. POGLAVLJE
Bolest i majčinstvo
Članak 7.
1. Radi korištenja olakšica predviđenih člankom 12. Ugovora, dotična osoba podnosi švicarskom
osiguravatelju, kojem je podnijela zahtjev za prijam u osiguranje, potvrdu o datumu istupanja iz hrvatskog
zdravstvenog osiguranja, te o tamo navršenom razdoblju osiguranja.
2. Potvrdu na molbu osobe koja podnosi zahtjev izdaje nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje. Ako osoba koja podnosi zahtjev nema potvrdu, švicarski osiguravatelj koji rješava
zahtjev za prijam može se obratiti izravno ili preko Saveznog ureda za socijalno osiguranje nadležnom
područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi pribavljanja potvrde.
Članak 8.
1. Radi primjene članka 13. slova b Ugovora dotična osoba podnosi nadležnom područnom uredu Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje potvrdu o datumu istupanja iz švicarskog zdravstvenog osiguranja, te o
tamo navršenom razdoblju osiguranja.
2. Potvrdu na molbu dotične osobe izdaje švicarski osiguravatelj. Ako dotična osoba nema potvrdu, nadležni
područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje može se obratiti izravno ili preko Hrvatskog
zavoda za zdravstveno osiguranje švicarskom osiguravatelju radi pribavljanja potvrde.
2. POGLAVLJE
Starost, invalidnost i smrt
Članak 9.
1. Osobe s prebivalištem u Hrvatskoj koje podnose zahtjev za davanja iz švicarskog starosnog osiguranja,
osiguranja nadživjelih članova obitelji ili invalidskog osiguranja predaju zahtjev na tiskanici predviđenoj za to
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nadležnom nositelju hrvatskog mirovinskog i invalidskog osiguranja. Ta služba upisuje na tiskanicu datum
primitka i prosljeđuje je tijelu za vezu, navedenom u članku 2. slovu B točki ii.
2. Osobe s prebivalištem u Švicarskoj koje podnose zahtjev za davanja iz hrvatskog mirovinskog i
invalidskog osiguranja predaju zahtjev na tiskanici predviđenoj za to švicarskom tijelu za vezu, koje upisuje
datum primitka na tiskanicu.
3. Osobe s prebivalištem u trećoj državi koje podnose zahtjev za davanja iz švicarskog starosnog osiguranja,
osiguranja nadživjelih članova obitelji ili invalidskog osiguranja, odnosno hrvatskog mirovinskog i invalidskog
osiguranja, obraćaju se izravno ili preko jednoga od tijela za vezu nadležnom nositelju.
4. Tijelo za vezu provjerava cjelovitost zahtjeva, utvrđuje jesu li priložene sve potrebne isprave i potvrđuje,
također na tiskanici, valjanost priloženih službenih dokumenata. Nakon toga prosljeđuje zahtjev, isprave i
priložene dokumente tijelu za vezu druge države ugovornice. To tijelo za vezu može od prvog tijela za vezu
tražiti i druge obavijesti i potvrde, ili ih može zahtijevati izravno od podnositelja zahtjeva ili njihovih
poslodavaca.
Članak 10.
1. Na zahtjev tijela za vezu navedenog u članku 2. slovu B točki ii, Švicarska odštetna blagajna dostavlja
pregled razdoblja osiguranja prema švicarskim pravnim propisima.
2. Na zahtjev Švicarske odštetne blagajne tijelo za vezu navedeno u članku 2. slovu B točki ii dostavlja sve
podatke potrebne za provedbu članka 15. slova c Ugovora.
Članak 11.
1. Ako na osnovi članka 16. stavka 3. ili 5. Ugovora hrvatski državljani ili nadživjeli članovi njihovih obitelji
mogu birati između isplate mirovine ili otpremnine, Švicarska im odštetna blagajna istodobno priopćava
svotu koja bi im se eventualno odobrila umjesto mirovine. Osim toga, izvješćuje ih o ukupnoj dužini
uračunatih razdoblja osiguranja.
2. Korisnik prava mora svoje pravo na izbor iskoristiti u roku od 60 dana nakon primitka obavijesti Švicarske
odštetne blagajne.
3. Ne iskoristi li korisnik svoje pravo na izbor u navedenom roku, nadležna švicarska služba dodjeljuje mu
otpremninu.
Članak 12.
Nadležni nositelj dostavlja svoje rješenje o pravu na davanja s uputom o pravnom lijeku izravno podnositelju
zahtjeva, a jedan primjerak šalje tijelu za vezu druge države ugovornice.
Članak 13.
Nositelji obvezni na davanja isplaćuju davanja izravno korisnicima u rokovima predviđenim pravnim
propisima koji vrijede za obveznog nositelja.
3. POGLAVLJE
Nesreće na poslu i profesionalne bolesti
Članak 14.
1. U slučajevima iz članka 21. stavka 1. Ugovora davanja u naravi u Švicarskoj odobrava Suva, a u
Hrvatskoj nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ako podnositelj zahtjeva
dokaže svoje pravo na ta davanja.
2. Nositelj u mjestu boravka prema potrebi traži od nadležnog nositelja da mu dostavi potvrdu o pravu na
davanja.
Članak 15.
Primjenom članka 21. stavka 2. Ugovora nadležni nositelj izdaje osiguranoj osobi potvrdu o njenom pravu na
davanja nakon promjene mjesta boravka. Ta se potvrda može dostaviti i nositelju u mjestu boravka.
Članak 16.
Svote koje nositelji država ugovornica trebaju nadoknaditi sukladno članku 23. Ugovora nadoknađuju se
nakon primitka detaljnog obračuna s medicinskom dokumentacijom za svaki pojedini slučaj, najkasnije tri
mjeseca nakon primitka zahtjeva.
Članak 17.
1. Osobe s prebivalištem u Hrvatskoj koje podnose zahtjev za davanje zbog nesreće na poslu ili
profesionalne bolesti, prema švicarskim pravnim propisima, predaju zahtjev izravno nadležnom švicarskom
osiguravatelju za slučaj nesreće. Zahtjev se može podnijeti i nadležnom nositelju hrvatskog mirovinskog i
invalidskog osiguranja. On prosljeđuje zahtjev preko tijela za vezu, navedenog u članku 2. slovu B točki ii, i
Suve izravno nadležnom nositelju za slučaj nesreće.
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2. Osobe s prebivalištem u Švicarskoj koje podnose zahtjev za davanje zbog nesreće na poslu ili
profesionalne bolesti, prema hrvatskim pravnim propisima, predaju zahtjev izravno ili preko Suve tijelu za
vezu navedenom u članku 2. slovu B točki ii. To tijelo prosljeđuje zahtjev, ako je to potrebno, nadležnom
hrvatskom nositelju mirovinskog i invalidskog osiguranja.
Članak 18.
Nadležni nositelj dostavlja svoje rješenje o pravu na davanja s uputom o pravnom lijeku izravno podnositelju
zahtjeva.
Članak 19.
1. Osobe s prebivalištem u Hrvatskoj mogu protiv rješenja švicarskog osiguravatelja za slučaj nesreće
podnijeti žalbu istome, a protiv žalbenog rješenja podnijeti tužbu kantonalnom sudu socijalnog osiguranja,
navedenom u uputi o pravnom lijeku. Protiv presude kantonalnog suda socijalnog osiguranja može se
naknadno podnijeti upravnosudski prigovor Švicarskom sudu socijalnog osiguranja u Luzernu. Žalbe i
prigovori predaju se izravno ili preko tijela za vezu, navedenih u članku 2. slovu B. U potonjem slučaju
dotično tijelo za vezu treba na pravni podnesak upisati datum primitka.
2. Osobe s prebivalištem u Švicarskoj mogu protiv rješenja nadležnog hrvatskog nositelja istome podnijeti
žalbu, a protiv žalbenog rješenja podnijeti tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu. Žalbe i
tužbe predaju se izravno ili preko Suve. U potonjem slučaju dotično tijelo za vezu obvezno je na pravni
podnesak upisati datum primitka.
Članak 20.
Odredbe ovog poglavlja vrijede po smislu i za neprofesionalne nesreće koje se obeštećuju prema švicarskim
pravnim propisima.
ČETVRTI ODJELJAK
PROVEDBENE ODREDBE
Članak 21.
Tijela za vezu obiju država ugovornica šalju jedno drugom statističke podatke za svaku kalendarsku godinu
o isplatama korisnicima, odobrenima u primjeni Ugovora. Statistički podaci obuhvaćaju, odvojeno za svaku
vrstu davanja, broj korisnika i ukupnu svotu odobrenih davanja.
Članak 22.
1. Korisnici davanja prema pravnim propisima jedne države ugovornice, koji prebivaju na području druge
države ugovornice, izvješćuju nadležnog nositelja, izravno ili preko tijela za vezu, o svim promjenama svojeg
osobnog ili obiteljskog statusa, zdravstvenog stanja ili radne sposobnosti odnosno sposobnosti za
privređivanje, koje bi mogle utjecati na njihova prava ili dužnosti na osnovi pravnih propisa navedenih u
članku 2.Ugovora, te na osnovi odredaba Ugovora.
2. Nositelji se preko tijela za vezu međusobno izvješćuju o svim promjenama iz stavka 1. o kojima su
obaviješteni.
Članak 23.
1. Nositelj jedne države ugovornice šalje na zahtjev nositelju druge države ugovornice besplatno sve
raspoložive medicinske informacije i dokumente o invalidnosti osobe koja je tražila ili prima neko davanje.
2. Zatraži li nositelj jedne države ugovornice liječnički pregled osobe koja je podnijela zahtjev ili prima neko
davanje, nositelj druge države ugovornice organizira traženi pregled na području na kojem prebiva dotična
osoba, prema propisima koji za njega vrijede i na teret nositelja koji je zatražio pregled.
3. Troškovi navedeni u stavku 2. nadoknađuju se nakon dostave detaljnog obračuna s dokazima. Pojedinosti
postupka nadoknađivanja sporazumno će utvrditi tijela za vezu.
Članak 24.
Prebiva li osoba koja je podnijela zahtjev ili prima invalidsku mirovinu, prema pravnim propisima jedne
države ugovornice, na području druge države ugovornice nadležni nositelj može od tijela za vezu u svako
doba tražiti da obavi liječničke preglede ili dostavi druge obavijesti prema pravnim propisima koji za njega
vrijede. Nadležni nositelj može dopustiti osobi koja je podnijela zahtjev ili prima mirovinu da obavi pregled
kod liječnika po vlastitom izboru.
Članak 25.
U slučajevima iz članka 34. stavka 2. Ugovora nositelj države ugovornice na čijem se području dužnik nalazi
naplaćuje od njega cjelokupno potraživanje, ako to zatraži nositelj druge države ugovornice.
Članak 26.
Administrativne troškove koji proizlaze iz provedbe Ugovora i ovog sporazuma snose službe zadužene za
provedbu.
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Članak 27.
Ovaj administrativni sporazum stupa na snagu istovremeno s Ugovorom i vrijedi jednako dugo kao i on.
Sastavljeno u Bernu dne 24. studenog 1997., u dva izvornika, jedan na hrvatskom i jedan na njemačkom
jeziku.
Za Ministarstvo rada i socijalne skrbi
i
Ministarstvo zdravstva:
dr. Petar Šarčević, v. r.
veleposlanik Republike
Hrvatske u Švicarskoj
Konfederaciji

Za Savezni ured za socijalno
osiguranje:
M. V. Brombacher Steiner, v. r.
zamjenica direktora Saveznog
vijeća za socijalna pitanja

III.
Za provedbu Administrativnog sporazuma iz točke I. ove Odluke zadužuje se Ministarstvo rada i socijalne
skrbi.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 504-02/96-01/01
Urbroj: 5030104-98-1
Zagreb, 12. ožujka 1998.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.
*

*

*

Adresa švicarskog nositelja mirovinskog osiguranja:

CAISSE SUISSE DE COMPENSATION
Avenue Edmond-Vaucher 18
Boíte postale 3100
1211 Geneve 28
Switzerland
tel. +41 22 795 91 11
fax +41 22 797 15 01
internet:www.avs-ai.ch
e-mail: postmaster@zas.admin.ch
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