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Zahteva za izdajo dovoljenja bančnim uslužbencem v skladu z 144. členom Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1A) 
 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS št. 9/19, v nadaljevanju: 
ZZavar-1A) v prehodnih in končnih določbah v 144. členu določa uskladitev bank, ki imajo dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja, za katere se šteje, da z dnem uveljavitve ZZavar-1A 
imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja.  
 
Tretji odstavek 144. člena ZZavar-1A določa, da so bančni uslužbenci, ki na dan uveljavitve tega zakona 
pri banki opravljajo naloge zavarovalnega posrednika in imajo dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor 
za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, oproščeni plačila takse za odločanje o izdaji dovoljenja 
za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja pod pogoji: 
- da so dovoljenje za zavarovalno posredovanje pridobili v času, ko so bili zaposleni pri tej ali drugi banki 
in  
- da v šestih mesecih od začetka veljavnosti ZZavar-1 vložijo zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje 
poslov zavarovalnega zastopanja ter  
- da so ob vložitvi zahteve zaposleni pri banki.  
 
Obrazec za podajo zahteve ni predpisan. 
 
V zahtevi za izdajo dovoljenja mora biti poleg osnovnih podatkov o vlagatelju (naziv in naslov vložnika, 
kontaktna številka ali elektronski naslov) jasno napisano, da želi vložnik pridobiti dovoljenje za 
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja na podlagi 144. člena ZZavar-1A. 
 
Obvezne priloge k zahtevi so sledeče:  
 

1. potrdilo banke, da je bil vložnik ob pridobitvi dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega 
posredovanja (številka in datum dovoljenja) zaposlen pri tej banki (tretji odstavek 144. člena 
ZZavar-1A); 

2. potrdilo banke, da je vložnik ob vložitvi zahteve zaposlen pri tej banki; 
3. dokazilo Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, da vložnik v zadnjih petih letih ni bil 

pravnomočno in nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo ali pravni 
promet na kazen zapora več kot treh mesecev, ali pooblastilo Agenciji za zavarovalni nadzor za 
pridobitev podatkov, če vložnik želi, da dokazilo pridobi Agencija za zavarovalni nadzor 
(Pooblastilo); 

4. dokazilo Okrožnega sodišča, stečajni oddelek, da nad vložnikom ni bil začet postopek osebnega 
stečaja ali pooblastilo Agenciji za zavarovalni nadzor za pridobitev podatkov, če vložnik želi, da 
dokazilo pridobi Agencija za zavarovalni nadzor (Pooblastilo);  

5. če ima vložnik pooblaščenca, ki ga zastopa v postopku (npr. banka), je obvezna priloga k zahtevi 
tudi pooblastilo vložnika za zastopanje v postopku (obrazec ni predpisan).  

 

https://www.a-zn.si/wp-content/uploads/pooblastilo.pdf
https://www.a-zn.si/wp-content/uploads/pooblastilo_stecaj.pdf
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ZZavar-1A ne predpisuje vrste dokazil, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev za pridobitev tega 
dovoljenja, zato lahko, poleg zgoraj navedenih dokazil, Agencija za zavarovalni nadzor, za ugotovitev 
dejanskega stanja, kadarkoli od vložnika zahteva še dodatna dokazila in pojasnila. 
 
 


