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Direktor AZN mag. Gorazd Čibej imenovan za člana izvršilnega odbora združenja IAIS,
ki povezuje zavarovalne nadzornike iz več kot 200 držav
Direktor Agencije za zavarovalni nadzor mag. Gorazd Čibej je za obdobje dveh let prevzel položaj
člana izvršilnega odbora v združenju zavarovalniških nadzornikov in regulatorjev IAIS (International
Association of Insurance Supervisors). Združenje IAIS s sedežem v švicarskem Baslu povezuje
nadzornike in regulatorje v zavarovalniški panogi iz več kot 200 pravnih ureditev po svetu, kar
vključuje 97 odstotkov vseh po svetu pobranih zavarovalnih premij. Namen IAIS je spodbujanje in
krepitev učinkovitega in enovitega nadzora zavarovalniške panoge, kar pomembno prispeva k varnosti
in stabilnosti zavarovalniških trgov po svetu, s tem pa tudi h globalni finančni stabilnosti. Mag. Gorazd
Čibej bo v okviru funkcije člana izvršilnega odbora IAIS med drugim na položaju regionalnega
koordinatorja skrbel tudi za aktivnosti v regiji CEET, ki združuje nadzornike 26 držav Srednje in
Vzhodne Evrope ter držav Južnega Kavkaza. Njegovo delovanje bo prvenstveno usmerjeno v izvedbo
izobraževalnih projektov združenja. Mag. Gorazda Čibeja je glavna skupščina IAIS na položaj člana
izvršilnega odbora imenovala drugič zapored, potem ko je nedavno uspešno sklenil prvi mandat na tej
funkciji.
Direktor Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) mag. Gorazd Čibej je funkcijo člana izvršilnega odbora IAIS,
združenja zavarovalniških nadzornikov in regulatorjev, prevzel v ponedeljek, 15. novembra 2021. Na
položaj ga je imenovala glavna skupščina združenja. Njegove naloge bodo med ostalim zajemale
koordinacijo regije CEET, ki obsega Srednjo in Vzhodno Evropo ter države Južnega Kavkaza. Mag. Čibej bo
vodil aktivnosti izobraževanja, izmenjave dobrih praks in krepitev veščin za izvajanje nadzora v zahtevnih
okoliščinah, s katerimi so danes soočena gospodarstva po svetu.
Mag. Čibej bo kot član izvršilnega odbora IAIS in regionalni koordinator v prihodnjih dveh letih osrednjo
pozornost namenil nadzoru zavarovalniških tveganj, vplivu podnebnih sprememb na zavarovalniško panogo
in širše na gospodarstvo, direktivi Solventnost 2, ki je namenjena obvladovanju kapitalskih tveganj na
strani zavarovalnic, pa tudi okrevanju po krizi in digitalizaciji oziroma področju FinTech/InsurTech.
Izobraževanja na področju najbolj aktualnih tem je mag. Čibej koordiniral že v prvem mandatu, ko je IAIS
na njegovo pobudo izvedla tudi več strokovnih anket, analiz in izobraževanj, ki so prispevale k razvoju
zavarovalnih produktov in izboljšanju položaja potrošnikov, s tem pa k razvoju celotne zavarovalniške
panoge.
»V zadnjih dveh letih smo priča okoliščinam, ki spominjajo na stresne teste, le da se ti dogajajo v realnem
okolju. Epidemija COVID-19 je regulatorje po vsem svetu primorala, da smo ponovno določili prioritete in
še večji poudarek namenili nadzoru in krepitvi usposobljenosti za soočanje z izzivi sedanjega časa. Po
zaslugi dobrega odziva nadzornikov, tako na lokalni kot na globalni ravni, je zavarovalniška panoga
ohranila kapitalsko ustreznost, s tem pa tudi zaupanje strank. Da je nadzor lahko uspešen in kakovosten,

pa je ključno znanje. Zato bom svoja prizadevanja usmeril v krepitev in nadgradnjo izobraževalnih
aktivnosti in izmenjavo dobrih praks znotraj združenja IAIS v regiji CEET, ki zajema Srednjo in Vzhodno
Evropo ter države Južnega Kavkaza. Izobraževanja niso pomembna samo za soočanje s koronskimi
razmerami, temveč tudi za razumevanje izzivov, ki jih prinašajo razvoj tehnologije, novi zavarovalni
produkti in pravni okviri delovanja regulatorjev,« je ob imenovanju na položaj povedal mag. Gorazd Čibej.
Organizacija IAIS s sedežem v švicarskem Baslu združuje nadzornike in regulatorje v zavarovalniški panogi
iz več kot 200 pravnih ureditev po svetu, kar vključuje 97 odstotkov vseh po svetu pobranih zavarovalnih
premij. Namen IAIS je spodbujanje in krepitev učinkovitega in enovitega nadzora zavarovalniške panoge,
kar prispeva varnosti in stabilnosti zavarovalniških trgov po svetu, s tem pa tudi h globalni finančni
stabilnosti.
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O Agenciji za zavarovalni nadzor
Agencija je bila ustanovljena junija 2000 na podlagi Zakona o zavarovalništvu. Cilj državne nadzorne
institucije na področju zavarovalništva je zmanjševanje in odpravljanje nepravilnosti v zavarovanju,
varovanje interesov zavarovalcev in omogočanje delovanja zavarovalnega gospodarstva ter pozitivnega
vplivanja le-tega na celotno gospodarstvo. Agencija je pri svojem delu neodvisna in samostojna.
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