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Poziv Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) 
zavarovalnicam in distributerjem zavarovalnih produktov 

za blažitev vpliva epidemije koronavirusa/COVID-19 na potrošnike 
 
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) je v sredo, 1. aprila 2020, na svoji 
spletni strani objavil poziv zavarovalnicam in distributerjem k sprejemu ukrepov za blažitev 
negativnih vplivov epidemije koronavirusa na poslovanje podjetij in na gospodinjstva po celi Evropi. 
Še posebej izpostavlja pomembnost usmerjenosti zavarovalnic in distributerjev na delovanje v 
najboljšem interesu potrošnikov in s tem na zagotavljanje stalnosti poslovanja za stranke in njihove 
poštene obravnave tudi v tem obdobju.  

Pri tem EIOPA spodbuja zavarovalnice in distributerje, naj upoštevajo praktične posledice ukrepov države 
na izvajanje vsakodnevnih aktivnosti, ki jih prinaša epidemija koronavirusa/COVID-19, zlasti v zvezi s 
socialno izolacijo, saj v trenutnem okolju potrošniki morda ne bodo mogli izpolnjevati pogodbenih 
obveznosti ali pa so prisiljeni spremeniti svoje običajno vedenje (sporočilo EIOPA v angleškem jeziku). 

EIOPA zavarovalnice in distributerje poziva predvsem k: 

- zagotavljanju jasnih in pravočasnih informacij potrošnikom o njihovih pravicah iz zavarovalnih 
pogodb; 

- poštenemu ravnanju s potrošniki in jasni komunikaciji z njimi; 
- obveščanju potrošnikov o že sprejetih ukrepih ob nepredvidljivih dogodkih (konkretno ob pojavu 

epidemije koronavirusa / COVID-19) in o vplivih teh ukrepov na njihovo pogodbeno razmerje; 
- dosledni uporabi zahtev glede nadzora in upravljanja zavarovalnih produktov in po potrebi 

izvajanje pregleda zavarovalnega produkta; in 
- prilagodljivosti v razmerju do potrošnikov, kadar je to smiselno in izvedljivo.  

EIOPA poudarja tudi, da bi morebitna retroaktivna kritja zavarovalnih zahtevkov, ki niso predvidena v 
zavarovalnih pogodbah, lahko povzročila pomembna tveganja glede solventnosti in na koncu celo 
ogrozila zaščito zavarovalcev, zavarovancev oziroma drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb. 
EIOPA skupaj z državnimi nadzornimi organi držav članic, med katere sodi tudi Agencija za zavarovalni 
nadzor, še naprej aktivno spremlja zavarovalniški trg in bo po potrebi izdajala nadaljnja navodila.  

Tako kot EIOPA se bo tudi Agencija za zavarovalni nadzor, upoštevaje lokalne posebnosti slovenskega 
zavarovalnega trga, ustrezno odzivala na spremenjene razmere s ciljem zagotavljanja čim večje 
varnosti zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb.  

https://www.eiopa.europa.eu/content/call-action-insurers-and-intermediaries-mitigate-impact-coronaviruscovid-19-consumers_en


 

2/2 

 

 

Agencija za zavarovalni nadzor 

 

 

KONTAKT 

telefon: + 386 (1) 2528 600 

telefaks: + 386 (1) 2528 630 

e-mail: agencija@a-zn.si 

www: http://www.a-zn.si/ 

 

 

O AZN 

Agencija za zavarovalni nadzor 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.  

 

 

                                          

Za vsa morebitna pojasnila smo vam na voljo na elektronskem naslovu: agencija@a-zn.si. 
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