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Začasno zadržanje izplačila dividend v zavarovalnicah, pozavarovalnicah in pokojninskim 

družbah je v interesu vseh deležnikov 

 

Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) je v torek, 31. 3. 2020, vse zavarovalnice, 

pozavarovalnice in pokojninske družbe pozvala, da zaradi širjenja epidemije COVID – 19 in s tem 

povezanih razmer velike negotovosti in nepredvidljivosti na finančnih trgih dividend iz bilančnega 

dobička v zavarovalnicah, pokojninskih družbah in pozavarovalnicah, do 1. oktobra 2020 ne izplačajo, 

kot tudi ne prevzamejo nepreklicnih zavez za izplačilo dividend ter da se vzdržijo odkupov lastnih 

delnic, namenjenih nagrajevanju delničarjev. Priporočilo glede dividend je sprejel tudi Evropski organ 

za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA), ki je na svoji spletni strani 2. aprila objavil posebno 

izjavo. Odbor za finančno stabilnost (OFS), ki v Sloveniji oblikuje enotno makrobonitetno politiko, je 

nadzornim organom finančnih družb, med katere sodi tudi Agencija, priporočil, da izdajo nadzorni 

ukrep oziroma instrument, sorazmeren zaznanim tveganjem, usmerjen v omejitev ali previdnost pri 

izplačilu dividend za preteklo leto in leto 2020. Agencija je temu pogoju zadostila s predhodno 

omenjenim pozivom vsem zavarovalnicam, pozavarovalnicama in pokojninskim družbam. Navedeni 

cilji so po mnenju Agencije posledično tudi v interesu imetnikov delnic zavarovalnic, zato Agencija od 

delničarjev zavarovalnic pričakuje upoštevanje poziva Agencije. 

Z začasnim neizplačilom dividend bodo zavarovalnice v času trajanja trenutnih razmer povečale svojo 

odpornost na finančni šok, ki je nastal zaradi posledic epidemije COVID-19, kar bo pripomoglo k  ohranitvi 

njihove finančne stabilnosti in preprečilo morebiten nastanek motenj v delovanju zavarovalnic. Do 

enakega zaključka je prišel tudi Odbor za finančno stabilnost (OFS), ki v Sloveniji oblikuje enotno 

makrobonitetno politiko. OFS je na podlagi svojih ugotovitev izdal priporočila za upoštevanje tveganj in 

obvladovanje trenutnih razmer s finančnega vidika. 

 

 

https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-urges-reinsurers-temporarily-suspend-all-discretionary-dividend-distributions-and
https://www.bsi.si/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=sl&type=Files&currentFolder=%2FFinancial%20Stability%2FMacroprudential%2F&hash=6ce6c512ea433a7fc5c8841628e7696cd0ff7f2b&fileName=Priporo%C4%8Dilo_OFS_2020_1.pdf
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Poziv AZN k neizplačilu dividend je najprimernejši preventivni ukrep 

Gre za preventivni ukrep za zagotovitev kratkoročne  finančne stabilnosti v okoliščinah širjenja epidemije 

COVID – 19. V razmerah velike negotovosti in nepredvidljivosti na finančnih trgih smo na Agenciji ocenili, 

da je začasno zadržanje izplačila dividend najprimernejši preventivni ukrep in instrument obvarovanja 

pred tveganjem neizpolnjevanja regulatornih zahtev. V nasprotnem primeru bi  lahko bili ogroženi interesi 

zavarovalcev,  zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb oziroma finančna stabilnost 

subjektov nadzora. Ključno je, da zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe še naprej v 

zadostni meri ohranijo solventnostni položaj ob gospodarskem šoku, povezanem s koronavirusno boleznijo 

2019 (COVID 19) in s tem zagotovijo varnost svojih zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz 

zavarovalnih pogodb.  

Agencija je pri opravljanju svojih pristojnosti poleg določb nacionalne zakonodaje zavezana upoštevati 

tudi usmeritve, ki jih sprejema EIOPA. Le-ta je v izjavi z dne 2. 4. 2020 pozvala k začasnemu zadržanju 

izplačil dividend, zlasti zaradi negotovih gospodarskih razmer. V tem trenutku namreč ni mogoče 

ugotoviti, v kolikšni meri in kako dolgo bo epidemija COVID- 19 vplivala na finančne trge in gospodarstvo.   

Odbor za finančno stabilnost priporoča previdnost in sorazmerne ukrepe 

V Slovenji enotno makrobonitetno politiko oblikuje Odbor za finančno stabilnost, ki je prav tako ugotovil, 

da posledice epidemije COVID-19 na področju poslovanja finančnih družb lahko privedejo do motenj v 

finančnem sistemu, ki bodo imele resne negativne posledice na delovanje finančnega sistema in realnega 

gospodarstva in predstavljajo povečano sistemsko tveganje za finančno stabilnost.   

OFS je  nadzornim organom finančnih družb, med katere sodi tudi Agencija, priporočil, da izdajo nadzorni 

ukrep oziroma instrument, sorazmeren zaznanim tveganjem, usmerjen v omejitev ali previdnost pri 

izplačilu dividend za preteklo leto in leto 2020. OFS priporoča nadzornim organom tudi omejitev ali 

previdnost pri vseh drugih finančnih transakcijah v breme dobičkov nadzorovanih finančnih družb, ki 

vplivajo na poslabšanje likvidnosti finančnega sistema.  

Agencija je v danih okoliščinah sorazmerno ukrepala s tem, ko je vse zavarovalnice, pozavarovalnice in 

pokojninske družbe pozvala, da do 1. oktobra 2020 ne izplačajo, kot tudi ne prevzamejo nepreklicnih 

zavez za izplačilo dividend ter da se vzdržijo odkupov lastnih delnic, namenjenih nagrajevanju 

delničarjev. 

Priporočeni ukrepi oziroma instrumenti, ki naj jih sprejmejo Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih 

papirjev in Agencija, prispevajo k povečevanju odpornosti finančne infrastrukture na finančne šoke ter 

ohranjajo finančno stabilnost in preprečujejo nastanek motenj v finančnem sistemu, ki bi lahko imele 

resne negativne posledice na delovanje finančnega sistema in realno gospodarstvo. 
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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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