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Zagotavljanje finančne stabilnosti v okoliščinah epidemije COVID–19 z začasnim zadržanjem 

izplačila dividend 

Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: AZN) je na vse zavarovalnice, pozavarovalnici in 

pokojninske družbe (v nadaljevanju: subjekti nadzora) naslovila dopis, v katerem priporoča, da tudi po 

1. oktobru 2020 zadržijo izplačilo dividend, ne prevzemajo nepreklicnih zavez za izplačilo dividend ter 

se vzdržijo odkupov lastnih delnic, namenjenih nagrajevanju delničarjev, dokler ne bodo izdana 

mnenja revizorjev k letnim poročilom za leto 2020. Razlog za to je negotova situacija glede širjenja 

epidemije COVID-19 in posledično nejasnih posledicah epidemije na gospodarstvo in zavarovalniški 

sektor. 

AZN je na podlagi  Zakona o zavarovalništvu, Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema in 

skladno z Mednarodnim zavarovalnim standardom IAIS ICP 10 ter usmeritvami evropskega nadzornega organa 

EIOPE kot preventivni ukrep za zagotovitev finančne stabilnosti v okoliščinah širjenja epidemije COVID–19, 

subjekte nadzora pozvala k začasnemu zadržanju izplačila dividend. V začetku aprila je Odbor za finančno 

stabilnost izdal priporočilo OFS/2020/01, v katerem nadzorne organe finančnih družb poziva k izdaji 

nadzornega ukrepa, usmerjenega v omejitev ali previdnost pri izplačilu dividend. Podobno priporočilo je 

konec maja sprejel tudi Evropski odbor za sistemska tveganja. 

Negotova situacija vpliva na gospodarstvo in zavarovalniški sektor 

Agencija ugotavlja, da je situacija glede širjenja epidemije COVID–19 in njegovega vpliva na gospodarstvo 

in zavarovalniški sektor še vedno negotova. Določena tveganja so se s pojavom epidemije povečala, nastala 

so tudi nekatera nova, vendar trenutna negotovost glede nadaljnjega razvoja epidemije ne omogoča 

ustrezne ocene teh tveganj. Cilj Agencije je, da bo zavarovalniški sektor del rešitve in ne del problema, 

zato subjektom nadzora priporoča, da zadržijo izplačilo dividend, da ne prevzemajo nepreklicnih zavez za 

izplačilo dividend ter da se vzdržijo odkupov lastnih delnic, namenjenih nagrajevanju delničarjev, tudi po 

izteku roka iz Poziva, tj. tudi po 1. 10. 2020. Agencija priporoča, da uprave subjektov nadzora svojim 

nadzornim svetom in skupščinam predlagajo podaljšanje moratorija na izplačilo dividend najmanj do 

trenutka dokončanja revizije letnih poročil za leto 2020.  

Agencija se zaveda, da je poslovanje subjektov nadzora, zaradi njihovih različnih poslovnih modelov, 

različno prizadeto. V kolikor kateri od subjektov nadzora ne bo ravnal v skladu s priporočilom, mora o tem 

obvestiti Agencijo najmanj en mesec pred nameravanim izplačilom dividend. V obvestilu mora subjekt 

nadzora svojo odločitev in razloge zanjo kvalitativno in kvantitativno utemeljiti na predhodno izvedenih 

zanesljivih rezultatih testiranja izjemnih situacij.  
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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/ 

Twitter: @AZN_PR 

 

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.  
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