
Pred vami je vprašalnik, za katerega vas pozivamo, da nam skladno z 293. členom Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in št. 9/19) v roku enaindvajsetih dni od prejema
priporočenega poziva zavarovalnici oziroma podružnici zavarovalnice, odgovorite v elektronski obliki.

Vprašalnik je namenjen okvirnemu pregledu stanja varovanja potrošnikov pri opravljanju zavarovalnih
poslov v Republiki Sloveniji, in sicer s poudarkom na vzpostavljanju ustreznih mehanizmov poslovanja
(pravil, standardov, nadzora,…) pri upravljanju zavarovalnih produktov (razvoj, distribucija, sklepanje in
izvajanje zavarovanj ter v okviru tega opredelitve ciljnih trgov, informiranju potrošnikov in distributerjev
zavarovalnih produktov, dokumentiranju postopkov, obvladovanju nasprotij interesov, nadzoru ipd). Z
vprašanji želimo tudi spodbuditi zavarovalnice in podružnice zavarovalnic, ki opravljajo zavarovalne
posle v Republiki Sloveniji, k še večjemu osredotočanju na področje varovanja potrošnikov pri
distribuciji zavarovalnih produktov. Prav varstvu potrošnikov namenjajo EIOPA in drugi nadzorni organi
finančnih institucij v EU zadnja leta veliko pozornost, kar je privedlo do številnih zakonskih novosti.
Prihodnji pregledi poslovanja subjektov nadzora Agencije bodo zato še bolj osredotočeni na preverjanje,
ali subjekti nadzora ravnajo skladno z interesi potencialnih in obstoječih zavarovalcev, zavarovancev in
drugih upravičencev iz zavarovanj.

Vprašanja se nanašajo tudi na število zaposlenih, pri čemer se zaposlene meri po delovnem času (npr.
zaposlitev za polovični delovni čas... 0,5) . V primeru morebitnih dodatnih vprašanj glede izpolnjevanja
vprašalnika lahko pokličite mag. Julijano Bizjak Mlakar (01 2528 609) ali pa nam pošljite sporočilo na
elektronski naslov agencija@a-zn.si.

Vprašalnik z vašimi izpolnjenimi podatki boste prejeli takoj po zaključeni obdelavi prejetih odgovorov.

1. Dobrodošli!

Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov
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**…V nadaljevanju se beseda zavarovalnica smiselno uporablja tudi za podružnico zavarovalnice.

2. Splošna vprašanja o zavarovalnici / podružnici zavarovalnice**

Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov

,

1. Naziv in sedež zavarovalnice:*

2. Ime in priimek, elektronski naslov ter telefonska številka kontaktne osebe:*
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uprava

upravljanje tveganj

aktuarska služba

skladnost poslovanja

notranja revizija

informacijska tehnologija

finance

postopek odobritve zavarovalnih produktov

prodaja zavarovalnih produktov

reševanje zahtevkov za izplačilo odškodnine ali zavarovalnine

vzpostavitev ustrezne ravni varstva potrošnikov pri distribuciji
zavarovalnih produktov** (organizacija, pravila poslovanja, razvoj in
priprava ter sprejemanje in spremljanje politik, postopkov ter ukrepov za
obvladovanje nasprotij interesov in drugih tveganj z namenom
zagotovitve, da se dejavnost distribucije zavarovalnih produktov izvaja v
skladu z najboljšimi interesi strank)

število vseh zaposlenih

3. Navedite podatke o številu zaposlenih na dan 31.12.2018 na naslednjih področjih:*

** ...ocena

4. Ali opravljate zavarovalne posle v zvezi z zavarovalnimi naložbenimi produkti?*

Da

Ne

Če ste označili NE, v nadaljevanju preskočite vprašanja o zavarovalnih naložbenih produktih.
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prodaja zavarovalnih naložbenih produktov

reševanje zahtevkov za izplačilo zavarovalnine pri zavarovalnih
naložbenih produktih

priprava dokumentov s ključnimi informacijami pri zavarovalnih
naložbenih produktih

vzpostavitev ustrezne ravni varstva potrošnikov pri distribuciji
zavarovalnih naložbenih produktov** (organizacija, pravila poslovanja,
razvoj in priprava ter sprejemanje in spremljanje politik, postopkov ter
ukrepov za obvladovanje nasprotij interesov in drugih tveganj z
namenom zagotovitve, da se dejavnost distribucije zavarovalnih
produktov izvaja v skladu z najboljšimi interesi strank)

5. Navedite podatke o številu zaposlenih na dan 31.12.2018 na naslednjih področjih:

** ...ocena

6. Navedite oceno števila načrtovanih novo zaposlenih oseb do konca leta 2020 na področju
vzpostavitve ustrezne ravni varstva potrošnikov (organizacija, pravila poslovanja, razvoj in
priprava ter sprejemanje in spremljanje politik, postopkov ter ukrepov za obvladovanje nasprotij
interesov in drugih tveganj z namenom zagotovitve, da se dejavnost distribucije zavarovalnih
naložbenih produktov izvaja v skladu z najboljšimi interesi strank):

7. Navedite oceno števila vseh načrtovanih novo zaposlenih oseb do konca leta 2020 na
področju vzpostavitve ustrezne ravni varstva potrošnikov (organizacija, pravila poslovanja,
razvoj in priprava ter sprejemanje in spremljanje politik, postopkov ter ukrepov za obvladovanje
nasprotij interesov in drugih tveganj z namenom zagotovitve, da se dejavnost distribucije
zavarovalnih produktov izvaja v skladu z najboljšimi interesi strank):

*
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Skupaj znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR)

Distribucijski kanal 1: naziv

          znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR)

Distribucijski kanal 2: naziv

          znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR)

Distribucijski kanal 3: naziv

          znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR)

Distribucijski kanal 4: naziv

          znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR)

Drugi distribucijski kanali skupaj: nazivi distribucijskih kanalov

          znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR)

8.
Navedite podatke o zavarovanjih za obdobje od vključno 1.1.2018 do vključno 31.12.2018, in
sicer skupaj ter ločeno po distribucijskih kanalih

*

Skupaj število polic

          število zavarovancev

          znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR)

Distribucijski kanal 1: naziv

9.
Navedite podatke o zavarovalnih naložbenih zavarovanjih za obdobje od vključno 1.1.2018 do
vključno 31.12.2018, in sicer skupaj ter ločeno po distribucijskih kanalih
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          število polic

          število zavarovancev

          znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR)

Distribucijski kanal 2: naziv

          število polic

          število zavarovancev

          znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR)

Distribucijski kanal 3: naziv

          število polic

          število zavarovancev

          znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR)

Distribucijski kanal 4: naziv

          število polic

          število zavarovancev

          znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR)

Drugi distribucijski kanali skupaj: nazivi distribucijskih kanalov

          število polic

          število zavarovancev
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          znesek obračunane zavarovalne premije (v EUR)

zavarovalnih zastopnikov - zaposlenih na dan 31.12.2018

zavarovalno zastopniških družb in zastopnikov - samostojnih podjetnikov**

zavarovalno posredniških družb in posrednikov – samostojnih podjetnikov**

bank**

drugo – obrazložite**

10. Navedite število pravnih ali fizičnih oseb:*

** s katerimi ste imeli na dan 31.12.2018 veljavno pogodbo za sklepanje ali posredovanje zavarovanj
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3. Odobritev zavarovalnih produktov

Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov

Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo politiko nadzora in upravljanje zavarovalnih produktov, datume
sprejetja posameznega dokumenta ter organe, ki so posamezen dokument sprejeli

11. Ali vzdržujete, izvajate in pregledujete postopek odobritve zavarovalnih produktov oziroma
ali imate vzpostavljeno politiko nadzora in upravljanja zavarovalnih produktov?

*

Da

Ne

Če ste označili DA, navedite, na kakšen način zagotavljate trženje le tistih zavarovalnih produktov, ki so združljivi s
potrebami, značilnostmi in cilji strank, ki pripadajo ciljnemu trgu.

12. Ali tržite le zavarovalne produkte, ki so združljivi s potrebami, značilnostmi in cilji strank, ki
pripadajo ciljnemu trgu?

*

Da

Ne

Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo organizacijo in upravljanje zadevnega področja, datume sprejetja
posameznega dokumenta ter organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

13. Ali zagotavljate, da ima osebje, ki sodeluje pri oblikovanju in pripravi zavarovalnih produktov,
potrebne spretnosti, strokovno znanje in izkušnje, da ustrezno razume prodajne zavarovalne
produkte ter interese, cilje in značilnosti strank, ki pripadajo ciljnemu trgu?

*

Da

Ne
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Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo organizacijo in upravljanje zadevnega področja, datume sprejetja
posameznega dokumenta ter organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

14. Ali imate vzpostavljen postopek preizkušanja vsakega zavarovalnega produkta, vključno z
analizami scenarijev, kadar je ustrezno, preden se produkt prične tržiti ali kadar se ciljni trg
pomembno spremeni?

*

Da

Ne

Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo organizacijo in upravljanje zadevnega področja, datume sprejetja
posameznega dokumenta ter organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

15. Ali imate vzpostavljen postopek stalnega spremljanja in rednega pregledovanja vsakega
zavarovalnega produkta, ki ga tržite, da bi opredelili dogodke, ki bi lahko pomembno vplivali na
glavne lastnosti, kritje tveganja ali jamstva zavarovalnega produkta in ocenili, ali je zavarovalni
produkt še skladen s potrebami, značilnostmi in cilji opredeljenega ciljnega trga ter ali se
produkti distribuirajo na ciljnem trgu ali pa dosegajo stranke zunaj ciljnega trga?

*

Da

Ne

16. Če ste pri prejšnjem vprašanju označili DA, navedite za zavarovalne naložbene produkte,
kakšne intervale ste določili za redno pregledovanje produktov, na osnovi česa ste določili
zadevne intervale in ali ste in kakšne mehanizme ste vzpostavili za primere, če med življenjsko
dobo produkta ugotovite kakršno koli okoliščino, ki bi lahko škodovala interesom stranke?
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Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo organizacijo in upravljanje zadevnega področja, datume sprejetja
posameznega dokumenta ter organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

Če ste označili DRUGO, prosimo, da pojasnite odgovor.

17. Ali postopek odobritve zavarovalnega produkta zagotavlja, da so ocenjena vsa pomembna
tveganja za nek trg, da je predvidena strategija distribucije produkta v skladu z ugotovljenim
ciljnim trgom in da se sprejmejo ustrezni ukrepi za zagotovitev, da se zavarovalni produkt proda
na opredeljenem ciljnem trgu?

*

Da

Ne

Drugo

Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo organizacijo in upravljanje zadevnega področja, datume sprejetja
posameznega dokumenta ter organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

18. Ali se v postopkih odobritve zavarovalnega naložbenega produkta za vsak produkt
prepričate, da ga ciljna skupina strank lahko povsem razume, da so zavarovalna kritja jasno in
razumljivo določena, da so ciljne skupine strank poučene glede naložbenih tveganj in da
produkt v celoti izpolnjuje potrebe in zahteve ciljne skupine strank?

Da

Ne

Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo organizacijo in upravljanje zadevnega področja, datume sprejetja
posameznega dokumenta ter organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

19. Ali v postopkih odobritve zavarovalnih naložbenih produktov redno spremljate in ocenjujete,
če so cene posameznega zavarovalnega produkta (še) ustrezne vrednosti produkta (poštena
cena)?

Da

Ne
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20. Katere informacije v zvezi z distribucijo zavarovalnih naložbenih produktov posredujete
prodajnemu osebju in katere informacije o distribuciji posameznega naložbenega zavarovanja
vam redno, in katere na zahtevo posreduje prodajno osebje? Odgovore ločite glede na
distribucijske kanale.

Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo navedeno področje, datume sprejetja posameznega dokumenta in
organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

21. Ali spremljate distribucijo vsakega zavarovalnega produkta z namenom, da distributerji
zavarovalnih produktov delujejo v skladu s cilji odobritve posameznega zavarovalnega produkta
in ali ste predvideli popravne ukrepe za primer, ko bi menili, da distribucija zavarovalnega
produkta ni v skladu s cilji odobritve produkta?

*

Da

Ne
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Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo navedeno področje, datume sprejetja posameznega dokumenta in
organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

22. Ali ste pri oblikovanju zavarovalnega naložbenega produkta pozorni na to, da pri
zavarovalnem naložbenem produktu ne bi obstajali morebitni zadržki glede zaščite vlagateljev,
kompleksnosti produkta, stopnje preglednosti stroškov in pristojbin, sredstev, ki predstavljajo
osnovo za zavarovalni naložbeni produkt, finančne dejavnosti in finančne prakse, ki bi
predstavljali veliko tveganje za uspešnost sklenjenih poslov udeležencev ali vlagateljev na trgu
ali za odpornost ali za nemoteno delovanje trgov? Ali ste pozorni na to, da zavarovalni naložbeni
produkt ne bi imel značilnosti, za katere je še posebej verjetno, da bi se zavarovalni naložbeni
produkt uporabil za namene finančnega kriminala, za goljufije ali nepošteno ravnanje, za kršitev
ali zlorabo informacij v zvezi s finančnim trgom, za upravljanje premoženjske koristi, pridobljene
s kaznivimi dejanji, za financiranje terorizma ali za omogočanje pranja denarja?

Da

Ne

Če ste označili DA, navedite podatke vsaj enega tovrstnega primera (kdo, kdaj, okvirna vsebina opozorila, vaše
ukrepanje po prejetem opozorilu).

23. Vas je v obdobju od vključno 1.1.2017 do vključno 31.12.2018 kak distributer zavarovalnih
produktov opozoril, da vaš zavarovalni produkt ni skladen z interesi, cilji in značilnostmi
njegovega opredeljenega ciljnega trga ali vas seznanil z drugimi okoliščinami, povezanimi s
produktom ali s sporno ali nejasno vsebino dokumentov s ključnimi informacijami, kar bi lahko
škodljivo vplivalo na stranko?

*

Da

Ne

24. Ali so v vseh vaših dokumentih s ključnimi podatki o zavarovalnih naložbenih produktih
jasno navedeni podatki o največji možni izgubi vloženega kapitala in tudi, ali lahko mali vlagatelj
izgubi ves vloženi kapital in ali mali vlagatelj tvega, da bo moral poleg vloženega kapitala
prevzeti še dodatne finančne obveznosti, vključno s pogojnimi obveznostmi.

Da

Ne

12



Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo zadevne mehanizme in politike obvladovanja nasprotij interesov. Za
vsak dokument navedite datum sprejetja dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

25. Ali imate vzpostavljene mehanizme spremljanja in ugotavljanja vseh vrst nasprotij interesov,
ki nastajajo pri razvoju zavarovalnih naložbenih produktov, oblikovanju njihovih cen in pri njihovi
distribuciji in ali imate vzpostavljeno politiko obvladovanja nasprotij interesov?

Da

Ne
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4. Prodaja zavarovalnih produktov

Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov

26. Navedite distribucijske kanale, ki jih uporabljate za prodajo zavarovalnih naložbenih
produktov.

27. Navedite distribucijske kanale, ki jih uporabljate za prodajo drugih  zavarovalnih produktov,
razen zavarovalnih naložbenih produktov.

*

28. Kateri distribucijski kanali in kateri zavarovalni produkti so po vaši oceni najbolj izpostavljeni
zavajajoči prodaji? Pojasnite, zakaj tako ocenjujete.

*

29. Pri katerih distribucijskih kanalih in pri katerih zavarovalnih produktih so po vaši oceni
stranke najbolj izpostavljene morebitnemu oškodovanju zaradi neinformiranega nakupa
zavarovalnega produkta? Pojasnite, zakaj tako ocenjujete.

*

Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo zadevno področje.  Za vsak dokument navedite datum sprejetja
dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

30. Ali zagotavljate in nadzirate, da izpolnjujejo osebe, ki so vključene v distribucijo naložbenih
zavarovalnih produktov, zahteve glede znanj, strokovnosti in sposobnosti, ki naj bi veljale za te
osebe?

Da

Ne
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Če ste označili NE, prosimo za oceno razlik v varstvu potrošnikov glede na distribucijski kanal.

31. Ali ocenjujete, da je raven varstva potrošnikov vaših zavarovalnih produktov (brez
zavarovalnih naložbenih produktov) enaka ne glede na distribucijski kanal?

*

Da

Ne

Če ste označili NE, prosimo za oceno razlik v varstvu potrošnikov glede na distribucijski kanal.

32. Ali ocenjujete, da je raven varstva potrošnikov zavarovalnih naložbenih produktov enaka ne
glede na distribucijski kanal?

Da

Ne

Če ste označili DA, opišite mehanizme poslovanja, s katerimi to zagotavljate.

33. Ali imate vzpostavljene mehanizme poslovanja, s katerimi zagotavljate, da ne prihaja do
prodaje neustreznih zavarovalnih naložbenih produktov nepoučenim ali premalo poučenim
strankam, ki produktov ne razumejo?

Da

Ne

Če ste označili DA, opišite mehanizme poslovanja, s katerimi evidentirate potrebe strank oziroma ugotavljate skladnost
zavarovalnih naložbenih produktov s potrebami strank.

34. Ali imate vzpostavljene mehanizme poslovanja, s pomočjo katerih evidentirate potrebe
strank oziroma ugotavljate skladnost zavarovalnih naložbenih produktov s potrebami strank?

Da

Ne
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35. Na kakšne načine zagotovite stranki pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe informacije o
zavarovalnem produktu v razumljivi obliki, ki stranki omogoči sprejetje informirane odločitve?

*

Če ste označili DA, navedite dokumente, ki zadevne mehanizme urejajo, datum sprejetja vsakega dokumenta in organe,
ki so posamezen dokument sprejeli. 

36. Ali ste zagotovili mehanizme, po katerih distributerji zavarovalnih produktov niso plačani in
njihova uspešnost  ni ocenjena na način, ki je v nasprotju z njihovo dolžnostjo, da delujejo v
skladu z najboljšimi interesi svojih strank in ali ste zlasti zagotovili, da distributerji zavarovalnih
produktov ne sklepajo dogovorov glede plačila, prodajnih ciljev ali drugih dogovorov, ki bi njih
same ali njihove zaposlene spodbujali, da bi stranki priporočili določen zavarovalni produkt,
čeprav bi lahko distributer zavarovalnih produktov stranki ponudil zavarovalni produkt, ki bi
bolje zadovoljili potrebe stranke?

*

Da

Ne

Če ste označili DA, navedite dokumente, ki zadevno področje urejajo in za vsak dokument navedite datum njegovega
sprejetja in organe, ki so dokument sprejeli.

37. Ali zagotavljate strankam pravočasno, t.j. pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, informacije
o naravi plačil, ki jih v zvezi z zavarovalno pogodbo prejme zaposleno prodajno osebje, drugi
zaposleni in/ali drugo prodajno osebje?

*

Da

Ne
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Če ste označili DA, navedite dokumente, ki zadevno področje urejajo in za vsak dokument navedite datum njegovega
sprejetja in organe, ki so dokument sprejeli.

38. Ali zagotavljate strankam razkritje podatkov o vsakem plačilu, razen tekočih premij in
načrtovanih plačil, ki jih stranka opravi po sklenitvi zavarovanja na podlagi zavarovalne
pogodbe?

*

Da

Ne

39. Ali lahko upravičite cene zavarovalnih produktov (brez zavarovalnih naložbenih produktov) z
vrednostmi zavarovalnih produktov (poštena cena)?

*

Da

Ne

40. Ali lahko upravičite cene zavarovalnih naložbenih produktov z vrednostjo teh produktov
(poštena cena)?

Da

Ne

41. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih produktov (brez zavarovalnih
naložbenih produktov), da lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje cen – ker so
predragi glede na tveganja in/ali dejanske stroške?

*

Da

Ne

42. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih naložbenih produktov, da
lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje cen – ker so predragi glede na
tveganja in/ali dejanske stroške?

Da

Ne
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43. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih produktov (brez zavarovalnih
naložbenih produktov), da lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje kritja, ker
kritje ne ustreza potrebam strank?

*

Da

Ne

44. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih naložbenih produktov, da
lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje kritja, ker kritje na ustreza potrebam
strank?

Da

Ne

45. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih produktov (brez zavarovalnih
naložbenih produktov), da lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje spornih
vsebin, ko ugotovite, da so nekatere vsebine nejasno opredeljene, neustrezne ali podvržena
pogostim pritožbam?

*

Da

Ne

46. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih naložbenih produktov, da
lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje spornih vsebin, ko ugotovite, da so
nekatere vsebine nejasno opredeljene, neustrezne ali podvržena pogostim pritožbam strank?

Da

Ne

47. Na kakšne načine zagotavljate skladnost med potrebami strank in zavarovalnimi produkti
(brez zavarovalnih naložbenih produktov)?

*

18



48. Na kakšne načine zagotavljate skladnost med potrebami strank in zavarovalnimi naložbenimi
produkti?

49. Ali obveščate stranke o reviziji oz. o spremembi dokumentov s ključnimi informacijami o
zavarovalnih naložbenih produktih?

Da

Ne

Če ste označili DA, zapišite: 
 
· največje število med najmanjšimi števili klikov, potrebnimi za dostop do vsakega vašega dokumenta s ključnimi
informacijami o zavarovalnih naložbenih produktih (  max(min klikov do dokumentov po vseh produktih) ) in
· največje število med najmanjšimi števili klikov, potrebnimi za dostop do vsakega vašega dokumenta s specifičnimi
informacijami za vlagatelja ( max(min klikov do dokumentov po vseh produktih) ).
(vsak podatek o številu klikov vnesite v svojo alinejo)

50. Ali zagotavljate na spletu enostaven dostop do dokumentov s ključnimi informacijami o
zavarovalnih naložbenih produktih in do specifičnih informacij za vlagatelje (opomba: vsi
dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku)?

Da

Ne

51. Ali dokumenti s ključnimi informacijami o zavarovalnih naložbenih produktih vsebujejo
celovite informacije in navodila o možnostih reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in
drugih upravičencev iz zavarovanja glede zavarovalnega produkta, glede ravnanja zavarovalnice
ali glede ravnanja osebe, ki svetuje o produktu ali ga prodaja, pri čemer so v dokumenti s
ključnimi informaciji o zavarovalnih naložbenih produktih podane informacije o notranjem
pritožbenem postopku, informacije o izvensodnem pritožbenem postopku in o izvajalcu
izvensodnega pritožbenega postopka?

Da

Ne
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52. Ali posredujete malim vlagateljem dokument s ključnimi informacijami o zavarovalnem
naložbenem produktu brezplačno?

Da

Ne

53. Ali posredujete potencialnemu zavarovalcu dokumente s ključnimi informacijami o
zavarovalnih naložbenih produktih pred začetkom morebitnega obveznega obdobja, v katerem si
je možno premisliti ali preklicati nakup?

Da

Ne

1. 

2. 

3. 

54. Navedite tri vaše zavarovalne naložbene produkte, pri katerih ste v obdobju od vključno
1.1.2016 do vključno 31.12.2018 skupaj beležili največje deleže predčasnih delnih ali popolnih
odstopov od zavarovalnih pogodb glede na število veljavnih tovrstnih zavarovanj (polic) po
stanju na dan 31.12.2017.

število polic

število vloženih pritožb

55. Navedite podatke o zavarovalnih naložbenih produktih, veljavnih v obdobju od vključno
1.1.2016 do vključno  31.12.2018

Če ste označili DA, navedite dokumente, ki zadevne mehanizme urejajo in za vsak dokument navedite datum
njegovega sprejetja in organe, ki so dokument sprejeli.

56. Ali ste zagotovili mehanizme, s pomočjo katerih dobijo stranke pri vsakem zavarovalnem
produktu (brez zavarovalnih naložbenih produktov) vnaprej, to je pred sklenitvijo zavarovalne
pogodbe, jasno informacijo glede statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni produkt in glede vrst
plačil, ki jih te osebe prejmejo?

*

Da

Ne
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Če ste označili DA, navedite dokumente, ki zadevno področje urejajo in za vsak dokument navedite datum njegovega
sprejetja in organe, ki so dokument sprejeli.

57. Ali ste zagotovili mehanizme, s pomočjo katerih dobijo stranke pri zavarovalnih naložbenih
produktih vnaprej, to je pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, jasno informacijo glede statusa
oseb, ki prodajajo zavarovalni naložbeni produkt in glede vrst plačil, ki jih te osebe prejmejo?

Da

Ne

Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo zadevno poslovanje in za vsak dokument datum sprejetja
dokumenta in organe, ki so dokument sprejeli.

58. Ali ste vzpostavili poslovanje na način, da distributer zavarovalnih produktov zagotovi
zavarovalcu in potencialnemu zavarovalcu vse pisne zakonsko predpisane podatke v
slovenskem jeziku in da so podatki podani razumljivo, odkrito, pošteno ter strokovno in v skladu
z najboljšimi interesi zavarovalcev, pri čemer so tudi vsa trženjska sporočila v slovenskem
jeziku, poštena, jasna in ne-zavajajoča?

*

Da

Ne

Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo zadevno poslovanje in za vsak dokument datum sprejetja
dokumenta in organe, ki so dokument sprejeli.

59. Ali ste vzpostavili poslovanje na način, da so vsi podatki iz predhodnega vprašanja, ki jih
distributer posreduje zavarovalcu in potencialnemu zavarovalcu o zavarovalnih naložbenih
produktih, vključno s podatki v dokumentih s ključnimi informacijami in morebitnimi specifičnimi
informacijami o vsaki naložbeni možnosti, podani v slovenskem jeziku, razumljivo, odkrito,
pošteno in strokovno ter v skladu z najboljšimi interesi zavarovalcev, pri čemer so tudi vsa
trženjska sporočila distributerja zavarovalnega naložbenega produkta podana v slovenskem
jeziku, točna, poštena, jasna in ne-zavajajoča?

Da

Ne
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Če ste označili DA, navedite dokumente, ki urejajo zadevno poslovanje in za vsak dokument datum sprejetja
dokumenta in organe, ki so dokument sprejeli.

60. Ali ste vzpostavili poslovanje na način, da nobena tržna sporočila o zavarovalnih naložbenih
produktih ne vključujejo informacij, ki bi bila v nasprotju s tistimi iz dokumentov s ključnimi
informacijami ali, ki bi zmanjševala pomen dokumenta s ključnimi informacijami in ali so v vseh
tržnih sporočilih o zavarovalnih naložbenih produktih navedene informacije o tem, kako, kje in
od koga je mogoče dobiti dokumente s ključnimi informacijami ter navedeno tudi spletno mesto
proizvajalca zavarovalnih naložbenih produktov?

Da

Ne

Če ste označili DA, navedite dokumente, ki določajo organizacijsko in upravno ureditev za preprečevanje škode za
stranke zaradi nasprotij interesov in zadevni ukrepe razkritja nasprotnih interesov, ki jih je sprejela zavarovalnica,
 datume sprejetja posameznega dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

61. Ali v okviru organizacijskih in upravnih ureditev za preprečevanje škode za stranke zaradi
nasprotij interesov, predvidevate tudi ukrep nedvoumnega in pravočasnega razkritja splošne
narave ali virov nasprotij interesov, preden stranka sklene zavarovalno naložbeno pogodbo in
druge ukrepe razkritja nasprotnih interesov v primerih, ko organizacijski ali administrativni
ukrepi zavarovalnice ne zadoščajo za razumno zagotovitev, da bo preprečena nevarnost
škodovanja interesom strank?

Da

Ne

Če ste označili DA, navedite naziv analize, datum opravljene analize in organe, ki so analizo obravnavali in/ali sprejeli.

62. Ali ste izvedli splošno analizo za oceno, ali imajo pri distribuciji naložbenih zavarovalnih
produktov spodbude (honorarji, provizije, nedenarne koristi ali sheme spodbud - t.j. sklop pravil,
ki urejajo plačevanje spodbud, vključno s pogoji, pod katerimi se spodbude plačajo), škodljiv
vpliv na kakovost storitev za stranke?

Da

Ne
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5. Postopki po prodaji zavarovalnih produktov

Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov

Če ste označili DA, navedite dokumente, ki zadevno področje urejajo, datum sprejetja posameznega dokumenta in za
vsak dokument organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

63. Ali ste vzpostavili mehanizme (pravila, standardi, postopki, procesi, nadzor,…) za
zagotovitev, da se dokumenti s ključnimi informacijami o zavarovalnih naložbenih produktih
redno pregledujejo in revidirajo pravočasno in ustrezno, da ostajajo točni, pošteni in jasni ter so
revidirane različice na voljo takoj, ko je mogoče?

Da

Ne

Če ste označili DA, navedite dokumente, ki obravnavajo vzpostavljene mehanizme, datum sprejetja posameznega
dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

64. Ali imate vzpostavljene mehanizme, s katerimi zagotavljate, da se informacije o vsakem
naložbenem zavarovalnem produktu po njegovi prodaji vrnejo do osebja, ki oblikuje naložbene
zavarovalne produkte?

Da

Ne

65. Navedite informacije, ki jih nudite strankam o zavarovalnem naložbenem produktu po nakupu
zavarovalnega naložbenega produkta.
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Če ste označili DA, navedite mehanizme, s katerimi tekoče spremljate ustreznost produkta za stranke po njegovi prodaji.

66. Ali imate vzpostavljene mehanizme, s pomočjo katerih po prodaji zavarovalnega naložbenega
produkta spremljate ustreznost produkta za stranke in beležite morebitne spremembe o osebnih
okoliščinah strank, ki bi zahtevale spremembe produkta? 

Da

Ne
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6. Organizacijska kultura

Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov

Če ste označili DA, navedite nazive sprejetih dokumentov, kateri določajo upravljanje odgovornosti do potrošnikov in
nadzor odgovornosti do potrošnikov, datume sprejetja posameznega dokumenta in organe, ki so posamezen dokument
sprejeli.

67. Ali ste vzpostavili interne mehanizme upravljanja odgovornosti do potrošnikov (vrednote,
vedenje, vodenje, notranja komunikacija, dobre prakse, kompetence, usposabljanje zaposlenih,
…) in nadzor odgovornosti do potrošnikov?

*

Da

Ne

Če ste označili DA, navedite nazive sprejetih dokumentov, ki določajo mehanizme, s pomočjo katerih spodbujate
organizacijsko kulturo v zavarovalnici, da ta ne bi spodbujala neželenega (nepoštenega, nekorektnega,…) ravnanja s
strankami. Navedite tudi datume sprejetja posameznega dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

68. Ali ste vzpostavili mehanizme, s pomočjo katerih spodbujate organizacijsko kulturo v
zavarovalnici, da ta ne bi spodbujala neželenega (nepoštenega, nekorektnega,…) ravnanja s
strankami?

*

Da

Ne
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Če ste označili  DA, navedite sprejete dokumente, ki določajo spremljanje, merjenje tveganj oškodovanja strank,
identificiranje problemov strank in reševanje problemov strank. Navedite tudi datume sprejetja posameznega
dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

69. Ali ocenjujete kot USPEŠNE vzpostavljene mehanizme zavarovalnice za spremljanje,
merjenje tveganj oškodovanja strank, za identificiranje problemov strank in za reševanje
problemov strank?

*

Da

Ne

Če ste označili DA, navedite sprejete dokumente, kateri določajo organizacijo in nadzor,  ki zagotavljata  osredotočenost
procesov zavarovalnice in osebja zavarovalnice na dobre rezultate zavarovanj za stranke.  Navedite tudi datume
sprejetja posameznega dokumenta in organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

70. Ali ste vzpostavili organizacijo in nadzor, ki zagotavljata osredotočenost osebja in procesov
zavarovalnice na dobre rezultate zavarovanj za stranke?

*

Da

Ne

Če ste označili DA, navedite sprejete dokumente, kateri določajo organizacijo in nadzor,  ki zagotavljata  osredotočenost
procesov zavarovalnice in osebja zavarovalnice na izravnavo tveganj, ki naj zagotovi univerzalen dostop strank do
zavarovanj in večjo enakost med skupinami in vrstami strank. Navedite tudi datume sprejetja posameznega dokumenta
in organe, ki so posamezen dokument sprejeli.

71. Ali ste vzpostavili organizacijo in nadzor, ki zagotavlja osredotočenost osebja in procesov
zavarovalnice na izravnavo tveganj, ki naj zagotovi univerzalen dostop strank do zavarovanj in
večjo enakost med skupinami in vrstami strank?

*

Da

Ne
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	* 21. Ali spremljate distribucijo vsakega zavarovalnega produkta z namenom, da distributerji zavarovalnih produktov delujejo v skladu s cilji odobritve posameznega zavarovalnega produkta in ali ste predvideli popravne ukrepe za primer, ko bi menili, da distribucija zavarovalnega produkta ni v skladu s cilji odobritve produkta?

	Question Title
	22. Ali ste pri oblikovanju zavarovalnega naložbenega produkta pozorni na to, da pri zavarovalnem naložbenem produktu ne bi obstajali morebitni zadržki glede zaščite vlagateljev, kompleksnosti produkta, stopnje preglednosti stroškov in pristojbin, sredstev, ki predstavljajo osnovo za zavarovalni naložbeni produkt, finančne dejavnosti in finančne prakse, ki bi predstavljali veliko tveganje za uspešnost sklenjenih poslov udeležencev ali vlagateljev na trgu ali za odpornost ali za nemoteno delovanje trgov? Ali ste pozorni na to, da zavarovalni naložbeni produkt ne bi imel značilnosti, za katere je še posebej verjetno, da bi se zavarovalni naložbeni produkt uporabil za namene finančnega kriminala, za goljufije ali nepošteno ravnanje, za kršitev ali zlorabo informacij v zvezi s finančnim trgom, za upravljanje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, za financiranje terorizma ali za omogočanje pranja denarja?

	Question Title
	* 23. Vas je v obdobju od vključno 1.1.2017 do vključno 31.12.2018 kak distributer zavarovalnih produktov opozoril, da vaš zavarovalni produkt ni skladen z interesi, cilji in značilnostmi njegovega opredeljenega ciljnega trga ali vas seznanil z drugimi okoliščinami, povezanimi s produktom ali s sporno ali nejasno vsebino dokumentov s ključnimi informacijami, kar bi lahko škodljivo vplivalo na stranko?

	Question Title
	24. Ali so v vseh vaših dokumentih s ključnimi podatki o zavarovalnih naložbenih produktih jasno navedeni podatki o največji možni izgubi vloženega kapitala in tudi, ali lahko mali vlagatelj izgubi ves vloženi kapital in ali mali vlagatelj tvega, da bo moral poleg vloženega kapitala prevzeti še dodatne finančne obveznosti, vključno s pogojnimi obveznostmi.

	Question Title
	25. Ali imate vzpostavljene mehanizme spremljanja in ugotavljanja vseh vrst nasprotij interesov, ki nastajajo pri razvoju zavarovalnih naložbenih produktov, oblikovanju njihovih cen in pri njihovi distribuciji in ali imate vzpostavljeno politiko obvladovanja nasprotij interesov?



	Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov
	4. Prodaja zavarovalnih produktov
	Question Title
	26. Navedite distribucijske kanale, ki jih uporabljate za prodajo zavarovalnih naložbenih produktov.

	Question Title
	* 27. Navedite distribucijske kanale, ki jih uporabljate za prodajo drugih  zavarovalnih produktov, razen zavarovalnih naložbenih produktov.

	Question Title
	* 28. Kateri distribucijski kanali in kateri zavarovalni produkti so po vaši oceni najbolj izpostavljeni zavajajoči prodaji? Pojasnite, zakaj tako ocenjujete.

	Question Title
	* 29. Pri katerih distribucijskih kanalih in pri katerih zavarovalnih produktih so po vaši oceni stranke najbolj izpostavljene morebitnemu oškodovanju zaradi neinformiranega nakupa zavarovalnega produkta? Pojasnite, zakaj tako ocenjujete.

	Question Title
	30. Ali zagotavljate in nadzirate, da izpolnjujejo osebe, ki so vključene v distribucijo naložbenih zavarovalnih produktov, zahteve glede znanj, strokovnosti in sposobnosti, ki naj bi veljale za te osebe?

	Question Title
	* 31. Ali ocenjujete, da je raven varstva potrošnikov vaših zavarovalnih produktov (brez zavarovalnih naložbenih produktov) enaka ne glede na distribucijski kanal?

	Question Title
	32. Ali ocenjujete, da je raven varstva potrošnikov zavarovalnih naložbenih produktov enaka ne glede na distribucijski kanal?

	Question Title
	33. Ali imate vzpostavljene mehanizme poslovanja, s katerimi zagotavljate, da ne prihaja do prodaje neustreznih zavarovalnih naložbenih produktov nepoučenim ali premalo poučenim strankam, ki produktov ne razumejo?

	Question Title
	34. Ali imate vzpostavljene mehanizme poslovanja, s pomočjo katerih evidentirate potrebe strank oziroma ugotavljate skladnost zavarovalnih naložbenih produktov s potrebami strank?

	Question Title
	* 35. Na kakšne načine zagotovite stranki pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe informacije o zavarovalnem produktu v razumljivi obliki, ki stranki omogoči sprejetje informirane odločitve?

	Question Title
	* 36. Ali ste zagotovili mehanizme, po katerih distributerji zavarovalnih produktov niso plačani in njihova uspešnost  ni ocenjena na način, ki je v nasprotju z njihovo dolžnostjo, da delujejo v skladu z najboljšimi interesi svojih strank in ali ste zlasti zagotovili, da distributerji zavarovalnih produktov ne sklepajo dogovorov glede plačila, prodajnih ciljev ali drugih dogovorov, ki bi njih same ali njihove zaposlene spodbujali, da bi stranki priporočili določen zavarovalni produkt, čeprav bi lahko distributer zavarovalnih produktov stranki ponudil zavarovalni produkt, ki bi bolje zadovoljili potrebe stranke?

	Question Title
	* 37. Ali zagotavljate strankam pravočasno, t.j. pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, informacije o naravi plačil, ki jih v zvezi z zavarovalno pogodbo prejme zaposleno prodajno osebje, drugi zaposleni in/ali drugo prodajno osebje?

	Question Title
	* 38. Ali zagotavljate strankam razkritje podatkov o vsakem plačilu, razen tekočih premij in načrtovanih plačil, ki jih stranka opravi po sklenitvi zavarovanja na podlagi zavarovalne pogodbe?

	Question Title
	* 39. Ali lahko upravičite cene zavarovalnih produktov (brez zavarovalnih naložbenih produktov) z vrednostmi zavarovalnih produktov (poštena cena)?

	Question Title
	40. Ali lahko upravičite cene zavarovalnih naložbenih produktov z vrednostjo teh produktov (poštena cena)?

	Question Title
	* 41. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih produktov (brez zavarovalnih naložbenih produktov), da lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje cen – ker so predragi glede na tveganja in/ali dejanske stroške?

	Question Title
	42. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih naložbenih produktov, da lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje cen – ker so predragi glede na tveganja in/ali dejanske stroške?

	Question Title
	* 43. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih produktov (brez zavarovalnih naložbenih produktov), da lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje kritja, ker kritje ne ustreza potrebam strank?

	Question Title
	44. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih naložbenih produktov, da lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje kritja, ker kritje na ustreza potrebam strank?

	Question Title
	* 45. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih produktov (brez zavarovalnih naložbenih produktov), da lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje spornih vsebin, ko ugotovite, da so nekatere vsebine nejasno opredeljene, neustrezne ali podvržena pogostim pritožbam?

	Question Title
	46. Ali imate vzpostavljene mehanizme za spremljanje zavarovalnih naložbenih produktov, da lahko ugotovite, kateri produkti zahtevajo preoblikovanje spornih vsebin, ko ugotovite, da so nekatere vsebine nejasno opredeljene, neustrezne ali podvržena pogostim pritožbam strank?

	Question Title
	* 47. Na kakšne načine zagotavljate skladnost med potrebami strank in zavarovalnimi produkti (brez zavarovalnih naložbenih produktov)?

	Question Title
	48. Na kakšne načine zagotavljate skladnost med potrebami strank in zavarovalnimi naložbenimi produkti?

	Question Title
	49. Ali obveščate stranke o reviziji oz. o spremembi dokumentov s ključnimi informacijami o zavarovalnih naložbenih produktih?

	Question Title
	50. Ali zagotavljate na spletu enostaven dostop do dokumentov s ključnimi informacijami o zavarovalnih naložbenih produktih in do specifičnih informacij za vlagatelje (opomba: vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku)?

	Question Title
	51. Ali dokumenti s ključnimi informacijami o zavarovalnih naložbenih produktih vsebujejo celovite informacije in navodila o možnostih reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanja glede zavarovalnega produkta, glede ravnanja zavarovalnice ali glede ravnanja osebe, ki svetuje o produktu ali ga prodaja, pri čemer so v dokumenti s ključnimi informaciji o zavarovalnih naložbenih produktih podane informacije o notranjem pritožbenem postopku, informacije o izvensodnem pritožbenem postopku in o izvajalcu izvensodnega pritožbenega postopka?

	Question Title
	52. Ali posredujete malim vlagateljem dokument s ključnimi informacijami o zavarovalnem naložbenem produktu brezplačno?

	Question Title
	53. Ali posredujete potencialnemu zavarovalcu dokumente s ključnimi informacijami o zavarovalnih naložbenih produktih pred začetkom morebitnega obveznega obdobja, v katerem si je možno premisliti ali preklicati nakup?

	Question Title
	54. Navedite tri vaše zavarovalne naložbene produkte, pri katerih ste v obdobju od vključno 1.1.2016 do vključno 31.12.2018 skupaj beležili največje deleže predčasnih delnih ali popolnih odstopov od zavarovalnih pogodb glede na število veljavnih tovrstnih zavarovanj (polic) po stanju na dan 31.12.2017.

	Question Title
	55. Navedite podatke o zavarovalnih naložbenih produktih, veljavnih v obdobju od vključno 1.1.2016 do vključno  31.12.2018

	Question Title
	* 56. Ali ste zagotovili mehanizme, s pomočjo katerih dobijo stranke pri vsakem zavarovalnem produktu (brez zavarovalnih naložbenih produktov) vnaprej, to je pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, jasno informacijo glede statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni produkt in glede vrst plačil, ki jih te osebe prejmejo?

	Question Title
	57. Ali ste zagotovili mehanizme, s pomočjo katerih dobijo stranke pri zavarovalnih naložbenih produktih vnaprej, to je pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, jasno informacijo glede statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni naložbeni produkt in glede vrst plačil, ki jih te osebe prejmejo?

	Question Title
	* 58. Ali ste vzpostavili poslovanje na način, da distributer zavarovalnih produktov zagotovi zavarovalcu in potencialnemu zavarovalcu vse pisne zakonsko predpisane podatke v slovenskem jeziku in da so podatki podani razumljivo, odkrito, pošteno ter strokovno in v skladu z najboljšimi interesi zavarovalcev, pri čemer so tudi vsa trženjska sporočila v slovenskem jeziku, poštena, jasna in ne-zavajajoča?

	Question Title
	59. Ali ste vzpostavili poslovanje na način, da so vsi podatki iz predhodnega vprašanja, ki jih distributer posreduje zavarovalcu in potencialnemu zavarovalcu o zavarovalnih naložbenih produktih, vključno s podatki v dokumentih s ključnimi informacijami in morebitnimi specifičnimi informacijami o vsaki naložbeni možnosti, podani v slovenskem jeziku, razumljivo, odkrito, pošteno in strokovno ter v skladu z najboljšimi interesi zavarovalcev, pri čemer so tudi vsa trženjska sporočila distributerja zavarovalnega naložbenega produkta podana v slovenskem jeziku, točna, poštena, jasna in ne-zavajajoča?

	Question Title
	60. Ali ste vzpostavili poslovanje na način, da nobena tržna sporočila o zavarovalnih naložbenih produktih ne vključujejo informacij, ki bi bila v nasprotju s tistimi iz dokumentov s ključnimi informacijami ali, ki bi zmanjševala pomen dokumenta s ključnimi informacijami in ali so v vseh tržnih sporočilih o zavarovalnih naložbenih produktih navedene informacije o tem, kako, kje in od koga je mogoče dobiti dokumente s ključnimi informacijami ter navedeno tudi spletno mesto proizvajalca zavarovalnih naložbenih produktov?

	Question Title
	61. Ali v okviru organizacijskih in upravnih ureditev za preprečevanje škode za stranke zaradi nasprotij interesov, predvidevate tudi ukrep nedvoumnega in pravočasnega razkritja splošne narave ali virov nasprotij interesov, preden stranka sklene zavarovalno naložbeno pogodbo in druge ukrepe razkritja nasprotnih interesov v primerih, ko organizacijski ali administrativni ukrepi zavarovalnice ne zadoščajo za razumno zagotovitev, da bo preprečena nevarnost škodovanja interesom strank?

	Question Title
	62. Ali ste izvedli splošno analizo za oceno, ali imajo pri distribuciji naložbenih zavarovalnih produktov spodbude (honorarji, provizije, nedenarne koristi ali sheme spodbud - t.j. sklop pravil, ki urejajo plačevanje spodbud, vključno s pogoji, pod katerimi se spodbude plačajo), škodljiv vpliv na kakovost storitev za stranke?



	Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov
	5. Postopki po prodaji zavarovalnih produktov
	Question Title
	63. Ali ste vzpostavili mehanizme (pravila, standardi, postopki, procesi, nadzor,…) za zagotovitev, da se dokumenti s ključnimi informacijami o zavarovalnih naložbenih produktih redno pregledujejo in revidirajo pravočasno in ustrezno, da ostajajo točni, pošteni in jasni ter so revidirane različice na voljo takoj, ko je mogoče?

	Question Title
	64. Ali imate vzpostavljene mehanizme, s katerimi zagotavljate, da se informacije o vsakem naložbenem zavarovalnem produktu po njegovi prodaji vrnejo do osebja, ki oblikuje naložbene zavarovalne produkte?

	Question Title
	65. Navedite informacije, ki jih nudite strankam o zavarovalnem naložbenem produktu po nakupu zavarovalnega naložbenega produkta.

	Question Title
	66. Ali imate vzpostavljene mehanizme, s pomočjo katerih po prodaji zavarovalnega naložbenega produkta spremljate ustreznost produkta za stranke in beležite morebitne spremembe o osebnih okoliščinah strank, ki bi zahtevale spremembe produkta?



	Varstvo potrošnikov pri distribuciji zavarovalnih produktov
	6. Organizacijska kultura
	Question Title
	* 67. Ali ste vzpostavili interne mehanizme upravljanja odgovornosti do potrošnikov (vrednote, vedenje, vodenje, notranja komunikacija, dobre prakse, kompetence, usposabljanje zaposlenih, …) in nadzor odgovornosti do potrošnikov?

	Question Title
	* 68. Ali ste vzpostavili mehanizme, s pomočjo katerih spodbujate organizacijsko kulturo v zavarovalnici, da ta ne bi spodbujala neželenega (nepoštenega, nekorektnega,…) ravnanja s strankami?

	Question Title
	* 69. Ali ocenjujete kot USPEŠNE vzpostavljene mehanizme zavarovalnice za spremljanje, merjenje tveganj oškodovanja strank, za identificiranje problemov strank in za reševanje problemov strank?

	Question Title
	* 70. Ali ste vzpostavili organizacijo in nadzor, ki zagotavljata osredotočenost osebja in procesov zavarovalnice na dobre rezultate zavarovanj za stranke?

	Question Title
	* 71. Ali ste vzpostavili organizacijo in nadzor, ki zagotavlja osredotočenost osebja in procesov zavarovalnice na izravnavo tveganj, ki naj zagotovi univerzalen dostop strank do zavarovanj in večjo enakost med skupinami in vrstami strank?
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