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Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 85/2005, stran 8787 
 
Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 9. točke in 109. člena v zvezi s 140. 
členom in s 7. točko 139. člena in na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu 
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja   
 

Sklep 
o spremembah in dopolnitvah sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov – 

SKL2002 
 
 

1. člen 
 
Za prvim odstavkom 2. člena Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 8/02, 69/02, 129/03 in 105/04) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Zavarovalnice na 
obrazcu St-41/B ne izpolnijo vrstice pod zaporedno številko 15 za zavarovalno vrsto: Kreditno 
zavarovanje.«  
 

2. člen 
 
V drugem odstavku 3. člena se za navedbo »St-41/F,« doda navedba »St-41/K,«. 
 

3. člen 
 
Za drugim odstavkom 3. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Zavarovalnice na obrazcu 
St-41/A, St-41/D in St-41/F ne izpolnijo vrstice pod zaporedno številko 15 za zavarovalno vrsto: 
Kreditno zavarovanje.«  
 

4. člen 
 
Obrazec St-41/K je priloga tega sklepa. 
 

5. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Ljubljana, dne 14. septembra 2005. 
  

Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 

dr. Mihael Perman l. r. 
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2. člen
V drugem odstavku 3. člena se za navedbo »St-41/F,« doda navedba »St-41/K,«.

3. člen
Za drugim odstavkom 3. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Zavarovalnice na obrazcu St-41/A, St-41/D in 

St-41/F ne izpolnijo vrstice pod zaporedno številko 15 za zavarovalno vrsto: Kreditno zavarovanje.«

4. člen
Obrazec St-41/K je priloga tega sklepa.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 14. septembra 2005.

Predsednik
strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l. r.

Zavarovalnica: St-41/K

Obdobje:
Poslovno leto:

v 1000 SIT

v 1000 SIT
Najve�ja

obra�unana
t t-1 t-2 t-3 t-4 �ista premija

Obra�unana
�ista premija

v 1000 SIT

75% tehni�nega
izida**

12% obra�unane
�iste premije** Zgornja meja

Žig: Sestavil: Odgovorni delavec:_________________ , dne ___________20___

Najve�ja obra�unana �ista premija za kreditna zavarovanja*

Stanje izravnalnih rezervacij
Stanje izravnalnih rezervacij na 

dan 31. 12. preteklega 
obra�unskega leta

Stanje izravnalnih rezervacij na 
koncu obra�unskega obdobja

* Zavarovalnica izpolni tabelo samo za obdobje od 1. januarja do 31.decembra (4. kvartal)

 4  Prihodki od pozav. provizij in iz deležev v pozav. teh. izidu iz posameznih pozav. pogodb (-)
VIII  Drugi �isti zavarovalni odhodki
IX  Odhodki iz naslova popravkov vrednosti regresnih terjatev

** Zavarovalnica izpolni polje, �e je tehni�ni izid pozitiven

X Prihodki od izterjave regresnih terjatrev
XI  Tehni�ni izid za zavarovalno vrsto kreditnih zavarovanj (I+II+III-IV+V-VI-VII-VIII-IX+X)

VII �isti obratovalni stroški (1+2+3+4)
 1  Stroški pridobivanja zavarovanj
 2  Spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)
 3  Drugi obratovalni stroški

 5  Spremembe kosmatih škodnih rezervacij (+/-)
 6  Spremembe škodnih rezervacij za pozavarovalni in sozavarovalni del (+/-)
V  Sprememba drugih �istih zavarovalno-tehni�nih rezervacij (+/-)
VI �isti odhodki za bonuse in popuste

Izravnalne rezervacije kreditnih zavarovanj

Tehni�ni izid za zavarovalno vrsto kreditnih zavarovanj 
I �isti prihodki od zavarovalnih premij (1+2+3+4+5+6)
 1  Obra�unane kosmate zavarovalne premije
 2  Obra�unane sozavarovalne premije (+)
 3  Obra�unane sozavarovalne premije (-)
 4  Obra�unane pozavarovalne premije (-)
 5  Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)
 6  Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni in sozavarovalni del (+/-)

Obra�unsko leto

II  Razporejeni donos naložb
III  Drugi �isti zavarovalni prihodki
IV �isti odhodki za škode (1+2+3+4+5+6)
 1  Obra�unani kosmati zneski škod
 2  Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-)
 3  Obra�unani deleži sozavarovateljev (+/-)
 4  Obra�unani deleži pozavarovateljev (-)


