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Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 129/2003, stran 17958 
 
Na podlagi tretjega odstavka 91. člena ter 9. točke 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. 13/00 in 
nasl.; v nadaljevanju: ZZavar) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor   
 

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

SKL2002 
  

1. člen 
 
V obrazcih St-22, St-23, St-24, St-25, St-26, St-27, St-28, St-30, St-31, St-32, St-33/A, St-33/B, 
St-34/A, St-34/B, St-35, St-36, St-50 in St-53, ki so priloga sklepa o pošiljanju zavarovalno-
statističnih podatkov – SKL2002 (Uradni list RS, št. 8/02 in nasl.; v nadaljevanju: SKL2002) in so 
njegov sestavni del, se besedilo v vrstici z zaporedno številko 29 »Dodatno nezgodno 
zavarovanje« zamenja z besedilom »Dodatna zavarovanja«.  
 

2. člen 
 
V obrazcih St-19, St-20, St-29, St-37 in St-38, ki so priloga SKL2002 in so njegov sestavni del, se 
besedilo v vrstici z zaporedno številko 8 »dodatno nezgodno zavarovanje« zamenja z besedilom 
»dodatna zavarovanja«. Vrstica z zaporedno številko 8 se prestavi za dve mesti nižje tako, da 
postane vrstica z zaporedno številko 10, vrstici z zaporednima številkama 9 in 10 postaneta vrstici 
z zaporednima številkama 8 in 9.  
V obrazcu St-19 se v vrstici z zaporedno številko 2 spremeni besedilo »SKUPAJ (3 do 10) 
Življenjsko zavarovanje (točka 19)« z besedilom »SKUPAJ (3 do 9**) Življenjsko zavarovanje 
(točka 19)«. Na koncu obrazca se doda še besedilo: »** pri stolpcih 3, 4 in 5 se sešteje vrstice od 
3 do 10«.  
V obrazcu St-20 se v vrstici z zaporedno številko 2 spremeni besedilo »SKUPAJ (3 do 10) 
Življenjsko zavarovanje (točka 19)« z besedilom »SKUPAJ (3 do 9*) Življenjsko zavarovanje 
(točka 19)«. Na koncu obrazca se doda še besedilo: »* pri stolpcih 3, 4, 7 in 8 se sešteje vrstice 
od 3 do 10«.  
 

3. člen 
 
V obrazcu St-23, ki je priloga SKL2002 in je njegov sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu 
»Kosmata zavarovalna premija« spremeni v »Kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija«. 
V obrazcu St-25, ki je priloga SKL2002 in je njegov sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu 
»Kosmata prenosna premija« spremeni v »Kosmata zavarovalna in sozavarovalna prenosna 
premija«. 
V obrazcih St-27 in St-29, ki sta priloga SKL2002 in sta njegov sestavni del, se besedilo v prvem 
stolpcu »Kosmata odškodnina oziroma zavarovalnina*« spremeni v »Kosmata odškodnina 
oziroma zavarovalnina zavarovanj in sozavarovanj*«. 
V obrazcu St-30, ki je priloga SKL2002 in je njegov sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu 
»Kosmati cenilni stroški« spremeni v »Kosmati cenilni stroški zavarovanj in sozavarovanj«.   
V obrazcu St-33/A, ki je priloga SKL2002 in je njegov sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu 
»Kosmate rezervacije za odškodnine oziroma zavarovalnine*« spremeni v »Kosmate rezervacije 
za odškodnine oziroma zavarovalnine zavarovanj in sozavarovanj*«.  

 
 



V obrazcu St-33/B, ki je priloga SKL2002 in je njegov sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu 
»Kosmate rezervacije za cenilne stroške in stroške reševanja škod« spremeni v »Kosmate 
rezervacije za cenilne stroške in stroške reševanja škod zavarovanj in sozavarovanj«.  
V obrazcu St-35, ki je priloga SKL2002 in je njegov sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu 
»Kosmate rezervacije za bonuse, popuste in storno« spremeni v »Kosmate rezervacije za 
bonuse, popuste in storno zavarovanj in sozavarovanj«.  
V obrazcu St-37, ki je priloga SKL2002 in je njegov sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu 
»Kosmata mate-matična rezervacija« spremeni v »Kosmata matematična rezervacija zavarovanj 
in sozavarovanj«.  
V obrazcu St-39, ki je priloga SKL2002 in je njegov sestavni del, se besedilo v prvem stolpcu 
»Kosmate druge zavarovalno tehnične rezervacije« spremeni v »Kosmate druge zavarovalno 
tehnične rezervacije zavarovanj in sozavarovanj«. 
  

4. člen 
 
V obrazcu St-41/A, ki je priloga SKL2002 in je njegov sestavni del, se doda nova prva vrstica z 
besedilom »SKUPAJ (2 do 25)«, ostale vrstice z zaporednimi številkami od 1 do 24 se ustrezno 
spremenijo v 2 do 25. V novi prvi vrstici se izpolnijo samo stolpci od 1 do 4 ter stolpci od 11 do 16. 
Stolpci od 5 do 10 se v novi prvi vrstici počrnijo.  
 

5. člen 
 
V 2. členu SKL2002 se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 
»Zavarovalnice, ki opravljajo posle v državi članici, morajo zbirati statistične podatke o 
zavarovalnih poslih v posamezni državi članici in sicer ločeno za zavarovalne posle, ki jih 
opravljajo preko podružnice in za zavarovalne posle, ki jih opravljajo na podlagi neposrednega 
opravljanja zavarovalnih poslov. Zavarovalnice morajo zbirati podatke o številu zavarovanj, 
obračunanih zavarovalnih premijah, številu škod in obračunanih odškodninah oziroma 
zavarovalninah po zavarovalnih vrstah in vzroku nastanka škode ter o obračunanih stroških 
sklepne provizije po zavarovalnih vrstah v obliki in vsebini, predpisani z obrazci od St-1/A do St-
19/A ter St-53/A, ki so priloga tega sklepa. Zavarovalnica mora obrazce St-1/A do St-19/A ter St-
53/A izpolniti ločeno za vsako državo članico posebej, v kateri opravlja zavarovalne posle, preko 
podružnice ali na podlagi neposrednega opravljanja zavarovalnih poslov.«.  
 

6. člen 
 
V 3. členu SKL2002 se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
»Zavarovalnice morajo zbirati statistične podatke za posamezne pokojninske načrte o številu 
zavarovancev in višini matematičnih rezervacij, o številu zavarovancev in višini matematičnih 
rezervacij, ki so v mirovanju oziroma, ki so zadržali pravice, o številu delodajalcev, ki so vključeni 
v pokojninski načrt ter o delodajalcih, ki ne plačujejo premij, v obliki in vsebini predpisani z 
obrazcema St-56/I in St-56/K, ki sta priloga tega sklepa. 
Zavarovalnice, ki opravljajo posle v državi članici, morajo zbirati statistične podatke o 
zavarovalnih poslih v posamezni državi članici in sicer ločeno za zavarovalne posle, ki jih 
opravljajo preko podružnice in za zavarovalne posle, ki jih opravljajo na podlagi neposrednega 
opravljanja zavarovalnih poslov. Zavarovalnice morajo zbirati podatke o obračunanih 
zavarovalnih premijah in obračunanih odškodninah oziroma zavarovalninah po zavarovalnih 
vrstah v obliki in vsebini, predpisani z obrazcem St-50/A, ki je priloga tega sklepa. Zavarovalnica 
mora obrazec St-50/A izpolniti ločeno za vsako državo članico posebej, v kateri opravlja 
zavarovalne posle, preko podružnice ali na podlagi neposrednega opravljanja zavarovalnih 
poslov.«.  
 

7. člen 
 
V obrazcih St-47/A, St-47/B in St-47/C, ki so priloga SKL2002, se stolpca v glavi obrazcev, ki sta 
označena z »0« in »1«, označi z »a« in »b«, ter se ostale stolpce, označene z »2« do »33«, 
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označi z »1« do »32«. Formule v glavi obrazcev se spremenijo tako, da se formula »2-3« 
spremeni v formulo »1-2«, formula »5-6+7-8« spremeni v formulo »4-5+6-7«, formula »14-15+16-
17+18-19+20-21« spremeni v formulo »13-14+15-16+17-18+19-20, formula 
»5+7+14+16+18+20« spremeni v formulo »4+6+13+15+17+19«, formula »6+8+15+17+19+21« 
spremeni v formulo »5+7+14+16+18+20«, formula »26-27« spremeni v formulo »25-26«, formula 
»26/2« spremeni v formulo »25/1«, formula »27/3« spremeni v formulo »26/2« in formula »28/4« 
spremeni v formulo »27/3«.  
 

8. člen 
 
V obrazcih St-48/A, St-48/B in St-48/C, ki so priloga SKL2002 se zamenja prva dva stolpca tako, 
da je sedaj zaporedna številka vrstice v prvem stolpcu, medtem ko je leto nastanka škode v 
drugem stolpcu. Prav tako se doda tudi nova vrstica, s katero se označi stolpce, in sicer prva dva 
stolpca z »a« oziroma »b«, ostale s številkami od »1« do »34«.  
 

9. člen 
 
Obrazce St-19, St-20, St-22, St-23, St-24, St-25, St26, St-27, St-28, St-29, St-30, St-31, St-32, St-
33/A, St-33/B, St-34/A, St-34/B, St-35, St-36, St-37, St-38, St39, St-41/A, St-47/A, St-47/B, St-
47/C, St-48/A, St-48/B, St-48/C, St-50 in St-53, ki so priloga sklepa SKL2002 in so njegov 
sestavni del se nadomesti z obrazci, ki so priloga tega sklepa.  
 

10. člen 
 
Zavarovalnice prvič dostavijo statistične podatke na obrazcu St-50/A v roku dveh mesecev po 30. 
6. 2004 za obdobje od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004. 
Zavarovalnice prvič dostavijo statistične podatke na obrazcih od St-1/A do St-19/A ter obrazcu St-
53/A v roku treh mesecev po preteku poslovnega leta 2004. 
Zavarovalnice prvič dostavijo statistične podatke na obrazcih St-56/I in St-56/K v roku dveh 
mesecev po preteku poslovnega leta 2003.  
 

11. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Ljubljana, dne 15. decembra 2003.  
 

Predsednik Strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 

dr. France Križanič l. r. 
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S
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/
Š
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/22. 12. 2003

U
radni list R

epublike S
lovenije

Zavarovalnica:    

Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti: St-1/A
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:
Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto:

Nezgodno zavarovanje (vklju no z zavarovanji nesre  pri delu in poklicnih obolenj)

Obdobje: 
Poslovno leto: 

polic zavarovancev VSEH
od tega z 
enkratnim 
izpla ilom

od tega z 
obro nim 
izpla ilom

VSA
od tega izpla ana v 
enkratnem znesku

od tega izpla ana v 
obrokih

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 SKUPAJ (2 do 10)

2 Nezgodno zav. oseb pri opravljanju rednega poklica in izven njega   

3 Nezgodno zav. oseb v motornih vozilih in pri opravljanju posebnih dejavnosti  

4 Nezgodno zav. otrok in šolske mladine in posebna nezgodna zav. mladine   

5 Skupinsko nezgodno zav. gostov, obiskovalcev in turistov  

6 Skupinsko nezgodno zav. potrošnikov, naro nikov ipd.  

7 Druga posebna nezgodna zavarovanja  

8 Obvezno zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesre e  

9 Zavarovanje lastnika vozila in voznika za telesne poškodbe  

10 Vsa druga nezgodna zavarovanja  

* ne vsebuje cenilnih stroškov

 
______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zneski v 000 SIT

Zavarovanja

Število

Obra unana 
zavarovalna premija

Škode

Število škod Obra unana kosmata zavarovalnina *
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Š
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/22. 12. 2003 / S
tran 17961

Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti: St-2/A
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:
Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto:

Zdravstveno zavarovanje

Obdobje: 
Poslovno leto: 

polic zavarovancev
SKUPAJ
(5 + 6)

povra ilo 
stroškov 

zdravljenja
drugo

SKUPAJ
(8 + 9)

povra ilo stroškov 
zdravljenja

drugo

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 SKUPAJ (2 do 7)

2 Zdrav.zav.seb, ki so po zakonu izklju ene iz obveznega zdrav. zav. za **

3 Zdrav.zav.seb, ki so po zakonu izklju ene iz obveznega zdrav. zav. za ***

4 Dopolnilno zdrav. zav.iz 7.odstavka 2. lena ZZavar

5 Zdr.zav.za tveganja, ki jih ob uveljavljanju po druga nih postopkih krije obvez.zdrav.zav. 

6 Zdr.zav. za ve ji obseg pravic in višji standard storitev, kot ga krije obvezno zdrav. zav.

7 Vsa druga zdravstvena zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov

** tveganja, ki jih za druge osebe krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

*** tveganja, ki jih za druge osebe lahko krije dopolnilno zdravstveno zav.iz 7.odstavka 2. lena ZZavar

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode

Število

Obra unana 
zavarovalna premija

Število škod Obra unana kosmata zavarovalnina *



S
tran 17962

/
Š
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/22. 12. 2003

U
radni list R

epublike S
lovenije

Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto: St-3/A
Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 4)

2 Kasko zavarovanje cestnih motornih vozil z lastnim pogonom, razen tirnih

3 Kasko zavarovanje drugih cestnih vozil (brez pogona)

4 Vsa druga zavarovanja kopenskih motornih vozil

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode
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Š
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto: St-4/A
Zavarovanje tirnih vozil 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 + 3)

2 Kasko zavarovanje tirnih vozil

3 Vsa druga zavarovanja tirnih vozil 

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto: St-5/A
Letalsko zavarovanje  

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 + 3)

2 Kasko zavarovanje letal in drugih zra nih plovil

3 Vsa druga letalska zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode
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Š
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto: St-6/A
Zavarovanje plovil 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 4)

2 Kasko zavarovanje ladij in olnov v pomorski plovbi

3 Kasko zavarovanje ladij in olnov v re no-jezerski plovbi

4 Vsa druga zavarovanja plovil

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___                 Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto: St-7/A
Zavarovanje prevoza blaga 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 4)

2 Zavarovanje blaga v mednarodnem transportu

3 Zavarovanje blaga v doma em transportu

4 Vsa druga transportna kargo zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___                  Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode
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Š
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto: St-8/A
Zavarovanje požara in elementarnih nesre  

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 6)

2 Požarno zav. in zav. nekaterih drugih nevarnosti izven industrije in obrti

3 Požarno zav. in zav. nekaterih drugih nevarnosti v industriji in obrti

4 Požarno zavarovanje premoženja elektrogospodarskih podjetij

5 Vsa druga požarna zavarovanja

6 Zavarovanje jedrskih nevarnosti

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___                        Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti: St-9/A
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:
Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto:

Drugo škodno zavarovanje 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 16)

2 Strojelomno zavarovanje

3 Strojelomno zavarovanje opreme elektrogospodarskih podjetij

4 Gradbeno zavarovanje

5 Montažno zavarovanje

6 Zavarovanje filmske proizvodnje

7 Zavarovanje ra unalnikov

8 Zavarovanje blaga v hladilnicah

9 Stanovanjsko zavarovanje

10 Zavarovanje rudnikov

11 Zavarovanje nevarnosti v PTT prometu

12 Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa

13 Zavarovanje stekla

14 Zavarovanje posevkov in plodov

15 Zavarovanje živali

16 Vsa ostala druga škodna zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Škode
Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja



U
radni list R

epublike S
lovenije
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto: St-10/A
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 4)

2
Zavarovanje lastnikov cestnih motornih vozil proti odgovornosti za škodo, 
povzro eno tretjim osebam

3 Zavarov. prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu

4 Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi motornih vozil

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto: St-11/A
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 4)

2
Zavarovanje lastnikov zrakoplovov proti odgovornosti za škodo, povzro eno 
tretjim osebam

3 Zavarov. prevozniške odgovornosti za blago v zra nem prometu

4 Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti: St-12/A
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:
Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 7)

2 Zavarovanje odgovornosti v pomorskem prometu

3 Zavarovanje odgovornosti v re nem in jezerskem prometu

4 Zavarovanje odgovornosti popravljavcev vodnih plovil

5 Zavarovanje odgovornosti marine

6 Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v pomorskem in re no-jezerskem prometu

7 Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi plovil

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto: St-13/A
Splošno zavarovanje odgovornosti 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 24)

2 Zavarovanje odgovornosti v železniškem prometu

3 Zavarovanje odgovornosti filmskega producenta

4 Zavarovanje splošne odgovornosti

5 Zavarovanje proizvajal eve odgovornosti za izdelke

6 Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca gradbenih del

7 Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca montažnih del

8 Zavarovanje garancije proizvajalca, prodajalca ali dobavitelja

9 Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu

10 Zavarovanje špediterske odgovornosti v doma em prometu

11 Obvezno zavarovanje odgovornosti revizijskih družb

12 Obvezno zavarovanje projektantske odgovornosti 

13 Obvezno zavarovanje odvetniške odgovornosti 

14 Obvezno zavarovanje zdravniške odgovornosti 

15 Obvezno zavarovanje notarske odgovornosti 

16 Obvezno zav. odgovornosti proizvajalcev zdravil in medicinskih pripomo kov

17 Obvezno zavarovanje odgovornosti zavarovalnih posredniških družb

18 Obvezno zavarovanje odgovornosti sodnih izvršiteljev 

19 Obvezno zav. odgovornosti overiteljev kvalificiranih potrdil elektronskih podpisov

20 Obvezno zavarovanje odgovornosti gorskih vodnikov 

21 Obvezno zavarovanje odgovornosti geodetskih podjetij 

22 Obvezno zavarovanje odgovornosti certifikacijskih organov za potrejevanje skladnosti gradbenih proizvodov

23 Obvezno zavarovanje odgovornosti upravljavcev streliš  

24 Vsa druga splošna zavarovanja odgovornosti

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto: St-14/A
Kreditno zavarovanje 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 + 5)

2 Zavarovanje izvoznih kreditov (terjatev) (3 + 4)

3 komercialnih nevarnosti

4 nekomercialnih nevarnosti

5 Zavarovanje drugih vrst kreditov (6 do 13)

6 potrošniški

7 stanovanjski

8 samostojnim podjetnikom

9 ostalim pravnim osebam

10 terjatev fizi nim osebam (razen št. 12)

11 terjatev pravnim osebam (razen št. 12)

12 terjatev – leasing

13 Vsa druga kreditna zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti: St-15/A
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:
Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto:

Kavcijsko zavarovanje 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 + 3)

2 Kavcijsko zavarovanje

3 Vsa druga kavcijska zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto: St-16/A
Zavarovanje razli nih finan nih izgub 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 7)

2 Šomažno požarno zavarovanje

3 Šomažno strojelomno zavarovanje

4 Zavarovanje prireditev

5 Zavarovanje proti škodam zaradi odkupa valutnih falsifikatov

6 Zavarovanje nevarnosti odpovedi turisti nih potovanj

7 Vsa druga zavarovanja razli nih finan nih izgub

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanja Škode
Zavarovanje
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto: St-17/A
Zavarovanje stroškov postopka

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 + 3)

2 Stroški odvetnikov in drugi stroški postopka

3 Vsa druga zavarovanja stroškov postopka

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Statisti ni bilten za zavarovalno vrsto: St-18/A
Zavarovanje pomo i 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obra unana zavarovalna 
premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 4)

2 Avtomobilska pomo  - na potovanjih

3 Zdravstvena pomo  - na potovanjih

4 Vsa druga zavarovanja pomo i

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-19

Statisti ni bilten za zavarovalne vrste pod to kami 19 do 23 drugega odstavka 2. lena ZZavar:

Življenjska zavarovanja 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

polic zavarovancev

a b 1 2 3 4 5

1 SKUPAJ (2 + 11 + 12 + 15 + 16)

2 SKUPAJ (3 do 9**)    Življenjsko zavarovanje (to ka 19)

3 - zavarovanje za smrt

4 - zavarovanje za doživetje

5 - zavarovanje za smrt in doživetje - mešano zavarovanje

6 - rentno zavarovanje (razen pod št. 7)

7 - rentno zavarovanje - izpla ila po pokojninskih na rtih po ZPIZ-1

8 - prost. pokojninska in invalidska zavarovanja (razen pod 7 oz. 14 oz. 18)

9 - vsa druga življenjska zavarovanja 

10 - dodatna zavarovanja

11 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

12 SKUPAJ (13 + 14)    Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

13 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21) po ZZavar

14 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21) po ZPIZ-1

15 Tontine (to ka 22)

16 SKUPAJ (17 + 18)    Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) 

17 - zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) po ZZavar

18 - zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) po ZPIZ-1

* ne vsebuje cenilnih stroškov

** pri stolpcih 3, 4 in 5 se sešteje vrstice od 3 do 10

______________, dne _____20___                                Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode

Število Obra unana 
zavarovalna premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *
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Zavarovalnica:    etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Statisti ni bilten za zavarovalne vrste pod to kami 19 do 23 drugega odstavka 2. lena ZZavar: St-19/A
Življenjska zavarovanja 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

polic zavarovancev

a b 1 2 3 4 5

1 SKUPAJ (2 + 11 + 12 + 15 + 16)

2 SKUPAJ (3 do 9**)    Življenjsko zavarovanje (to ka 19)

3 - zavarovanje za smrt

4 - zavarovanje za doživetje

5 - zavarovanje za smrt in doživetje - mešano zavarovanje

6 - rentno zavarovanje (razen pod št. 7)

7 - rentno zavarovanje - izpla ila po pokojninskih na rtih po ZPIZ-1

8 - prost. pokojninska in invalidska zavarovanja (razen pod 7 oz. 14 oz. 18)

9 - vsa druga življenjska zavarovanja 

10 - dodatna zavarovanja

11 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

12 SKUPAJ (13 + 14)    Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

13 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21) po ZZavar

14 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21) po ZPIZ-1

15 Tontine (to ka 22)

16 SKUPAJ (17 + 18)    Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) 

17 - zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) po ZZavar

18 - zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) po ZPIZ-1

* ne vsebuje cenilnih stroškov

** pri stolpcih 3, 4 in 5 se sešteje vrstice od 3 do 10

______________, dne _____20___                                Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode

Število Obra unana 
zavarovalna premija

Število škod
Obra unana kosmata 

zavarovalnina *
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-20

Dolgoro na zavarovanja
Sklenjene zavarovalne pogodbe za dolgoro na zavarovanja

Obdobje: 
Poslovno leto: 

polic zavarovancev polic zavarovancev

a b 1 2 3 4 5 6 7 8

1 SKUPAJ (2+11+12+15+16+19+20+21)

2 SKUPAJ (3 do 9*)    Življenjsko zavarovanje (to ka 19)

3 - zavarovanje za smrt

4 - zavarovanje za doživetje

5 - zavarovanje za smrt in doživetje - mešano zavarovanje

6 - rentno zavarovanje (razen pod št. 7)

7 - rentno zavarovanje - izpla ila po pokojninskih na rtih po ZPIZ-1

8 - prost. pokojninska in invalidska zavarovanja (razen pod 7 oz. 14 oz. 18)

9 - vsa druga življenjska zavarovanja 

10 - dodatna zavarovanja

11 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

12 SKUPAJ (13 + 14)    Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

13 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21) po ZZavar

14 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21) po ZPIZ-1

15 Tontine (to ka 22)

16 SKUPAJ (17 + 18)    Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) 

17 - zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) po ZZavar

18 - zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) po ZPIZ-1

19 Zdravstvena zavarovanja (razen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj)

20 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena ZZavar

21
Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matemati no rezervacijo po 127. lenu 
ZZavar

* pri stolpcih 3, 4, 7 in 8 se sešteje vrstice od 3 do 10

______________, dne _____20___                                                        Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zavarovalna vsota, rente 
na letnem nivoju in ostale 

koristi

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Zavarovanja z enkratnim pla ilom premije Zavarovanja z obro nim pla ilom premije

Število
Kosmata enkratna 

premija

Zavarovalna vsota, rente 
na letnem nivoju in ostale 

koristi

Število
Kosmata letna 

premija
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-22

Statisti ni bilten o številu škod:
Število škod po posameznih zavarovalnih vrstah

Obdobje: 
Poslovno leto: 

nerešenih na koncu 
obdobja 

(1+2+3 - 4)

a b 1 2 3 4 5 6

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19; razen zav. vrst pod t . 20 do 23, 2. odst. 2. l. ZZavar) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Zap. št. 
vrstice

Število škod

rešenih v obdobju 
prijavljenih v 

obdobju  

nerešenih na dan 31.12. 
predhodnega poslovnega 

leta

ponovno odprtih v 
obdobju

za katere na zadnji dan obdobja še 
poteka sodni spor ali so v 

arbitražnem postopku
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Zavarovalnica:    etrtletno      
St-23

zavarovanje

Obra unana premija:
Zavarovalna premija

Obdobje: 
Poslovno leto: 

a b 1 2 3 4 5

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ -1

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Znesek, oddan v 
pozavarovanje

Sprejeta 
sozavarovalna 

premija

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja 
Kosmata zav. in 
sozavarovalna 

premija

Znesek, oddan v 
sozavarovanje

ista zavar. 
premija               (1 -

2 - 3)
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-24

pozavarovanje

Obra unana premija:
Pozavarovalna premija 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

ista premija 
sprejetih cesij

ista premija 
sprejetih retrocesij

ista premija 
skupaj 

(1 - 2) (4 - 5) (3 + 6)

a b 1 2 3 4 5 6 7

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja  
Kosmata premija 

sprejetih cesij

Zneski v 000 SIT

Znesek, oddan v 
retrocesijo 

sprejetih cesij

Kosmata premija 
sprejetih retrocesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 

sprejetih retrocesij
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-25

zavarovanje

Obra unana premija:
Prenosna premija zavarovanja na zadnji dan 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

ista prenosna 
premija

(1 - 2 - 3)

a b 1 2 3 4 5

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata 
zavarovalna in 
sozavarovalna 

prenosna premija

Znesek, oddan v 
sozavarovanje

Znesek, oddan v 
pozavarovanje

Prenosna premija 
sprejetih 

sozavarovanj
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-26

pozavarovanje

Obra unana premija:
Prenosna premija pozavarovanja na zadnji dan 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

ista prenosna premija 
sprejetih cesij

ista prenosna premija 
sprejetih retrocesij

ista prenosna premija 
skupaj 

(1 - 2) (4 - 5) (3 + 6)

a b 1 2 3 4 5 6 7

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___                                Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Kosmata prenosna 
premija sprejetih 

retrocesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 

sprejetih retrocesij

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Kosmata premija sprejetih 

cesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 

sprejetih cesij
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-27

zavarovanje

Obra unana odškodnina:
Odškodnina oz. zavarovalnina zavarovanja

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v 000 SIT

ista odškodnina oz. 
zavarovalnina* 

(1 - 2 - 3)

a b 1 2 3 4 5

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___           Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Znesek, oddan v 
pozavarovanje*

Znesek v odško-
dninah sprejetih 
sozavarovanj* 

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Kosmata odškodnina oz. 
zavarovalnina zavarovanj 

in sozavarovanj*

Znesek, oddan v 
sozavarovanje*
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-28

pozavarovanje

Obra unana odškodnina:
Odškodnina oz. zavarovalnina pozavarovanja 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

ista odškodnina oz. 
zavarovalnina sprejetih

cesij*

ista odškodnina oz. 
zavarovalnina sprejetih 

retrocesij*

ista odškodnina oz. 
zavarovalnina skupaj* 

(1 - 2) (4 - 5) (3 + 6)

a b 1 2 3 4 5 6 7

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Kosmata odškodnina 
oz. zavarovalnina iz 

sprejetih cesij*

Znesek, 
oddan v 

retrocesijo 
sprejetih 

cesij*

Kosmata 
odškodnina oz. 
zavarovalnina 

sprejetih 
retrocesij*

Znesek, oddan 
v retrocesijo 

sprejetih 
retrocesij*
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Zavarovalnica:    
St-29

Odškodnine oz. zavarovalnine za dolgoro na zavarovanja

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v 000 SIT

ista odškodnina oz. 
zavarovalnina* 

(1 - 2 - 3)

a b 1 2 3 4 5

1 SKUPAJ (2+11+12+15+16+19+20+21)

2 SKUPAJ (3 do 10)    Življenjsko zavarovanje (to ka 19)

3 - zavarovanje za smrt

4 - zavarovanje za doživetje

5 - zavarovanje za smrt in doživetje - mešano zavarovanje

6 - rentno zavarovanje (razen pod št. 7)

7 - rentno zavarovanje - izpla ila po pokojninskih na rtih po ZPIZ-1

8 - prost. pokojninska in invalidska zavarovanja (razen pod 7 oz. 14 oz. 18)

9 - vsa druga življenjska zavarovanja 

10 - dodatna zavarovanja

11 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

12 SKUPAJ (13 + 14)    Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

13 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21) po ZZavar

14 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21) po ZPIZ-1

15 Tontine (to ka 22)

16 SKUPAJ (17 + 18)    Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) 

17 - zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) po ZZavar

18 - zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) po ZPIZ-1

19 Zdravstvena zavarovanja (razen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj)

20 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena ZZavar

21
Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matemati no rezervacijo po 127. 
lenu ZZavar

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___                  Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Znesek, oddan v 
pozavarovanje*

Znesek v odškodninah 
sprejetih sozavarovanj*

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Kosmata odškodnina oz. 
zavarovalnina zavarovanj 

in sozavarovanj*

Znesek, oddan v 
sozavarovanje*
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-30

zavarovanje

Obra unana cenilni stroški:
Cenilni stroški zavarovanja 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v 000 SIT

isti cenilni stroški

(1 - 2 - 3)

a b 1 2 3 4 5

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___                     Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Znesek, oddan v 
pozavarovanje

Znesek v cenilnih 
stroških iz sprejetih 

sozavarovanj

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Kosmati cenilni stroški 

zavarovanj in 
sozavarovanj

Znesek, oddan v 
sozavarovanje
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-31

pozavarovanje

Obra unana cenilni stroški:
Cenilni stroški pozavarovanja

Obdobje: 
Poslovno leto: 

isti cenilni stroški 
sprejetih cesij

isti cenilni stroški 
sprejetih retrocesij

isti cenilni stroški 
skupaj 

(1 - 2) (4 - 5) (3 + 6)

a b 1 2 3 4 5 6 7

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Kosmati cenilni stroški 

iz sprejetih cesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 

sprejetih cesij

Kosmati cenilni stroški 
sprejetih retrocesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo sprejetih 

retrocesij
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Zavarovalnica:    letno
St-32

zav. / pozav.

Pregled uveljavljenih terjatev:
Uveljavljene regresne terjatve in popravki vrednosti  regresnih terjatev

Obdobje: 
Poslovno leto: 

           

Pla ilo regresnih 
zavezancev

Odpisi terjatev

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja Zmanjšanje v 
poslovnem letu

Stanje na za etku 
poslovnega leta

Pove anje v 
poslovnem letu

Zneski v 000 SIT

Regresne terjatve Popravki vrednosti regresnih terjatev

Zmanjšanje v poslovnem letu

Stanje na za etku 
leta

Pove anje v 
poslovnem letu

Stanje na koncu leta 
(1 + 2 - 3 - 4)

Stanje na koncu leta 
(6 + 7 - 8)

Popravljena 
vrednost regresnih 

terjatev (5 - 9)
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-33/A

zavarovanje

Obra unane rezervacije na zadnji dan:
Za odškodnine oziroma zavarovalnine zavarovanja

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v 000 SIT

ista rezervacija *

(1 - 2 - 3)

a b 1 2 3 4 5 6

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

*ne vsebuje rezervacij za cenilne stroške

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata rezervacija za 
odškodnine oz. 

zavarovalnine zavarovanj 
in sozavarovanj*

Kosmata rezervacija za 
odškodn.oz.zavarovalnine za 

zahtevke, za katere poteka 
sodni spor ali so v arbitražnem 

postopku *

Rezervacija za odškodnine oziroma zavarovalnine

Znesek, oddan v 
pozavarovanje*

Rezervacija za odškodnine 
oziroma zavarovalnine iz 
sprejetih sozavarovalnih 

poslov *

Znesek, oddan v 
sozavarovanje*
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-33/B

zavarovanje

Obra unane rezervacije na zadnji dan:
Za cenilne stroške in stroške reševanja škod zavarovanja

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v 000 SIT

ista rezervacija za 
cenilne stroške in stroške 

reševanja škod

(1 - 2 - 3)

a b 1 2 3 4 5 6

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Kosmata rezervacija za cenilne 
stroške in stroške reš. škod za 

zahtevke, za katere poteka 
sodni spor ali so v arbitražnem 

postopku

Rezervacija za cenilne stroške in stroške reševanja škod

Znesek, oddan v 
pozavarovanje

Rezervacija za cenilne 
stroške in stroške reševanja 

škod iz sprejetih 
sozavarovalnih poslov 

Znesek, oddan v 
sozavarovanje

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata rezervacija za 
cenilne stroške in stroške 
reševanja škod zavarovanj 

in sozavarovanj
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-34/A

pozavarovanje

Obra unane rezervacije na zadnji dan:
Za odškodnine oz. zavarovalnine pozavarovanja

Obdobje: 
Poslovno leto: 

ista rezervacija 
sprejetih cesij*

ista rezervacija za 
odšk.oz. zavarovalnino 

sprejetih retrocesij*

ista rezervacija za 
odšk.oz. zavarovalnino 

skupaj* 

(1 - 2) (4 - 5) (3 + 6)

a b 1 2 3 4 5 6 7

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

* ne vsebuje rezervacij za cenilne stroške

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata 
rezervacija za 

odšk. oz. 
zavarovalnino iz 
sprejetih cesij*

Znesek, oddan v 
retrocesijo 

sprejetih cesij*

Kosmata 
rezervacija za 

odšk.oz. 
zavarovalnino 

sprejetih 
retrocesij*

Znesek, oddan v 
retrocesijo 
sprejetih 

retrocesij*
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-34/B

pozavarovanje

Obra unane rezervacije na zadnji dan:
Za cenilne stroške in stroške reševanja škod pozavarovanja

Obdobje: 
Poslovno leto: 

ista rezervacija za 
cenilne stroške in stroške 
reš. škod sprejetih cesij

ista rezerervacija za 
cenilne stroške in 
stroške reš. škod 

sprejetih retrocesij

ista rezervacija za 
cenilne stroške in stroške 

reš. škod skupaj 

(1 - 2) (4 - 5) (3+6)

a b 1 2 3 4 5 6 7

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata 
rezervacija za 

cenilne stroške in 
str. reš. škod iz 
sprejetih cesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 

sprejetih cesij

Kosmata rezer. 
za cenilne stroške 

in stroške reš. 
škod sprejetih 

retrocesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 

sprejetih retrocesij
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-35

zavarovanje

Obra unane rezervacije na zadnji dan:
Zavarovalna rezervacija za bonuse, popuste in storno

Obdobje: 
Poslovno leto: 

 
ista rezervacija za bonuse, 

popuste in storno

(1 - 2 - 3)

a b 1 2 3 4 5

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___                           Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Znesek, oddan v 
pozavarovanje

Rezervacija za bonuse, 
popuste in storno 

sprejetih sozavarovanj

Znesek, oddan v 
sozavarovanje

Kosmata rezervacija za 
bonuse, popuste in 

storno zavarovanj in 
sozavarovanj
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Zavarovalnica:    etrtletno  
St-36

pozavarovanje

Obra unane rezervacije na zadnji dan:
Pozavarovalna rezervacija za bonuse, popuste in storno

Obdobje: 
Poslovno leto: 

ista rezervacija za 
bonuse, popuste in storno 

sprejetih cesij

ista rezervacija za 
bonuse, popuste in storno 

sprejetih retrocesij

ista rezervacija za 
bonuse, popuste in storno 

skupaj 

(1 - 2) (4 - 5) (3 + 6)

a b 1 2 3 4 5 6 7

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Kosmata rezervacija za 
bonuse, popuste in 

storno sprejetih 
retrocesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 
sprejetih 
retrocesij

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Kosmata rezervacija za 

bonuse, popuste in storno 
iz sprejetih cesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 

sprejetih cesij



S
tran 17998

/
Š
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/22. 12. 2003

U
radni list R

epublike S
lovenije

Zavarovalnica:    etrtletno
St-37

zavarovanje

Obra unane rezervacije na zadnji dan:
Matemati na rezervacija dolgoro nih zavarovanj

Obdobje: 
Poslovno leto: 

ista matemati na 
rezervacija

(1 - 2 - 3)

a b 1 2 3 4 5

1 SKUPAJ (2+11+12+15+16+19+20+21)

2 SKUPAJ (3 do 10)    Življenjsko zavarovanje (to ka 19)

3 - zavarovanje za smrt

4 - zavarovanje za doživetje

5 - zavarovanje za smrt in doživetje - mešano zavarovanje

6 - rentno zavarovanje (razen pod št. 7)

7 - rentno zavarovanje - izpla ila po pokojninskih na rtih po ZPIZ-1

8 - prost. pokojninska in invalidska zavarovanja (razen pod 7 oz. 14 oz. 18)

9 - vsa druga življenjska zavarovanja 

10 - dodatna zavarovanja

11 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

12 SKUPAJ (13 + 14)    Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

13 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21) po ZZavar

14 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21) po ZPIZ-1

15 Tontine (to ka 22)

16 SKUPAJ (17 + 18)    Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) 

17 - zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) po ZZavar

18 - zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) po ZPIZ-1

19 Zdravstvena zavarovanja (razen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj)

20 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena ZZavar

21 Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matemati no rezervacijo po 127. lenu ZZavar

______________, dne _____20___                               Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Metemati na 
rezervacija 
sprejetih 

sozavarovanj

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Kosmata matemati na 
rezervacija zavarovanj 

in sozavarovanj

Znesek, oddan v 
sozavarovanje

Znesek, oddan v 
pozavarovanje



U
radni list R

epublike S
lovenije

Š
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/22. 12. 2003 / S
tran 17999

Zavarovalnica:    etrtletno
St-38

pozavarovanje

Obra unane rezervacije na zadnji dan:
Matemati na rezervacija dolgoro nih pozavarovanj

Obdobje: 
Poslovno leto: 

ista matem. 
rezervacija 

sprejetih cesij

ista matem. 
rezervacija 
sprejetih 
retrocesij

ista matem. 
rezervacija 

skupaj 

(1 - 2) (4 - 5) (3 + 6)

a b 1 2 3 4 5 6 7

1 SKUPAJ (2+11+12+15+16+19+20+21)

2 SKUPAJ (3 do 10)    Življenjsko zavarovanje (to ka 19)

3 - zavarovanje za smrt

4 - zavarovanje za doživetje

5 - zavarovanje za smrt in doživetje - mešano zavarovanje

6 - rentno zavarovanje (razen pod št. 7)

7 - rentno zavarovanje - izpla ila po pokojninskih na rtih po ZPIZ-1

8 - prost. pokojninska in invalidska zavarovanja (razen pod 7 oz. 14 oz. 18)

9 - vsa druga življenjska zavarovanja 

10 - dodatna zavarovanja

11 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

12 SKUPAJ (13 + 14)   Življenjsko zavar. vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

13 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21) po ZZavar

14 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21) po ZPIZ-1

15 Tontine (to ka 22)

16 SKUPAJ (17 + 18)    Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) 

17 - zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) po ZZavar

18 - zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23) po ZPIZ-1

19 Zdravstvena zavarovanja (razen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj)

20 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena ZZavar

21
Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matemati no rezervacijo po 
127. lenu ZZavar

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Kosmata matem. 
rezervacija 
sprejetih 
retrocesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 
sprejetih 
retrocesij

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata 
matemati na 
rezervacija iz 
sprejetih cesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 

sprejetih cesij
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/
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Zavarovalnica:    etrtletno
St-39

zavarovanje

Obra unane rezervacije na zadnji dan:
Druge zavarovalno-tehni ne rezervacije zavarovanja

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v 000 SIT

iste druge zavarovalno-
tehni ne rezervacije

(1 - 2 - 3)

a b 1 2 3 4 5

1 SKUPAJ (2 do 11)

2 Rezervacije za zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo 

3 Rezervacije za zavarovanja proizvajal eve odgovornosti za farmacevtske izdelke

4 Rezervacije za zavarovanje nevarnosti potresa

5 Rezervacije za zavarovanje nevarnosti poplave

6 Rezervacije za neiztekle rizike

7 Rezervacije za valutne neusklajenosti

8 Rezervacije za naložbene neusklajenosti

9 Rezervacije za posebna upravi enja iz življ. zavarovanj

10 Rezervacije za posebna upravi enja iz premož. zavarovanj

11 Rezervacije za vse ostale nevarnosti

 
______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zap. št. 
vrstice

Druge zavarovalno-tehni ne rezervacije
Druge zavarovalno-

tehni ne rezervacije iz 
sprejetih sozavarovanj 

Znesek, oddan v 
sozavarovanje

Kosmate druge 
zavarovalne tehni ne 

rezervacije zavarovanj in 
sozavarovanj

Znesek, oddan v 
pozavarovanje



U
radni list R

epublike S
lovenije

Š
t. 129

/22. 12. 2003 / S
tran 18001

Zavarovalnica:                      

St-41/A
zav. / pozav.

Izravnalne rezervacije - podatki za izra un izravnalnih rezervacij in stanje izravnalnih rezervacij na zadnji dan obdobja 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zgornja meja 
obveznosti na 

koncu drse ega
leta

 3,5 odstotkov zgornje 
meje obveznosti

Povpre ni delež škod 
opazovanega obdobja

Delež škod 
drse ega leta

Razlika 
povpre nega 

deleža škod in 
deleža škod  

drse ega leta

Lastni delež 
obra unene 
premije za 
drse e leto

isti odhodki 
za škode 

drse ega leta

75% razlike med 
istimi prihodki od 

premij drse ega leta
in istimi odhodki 
za škode drse ega 

leta

Dejansko pove anje 
po enajstem odstavku 
118. lena ZZavar na 
koncu drse ega leta

 (St-
41/F,st.10)

(3,5% *(3))  (St-41/B,st.11) (St-41/D,st.12) (5-6) (St-41/F,st.9)
0,75*((St-

41/D,st.11)-9)
dvanajstem odstavku 

118. lena ZZavar 
4. lenu ZZavar-A

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 SKUPAJ (2 do 25)

2 Nezgodno zavarovanje

3 Zdravstveno zavarovanje

4 Zavarovanje kopenskih motornih vozil

5 Zavarovanje tirnih vozil

6 Letalsko zavarovanje

7 Zavarovanje plovil

8 Zavarovanje prevoza blaga

9 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

10
Drugo škodno zavarovanje - zav. posevkov in 
plodov proti to i in pozebi

11
Drugo škodno zavarovanje – razen zavarovanj 
iz 9

12
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih 
vozil

13
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi 
zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub   

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 Življenjsko zavarovanje

22 Zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva

23
Življenjsko zavarovanje vezano na enote 
investicijskih skladov

24 Tontine

25 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il

______________, dne _____20___    Žig              Sestavil: Odg.delavec:

Pove anje po 
desetem 
odstavku 
118. lena 
ZZavar

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta

Stanje 
izr.rez.na 
za etku 

drse ega leta

Stanje 
izr.rez.na dan 

31.12. 
predhodnega 

poslovnega leta

Zneski v 000 SIT

Znesek, ki ga 
zavarovalnica na 

koncu drse ega leta 
namenja za 

oblikovanje izr.rez.nad
ravnijo dolo eno v 
osmem in devetem 
odstavku 1. lena 

ZZavar-A

Dejansko zmanjšanje izr.rez.na koncu drse ega leta
po                                       Stanje izr.rez.na koncu

drse ega leta
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/
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U
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Zavarovalnica:    letno
St-47/A

Premije, odškodnine oz. zavarovalnine, število škod, cenilni stroški in stroški reševanja škod glede na leto prihodkov oziroma leto nastanka škode

Poslovno leto:  
Zavarovalna vrsta:

Kosmate in 
sprejeto 

sozavarovanje

Znesek, oddan v 
sozavarovanje in 
pozavarovanje

Kosmate in sprejeto 
sozavarovanje

Znesek, oddan v 
sozavarovanje in 
pozavarovanje

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 do vklju no leta t - 10

2 t - 9

3 t - 8

4 t - 7

5 t - 6

6 t - 5

7 t - 4

8 t - 3

9 t - 2

10 t - 1

11 Poslov. leto (t)

12 SKUPAJ

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___    Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zap. št. 
vrstice

Število rešenih 
škod v letu t z 
zavarovalnino, 

razli no od 0 SIT

Kumulativne 
uveljavljene regresne 

terjatve in ista 
iztržljiva vrednost od 

prodaje v škodnih 
primerih 

poškodovanih 

Leta prihodkov zav. premij 
in nastanka škod Kosmata in 

sprejeto sozav.

Prihodki od zavarovalnih premij

Število delno rešenih 
škod v letu t

Zneski v 000 SIT

Število rešenih škod v 
letu t z zavarovalnino, 

enako 0 SIT

Znesek, oddan v 
sozavarovanje in 
pozavarovanje

Kumulativno obra unane odškodnine oz. zavarovalnine, cenilni stroški in str. reševanja škod

Odškodnine oz. zavarovalnine * Cenilni stroški in str. reševanja škod

ista (1 - 2) 
Skupaj (4 - 5 + 6 - 

7)   



U
radni list R

epublike S
lovenije

Š
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/22. 12. 2003 / S
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Zavarovalnica:    
St-47/B

Premije, odškodnine oz. zavarovalnine, število škod, cenilni stroški in stroški reševanja škod glede na leto prihodkov oziroma leto nastanka škode

Poslovno leto:
Zavarovalna vrsta:

Kosmate in sprejeto 
sozavarovanje

Znesek, oddan v 
sozavar. in pozavar.

Kosmate in sprejeto 
sozavarovanje

Znesek, oddan v 
sozavar. in 
pozavar.

Kosmate in sprejeto 
sozavarovanje

Znesek, oddan v 
sozavar. in pozavar.

Kosmate in sprejeto 
sozavarovanje

Znesek, oddan v 
sozavar. in pozavar.

a b 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 do vklju no leta t - 10

2 t - 9

3 t - 8

4 t - 7

5 t - 6

6 t - 5

7 t - 4

8 t - 3

9 t - 2

10 t - 1

11 Poslov. leto (t)

12 SKUPAJ

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Nastale, a še neprijavljene Prijavljene

Rezervacije za odškodnine oz. zavarovalnine* na dan 31.12. leta t Rezervacije za cenilne stroške in stroške reševanja škod na dan 31.12. leta t

Zap. št. 
vrstice

Leta prihodkov zav. premij 
in nastanka škod

Zneski v 000 SIT

Število nastalih 
neprijavljenih škod, 
ocena na dan 31.12. 

leta t

Nastale, a še ne prijavljene

Ocena zneskov na dan 
31.12. leta t za 

pri akovane regerese 
in za iztržljivo 

vrednost v škodnih 
primerih 

poškodovanih 
predmetov

Število nerešenih, 
prijavljenih škod na 

dan 31.12. leta t

Skupaj iste 
odškodnine oz. 

zavarovalnine za 
cenilne stroške in 

stroške reševanja škod 
(13-14+15-16+17-

18+19-20)

Prijavljene
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U
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Zavarovalnica:    
St-47/C

Premije, odškodnine oz. zavarovalnine, število škod, cenilni stroški in stroški reševanja škod glede na leto prihodkov oziroma leto nastanka škode

Poslovno leto:
Zavarovalna vrsta:

a b 25 26 27 28 29 30 31 32

1 do vklju no leta t - 10

2 t - 9

3 t - 8

4 t - 7

5 t - 6

6 t - 5

7 t - 4

8 t - 3

9 t - 2

10 t - 1

11 Poslov. leto (t)

12 SKUPAJ

* odškodnine oz. zavarovalnine ne vsebuje cenilnih stroškov, iste rezervacije za odškodnine oz. zavarovalnine ne vsebujejo rezervacij za cenilne stroške

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v 000 SIT

Kosmato in sprejeto 
sozavarovanje 

(4+6+13+15+17+19)

Znesek, oddan v sozavarovanje in 
pozavarovanje (5+7+14+16+ 18+20) 

isto (25-26)             
Kosmato in sprejeto 
sozavarovanje (25/1)

Znesek, oddan v sozavarovanje in 
pozavarovanje (26/2)

isto (27/3)     

Diskontiranje na dan 31.12. poslovnega leta t

istih rezervacij za odškodnine 
oz. zavarovalnine*

istih rezervacij za cenilne stroške 
in stroške reševanja škod

Zap. št. 
vrstice

Leta prihodkov zav. premij 
in nastanka škod

Skupaj obra unane odškodnine oz. zavarovalnine*, cenilni stroški in stroški reševanja škod ter 
škodne rezervacije 

Delež skupaj obra unanih odškodnin oz. zavarovalnin*, cenilnih stroškov in stroškov 
reševanja škod in škodnih rezervacij v odstotku glede na prihodke zavarovalnih premij
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Š
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Zavarovalnica:    letno
St-48/A

Poslovno leto: 
Zavarovalna vrsta:

Zap.št. 
vrstice

t - 9 t - 8 t - 7 t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1
Poslovno leto 

(t)
Enoletna Dvoletna

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
do vklju no leta   

t - 10

2 t - 9

3 t - 8

4 t - 7

5 t - 6

6 t - 5

7 t - 4

8 t - 3

9 t - 2

10 t -1

11 Poslov. leto (t)

12 SKUPAJ

* vsi zneski so kosmati, zneski odškodnin oz. zavarovalnin so brez cenilnih stroškov, rezervacije za odškodnine oz. zavarovalnine pa brez rezervacij za cenilne stroške

 Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Dinamika kumulativno obra unanih zneskov odškodnin oz. zavarovalnin ter s škodami povezanih obra unanih cenilnih 

stroškov in stroškov reševanja škod, rezervacij za odškodnine oz. zavarovalnine in rezervacij za cenilne stroške in 

stroške reševanja škod za 

______________, dne _____20___

Dinamika obveznosti

Zneski v 000 SIT

Leto nastanka 
škode

Vsota kumulativno obra unanih zneskov odškodnin oz. zavarovalnin* ter s škodami povezanih obra unanih cenilnih stroškov in stroškov reševanja škod 
ter rezervacij za odškodnine oz. zavarovalnine* in rezervacij za cenilne stroške in stroške reševanja škod z
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Zavarovalnica:    
St-48/B

 
Poslovno leto: 
Zavarovalna vrsta:

Zneski v 000 SIT

Zap.št. 
vrstice

t - 9 t - 8 t - 7 t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 Poslovno leto (t)

a b 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1
do vklju no leta   

t - 10

2 t - 9

3 t - 8

4 t - 7

5 t - 6

6 t - 5

7 t - 4

8 t - 3

9 t - 2

10 t -1

11 Poslov. leto (t)

12 SKUPAJ

* vsi zneski so kosmati, zneski odškodnin oz. zavarovalnin ne vsebujejo cenilnih stroškov

 Žig Sestavil: Odg. delavec:______________, dne _____20___

Kumulativno število 
dokon no rešenih škod z 

zavarovalnino 0 SIT

Kumulativa obra unanih zneskov odškodnin oz. zavarovalnin* ter s škodami povezanih obra unanih cenilnih stroškov in stroškov reševanja škod

Kumulativno število 
dokon no rešenih 

škod z 
zavarovalnino, 

razli no od 0 SIT

Leto nastanka 
škode

Dinamika kumulativno obra unanih zneskov odškodnin oz. zavarovalnin ter s škodami povezanih obra unanih cenilnih stroškov in stroškov 

reševanja škod, rezervacij za odškodnine oz. zavarovalnine in rezervacij za cenilne stroške in stroške reševanja škod za 
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Zavarovalnica:    
St-48/C

Poslovno leto: 
Zavarovalna vrsta:

Zneski v 000 SIT

t - 9 t - 8 t - 7 t - 6 t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 Poslovno leto (t)

a b 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1
do vklju no leta   

t - 10

2 t - 9

3 t - 8

4 t - 7

5 t - 6

6 t - 5

7 t - 4

8 t - 3

9 t - 2

10 t -1

11 Poslov. leto (t)

12 SKUPAJ

* vsi zneski so kosmati, zneski odškodnin oz. zavarovalnin ne vsebujejo cenilnih stroškov

 Žig Sestavil: Odg. delavec:

Rezervacije za odškodnine oz. zavarovalnine* ter rezervacije za cenilne stroške in stroške reševanja škod za nastale, prijavljene, a še ne rešene škode

______________, dne _____20___

Zap.št. 
vrstice

Leto nastanka 
škode

Dinamika kumulativno obra unanih zneskov odškodnin oz. zavarovalnin ter s škodami povezanih obra unanih cenilnih 

stroškov in stroškov reševanja škod, rezervacij za odškodnine oz. zavarovalnine in rezervacij za cenilne stroške in stroške 

reševanja škod za 
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Zavarovalnica:        etrtletno
St-50

Obra unane premije in odškodnine oz. zavarovalnine:
Zavarovalne/pozavarovalne premije in odškodnine oz. zavarovalnine zavarovanja/pozavarovanja 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v 000 SIT

teko e leto preteklo leto teko e leto preteklo leto

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

* ne vsebujejo cenilnih stroškov 

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___                              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Obra unane kosmate zavarovalne/pozavarovalne premije

Obra unane kosmate odškodnine oz. zavarovalnine* 
zavarovanja/pozavarovanja
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Zavarovalnica:        etrtletno
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti: St-50/A
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Obra unane premije in odškodnine oz. zavarovalnine:

Zavarovalne premije in odškodnine oz. zavarovalnine zavarovanja 

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v 000 SIT

teko e leto preteklo leto teko e leto preteklo leto

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

* ne vsebujejo cenilnih stroškov 

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___                         Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Obra unane kosmate zavarovalne premije Obra unane kosmate odškodnine oz. zavarovalnine* zavarovanja
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Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti: St-53/A
Na in opravljanja zavarovalnih poslov:

Stroški sklepne provizije

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja Kosmati strošek sklepne provizije

a b 1

1 SKUPAJ PREMOŽENJSKA IN ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2 + 21)

2 SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA (3 + 4 + 5 + … + 20)

3 Nezgodno zavarovanje

4 Zdravstveno zavarovanje

5 Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

6 Zavarovanje tirnih vozil 

7 Letalsko zavarovanje 

8 Zavarovanje plovil 

9 Zavarovanje prevoza blaga

10 Zavarovanje požara in elementarnih nesre

11 Drugo škodno zavarovanje

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

13 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

14 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

15 Splošno zavarovanje odgovornosti

16 Kreditno zavarovanje

17 Kavcijsko zavarovanje

18 Zavarovanje razli nih finan nih izgub

19 Zavarovanje stroškov postopka

20 Zavarovanje pomo i

21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26)

22 Življenjsko zavarovanje (to ka 19) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (to ka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (to ka 21)

25 Tontine (to ka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izpla il (to ka 23)

27 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

28 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. lena Zzavar

29 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 27 so vklju ena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 28 je vklju eno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 29 so vklju ena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___                   Žig:                               Sestavil:                                                   Odgovorni delavec: 
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Zavarovalnica:    

Kolektivno sklenjene zavarovalne pogodbe za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
St-56/K

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja Število na zadnji dan obdobja
Višina matemati ne rezervacije na zadnji dan 

obdobja

a b 1 2

1 Zavarovanci vklju eni v PN

2 Zavarovanci s statusom mirovanja

3 Zavarovanci, ki so zadržali pravice

4 Delodajalci vklju eni v PN

5 Delodajalci, ki ne pla ujejo premije (6+7)

6 - zadržanje pravic* (6a+6b+…)

6a   delodajalec A**

6b   delodajalec B**

6c …

7  -ostalo* (7a+7b+…)

7a   delodajalec A**

7b   delodajalec B**

7c …

* v stolpec 1 vpišite število delodajalcev

** v stolpec 1 vpišite število zavarovancev pri tem delodajalcu

______________, dne _____20___                           Žig:                                                                          Sestavil:  Odg. delavec:
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Zavarovalnica:    

Individualno sklenjene zavarovalne pogodbe za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
St-56/I

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v 000 SIT

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja Število na zadnji dan obdobja
Višina matemati ne rezervacije na zadnji dan 

obdobja

a b 1 2

1 Zavarovanci vklju eni v PN

2 Zavarovanci s statusom mirovanja

3 Zavarovanci, ki so zadržali pravice

______________, dne _____20___                          Žig:                                              Sestavil: Odgovorni delavec:




