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Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 125/2006, stran 13189 
 
Na podlagi 9. točke 109. člena v zvezi s 140. členom in z 8. točko 139. člena in na podlagi 2. 
točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, v nadaljevanju: ZZavar-UPB2) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor 

 
 

Sklep 
o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov 

 
1. člen 

 
(1) Ta sklep določa vrste, obseg, roke in način pošiljanja statističnih podatkov, ki jih morajo 
zavarovalnice, pozavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pooli ter Slovensko zavarovalno 
združenje v skladu s petim odstavkom 333. člena ZZavar-UPB2 (v nadaljevanju: zavarovalnice) 
zbirati in pošiljati Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: agencija). 
(2) Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za pokojninske družbe, ustanovljene po 
zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
 

2. člen 
 
(1) Zavarovalnice morajo zbirati statistične podatke o spremembah pri dolgoročnih zavarovanjih, 
regresnih terjatvah, učinkih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij, zavarovalnih vsotah, 
preostalih jamstvih in plačilih regresnih zavezancev za kreditna zavarovanja ter premijah, 
odškodninah oziroma zavarovalninah, cenilnih stroških in stroških reševanja škod glede na leto 
prihodkov oziroma leto nastanka škode, razvoju obveznosti zavarovalnice za izplačilo škod in 
škodnih rezervacij za nastale, a še neprijavljene škode, po letih nastanka škode ter izidu obveznih 
zavarovanj, na letnem nivoju, v obliki in v vsebini, predpisani z obrazci St-21, St-32, St-42 do St-
46, St-47/A do St-47/C, St-48/A do St-48/C, St-49, ki so priloga tega sklepa in so njegov sestavni 
del. 
(2) 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. 
 

3. člen 
 
(1) Zavarovalnice morajo zbirati statistične podatke o številu zavarovanj, obračunanih 
zavarovalnih premijah, številu škod in obračunanih odškodninah oziroma zavarovalninah po 
zavarovalnih vrstah in vzroku nastanka škode, obračunanih zavarovalnih oziroma pozavarovalnih 
premijah, obračunanih stroških po zavarovalnih vrstah ter po zavarovanjih in odškodninah 
oziroma zavarovalninah za dolgoročna zavarovanja za obdobja: 
- od 1. januarja do 31. marca, 
- od 1. januarja do 30. junija, 

 
 



- od 1. januarja do 30. septembra, 
- od 1. januarja do 31. decembra 
in podatke o obračunanih zavarovalno-tehničnih rezervacijah iz 113. člena ZZavar po 
zavarovalnih vrstah in po zavarovanjih na zadnji dan obdobja. 
(2) Statistične podatke iz prvega odstavka tega člena zavarovalnica zbira v obliki in v vsebini, 
predpisani z obrazci St-1 do St-20, St-22 do St-31, St-33/A, St-33/B, St-34/A, St-34/B do St-40, 
St-41/K, St-50, St-51, St-52, St-53, St-54, St-55 in St-55/A, ki so priloga tega sklepa in so njegov 
sestavni del. 
(3) 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. 
(4) 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. 
 

4. člen 
 
(1) Statistični podatki o zavarovalnih premijah iz 2. in 3. člena tega sklepa, ki jih zbirajo in 
dostavljajo zavarovalnice, ne vsebujejo davka od zavarovalnih poslov. 
 

5. člen 
 
(1) Zavarovalnice dostavijo agenciji izpolnjene obrazce, ki se nanašajo na njihov zavarovalni 
posel, v rokih iz 6. člena tega sklepa, vsakokrat skupaj s seznamom poslanih obrazcev. 
 

6. člen 
 
(1) Zavarovalnice dostavijo statistične podatke iz 2. člena tega sklepa v roku treh mesecev po 
zaključku poslovnega leta, statistične podatke iz 3. člena tega sklepa pa v roku dveh mesecev po 
izteku posameznega obdobja. 
(2) Ne glede na določbi iz prvega odstavka tega člena dostavijo zavarovalnice, ki opravljajo 
zavarovalne posle sklepanja in izvrševanja pogodb o pozavarovanju (pozavarovalnice) in 
pozavarovalni pooli statistične podatke iz 2. člena tega sklepa v roku štirih mesecev po zaključku 
poslovnega leta in statistične podatke iz 3. člena tega sklepa v roku treh mesecev po izteku 
posameznega obdobja. 
 

7. člen 
 
(1) V obrazcih St-32, St-41/K, St-42, St-43, St-47/A, St-47/B, St-47/C, St-48/A, St-48/B, St-48/C, 
St-49, St-50 in St-50/A se vrednosti postavk, ki se nanašajo na obdobja do vključno 31. 12. 2006, 
preračunajo v eure po tečaju 239,64 SIT za 1 €.  
(2) V obrazcu St-45 se vrednosti preostalih zavarovalnih vsot za kreditna zavarovanja, ki so bila 
sklenjena v obdobjih do vključno 31. 12. 2006, preračunajo v eure na osnovi obstoječih 
obveznostih iz naslova kreditnih pogodb. 
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8. člen 
 
(1) Agencija lahko predpiše pošiljanje statističnih podatkov v elektronski obliki. 
 

 
9. člen 

 
(1) Ta sklep začne veljati 1. 1. 2007. Zavarovalnice prvič poročajo po določbah tega sklepa po 
stanju na dan 31. 3. 2007 in za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007. 
 

10. člen 
 
(1) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o pošiljanju zavarovalno-
statističnih podatkov-SKL2002 (Uradni list RS, št. 8/02, 69/02, 129/03, 105/04 in 85/05, v 
nadaljevanju: SKL2002). Zavarovalnice so dolžne podatke za obdobje do konca leta 2006 
posredovati v skladu z določbami SKL2002. 
 
 
Ljubljana, dne 23. november 2006. 
 
 

 Predsednik Strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
          dr. Mihael Perman l. r. 

 

 3 

 



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Nezgodno zavarovanje (vključno z zavarovanji nesreč pri delu in poklicnih obolenj) St-1

Obdobje: 
Poslovno leto: 

polic zavarovancev SKUPAJ (5+6)
z enkratnim 
izplačilom

z obročnim 
izplačilom

SKUPAJ (8+9)
izplačana v 

enkratnem znesku
izplačana 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, naročnikov ipd.  
7 Druga posebna nezgodna zavarovanja  
8 Obvezno zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče  
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 EUR
Zavarovanja

Število
Obračunana 

zavarovalna premija

Škode
Število škod Obračunana kosmata zavarovalnina *



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Nezgodno zavarovanje (vključno z zavarovanji nesreč pri delu in poklicnih obolenj) St-1/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

polic zavarovancev SKUPAJ (5+6)
z enkratnim 
izplačilom

z obročnim 
izplačilom

SKUPAJ (8+9)
izplačana v 

enkratnem znesku
izplačana 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, naročnikov ipd.  
7 Druga posebna nezgodna zavarovanja  
8 Obvezno zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče  
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 EUR
Zavarovanja

Število
Obračunana 

zavarovalna premija

Škode
Število škod Obračunana kosmata zavarovalnina *



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zdravstveno zavarovanje St-2

Obdobje: 
Poslovno leto: 

polic zavarovancev
SKUPAJ
(5 + 6)

povračilo 
stroškov 

zdravljenja
drugo

SKUPAJ
(8 + 9)

povračilo 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 izključene iz obveznega zdrav. zav. za **
3 Zdrav.zav.seb, ki so po zakonu izključene iz obveznega zdrav. zav. za ***
4 Dopolnilno zdrav. zav.iz 7.odstavka 2.člena ZZavar
5 Zdr.zav.za tveganja, ki jih ob uveljavljanju po drugačnih postopkih krije obvez.zdrav.zav. 
6 Zdr.zav. za večji 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.člena ZZavar

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode
Število

Obračunana 
zavarovalna premija

Število škod Obračunana kosmata zavarovalnina *



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zdravstveno zavarovanje St-2/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

polic zavarovancev
SKUPAJ
(5 + 6)

povračilo 
stroškov 

zdravljenja
drugo

SKUPAJ
(8 + 9)

povračilo 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 izključene iz obveznega zdrav. zav. za **
3 Zdrav.zav.seb, ki so po zakonu izključene iz obveznega zdrav. zav. za ***
4 Dopolnilno zdrav. zav.iz 7.odstavka 2.člena ZZavar
5 Zdr.zav.za tveganja, ki jih ob uveljavljanju po drugačnih postopkih krije obvez.zdrav.zav. 
6 Zdr.zav. za večji 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.člena ZZavar

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode
Število

Obračunana 
zavarovalna premija

Število škod Obračunana kosmata zavarovalnina *



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje kopenskih motornih vozil St-3

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje kopenskih motornih vozil St-3/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje tirnih vozil St-4

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje tirnih vozil St-4/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Letalsko zavarovanje  St-5

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 + 3)
2 Kasko zavarovanje letal in drugih zračnih plovil
3 Vsa druga letalska zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Letalsko zavarovanje  St-5/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 + 3)
2 Kasko zavarovanje letal in drugih zračnih plovil
3 Vsa druga letalska zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje plovil St-6

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 4)
2 Kasko zavarovanje ladij in čolnov v pomorski plovbi
3 Kasko zavarovanje ladij in čolnov v rečno-jezerski plovbi
4 Vsa druga zavarovanja plovil

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje plovil St-6/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 4)
2 Kasko zavarovanje ladij in čolnov v pomorski plovbi
3 Kasko zavarovanje ladij in čolnov v rečno-jezerski plovbi
4 Vsa druga zavarovanja plovil

* ne vsebuje cenilnih stroškov

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

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje prevoza blaga St-7

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 4)
2 Zavarovanje blaga v mednarodnem transportu
3 Zavarovanje blaga v domačem transportu
4 Vsa druga transportna kargo zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje prevoza blaga St-7/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 4)
2 Zavarovanje blaga v mednarodnem transportu
3 Zavarovanje blaga v domačem transportu
4 Vsa druga transportna kargo zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov

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

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje požara in elementarnih nesreč St-8

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje požara in elementarnih nesreč St-8/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Drugo škodno zavarovanje St-9

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 računalnikov
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 EUR
Škode

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Drugo škodno zavarovanje St-9/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 računalnikov
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 EUR
Škode

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil St-10

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 4)

2 Zavarovanje lastnikov cestnih motornih vozil proti odgovornosti za škodo, 
povzročeno 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 EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil St-10/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 4)

2 Zavarovanje lastnikov cestnih motornih vozil proti odgovornosti za škodo, 
povzročeno 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 EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov St-11

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 4)

2 Zavarovanje lastnikov zrakoplovov proti odgovornosti za škodo, povzročeno 
tretjim osebam

3 Zavarov. prevozniške odgovornosti za blago v zračnem prometu
4 Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

* ne vsebuje cenilnih stroškov

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

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov St-11/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 4)

2 Zavarovanje lastnikov zrakoplovov proti odgovornosti za škodo, povzročeno 
tretjim osebam

3 Zavarov. prevozniške odgovornosti za blago v zračnem prometu
4 Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

* ne vsebuje cenilnih stroškov

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

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil St-12

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 7)
2 Zavarovanje odgovornosti v pomorskem prometu
3 Zavarovanje odgovornosti v rečnem in jezerskem prometu
4 Zavarovanje odgovornosti popravljavcev vodnih plovil
5 Zavarovanje odgovornosti marine
6 Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v pomorskem in rečno-jezerskem prometu
7 Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi plovil

* ne vsebuje cenilnih stroškov

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

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil St-12/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 7)
2 Zavarovanje odgovornosti v pomorskem prometu
3 Zavarovanje odgovornosti v rečnem in jezerskem prometu
4 Zavarovanje odgovornosti popravljavcev vodnih plovil
5 Zavarovanje odgovornosti marine
6 Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v pomorskem in rečno-jezerskem prometu
7 Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi plovil

* ne vsebuje cenilnih stroškov

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

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Splošno zavarovanje odgovornosti St-13

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija

Število škod
Obračunana 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 proizvajalčeve 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 domačem 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 pripomočkov
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 strelišč 
24 Vsa druga splošna zavarovanja odgovornosti

* ne vsebuje cenilnih stroškov

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

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Splošno zavarovanje odgovornosti St-13/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija

Število škod
Obračunana 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 proizvajalčeve 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 domačem 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 pripomočkov
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 strelišč 
24 Vsa druga splošna zavarovanja odgovornosti

* ne vsebuje cenilnih stroškov

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

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Kreditno zavarovanje St-14

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 fizičnim 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 EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Kreditno zavarovanje St-14/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 fizičnim 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 EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Kavcijsko zavarovanje St-15

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Kavcijsko zavarovanje St-15/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje različnih finančnih izgub St-16

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 turističnih potovanj
7 Vsa druga zavarovanja različnih finančnih izgub

* ne vsebuje cenilnih stroškov

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

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanja Škode
Zavarovanje



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje različnih finančnih izgub St-16/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 turističnih potovanj
7 Vsa druga zavarovanja različnih finančnih izgub

* ne vsebuje cenilnih stroškov

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

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanja Škode
Zavarovanje



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje stroškov postopka St-17

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje stroškov postopka St-17/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana 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 EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje pomoči St-18

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 4)
2 Avtomobilska pomoč - na potovanjih
3 Zdravstvena pomoč - na potovanjih
4 Vsa druga zavarovanja pomoči

* ne vsebuje cenilnih stroškov

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

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Zavarovanje pomoči St-18/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 4)
2 Avtomobilska pomoč - na potovanjih
3 Zdravstvena pomoč - na potovanjih
4 Vsa druga zavarovanja pomoči

* ne vsebuje cenilnih stroškov

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

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalne vrste pod točkami 19 do 24 drugega odstavka 2. člena ZZavar:
Življenjska zavarovanja St-19

Obdobje: 
Poslovno leto: 

polic zavarovancev
a b 1 2 3 4 5
1 SKUPAJ (2 + 11 + 12 + 15 + 16 + 19)
2 SKUPAJ (3 do 9**)    Življenjsko zavarovanje (točka 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 - izplačila po pokojninskih načrtih 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 (točka 20)
12 SKUPAJ (13 + 14)    Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
13 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21) po ZZavar
14 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21) po ZPIZ-1
15 Tontine (točka 22)
16 SKUPAJ (17 + 18)    Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) 
17 - zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) po ZZavar
18 - zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) po ZPIZ-1
19 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar

* ne vsebuje cenilnih stroškov
** pri stolpcih 3, 4 in 5 se sešteje vrstice od 3 do 10
*** zajeta vsa prostovoljna pokojninska in invalidska zavarovanja, ki niso sklenjena po določilih ZPIZ-1 in potrjenih pokojninskih načrtih 

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

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode

Število Obračunana zavarovalna
premija

Število škod
Obračunana kosmata 

zavarovalnina *



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalne vrste pod točkami 19 do 24 drugega odstavka 2. člena ZZavar:
Življenjska zavarovanja St-19/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

polic zavarovancev
a b 1 2 3 4 5
1 SKUPAJ (2 + 11 + 12 + 15 + 16 + 19)
2 SKUPAJ (3 do 9**)    Življenjsko zavarovanje (točka 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 - izplačila po pokojninskih načrtih 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 (točka 20)
12 SKUPAJ (13 + 14)    Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
13 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21) po ZZavar
14 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21) po ZPIZ-1
15 Tontine (točka 22)
16 SKUPAJ (17 + 18)    Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) 
17 - zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) po ZZavar
18 '- zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) po ZPIZ-1
19 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar

* ne vsebuje cenilnih stroškov
** pri stolpcih 3, 4 in 5 se sešteje vrstice od 3 do 10
*** zajeta vsa prostovoljna pokojninska in invalidska zavarovanja, ki niso sklenjena po določilih ZPIZ-1 in potrjenih pokojninskih načrtih 

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

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode

Število Obračunana zavarovalna
premija

Število škod
Obračunana kosmata 

zavarovalnina *



Zavarovalnica:    

Dolgoročna zavarovanja
Sklenjene zavarovalne pogodbe za dolgoročna zavarovanja St-20

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+22)
2 SKUPAJ (3 do 9*)    Življenjsko zavarovanje (točka 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 - izplačila po pokojninskih načrtih 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 (točka 20)
12 SKUPAJ (13 + 14)    Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
13 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21) po ZZavar
14 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21) po ZPIZ-1
15 Tontine (točka 22)
16 SKUPAJ (17 + 18)    Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) 
17 - zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) po ZZavar
18 - zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) po ZPIZ-1
19 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
20 Zdravstvena zavarovanja (razen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj)
21 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena ZZavar

22 Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematično rezervacijo po 127. 
členu ZZavar

* pri stolpcih 3, 4, 7 in 8 se sešteje vrstice od 3 do 10
*** zajeta vsa prostovoljna pokojninska in invalidska zavarovanja, ki niso sklenjena po določilih ZPIZ-1 in potrjenih pokojninskih načrtih 

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

Kosmata letna 
premija

Zavarovalna vsota, rente 
na letnem nivoju in ostale 

koristi

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Zavarovanja z enkratnim plačilom premije Zavarovanja z obročnim plačilom premije
Število

Kosmata enkratna 
premija

Zavarovalna vsota, rente 
na letnem nivoju in ostale 

koristi

Število



Zavarovalnica:        

Dolgoročna zavarovanja
Spremembe pri dolgoročnih zavarovanjih St-21

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Skupaj 
prenehana 

zavarovanja
(4 do 8) (3 - 9)

a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Št.polic
2 Št. zavarovancev
3 Letna premija 
4 Št.polic
5 Št. zavarovancev
6 Letna premija 
7 Št.polic
8 Št. zavarovancev
9 Letna premija 

10 Št.polic
11 Št. zavarovancev
12 Letna premija 
13 Št.polic
14 Št. zavarovancev
15 Letna premija 
16 Št.polic
17 Št. zavarovancev
18 Letna premija 
19 Št.polic
20 Št. zavarovancev
21 Letna premija 
22 Št.polic
23 Št. zavarovancev
24 Letna premija 
25 Št.polic
26 Št. zavarovancev
27 Letna premija 
28 Št.polic
29 Št. zavarovancev
30 Letna premija 
31 Št.polic
32 Št. zavarovancev
33 Letna premija 

Opomba: Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

______________, dne _____20___    Žig        Sestavil: Odg. delavec:

Zavarovanja ob 
začetku 

poslovnega leta

Nova zavarovanja in 
povečanje premij v 

poslov. letu
Smrt

Zap. št. 
vrstice Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja Skupaj 

zavarovanja
Osnovni podatki

Storno brez 
izplačila odkupne 

vrednosti oz. 
kapitalizacije

Prenehanje zavarovanja zaradi naslednjih vzrokov

Ostali primeri 
prenehanjaDoživetje

Odkup z 
izplačilom 
odkupne 
vrednosti

Zneski v EUR

Zastava polic 
ali izplačila 
predujmov

Kapitalizacija 
zavarovalnih 

pogodb

Zavarovanja na koncu 
poslovnega leta 

Življenjsko zavarovanje (točka 19; razen zav. vrst pod tč. 
20 do 23, 2. odst. 2. čl. ZZavar)   

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva                            

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih 
skladov                                

Tontine                                                                                  

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 - varčevanje                

Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 - rente                         

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil                                     

Zdravstvena zavarovanja, razen dopolnilnih zdravstvenih 
zavarovanj                

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. 
člena Zzavar                    

Vsa druga dolgoročna zavarovanja                                       

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni 
(točka 24) po Zzavar



Zavarovalnica:    

Statistični bilten o številu škod:
Število škod po posameznih zavarovalnih vrstah St-22

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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19; razen zav. vrst pod tč. 20 do 23, 2. odst. 2. čl. ZZavar) 

23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)

24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)

25 Tontine (točka 22)

26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)

27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar

28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 

29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar

30 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 

              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 
Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanjaZap. 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



Zavarovalnica:         

Obračunana premija:
Zavarovalna premija St-23

zavarovanje
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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Znesek, oddan v 
pozavarovanje

Sprejeta 
sozavarovalna 

premija

Zap. št. 
vrstice Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja 

Kosmata zav. in 
sozavarovalna 

premija

Znesek, oddan v 
sozavarovanje

Čista zavar. premija 
(1 - 2 - 3)



Zavarovalnica:    

Obračunana premija:
Pozavarovalna premija St-24

pozavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Čista premija 
sprejetih cesij

Čista premija 
sprejetih retrocesij

Čista 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena 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 EUR

Znesek, oddan v 
retrocesijo 

sprejetih cesij

Kosmata premija 
sprejetih retrocesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 

sprejetih retrocesij



Zavarovalnica:    

Obračunana premija:
Prenosna premija zavarovanja na zadnji dan St-25

zavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Čista 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

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

Zneski v EUR

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



Zavarovalnica:    

Obračunana premija:
Prenosna premija pozavarovanja na zadnji dan St-26

pozavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Čista prenosna premija 
sprejetih cesij

Čista prenosna premija 
sprejetih retrocesij

Čista 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

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

Zneski v EUR

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



Zavarovalnica:    

Obračunana odškodnina:
Odškodnina oz. zavarovalnina zavarovanja St-27

zavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v EUR

Čista 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov
Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena 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*



Zavarovalnica:    

Obračunana odškodnina:
Odškodnina oz. zavarovalnina pozavarovanja St-28

pozavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Čista odškodnina oz. 
zavarovalnina sprejetih

cesij*

Čista odškodnina oz. 
zavarovalnina sprejetih 

retrocesij*

Čista 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov
Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

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*



Zavarovalnica:    

Odškodnine oz. zavarovalnine za dolgoročna zavarovanja St-29

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v EUR

Čista odškodnina oz. 
zavarovalnina* 

(1 - 2 - 3)

a b 1 2 3 4 5
1 SKUPAJ (2+11+12+15+16+19+20+21+22)
2 SKUPAJ (3 do 10)    Življenjsko zavarovanje (točka 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 - izplačila po pokojninskih načrtih 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 (točka 20)
12 SKUPAJ (13 + 14)    Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
13 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21) po ZZavar
14 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21) po ZPIZ-1
15 Tontine (točka 22)
16 SKUPAJ (17 + 18)    Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) 
17 - zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) po ZZavar
18 - zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) po ZPIZ-1
19 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
20 Zdravstvena zavarovanja (razen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj)
21 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena ZZavar

22 Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematično rezervacijo po 127. 
členu ZZavar

* ne vsebuje cenilnih stroškov
*** zajeta vsa prostovoljna pokojninska in invalidska zavarovanja, ki niso sklenjena po določilih ZPIZ-1 in potrjenih pokojninskih načrtih 

______________, 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*



Zavarovalnica:    

Obračunana cenilni stroški:
Cenilni stroški zavarovanja St-30

zavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v EUR

Čisti 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena 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



Zavarovalnica:    

Obračunana cenilni stroški:
Cenilni stroški pozavarovanja St-31

pozavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Čisti cenilni stroški 
sprejetih cesij

Čisti cenilni stroški 
sprejetih retrocesij

Čisti 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

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



Zavarovalnica:    

Pregled uveljavljenih terjatev:
Uveljavljene regresne terjatve in popravki vrednosti  regresnih terjatev St-32

zav. / pozav.
Obdobje: 
Poslovno leto: 

           

Plačilo 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR
Regresne terjatve Popravki vrednosti regresnih terjatev

Zmanjšanje v poslovnem letu
Stanje na začetku 

leta
Povečanje v 

poslovnem letu
Stanje na koncu leta 

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

(6 + 7 - 8)

Popravljena 
vrednost regresnih 

terjatev (5 - 9)

Zap. št. 
vrstice Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja Zmanjšanje v 

poslovnem letu
Stanje na začetku 
poslovnega leta

Povečanje v 
poslovnem letu



Zavarovalnica:    

Obračunane rezervacije na zadnji dan:
Za odškodnine oziroma zavarovalnine zavarovanja St-33/A

zavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v EUR

Čista 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

*ne vsebuje rezervacij za cenilne stroške
Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

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*

Zap. št. 
vrstice Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata rezervacija za 
odškodnine oz. 

zavarovalnine zavarovanj 
in sozavarovanj*



Zavarovalnica:    

Obračunane rezervacije na zadnji dan:
Za cenilne stroške in stroške reševanja škod zavarovanja St-33/B

zavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v EUR

Čista 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zap. št. 
vrstice Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata rezervacija za 
cenilne stroške in stroške 
reševanja škod zavarovanj 

in sozavarovanj

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



Zavarovalnica:    

Obračunane rezervacije na zadnji dan:
Za odškodnine oz. zavarovalnine pozavarovanja St-34/A

pozavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Čista rezervacija 
sprejetih cesij*

Čista rezervacija za 
odšk.oz. zavarovalnino 

sprejetih retrocesij*

Čista 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

*ne vsebuje rezervacij za cenilne stroške
Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

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*



Zavarovalnica:    

Obračunane rezervacije na zadnji dan:
Za cenilne stroške in stroške reševanja škod pozavarovanja St-34/B

pozavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

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

Čista rezerervacija za 
cenilne stroške in 
stroške reš. škod 

sprejetih retrocesij

Čista 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

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



Zavarovalnica:    

Obračunane rezervacije na zadnji dan:
Zavarovalna rezervacija za bonuse, popuste in storno St-35

zavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

 Čista 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

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

Zneski v EUR

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



Zavarovalnica:     

Obračunane rezervacije na zadnji dan:
Pozavarovalna rezervacija za bonuse, popuste in storno St-36

pozavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Čista rezervacija za 
bonuse, popuste in storno 

sprejetih cesij

Čista rezervacija za 
bonuse, popuste in storno 

sprejetih retrocesij

Čista 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

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



Zavarovalnica:    

Obračunane rezervacije na zadnji dan:
Matematična rezervacija dolgoročnih zavarovanj St-37

zavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Čista matematična 
rezervacija

(1 - 2 - 3)

a b 1 2 3 4 5
1 SKUPAJ (2+11+12+15+16+19+20+21+22)
2 SKUPAJ (3 do 10)    Življenjsko zavarovanje (točka 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 - izplačila po pokojninskih načrtih 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 (točka 20)
12 SKUPAJ (13 + 14)    Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
13 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21) po ZZavar
14 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21) po ZPIZ-1
15 Tontine (točka 22)
16 SKUPAJ (17 + 18)    Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) 
17 - zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) po ZZavar
18 - zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) po ZPIZ-1
19 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
20 Zdravstvena zavarovanja (razen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj)
21 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena ZZavar
22 Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematično rezervacijo po 127. členu ZZavar

*** zajeta vsa prostovoljna pokojninska in invalidska zavarovanja, ki niso sklenjena po določilih ZPIZ-1 in potrjenih pokojninskih načrtih 

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

Zneski v EUR

Metematična 
rezervacija 
sprejetih 

sozavarovanj

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Kosmata matematična 
rezervacija zavarovanj 

in sozavarovanj

Znesek, oddan v 
sozavarovanje

Znesek, oddan v 
pozavarovanje



Zavarovalnica:    

Obračunane rezervacije na zadnji dan:
Matematična rezervacija dolgoročnih pozavarovanj St-38

pozavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Čista matem. 
rezervacija 

sprejetih cesij

Čista matem. 
rezervacija 
sprejetih 
retrocesij

Čista 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+22)
2 SKUPAJ (3 do 10)    Življenjsko zavarovanje (točka 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 - izplačila po pokojninskih načrtih 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 (točka 20)
12 SKUPAJ (13 + 14)   Življenjsko zavar. vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
13 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21) po ZZavar
14 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21) po ZPIZ-1
15 Tontine (točka 22)
16 SKUPAJ (17 + 18)    Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) 
17 - zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) po ZZavar
18 - zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) po ZPIZ-1
19 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
20 Zdravstvena zavarovanja (razen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj)
21 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena ZZavar

22 Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematično rezervacijo po 127. 
členu ZZavar

*** zajeta vsa prostovoljna pokojninska in invalidska zavarovanja, ki niso sklenjena po določilih ZPIZ-1 in potrjenih pokojninskih načrtih 

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Kosmata matem. 
rezervacija 
sprejetih 
retrocesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 
sprejetih 
retrocesij

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata 
matematična 
rezervacija iz 
sprejetih cesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 

sprejetih cesij



Zavarovalnica:    

Obračunane rezervacije na zadnji dan:
Druge zavarovalno-tehnične rezervacije zavarovanja St-39

zavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v EUR

Čiste druge zavarovalno-
tehnične 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 proizvajalčeve 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 upravičenja iz življ. zavarovanj

10 Rezervacije za posebna upravičenja iz premož. zavarovanj
11 Rezervacije za vse ostale nevarnosti

 
______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zap. št. 
vrstice Druge zavarovalno-tehnične rezervacije

Druge zavarovalno-
tehnične rezervacije iz 
sprejetih sozavarovanj 

Znesek, oddan v 
sozavarovanje

Kosmate druge 
zavarovalne tehnične 

rezervacije zavarovanj in 
sozavarovanj

Znesek, oddan v 
pozavarovanje



Zavarovalnica:    

Obračunane rezervacije na zadnji dan:
Druge zavarovalno-tehnične rezervacije pozavarovanja St-40

pozavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Čiste druge zav.-
tehnične rezervacije 

sprejetih cesij

Čiste druge zav.-
tehnične rezervacije 
sprejetih retrocesij

Čiste druge zav.-
tehnične rezervacije 

skupaj 

(1 - 2) (4 - 5) (3 + 6)
a b 1 2 3 4 5 6 7
1 SKUPAJ (2 do 11)
2 Rezervacije za zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo 
3 Rezervacije za zavarovanja proizvajalčeve 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 upravičenja iz življ. zavarovanj

10 Rezervacije za posebna upravičenja iz premož. zavarovanj
11 Rezervacije za vse ostale nevarnosti

 
______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Kosmate druge zav.-
tehnične rezervacije 
sprejetih retrocesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo sprejetih 

retrocesij

Zap. št. 
vrstice Druge zavarovalno-tehnične rezervacije

Kosmate druge zav.-
tehnične rezervacije 

iz sprejetih cesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo sprejetih 

cesij



Zavarovalnica: 

Izravnalne rezervacije kreditnih zavarovanj St-41/K

Obdobje:
Poslovno leto:

v EUR

v EUR
Največja 

obračunana
t t-1 t-2 t-3 t-4 čista premija

Obračunana 
čista premija

v EUR

75% tehničnega 
izida**

12% obračunane 
čiste premije** Zgornja meja

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

 3  Obračunane sozavarovalne premije (-)
 4  Obračunane pozavarovalne premije (-)
 5  Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)

Tehnični izid za zavarovalno vrsto kreditnih zavarovanj 
I  Čisti prihodki od zavarovalnih premij (1+2+3+4+5+6)
 1  Obračunane kosmate zavarovalne premije
 2  Obračunane sozavarovalne premije (+)

 6  Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni in sozavarovalni del (+/-)
II  Razporejeni donos naložb
III  Drugi čisti zavarovalni prihodki
IV  Čisti odhodki za škode (1+2+3+4+5+6)
 1  Obračunani kosmati zneski škod
 2  Prihodki od uveljavljenih kosmatih reg terjatev (-)
 3  Obračunani deleži sozavarovateljev (+/-)
 4  Obračunani deleži pozavarovateljev (-)
 5  Spremembe kosmatih škodnih rezervacij (+/-)
 6  Spremembe škodnih rezervacij za pozavarovalni in sozavarovalni del (+/-)
V  Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
VI  Čisti odhodki za bonuse in popuste
VII  Čisti obratovalni stroški (1+2+3+4)
 1  Stroški pridobivanja zavarovanj
 2  Spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)
 3  Drugi obratovalni stroški
 4  Prihodki od pozav. provizij in iz deležev v pozav. teh. izidu iz posameznih pozav. pogodb (-)
VIII  Drugi čisti zavarovalni odhodki
IX  Odhodki iz naslova popravkov vrednosti regresnih terjatev
X Prihodki od izterjave regresnih terjatrev
XI  Tehnični izid za zavarovalno vrsto kreditnih zavarovanj (I+II+III-IV+V-VI-VII-VIII-IX+X)

Največja obračunana čista premija za kreditna zavarovanja*

Obračunsko leto

** Zavarovalnica izpolni polje, če je tehnični izid pozitiven

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

Stanje izravnalnih rezervacij
Stanje izravnalnih rezervacij na 

dan 31. 12. preteklega 
obračunskega leta

Stanje izravnalnih rezervacij na 
koncu obračunskega obdobja



Zavarovalnica:     

Obračun učinkov na zadnji dan
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije zavarovanja (razen izravnalnih rezervacij) St-42

zavarovanje

Poslovno leto: 

V dobro čistih 
prihodkov

V dobro čistih 
stroškov

V breme 
revaloriza-

cijskega izida

V breme čistih 
prihodkov

V breme čistih 
stroškov

a b 1 2 3 4 5 6 7
1 SKUPAJ (2 do 6)
2 Čiste prenosne premije
3 Čiste škodne rezervacije
4 Čiste rezervacije za bonuse, popuste in storno
5 Čiste matematične rezervacije
6 Čiste druge zavarovalno-tehnične rezervacije

Zneski v EUR

Zmanjšanje v obdobju            
(1 - 2)

Povečanje v obdobju
(2 - 1)

Zap. št. 
vrstice

Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije, razen izravnalnih 
rezevacij

Stanje na dan 31.12. 
predhodnega 

poslovnega leta

Stanje na zadnji dan 
poslovnega leta



 Zavarovalnica:     

Obračun učinkov na zadnji dan
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije pozavarovanja (razen izravnalnih rezervacij) St-43

pozavarovanje

Poslovno leto: 

V dobro čistih 
prihodkov

V dobro čistih 
stroškov

V breme revaloriza-
cijskega izida

V breme čistih 
prihodkov

V breme čistih 
stroškov

a b 1 2 3 4 5 6 7
1 SKUPAJ (2 do 6)
2 Čiste prenosne premije
3 Čiste škodne rezervacije
4 Čiste rezervacije za bonuse, popuste in storno
5 Čiste matematične rezervacije
6 Čiste druge zavarovalno-tehnične rezervacije

______________, dne _____20___    Žig        Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

 Zmanjšanje v obdobju (1 - 2) Povečanje v obdobju (2 - 1)
Zap. št. 
vrstice Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije, razen izravnalnih rezevacij

Stanje na dan 
31.12. 

predhodnega 
poslovnega leta

Stanje na zadnji 
dan poslovnega 

leta



Zavarovalnica:    
        

Razčlenitev:
Kreditna zavarovanja, sklenjena v poslovnem letu (t), glede na trajanje St-44

Poslovno leto: 
Zneski v EUR

Skupaj Zapade v letu Zapade v letu Zapade v letu Zapade v letu Zapade v letu Zapade po letu
(2 do 7)  t  t + 1 t + 2  t + 3  t + 4 t + 4

a b 1 2 3 4 5 6 7
1 Zavarovanje izvoznih kreditov (terjatev) (2+3)
2 - komercialnih nevarnosti
3 - nekomercialnih nevarnosti
4 Zavarovanje drugih vrst kreditov (5 do 12)
5 - potrošniških (razen št. 6)
6 - stanovanjskih
7 - za samostojne podjetnike
8 - za ostale pravne osebe
9 - zavarovanje terjatev fizičnim osebam (razen št. 11)

10 - zavarovanje terjatev pravnim osebam (razen št. 11)
11 - zavarovanje terjatev – leasing
12 - ostalo

 

______________, dne _____20___    Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zavarovalne vsote ob sklenitvi glede na trajanje jamstva po letih

Opis problematike: Vodi se znesek zavarovalnih vsot ob sklenitvi, ki se uvrsti v ustrezni stolpec, glede na leto zapadlosti.

Zap. št. 
vrstice Podvrste zavarovanj



Zavarovalnica:    
         

Razčlenitev:
Preostala jamstva kreditnih zavarovanj na dan 31.12. poslovnega leta t St-45

Poslovno leto: 
Zneski v EUR

Skupaj              zapade v letu zapade v letu zapade v letu zapade v letu zapade po letu
(2 do 6) t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 4

a b 1 2 3 4 5 6
1 Zavarovanje izvoznih kreditov (terjatev) (2+3)
2 - komercialnih nevarnosti
3 - nekomercialnih nevarnosti
4 Zavarovanje drugih vrst kreditov (5 do 12)
5 - potrošniških (razen št. 6)
6 - stanovanjskih
7 - za samostojne podjetnike
8 - za ostale pravne osebe
9 - zavarovanje terjatev fizičnim osebam (razen št. 11)

10 - zavarovanje terjatev pravnim osebam (razen št. 11)
11 - zavarovanje terjatev – leasing
12 - ostalo

 

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zap. št. 
vrstice Podvrste zavarovanj

Opis problematike:

Preostale zavarovalne vsote na dan 31.12. za trajanje jamstev po 31.12. poslovnega leta t



Zavarovalnica:    
      

Razčlenitev:
Plačila regresnih zavezancev kreditnih zavarovanj v poslovnem letu St-46

Poslovno leto: 

Skupaj
Za zavarovalnine, 
obračunane v letu 

Za zavarovalnine, 
obračunane v letu

Za zavarovalnine, 
obračunane v letu 

Za zavarovalnine, 
obračunane v letu

(2 do 6) t  t - 1 t - 2  t - 3
a b 1 2 3 4 5 6
1 Zavarovanje izvoznih kreditov (terjatev) (2+3)
2 - komercialnih nevarnosti
3 - nekomercialnih nevarnosti
4 Zavarovanje drugih vrst kreditov (5 do 12)
5 - potrošniških (razen št. 6)
6 - stanovanjskih
7 - za samostojne podjetnike
8 - za ostale pravne osebe
9 - zavarovanje terjatev fizičnim osebam (razen št. 11)

10 - zavarovanje terjatev pravnim osebam (razen št. 11)
11 - zavarovanje terjatev – leasing
12 - ostalo

 

 
______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR
Plačila regresnih zavezancev v poslovnem letu (t)

Opis problematike:

Zavarovanja
Zap. št. 
vrstice

Za zavarovalnine, 
obračunane pred letom 

t - 3



Zavarovalnica:    

Premije, odškodnine oz. zavarovalnine, število škod, cenilni stroški in stroški reševanja škod glede na leto prihodkov oziroma leto nastanka škode St-47/A

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 vključno 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, 
različno od 0 EUR

Kumulativne 
uveljavljene regresne 

terjatve in čista 
iztržljiva vrednost od 

prodaje v škodnih 
primerih 

poškodovanih 
predmetov

Leta prihodkov zav. premij 
in nastanka škod Kosmata in 

sprejeto sozav.

Prihodki od zavarovalnih premij

Število delno rešenih 
škod v letu t

Zneski v EUR

Število rešenih škod v 
letu t z zavarovalnino, 

enako 0 EUR

Znesek, oddan v 
sozavarovanje in 
pozavarovanje

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

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

Čista (1 - 2) Skupaj (4 - 5 + 6 - 7)



Zavarovalnica:    

Premije, odškodnine oz. zavarovalnine, število škod, cenilni stroški in stroški reševanja škod glede na leto prihodkov oziroma leto nastanka škode St-47/B

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 vključno 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 EUR

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 

pričakovane regerese 
in za iztržljivo 

vrednost v škodnih 
primerih 

poškodovanih 
predmetov

Število nerešenih, 
prijavljenih škod na 

dan 31.12. leta t

Skupaj čiste 
odškodnine oz. 

zavarovalnine za 
cenilne stroške in 

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

18+19-20)

Prijavljene



Zavarovalnica:    

Premije, odškodnine oz. zavarovalnine, število škod, cenilni stroški in stroški reševanja škod glede na leto prihodkov oziroma leto nastanka škode St-47/C

Poslovno leto:
Zavarovalna vrsta:

a b 25 26 27 28 29 30 31 32
1 do vključno 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, čiste rezervacije za odškodnine oz. zavarovalnine ne vsebujejo rezervacij za cenilne stroške

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Kosmato in sprejeto 
sozavarovanje 

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

Znesek, oddan v sozavarovanje in 
pozavarovanje (5+7+14+16+18+20) Čisto (25-26)             Kosmato in sprejeto 

sozavarovanje (25/1)
Znesek, oddan v sozavarovanje in 

pozavarovanje (26/2) Čisto (27/3)     

Diskontiranje na dan 31.12. poslovnega leta t

Čistih rezervacij za odškodnine 
oz. zavarovalnine*

Čistih rezervacij za cenilne stroške 
in stroške reševanja škod

Zap. št. 
vrstice

Leta prihodkov zav. premij 
in nastanka škod

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

Delež skupaj obračunanih odškodnin oz. zavarovalnin*, cenilnih stroškov in stroškov 
reševanja škod in škodnih rezervacij v odstotku glede na prihodke zavarovalnih premij



Zavarovalnica:    
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 vključno 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 obračunanih zneskov odškodnin oz. zavarovalnin ter s škodami povezanih obračunanih cenilnih 
stroškov in stroškov reševanja škod, rezervacij za odškodnine oz. zavarovalnine in rezervacij za cenilne stroške in 
stroške reševanja škod za prijavljene škode ter za nastale, a še neprijavljene škode po letih nastanka škod ter 
komulativno število rešenih škod po letih nastanka škod 

______________, dne _____20___

Dinamika obveznosti

Zneski v EUR

Leto nastanka 
škode

Vsota kumulativno obračunanih zneskov odškodnin oz. zavarovalnin* ter s škodami povezanih obračunanih cenilnih stroškov in stroškov reševanja škod 
ter rezervacij za odškodnine oz. zavarovalnine* in rezervacij za cenilne stroške in stroške reševanja škod za nastale, a še ne prijavljene škode na koncu 

poslovnega leta



Zavarovalnica:    
St-48/B

 
Poslovno leto: 
Zavarovalna vrsta:

Zneski v EUR

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 vključno 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 
dokončno rešenih škod z 

zavarovalnino 0 EUR

Kumulativa obračunanih zneskov odškodnin oz. zavarovalnin* ter s škodami povezanih obračunanih cenilnih stroškov in stroškov reševanja škod
Kumulativno število 

dokončno rešenih škod 
z zavarovalnino, 

različno od 0 EUR

Leto nastanka 
škode

Dinamika kumulativno obračunanih zneskov odškodnin oz. zavarovalnin ter s škodami povezanih obračunanih cenilnih stroškov in stroškov 
reševanja škod, rezervacij za odškodnine oz. zavarovalnine in rezervacij za cenilne stroške in stroške reševanja škod za prijavljene škode ter 
za nastale, a še neprijavljene škode po letih nastanka škod ter komulativno število rešenih škod po letih nastanka škod 



Zavarovalnica:    
St-48/C

Poslovno leto: 
Zavarovalna vrsta:

Zneski v EUR

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 vključno 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 obračunanih zneskov odškodnin oz. zavarovalnin ter s škodami povezanih obračunanih cenilnih 
stroškov in stroškov reševanja škod, rezervacij za odškodnine oz. zavarovalnine in rezervacij za cenilne stroške in stroške 
reševanja škod za prijavljene škode ter za nastale, a še neprijavljene škode po letih nastanka škod ter komulativno število 
rešenih škod po letih nastanka škod 



Zavarovalnica:    

Prihodki in odhodki:
Obvezna zavarovanja St-49

Poslovno leto: 
Zavarovanje:

Zap. 
št. 

vrstic
e

Kosmati prihodki in odhodki Znesek

a b 1
1 Obračunane kosmate zavarovalne premije
2 Kosmate prenosne premije na začetku leta
3 Kosmate prenosne premije na koncu leta
4 Kosmati prihodki od zavarovalnih premij (1 + 2 - 3)
5 Obresti iz naložb prenosnih premij
6 Obresti iz naložb zavarovalno-tehničnih rezervacij, razen prenosnih premij
7 Prihodki od obresti (5 + 6)
8 Drugi kosmati zavarovalni prihodki
9 KOSMATI PRIHODKI SKUPAJ (4 + 7 + 8)

10 Obračunane kosmate odškodnine oz. zavarovalnine*
11 Prihodki od uveljavljenih regresnih terjatev
12 Kosmati cenilni stroški
13 Kosmate škodne rezervacije na začetku leta**
14 Kosmate škodne rezervacije na koncu leta**
15 Kosmati odhodki za škode (10 - 11 + 12 - 13 + 14)
16 Kosmati odhodki za bonuse in popuste
17 Sprememba izravnalnih rezervacij
18 Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij iz 119. člena ZZavar
19 Kosmati obratovalni stroški za pridobivanje zavarovanj
20 Kosmati obratovalni stroški,  razen pridobivanja zavarovanj
21 Kosmati obratovalni stroški skupaj (19 + 20)
22 Odhodki naložb
23 Odhodki za preventivno dejavnost
24 Prispevek za kritje škod po neznanih vozilih
25 Ostali drugi kosmati zavarovalni odhodki, razen zap. št. 23 in 24
26 Drugi kosmati zavarovalni odhodki skupaj (23 + 24 + 25)
27 KOSMATI ODHODKI SKUPAJ (15 ± 16 ± 17 ± 18 + 21 + 22 + 26)
28 P O Z I T I V N I   K O S M A T I   I Z I D  (9 - 27)
29 N E G A T I V N I   K O S M A T I   I Z I D  (27 - 9)

* ne vsebujejo cenilnih stroškov 
** vsebujejo tudi cenilne stroške

______________, dne _____20___                       Žig                            Sestavil:                      Odg. delavec:

Zneski v EUR



Zavarovalnica:        

Obračunane premije in odškodnine oz. zavarovalnine:
Zavarovalne/pozavarovalne premije in odškodnine oz. zavarovalnine zavarovanja/pozavarovanja St-50

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v EUR

tekoče leto preteklo leto tekoče 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

* ne vsebujejo cenilnih stroškov 
Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
             Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

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

Zap. št. 
vrstice Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Obračunane kosmate zavarovalne/pozavarovalne 
premije

Obračunane kosmate odškodnine oz. zavarovalnine* 
zavarovanja/pozavarovanja



Zavarovalnica:        
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Obračunane premije in odškodnine oz. zavarovalnine:
Zavarovalne premije in odškodnine oz. zavarovalnine zavarovanja St-50/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v EUR

tekoče leto preteklo leto tekoče 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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

* ne vsebujejo cenilnih stroškov 
Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
              Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj. 

Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

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

Zap. št. 
vrstice Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Obračunane kosmate zavarovalne premije Obračunane kosmate odškodnine oz. zavarovalnine* 
zavarovanja



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Vzroki za škode pri zavarovanju požara in elementarnih nesreč St-51

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Obračunana 
premija 

(4+7+10+13)

Število 
škod 

(5+8+11+14)

Obračunana kosmata 
zavarovalnina* 
(6+9+12+15)

Obračunana premija Število škod Obračunana kosmata 
zavarovalnina* Obračunana premija Število škod Obračunana kosmata 

zavarovalnina* Obračunana premija Število škod Obračunana kosmata 
zavarovalnina* Obračunana premija Število škod Obračunana kosmata 

zavarovalnina*

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 SKUPAJ VZROKI (2 do 8)
2 požar
3 eksplozija
4 nevihta
5 drugi naravni dogodki, razen nevihte
6 jedrska energija
7 pogrezanje in drsenje tal
8 drugi vzroki

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

SKUPAJ

Zneski v EUR

Vzroki za škode pri zavarovanju požara in 
elementarnih nesreč

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Požarno zavarovanje in zavarovanje nekaterih drugih 
nevarnosti v industriji in obrti

Požarno zavarovanje premoženja elektrogospodarskih 
podjetij Vsa druga požarna zavarovanjaPožarno zavarovanje in zavarovanje nekaterih drugih 

nevarnosti izven industrije in obrti



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Vzroki za škode pri drugem škodnem zavarovanju St-52

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število škod Obračunana kosmata zavarovalnina *
a b 1 2 3
1 SKUPAJ VZROKI (2 + 3 + 4)
2 toča  
3 pozeba
4 drugi vzroki za škodo

* ne vsebuje cenilnih stroškov

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

Zap. št. 
vrstice

Vzroki za škode pri drugem škodnem zavarovanju 
Škode

Zneski v EUR

Obračunana 
zavarovalna premija



Zavarovalnica:        

Obratovalni stroški, stroški pridobivanja zavarovanj, sklepne provizije, stroški reševanja škod, stroški preventivne dejavnosti St-53

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v EUR

Zap. št. vrstice Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja Kosmati obratovalni 
stroški

Čisti obratovalni 
stroški

Kosmati stroški 
pridobivanja 
zavarovanj

Čisti stroški 
pridobivanja 
zavarovanj

Kosmati strošek 
sklepne provizije

Kosmati stroški 
reševanja škod

Čisti stroški 
reševanja škod

Kosmati stroški 
preventivne 
dejavnosti

Čisti stroški 
preventivne 
dejavnosti

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.                
Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil:                                   Odg. delavec:



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:

Stroški sklepne provizije St-53/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v EUR

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 nesreč
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 različnih finančnih izgub
19 Zavarovanje stroškov postopka
20 Zavarovanje pomoči
21 SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (22+23+24+25+26+27)
22 Življenjsko zavarovanje (točka 19) 
23 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20)
24 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21)
25 Tontine (točka 22)
26 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23)
27 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar
28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 
29 Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena Zzavar
30 Dodatna zavarovanja

Opomba: Zavarovanja pod zap. št. 28 so vključena tudi v ustrezno zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. 
Zavarovanje pod zap. št. 29 je vključeno tudi v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovanja pod zap. št. 30 so vključena tudi v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

______________, dne _____20___                   Žig:                               Sestavil:                                                   Odgovorni delavec: 



Zavarovalnica:    

Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije, razčlenjene po kritnem premoženju St-54
zav./pozav.

Na dan:

Skupaj 

(3+4+5+6+7+8)

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KP - kritno premoženje

2 KSZZ - kritni sklad za življenjska zavarovanja, razen zavarovanj iz 2 do 5 
točke drugega odst. 127. čl. ZZavar

2a

3 KSNT - kritni sklad za življenjska zavarovanja, pri katerih zavarovanec 
prevzema naložbeno tveganje

3a
4 KST - kritni sklad za zavarovanja iz zavarovalne vrste tontine
4a
5 KSKI - kritni sklad za zavarovanja s kapitalizacijo izplačil
5a

6 KSID - kritni sklad zavarovanja izpada dohodkov zaradi nezgode ali 
bolezni

6a

7 KSZD - kritni sklad za zdravstvena zavarovanja

7a

8
KSDR - kritni sklad za druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno 
oblikovati matematične rezervacije

8a
* v primeru, da ima zavarovalnica več kritnih skladov, se v  vrstico (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) vpiše seštevek kritnih skladov, prazno vrstico spodaj (2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a) pa po potrebi razdeli na   
več vrstic v katere se vpiše posamezni kritni sklad (dodatna označba zap. št. vrstice z b, c, d itd.) z ustreznim opisom in razčlenjenimi vrednostmi za vsak posamezni kritni sklad

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

Zap. št. 
vrstice

Kritno premoženje
Rezervacije za 

prenosne 
premije

Rezervacije za 
bonuse, 

popuste in 
storno

Število kritnih 
skladov*

Matična številka 
kritnega sklada

Škodne 
rezervacije

Izravnalne 
rezervacije

Druge 
zavarovalno-

tehnične 
rezervacije

Zneski v EUR

Matematične 
rezervacije



Zavarovalnica:    

Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije, razčlenjene po kritnem premoženju St-55
zav./pozav.

Na dan:

Skupaj 

(3+4+5+6+7+8)
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KP - kritno premoženje

2 KSZZ - kritni sklad za življenjska zavarovanja, razen zavarovanj iz 2 
točke drugega odst. 127. čl. ZZavar

2a

3 KSNT - kritni sklad za življenjska zavarovanja, pri katerih zavarovanec 
prevzema naložbeno tveganje

3a
4 KST - kritni sklad za zavarovanja iz zavarovalne vrste tontine
4a
5 KSKI - kritni sklad za zavarovanja s kapitalizacijo izplačil
5a

6 KSID - kritni sklad zavarovanja izpada dohodkov zaradi nezgode ali 
bolezni

6a
7 KSZD - kritni sklad za zdravstvena zavarovanja
7a

8
KSDR - kritni sklad za druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno 
oblikovati matematične rezervacije

8a
* v primeru, da ima zavarovalnica več kritnih skladov, se v  vrstico (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) vpiše seštevek kritnih skladov, prazno vrstico spodaj (2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a) pa po potrebi razdeli na   
več vrstic v katere se vpiše posamezni kritni sklad (dodatna označba zap. št. vrstice z b, c, d itd.) z ustreznim opisom in razčlenjenimi vrednostmi za vsak posamezni kritni sklad

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

Zap. št. 
vrstice Kritno premoženje

Rezervacije za 
prenosne 
premije

Rezervacije za 
bonuse, 

popuste in 
storno

Matična številka 
kritnega sklada

Število kritnih 
skladov*

Škodne 
rezervacije

Izravnalne 
rezervacije

Druge 
zavarovalno-

tehnične 
rezervacije

Zneski v EUR

Matematične 
rezervacije



Zavarovalnica:    

Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije, razčlenjene po kritnem premoženju St-55/A
zav./pozav.

Na dan:
Valuta:

Skupaj 

(3+4+5+6+7+8)
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KP - kritno premoženje

2 KSZZ - kritni sklad za življenjska zavarovanja, razen zavarovanj iz 2 
točke drugega odst. 127. čl. ZZavar

2a

3 KSNT - kritni sklad za življenjska zavarovanja, pri katerih zavarovanec 
prevzema naložbeno tveganje

3a
4 KST - kritni sklad za zavarovanja iz zavarovalne vrste tontine
4a
5 KSKI - kritni sklad za zavarovanja s kapitalizacijo izplačil
5a

6 KSID - kritni sklad zavarovanja izpada dohodkov zaradi nezgode ali 
bolezni

6a
7 KSZD - kritni sklad za zdravstvena zavarovanja
7a

8
KSDR - kritni sklad za druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno 
oblikovati matematične rezervacije

8a
* v primeru, da ima zavarovalnica več kritnih skladov, se v  vrstico (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) vpiše seštevek kritnih skladov, prazno vrstico spodaj (2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a) pa po potrebi razdeli na   
več vrstic v katere se vpiše posamezni kritni sklad (dodatna označba zap. št. vrstice z b, c, d itd.) z ustreznim opisom in razčlenjenimi vrednostmi za vsak posamezni kritni sklad

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

Škodne 
rezervacije

Izravnalne 
rezervacije

Druge 
zavarovalno-

tehnične 
rezervacije

Matematične 
rezervacije

Zap. št. 
vrstice Kritno premoženje

Rezervacije za 
prenosne 
premije

Rezervacije za 
bonuse, 

popuste in 
storno

Matična številka 
kritnega sklada

Število kritnih 
skladov*



Zavarovalnica:    

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

Obdobje: 
Poslovno leto: 
Številka pokojninskega načrta:

Zneski v EUR
Zap. št. 
vrstice Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja Število na zadnji dan obdobja

Višina matematične rezervacije na zadnji dan 
obdobja

a b 1 2
1 Zavarovanci vključeni v PN (vključno z zavarovanci v mirovanju in zavarovanci, ki so zadržali pravice)
2 Zavarovanci s statusom mirovanja
3 Zavarovanci, ki so zadržali pravice
4 Delodajalci vključeni v PN
5 Delodajalci, ki ne plačujejo 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:



Zavarovalnica:    

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

Obdobje: 
Poslovno leto: 
Številka pokojninskega načrta:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

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

a b 1 2
1 Zavarovanci vključeni v PN (vključno z zavarovanci v mirovanju in zavarovanci, ki so zadržali pravice)
2 Zavarovanci s statusom mirovanja
3 Zavarovanci, ki so zadržali pravice

______________, dne _____20___                          Žig:                                              Sestavil: Odgovorni delavec:




