
Na podlagi 5. točke 109. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 
99/10 - uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) Agencija za zavarovalni nadzor 
izdaja 

 

SKLEP 

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun 
zavarovalno-tehničnih rezervacij 

 

1. člen 
 

V prvem odstavku 1. člena Sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun 
zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 3/01, 69/01, 85/05 in 66/08; v nadaljnjem 
besedilu: Sklep) se besedilo »Uradni list RS, št. 109/06 – UPB2, 114/06 – ZUE, 9/07 in 102/07« 
nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 99/10 - uradno prečiščeno besedilo, 90/12,  56/13 in 63/13 
- ZS-K«. 
 
 

2. člen 
 

V 14. členu Sklepa se besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka nadomesti z besedilom, ki se 
glasi: 

»(2) Obrestna mera za novo sklenjene pogodbe, ki jo lahko zavarovalnica uporabi pri vrednotenju 
dolgoročnih obveznosti iz zavarovalnih pogodb, ki v izračunu premije in obveznosti upoštevajo 
zajamčeno obrestno mero, ne sme presegati maksimalne obrestne mere, ki jo določi  Agencija za 
zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu:  Agencija) in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(3) Agencija pri določanju maksimalne obrestne mere iz prejšnjega odstavka tega člena upošteva 
poročila in napovedi Evropske centralne banke. Vrednost maksimalne obrestne mere določi med 
naslednjima vrednostima: 

a. 60 % tehtane kuponske obrestne mere obveznic Republike Slovenije, nominiranih v eurih, ki 
imajo na dan določitve maksimalne obrestne mere zapadlost daljšo od enega leta, pri čemer 
je utež delež nominalne vrednosti posamezne obveznice v skupni nominalni vrednosti v 
izračunu upoštevanih obveznic, in 

b. letnim donosom pri preostali zapadlosti deset let iz krivulje donosnosti euro območja (Euro 
area yield curve) državnih obveznic euro območja z bonitetno oceno AAA, ki jo objavlja 
Evropska centralna banka na spletni strani. 

 (4) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko Agencija določi tudi maksimalno obrestno mero za 
novo sklenjene pogodbe, nominirane v drugih valutah, če je predpisana maksimalna obrestna mera 
za pogodbe, nominirane v eurih, previsoka za izračun matematičnih rezervacij, nominiranih v drugih 
valutah. Pri določanju maksimalne obrestne mere za pogodbe, nominirane v drugih valutah, Agencija 
upošteva obrestno mero, ki jo za izračun matematičnih rezervacij določa pristojni nadzorni organ 
države, za katere valuto se določa maksimalna obrestna mera.«  



 

3. člen 
 

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