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Na podlagi 284. člena, četrtega odstavka 536. člena, petega odstavka 578. člena, drugega odstavka 597. 
člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka 596. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o 
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja  
 
 

SKLEP 
 o zavarovalno-statističnih podatkih 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

 
(1) Ta sklep določa vrste, obseg, roke in način pošiljanja statističnih podatkov, ki jih morajo 
zavarovalnice, pozavarovalnice, Slovensko zavarovalno združenje v delu, ki se nanaša na poslovanje 
škodnega sklada in odškodninskega urada (v nadaljnjem besedilu: Slovensko zavarovalno združenje), in 
zavarovalni oziroma pozavarovalni pooli v skladu z 284. členom, četrtim odstavkom 536. člena in petim 
odstavkom 578. člena  Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljevanju ZZavar-1) zbirati 
in pošiljati Agenciji za zavarovalni nadzor. 
 
(2) Določila tega sklepa v delu, ki se nanaša na pokojninske sklade, veljajo na podlagi drugega odstavka 
597. člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka 596. člena ZZavar-1 tudi za pokojninske družbe. 
 

2. člen 
(premije in zavarovalnine) 

 
(1) Zavarovalnice, Slovensko zavarovalno združenje in zavarovalni oziroma pozavarovalni pooli zbirajo 
statistične podatke o številu zavarovanj, obračunanih zavarovalnih premijah, številu škod in obračunanih 
zavarovalninah, po zavarovalnih vrstah in posameznih zavarovanjih iz zavarovalne vrste. 

 
(2) Statistične podatke iz prvega odstavka tega člena zavarovalnice, Slovensko zavarovalno združenje, in 
zavarovalni oziroma pozavarovalni pooli poročajo v obliki in vsebini, predpisani z obrazci S-1 do S-21, ki so 
priloga in sestavni del tega sklepa. 
 
(3) Pozavarovalnice in zavarovalni oziroma pozavarovalni pooli zbirajo statistične podatke o obračunanih 
pozavarovalnih premijah in obračunanih zavarovalninah po zavarovalnih vrstah. 
 
(4) Statistične podatke iz tretjega odstavka tega člena pozavarovalnice in zavarovalni oziroma 
pozavarovalni pooli poročajo v obliki in vsebini, predpisani z obrazcema S-30 in S-31, ki sta priloga in 
sestavni del tega sklepa. 
 
(5) Podatki o zavarovalnih oziroma pozavarovalnih premijah, prikazani na obrazcih od S-1 do S21, S-30 in 
S-31, ne vsebujejo davka od zavarovalnih poslov. 
 
(6) V obrazcih od S-1 do S-19 se postavke število polic (število zavarovancev, število zavarovanj) nanašajo 
na v obdobju sklenjeno število polic (število zavarovancev, število zavarovanj). 
 
 

3. člen 
(stroški) 

 
(1) Zavarovalnice zbirajo statistične podatke o obratovalnih stroških, stroških pridobivanja zavarovanj, 
sklepalnih provizijah, stroških reševanja škod ter stroških preventivne dejavnosti po zavarovalnih vrstah. 
 
(2) Statistične podatke iz prvega odstavka tega člena zavarovalnice poročajo v obliki in vsebini, predpisani 
z obrazcem S-22, ki je priloga in sestavni del tega sklepa. 
 

4. člen 
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(kreditna zavarovanja) 
 

(1) Zavarovalnice za kreditna zavarovanja zbirajo statistične podatke o zavarovalnih vsotah ob sklenitvi, 
glede na trajanje zavarovanja, podatke o zavarovalnih vsotah za preostala jamstva in podatke o plačilih 
regresnih zavezancev. 
 
(2) Statistične podatke iz prvega odstavka tega člena zavarovalnice poročajo v obliki in vsebini, predpisani 
z obrazci S-23 do S-25, ki so priloga in sestavni del tega sklepa. 
 
(3) V obrazcih S-23 do S-25 se vrednosti postavk, ki se nanašajo na obdobja do vključno 31. 12. 2006, 
preračunajo v eure po tečaju 239,64 SIT za 1 €. 
 
(4) V obrazcu St-24 se vrednosti preostalih zavarovalnih vsot za kreditna zavarovanja, ki so bila sklenjena v 
obdobjih do vključno dne 31. 12. 2006, preračunajo v eure na osnovi obstoječih obveznosti iz naslova 
kreditnih pogodb. 
 

5. člen 
(člani pokojninskih skladov) 

 
(1) Zavarovalnice in pokojninske družbe za posamezne pokojninske sklade zbirajo statistične podatke o 
številu članov in višini zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan obdobja ter statistične podatke o 
vplačanih premijah, o rednih in izrednih prekinitvah zavarovanj ter izplačilih odkupnih vrednosti oziroma 
prenosih denarnih sredstev na drugega upravljavca pokojninskih skladov in prenosih odkupnih vrednosti na 
izplačevalca pokojninskih rent. 

 
(2) Zavarovalnice in pokojninske družbe za posamezne pokojninske načrte, ki se izvajajo preko 
pokojninskega sklada, zbirajo statistične podatke o številu in višini matematičnih rezervacij članov, ki so v 
mirovanju oziroma, ki so zadržali pravice, podatke o številu delodajalcev, ki so vključeni v pokojninski 
načrt in podatke o številu delodajalcev, ki ne plačujejo premij, na zadnji dan vsakega obdobja. 
 
(3) Statistične podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena zavarovalnice in pokojninske družbe 
poročajo v obliki in vsebini, predpisani z obrazci S-26, S-27 in S-28, ki so priloga in sestavni del tega 
sklepa. 
 

6. člen 
(obvezna zavarovanja) 

 
Zavarovalnice za obvezna zavarovanja izračunavajo izkaz izida in o njem poročajo v obliki in vsebini, 
predpisani z obrazcem S-29, ki je priloga in sestavni del tega sklepa. 
 

7. člen 
(zbiranje podatkov in rok poročanja) 

 
(1) Osebe, ki so zavezane za zbiranje podatkov po predhodnih členih tega sklepa, zbirajo podatke, 
predpisane v 2., 3. in 5. členu tega sklepa za obdobja: 

- od 1. januarja do 31. marca, 
- od 1. januarja do 30. junija, 
- od 1. januarja do 30. septembra in 
- od 1. januarja do 31. decembra. 

 
(2) Zavarovalnice, pozavarovalnice, pokojninske družbe, Slovensko zavarovalno združenje, zavarovalni 
oziroma pozavarovalni pooli za obdobja od 1. januarja do 31. marca, od 1. januarja do 30. junija in od 1. 
januarja do 30. septembra Agenciji za zavarovalni nadzor izpolnjene obrazce dostavijo v roku enega 
meseca po izteku posameznega obdobja. 
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(3) Zavarovalnice, pozavarovalnice, pokojninske družbe, Slovensko zavarovalno združenje, zavarovalni 
oziroma pozavarovalni pooli za obdobje od 1. januarja do 31. decembra Agenciji za zavarovalni nadzor 
izpolnjene obrazce dostavijo v roku dveh mesecev po izteku posameznega obdobja. 
 
(4) Zavarovalnice zbirajo podatke, predpisane v 4. in 6. členu tega sklepa na letnem nivoju ter Agenciji za 
zavarovalni nadzor izpolnjene obrazce dostavijo v roku dveh mesecev po izteku posameznega obdobja. 
 

8. člen 
(način poročanja) 

 
Zavarovalnice, pozavarovalnice, pokojninske družbe, Slovensko zavarovalno združenje ter zavarovalni 
oziroma pozavarovalni pooli poročajo Agenciji za zavarovalni nadzor statistične podatke v elektronski 
obliki na obrazcih, ki so priloga in sestavni del tega sklepa. 
 

9. člen 
(uveljavitev) 

 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Št. 00701-13/2016-1 
Ljubljana, dne 1. februarja 2016 
EVA: 2015-1611-0097 
 

  

                   Predsednik strokovnega sveta                                                               
Agencije za zavarovalni nadzor  

          Sergej Simoniti l.r. 
 

                                                             



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Nezgodno zavarovanje (vključno z zavarovanji nesreč pri delu in poklicnih obolenj) S-1

Obdobje: 
Poslovno leto: 

polic zavarovancev
SKUPAJ 
(5+6)

od tega z 
enkratnim 
izplačilom

od tega z 
obročnim 
izplačilom

SKUPAJ 
(8+9)

od tega 
izplačana v 
enkratnem 

znesku

od tega 
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___ 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:

Zdravstveno zavarovanje S-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 6)

2 Dopolnilno zdravstveno zavarovanje po določilih 7. odstavka 7. člena ZZavar-1

3
Nadomestno zdravstveno zavarovanje po določilih 2. točke 2. odstavka 61. člena 
ZZVZZ 

4 Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih zunaj R Slovenije

5
Druga dodatna in vzporedna zdravstvena zavarovanja po določilih 3. in 4. točke 2. 
odstavka 61. člena ZZVZZ

6 Vsa druga zdravstvena zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Sestavil: Odg. delavec:
______________, dne _____20___

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 S-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___ Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovanje tirnih vozil S-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___ Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Letalsko zavarovanje  S-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___ Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovanje plovil S-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___ Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovanje prevoza blaga S-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___ Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč S-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___ Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Drugo škodno zavarovanje S-9

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana 
zavarovalna 

premija

Število 
škod

Obračunana 
kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 22)

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 Zavarovanje domske asistence

17 Zavarovanje opreme v zakupu (leasing)

18 Kombinirana premoženjska zavarovanja

19 Zavarovanje blaga pred mehanskimi poškodbami

20 Zavarovanje opreme za distribucijo in sprejem satelitske in kabelske TV

21 Turistično zavarovanje

22 Vsa ostala druga škodna zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil S-10

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana 
zavarovalna premija

Število škod
Obračunana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 5)

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

3 Zavarov. prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu

4 Zavarovanje odgovornosti v železniškem prometu

5 Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi motornih vozil

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov S-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:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil S-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___          Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Splošno zavarovanje odgovornosti S-13

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana 
zavarovalna 

premija

Število 
škod

Obračunana 
kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 26)

2 Zavarovanje splošne odgovornosti

3 Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke

4 Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca gradbenih del

5 Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca montažnih del

6 Zavarovanje garancije proizvajalca, prodajalca ali dobavitelja

7 Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu

8 Zavarovanje špediterske odgovornosti v domačem prometu

9 Zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta

10 Zavarovanje odgovornosti nepremičninskih posrednikov

11 Zavarovanje odgovornosti filmskega producenta

12 Obvezno zavarovanje odgovornosti računovodskih in revizijskih družb

13 Obvezno zavarovanje projektantske odgovornosti 

14 Obvezno zavarovanje odvetniške odgovornosti 

15 Obvezno zavarovanje zdravniške odgovornosti 

16 Obvezno zavarovanje notarske odgovornosti 

17
Obvezno zavarovanje odgovornosti proizvajalcev zdravil in 
medicinskih pripomočkov

18 Obvezno zavarovanje odgovornosti zavarovalnih posredniških družb

19 Obvezno zavarovanje odgovornosti sodnih izvršiteljev 

20
Obvezno zavarovanje odgovornosti overiteljev kvalificiranih potrdil 
elektronskih podpisov

21 Obvezno zavarovanje odgovornosti gorskih vodnikov 

22 Obvezno zavarovanje odgovornosti geodetskih podjetij 

23
Obvezno zavarovanje odgovornosti certifikacijskih organov za 
potrejevanje skladnosti gradbenih proizvodov

24 Obvezno zavarovanje odgovornosti upravljavcev strelišč 

25 Zavarovanje odgovornosti varnostnikov

26 Vsa druga splošna zavarovanja odgovornosti

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___             
Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Kreditno zavarovanje S-14

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana 
zavarovalna premija

Število škod
Obračunana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 12)

2 Zavarovanje terjatev v mednarodni trgovini

3 Zavarovanje terjatev v notranji trgovini

4 Zavarovanje potrošniških kreditov

5 Zavarovanje stanovanjskih kreditov

6 Zavarovanje kreditov zasebnikom

7 Zavarovanje kreditov pravnim osebam

8 Zavarovanje limitov na transakcijskih računih zasebnikov

9 Zavarovanje limitov na transakcijskih računih za osebni namen

10 Zavarovanje terjatev iz pogodb o zakupu

11 Zavarovanje terjatev iz plačilnih in kreditnih kartic

12 Vsa druga kreditna zavarovanja in zavarovanja terjatev

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Kavcijsko zavarovanje S-15

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana 
zavarovalna premija

Število škod
Obračunana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 10)

2 Zavarovanje carinskega dolga

3 Zavarovanje nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj

4 Zavarovanje resnosti ponudbe

5 Zavarovanje dobre izvedbe prevzetih obveznosti

6 Zavarovanje vračila predplačila

7 Zavarovanje odprave napak v garancijskem roku

8 Zavarovanje garancije za plačilne kartice

9 Zavarovanje karnetov

10 Vsa druga kavcijska zavarovanja

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___       Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovanje različnih finančnih izgub S-16

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana 
zavarovalna premija

Število škod
Obračunana kosmata 

zavarovalnina *

a b 1 2 3 4

1 SKUPAJ (2 do 8)

2 Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

3 Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma

4 Zavarovanje prireditev

5 Zavarovanje proti škodam zaradi odkupa valutnih falsifikatov

6 Zavarovanje nevarnosti odpovedi turističnih potovanj

7 Zavarovanje obratovalnega zastoja v storitveni dejavnosti

8 Vsa druga zavarovanja različnih finančnih izgub

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___            Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovanje stroškov postopka S-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___       Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovanje pomoči S-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 Zavarovanje avtomobilske asistence

3 Zdravstveno zavarovanje z asistenco

4 Vsa druga zavarovanja pomoči

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___        Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Življenjska zavarovanja S-19
Vrsta pogodbe:
Obdobje: 
Poslovno leto: 

polic zavarovancev

a b 1 2 3 4 5
1 SKUPAJ (2 + 13 + 16+ 21 + 22 + 23)
2 Življenjsko zavarovanje-točka 19 (3 + … + 11**)
3 - zavarovanje za primer smrti
4 - zavarovanje za primer doživetja
5 - mešano zavarovanje
6 - rentno zavarovanje (razen pod številko 7, 8 in 9) 

7
- rentno zavarovanje - dodatno pokojninsko zavarovanje po 
zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje

8
- rentno zavarovanje - poklicno zavarovanje po zakonu, ki ureja 
pokojninska in invalidska zavarovanja 

9 - izplačila rent prvega pokojninskega sklada
10 - zavarovanje z vračilom premije
11 - vsa druga življenjska zavarovanja 
12 - dodatna zavarovanja
13 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva-točka 20 (14 + 15)
14 - zavarovanje za primer poroke
15 - zavarovanje za primer rojstva

16
Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov oz. 
na enote kritnih skladov-točka 21 (17 + … + 20)

17
- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov z 
garancijo

18
- življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov 
brez garancije

19
- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada z 
garancijo

20
- življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada brez 
garancije

21 Tontine-točka 22
22 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil-točka 23 
23 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni-točka 24

* ne vsebuje cenilnih stroškov

** pri stolpcih 3, 4 in 5 se sešteje vrstice od 3 do 12

______________, dne _____20___                         Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje

Zavarovanja Škode

Število Obračunana 
zavarovalna 

premija

Število 
škod

Obračunana 
kosmata 

zavarovalnina *



Zavarovalnica:         

Obračunana premija:
Zavarovalna premija S-20

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) 

______________, dne _____20___ Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Znesek, 
oddan v 
pozav.

Sprejeta 
sozav. 

premija

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja 

Kosmata 
zav. in 
sozav. 

premija

Znesek, 
oddan v 
sozav.

Čista zav. 
premija               

(1 - 2 - 3)



Zavarovalnica:    

Obračunana odškodnina:
Odškodnina oz. zavarovalnina zavarovanja S-21

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v EUR

Čista 
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) 

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___        Sestavil: Odg. delavec:

Znesek v 
zavarovalninah 

sprejetih sozav.* 

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Kosmata 

zavarovalnina 
zav. in sozav.*

Znesek, 
oddan v 
sozav.*

Znesek, 
oddan v 
pozav.*



Zavarovalnica:        

Obratovalni stroški, stroški pridobivanja zavarovanj, sklepne provizije, stroški reševanja škod, stroški preventivne dejavnosti S-22

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) 

28 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-2* 

* zavarovanja pod zap. št. 28 pokrivajo samo varčevalni del pokojninskih zavarovanj in ne spadajo med življenjska zavarovanja

______________, dne _____20___ Sestavil:                                   Odg. delavec:



Zavarovalnica:    
        

Razčlenitev:
Kreditna zavarovanja, sklenjena v poslovnem letu (t), glede na trajanje S-23

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 SKUPAJ (2 do 12)

2 Zavarovanje terjatev v mednarodni trgovini

3 Zavarovanje terjatev v notranji trgovini

4 Zavarovanje potrošniških kreditov

5 Zavarovanje stanovanjskih kreditov

6 Zavarovanje kreditov zasebnikom

7 Zavarovanje kreditov pravnim osebam

8 Zavarovanje limitov na transakcijskih računih zasebnikov

9 Zavarovanje limitov na transakcijskih računih za osebni namen
10 Zavarovanje terjatev iz pogodb o zakupu

11 Zavarovanje terjatev iz plačilnih in kreditnih kartic

12 Vsa druga kreditna zavarovanja in zavarovanja terjatev

Opomba: vodi se znesek zavarovalnih vsot ob sklenitvi, ki se uvrsti v ustrezni stolpec, glede na leto zapadlosti.

______________, dne _____20___   Sestavil: Odg. delavec:

Zap. št. 
vrstice

Podvrste zavarovanj

Zavarovalne vsote ob sklenitvi glede na trajanje jamstva po letih



Zavarovalnica:    
         

Razčlenitev:
Preostala jamstva kreditnih zavarovanj na dan 31.12. poslovnega leta t S-24

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 SKUPAJ (2 do 12)

2 Zavarovanje terjatev v mednarodni trgovini

3 Zavarovanje terjatev v notranji trgovini

4 Zavarovanje potrošniških kreditov

5 Zavarovanje stanovanjskih kreditov

6 Zavarovanje kreditov zasebnikom

7 Zavarovanje kreditov pravnim osebam

8 Zavarovanje limitov na transakcijskih računih zasebnikov

9 Zavarovanje limitov na transakcijskih računih za osebni namen
10 Zavarovanje terjatev iz pogodb o zakupu

11 Zavarovanje terjatev iz plačilnih in kreditnih kartic

12 Vsa druga kreditna zavarovanja in zavarovanja terjatev

______________, dne _____20___ Sestavil: Odg. delavec:

Zap. št. 
vrstice

Podvrste zavarovanj

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 S-25

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 SKUPAJ (2 do 12)

2 Zavarovanje terjatev v mednarodni trgovini

3 Zavarovanje terjatev v notranji trgovini

4 Zavarovanje potrošniških kreditov

5 Zavarovanje stanovanjskih kreditov

6 Zavarovanje kreditov zasebnikom

7 Zavarovanje kreditov pravnim osebam

8 Zavarovanje limitov na transakcijskih računih zasebnikov

9 Zavarovanje limitov na transakcijskih računih za osebni namen

10 Zavarovanje terjatev iz pogodb o zakupu

11 Zavarovanje terjatev iz plačilnih in kreditnih kartic

12 Vsa druga kreditna zavarovanja in zavarovanja terjatev

 

______________, dne _____20___ Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanja

Plačila regresnih zavezancev v poslovnem letu (t)

Za zavarovalnine, 
obračunane pred 

letom t - 3



Zavarovalnica:

Podatki o članih pokojninskih skladov
S-26

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v EUR

Število 
članov

Izplačilo odkupne 
vrednosti

Sredstva prenesena 
izplačevalcu 

pokojninske rente
Število 
članov

Izplačilo 
odkupne 
vrednosti

Sredstva prenesena 
drugemu upravljavcu

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

______________, dne _____20___                                                                                          Sestavil:  Odg. delavec:

V obdobju 
vplačane 

premije novih 
članov

Število novih 
članov (v 
obdobju)

Prenesena 
sredstva 

novih članov

Škodne rezervacije 
na zadnji dan 

obdobja

Matična 
številka 
sklada

Ime 
sklada

Zap. št. 
vrstice

V obdobju 
vplačane 

premije vseh 
članov

Matematične 
rezervacije na 

zadnji dan 
obdobja

Redne prekinitve v obdobju
Število 

članov na 
začetku 
obdobja

Izredne prekinitve v obdobju

Število članov 
na koncu 
obdobja



Zavarovalnica:    

Kolektivno sklenjene zavarovalne pogodbe za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje S-27

Obdobje: 
Poslovno leto: 
Številka sklada:
Številka pokojninskega načrta:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanci/člani oz. delodajalci Število na zadnji dan obdobja
Višina matematične rezervacije na 

zadnji dan obdobja

a b 1 2

1 Zavarovanci vključeni v PN

2 Zavarovanci s statusom mirovanja

3 Zavarovanci, ki so zadržali pravice

4 Delodajalci vključeni v PN

5 Delodajalci, ki ne plačujejo premije 

______________, dne _____20___                                                                                        Sestavil:  Odg. delavec:



Zavarovalnica:    

Individualno sklenjene zavarovalne pogodbe za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje S-28

Obdobje: 
Poslovno leto: 
Številka sklada:
Številka pokojninskega načrta:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanci/člani Število na zadnji dan obdobja
Višina matematične rezervacije na 

zadnji dan obdobja

a b 1 2

1 Zavarovanci vključeni v PN

2 Zavarovanci s statusom mirovanja

3 Zavarovanci, ki so zadržali pravice

______________, dne _____20___                                                               Sestav Odgovorni delavec:



Zavarovalnica:    

Prihodki in odhodki:
Obvezna zavarovanja S-29

Poslovno leto: 
Zavarovanje:

Zap. št. 
vrstice

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___                                         Sestavil:                                Odg. delavec:

Zneski v EUR



Zavarovalnica:    

Obračunana premija:
Pozavarovalna premija St-30

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) 

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja  
Kosmata premija 
sprejetih cesij

Znesek, oddan 
v retrocesijo 

sprejetih cesij

Kosmata 
premija 
sprejetih 
retrocesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 
sprejetih 
retrocesij



Zavarovalnica:    

Obračunana odškodnina:
Zavarovalnina pozavarovanja St-31

pozavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Čista zavarovalnina 
sprejetih cesij*

Čista zavarovalnina 
sprejetih retrocesij*

Čista 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) 

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Kosmata 

zavarovalnina iz 
sprejetih cesij*

Znesek, 
oddan v 

retrocesijo 
sprejetih 

cesij*

Kosmata  
zavarovalnina 

sprejetih 
retrocesij*

Znesek, 
oddan v 

retrocesijo 
sprejetih 

retrocesij*
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