
 

    

        
 

Na podlagi 3. točke 564. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list 
RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja 
 
 

S K L E P 
o poročanju oseb, ki opravljajo storitve zavarovalnega posredovanja  

 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino poročil iz 571. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 
93/15, v nadaljevanju: ZZavar-1), zavezance, način in roke poročanja. 

 
(2) Zavezanci za poročanje po tem sklepu so: 

- zavarovalno posredniška družba,  
- samostojni podjetnik posameznik, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve zavarovalnega 

posredovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) in  
- banka, ki je za opravljanje storitev zavarovalnega posredovanja pridobila dovoljenje Banke 

Slovenije (v nadaljnjem besedilu: banka). 
 
 

2. člen 
(vsebina poročanja) 

 
(1) Zavarovalno posredniška družba poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o: 

1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, 
2. strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu 

opravila za te zavarovalnice, 
3. pravnih in ekonomskih povezavah iz drugega odstavka 553. člena ZZavar-1 s posamezno 

zavarovalnico, in 
4. izpolnjevanju obveznosti iz 568. člena ZZavar-1 glede zavarovanja poklicne odgovornosti. 

 
(2) Podjetnik poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o spremembah podatkov, ki se vpisujejo v Poslovni 
register Slovenije, in podatke iz 2. do 4. točke prejšnjega odstavka.   
 
(3) Banka poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o podatkih iz 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena. 
 
 

3. člen 
(poročanje o spremembah podatkov, ki se vpisujejo v register) 

 
(1) Zavarovalno posredniška družba poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o spremembah podatkov, 
vpisanih v sodnem registru, na način, da ji posreduje kopijo listine o spremembi podatka, ki je vpisan v 
sodnem registru. Rok za poročanje Agenciji za zavarovalni nadzor je osem dni od prejema listine iz 
prejšnjega stavka.  
 
(2) Podjetnik poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o spremembah podatkov, vpisanih v Poslovnem 
registru Slovenije, na način, da ji posreduje kopijo listine o spremembi podatka, ki je vpisan v Poslovnem 
registru Slovenije. Rok za poročanje Agenciji za zavarovalni nadzor je osem dni od prejema listine iz 
prejšnjega stavka.  
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4. člen 

(poročanje o posredniških poslih) 
 

Zavarovalno posredniška družba, podjetnik in banka poročajo Agenciji za zavarovalni nadzor o strukturi in 
obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki so jih v posameznem poslovnem letu opravili za te 
zavarovalnice, na elektronski način, na obrazcih POSRED-1 in POSRED-2, ki sta priloga in sestavni del tega 
sklepa, najkasneje do zadnjega dne februarja za preteklo poslovno leto. 
 
 

5. člen 
(poročanje o povezavah z zavarovalnicami) 

 
Zavarovalno posredniška družba oziroma podjetnik poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o sklenitvi ali 
spremembi pogodbe o posredovanju z zavarovalnico, na podlagi katere je zavezan posredovati izključno 
pri sklepanju zavarovanj s to zavarovalnico ali je upravičen do posebne provizije (provizije za uspeh) 
oziroma do višje provizije za posredovanje pri določenih vrstah zavarovanj, na način, da jo obvesti o 
sklenitvi ali spremembi pogodbe s pisnim obvestilom, h kateremu priloži kopijo sklenjene ali spremenjene 
pogodbe. Rok za poročanje je petnajst dni od sklenitve ali spremembe pogodbe.  
 
 

6. člen 
(poročanje o zavarovanju poklicne odgovornosti) 

 
Zavarovalno posredniška družba, podjetnik oziroma banka poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o 
sklenitvi, spremembi ali podaljšanju zavarovanja poklicne odgovornosti iz 568. člena ZZavar-1 na način, da 
ji pošlje kopijo sklenjene, spremenjene ali podaljšane zavarovalne pogodbe ali police. Rok za poročanje je 
osem dni od izteka prejšnjega zavarovanja poklicne odgovornosti oziroma od sklenitve, spremembe ali 
podaljšanja zavarovalne pogodbe ali police. 
 
 

7. člen 
(uveljavitev) 

 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Št. 00701-14/2016-1 
Ljubljana, dne 1. februarja 2016 
EVA 2014-1611-0117 
 
 

 
Predsednik strokovnega sveta 

Agencije za zavarovalni nadzor 
Sergej Simoniti l.r. 



Leto:

Zap.št. Vrsta prihodkov Prihodki v EUR**

1 Provizija

1.1
Provizija, ki je vezana na posle posredovanja pri sklepanju 
zavarovalnih pogodb

1.2
Pavšalna provizija, ki jo posrednik pridobi od posamezne 
zavarovalnice glede na obseg sklenjenih zavarovalnih pogodb

1.3 Posredniška provizija ob izteku zavarovalnih pogodb

1.4
Provizija, ki jo posredniki dobijo od zavarovalcev (drugi odst. 554. 
člena ZZavar-1)

1.5
Druge vrste provizije, ki niso vezane na zavarovalne pogodbe 
(nagrada za uspeh, jubilejna nagrada, kontingentna provizija...)

2

Plačilo za posredovanje pri prodaji oz. prodaja v zavarovalnih 
primerih poškodovanih predmetov, ki ob reševanju škodnih 
primerov pripadajo zavarovalnici

3
Plačilo za izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje 
nevarnosti, ki ogrožajo zavarovano premoženje in osebe

4
Plačilo za oceno stopnje izpostavljenosti zavarovalnega objekta in 
ocenjevanje škod

5
Plačilo za opravljanje drugih intelektualnih in tehničnih storitev v 
zvezi z zavarovalnimi posli

6 SKUPAJ (zap. št. od 1 do 5)

* Zavarovalno posredniška družba, podjetnik oziroma banka, ki opravlja posle zavarovalnega 
posredovanja za več zavarovalnic s sedežem v Republiki Sloveniji, mora izpolniti obrazec za 
vsako zavarovalnico posebej in dodatno še en obrazec za vse zavarovalnice skupaj. 
Zavarovalno posredniška družba, podjetnik oziroma banka, ki opravlja posle zavarovalnega 
posredovanja za zavarovalnice držav članic, podružnice zavarovalnic držav članic ali podružnice 
zavarovalnic tretjih držav, mora izpolniti tudi en obrazec za vse zavarovalnice držav članic, 
podružnice zavarovalnic držav članic in podružnice zavarovalnic tretjih držav, pri čemer se 
prihodki nanašajo na vse zavarovalnice, ki so naštete pod "Druge".
** Prihodki zavarovalno posredniških družb, podjetnikov in bank iz naslova opravljanja storitev 
oziroma poslov iz tega obrazca, izkazanih v bruto zneskih (z vključenimi morebitnimi davki, kot 
na primer davek na finančne storitve, davek na dodano vrednost…).

Zavarovalno posredniška družba, podjetnik ali banka:

Vpišite firmo zavarovalnic s sedežem v Republiki Sloveniji, zavarovalnic 
držav članic, podružnic zavarovalnic držav članic in podružnic zavarovalnic 
tretjih držav, za katere opravljate posel zavarovalnega posredovanja, v 
primeru, da ste kot Zavarovalnico izbrali "Druge":

Zavarovalnica*:
POSRED-1



Zavarovalnica*:

Št. sklenjenih zavarovanj**
Premija v 
EUR***

Prihodki v 
EUR ****

1 Nezgodno zavarovanje

2 Zdravstveno zavarovanje

3 Zavarovanje kopenskih motornih vozil

4 Zavarovanje tirnih vozil

5 Letalsko zavarovanje

6 Zavarovanje plovil

7 Zavarovanje prevoza blaga

8 Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

9 Drugo škodno zavarovanje

10
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih 
vozil

11
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi 
zrakoplovov

12 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

13 Splošno zavarovanje odgovornosti

14 Kreditno zavarovanje

15 Kavcijsko zavarovanje

16 Zavarovanje različnih finančih izgub

17 Zavarovanje stroškov postopka

18 Zavarovanje pomoči

19 Življenjsko zavarovanje

20 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva

21
Življenjsko zavarovanje vezano na enote 
investicijskih skladov

22 Tontine

23 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil

24

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode 
ali bolezni, ki ga zavarovalnica ne more 
odpovedati

25 SKUPAJ (zap. št. od 1 do 24)

Leto:
Zavarovalno posredniška družba, podjetnik ali banka:

Vpišite firme zavarovalnic s sedežem v Republiki 
Sloveniji, zavarovalnice držav članic, podružnic 
zavarovalnic držav članic in podružnic zavarovalnic 
tretjih držav, za katere opravljate posel zavarovalnega 
posredovanja, v primeru, da ste kot Zavarovalnico 
izbrali "Druge":

POSRED-2

Zap.št.
Posli posredovanja pri sklepanju zavarovalnih 
pogodb po zavarovalnih vrstah



**** Prihodki zavarovalno posredniških družb, podjetnikov in bank iz naslova opravljanja storitev oziroma poslov iz tega 
obrazca, izkazanih v bruto zneskih (z vključenimi morebitnimi davki, kot na primer davek na finančne storitve, davek na 
dodano vrednost…).

* Zavarovalno posredniška družba, podjetnik oziroma banka, ki opravlja posle zavarovalnega posredovanja za več 
zavarovalnic s sedežem v Republiki Sloveniji, mora izpolniti obrazec za vsako zavarovalnico posebej in dodatno še en 
obrazec za vse zavarovalnice skupaj. Zavarovalno posredniška družba, podjetnik oziroma banka, ki opravlja posle 
zavarovalnega posredovanja za zavarovalnice držav članic, podružnice zavarovalnic držav članic ali podružnice 
zavarovalnic tretjih držav, mora izpolniti tudi en obrazec za vse zavarovalnice držav članic, podružnice zavarovalnic 
držav članic in podružnice zavarovalnic tretjih držav, pri čemer se prihodki nanašajo na vse zavarovalnice, ki so 
naštete pod "Druge".
** Če sklenjena zavarovalna pogodba vsebuje več zavarovalnih vrst, se za vsako zavarovalno vrsto vpiše kot eno 
zavarovanje. 
*** Premija, ki je osnova za prihodke zavarovalno posredniških družb, podjetnikov in bank iz naslova opravljanja 
storitev oziroma poslov iz tega obrazca.
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