
 

    

 
ZAVAROVALNO ZASTOPNIŠKE IN POSREDNIŠKE DRUŽBE TER SAMOSTOJNI PODJETNIKI POSAMEZNIKI 
 
 
ZADEVA: Obveznosti zavarovalno zastopniških in posredniških družb ter samostojnih podjetnikov 

posameznikov po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor 
 
Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija), v skladu s 563. členom Zakona o zavarovalništvu 
(Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljevanju: ZZavar-1), opravlja nadzor nad zavarovalnimi zastopniki in 
posredniki, zavarovalno zastopniškimi in posredniškimi družbami ter družbami iz četrtega odstavka 558. 
člena ZZavar-1. Določbe o zavarovalno zastopniški in posredniški družbi se smiselno uporabljajo tudi za 
samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljevanju: samostojni podjetnik), ki opravlja storitve 
zastopanja in posredovanja zavarovalnic pri sklepanju zavarovalnih pogodb.  
 
Na podlagi prejetih poročil in opravljenih inšpekcijskih pregledov Agencija ugotavlja, da družbe in 
samostojni podjetniki ne spoštujejo svojih obveznosti glede poročanja Agenciji. 
 
V nadaljevanju je pripravljen kratek povzetek obveznosti, ki veljajo za zavarovalno zastopniške in 
posredniške družbe in samostojne podjetnike po pridobitvi dovoljenja za opravljanje dejavnosti 
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Agencija je v podzakonskih predpisih predpisala 
podrobnejša pravila o načinu vodenja registrov iz 562. člena ZZavar-1, podatkih, ki se vpisujejo v te 
registre, in načinu javnega dostopa do podatkov ter vsebino poročil iz prvega odstavka 571. člena ZZavar-1 
ter roke in način poročanja. 
 
Zavarovalno zastopniške in posredniške družbe ter samostojni podjetniki posamezniki, vpisani v register, 
morajo Agencijo obvestiti  o vsaki spremembi podatkov, ki se vpisujejo v register, v roku osmih dni od 
spremembe. 
 

I. SKLEP O REGISTRIH ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV IN POSREDNIKOV TER ZAVAROVALNO 
ZASTOPNIŠKIH IN POSREDNIŠKIH DRUŽB (Uradni list RS, št. 9/2016)   

 
a. Zavarovalno zastopniška družba mora voditi:  
 

1. Register zavarovalno zastopniških družb, ki zanjo opravljajo dejavnost zavarovalnega 
zastopanja, 

2. Register drugih oseb, ki zanjo sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki 
jo opravljajo.  

3. Register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z 
zavarovalno zastopniško družbo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.  
 

b. Zavarovalna posredniška družba mora voditi: 
 

1. Register zavarovalnih posrednikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega 
razmerja z zavarovalno posredniško družbo opravljajo posle zavarovalnega posredovanja.  
 

c. Vsebina registra: 
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1. V register zavarovalno zastopniških družb in register drugih oseb se vpisujejo naslednji 
podatki:  

• firma in sedež zavarovalno zastopniške družbe,  
• številka in datum izdanega dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja,  
• ime in priimek poslovodne osebe ali poslovodnih oseb,  
• ime in priimek prokurista ali prokuristov in 
• seznam držav članic, v katerih lahko zavarovalno opravlja svojo dejavnost.  

 
2. V register zavarovalnih zastopnikov in v register zavarovalnih posrednikov se vpisujejo 
naslednji podatki:  

• ime in priimek zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika, 
• številka in datum izdanega dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja 

oziroma posredovanja in 
• seznam držav članic, v katerih lahko zavarovalni zastopnik oziroma posrednik opravlja 

posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. 
 

d. Registri se vodijo v pisni ali elektronski obliki. Podatki v registrih so javni. Pri vodenju zgoraj 
navedenih registrov je potrebno zagotoviti pravilnost podatkov (primer: številka in datum izdanega 
dovoljenja se nanašata na dovoljenje Agencije in ne na potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu 
strokovnih znanj pri Slovenskem zavarovalnem združenju).  
 

II. SKLEP O POROČANJU OSEB, KI OPRAVLJANJO STORITVE ZAVAROVALNEGA 
POSREDOVANJA (Uradni list RS, št. 9/2016) 

 
V skladu s prvim odstavkom 571. člena ZZavar-1 zavarovalno posredniška družba Agenciji poroča tudi o: 
 

1. Spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register oziroma poslovni register, na način, 
da posreduje kopijo listine o spremembi podatka, ki je vpisan v sodnem registru oziroma 
Poslovnem registru. Rok za poročanje je osem dni od prejema listine. 

 
2. Strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem 
letu opravil za te zavarovalnice, na elektronski način, na obrazcih POSRED-1 in POSRED-2. Rok za 
poročanje, najkasneje do zadnjega dne februarja za preteklo poslovno leto.  

 
3. Pravnih in ekonomskih povezavah iz drugega odstavka 553. člena ZZavar-1, 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 
(provizija za uspeh) oziroma do višje provizije za posredovanje pri določenih vrstah zavarovanj. 
Rok za poročanje je 15 dni od sklenitve ali spremembe, in sicer na pisni način z obvestilom ter 
priložitvijo kopije sklenjene ali spremenjene pogodbe. 

 
4. O sklenitvi, spremembi ali podaljšanju zavarovanja poklicne odgovornosti. Rok za poročanje 
je osem dni od izteka prejšnjega zavarovanja poklicne odgovornosti oziroma od sklenitve, 
spremembe ali podaljšanja zavarovalne pogodbe ali police, in sicer na način, da Agenciji pošlje 
kopijo sklenjene, spremenjene ali podaljšane zavarovalen pogodbe ali police. 

 
Oba podzakonska predpisa in obrazci so objavljeni tudi na spletni strani AZN www.a-zn.si:  
 

1. Sklep o poročanju oseb, ki opravljajo storitve zavarovalnega posredovanja  
2.  Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih zastopniških in 

posredniških družb  
3. Obrazci POSRED 1 in POSRED 2   

 
Ljubljana, marec 2016 
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