
 

    

Obveznosti zavarovalno zastopniških, zavarovalno posredniških družb, samostojnih 
podjetnikov posameznikov in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj 

po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor  
 
 
Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) opravlja nadzor tudi nad zavarovalnimi 
zastopniki, zavarovalnimi posredniki, zavarovalno zastopniškimi družbami, zavarovalno posredniškimi 
družbami in zastopniki dopolnilnih zavarovanj. Določbe o zavarovalno zastopniški in posredniški družbi se 
smiselno uporabljajo tudi za samostojnega podjetnika posameznika.  
 
Po pridobitvi dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, je 
potrebno najmanj v 15 dneh od pridobitve ali od vpisa v sodni register ali drug ustrezen register, sporočiti 
Agenciji po pošti ali na elektronski naslov (agencija@a-zn.si) sporočiti ime in priimek ter funkcijo 
poslovodne osebe ali prokurista družbe, ki je odgovorna za distribucijo zavarovalnih produktov. V kolikor 
Agencija ne bo prejela nobenega sporočila, bo v register vpisala kot odgovorno osebo direktorja oziroma 
poslovodjo oziroma prokurista. 
 
Agencija je v Sklepu o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov (Uradni list RS, št. 32/2019) in v 
Sklepu o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja 
(Uradni list RS, št. 26/2019) predpisala podrobnejša pravila. V nadaljevanju je pripravljen kratek povzetek 
obveznosti. 
 

I. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov 
 
1. Zavarovalno zastopniška družba vodi register zavarovalno zastopniških družb, register zastopnikov 
dopolnilnih zavarovanj in register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega 
razmerja z njo opravljajo dejavnost oziroma posle zavarovalnega zastopanja. 
 
2. Zavarovalno posredniška družba vodi register zavarovalnih posrednikov, ki na podlagi zaposlitve ali 
drugega pravnega razmerja z njo opravljajo posle zavarovalnega posredovanja. 
 
3. Zastopnik dopolnilnih zavarovanj vodi register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve ali 
pravnega razmerja z njim opravljajo posle zavarovalnega zastopanja. 
 
4. V zgoraj navedene registre se vpisujejo naslednji podatki:  
 

• firma in naslov zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe in 
zastopnika dopolnilnih zavarovanj, 

• številka in datum izdanega dovoljenja, 
• ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za 

distribucijo zavarovalnih produktov,  
• seznam držav članic, v katerih lahko družba opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja 

ali zavarovalnega posredovanja.  
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5. V register zavarovalnih zastopnikov in v register zavarovalnih posrednikov se vpisujejo naslednji 
podatki:  
 

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

zavarovalnega posredovanja,  
• seznam držav članic, v katerih lahko zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik 

opravlja posle zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja. 
 
Osebe, ki so vpisane v register, morajo Agencijo obvestiti  o vsaki spremembi podatkov, ki se vpisujejo v 
register, v roku osmih dni od spremembe. 
 
6. Registri se vodijo v pisni ali elektronski obliki. Podatki v registrih so javni. Pri vodenju registrov je 
potrebno zagotoviti pravilnost vseh vpisanih podatkov (npr. 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 opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in 
zavarovalnega posredovanja  
 
1. Zavarovalno zastopniška družba, zavarovalno posredniška družba, zastopnik dopolnilnih zavarovanj in 
samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju: zavezanci za poročanje) obvestijo Agencijo o 
spremembi naslednjih podatkov ali listin: 
 

• akta o ustanovitvi družbe ali družbene pogodbe ali statuta, 
• seznama oseb, ki imajo ali bodo imele ob vpisu družbe v sodni register več kot 10% delež v 

kapitalu družbe, z navedbo višine deležev, 
• seznama oseb, ki so tesno povezane z družbo, 
• o vplivu deležev in tesnih povezav iz prejšnjih dveh alinej na možnost izvajanja 

učinkovitega nadzora nad poslovanjem družbe, 
• članov poslovodstva zavarovalno zastopniške družbe oziroma zavarovalno posredniške 

družbe oziroma oseb, ki so pri zastopnikih dopolnilnih zavarovanj odgovorne za dejavnost 
zavarovalnega zastopanja, ter o izpolnjevanju pogojev, ki so za te člane poslovodstva in 
osebe določeni v 567.a člena ZZavar-1 (t.j. nekaznovanost, da nad njimi ni bil začet 
postopek osebnega stečaja in da jim ni bilo odvzeto dovoljenje Agencije). 

 
2. Zavarovalno posredniška družba poroča tudi o: 
 

• strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem 
poslovnem letu opravila za te zavarovalnice na elektronski način preko portala: portal.a-
zn.si. Rok za poročanje je najkasneje do zadnjega dne februarja za preteklo poslovno 
leto, 

• sklenitvi, spremembi, podaljšanju oziroma vsakokratnemu avtomatskemu podaljšanju 
zavarovanja poklicne odgovornosti. Rok za poročanje je osem dni od izteka zavarovanja 
poklicne odgovornosti. 

 
3. Zavezanci za poročanje poročajo glede spremembe članov poslovodstva oziroma glede sprememb oseb, 
ki so odgovorne za dejavnost zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja na način, da 
predložijo listino, ter za nove člane poslovodstva oziroma osebe predložijo dokazila o tem, da: 
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• v zadnjih petih letih niso bili pravnomočno in nepogojno obsojeni za kaznivo dejanje zoper 
premoženje, gospodarstvo ali pravni promet na kazen zapora več kot treh mesecev 
(potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje v Ljubljani), 

• nad njimi ni bil začet postopek osebnega stečaja (potrdilo izda krajevno pristojno Okrožno 
sodišče v Republiki Sloveniji), 

• izjavo, da jim Agencija ni odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega 
zastopanja ali zavarovalnega posredovanja pred manj kot petimi leti. 

 
Na spletni strani Agencije sta objavljena sklepa, obrazci in navodila za poročanje (www.a-zn.si). 
 

http://www.a-zn.si/

