
Ukrep nadzora zaradi ugotovljenih kršitev na področju opravljanja dejavnosti zavarovalnega 
zastopanja 

 

PODATKI O KRŠITELJU  
OPIS OKOLIŠČIN IN 
RAVNANJ, KI 
POMENIJO KRŠITEV  
ZZAVAR-1 

Agencija za zavarovalni nadzor je v odredbi o odpravi kršitev št. 0605-
3/2019-7 z dne 9. 7. 2020 ugotovila, da banka krši določbe tretjega 
odstavka 545. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS št. 93/15, 
9/19; v nadaljevanju: ZZavar-1), ker je zavarovalcem na podlagi 
pridobljenega naslova elektronske pošte (brez njihovega izrecnega 
pisnega soglasja) pošiljala zavarovalno dokumentacijo (podatke iz 
prvega odstavka 524. člena ZZavar-1) po elektronski pošti in ker 
zavarovalci v tem primeru niso pisno obveščeni, da lahko to soglasje po 
elektronski pošti ali na drug način kadarkoli umaknejo 

NARAVA 
UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV  ZZAVAR-1 

Subjekt nadzora je kršil določbe ZZavar-1 v zvezi z opravljanju 
dejavnosti zavarovalnega zastopanja.  

IZREK UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV 

1. Agencija za zavarovalni nadzor ugotavlja, da banka krši 
določbe tretjega odstavka 524. člena ZZavar-1, ker se v 
primeru uporabe sklepalne aplikacije zavarovalcem na podlagi 
pridobljenega naslova elektronske pošte (brez njihovega 
izrecnega pisnega soglasja) pošilja zavarovalno dokumentacijo 
(podatke iz prvega odstavka 524. člena ZZavar-1) po 
elektronski pošti in ker zavarovalci v tem primeru niso pisno 
obveščeni, da lahko to soglasje po elektronski pošti ali na drug 
način kadarkoli umaknejo. 

 
2. Agencija za zavarovalni nadzor nalaga banki, da odpravi kršitev 

iz 1. točke tega izreka v roku 30 dni od vročitve te odredbe o 
odpravi kršitev na način, da ob uporabi sklepalne aplikacije v 
primeru obveščanja zavarovalcev o podatkih iz prvega odstavka 
524. člena ZZavar-1 po elektronski pošti, pridobi izrecno pisno 
soglasje zavarovalcev glede navedenega načina obveščanja in 
jih pisno obvesti, da lahko to soglasje po elektronski pošti ali 
na drug način kadarkoli umaknejo. 

  
3. Agencija za zavarovalni nadzor nalaga banki, da ji v roku za 

odpravo kršitev iz 2. točke tega izreka predloži poročilo o 
odpravi kršitev in dokazila o odpravi kršitev, iz katerih bo 
izhajalo, da so bile ugotovljene kršitve iz 1. točke tega izreka 
odpravljene na način, določen v 2. točki tega izreka. 

 
 

4. Na podlagi 3. točke tretjega odstavka 281. člena ZZavar-1 bo 
Agencija za zavarovalni nadzor javno objavila informacije o 
kršitvi na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor, ko bo 
postala odločitev o izreku ukrepa pravnomočna (drugi in peti 
odstavek 281. člena ZZavar-1), pri čemer informacije o 
identiteti kršitelja, banki, ne bodo objavljene 

 
5. Banka je dolžna Agenciji za zavarovalni nadzor na račun št. 

SI56 0110 0637 0164 439 plačati nadomestilo v višini 1.050,00 



EUR v roku 15 dni od vročitve te odredbe o odpravi kršitev.   

INFORMACIJA O TEM, 
ALI JE ZOPER 
ODLOČBO ZAČET 
POSTOPEK SODNEGA 
VARSTVA V SKLADU Z 
ZZAVAR-1 

 
Banka je zoper odredbo o odpravi kršitve vložila ugovor, ki je bil delno 
utemeljen. Odredba je bila z odločbo št. 0605-3/2019-9 z dne 7. 8. 
2020 spremenjena v 4. točki izreka. 
 
Odredba o odpravi kršitev je postala pravnomočna dne 10. 9. 2020. 

 

 

 


