
Javna objava ukrepa nadzora zoper družbo TROJA TIM, zavarovalniško zastopanje, d.o.o., Pod 

bukvami 3, 1000 Ljubljana, zaradi ugotovljenih kršitev na področju opravljanju dejavnosti 

zavarovalnega zastopanja 

 

PODATKI O KRŠITELJU TROJA TIM, zavarovalniško zastopanje, d.o.o., Pod bukvami 3, 1000 
Ljubljana 

OPIS OKOLIŠČIN IN 
RAVNANJ, KI 
POMENIJO KRŠITEV  
ZZAVAR-1 

Agencija za zavarovalni nadzor je v Odredbi o odpravi kršitev št. 0602-

2/2021-6 z dne 12. 1. 2022 ugotovila, da družba TROJA TIM, 

zavarovalniško zastopanje, d.o.o., Pod bukvami 3, 1000 Ljubljana krši 

tretji  in peti odstavek 528d. člena ZZavar-1, ker zavarovalni zastopniki 

v  primerih distribucije zavarovalnih naložbenih produktov ne izvedejo 

ocene primernosti in ustreznosti  ali zavarovalcu ne izdajo opozorila, da 

se ne more ugotoviti, ali je predvideni zavarovalni produkt zanj 

ustrezen; peti in šesti odstavek 545. člena ZZavar-1, ker zavarovalni 

zastopniki zavarovalcem v  primerih premoženjskih zavarovanj ne 

zagotovijo informacij o zavarovalnem produktu na razumljiv način v 

obliki standardiziranega dokumenta v papirni obliki ali na drugem 

trajnem nosilcu podatkov; prvi odstavek 567.a člena ZZavar-1, ker 

poslovodna oseba ne izpolnjuje pogoja iz 1. točke tretjega odstavka 561. 

člena ZZavar-1; četrti odstavek 579. člena ZZavar-1, ker nima 

objavljene informacije o notranjem postopku reševanja pritožb 

zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj ter 

združenj potrošnikov na vidnem mestu v vseh poslovnih prostorih, v 

katerih posluje s strankami. 

  

NARAVA 
UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV  ZZAVAR-1 

Subjekt nadzora je kršil določbe ZZavar-1 glede distribucije zavarovalnih 
naložbenih produktov.  

IZREK UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV 

1. Agencija za zavarovalni nadzor ugotavlja, da subjekt 

nadzora TROJA TIM, zavarovalniško zastopanje, 

d.o.o., Pod bukvami 3, 1000 Ljubljana krši: 

 

1.1.  tretji  in peti odstavek 528d. člena ZZavar-1, ker 

zavarovalni zastopniki v  primerih distribucije 

zavarovalnih naložbenih produktov ne izvedejo ocene 

primernosti in ustreznosti  ali zavarovalcu ne izdajo 

opozorila, da se ne more ugotoviti, ali je predvideni 

zavarovalni produkt zanj ustrezen; 

1.2.  peti in šesti odstavek 545. člena ZZavar-1, ker 

zavarovalni zastopniki zavarovalcem v  primerih 

premoženjskih zavarovanj ne zagotovijo informacij o 

zavarovalnem produktu na razumljiv način v obliki 

standardiziranega dokumenta v papirni obliki ali na 

drugem trajnem nosilcu podatkov; 



1.3.  prvi odstavek 567.a člena ZZavar-1, ker poslovodna 

oseba ne izpolnjuje pogoja iz 1. točke tretjega 

odstavka 561. člena ZZavar-1; 

1.4.  četrti odstavek 579. člena ZZavar-1, ker nima 

objavljene informacije o notranjem postopku 

reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in 

drugih upravičencev iz zavarovanj ter združenj 

potrošnikov na vidnem mestu v vseh poslovnih 

prostorih, v katerih posluje s strankami. 

 

2. Agencija za zavarovalni nadzor nalaga subjektu 

nadzora TROJA TIM, zavarovalniško zastopanje, 

d.o.o., Pod bukvami 3, 1000 Ljubljana, da odpravi 

kršitev pod zap. št. 1.1. in 1.2. iz 1. točke tega izreka 

v roku dveh mesecev od vročitve te odredbe, kršitev 

pod zap. št. 1.3. iz 1. točke tega izreka v roku pet 

mesecev od vročitve te odredbe in kršitev pod zap. št. 

1.4. točke iz 1. točke tega izreka v roku enega meseca 

od vročitve te odredbe, na način:: 

 

2.1.  da zavarovalni zastopniki v primerih distribucije 

zavarovalnih naložbenih produktov izvedejo oceno 

primernosti in ustreznosti oziroma zavarovalcu izdajo 

opozorilo, da se ne more ugotoviti, ali je predvideni 

zavarovalni produkt zanj ustrezen; 

2.2.  da zavarovalni zastopniki zavarovalcem v  primerih 

premoženjskih zavarovanj zagotovijo dokument z 

informacijami o zavarovalnem produktu; 

2.3.  da zagotovi, da poslovodna oseba (ki samostojno 

zastopa subjekt nadzora) izpolnjuje pogoje iz tretjega 

odstavka 561. člena ZZavar-1; 

2.4.  da objavi informacijo o notranjem postopku reševanja 

pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih 

upravičencev iz zavarovanj ter združenj potrošnikov na 

vidnem mestu v vseh poslovnih prostorih, v katerih 

posluje s strankami. 

  

3. Agencija za zavarovalni nadzor nalaga subjektu 

nadzora TROJA TIM, zavarovalniško zastopanje, 

d.o.o., Pod bukvami 3, 1000 Ljubljana, da ji v rokih za 

odpravo kršitev, tj. v dveh mesecih od vročitve te 

odredbe za kršitvi pod zap. št. 1.1 in 1.2. iz 1. točke 

tega izreka, v petih mesecih od vročitve te odredbe za 

kršitev pod zap. št. 1.3. iz 1. točke tega izreka in v 

enem mesecu od vročitve te odredbe za kršitev pod 

zap. št. 1.4. iz 1. točke tega izreka, predloži poročilo 



o odpravi kršitev in dokazila o odpravi kršitev, iz 

katerih bo izhajalo, da so bile ugotovljene kršitve 

odpravljene na način, določen v 2. točki tega izreka. 

 

4. Agencija za zavarovalni nadzor bo javno objavila 

informacije o kršitelju (naziv in sedež pravne osebe), 

informacije o kršitvi iz 1. točke izreka te odločbe (opis 

okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ter naravo 

ugotovljenih kršitev) in izrek ukrepa iz 1. do 5. točke 

izreka odredbe, na spletni strani Agencije za 

zavarovalni nadzor, ko bo postala odločitev o izreku 

ukrepa pravnomočna, in sicer bo informacija o kršitvi 

objavljena dve leti. 

 

5. Subjekt nadzora TROJA TIM, zavarovalniško 

zastopanje, d.o.o., Pod bukvami 3, 1000 Ljubljana je 

dolžan Agenciji za zavarovalni nadzor na račun št. SI56 

0110 0637 0164 439 plačati nadomestilo v višini 

4.200,00 EUR v roku 15 dni od vročitve te odredbe, v 

primeru zamude s plačilom nadomestila pa tudi 

zakonite zamudne obresti, od dneva zapadlosti do 

plačila. 

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

 
Subjekt nadzora zoper je zoper odredbo vložil ugovor, ki je bil v celoti 
zavrnjen. 
 
Odredba je postala pravnomočna dne 17. 3. 2022. 
 

 

 

 


