
Ukrep nadzora zaradi ugotovljenih kršitev na področju distribucije zavarovalnih produktov  

 

PODATKI O KRŠITELJU  

OPIS OKOLIŠČIN IN 
RAVNANJ, KI 
POMENIJO KRŠITEV  
ZZAVAR-1 

Agencija za zavarovalni nadzor je v odredbi o odpravi kršitev št. 0601-

6/2020-9 z dne 7. 1. 2021 ugotovila, da zavarovalnica krši določbe 

tretjega odstavka 524. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS št. 

93/15, 9/19 in 102/20; v nadaljevanju: ZZavar-1), ker: 

 

- zavarovalec v okviru sklepanja preko spletnega mesta 

zavarovalnice ne poda izrecnega pisnega soglasja glede 

obveščanja s podatki iz prvega odstavka 524. člena ZZavar-1 

izključno po elektronski pošti, temveč je z navedenim le 

seznanjen, pri čemer tudi ni pisno obveščen, da lahko to soglasje 

po elektronski pošti ali na drug način kadarkoli umakne,      

- zavarovalec v okviru neposrednega sklepanja zavarovanj preko 

okenc v poslovalnicah zavarovalnice, v primeru, da je 

zavarovalec fizična oseba in da želi vso zavarovalno 

dokumentacijo  prejeti izključno po elektronski pošti ter da 

poda izrecno pisno soglasje glede obveščanja s podatki iz prvega 

odstavka 524. člena ZZavar-1 izključno po elektronski pošti, ni 

pisno obveščen, da lahko to soglasje po elektronski pošti ali na 

drug način kadarkoli umakne 

 

in 

 

 

- krši določbe prvega odstavka 524. člena ZZavar-1, ker 

zavarovalcem ni zagotovil, da so podatki v določbah splošnih 

pogojev zavarovanja za tujino, in sicer v tretjem odstavku točke 

3.5 poglavja III., v četrtem odstavku točke 3.5 poglavja III. in v 

petem odstavku poglavja IV. ter v zadnji alineji tretjega 

odstavka poglavja IV., podani razumljivo, odkrito, pošteno in 

strokovno v skladu z najboljšimi interesi zavarovalcev. 

 

NARAVA 
UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV  ZZAVAR-1 

Zavarovalnica je kršila določbe ZZavar-1 v zvezi z obveščanjem 

zavarovalcev in vsebino splošnih zavarovalnih pogojev 

IZREK UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV 

1. Agencija za zavarovalni nadzor ugotavlja, da zavarovalnica krši: 

 

1.1.  določbe tretjega odstavka 524. člena ZZavar-1, ker:  

 

 zavarovalec v okviru sklepanja preko spletnega mesta 

zavarovalnice ne poda izrecnega pisnega soglasja glede 

obveščanja s podatki iz prvega odstavka 524. člena 

ZZavar-1 izključno po elektronski pošti, temveč je z 

navedenim le seznanjen, pri čemer tudi ni pisno obveščen, 

da lahko to soglasje po elektronski pošti ali na drug način 

kadarkoli umakne,      



 zavarovalec v okviru neposrednega sklepanja zavarovanj 

preko okenc v poslovalnicah zavarovalnice, v primeru, da 

je zavarovalec fizična oseba in da želi vso zavarovalno 

dokumentacijo  prejeti izključno po elektronski pošti ter 

da poda izrecno pisno soglasje glede obveščanja s podatki 

iz prvega odstavka 524. člena ZZavar-1 izključno po 

elektronski pošti, ni pisno obveščen, da lahko to soglasje 

po elektronski pošti ali na drug način kadarkoli umakne, 

 

1.2. določbe prvega odstavka 524. člena ZZavar-1, ker 

zavarovalcem ni zagotovil, da so podatki v določbah splošnih 

pogojev zavarovanja za tujino, in sicer v tretjem odstavku 

točke 3.5 poglavja III., v četrtem odstavku točke 3.5 poglavja 

III. in v petem odstavku poglavja IV. ter v zadnji alineji 

tretjega odstavka poglavja IV., podani razumljivo, odkrito, 

pošteno in strokovno v skladu z najboljšimi interesi 

zavarovalcev. 

 

 

2. Agencija za zavarovalni nadzor nalaga zavarovalnici, da odpravi 

kršitev iz 1. točke tega izreka v roku 90 dni od vročitve te odredbe 

o odpravi kršitev na način, da: 

 

 v okviru sklepanja preko spletnega mesta zavarovalnice pridobi 

izrecno pisno soglasje zavarovalca glede obveščanja s podatki 

iz prvega odstavka 524. člena ZZavar-1 izključno po elektronski 

pošti in zavarovalca pisno obvesti, da lahko to soglasje po 

elektronski pošti ali na drug način kadarkoli umakne, 

 v okviru neposrednega sklepanja zavarovanj preko okenc v 

poslovalnicah zavarovalnice, v primeru, da je zavarovalec 

fizična oseba, da želi vso zavarovalno dokumentacijo prejeti 

izključno po elektronski pošti in da poda izrecno pisno soglasje 

glede obveščanja s podatki iz prvega odstavka 524. člena 

ZZavar-1 izključno po elektronski pošti, pisno obvesti 

zavarovalca, da lahko to soglasje po elektronski pošti ali na 

drug način kadarkoli umakne, 

 da spremeni določbe splošnih pogojev zavarovanja za tujino 

(določbe v tretjem odstavku točke 3.5 poglavja III., v četrtem 

odstavku točke 3.5 poglavja III. in v petem odstavku poglavja 

IV. ter v zadnji alineji tretjega odstavka poglavja IV.) oziroma 

določi vsebino morebitnih drugih splošnih pogojev zavarovanja, 

ki bodo nadomestili splošne pogoje zavarovanja za tujino tako, 

da bodo navedene določbe splošnih pogojev razumljive, 

odkrite, poštene in strokovne v skladu z najboljšimi interesi 

zavarovalcev. 

  



3. Agencija za zavarovalni nadzor nalaga zavarovalnici, 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 ne bodo 

objavljene. 

 

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

SI56 0110 0637 0164 439 plačati nadomestilo v višini 3.150,00 EUR v 

roku 15 dni od vročitve te odredbe o odpravi kršitev, v primeru 

zamude plačila nadomestila pa še zakonske zamudne obresti od 

zapadlosti plačila nadomestila do izpolnitve.   

 

 

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

 

Zavarovalnica je zoper odredbo o odpravi kršitve vložila ugovor, ki je bil 

delno utemeljen. Odredba je bila z odločbo št. 0601-6/2020-13 z dne 9. 

2. 2021 spremenjena v 4. točki izreka. 

 

Odredba o odpravi kršitev je postala pravnomočna dne 15. 3. 2021. 

 

 

 


