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Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor
nad zavarovalnimi zastopniki, zavarovalnimi

posredniki, zavarovalno zastopniškimi in
zavarovalno posredniškimi družbami ter
samostojnimi podjetniki posamezniki, ki

opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja
ali zavarovalnega posredovanja.
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ZZavar-1

• nadzor – 563 čl ZZavar-1
• smiselna uporaba:

– 271 - 275
– 1 odst 277
– 278, 280, 284
– 293 – 306
– 313, 314

• dodatni predpisi (564 čl)
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ZZavar-1

• dodatni predpisi (564 čl)
– pridobitev strokovnega znanja
– vodenje registrov
– poročila iz 571 čl

• ZZ in ZP – 15 poglavje
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280 čl

Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor
nad ZZ in ZPD s spremljanjem, zbiranjem in
preverjanjem poročil in obvestil ………….., z

opravljanjem pregledov poslovanja ZZ in ZPD
ter z izrekanjem ukrepov nadzora v skladu z

Zakonom o zavarovalništvu.
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Zahteva

- pripraviti vse, kar je v dokumentu navedeno
- zagotoviti prostor, ki je primeren za delo

pooblaščenih oseb AZN (npr. prostor, ki NI
prehodna soba; prostor, v katerem se NE
zadržuje večje število ljudi; prostor, ki NI
namenjen arhiviranju)
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Izvajanje pregleda

- prisotni zakoniti zastopniki subjekta nadzora,
zaposleni pri subjektu nadzora ali druge
pooblaščene osebe subjekta nadzora, ki lahko
na zahtevo inšpektorjev dajo ustrezna
pojasnila v zvezi s poslovnimi knjigami,
poslovno dokumentacijo, poslovnimi dogodki
ter administrativnimi oziroma poslovnimi
evidencami, ki so predmet pregleda
poslovanja
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Izvajanje pregleda

- pravočasno določiti osebe, ki bodo
inšpektorjem posredovale informacije, in o
tem inšpektorje tudi obvesti

- če določena pooblaščena oseba ne more biti
prisotna (npr. nepričakovana bolniška
odsotnost), naj subjekt nadzora takoj določi
nadomestno osebo in o tem obvesti
inšpektorje
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Izvajanje pregleda

Če subjekt nadzora ne ravna v skladu z zahtevo
- če torej ne zagotovi prostora,
- prisotnosti oseb, ki podajajo pojasnila,
- če ne pripravi zahtevane dokumentacije do

roka iz zahteve,
- če ne omogoči neposrednega dostopa in

vpogleda v originalno dokumentacijo
- …………
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Izvajanje pregleda

………
to predstavlja oviranje in onemogočanje
pregleda poslovanja, kar je v skladu z zakonom
razlog za odvzem dovoljenja za opravljanje
dejavnosti zavarovalnega zastopanja oz.
posredovanja.
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Izvajanje pregleda

• obveznosti zastopnika - 545 čl
• obveznosti posrednika – 550, 551, 553 čl
• register – 562 čl
• dovoljenje za posle – 562 čl (tudi odvzem)
• dovoljenje za dejavnost – 569 čl
• odvzem za dejavnost – 570 čl

11



Izvajanje pregleda

Najpogostejše kršitve:
- obvestila (545 čl)
- mentor
- registri  (tudi PP)
- ZP: zavarovanje odgovornosti, obveznosti ZP
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Zaključek pregleda

zapisnik pripombe

dopis

odredba poročilo
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Hvala za pozornost!
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