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Uvod
Razlogi za urejanje področja zavarovalništva:

• Zavarovalnice pobirajo premije vnaprej, plačati so dolžne le, če
se dogodek zgodi enkrat v prihodnosti

• Zavarovanci/zavarovalci imajo manjše razumevanje od
zavarovalnice o njeni sposobnosti, da izpolni zavarovalno
pogodbo (solventnost)

• Zavarovanci/zavarovalci razumejo manj od zavarovalnic o
tveganjih, povezanih z zavarovalno pogodbo (vodenje poslov)

• Interesi zavarovancev/zavarovalcev in zavarovalnic niso enaki
(nasprotje interesov iz posredovanja)
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Uvod
• Naraščajoča potreba po zaščiti potrošnikov

• Potrošniki sprejemajo pomembne odločitve, ko se odločajo o
posameznem zavarovalnem produktu  v primerjavi z
zavarovalnicami / ZZ / ZP so v slabšem položaju (asimetrija
informacij)

• AZN izvaja nadzor nad subjekti nadzora:
• zavarovalnic, pozavarovalnic, pokojninskih družb
• prodajnih poti (ZZD in ZPD, ZZ in ZP)  direktni stik s

potrošnikom

 širitev mikrobonitetnega nadzora („Prudential“) z nadzorom
nad ravnanjem tržnih udeležencev („Market Conduct“ - MC)
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Poslanstvo AZN

Zmanjšati tveganje za potrošnike preko:
• Neposrednega varstva potrošnika (preprečevanje slabih tržnih

praks ob prodaji, ob uveljavljanju odškodninskih zahtevkov
• Nadzora nad kapitalsko ustreznostjo zavarovalnic
• Skrbi za stabilnost zavarovalniškega trga - sistemsko

AZN vse več časa in napora posveča sistematičnemu nadzoru nad
tržnim ravnanjem subjektov nadzora, še posebno nad prodajnimi
potmi (ZZ in ZP, ZZD in ZPD)
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Cilji AZN
Sistemska raven:
• Stabilen trg, na katerem so zadovoljene potrebe potrošnikov po

razumljivih, dostopnih, razpoložljivih produktih
• Proaktivna identifikacija težav - Sodelovanje med industrijo in

zakonodajalci , da bi preprečili morebitne bodoče težave
namesto reševali probleme potem, ko se že zgodijo

• Pravično reševanje sporov
Mikro raven:
• Pravična obravnava potrošnikov in upravičencev
• Razkritje informacij, ki bi potrošnikom omogočilo ozaveščeno -

informirano odločitev
• Skladnost z zakonodajo
• Dobro upravljanje podjetij (in tveganj)
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Source: CCIR, October 2008
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Tržno ravnanje
(kot je bilo)

• je kakršen koli odnos med
Z / ZZ / ZP / ZZD / ZPD IN
potrošnikom zaradi proizvoda
/storitve v okviru zakonodaje,
postavljenih poslovnih praks,
kodeksov ravnanj ter
pričakovanji potrošnikov
(compliance)

• AZN z vidika varstva potrošnika
pregleduje prakse Z / ZZ / ZP /
ZZD / ZPD (npr. prodaja,
trženje, sprejem v zavarovanje,
reševanje škod) preko različnih
aktivnosti kot so izdaja/odzvem
dovoljenj ZZ/ZP, pritožbeni
postopki, inšpekcijski pregledi,
poročevalske zahteve, ….

Tržno ravnanje na podlagi ocene
tveganja – risk based (kot bo)

Dodatno k praksi ‘pregledovanja
skladnosti za nazaj’, se

• AZN osredotoča na prihodnost,
na najpomembnejša vprašanja, ki
najbolj verjetno lahko povzročijo
izgubo potrošniku ali ki lahko
poslabšajo zaupanje javnosti, če
ostanejo nenadzorovana

• Izkušnje drugih trgov: risk-based
metode so najboljše metode za
nadzorovanje finančnih trgov na
način, ki najbolje zadosti cilje
zakonodaje in regulacije in
zagotovi zaupanje v finančni
sektor
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Principi delovanja AZN k
‚risk-based‘ nadzoru tržnega ravnanja

• Razumevanje trga in udeležencev na trgu
• Zunanjega okolja, potrošnikov in sistemskih tveganj, tržnih udeležencev

• Zanašanje na upravljanje in kontrole
• Odgovornost uprave in srednjega vodstva je, da sprejmejo prakse upravljanja,

politike, postopke in sisteme, ki bodo privedli do ustreznega ravnanja na trgu.

• Prakticiranje jasne/zdrave presoje (nasloviti najpomembnejše zadeve
najprej)

• Ocenjevanje in upravljanje tveganj
• Ukrepi AZN bodo sorazmerni s tveganjem

• Selektivna uporaba orodij nadzora
• Diagnosticiranje, spremljanje, preventivne aktivnosti, odprava kršitev, ukrepi

nadzora

• Sodelovanje med nadzorniki, državo, industrijo
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Zakonodajne zahteve - poudarki
• ZZ / ZP (ZZavar-1, poglavje 15)

• Dovoljenje (čl. 558) – pogoj za ZZ/ZP je opravljen izpit, 3 mesece
izkušenj* pod mentorstvom (čl. 561), rok odobritve vloge 15 dni*

• ZZ – zastopa zavarovalnico pri sklepanju zav. pogodb, opravlja
aktivnosti vezane na pripravo za sklenitev pogodbe, nudi pomoč pri
izvrševanju pravic iz zav. pog. zahteve glede obveščanje pred
predstavitvijo vsebine pogodbe s pisnim obvestilom – dodelana vsebina*
(čl. 545) in seznanitev s splošnimi pogoji, zahteve glede obveščanje
zavarovalca ob sklenitvi pogodbe in v času trajanja pogodbe (521-528)

• ZP – si prizadeva spraviti v stik zavarovalca z zavarovalnico, da bi z
njo sklenil zavarovalno pogodbo in izvaja aktivnosti v zvezi s pripravo
na sklenitev zavarovalne pogodbe ter pomaga pri izvrševanju pravic iz
pogodbe (čl. 548)

• Pomožni ZZ/ZP (čl. 561): natančnejša definicija kaj sme in česa ne
sme*; naloge opravlja pod nadzorom in ob navzočnosti mentorja,
opredeljene odgovornosti mentorja, ki odgovarja za delo mentoriranca
– širitev razlogov za odvzem dovoljenja*
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Zakonodajne zahteve - poudarki
• ZZD / ZPD (ZZavar-1, poglavje 15)

• Dovoljenje ali za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali
posredovanja (eno ali drugo) (čl. 567, 569)  novost*: strožja
opredelitev za izdajo dovoljenja družbi, če ji je bilo že odvzeto
dovoljenje (5 let od pravnomočnosti odvzema se dovoljenja ne sme
izdati) oz. če je njen ustanovitelj oseba, ki je bila družabnik z vplivom na
delovanje ZZD/ZPD ali njen zakoniti zastopnik kadarkoli v zadnjih dveh
letih, preden ji je bilo odvzeto dovoljenje, pa od odvzema še ni minilo 5
let

• ZPD poroča o (čl. 571):
• Spremembi podatkov, ki se vpisujejo v register
• Strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah za poslovno

leto
• Pravno ekonomskih povezavah (ekskluziva, posebna provizija z vidika

nasprotja interesov)
• Zavarovanje poklicne odgovornosti (čl. 568), letno poročilo o

poslovanju
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Zakonodajne zahteve - poudarki
• Po ZZavar-1 morajo register ZZ/ZP voditi (čl. 562):

• AZN:
– register ZZD / ZPD / druge osebe z dovoljenjem za zz/zp
– Vodi register ZZ / ZP, ki so upravičene v RS opravljati posle zz/zp*

• Zavarovalnice:
– register ZZD / druge osebe z dovoljenjem za zz
– Register ZZ – fizičnih oseb, ki opravljajo posle zz

• ZZD / ZPD / druge osebe z dovoljenjem / banka
– Register ZZ in register ZP, ki opravljajo posle zz oz. zp
– Register ZZD / drugih oseb z dovoljenjem za zz

• Vsi navedeni registri so javni*
• Obveznost poročanja vseh oseb, ki se vodijo v registrih AZN o vseh

spremembah v registru v roku 8 dni od spremembe
• Vsak mesec izpisati in shraniti izpis iz registra za zadnje leto* ter

jih hraniti 2 leti (podzakonski akt)
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Zakonodajne zahteve - poudarki
• Odvzem dovoljenja za opravljanje posla zavarovalnega zastopanja

oz. zavarovalnega posredovanja.

• ZZ / ZP (čl. 561) – širše določeno:
• Navajanje neresničnih podatkov ob pridobitvi dovoljenja oz. kasneje ob

pregledih poslovanja
• Oviranje postopka pregleda poslovanja
• Kršitev določb glede izvajanja mentorstva pomožnemu ZZ/ZP (št. pomožnih

ZZ/ZP; če omogoča mentorirancu, da krši določila predpisna za delo pod
mentorstvom – čl. 561/(2))*

• Pravnomočna obsodba
• Ponavljajoče (1x v 5 letih) kršitve obveznosti dela ZZ (iz čl. 545)
• Ponavljajoče kršenje 550/551 čl. (ne ščiti interesov zavarovalca)
• Hujša kršitev dobrih poslovnih običajev pri opravljanju poslov zz/zp
• ZP nima zavarovane poklicne odgovornosti

• Po odvzemu dovoljenja za posle: na novo opraviti izpit pri SZZ in
pridobiti potrebne izkušnje po datumu odvzema dovoljenja*
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Zakonodajne zahteve - poudarki
• Odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega

zastopanja oz. zavarovalnega posredovanja.
• ZZD / ZPD (čl. 570)

• Navajanje neresničnih podatkov (ob pridobitvi dovoljenja oz. kasneje)
• Hujša kršitev določb glede obveznosti ZZ/ZP, ki zanjo dela (delovanje ZP v

interesu zavarovalca, nasprotje interesov, sistematična hujša kršitev dobrih
poslovnih običajev pri opravljanju dejavnosti/poslov zz/zp)

• Opravljanje drugih dejavnosti poleg tistih za katere ima dovoljenje
• Če ZPD nima zavarovane poklicne odgovornosti
• Če ponavljajoče krši obveznosti poročanja in obveščanja (1x 5 let)
• Če ponavljajoče krši določbe čl. 560 (da zanjo delajo ZZ/ZP brez dovoljenja),

ponavljajoče (1x v 2 letih) krši čl. 561 (odvzem dovoljenja ZZ/ZP)
• Če ZZD / ZPD zastopa oseba, ki je bila družbenik z vplivom na delovanje tiste

ZZD/ZPD kadarkoli v zadnjih dveh letih preden ji je bilo odvzeto dovoljenje v
zadnjih 5 letih*

• Ostalo: onemogočanje pregledov poslovanja oz. ovira postopek pregleda,
neizpolnjevanje odredbe AZN oz. jo ponovno krši
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Zakonodajne zahteve - poudarki
• Prenehanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje dejavnosti

zavarovalnega zastopanja oz. zavarovalnega posredovanja :
• ZZD / ZPD (čl. 570) - off site

• Če ne začne poslovati v 6 mes od pridobitve dovoljenja (ne obvesti AZN o
začetku opravljanja dejavnosti po pridobitvi dovoljenja – čl. 570/5)

• Če preneha opravljati dejavnost za več kot 1 leto
• Z začetkom stečajnega postopka ali prisilne likvidacije oz. zaključkom redne

likvidacije
• Z izbrisom družbe iz sodnega oz. drugega ustreznega registra
• Z izjavo družbe, da je prenehala s poslovanjem

• Predlog za odvzem dovoljenja za:
• Opravljanje posla zz/zp poda zavarovalnica, delodajalec, SZZ, združenje

zavarovalno zastopniških/posredniških družb (delodajalec obvesti AZN, če je dal
redno ali izredno odpoved pogodbe ZZ/ZP zaradi kršitve obveznosti zz/zp)

• Opravljanje dejavnosti zz/zp poda zavarovalnica ali SZZ
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Zakonodajne zahteve - poudarki

• Z / ZZD* / ZPD* vzpostavi notranji postopek reševanja pritožb
zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj
(čl. 579)

• Podzakonski akti za ZZ / ZP
• Sklep o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega

zastopanja oziroma posredovanja
• Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalno

zastopniških in posredniških družb
• Sklep o poročanju oseb, ki opravljajo storitve zavarovalnega posredovanja
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Slabe prakse tržnega ravnanja v Sloveniji
Privedejo do nizke stopnje zaupanja potrošnikov v zavarovalniški sektor
(slabe izkušnje strank pri sklepanju zavarovanj in izplačilu škod):

• Neustrezno poročanje zavarovalnih posrednikov glede zavarovanja
odgovornosti in o posredniških poslih

• Neustrezna prodaja zaradi provizijskega motiva:
• Asimetrija informacij (nepravilno/nezadovoljivo svetovanje -

namerno ali nenamerno, nepravilna/nezadovoljiva analiza potreb
potrošnika)

• Selitve portfelja življenjskih zavarovanj (kolobarjenje)
• Mrežni marketing
• Nasprotje interesov ZZ / ZP in potrošnika

• Agresivna prodaja (npr. klicni centri)

• Nad- in pod-zavarovanje
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Slabe prakse tržnega ravnanja v Sloveniji

• Prodaja zavarovanj preko ZZ / ZP brez licence oz. z uporabo dovoljenja
druge osebe

• Prodaja zavarovalnih produktov v paketu z drugimi produkti

• Neustrezno izvajanje mentorskega sistema

• Agresivno in zavajajoče oglaševanje finančnih/zavarovalnih produktov

• Nepravično reševanje odškodninskih zahtevkov

• Premalo informacij na področju pokojninske problematike/reforme

• …
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Identifikacija slabih tržnih praks in aktivnosti AZN

Identifikacija

• Neizpolnjevanje poročevalskih
zahtev

• Pritožbe strank (na AZN, v Z /
PZ in ZZD / ZPD…)

• Komunikacija s trgom ZZ/ZP
• Afere
• Izsledki inšpekcijskih pregledov

na terenu
• Tržne raziskave (zadovoljstvo

strank, analiza zavarovalnih
produktov in primerjave…)

• Mistery Shoping – skriti kupec

Aktivnosti (off-site, on-site)

• Redno spremljanje poročevalskih
zahtev in izpolnjevanja drugih
zakonskih obveznosti
(obveščanje, vodenje registra,
pritožb. postopek…)

• Sistematičen plan tematskih
pregledov (npr. na podlagi pritožb,
indikatorjev zgodnjega
opozarjanja, rednih poročil…)

• Podrobnejši pregled konkretnega
primera

• Pozorno spremljanje subjekta
nadzora oz. tematike v
prihodnosti



Identifikacija slabih tržnih praks in aktivnosti AZN

Identifikacija

• Indikatorji zgodnjega opozarjanja
pri tržnem ravnanju – vezani na:
• Rednost poročanja in izpolnjevanje

drugih zakonskih zahtev
• Sklepanje zav. pogodb in

obveščanje zavarovalca (npr.
mentorski sistem, obvladovanje
tveganj prodajnih poti, pogodbe s
prodajniki, pritožbe, nasprotja
interesov…)

• Procese po sklenitvi zav. pogodb
(npr. spremembe in prekinitve
pogodb, reševanje škod, ŠK po
zavarovalnih vrstah/ZZ/ZP…)

Aktivnosti (off-site, on-site)

• Redno spremljanje subjektov
nadzora po vnaprej
določenih kriterijih/
kazalnikih

• Ustrezni ukrepi v primeru
odmikov:
– Podrobnejša analiza off-site
– Pregled konkretnega

subjekta nadzora (off-site,
on-site)



Dodatni konkretni ukrepi AZN na področju
regulacije tržnega ravnanja

• Zaostritev kriterijev pridobivanja licence za zastopanje/posredovanje

• Vzpostavitev kriterijev za nadaljnje spremljanje ustreznosti in
primernosti licenciranih ZZ / ZP

• Večji poudarek na tržnem ravnanju in pregledu vseh procesov vezanih
na odnos subjekta nadzora do stranke v rednih in izrednih inšpekcijskih
pregledih

• Podrobnejši pregled delovanja posameznih prodajnih poti (npr. prodaja
na daljavo, prodajne akcije, oglaševanje, ipd.)

• Poudarek na obvladovanju tveganj prodajnih poti v zavarovalnicah
(odgovornost vodstva - prihajajoča nove direktive in smernice), ZZD /
ZPD in preprečevanju nasprotja interesov.

20



Aktivnosti AZN na področju nadzora tržnega
ravnanja

• Uvedba novih poročil zaradi indikatorjev zgodnjega opozarjanja (npr.
poročilo o št. pogodb z ZZ/ZP/ZZD/ZPD, ŠK za zavarovalnice po zav.
vrsti/ZZ/ZP, izplačila ZZ/ZP glede na premijo, ipd.)

• Ostale aktivnosti AZN:
• Priprava potrebnih stališč in mnenj v zvezi s tržnim ravnanjem
• Ozaveščanje potrošnikov in informiranje javnosti (brošura,

internetna stran AZN, ostale oblike javnega informiranja
potrošnikov)

• Organizacija dogodkov – obveščanje subjektov nadzora
• Sodelovanje s subjekti nadzora
• Varstvo potrošnikov z vidika poprodajnih aktivnosti
• …
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Zaključek

• AZN je in bo še dodatno okrepila nadzor na področju varstva
potrošnikov še posebno nad tržnim ravnanjem prodajnih poti in
preprečevanja nasprotja interesov

• Odgovornost za tržno ravnanje
• Prodaja: vsi prodajniki in vodstvo zavarovalnice (ustrezne notranje kontrole

za obvladovanje tveganj tržnega ravnanja)
• Razvoj produktov, poprodajne aktivnosti: zavarovalnica (ustrezne notranje

kontrole za obvladovanje tveganj)

• Prihajajoče nove zakonodajne zahteve (Solv. II in ZZavar-1, IDD,
MiFID2, KID za PRIIPS) se z vidika tržnega ravnanja ne nanašajo samo
na zahteve pri prodaji, ampak na celotno obravnavo stranke :
• posebne zahteve pri razvoju produktov in identifikaciji ciljnih skupin,

zahteve glede tržnega ravnanja, nagrajevanje prodajalcev zavarovanj,
navzkrižna prodaja, ustrezno podajanje informacij, varstvo potrošnika,
preprečevanje nasprotja interesov….
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Zaščita investitorja

Vodenje poslovanja ,
nagrajevanje in navzkrižno

prodaja za PRIIPs

+ Pravila glede nasprotja
interesov za zavarovanja

PRIIPs ( IMD 1,5 )

Razkritja glede
produktov za PRIIPs,

vključno z naložbenimi
življenjskimi zavarovanji

Vodenje poslovanja,
nagrajevanje in
navzkrižna prodaja
premož. in življenjskih
zavarovanj (vključno z
naložbenimi življ.zavar.)

Vključuje direktne
prodajalce

Trženje

zavarovanj

in

razkritja

L1 pregled zakonodaje

EU trženje zavarovanj

Razkritja za življenjska in
premoženjska zavarovanja

Pravica do odpovedi
življenjskega zavarovanja



Nasvet

• Izpolnjevanje zakonsko predpisanih zahtev, spoštovanje pravil
in mnenj/stališč AZNja

• Medsebojna komunikacija

• Ustrezne notranje kontrole in upravljanje tveganj prodajnih
poti in vseh poprodajnih procesov, ki pomenijo odnos s stranko
z namenom:
• Zagotavljanja varstvo potrošnika
• Preprečevanja nasprotja interesov
• Večjega ugleda zavarovalništva
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Hvala za pozornost
Vprašanja?

Andreja Kovačič
Oddelek za nadzor ravnanja udeležencev na trgu


