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ZGODOVINSKI PREGLED

1. prvi podatki o zavarovalnem posredovanju so iz l. 1319, najdeni v
poslovnih knjigah v Firencah

2. zavarovalno posredništvo se v začetku pojavi najprej na področju
pomorskega zavarovanja

3. l. 1720 samo v Amsterdamu deluje več kot 100 zavarovalnih
posrednikov

4. zgodovinsko se zavarovalni posredniki pojavijo bistveno prej kot
zavarovalni zastopniki
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RAZVOJ V SLOVENIJI

DOGOVOR O SOZAVAROVANJU ZA ZAVAROVANJE
ODGOVORNOSTI  ZAVAROVALNIH POSREDNIKOV

ki so ga 24.12.2004 v Ljubljani med seboj sklenile:

ADRIATIC, Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska 3a, 6503 Koper,

GENERALI Zavarovalnica d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana,

GRAWE Zavarovalnica d.d., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor,

MERKUR ZAVAROVALNICA d.d., Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana,

SLOVENICA, Zavarovalniška hiša d.d., Celovška 206, 1000 Ljubljana,

ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Cankarjeva 3, 2507 Maribor,

ZAVAROVALNICA TILIA d.d., Seidlova c. 5, 8000 Novo mesto,

ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana,

dogovor prične veljati s 01.01.2005
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RAZVOJ V SLOVENIJI
ANEKS K DOGOVORU O SOZAVAROVANJU ZA
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI  ZAVAROVALNEGA
POSREDOVANJA

ki so ga 23.12.2005 v Ljubljani med seboj sklenile:
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DEJAVNOST ZAVAROVALNEGA
POSREDNIŠTVA

• dejavnost zavarovanja velja za dejavnost posebnega družbenega
pomena, zato so pravila pri njenem izvajanju strožja, izpostavljenost za
odškodninsko odgovornost pa večja

• ker gre pri zavarovalnem posredovanju predvsem za svetovanje pri
sklepanju zavarovalnih pogodb, je v ospredju t. i. poklicna odškodninska
odgovornost

• zavarovalni posrednik opravlja podobne posle kot drugi posredniki na trgu,
le da je njegovo posredovanje omejeno na področje zavarovalništva
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DEJAVNOST ZAVAROVALNEGA
POSREDNIŠTVA

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

…je obveznost posameznika, da povrne škodo, za katero je odgovoren

Poklicno odgovornost praviloma uvrščamo med pogodbeno odgovornost

Predpostavke za nastop odškodninske odgovornosti:
• škodljivo dejstvo
• nedopustna škoda
• vzročna zveza med škodljivim dejstvom in škodo
• odgovornost za škodo
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ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
ŠKODLJIVO DEJSTVO

• škodljivo dejstvo predstavlja dogodek ali ravnanje, ki nasprotuje določeni
pravni normi

NEDOPUSTNA ŠKODA

• pri vprašanju nedopustne škode se poraja vrsta vprašanj, še posebej
glede funkcije odškodninskega prava

VZROČNA ZVEZA

• pri vprašanju vzročne zveze gre za objektivno vez med škodljivim
dejstvom in utrpelo škodo

ODGOVORNOST ZA ŠKODO

• v okviru odgovornosti se obravnavajo vprašanja sposobnosti odgovarjati
za škodo in same odgovornosti
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ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

ODGOVORNOST ZA ŠKODO

• pri vprašanju sposobnosti gre za vprašanje prištevnosti

• pri vprašanju odgovornosti pa gre za vprašanje krivdne oziroma
objektivne odgovornosti

Za poklicne odgovornosti velja, da lahko pride v poštev zgolj krivdna
odgovornost

• Za poklicne odgovornosti je značilno, da je vprašanje glede vzročne
zveze eno izmed težjih vprašanj

• Posebej izpostavljeno je vprašanje t.i. hipotetične vzročnosti, torej kaj
bi se zgodilo, če ne bi prišlo do strokovne napake…
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DEJAVNOST ZAVAROVALNEGA
POSREDOVANJA / ZASTOPANJA
• zavarovalni posrednik je oseba, ki posreduje pri sklepanju

zavarovalnih pogodb za eno ali več zavarovalnic

• enako kot zavarovalni zastopnik ima tudi zavarovalni posrednik
pojasnilno in svetovalno dolžnost

• pojasnilna dolžnost pomeni zlasti razkritje vseh pravnih in
ekonomskih povezav z zavarovateljem, ki bi lahko kazale na njegovo
pristranost, še posebej pa na morebitne poslovne dogovore z
zavarovalnico

• svetovalna dolžnost pomeni zlasti svetovanje glede ustreznosti
zavarovanja, s poudarkom na največjem varstvu v posameznem
primeru, spremljanje in pomoč pri uresničevanju pravic iz zavarovalne
pogodbe ter stalno spremljanje primernosti zavarovanja v
zavarovalnem obdobju
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DEJAVNOST ZAVAROVALNEGA
POSREDOVANJA / ZASTOPANJA

• za razliko od zavarovalnega zastopnika je zavarovalnemu posredniku
torej naložena stalna skrb za primernost zavarovanja in skrb za
zavarovalca v zavarovalnem obdobju, s poudarkom na njegovem
največjem varstvu

• nedopustno ravnanje zavarovalnega posrednika torej pomeni kršitev
pojasnilne ali svetovalne dolžnosti

• zaradi dokaj poudarjene svetovalne dolžnosti se bo v praksi večkrat
postavilo vprašanje, kaj od škodljivih posledic odpade na ravnanje
samega zavarovalca (prekinitev vzr. zveze zaradi dejanja samega
zavarovalca – npr. nepravilna izpolnitev vprašalnika)

• zavarovalno zastopanje / posredovanje je spremljevalec zavarovalne
dejavnosti in je (ne)posredno povezano z interesi samega zavarovatelja
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DEJAVNOST ZAVAROVALNEGA
POSREDOVANJA / ZASTOPANJA
• odgovornost zavarovatelja za ravnanje zav. zastopnika / posrednika je

predvsem odvisna od pravnega naslova odnosa, ki ga ima zav.
zastopnik / posrednik z zavarovalnico

• če je zav. zastopnik delavec zavarovalnice, potem je odškodninska
odgovornost zavarovatelja za njegova ravnanja objektivna, seveda v
okviru odgovornosti samega zavarovalnega zastopnika - gre za
odgovornost delodajalca po OZ (147. člen)…

• glede na prikazan pravni naslov velja enako kot pri odgovornosti
zavarovatelja za lastne zav. zastopnike, tudi za zav. posrednika, če
deluje po naročilu zavarovalnice (552/1 ZZavar-1)

• ne odgovarja pa zavarovatelj za siceršnje ravnanje zav. posred.
družbe. Zato ZZavar-1 zahteva sklenitev zavarovanja poklicne odg. za
zav. posredniške družbe (551/4)
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DEJAVNOST ZAVAROVALNEGA
POSREDOVANJA / ZASTOPANJA

• za presojo odškodniske odgovornosti zav. zastopniške družbe oz. zav.
posredniške družbe v razmerju do naročnika veljajo pravila agencijske /
posredniške pogodbe, če ta obstaja…

• zav. posredovanje praviloma deluje v interesu zavarovalca.  Običajno je
slednji tudi naročnik teh storitev že po naravi stvari, zato prave
posredniške pogodbe pri nas niso praksa…

• t.i. dvojno razmerje- dejansko gre pri zav. posredovanju za dvojno
zakonsko (vzajemno odvisno) urejeno razmerje:
1. pogodbeno obl. razmerje med zavarovalcem in posrednikom
2. zakonsko obl. razmerje med zavarovalnico in posrednikom

• posrednikova odgovornost je odgovornost za prizadevanje, kar implicira
krivdno poklicno odgovornost
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DEJAVNOST ZAVAROVALNEGA
POSREDOVANJA / ZASTOPANJA
• ZZavar-1 med drugim vsebuje nekaj določil, ki urejajo razmerja med

posrednikom in zavarovalcem, samo posredniško pogodbo pa ureja OZ
(837. člen), torej se za zavarovalno posredovanje uporabljajo splošna
pravila obligacijskega prava

• kršitev dolžnosti iz ZZavar-1 v razmerju posrednik-zavarovatelj se
sankcionira kot prekršek, nima pa kršitev teh določil za posledico
razbremenitve obveznosti zavarovatelja, ki so dogovorjene v pogodbi o
posredovanju

• bistveno je posrednikovo prizadevanje, da spravi zavarovalca v stik z
zavarovateljem z namenom, da se sklene zavarovalna pogodba, pri
čemer je potrebno upoštevati, da posredniku pripada plačilo šele, če
pride do sklenitve zav. pogodbe, torej gre za plačilo za uspeh

• težišče zav. posredništva pa v osnovi ni sklenitev zav. pogodbe, pač pa
svetovanje in varovanje interesov zavarovalca pri sklenitvi in trajanju
zav. pogodbe
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DEJAVNOST ZAVAROVALNEGA
POSREDOVANJA / ZASTOPANJA

• zav. posredništvo je dejansko posebna oblika svetovanja v finančnih
zadevah, ki pa je po ZZavar-1 omejeno na zavarovalno področje

• zavarovalni zastopniki in posredniki se lahko znajdejo v različnih pravnih
položajih glede svoje odškodninske odgovornosti, temeljna oblika pa je
njihova poklicna odškodninska odgovornost

• pri poklicni odškodninski odgovornosti je bistveno predvsem vprašanje
strokovne napake

• ko se začnejo pojavljati prvi odškodninski zahtevki, so standardi stroke
običajno milejši, s kopičenjem sodne prakse pa standardi postajajo
strožji
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I. škodni primer: strokovna napaka storjena v letu 2013, škoda nastala v letu
2014, izvensodna poravnava v 2015

predmetni škodni primer je bil obravnavan pri Zavarovalnici Triglav:

• odškodninski zahtevek je izhajal iz zatrjevane odg. posredniške družbe, ki je ob
obnovi zavarovanj za zavarovalca za leto 2014, zavarovalnici pozabila v
zavarovanje javiti betonarno (premičnina)

• posledično predmetna premičnina ni bila vključena v požarno zavarovanje
• oktobra 2014 pride do požara na omenjenem objektu (požar podtaknjen)
• ker betonarna ni bila vključena v požarno zavarovanje, je bil zahtevek zavarovalca

za zavarovalnino odklonjen
• zavarovalec je vso škodo, nastalo v požaru, nato uveljavljal iz naslova poklicne

odgovornosti posredniške družbe
• zahtevek je bil utemeljen, ker je bilo dokazano, da je zavarovalec posredniku

sporočil, naj betonarno vključi v zavarovanje, obenem pa posredniku ni bilo
mogoče dokazati, da je nepremičnino namerno izpustil iz seznama nepremičnin

DEJAVNOST ZAVAROVALNEGA
POSREDOVANJA / ŠKODNI PRIMERI
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DEJAVNOST ZAVAROVALNEGA
POSREDOVANJA / ŠKODNI PRIMERI
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DEJAVNOST ZAVAROVALNEGA
POSREDOVANJA / ŠKODNI PRIMERI

II. škodni primer: strokovna napaka storjena v letu 2009, škoda nastala
v letu 2010, pravnomočno rešen spor v 2015, naknadno vložen predlog
za dopustitev revizije o katerem še ni odločeno, obstaja majhna pa
verjetnost uspeha

predmetni škodni primer ni bil obravnavan pri ZT; sodišče 1. stopnje je ugotovilo:

• bistvo neskrbnega ravnanja posrednika in delno ugodilo zahtevku tožeče stranke

• posrednik ni izpolnil obveznosti, ki izhajajo iz posredniške pogodbe, saj ni ravnal z
zahtevano skrbnostjo, zaradi česar je tožniku napačno svetoval naj prekine že
sklenjeno zavarovanje, posledično pa mu je zavarovatelj s poračunom obračunal
višjo premijo za zadnje leto zavarovanja, kot bi jo sicer

• tožniku je s tem nastala škoda, saj so izpolnjene vse 4 predpostavke poslovne
odškodninske odgovornosti, zaradi česar je zahtevek po temelju utemeljen

• višine škode ni mogoče določiti z gotovostjo, zato je bila odškodnina določena po
prostem preudarku (50 % od vtoževanega zahtevka)
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DEJAVNOST ZAVAROVALNEGA
POSREDOVANJA / ŠKODNI PRIMERI

III. škodni primer: domnevna strokovna napaka v letu 2008, datum
škodnega dogodka v maju 2008, odklonitev s strani posrednice v marcu
2015 in kasneje lani umik tožbe)

predmetni škodni primer ni bil obravnavan pri ZT:

• domnevni oškodovanec je kupil rabljeno vozilo, ki naj bi imelo predhodno
zavarovano tako AO odg., kot tudi prevozniško odg.

• oškod. je preko posrednika prenesel zavarovanje na drugega zavarovatelja in
posr. naročil, naj uredi vsebinsko identično zavarovanje kot pri predhodnem
zavarovatelju

• kasneje je bilo vozilo skupaj z blagom odtujeno

• od zavarovatelja oškod. zahteva izplačilo zavarovalnine za ukradeno blago,
vendar je podana odklonitev, saj zavarovanje blaga ni bilo sklenjeno
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DEJAVNOST ZAVAROVALNEGA
POSREDOVANJA / ŠKODNI PRIMERI

• oškodovanec v zahtevku poudarja, da je posrednici naročil ureditev
zavarovanja prevozniške odgovornosti, česar ni izvedla, vsled česar mu je
nastala škoda v vrednosti ukradenega blaga

• zahtevek je bil zavrnjen s strani posrednika, saj da oškodovanec ni naročil
sklenitve predmetnega zavarovanja in da tudi prejšnji lastnik tega
zavarovanja ni imel, poleg tega bi moralo biti oškodovancu znano, katera
zavarovanja ima sklenjena, poleg tega je zahtevek zastaran

• v sodnem postopku ni prišlo do meritorne odločitve, saj je bil postopek
ustavljen - na poravnalni narok ni pristopila nobena stranka, zato se je štelo,
da je bila tožba umaknjena
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DEJAVNOST ZAVAROVALNEGA
POSREDOVANJA / ŠKODNI PRIMERI

IV. škodni primer: datum škodnega dogodka v oktobru 2011 (vložen
zahtevek / sprožilec "claims made"), ko je bila vložena tožba
oškodovanca tudi zoper zavarovalno-posredniško družbo, odprt
postopek na 1. stopnji

predmetni škodni primer ni bil obravnavan pri ZT:

• tožnica je vložila tožbo zoper toženi strani (bivša preds. uprave in posrednik)
zaradi povračila nastale škode

• družba X je za tožnico opravljala posle zav. posredovanja na podlagi pooblastila
in 5-letne pogodbe

• bivša predsednica uprave kot prvotožena stranka se je po nastopu mandata
preds. uprave dec. 2005 dogovorila za sodelovanje z novim zavarovalnim
posrednikom in mu podelila pooblastilo

• ker je imela tedaj tožnica že sklenjeno veljavno pogodbo za posredovanje z
družbo X, je bilo med toženima strankama dogovorjeno, da bo pooblastilo
prejšnjemu posredniku (družba X) preklicano
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DEJAVNOST ZAVAROVALNEGA
POSREDOVANJA / ŠKODNI PRIMERI

• zaradi enostranskega odstopa od pogodbe je zato družba X od tožnice s tožbo
uveljavljala plačilo odškodnine in uspela v pretežnem delu, tako da je bila
tožnica dolžna zaradi nedopustnega ravnanja prvotožene stranke plačati skupaj
ca. 88K € odškodnine (pravnomočna sodba)

• v odprtem postopku tako tožnica od obeh toženih strank uveljavlja povračilo
utrpele škode, ki sta jo povzročili skupaj in zanjo odgovarjata solidarno

• v ravnanju obeh toženih strank naj bi bili podani vsi elementi odškodninske
odgovornosti: z enostranskim preklicem pooblastila, kljub dejstvu, da je to za
tožnico pomenilo obveznost plačila dogovorjene odškodnine (nedopustno
dejstvo), je šlo za ravnanje v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika
(krivdna odgovornost), posledično pa je morala tožnica družbi X izplačati
odškodnino, ki je bila ugotovljena s pravnomočno sodbo (nastanek škode in
vzročna zveza)
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VPRAŠANJA?
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HVALA ZA
POZORNOST !


