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Zavezanci za izvajanje ukrepov

• zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih 
poslov v skupini življenjskih zavarovanj;

• podružnice zavarovalnic tretjih držav, ki imajo dovoljenje za 
opravljanje poslov življenjskega zavarovanja;

• zavarovalnice držav članic EU, ki ustanovijo podružnico v 
Republiki Sloveniji, oziroma so pooblaščene za neposredno 
opravljanje poslov življenjskega zavarovanja v Republiki Sloveniji;

• pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo:

– zavarovalnega zastopstva pri sklepanju pogodb o življenjskem 
zavarovanju;

– zavarovalnega posredništva pri sklepanju pogodb o 
življenjskem zavarovanju.



Obveznosti zavezancev 
• izdelava ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma;

• vzpostavitev politik, kontrol in postopkov za učinkovito ublažitev in obvladovanje 
tveganj;

• izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (pregled stranke);

• sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije uradu;

• imenovanje pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za 
njihovo delo (4 ali več zaposlenih);

• redno strokovno usposabljanje zaposlenih;

• redna notranja kontrola (4 ali več zaposlenih);

• priprava seznama indikatorjev;

• zagotovitev varstva in hrambe podatkov ter upravljanje predpisanih evidenc;

• izvajanje politik in postopkov skupine ter ukrepov v lastnih podružnicah in hčerinskih 
družbah v večinski lasti v tretjih državah;

• izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah ZPPDFT-1 in po predpisih, ki so sprejeti 
na njegovi podlagi.



Dokumenti, ki jih je potrebno sprejeti
• ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma;

• program letnega strokovnega usposabljanja in 
izobraževanja (sprejeti do konca marca za tekoče leto); 

• seznam indikatorjev;

• pravilnik o izvajanju notranje kontrole in imenovanju 
pooblaščenca (4 ali več zaposlenih);

• sklep o imenovanju pooblaščenca in namestnika 
pooblaščenca (4 ali več zaposlenih);

• evidence podatkov o strankah, poslovnih razmerjih, 
transakcijah in sporočenih podatkih .



Kršitve in globe
Najtežje kršitve - globa 12.000 EUR do 120.000 EUR za pravno osebo, 4.000 EUR do 

40.000 EUR za s.p. in 800 EUR do 4.000 EUR za odgovorno osebo: 

• če ne izdela ocene tveganja;

• če ne opravi pregleda stranke;

• če ne ugotovi in ne preveri istovetnosti stranke; itd…

Težje kršitve - globa 6.000 EUR do 60.000 EUR za pravno osebo, 2.000 EUR do 20.000 EUR 
za s.p. in 400 EUR do 2.000 EUR za odgovorno osebo:

• če ne opravi pregleda stranke v predpisanem obsegu;

• če ne imenuje pooblaščenca (4 ali več zaposlenih);

• če ne sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij; itd…

Lažje kršitve - globa 3.000 EUR do 30.000 EUR za pravno osebo, 1.000 EUR do 10.000 EUR 
za s.p. in 200 EUR do 1.000 EUR za odgovorno osebo:

• če ne skrbi za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje;

• če ne pripravi programa letnega strokovnega usposabljanja in izobraževanja;

• če ne zagotovi redne notranje kontrole (4 ali več zaposlenih);  itd…



Ocena tveganja za pranje denarja 
in financiranje terorizma

• vrste tveganj 

• državno/geografsko tveganje, 

• tveganje, ki ga predstavlja stranka/upravičenec, 

• tveganje, ki ga predstavlja produkt/storitev/transakcija);

• višine tveganj (povečano; običajno; neznatno tveganje);

• oblike pregleda stranke (običajni; poglobljeni; 
poenostavljeni pregled);

• prepovedi poslovanja s stranko.



Namen in vsebina pregleda stranke

• ugotavljanje in preverjanje istovetnosti 
stranke;

• ugotavljanje dejanskega lastnika stranke;

• pridobitev podatkov o namenu in predvideni 
naravi poslovnega razmerja ali transakcije;

• redno skrbno spremljanje poslovnih 
aktivnosti.



Pregled stranke
• pri sklepanju poslovnega razmerja s stranko;

• pri vsaki transakciji v vrednosti 15.000 EUR ali več, ne glede na 
to, ali poteka posamično ali z več transakcijami, ki so med seboj 
očitno povezane;

• pri dvomu o verodostojnosti in ustreznosti predhodno 
pridobljenih podatkov o stranki ali dejanskem lastniku stranke;

• vedno, kadar v zvezi s transakcijo, stranko, sredstvi ali 
premoženjem obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali 
financiranja terorizma, ne glede na vrednost transakcije;

• pri vsaki občasni transakciji, ki pomeni prenos sredstev in 
presega 1.000 EUR.



Sklepanje poslovnega razmerja
• firma, naslov, sedež, matična številka in davčna 

številka;

• osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, 
datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, 
državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja 
uradnega osebnega dokumenta;

• namen in predvidena narava poslovnega razmerja, 
vključno z informacijo o dejavnosti stranke;

• datum sklenitve poslovnega razmerja;

• podatki o dejanskem lastniku.



Transakcije 15.000 EUR ali več in 
prenos sredstev 1.000 EUR ali več

• firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka;

• osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, 
datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo 
ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega 
dokumenta;

• datum in čas izvedbe transakcije;

• znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija;

• namen transakcije ter osebno ime, naslov stalnega in 
začasnega prebivališča;

• način izvedbe transakcije;

• podatki o dejanskem lastniku.



Življenjsko zavarovanje

Dodatni ukrepi in pridobljeni podatki:

• osebno ime in datum rojstva upravičenca;

• za upravičence, ki so opredeljeni po značilnostih, kategorijah ali 
na druge načine, dovolj podatkov in informacij, da se lahko v 
času izplačila zagotovo ugotovi in preveri njihova istovetnost.



Poglobljeni pregled stranke
• sklepanje kontokorentnega razmerja z banko ali drugo podobno kreditno institucijo, 

ki ima sedež v tretji državi

• sklepanje poslovnega razmerja ali izvajanje transakcije v vrednosti 15.000 EUR ali več, 
s politično izpostavljeno osebo;

• pri vsaki občasni transakciji, ki pomeni prenos sredstev in presega 1.000 EUR s 
stranko, ki je politično izpostavljena oseba;

• kadar so upravičenci življenjskega zavarovanja ali življenjskega zavarovanja, vezanega 
na enote investicijskih skladov in dejanski lastniki upravičenca politično izpostavljene 
osebe;

• kadar je stranka ali transakcija povezana z visoko tvegano tretjo državo;

• kadar o dejanskem lastniku stranke ni možno dobiti vseh podatkov na predpisan 
način;

• kadar obstaja povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma;

• kadar je za sektor ali dejavnost ugotovljeno povečano tveganje v skladu s poročilom 
Urada o ugotovitvah nacionalne ocene tveganja ali z uredbo Vlade. 



Politično izpostavljene osebe

Dodatni ukrepi in pridobljeni podatki:

• pridobiti podatke o premoženjskem stanju stranke ter podatke 
o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet 
poslovnega razmerja oziroma transakcije;

• pridobiti pisno odobritev odgovorne osebe podjetja;

• po sklenitvi poslovnega razmerja spremljati transakcije in 
druge poslovne aktivnosti.



Življenjsko zavarovanje in preverjanje 
politično izpostavljene osebe

Dodatni ukrepi in pridobljeni podatki:

• pred izplačilom police se o tem obvesti odgovorno osebo;

• skrbni pregled, v primeru razlogov za sum se uradu posreduje 
sporočilo o sumljivih transakcijah.



Visoko tvegane tretje države
Dodatni ukrepi in pridobljeni podatki:

• pridobiti dodatne podatke o dejavnosti stranke in posodabljati 
podatke o istovetnosti stranke in njenem dejanskem lastniku;

• pridobiti dodatne podatke o namenu in predvideni naravi 
poslovnega razmerja in podatke o razlogih nameravane ali 
izvršene transakcije;

• pridobiti podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo 
predmet poslovnega razmerja ali transakcije;

• pisna odobritev odgovorne osebe podjetja;

• po sklenitvi poslovnega razmerja spremljati transakcije in druge 
poslovne aktivnosti.



Prepovedi in omejitve pri poslovanju
• kadar ni možno dobiti vseh predpisanih podatkov; 

• sprejeti enkratno ali več med seboj povezanih plačil v gotovini, 
ki presega vrednost 5.000 EUR; 

• uporaba anonimnih produktov; 

• poslovanje s stranko, ki izkazuje lastništvo na podlagi delnic na 
prinosnika;

• sklepanje korespondenčnih ali kontokorentnih odnosov z 
navidezno banko;

• če za stranko veljajo omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.



Sporočanje podatkov Uradu za 
preprečevanje pranja denarja

• o vsaki gotovinski transakciji, ki presega vrednost 15.000 EUR;

• o vsaki transakciji, ki presega vrednost 15.000 EUR, ki je 
opravljena na račune pravnih ali fizičnih oseb v visoko tveganje 
tretje države;

• kadar obstajajo razlogi za sum – velja tudi za nameravano 
transakcijo, ki pozneje ni bila opravljena;

• na podlagi zahteve Urada za preprečevanje pranja denarja.



Spremembe v novem ZPPDFT-1
• pregled stranke tudi pri vsaki občasni transakciji, ki pomeni 

prenos sredstev nad 1.000 EUR;

• poglobljeni pregled stranke – dodano v ZPPDFT-1:

– kadar so upravičenci življenjskega zavarovanja politično 
izpostavljene osebe;

– kadar je stranka ali transakcija povezana z visoko tvegano 
tretjo državo;

– v primeru nenavzočnosti stranke ni vselej potreben 
poglobljeni pregled;



Spremembe v novem ZPPDFT-1
• pridobitev dodatnih podatkov pri sklepanju poslov življenjskega 

zavarovanja in življenjskega zavarovanja, vezanega na enote 
investicijskih skladov;

• vse politično izpostavljene osebe (prej samo tuje);

• znižanje meje za sporočanje gotovinskih transakcij in vseh 
transakcij povezanih s tvegano državo s 30.000 EUR na 15.000 
EUR;

• vzpostavitev registra dejanskih lastnikov – omogočen dostop 
zavezancev, da lahko preverijo podatke;



Spremembe v novem ZPPDFT-1

• razširjena možnost uporabe elektronske identifikacije in video 
elektronske identifikacije pri preverjanju istovetnosti stranke; 

• dodatne pristojnosti Urada in inšpektorjev – tudi pregled na 
kraju samem za izboljšanje sistema nadzora in učinkovitejše 
sankcioniranje;

• višje kazni zaradi višine povzročene škode oziroma protipravno 
pridobljene premoženjske koristi iz naklepa ali koristoljubja –
tudi do več kot milijonov EUR, oziroma dvakratnik pridobljene 
premoženjske koristi.



Vprašanja

Kontaktni podatki:

Primož Perger

Poslovne storitve Primož Perger s.p. 

Hrenova ulica 12

2000 Maribor

Telefon: 031 438 988

Email: info@poslovni-biro.si

Spletna stran: www.poslovni-biro.si  


