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Zakonodaja in predpisi
• Zakon o preprečevanju pranja denarja in

financiranja terorizma (ZPPDFT);
• podzakonski predpisi;
• Smernice za preprečevanje pranja denarja in

financiranja terorizma (Agencija za zavarovalni
nadzor);

• interni akti.



Zavezanci za izvajanje ukrepov
(4. člen ZPPDFT)

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

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

• zavarovalnicah držav članic EU, ki ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji,
oziroma so pooblaščene neposredno opravljati posle življenjskega zavarovanja v
Republiki Sloveniji;

• pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo:
– zavarovalnega zastopstva pri sklepanju pogodb o življenjskem zavarovanju;
– zavarovalnega posredništva pri sklepanju pogodb o življenjskem zavarovanju.

Ukrepi za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, se
izvajajo pred oziroma pri sprejemanju, izročitvi, zamenjavi, hrambi, razpolaganju
oziroma drugem ravnanju z denarjem ali drugim premoženjem in pri sklepanju
poslovnih razmerij pri:



Obveznosti
(5., 6. in 44. člen ZPPDFT)

• izdelati analizo tveganja in z njo določiti oceno tveganja posamezne skupine ali vrste stranke,
poslovnega razmerja, produkta ali transakcije glede na možne zlorabe za pranje denarja ali
financiranje terorizma;

• 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);
• skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih;
• pripraviti program letnega strokovnega usposabljanja in izobraževanja do konca marca za tekoče leto;
• zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog (4 ali več zaposlenih);
• priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo

razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma;
• zagotovitev varstva in hrambe podatkov ter upravljanje z zakonom predpisanih evidenc;
• izvajanje ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v lastnih

podružnicah in hčerinskih družbah v večinski lasti v tretjih državah;
• izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah zakona in na njegovi podlagi sprejetih predpisov.



Dokumenti, ki jih je potrebno sprejeti
• analiza tveganja za pranje denarja in financiranje

terorizma;
• program letnega strokovnega usposabljanja in

izobraževanja (sprejeti vsako leto do konca marca za
tekoče leto);

• seznam indikatorjev;
• akt o izvajanju notranje kontrole in imenovanju

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

pooblaščenca (4 ali več zaposlenih).



Analiza tveganja za pranje denarja
in financiranje terorizma

• kategorije tveganj
• državno/geografsko tveganje,
• tveganje, ki ga predstavlja stranka/upravičenec,
• tveganje, ki ga predstavlja produkt/storitev/transakcija);

• višine tveganja (izredno visoko; visoko; srednje; nizko
tveganje);

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

• prepovedi poslovanja s stranko.



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
dobljenih podatkov o stranki ali dejanskem lastniku stranke;

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



Spremembe v letu 2015
• sprememba seznama tveganih držav

(med drugimi državami je iz seznama umaknjena tudi
Bosna in Hercegovina)

• osnutek novega zakona o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma  (ni še sprejet)

• pregled stranke na podlagi izkaznice prosilca za
mednarodno zaščito in dovoljenja za začasno bivanje

• begunska kriza – posebna skrbnost pri transakcijah oz.
strankah, ki so povezane s Sirijo, Afganistanom in Irakom.



Pregled stranke na podlagi izkaznice
prosilca za mednarodno zaščito in

dovoljenja za začasno bivanje
Izkaznico prosilca za mednarodno zaščito in dovoljenje za
začasno bivanje se šteje kot osebni dokument, s katerim se
ugotavlja in preverja istovetnost stranke.

Zaradi časovne omejenosti oziroma veljavnosti teh
dokumentov, osebe, ki svojo istovetnost izkažejo s katerim
od navedenih dokumentov, predstavljajo višjo stopnjo
tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma.



Begunska kriza

Zavezanci naj pri svojem poslovanju namenijo posebno
skrbnost strankam, poslovnim razmerjem ali transakcijam,
ki so povezane z državami Sirija, Afganistan in Irak.

Zavezanci morajo preučiti ozadje in namen poslovnih
razmerij ali transakcij, ki so povezane z navedenimi
državami ter v primeru še drugih sumljivih indikatorjev o
tem nemudoma poročati Uradu.
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