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SPOŠTOVANJE DOLOČB OZ IN ZZAVAR  

PRI POSLOVANJU ZAVAROVALNEGA POSREDNIKA 
 

MAG. DEJAN SRŠE1 

1 UVOD 
 
Zavarovalno zastopanje in posredovanje ima ključno vlogo pri prodaji zavarovanj, saj ta 
dejavnost predstavlja povezovalni element med zavarovalnico, ki ponuja zavarovanja in 
strankami, ki ta zavarovanja potrebujejo. Osrednja naloga zavarovalnega zastopanja in 
posredovanja je vzpostavljanje in vzdrževanje stikov med zavarovalnico in zavarovalci.  
 
Na slovenskem trgu so v preteklosti imeli osrednjo vlogo pri prodaji zavarovanj 
zavarovalni zastopniki. Zavarovalni posredniki so bili sprva tipični predvsem za 
anglosaksonske države, njihova vloga pa je vse bolj pomembna tudi na slovenskem 
zavarovalnem trgu. 
 
Dejavnost zavarovalnega posredovanja je zaradi svoje pomembnosti tudi predmet 
podrobnejše zakonske ureditve.  
 
V nadaljevanju so povzete določbe Obligacijskega zakonika (OZ) in Zakona o 
zavarovalništvu (ZZavar), ki se nanašajo na dejavnost zavarovalnega posrednika.2 
 

2 ZAVAROVALNI POSREDNIK Z VIDIKA OZ   
 
OZ ne ureja same dejavnosti zavarovalnega posredovanja temveč v členih od 837. do 
850. določa le splošna pravila, ki sicer veljajo za vsako posredniško pogodbo, tudi 
pogodbo o zavarovalnem posredovanju.  
 
Posredniška pogodba spada med neformalne pogodbe in sklenitev posredniške pogodbe 
v pisni obliki ni pogoj za njeno veljavnost. 
 
Posredovanje v osnovi je samostojna dejavnost in posrednik, ki nastopa za račun 
drugega, ne sklepa zanj poslov, pač pa zanj išče kliente, osebe, ki bodo sklepale posel z 
naročiteljim samim.3  
 
Posrednik pri sklepanju le sodeluje, ne sklepa pa tudi sam pogodb pri katerih posreduje.  
 
S posredniško pogodbo se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik 
z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, naročitelj 
pa se zavezuje, da mu bo za to dal določeno plačilo, če bo pogodba sklenjena (837). 
 
Praviloma gre pri posredniški pogodbi za obveznost za uspeh - posrednik pridobi pravico 
do plačila le v primeru, če z njegovim posredovanjem pride do sklenitve pogodbe.  

                                                 
1
 Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Koper 

2 v besedilu so v oklepajih navedene številke členov zakona iz katerih je določba povzeta 
3 Pri pogodbi o zavarovalnem posredovanju praviloma kot naročitelj nastopa zavarovalec, v posameznih primerih 

pa kot naročitelj lahko nastopa tudi zavarovalnica - pri t.i. odvisnem posredniku. 
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Kadar je dogovorjeno, da bo imel posrednik pravico do določenega plačila, tudi če bi 
ostalo njegovo prizadevanje brezuspešno, se taka pogodba presoja po določbah, ki 
veljajo za podjemno pogodbo (838). 
 
Naročilo za posredovanje ne vsebuje za posrednika pravice, da bi smel sprejeti za 
naročitelja izpolnitev obveznosti iz pogodbe, sklenjene z njegovim posredovanjem. 
Posrednik mora imeti za to posebno pisno pooblastilo (839). 
 
Posrednik posreduje za naročitelja na podlagi njegovega pooblastila. Naročitelj lahko 
prekliče naročilo za posredovanje, kadarkoli hoče, če se temu ni odpovedal in če preklic 
ni v nasprotju s poštenjem (840). 
 
Naročitelj se ni dolžan spustiti v pogajanja za sklenitev pogodbe z osebo, ki jo je našel 
posrednik, in tudi ne skleniti z njo pogodbo pod pogoji, ki jih je sporočil posredniku, 
vendar odgovarja za škodo, če je ravnal nepošteno (841). 
 
Posrednik mora kot dober gospodarstvenik iskati priložnost za sklenitev določene 
pogodbe in opozoriti nanjo naročitelja. Posrednik mora posredovati pri pogajanjih in si 
prizadevati, da pride do sklenitve pogodbe, če se je k temu posebej zavezal. Ni pa 
odgovoren, če se njegova prizadevanja kljub potrebni skrbnosti izjalovijo (842). 
 
Posrednik mora obvestiti naročitelja o vseh za nameravani posel pomembnih okoliščinah, 
ki so mu bodisi znane ali bi mu morale biti znane (843). 
 
Posrednik samostojno opravlja dejavnost v lastnem imenu in za svoj račun in mora 
delovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika, v skladu z naročilom mora varovati 
interese obeh pogodbenih strank, med katerima posreduje. 
 
Posrednik je odgovoren za škodo, ki nastane eni ali drugi stranki, med katerima je 
posredoval, če nastane škoda zaradi tega, ker je posredoval za poslovno nesposobno 
osebo, za katere nesposobnost je vedel ali bi bil moral vedeti, ali za osebo, za katero je 
vedel ali bi bil moral vedeti, da ne bo mogla izpolniti obveznosti iz pogodbe, ter sploh za 
vsako škodo, nastalo po njegovi krivdi. Posrednik je odgovoren za škodo, ki jo je imel 
naročitelj zaradi tega, ker je brez njegovega dovoljenja obvestil koga tretjega o vsebini 
naročila, o pogajanjih ali o pogojih sklenjene pogodbe (844). 
 
Za razliko od drugih posredniških pogodb, zavarovalnemu posredniku ni potrebno voditi 
posredniškega dnevnika o bistvenih podatkih o pogodbah, ki so bile sklenjene z njegovim 
posredovanjem ter izdajati izpiskov iz posredniškega dnevnika (posredniški list).  
 
Po splošnih pravilih OZ je zavezanec za plačilo provizije posredniku le naročitelj. Pri 
zavarovalnem posredovanju je pravilo iz prakse drugačno - provizijo posredniku namreč 
plačuje zavarovalnica. 
 
Posrednik ima pravico do plačila, tudi če ni bilo dogovorjeno. Če višina plačila ni 
določena niti s tarifo ali kakšnim drugim pravnim aktom niti s pogodbo, pa tudi ne z 
običajem, jo določi sodišče tako, da ustreza posrednikovemu trudu in opravljeni storitvi. 
Dogovorjeno posredniško plačilo lahko sodišče na naročiteljevo zahtevo zniža, če 
spozna, da je pretirano visoko v primerjavi s posrednikovim trudom in njegovo storitvijo. 
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Znižanja dogovorjenega plačila ni mogoče zahtevati, če je bilo posredniku izplačano po 
sklenitvi pogodbe, za katero je posredoval (846). 
 
Posrednik pridobi pravico do plačila tedaj, ko je sklenjena pogodba, za katero je 
posredoval, če ni dogovorjeno kaj drugega. Če pa je pogodba sklenjena pod odložnim 
pogojem, pridobi posrednik pravico do plačila šele, ko se pogoj uresniči. Če je pogodba 
sklenjena pod razveznim pogojem, uresničenje tega pogoja ne vpliva na posrednikovo 
pravico do plačila. Če je pogodba neveljavna, ima posrednik pravico do plačila, če mu 
vzrok neveljavnosti ni bil znan (847). 
 
Posrednik nima pravice do povračila stroškov, ki jih je imel pri izpolnjevanju naročila, 
razen če je bilo to dogovorjeno. Če pa mu je v pogodbi priznana pravica do povračila 
stroškov, ima pravico do tega povračila tudi v primeru, ko pogodba ni bila sklenjena 
(848). 
 
Posrednik lahko posreduje tudi za obe stranki. Če ni drugače dogovorjeno, sme 
posrednik, ki je dobil naročilo za posredovanje od obeh strank, zahtevati od vsake 
stranke samo polovico posredniškega plačila in samo polovico stroškov, če je bilo 
dogovorjeno, da se mu povrnejo. Posrednik mora kot dober gospodarstvenik skrbeti za 
interese obeh strank, med katerima posreduje (849). 
 
Posrednik, ki dela v nasprotju s pogodbo ali v nasprotju z interesi svojega naročitelja za 
drugo stranko, izgubi pravico do posredniškega plačila in do povračila stroškov (850). 
 

3 ZAVAROVALNI POSREDNIK Z VIDIKA ZZavar   
 
Z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar) so bili od leta 2000 dalje, kot vmesni člen med 
zavarovalnico in zavarovalci, med zakonsko taksativno opredeljenimi osebami, ki se 
lahko na trgu ukvarjajo z dejavnostjo zavarovalnega zastopanja in posredovanja, uvedeni 
tudi zavarovalni posredniki. 
 
ZZavar za zavarovalnega posrednika vsebuje predvsem statusne in tudi nekatere 
obligacijskopravne določbe, ki se nanašajo na pravni položaj in dejavnost zavarovalnega 
posrednika, vsebovane pa so v 13. poglavju (členih od 219. do 243.)  
 
Po ZZavar je zavarovalni posrednik definiran kot oseba, ki posreduje pri sklepanju 
zavarovalnih pogodb za eno ali več zavarovalnic.  
 
Posredovanje je storitev, katere predmet je prizadevanje spraviti zavarovalca v stik z 
zavarovalnico, da bi se z njo pogajal za sklenitev zavarovalne pogodbe. Poleg 
navedenega pa se za zavarovalno posredništvo štejejo tudi aktivnosti, ki so povezane s 
pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe ter pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, 
še posebej pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico (219).  
 
Pogovorno za zavarovalnega posrednika velja, da ima vlogo »podaljšane roke 
zavarovalca« za raliko od zavarovalnega zastopnika, ki ima vlogo  »podaljšane roke 
zavarovalnice« 
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3.1 Vrste zavarovalnih posrednikov 
 
Zavarovalni posredniki lahko delujejo samostojno, organizirani kot samostojni podjetniki 
posamezniki, lahko delujejo v okviru zavarovalnih posredniških družb ali pa v okviru 
zaposlitve v bankah. 
 
Glede na samostojnost svojega delovanja lahko ločimo zavarovalne posrednike, ki 
samostojno opravljajo storitve zavarovalnega zastopanja, pomožne zavarovalne 
posrednike, ki storitev ne opravljajo samostojno in odvisne zavarovalne posrednike, ki 
posredujejo za zavarovalnice. 
 
Za samostojno opravljanje svojega dela, morajo zavarovalni posredniki predhodno 
pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega 
posrednovanja (licenco), če pa dejavnost opravljajo samostojno, kot podjetniki 
posamezniki, pa potrebujejo tudi dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega 
posredovanja. 
 
Pomožni zavarovalni posrednik za svoje delovanje ne potrebuje dovoljenja AZN, vendar 
pa pri svojem delu ni samostojen in lahko opravlja svoje delo samo v omejenem obsegu. 
Pomožni zavarovalni posrednik lahko le išče potencialne zavarovalce brez posredovanja 
vsebine zavarovalnega razmerja in brez podpisovanja kakršnihkoli zavarovalnih 
dokumentov (230).  
 
Opravljanje del pomožnega zavarovalnega posrednika je pomembno z vidika kasnejše 
pridobitve licence, saj se njegovo delo šteje v dokazovanje pogoja enoletnih izkušenj, ki 
so potrebne, kot eden izmed pogojev za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov, 
vendar le v primeru, če ta dela opravlja pod mentorstvom osebe, ki licenco ima. 
 
ZZavar določa posamezne izjeme, ko oseba sicer opravlja posamezne aktivnosti 
zavarovalnega posredovanja, vendar pa ta ob upoštevanju posameznih pogojev ne šteje 
za zavarovalnega posrednika, kar pomeni, da lahko ta oseba tovrstna dela opravlja tudi 
mimo statusnih pravil, ki sicer veljajo za zavarovalnega posrednika (npr. ne potrebuje 
dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja). 
 
Ti pogoji, ki morajo biti za takšno izjemo kumulativno izpolnjeni, so: 
 

� če sklepanje zavarovalne pogodbe zahteva samo znanje o nevarnostih, ki jih krije; 
 
� če zavarovalna pogodba ni pogodba o življenjskem zavarovanju; 
 
� če zavarovalna pogodba ne krije zavarovanja odgovornosti; 
 
� če primarna poklicna dejavnost osebe, ki opravlja posle zavarovalnega 

posredovanja, ni zavarovalno posredovanje; 
 
� če zavarovanje predstavlja dopolnitev oziroma je v povezavi s proizvodom oziroma 

storitvijo, ki se zagotavlja, in če takšno zavarovanje krije: 1) nevarnost uničenja, 
izgube ali poškodovanja proizvodov ali stvari; 2) nevarnost poškodovanja ali 
izgube prtljage in ostalih nevarnosti, povezanih s turističnim potovanjem, ki je bilo 
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rezervirano preko turistične agencije, četudi zavarovalna pogodba vsebuje določila 
o življenjskem zavarovanju ali zavarovanju odgovornosti, če takšne vrste 
zavarovanje prestavlja pomožno oziroma dopolnilno obliko zavarovanja, ki krije 
rizike, povezane s turističnim potovanjem; 

 
� če znesek letne premije zavarovanja ni višji od zneska 500 eurov in če 

zavarovalna pogodba, vštevši vsa podaljšanja, ni sklenjena za dalj kot pet let. 
 
Za zavarovalne posrednike se prav tako ne štejejo osebe in družbe, ki v okviru 
opravljanja svoje poklicne dejavnosti strankam dajejo izključno informacije o zavarovanju 
brez nadaljnjega posredovanja med strankami in zavarovalnico (219). 
 
Odvisni zavarovalni posrednik pa je oseba, ki opravlja posle zavarovalnega posredovanja 
v imenu in za račun ene ali več zavarovalnic za različne vrste zavarovanja, ki si med 
seboj ne konkurirajo, vendar ta oseba ne pobira premij ali zneskov, namenjenih 
strankam, in deluje s polno odgovornostjo zavarovalnic za njihovo ponudbo zavarovanja. 
Oseba, ki opravlja posle zavarovalnega posredovanja poleg svoje glavne poklicne 
dejavnosti, se prav tako šteje za odvisnega zavarovalnega posrednika, ki deluje s polno 
odgovornostjo zavarovalnice za tiste vrste zavarovanja, ki jih ponuja, če je zavarovanje 
dopolnitev blaga in storitev, dobavljenih v okviru te glavne poklicne dejavnosti, in oseba 
ne pobira premij ali zneskov, namenjenih strankam (230). 
 

3.1.1 Temeljne naloge, pravice in dolžnosti zavarovalnega posrednika 

 
 
Zavarovalni posrednik mora pri opravljanju zavarovalnega posredovanja ščiti zlasti 
interese zavarovalca. V razmerju do zavarovalnice mora zavarovalni posrednik ščititi tiste 
interese zavarovalnice, na katere mora pred oziroma po sklenitvi zavarovalne pogodbe 
paziti tudi zavarovalec. Zlasti mora zavarovalni posrednik zavarovalnico pri pripravi 
zavarovalne pogodbe obvestiti o vseh posebnih nevarnostih, ki so mu znane oziroma bi 
mu morale biti znane (221). 
 
Zavarovalni posrednik mora pojasnjevati in svetovati zavarovalcu o vseh okoliščinah 
pomembnih za odločitev zavarovalca za sklenitev zavarovalne pogodbe za določene 
vrste zavarovanja oziroma z določeno zavarovalnico.  
 
Zavarovalni posrednik mora zlasti (222): 
 

� za zavarovalca izdelati primerno analizo nevarnosti in primerna načela kritja; 

Temeljna naloga zavarovalnega posrednika je: 

 

� svetovanje zavarovalcu o vseh okoliščinah, pomembnih za njegovo odločitev za 

sklenitev zavarovalne pogodbe za določene vrste zavarovanja z določeno zavarovalnico 

in  

 

� skrb za interese zavarovalca tako ob sklepanja zavarovalne pogodbe kot tudi ves čas 

trajanja zavarovalnega razmerja. 
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� za zavarovalca na podlagi strokovnih informacij, ki so mu dostopne, izdelati 

oceno o kapitalski ustreznosti zavarovalnice; 
 

� za zavarovalca posredovati pri sklenitvi zavarovanja, ki glede na okoliščine 
posameznega primera zavarovalcu nudi največje varstvo, pri čemer se ta 
obveznost lahko omeji zgolj na določene zavarovalne proizvode, če o tem 
zavarovalni posrednik zavarovalca izrecno obvesti; 

 
� obvestiti zavarovalnico o zavarovalčevi ponudbi za sklenitev zavarovalne 

pogodbe; izročiti zavarovalcu zavarovalne pogoje in ga seznaniti s pravili za 
izračun premije; 

 
� preveriti vsebino zavarovalne police; 

 
� nuditi pomoč zavarovalcu v času trajanja zavarovalne pogodbe in sicer tako pred 

kot tudi po nastopu zavarovalnega primera, in zlasti skrbeti, da zavarovalec pravna 
dejanja, ki so pomembna za ohranitev oziroma uresničitev pravic na podlagi 
zavarovalne pogodbe opravi v rokih, določenih za opravo teh pravnih dejanj; 

 
� stalno preverjati zavarovalne pogodbe, ki jih je zavarovalec sklenil z njegovim 

posredovanjem, in izdelati predloge za spremembe teh zavarovalnih pogodb z 
namenom doseči večje varstvo. 

 
 
ZZavar nadalje določa, da se za obveznosti zavarovalnega posrednika v razmerju do 
zavarovalca smiselno uporabljajo tudi posamezne določbe, ki sicer veljajo za 
zavarovalnega zastopnika. 
 
Zavarovalni posrednik mora tako zavarovalca obveščati: 
 
-  o posameznih podrobnostih zavarovalne pogodbe in splošnih zavarovalnih pogojih 
(83); 
 
-  ob sklenitvi zavarovalne pogodbe z zavarovalcem kot fizično osebo tudi o: 
 

� firmi, pravno organizacijski obliki, sedežu in naslovu zavarovalnice in podružnice, 
preko katere se sklepa zavarovalna pogodba; 

 
� splošnih zavarovalnih pogojih, ki veljajo za zavarovalno razmerje, in pravu, ki velja 

za zavarovalno pogodbo; 
 
� kadar se za zavarovalno razmerje ne uporabljajo splošni pogoji: o načinu 

izpolnitve, obsegu in dospelosti obveznosti zavarovalnice;  
 
� času trajanja zavarovalne pogodbe;  
 
� o višini premije, pri čemer mora biti zavarovalna premija razčlenjena na 

zavarovalno premijo za posamezne nevarnosti, če zavarovalno razmerje krije 
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nevarnosti iz več zavarovalnih vrst, in o višini prispevkov, davkov in drugih 
stroškov, ki se zaračunavajo poleg premije, in o skupnem znesku plačil;  

 
� roku, v katerem ponudnika veže ponudba;  
 
� pravici do preklica oziroma odstopa;  
 
� nazivu in naslovu nadzornega organa, ki je pristojen za nadzor nad zavarovalnico; 
 
� v primeru življenjskega zavarovanja in nezgodnega zavarovanja s pravico do 

povračila dela zavarovalne premije mora obvestilo zavarovalcu poleg prej 
navedenih podatkov obsegati tudi podatke o: 1. osnovah in merilih za udeležbo na 
dobičku; 2. tabeli odkupnih vrednosti; 3. minimalni zavarovalni vsoti za spremembo 
zavarovanja v zavarovanje brez premije (kapitalizacija) in o pravicah iz takega 
zavarovanja; 4. v primeru zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno 
tveganje: o kritnem skladu, ki je oblikovan za ta zavarovanja, in strukturi naložb 
tega kritnega sklada; 5. o davčni ureditvi, ki velja v primeru zavarovanja (84). 

 
-  v času trajanja zavarovalne pogodbe mora zavarovalni posrednik zavarovalca obvestiti 
o morebitnih spremembah podatkov, v primeru življenjskega zavarovanja in nezgodnega 
zavarovanja s pravico do povračila dela zavarovalne premije pa mora zavarovalnica 
oziroma zavarovalni posrednik enkrat letno obvestiti zavarovalca tudi o stanju udeležbe 
na dobičku (85). 
 
-  pred sklenitvijo in, če je potrebno, tudi pri kasnejših spremembah in dopolnitvah 
zavarovalne pogodbe mora zavarovalni posrednik zavarovalca pisno seznaniti tudi o 
svojem status in sicer o: 
 

� svojem imenu in priimku ter naslovu, 
 
� dovoljenju za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, 
 
� tem, za katere zavarovalnice deluje, 
 
� morebitnih kapitalskih povezavah z zavarovalnico, 
 
� izvensodnem postopku reševanja sporov med potrošniki in ponudniki ter o 

internem postopku za reševanje pritožb zavarovalcev (217). 
 
-  poleg navedenih podatkov mora zavarovalni posrednik v zvezi z zavarovalno pogodbo 
zavarovalca pisno seznaniti tudi o tem, ali je obligacijsko zavezan kot ekskluzivni 
(odvisni) posrednik za eno ali več zavarovalnic ali ne. V tem primeru mora na zahtevo 
zavarovalca le-tega obvestiti tudi o nazivih zavarovalnic, za katere posreduje (217). 
 
-  zavarovalni posrednik mora pred sklenitvijo pogodbe na podlagi informacij, pridobljenih 
od zavarovalca, le-temu pojasniti tako potrebe in želje kot tudi razloge za nasvete, dane 
zavarovalcu o zavarovalnih produktih (217).  
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Za ravnanja zavarovalnega posrednika zavarovalnica ni odgovorna. Zavarovalni 
posrednik deluje v svojem imenu in na svoj račun zato je za svoja ravnanja odgovoren 
sam.  
 
Zaradi navedenega mora imeti zavarovalni posrednik obvezno zavarovano svojo 
poklicno odgovornost za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti manjša od 1,120.200 EUR 
na en odškodninski zahtevek oziroma 1,680.300 EUR za vse odškodninske zahtevke 
skupno v enem letu, razen če je pogodba o zavarovanju poklicne odgovornosti sklenjena 
v okviru pravne osebe, v imenu in za račun katere nastopa posrednik (222).  
 
Izjemo od pravila glede samostojne odgovornosti zavarovalnega posrednika predstavlja 
primer, ko zavarovalni posrednik deluje po naročilu zavarovalnice - takrat odgovarja 
zavarovalnica za ravnanja zavarovalnega posrednika kot za svoja lastna ravnanja. Če 
zavarovalni posrednik deluje ponaročilu zavarovalnice, mora biti na zavarovalni polici 
označeno, da je bila zavarovalna pogodba sklenjena s posredovanjem zavarovalnega 
posrednika, ime in priimek oziroma firma zavarovalnega posrednika in višina provizije ali 
kakršnegakoli drugega plačila, ki ga je zavarovalni posrednik upravičen zahtevati od 
zavarovalnice iz naslova posredovanja pri sklenitvi zavarovalne pogodbe (222). 
 
Zavarovalni posrednik mora zavarovalcu tudi razkriti vse pravne in ekonomske povezave 
s posamezno zavarovalnico, ki lahko vplivajo na nepristranskost zavarovalnega 
posrednika pri izpolnjevanju obveznosti do zavarovalca (223). 
 
Za pravne in ekonomske povezave štejejo zlasti določbe posredniške pogodbe z 
zavarovalnico, na podlagi katerih je zavarovalni posrednik: 
 
1. zavezan posredovati izključno pri sklepanju zavarovanj s to zavarovalnico, 
 
2. upravičen do posebne provizije (provizije za uspeh) oziroma do višje provizije za 
posredovanje pri določenih vrstah zavarovanj. 
 
Zavarovalni posrednik načeloma nima pravice od zavarovalca zahtevati plačilo provizije 
oziroma kakršno koli drugo plačilo, če ni s posredniško pogodbo, sklenjeno z 
zavarovalcem izrecno pisno drugače dogovorjeno.  

 
 
Le v primeru, če je s posredniško pogodbo izrecno pisno dogovorjeno, da ima 
zavarovalni posrednik pravico do provizije, pridobi pravico do provizije, ko prične veljati 
zavarovalna pogodba, pri sklenitvi katere je posredoval (224). 
 
 
Obveznosti zavarovalnega posrednika, kot dosedaj navedene, so po ZZavar prisilne 
narave, kar pomeni, da jih s pogodbo ni mogoče izključiti, niti omejiti, v posameznih 
primerih pa je zaradi neupoštevanja določil ZZavar posamezne določbe posredniške 
pogodbe celo nične (225), zaradi kršitev določb ZZavar pa je lahko zavarovalni 
posredniški družbi in zavarovalnemu posredniku izrečena tudi globa (345). 

Provizijo zavarovalca v praksi plača zavarovalnica, kar je posebnost v primerjavi z drugimi 

pogodbami o posredovanju na drugih področjih (ne zavarovalnem), kjer je k plačilu provizije 

zavezan naročitelj − tisti, ki pri posredniku naroči storitev posredovanja. 



9. seminar zavarovalnih zastopnikov in posrednikov – GZS  januar 2011 

 9 

 
Zavarovalni posrednik prav tako ne sme posredovati pri sklenitvi pogodb z zavarovalnico, 
zavarovalnico države članice oziroma tujo zavarovalnico, ki na trgu opravlja dejavnost v 
nasprotju z določbami ZZavar (226). 
 
Zavarovalni posrednik mora prav tako za reševanje sporov s potrošniki vzpostaviti shemo 
izvensodnega reševanja sporov pri čemer mora obliko in sestavo telesa, ki odloča v 
sporu, način ter postopek odločanja predpisati s svojim notranjim aktom ter ga javno 
objaviti v dnevnem tisku oziroma strokovnem tisku, ki je namenjen potrošnikom. prav 
tako mora vzpostaviti interni postopek za reševanje pritožb zavarovalcev (226a). 
 

3.2 Zavarovalna posredniška družba 
 
Zavarovalna posredniška družba je pravna oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja 
storitve posredovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb. 
 
Določbe ZZavar, ki veljajo za zavarovalno posredniško družbo se smiselno uporabljajo 
tudi za podjetnika posameznika po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki kot 
gospodarsko dejavnost opravlja storitve storitve posredovanja pri sklepanju zavarovalnih 
pogodb (220). 
 
Zavarovalna posredniška družba lahko opravlja samo storitve zavarovalnega 

posredovanja (236). 
 
 
Zavarovalno posredovanje smejo opravljati samo tisti, ki pridobijo ustrezno dovoljenje od 
Agencije za zavarovalni nadzor (AZN). 

Poleg svoje osrednje dejavnosti lahko zavarovalna posredniška družba opravlja tudi: 

 

� storitve kreditnega posredovanja oziroma storitve posredovanja investicijskih kuponov 

vzajemnih skladov oziroma drugih podobnih finančnih proizvodov, 

 

� posredovanje pri prodaji oziroma prodaja v zavarovalnih primerih poškodovanih 

predmetov, ki ob reševanju škodnih primerov pripadejo zavarovalnici, 

 

� izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje nevarnosti, ki ogrožajo zavarovano 

premoženje in osebe, 

 

� ocenjevanje stopnje izpostavljenosti zavarovalnega objekta in ocenjevanje škod, 

 

� opravljanje drugih intelektualnih in tehničnih storitev v zvezi z zavarovalnimi posli. 
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3.3 Pogoji za opravljanje zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja 

3.3.1 Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja  
 
Posle zavarovalnega posredovanja lahko pri zavarovalni posredniški družbi ali banki 
samostojno opravljajo samo fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti zavarovalnega posredovanja (230). 
 
Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja izda AZN, če oseba 
izpolnjuje naslednje pogoje:4 

 
Zavarovalna posredniška družba mora voditi register zavarovalnih posrednikov, ki na 
podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja v družbi opravljajo posle 
zavarovalnega posredovanja (231). 
 
Nadzor nas zavarovalnimi posredniki in zavarovalnimi posredniškimi družbami opravlja 
Agencija za zavarovalni nadzor (232). 
 

3.3.2 Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega  posredovanja 
 
Zavarovalna posredniška družba mora pred vpisom ustanovitve v sodni register oziroma 
pred vpisom ustrezne spremembe dejavnosti v sodni register pridobiti dovoljenje AZN za 
opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja (238). 
 
Po pridobljenem dovoljenju in ustanovitvi mora zavarovalna posredniška družba v času 
poslovanja Agenciji za zavarovalni nadzor tudi poročati o: 
 

� spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, 
 
� strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem 

poslovnem letu opravil za te zavarovalnice, 

                                                 
4 Zavarovalnica mora zagotoviti, da zanjo storitve zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja opravljajo 

samo osebe, ki imajo predpisano dovoljenje AZN (228). 

1. je uspešno opravila preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov 

zavarovalnega posredovanja; 

 

2. ima najmanj enoletne izkušnje s področja zavarovalnih poslov, ki jih je pridobil na podlagi 

zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalnico oziroma zavarovalno 

zastopniško ali posredniško družbo; 

 

3. obvlada slovenski jezik; 

 

4. ni bila pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma 

gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev; 

 

5. da ji AZN ni odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali 

posredovanja pred manj kakor 5 leti. 
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� pravnih in ekonomskih povezavah z zavarovalnicami, 
 
� o sklenjenem zavarovanju odgovornosti zavarovalne posredniške družbe (239). 

 
 
POVZETEK 

 
Zavarovalno posredovanje ima ključno vlogo pri prodaji zavarovanj, saj ta dejavnost 
predstavlja povezovalni element med zavarovalnico, ki ponuja zavarovanja, in strankami, 
ki ta zavarovanja potrebujejo. 
 
Zavarovalni posrednik v zavarovalništvu igra kompenzacijsko vlogo na strani zavarovalca 
zaradi deficitarnega znanja zavarovalca o zavarovalništvu.5 

 
Z zavarovalnim posredovanjem se lahko ukvarjajo fizične osebe, bodisi organizirane 
samostojno kot podjetniki posamezniki bodisi kot osebe, zaposlene v zavarovalnih 
posredniških družbah ter bankah.  

 
Zavarovalni posrednik je oseba, ki posreduje pri sklepanju zavarovalnih pogodb za eno 
ali več zavarovalnic, pri čemer se za posredovanje šteje storitev, katere predmet je 
prizadevanje spraviti zavarovalca v stik z zavarovalnico, da bi se z njo pogajal za 
sklenitev zavarovalne pogodbe. 

 
Temeljna naloga zavarovalnega posrednika je svetovanje zavarovalcu o vseh 
okoliščinah, pomembnih za njegovo odločitev za sklenitev zavarovalne pogodbe za 
določene vrste zavarovanja z določeno zavarovalnico in skrb za interese zavarovalca 
tako ob sklepanja zavarovalne pogodbe kot tudi ves čas trajanja zavarovalnega razmerja. 
 
Zavarovalni posrednik mora pri opravljanju svojega dela upoštevati zakonska pravila tako 
Obligacijskega zakonika (OZ), ki na splošno ureja razmerja pri posredniških pogodbah, 
kakor tudi pravila Zakona o zavarovalništvu (ZZavar), ki podrobneje določajo njegove 
konkretne obveznosti na področju zavarovalnega posredovanja. 

 
Zavarovalna posredniška družba je pravna oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja 
storitve posredovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb. 
 
Za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja je potrebno pridobiti tako 
Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja kot tudi Dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja, kar je predpogoj za opravljanje te 
dejavnosti. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Ivanjko 2007, str. 561  
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