
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST ZAVAROVALNIH 

ZASTOPNIKOV IN ZAVAROVALNIH POSREDNIKOV



Uvod

• Dejavnost zavarovanja velja za dejavnost posebnega

družbenega pomena, zato so pravila pri njenem

izvajanju nekoliko strožja, izpostavljenost za

odškodninsko odgovornost pa samo še večja.

• Ker gre pri zavarovalnem zastopanju in

posredovanju predvsem za svetovanje pri sklepanju

zavarovalnih pogodb, je v ospredju t. i. poklicna

odškodninska odgovornost.



Splošno o odškodninski odgovornosti

• Odškodninska odgovornost je obveznost posameznika,

da povrne škodo, za katero je odgovoren.

• Glede na izvor poznamo dve osnovni obliki

odškodninske odgovornosti, in sicer neposlovno

(deliktno) in poslovno (pogodbeno).

• Terminološko in tudi v praksi se ob tem večkrat pojavi

pojem odgovornosti do tretjega, ki je (vedno) sinonim za

deliktno odgovornost. Poklicno odgovornost pa

praviloma uvrščamo med pogodbeno odgovornost.



Splošno o odškodninski odgovornosti

• Predpostavke za nastop odškodninske odgovornosti so:

škodljivo dejstvo, vzročna zveza med škodljivim dejstvom

in škodo, nedopustna škoda in odgovornost za škodo.

• Škodljivo dejstvo predstavlja dogodek ali ravnanje

(aktivno/pasivno), ki nasprotuje določeni pravni normi

(objektivni/subjektivni).

• Pri vprašanju vzročne zveze gre za objektivno vez med

škodljivim dejstvom in škodo.



Splošno o odškodninski odgovornosti

• Tudi pri vprašanju nedopustne škode je vrsto zanimivih

vprašanj, še posebej glede funkcije, ki jo naj bi imelo

odškodninsko pravo (restitucija, institucija, satisfakcija,

penalizacija).

• V okviru odgovornosti za škodo oziroma odškodninske

odgovornosti se obravnavajo vprašanja sposobnosti

odgovarjati za škodo in same odgovornosti.

• Pri sposobnosti gre za vprašanje prištevnosti, pri

odgovornosti pa za vprašanje krivde in objektivne

odgovornosti.



Odškodninska odgovornost zavarovalnega 

zastopnika do zavarovalca

• Za presojo odškodninske odgovornosti zavarovalnega

zastopnika je treba najprej predstaviti njegovo vlogo, ki jo

ima kot pooblaščenec zavarovalnice v odnosu do

zavarovalca.

• Po splošnih načelih obligacijskega prava so dolžni vsi

udeleženci, ki sodelujejo pri sklepanju ali izvrševanju

pogodbe ravnati vestno in pošteno, torej v skladu s

poslovno moralo.

• Temeljni dolžnosti, ki jih nalaga ZZavar zavarovalnemu

zastopniku sta t. i. pojasnilna dolžnost in dolžnost

svetovanja (217. člen ZZavar).



Odškodninska odgovornost zavarovalnega 

zastopnika do zavarovalca

• Pojasnilna dolžnost izhaja predvsem iz predpostavke

kolizije interesov in varuje pravo in pristno odločitev

zavarovalca za določeno zavarovalno storitev.

• Dolžnost svetovanja pa izhaja že iz same narave poklica

zavarovalnega zastopnika in zahteva določeno

profesionalnost oziroma spoštovanje t. i. pravil stroke.

• Obstoj nedopustnega ravnanja kot predpostavke za

obstoj odškodninske odgovornosti je torej običajno iskati

bodisi v kršitvi pojasnilne dolžnosti bodisi v kršitvi pravil

stroke oziroma opustitvi določene profesionalnosti, ki se

zahteva od primernega zavarovalnega zastopnika.



Odškodninska odgovornost zavarovalnega 

zastopnika do zavarovalca

• Za poklicne odgovornosti je značilno, da je vprašanje

glede predpostavke vzročne zveze eno izmed težjih

vprašanj. Govora je o t. i. hipotetični vzročnosti, torej kaj bi

se zgodilo, če ne bi prišlo do strokovne napake.

• Pri predpostavki nedopustne škode se pri pogodbeni

odškodninski odgovornosti običajno postavi vprašanje

negativnega in pozitivnega pogodbenega interesa ter

vprašanje posredne škode.

• Za poklicne odgovornosti velja, da pride v poštev le

krivdna odgovornost.



Odškodninska odgovornost zavarovalnega 

posrednika do zavarovalca

• 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, ki pa sta v

ZZavar še nekoliko bolj konkretizirani in dopolnjeni (222. in

223. člen ZZavar).

• Pojasnilna dolžnost zavarovalnega posrednika pomeni

zlasti razkritje vseh pravnih in ekonomskih povezav z

zavarovalnico, ki bi lahko kazale na njegovo nepristranost,

še posebej pa na morebitne poslovne dogovore z

zavarovalnico.



Odškodninska odgovornost zavarovalnega 

posrednika do zavarovalca

• Svetovalna dolžnost zavarovalnega posrednika pomeni

zlasti svetovanje glede ustreznosti zavarovanja, s

poudarkom na največje varstvo v posameznem primeru,

spremljanje in pomoč pri uresničevanju pravic iz

zavarovalne pogodbe ter stalno spremljanje primernosti

zavarovanja v zavarovalnem obdobju.

• 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.



Odškodninska odgovornost zavarovalnega 

posrednika do zavarovalca

• Nedopustno ravnanje zavarovalnega posrednika torej

pomeni kršitev prijavne in/ali svetovalne dolžnosti.

• Zaradi dokaj poudarjene svetovalne dolžnosti se bo v

praksi večkrat postavilo vprašanje, kaj od škodljivih

posledic odpade na ravnanje samega zavarovalca.

• Glede predpostavk vzročne zveze, nedopustne škode in

odgovornosti velja smiselno enako kot pri zavarovalnem

zastopniku.



Odškodninska odgovornost za ravnanje 

zavarovalnega zastopnika in posrednika

• Zavarovalno zastopanje in posredovanje je spremljevalec

zavarovalne dejavnosti in je neposredno ali posredno povezano z

interesi zavarovalnice.

• Odgovornost zavarovalnice za ravnanje zavarovalnega

zastopnika in zavarovalnega posrednika je predvsem odvisno do

pravnega naslova odnosa, ki ga ima zavarovalni zastopnik in

zavarovalni posrednik z zavarovalnico.

• Če je zavarovalni zastopnik delavec zavarovalnice, potem je

odškodninska odgovornost zavarovalnice za njegova ravnanja

objektivna, seveda v okviru odgovornosti samega zavarovalnega

zastopnika (147. člen OZ).



Odškodninska odgovornost za ravnanje 

zavarovalnega zastopnika in posrednika

• Če je zavarovalni zastopnik v odnosu z zavarovalnico na

podlagi pogodbe o delu, potem zavarovalnica odgovarja za

njegova ravnanja kot da bi jih sama opravila, torej

objektivno (630. člen OZ).

• Odgovornost zavarovalnice za ravnanje zavarovalnega

zastopnika bi veljala tudi v primeru, če ta ne bi imel

dovoljenja za sklepanje zavarovalnih poslov, v tem primeru

bi to bila lastna odgovornost zavarovalnice, saj je po 228.

členu ZZavar dolžna zagotoviti, da posluje samo z osebami,

ki takšno dovoljenje imajo.



Odškodninska odgovornost za ravnanje 

zavarovalnega zastopnika in posrednika

• Če storitve opravlja zavarovalna zastopniška družba,

odgovarja zavarovalnica za njena ravnanja, kot da bi jih

opravila sama (7. odstavek 217. člena ZZavar).

• Glede na opisane pravne naslove velja enako kot pri

odgovornosti zavarovalnice za zavarovalnega zastopnika

tudi za zavarovalnega posrednika, če deluje po njenem

naročilu. Izrecno na to opozarja 4. odstavek 222. člena

ZZavar.



Odškodninska odgovornost za ravnanje 

zavarovalnega zastopnika in posrednika

• Ne odgovarja pa zavarovalnica za ravnanja zavarovalne

posredniške družbe. Od tu izhaja tudi zakonska zahteva po

zavarovanju poklicne odgovornosti zavarovalne

posredniške družbe (5. odstavek 222. člena ZZavar).

• Glede odgovornosti za ravnanja fizičnih oseb, ki delujejo

v okviru zavarovalne zastopniške ali posredniške družbe

velja enako, kot je to opisano pri odgovornosti

zavarovalnice.



Odškodninska odgovornost zavarovalnega 

zastopnika in posrednika do delodajalca ali 

naročnika

• Zavarovalni zastopnik in zavarovalni posrednik mora

svoje delo opravljati strokovno tudi navznoter, do

delodajalca ali naročnika.

• Če gre za odgovornost do delodajalca, potem velja

zakonska omejitev, da delavec odgovarja delodajalcu le za

škodo, ko jo je povzročil namenoma ali iz hude

malomarnosti (182. člen Zakona o delovnih razmerjih).

• Če gre za odgovornost iz naslova pogodbe o delu, potem

omejitve na povračilo škode povzročene iz hude

malomarnosti ni.



Odškodninska odgovornost zavarovalne zastopniške 

in posredniške družbe do naročnika

• Za presojo odškodninske odgovornosti zavarovalne

zastopniške družbe in zavarovalne posredniške družbe v

odnosu do naročnika veljajo pravila agencijske pogodbe ali

posredniške pogodbe, če ta obstoji.

• Po agencijski pogodbi mora zastopnik ravnati pri

izvrševanju pogodbe pošteno in v dobri veri, skrbeti mora

za naročiteljeve interese in pri vseh poslih, ki se jih loteva,

ravnati kot dober gospodarstvenik.

• Njegova odgovornost je odgovornost za prizadevanje, kar

pomeni krivdno poklicno odgovornost.



Odškodninska odgovornost zavarovalne zastopniške 

in posredniške družbe do naročnika

• Podlaga odgovornosti zavarovalne zastopniške družbe

do zavarovalnice je torej kršitev pravil stroke, ki veljajo pri

zavarovalnem zastopanju.

• Zadostuje že navadna strokovna napaka.

• Kot že rečeno, zavarovalno posredovanje praviloma

deluje v interesu zavarovalca. Običajno so ti tudi naročniki

teh storitev, zato so (prave) posredniške pogodbe redke

oziroma pri nas niso praksa.



Odškodninska odgovornost zavarovalne zastopniške 

in posredniške družbe do naročnika

• Če zavarovalna posredniška družba z zavarovalnico nima

sklenjene posredniške pogodbe oziroma z njo nima

pogodbenega odnosa lahko na podlagi 2. odstavka 221.

člena odgovarja zavarovalnici znotraj prijavne dolžnosti

zavarovalca naznaniti vse okoliščine, ki so pri sklepanju

zavarovalne pogodbe pomembne za oceno oziroma

prevzem rizika.

• Po posredniški pogodbi pa je posrednik dolžan kot dober

gospodarstvenik iskati priložnost za sklenitev določene

pogodbe in opozoriti nanjo naročitelja, posredovati pri

pogajanjih in si prizadevati, da pride do sklenitve pogodbe,

če se je temu posebej zavezal.



Sklep

• Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki se lahko

znajdejo v različnih pravnih položajih glede njihove

odškodninske odgovornosti. Temeljna oblika pa je njihova

poklicna odškodninska odgovornost.

• Pri poklicnih odškodninskih odgovornostih se običajno

pojavlja vprašanje strokovne napake.

• Sprva, torej ko se začnejo pojavljati prvi odškodninski

zahtevki, so standardi pravil stroke običajno milejši,

kasneje pa vse strožji.


