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VPLIV IDD NA DELO ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV IN POSREDNIKOV 

Anton Globokar, Adriatic Slovenica, d. d. 

 

Vpliv IDD na delo zavarovalnih zastopnikov in posrednikov

Anton Globokar

„IDD“

15. Seminar za zavarovalne zastopnike in

posrednike, Ljubljana, 24. januar 2017

 

 

Splošno o IDD

• Objava: 2. 2. 2016 Implementacija: 23. 2. 2018

• Razširitev uporabe na vse prodajne poti oz. „distributerje“:

• Določa norme svetovanja za vse zavarovalne vrste, strožja 
določila veljajo za NŽZ

• IDD  podaja zahtevo po “minimalni harmonizaciji”

SEDAJ:  IDD PREJ:     IMD 1,5

ZAVAROVALNICE (ZASTOPNIKI), AGENCIJE, 

BROKERJI, BANK ASSURANCE, INTERNET...

AGENCIJE IN 

BROKERJI
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OPREDELITEV POJMOV

• Distribucija zavarovalni produktov pomeni dejavnosti svetovanja, 

predlaganja ali izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred sklenitvijo 

zavarovalnih pogodb, sklepanje takih pogodba ali pomoč pri njihovem 

vodenju in izvajanju, zlasti v primeru zahtevka, kakor tudi zagotavljanje 

informacij o zavarovalni pogodbi ali več pogodbah na podlagi meril, ki jih 

stranka izbere na spletnem mestu ali v drugih medijih, ter zagotavljanje 

lestvice zavarovalnih produktov, vključno s primerjavo cen in produktov, 

ali popust na ceno zavarovalne pogodbe, če lahko stranka na koncu 

postopka neposredno ali posredno sklene zavarovalno pogodbo z 

uporabo spletnega mesta ali drugega medija.

• Zavarovalni posrednik pomeni vsako fizično ali pravno osebo, razen 

zavarovalnice, ki proti plačilu začne opravljati ali opravlja dejavnost 

distribucije zavarovalnih produktov

• Distributer pomeni vsakega zavarovalnega posrednika ali zavarovalnico

 

 

STROKOVNOSTI IN USPOSOBLJENOSTI 

DISTRIBUTERJEV

• Zahteve IDD, da matične države članice zagotovijo, :

- Imajo distributerji ustrezno znanje in sposobnost za ustrezno opravljanje 

svojih nalog

- Izpolnjujejo zahteve glede stalnega poklicnega usposabljanja in razvoja, 

da ohranijo primerno raven storitve

- Države članice zagotovijo ustrezne mehanizem nadzora za učinkovito 

nadziranje in ocenjevaje znanja, ki temeljita vsaj na 15 ur poklicnega 

usposabljanja na letni ravni.
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Zahteve v zvezi z informacijami in 

tržnimi sporočili – splošno načelo

 

 

Zahteve v zvezi z informacijami 

ZA VSE

zavarovalne vrste
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PRED PODPISOM POGODBE 

je potrebno s strani distributerja

• Izročiti dokument s ključnimi informacijami o produktu

• Razkriti naravo prejetega plačila distributerja: 

• Ali zagotavlja svetovanje glede zavarovalnega produkta, ki ga prodaja

 

 

DOKUMENT S KLJUČNIMI INFORMACIJAMI
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NARAVA PREJETEGA PLAČILA

„NASPROTJA INTERESOV IN PREGLEDNOST“

Ali v zvezi s pogodbo o zavarovanju deluje:

(i) Na podlagi honorarja, to je plačila, ki ga plača neposredno stranka

(ii) Na podlagi kakršne koli provizije, to je plačila, ki je že zajeto v 

zavarovalno premijo

(iii) Na podlagi drugega plačila, vključno s katero koli ekonomsko koristjo, 

ki se ponudi ali plača v zvezi z zavarovalno pogodbo, ali

(iv) Na podlagi kombinacije plačil iz točk (i), (ii) in (iii)

• Posrednik mora razkriti naravo prejetega plačila (provizija, honorar).

• Distributer mora obvestiti stranko ob višini honorarja, ki ga plača neposredno 

stranka.

• Zneske provizij zajetih v zavarovalne produkte ni potrebno navajati.

 

 

Svetovanje ni zagotovljeno

Opredeliti zahteve in potrebe stranke.

Nivoji svetovanja - IDD

Svetovanje je zagotovljeno

Distributer poda stranki osebno priporočilo, ki pojasnjuje, zakaj

je izbrani produkt najustreznejši glede na strankine zahteve in

potrebe.

Če svetovanje temelji na podlagi poštene in osebne analize

preučitev dovolj velikega števila zavarovalnih pogodb na trgu.

• Vse informacije, ki jih je treba zagotoviti, se stranki
sporočijo: na papirju ali drugem trajnem mediju ali spletnem
mestu (informacije trajno dostopne).

Pogoji obveščanja
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Svetovanje ni obvezno, vendar 

država članica lahko določi strožje 

določbe
 

 

Kaj je to potreba in zahteva stranke …

kako ju opredeliti …

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

11 

 

Dodatne zahteve za 

naložbena zavarovanja

 

 

Ocena primernosti in ustreznosti

Pri svetovanju je potrebno pridobiti informacije v zvezi z:

- znanjem in izkušnjami stranke s področja naložbe,

- zmožnostjo kritja izgub,

- cilji naložbe stranke,

- stopnjo dovoljenega tveganja

PRIMER FINANČNEGA VPRAŠALNIKA IZ 

INDUSTRIJE VZAJEMNIH SKLADOV

Informacije, ki jih je potrebno zagotoviti

pred sklenitvijo pogodbe:
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stranki na trajnem mediju zagotovi izjavo o ustreznosti: kako

nasvet ustreza željam, ciljem in drugim značilnostim stranke.

Kadar se nudi svetovanje, ali bo distributer stranki redno

zagotavljal oceno primernosti NŽZ.

Če distributer meni, da produkt ni primeren za stranko, jo na to

opozori

Če stranke ne zagotovijo ustreznih informacij, distributer

opozori, da ne more ugotoviti ali je produkt primeren za stranko.
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Opozoriti stranko glede tveganj povezanih z:

- zavarovalnimi naložbenimi produkti

- predlaganimi posameznimi naložbenimi strategijami.

Vse stroške in dajatve se predstavi v zbirni obliki, da stranka razume

celoten strošek in kumulativni učinek na donos na investicije.

Distributer vzpostavi evidenco, ki vključuje dokumente, sklenjene

med distributerjem ter stranko.

 

 

Zakaj svetovanje pri naložbenih ŽZ ?

Dvignemo raven svetovanja pri sklepanju NŽZ

Produkti, ki zahtevajo več finančnega znanja 
svetovalca

Boljša ozaveščenost strank o tem, kaj 
pričakujejo od NŽZ ob sklenitvi in doživetju

Svetovanje se približa ravni, ki velja za 
industrijo vzajemnih skladov

Dolgoročnost odločitve (dodatna pokojnina)
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Bistvena določila glede svetovanja

Pred sklenitvijo opredeliti vse potrebe in zahteve stranke

Če gre za svetovanje, potem osebno priporočilo, zakaj izbrani produkt

Vse informacije v pisni obliki

Kaos? Priložnost?

KAJ IN KAKO BODO ZASTOPNIKI:

-DOLOČALI POTREBE IN ZAHTEVE?

-SVETOVALI?

-PISALI?

-PUSTILI STRANKI?

 

 

Usmerjanje distributerjev v svetovanje

IDD ne določa: 

• kako opredeliti zahteve in potrebe stranke

• kako podati osebno priporočilo.

S sodelovanjem stroke in prodajne prakse:

• Slovensko zavarovalno združenje 

• Združenje zavarovalnih agencij 

• Združenje zavarovalnih posrednikov

Slovenije

Rešitev: 

uvedba standardiziranega osebnega priporočila
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Standardizirano osebno priporočilo

Pri tem bi zavarovalni del lahko vseboval:

• osebni status stranke: 

samski, samski z otrokom, par, par z 

otrokom …

• poslovni status stranke:

vzdrževani član, nosilec dohodka, 

upokojenec …

• podatke za določitev finančnega 

statusa stranke:

mesečni izpad dohodka/mesečni znesek 

potreben za preživetje

V naložbenem delu pa bi zajeli:

• oceno o primernosti in ustreznosti 

stranke:

znanje in izkušnje stranke, finančni položaj, 

cilje naložbe, zmožnost kritja izgub, stopnjo 

dovoljenega tveganja

• izjavo o ustreznosti svetovanja:

‒ z navedbo podrobnosti svetovanja in 

ustreznosti nasveta glede na želje, cilje in 

druge značilnosti stranke

‒ opozorilo, da zavarovalni produkt za 

stranko ni primeren, če tako izhaja iz 

pridobljenih informacij

‒ opozorilo, da distributer ne more 

ugotoviti, ali je produkt za stranko 

primeren, v primeru nezadostnih inf.

Določbe o višini 

priporočljive 

zavarovalne vsote 

iz rizikov

- Primer smrti

- Trajna invalidnost

- Kritične bolezni

…

 

 

Prejme zapis o celotnem svetovanju;

spozna osnovni standard svetovalnega postopka;

pridobi oceno potreb, primernosti in ustreznosti, ki jo

lahko uporabi kot:

‒ orientacijsko točko pri poznejših svetovanjih distributerja;

‒ primerjavo osebnih priporočil različnih distributerjev.

stranka lahko nastopi kot branik pred prekinitvami

zavarovanj in sklepanju novih istovrstnih zavarovanj 

kjer niso upoštevane potrebe in standard svetovanja

Prednosti za stranko
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dvignemo nivo svetovanja;

predhodna priprava distributerja je ciljno usmerjena

k zadovoljevanju potreb stranke in ne le k

produktnim rešitvam;

celostno svetovanje distributerju prinaša

kompetentnost in delno nevtralizira negativne

določbe o razkrivanju narave plačila distributerja;

zastopnik “začetnik” ima svetovalno »check« listo

zapis o svetovanju lahko služi kot poznejše

dokazilo o primernosti svetovanja.

Prednosti za distributerje

 

 

Insurance Europe (European Insurance, Key facts, August 2015)
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Insurance Europe (European Insurance, Key facts, August 2015)

 

 

BODOČI IZZIVI ZASTOPNIKA

• Čakati na določbe direktive ali se takoj usmeriti v svetovalno prodajo ?

• Je lahko odločitev za svetovanje strankam konkurenčna prednost

posameznega zastopnik, posrednika, ali zavarovalnice ?

• Vloga sodobnih prodajnih poti in vloga zastopniške mreže

Kaj bo v procesu digitalizacije ter razvoja sodobnih prodajnih poti

konkurenčna prednost zastopnika, če to ni svetovanje ?
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Hvala!
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ZAVAROVANJE OBRATOVALNIH ZASTOJEV 

Erika Repar, Pozavarovalnica Sava, d. d. 

 

Zavarovanje obratovalnih zastojev

15. Seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike
Slovensko zavarovalno združenje, 24.01.2017

Erika Repar, Sava Re, d.d.

1

 

 

2

Kaj se lahko zgodi zaradi požara v podjetju?

Dobavitelj 1

Dobavitelj 2

Dobavitelj 3

T R G

Kupci izdelkovPodjetje

Prihodki
PRODAJA

Plače
Banke
Investicije
Lastniki
Drugi

proizvodnja/prodaja

denarni tok

N
A

KU
P

I

Izdatki

1. Razmere normalnega poslovanja

Zavarovanje obratovalnih zastojev 
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3

Uvod v zavarovanje obratovalnih zastojev

Kaj se lahko zgodi zaradi požara v podjetju?

2. Razmere v času zastoja

Dobavitelj 1

Dobavitelj 2

Dobavitelj 3

T R G

Kupci izdelkov

Plače
Banke
Investicije
Lastniki
Drugi

Proizvodnja/prodaja

Denarni tok

N
A

KU
P

I

Podjetje

Izdatki

Prihodki
PRODAJA

Prekinjen denarni tok !

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

 

 

Namen zavarovanja obratovalnega zastoja

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Namen zavarovanja obratovalnega zastoja je, da zavarovanca zaščiti pred vplivi, ki jih ima

materialna škoda, na njegovo poslovanje.

Z zavarovalnino iz naslova obratovalnega zastoja zavarovanje pomaga zavarovancu, da 

pride v kar se da enak finančni položaj, kot bi ga imel, če do obratovalnega zastoja ne bi 

prišlo.

4
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Uvod v zavarovanje obratovalnih zastojev

Vpliv zastoja proizvodnje na poslovanje podjetja

meseci

začetek

jamčenja

0 12

konec

jamčenja - 2 *

promet, če

škode ne bi bilo

promet 

pred škodo

promet, ko vpliva

škode ni več

promet zaradi škode

ekonomska 

obnovitev

obnovitev proizvodnje 

– konec jamčenja - 1 *

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

* Opomba: Vendar v nobenem primeru ne dlje, kot je dogovorjena (maksimalna) doba jamčenja po polici!

 

 

Finančne posledice obratovalnih zastojev in njihova škodna pogostost

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

škodna

pogostost

Finančne posledice takšnih škod so običajno prevelike, da bi jih podjetje lahko odpravilo 

znotraj proračunskega obdobja, lahko pa jih odpravi skozi daljše časovno obdobje.

neznatna pogosto

manjša dokaj pogosto

večja redko

katastrofalna izjemoma

Finančne posledice takšnih škod uničijo podjetje.

višina

škode

nevarnosti, ki 

sodijo v ti dve 

kategoriji, bi 

podjetja morala 

zavarovati

6
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Zakaj je pomembno, da ima podjetje sklenjeno zavarovanje obratovalnega 

zastoja?

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

• ker so pogosto škode iz naslova obratovalnega zastoja celo večje od same

materialne škode;

• ker velike škode iz naslova obratovalnih zastojev niso le teorija, temveč obstaja

veliko konkretnih primerov (tudi na slovenskem zavarovalnem trgu).

• ker lahko obratovalni zastoj resno vpliva na finančno stanje podjetja in ga v

skrajnem primeru pripelje tudi do stečaja

Zavarovanje obratovalnega zastoja je še posebej primerno / priporočeno za vas tista

podjetja, kjer je obnovitev proizvodnje že v osnovi težka oziroma dolgotrajna.

Splošni nasvet:

7
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Osnovni elementi sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Predmet zavarovanja

Obstajata dva načina sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja, ki se v resnici

razlikujeta v postopku določanja predmeta zavarovanja in s tem posledično zavarovalne

vsote.

2. način: Metoda KOSMATEGA DOBIČKA

1. način: Metoda DODAJANJA oziroma NAŠTEVANJA

- je še vedno prevladujoča metoda v Sloveniji;

- je prevladujoča metoda na razvitejših trgih Evrope in ZDA;

9

 

 

Osnovni elementi sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Predmet zavarovanja

Predmet zavarovanja so fiksni stroški, ki so taksativno našteti na polici. Finski stroški so

stroški, ki so neodvisni od proizvodnje in jih ima podjetje tudi tedaj, ko ne dela (tj. v

času obratovalnega zastoja).

1. način: Metoda DODAJANJA oziroma NAŠTEVANJA

Praviloma velja, da je dobiček predmet zavarovanja le, če je to posebej dogovorjeno.

Predmet zavarovanja v nobenem primeru niso variabilni stroški – tj. stroški, ki so

neposredno odvisni od proizvodnje in jih ima podjetje samo kadar posluje (tj. v času

obratovalnega zastoja teh stroškov ni).

10
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Osnovni elementi sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Predmet zavarovanja

1. način: Metoda DODAJANJA oziroma NAŠTEVANJA

Fiksni stroški Variabilni stroški

Kateri so fiksni in kateri variabilni stroški?

11

 

 

Osnovni elementi sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Predmet zavarovanja

Predmet zavarovanja je kosmati dobiček.

Kosmati dobiček je znesek, za katerega seštevek prometa in stanja zalog izdelkov ter

nedokončane proizvodnje na koncu poslovnega leta presega seštevek nezavarovaljivih

poslovnih stroškov in zalog izdelkov ter nedokončane proizvodnje na začetku

poslovnega leta.

Metodo kosmatega dobička lahko primerjamo z “all risks” zavarovanjem pri

zavarovanju materialne škode.

Izjemoma je možno na željo zavarovanca iz zavarovalnega jamstva izključiti določene

poslovne stroške, ki so v osnovi sicer zavarovaljivi. V tem primeru se temu ustrezno

zniža kosmati dobiček.

2. način: Metoda KOSMATEGA DOBIČKA

12
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Osnovni elementi sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Predmet zavarovanja

2. način: Metoda KOSMATEGA DOBIČKA

Promet finančnega leta predstavljajo:

 plačane oziroma plačljive terjatve zavarovanca za:

o prodane in dobavljene izdelke ter za

o opravljene storitve,

ki izvirajo iz dejavnosti.

13

 

 

Osnovni elementi sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Predmet zavarovanja

2. način: Metoda KOSMATEGA DOBIČKA

Nezavarovaljivi poslovni stroški so:

 stroški in dobiček, ki niso povezani s proizvodnimi in prodajnimi posli,

kot so dobiček in stroški, ki izvirajo iz:

o investiranja,

o špekulacijskih poslov,

o poslov z nepremičninami idr.

 ter variabilni stroški:

o izdatki za nabavo surovim, blaga ter pomožnega in pogonskega

materiala, ki ni namenjen vzdrževanju obrata,

o davki od prodaje izdelkov, trošarine in izvozne dajatve,

o prodajni stroški (npr. stroški pakiranja, natovarjanja in prevoza),

o zavarovalne premije, ki so odvisne od prometa,

o licence, patenti in inovatorske provizije, ki so vezane na promet.
14
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Osnovni elementi sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Predmet zavarovanja

2. način: Metoda KOSMATEGA DOBIČKA

promet v letu 2016 235.000 EUR

zaloge na dan 31.12.2016 20.000 EUR

zaloge na dan 31.12.2015 15.000 EUR

zaloge nedokončane proizvodnje na dan 31.12.2016 5.000 EUR

zaloge nedokončane proizvodnje na dan 31.12.2015 45.000 EUR

stroški za material v letu 2016 40.000 EUR

stroški pakiranja in pošiljanja v letu 2016 20.000 EUR

stroški za plače v letu 2016 60.000 EUR

fiksni stroški v letu 2016 50.000 EUR

dobiček 30.000 EUR

Koliko znaša kosmati dobiček za 2016?

Kosmati dobiček za 2014 ?

+

+

-

+

-

-

-

15

 

 

Osnovni elementi sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Predmet zavarovanja

Kako je s kritjem povišanih stroškov, ki nastanejo v času obratovalnega zastoja?

Povišani stroški:

• so stroški/izdatki, ki so nujno potrebni in upravičeni za preprečevanje ali

zmanjševanje izpada prodaje v času dobe jamčenja.

• te stroške krije zavarovanje dokler ne prekoračijo ekonomske meje, ki je z vidika

zavarovanja še sprejemljiva.

Ekonomski limit se izračuna s pomočjo stopnje kosmatega dobička, in sicer:

ekonomski limit =
stopnja

kosmatega 
dobička*


zmanjšanje izpada prometa 

zaradi povišanih stroškov

Opomba:

Stopnja kosmatega dobička je razmerje med kosmatim dobičkom i prometom opazovanega

finančnega leta.
16
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Osnovni elementi sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Predmet zavarovanja

Ne glede na definicijo predmeta zavarovanja, krije zavarovanje zgolj tiste fiksne

stroške / bruto dobiček, ki jih zavarovanec dejansko ni mogel pokriti oziroma

nadoknaditi zaradi materialne škode.

Pri likvidaciji škode je potrebno izločiti vse morebitne druge vplive zaradi katerih je

tudi prišlo do zmanjšanja prometa, pa niso v neposredni povezavi z nastankom

zavarovane materialne škode (npr. makroekonomske, spremembo strategije podjetja,

vremenske vplive ipd.)

 vsi dejavniki, ki sooblikujejo potek poslovanja podjetja in bi svoj vpliv pustili

tako v primeru, če obratovalnega zastoja ne bi bilo, kakor tudi v momentu, ko

je do obratovalnega zastoja prišlo.

Opozorilo

17
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Sklepanje zavarovanj obratovalnih zastojev

Doba jamčenja

Doba jamčenja je obdobje, v katerem zavarovalnica v skladu z zavarovalno polico

pokrije škodo iz naslova obratovalnega zastoja, in se vedno začne z dnem nastanka

materialne škode (npr. s požarom v podjetju, s strojelomom ipd.) ter traja največ do

(maksimalne) dobe jamčenja, dogovorjene po zavarovalni polici.

(Maksimalna) doba jamčenja, dogovorjena po polici, je maksimalno kritje

zavarovalnice v enem zavarovalnem letu. Zavarovanec lahko dobo izkoristi z enim

zavarovalnim primerom ali z več krajšimi zavarovalnimi primeri / obratovalnimi

zastoji.

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Osnovni elementi sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja
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Sklepanje zavarovanj obratovalnih zastojev

Doba jamčenja

Primer:

leto x-1 leto x leto x+1 leto x+2

trajanje zavarovanja
(01.01.x-31.12.x)

leto x-1 leto x leto x+1 leto x+2

škoda na premoženju: 01.03.x
dogovorjena doba jamčenja: 6 
mesecev (torej v tem primeru 
največ do 01.09.x)

škoda na premoženju: 01.11.x
dogovorjena doba jamstva: 6 
mesecev (torej v tem primeru 
največ do 01.05.x+1)

zavarovanec ne 
podaljša zavarovanja



Kritje DA



Kritje DA
(do 01.05.x+1)

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Osnovni elementi sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja
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Sklepanje zavarovanj obratovalnih zastojev

Doba jamčenja

Zavarovalna polica za zavarovanje obratovalnega zastoja se sklene za obdobje

enega leta ali za več let. Znotraj takšne police pa se lahko zavarovanec odloči,

kakšno dobo jamstva želi (ki pri večletnih policah seveda velja za vsako

zavarovalno leto).

Če škoda nastaja tudi po poteku zavarovalnega leta (ali celo po poteku police), to

ne vpliva na kritje, če je materialna škoda nastala v času trajanja zavarovanja -

seveda dokler ima zavarovanec še “neizkoriščeno” dobo jamčenja.

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Osnovni elementi sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja
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Sklepanje zavarovanj obratovalnih zastojev

Pri določanju zavarovalne vsote za zavarovanje obratovalnega zastoja se zavarovanci /

posredniki (in tudi zavarovalnice) soočajo s problemom, kako čim točneje oceniti

gibanje poslovanja podjetja v prihodnjih letih, da se ne soočimo z instrumentom

podzavarovanja.

leto N-1 leto N leto N+1 leto N+2 leto N+3

trajanje 

zavarovanja

12 mesečna 

doba jamčenja

leto za katero imamo vse 

potrebne podatke za določitev 

ZV

leto v katerem pripravljamo 

polico/ponudbo

(bilance še niso znane)

leta v katerih bo veljalo zavarovanje 

oziroma doba jamčenja in za katera 

ima zavarovanec zgolj planirane 

podatke

Situacija splošnega problema:

Določanje zavarovalne vsote

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Osnovni elementi sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja

Potencialna 18 mesečna 

doba jamčenja (kritje 

poseže celo v leto N+3)
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Sklepanje zavarovanj obratovalnih zastojev

Pri določanju zavarovalne vsote mora tako zavarovanec upoštevati:

Določanje zavarovalne vsote

• dejanske računovodske podatke, ki so mu na voljo (za zadnjih nekaj let);

• plan za prihodnja leta (tj. leto v katerem se sklepa zavarovanje, leto v

katerem mu bo zavarovanje nudilo kritje, ter leto v katerem lahko še

ima kritje, če do škode pride na zadnji dan zavarovalnega leta);

• splošno stopnjo inflacije (ali deflacije).

Na podlagi teh informacij mora zavarovanec ustrezno korigirati kosmati

dobiček ali fiksne stroške leta (tj. odvisno od načina zavarovanja), za katerega

ima znane zadnje dejanske podatke.

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Osnovni elementi sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja
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Sklepanje zavarovanj obratovalnih zastojev

Določanje zavarovalne vsote

Zavarovalnice poskušajo to težavo (delno) rešiti nevarnost podzavarovanosti z

uporabo sistema akontacije in poračuna zavarovalne premije.

Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Osnovni elementi sklepanja zavarovanja obratovalnega zastoja

 fiksna zavarovalna vsota

 na dejanskih podatkih

• na začetku zavarovalnega leta se določi zavarovalna vsota in obračuna premija,

• takšen način obračunavanja premije je podvržen instrumentu podzavarovanja,

• na začetku zavarovalnega leta se obračuna akontacijska premija na podlagi

predvidenih fiksnih stroškov in dobička oziroma kosmatega dobička, po koncu

zavarovalnega leta pa se opravi poračun premije,

• takšen način obračunavanja premije ni podvržen instrumentu podzavarovanja (če

podatki ustrezajo dejanskemu stanju).

 

 

24

Sklepanje zavarovanj obratovalnih zastojev
Zavarovanje obratovalnih zastojev 

Hvala za vašo pozornost!
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PROIZVAJALČEVA ODGOVORNOST – TEORIJA IN PRAKSA 

Borut Jager in Marko Botica, oba Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

32 

 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

33 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

34 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

35 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

36 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

37 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

38 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

39 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

40 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

41 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

42 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

43 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

44 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

45 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

46 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

47 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

48 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

49 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

50 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

51 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

52 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

53 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

54 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

55 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

56 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

57 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

58 

 

 

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

59 

 

 

 

  



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

60 

 

  



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

61 

DOLOČITEV PODJETNIŠKIH TVEGANJ 

Tea Panza Frece, A PARTNER, d. o. o. 

 

Določitev podjetniških 

tveganj

Tea Panza Frece

15. seminar za zavarovalne 

zastopnike in posrednike

SZZ, 24. januar 2017

 

 

Zavarovalni zastopnik in zavarovalni 

posrednik

Bistvene razlike, povezane z določitvijo podjetniških 

tveganj:

zavarovalni zastopnik
 naročnik je zavarovalnica

 svetuje glede na produkte, 

ki so mu na voljo

 vezan na eno ali več 

zavarovalnic

zavarovalni posrednik
 naročnik je podjetje

 svetuje glede na neodvisno 

oceno tveganja

 ni vezan na nobeno 

zavarovalnico

24. 1. 2017 Tea Panza Frece 2

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

62 

 

Rizična karta podjetja

24. 1. 2017 3© Tea Panza Frece

RIZIKI INFORMACIJSKE 

TEHNOLOGIJE

· Okvara računalniške 

opreme

· Izguba podatkov

· Internet

KADROVSKI RIZIKI 

· Fluktuacija ključnih ljudi 

· Prepustnost zaupnih 

informacij

· Nesreče pri delu

FINANČNI RIZIKI 

· Sprememba menjalnega 

tečaja 

· Krediti

· Sprememba obrestnih 

mer

POLITIČNI IN ZAKONSKI 

RIZIKI

· Strožja zakonodaja 

· Sprememba politične 

usmeritve

· Sprememba sodne prakse

RIZIKI POSLOVNEGA IMIDŽA

· Negativna propaganda v 

medijih

· Aktivnost določenih 

socialnih skupin

· Neučinkovita komunikacija

ODGOVORNOSTNI RIZIKI

 

· Splošna odgovornost

· Odgovornost za 

poškodbe okolja

· Proizvajalčeva 

odgovornost

PREMOŽENJSKI/

OBRATOVALNI RIZIKI 

· Požar, eksplozije, 

elementarne nevarnosti …

· Zastoj obratovanja

· Strojelom

· ...

 

 

Kako identificiramo tehnična tveganja

24. 1. 2017 Tea Panza Frece 4

informacije o poslovanju in 

proizvodnji

pogovor s strokovnjaki in 

menedžmentom

pregled vseh obratov  

(prostorov)
škode

· bilance, računovodski izkazi

· ekološke študije (vložek)

· prospekti o proizvodih

· vprašalniki

· poslovna filozofija

· razvojna strategija

· plani

· menedžment ve največ o 

nevarnostnih virih

Pregled obratov v prisotnosti:

· tehnologa

· varnostnega in požarnega 

inšpektorja

· obratovodje

· vodstvenega kadra

· za 5 let

· število

· višina

identifikacija rizika
ovrednotenje rizika

PML

poročilo

o pregledu rizika

predstavitev rezultatov 

menedžmentu
predlogi za ukrepanje

odločitveni kriteriji za 

zavarovanje

1 2 3 4

5

6

7

· za zavarovanje

· za preventivo

· za nadzor rizikov

· tveganja, ki se popolnoma prenesejo na 

zavarovalnico

· tveganja, ki se delno prenesejo na zavarovalnico

· tveganja, ki jih ni možno prenesti na zavarovalnico
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Skupine nevarnostnih virov

24. 1. 2017 Tea Panza Frece 5

1

zgradbe

oprema

zaloge

2

3
proizvod,

storitev

4
dejavnost kot 

vir nevarnosti

5
investicije v zgradbe

 in opremo

lastna 

škoda

škoda, povzročena 

tretjim

zastoj obratovanja

 

 

Zavarovalne vrste po nevarnostnem viru: 

zgradbe, oprema, zaloge

 požarno zavarovanje …
 flotantno zavarovanje zalog

 strojelom

 zavarovanje računalnikov

 zavarovanje stekel

 vlomska tatvina in rop

 zavarovanje proti potresu

 kargo

 zavarovanje notranjega 
transporta

24. 1. 2017 Tea Panza Frece 6

1

zgradbe

oprema

zaloge
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Zavarovalne vrste po nevarnostnem viru: 

zastoj obratovanja

 šomažna zavarovanja

 šomaž - požar

 šomaž - strojelom

24. 1. 2017 Tea Panza Frece 7

2

zastoj obratovanja

 

 

Zavarovalne vrste po nevarnostnem viru: 

proizvod, storitev

 požarno zavarovanje …

 vlomska tatvina in rop

 zavarovanje garancije 

 proizvajalčeva 

odgovornost

24. 1. 2017 Tea Panza Frece 8

3

proizvod,

storitev
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Zavarovalne vrste po nevarnostnem viru: 

dejavnost

 zavarovanje splošne 

odgovornosti

 zavarovanje delodajalčeve 

odgovornosti

 zavarovanje odgovornosti 

za ekološko škodo

24. 1. 2017 Tea Panza Frece 9

4

dejavnost kot 

vir nevarnosti

 

 

Zavarovalne vrste po nevarnostnem viru: 

investicije v zgradbe in opremo

 gradbena dejavnost

 montažna dejavnost

 pogodbena 

odgovornost v času 

garancije

24. 1. 2017 Tea Panza Frece 10

5

investicije v zgradbe

 in opremo
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Primer

trgovsko podjetje

24. 1. 2017 Tea Panza Frece 11

tekstil

restavracija
garaža

market

industrijsko podjetje

zaloge na prostem

rezervoar za 

mazut 

kotlovnica

sušilnica lesa

lakirnica

fina obdelava

montaža pohištva

uprava

O prenosu tveganj na zavarovalnico vedno odloča zavarovanec. 

 

 

Hvala za pozornost.

Moj kontakt:

a.partner@siol.net

24. 1. 2017 12

Tea Panza Frece

 

 



15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

67 

AKTUALNA VPRAŠANJA S PODROČJA ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ 

Simona Jamnik Čok, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d. 

 

Povzetek 
 
Na področju prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj lahko v Sloveniji v prihodnje pričakujemo 
precej sprememb. V prispevku si najprej glede na trenutno percepcijo zdravstvenih 
zavarovanj poskusimo odgovoriti na vprašanje, ali in kakšna prostovoljna zdravstvena 
zavarovanja sploh potrebujemo. V nadaljevanju nas zanima, kaj motivira zavarovance k 
njihovi sklenitvi in kako bi jim bolje približali vsebino zavarovanj. Za zaključek sledi razmislek 
o smernicah razvoja zdravstvenih zavarovanj in vplivu tehnoloških novosti na ponudbo in 
povpraševanje po tovrstnih zavarovanjih. Kot je razvidno iz prispevka, se odgovori na 
navedena vprašanja med seboj prepletajo in povezujejo. 
 
Uvodne misli 
 
Zdravje je, kot radi poudarimo, naša najpomembnejša vrednota. Tudi brez poglobljene 
analize to lahko opazimo ob prebiranju novoletnih in rojstnodnevnih čestitk, za zdravo 
prehrano smo pogosto pripravljeni plačati več, ko trčimo s kozarci, vzkliknemo ... Koliko pa 
smo pripravljeni zanj storiti, da bi ga (za)varovali, se od posameznika do posameznika zelo 
razlikuje.  
 
1. Kakšna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji poznamo danes? 
 
Raziskava EU SILC, v kateri je Slovenija nenehno med državami z najnižjo ravnjo 
nezadovoljenih zdravstvenih potreb v Evropi za vse dohodkovne razrede, je v letu 2013 
pokazala, da naj bi imelo kar 99,8 % populacije zadovoljene zdravstvene potrebe.1 Velika 
večina anketiranih (63%) je poleg tega svoje zdravstveno stanje ocenila kot zelo dobro ali 
dobro, 24% kot zadovoljivo, 9% pa kot slabo ali zelo slabo. Med slednjimi prevladuje 
populacija po 65. letu starosti in z nižjo izobrazbeno stopnjo. 2 
 
Upravičeni smo do širokega nabora zdravstvenih storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno 
zavarovanje, kot ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Poleg tega ima preko 
1.440.000 državljanov (83% populacije)3 sklenjeno tudi prostovoljno dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje, ki krije doplačilo stroškov zdravstvenih storitev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, ki niso v celoti kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Je močno 
regulirano s strani države, izvajajo pa ga tri zasebne zavarovalnice.  
 

                                                                  
1 Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji - Povzetek in ključne ugotovitve, str. 4. 
2 Health at a glance: Europe 2014,  str. 34. 
3 Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji – Preučitev upravičenosti dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja, str. 14. 
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Kdaj posamezno zdravstveno storitev prejmemo, je v praksi odvisno od resnosti zdravstvene 
težave in od kapacitet izvajalcev zdravstvenih storitev, ki so nadalje vezane na razpoložljivost 
financiranja javnih zdravstvenih storitev za posamezno leto. Pri osebnem zdravniku smo na 
vrsti lahko še isti dan, pri večini specialistov pa smo uvrščeni v čakalno vrsto, ki je za različne 
specialnosti pri različnih ponudnikih različno dolga. Podobno velja v primeru, ko smo 
napoteni na operacijo. Iz podatkov Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja4 je razvidno, 
da so čakalne dobe lahko dolge od nekaj dni pa do več mesecev oziroma celo let.   
 
Med ostalimi dodatnimi zdravstvenimi zavarovanji, ki so v Sloveniji že na voljo, jih del krije 
stroške opravljenih zdravstvenih storitev, ki jih (brez daljših čakalnih dob) zagotavljajo zasebni 
zdravstveni izvajalci. Takšna zavarovanja zavarovancem zmanjšujejo finančno breme plačil iz 
žepa, saj je mesečna premija običajno bistveno nižja od cene prejetih zdravstvenih storitev. 
Pogosto je dodana vrednost tudi asistenca posamezniku v procesu zdravljenja, saj ga 
usmerjajo in mu nudijo ključne informacije o ponudnikih zdravstvenih storitev in njihovih 
cenah. Ker je ne glede na urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje za 
nekatere nadstandardne zdravstvene storitve, materiale ali zdravila potrebno del stroška 
plačati neposredno iz žepa, lahko kritje pri dodatnih zdravstvenih zavarovanjih predstavlja 
tudi povračilo stroškov dodatnih plačil. Nadalje nam lahko dodatna zdravstvena zavarovanja 
olajšajo ohranjanje finančne stabilnosti v primeru začasne ali trajne izgube zdravja z 
izplačilom nadomestila – na primer zavarovanje za primer kritičnih bolezni ali zavarovanje 
operacij. Vse nanizane vrste dodatnih zdravstvenih zavarovanj se ponujajo bodisi samostojno 
ali v povezavi z življenjskimi, nezgodnimi ali turističnimi zavarovanji oziroma kot zavarovanje 
nege ali dolgotrajne oskrbe.  
 
2. Kaj nas motivira za sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja? 
 
Na odločitev posameznika, da sklene (dodatno) zdravstveno zavarovanje, pomembno 
vplivajo dejavniki kot npr. trenutno zdravstveno stanje, družinska anamneza, razpoložljiv 
dohodek, stopnja izobrazbe in splošen odnos do finančne varnosti.  
 
Dokler smo zdravi ali se vsaj počutimo zdrave, so izdatki za zdravje zelo obvladljivi – strošek 
bele zalivke, korekcijskih očal ali opornice za zvit gleženj lahko brez težav prenesemo in o 
sklenitvi zavarovanja ne rabimo razmišljati.  
 
Če smo na primer zaradi ponavljajočih se bolečin v kolku primorani poiskati nenujno 
specialistično pomoč ortopeda, se ob prenašanju bolečin nekaj mesecev ukvarjamo s 
samodiagnozami, ugibanji in preverjanjem nasvetov prijateljev in znancev, ki so imeli 
podobne tegobe, medtem ko čakamo, da pridemo na vrsto za uveljavljanje pravic iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Če so težave prehude, se marsikdo odloči za 
samoplačniški obisk zdravnika, da čim prej ugotovi, kaj mu je. Ko posameznik pridobi takšno 
izkušnjo, bo o sklenitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja specialističnega zdravljenja 
morda začel razmišljati, saj bo na eni strani seznanjen s konkretno vsebino in možnostmi 

                                                                  
4 Nacionalno spremljanje čakalnih dob, Mesečno poročilo za stanje na dan 1.12.2016. 
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uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, na drugi strani pa mu bodo 
poznani stroški, ki jih bo plačal iz žepa.  
 
V primeru kritičnih bolezni je že sama diagnoza izredno hud udarec. Če za seboj potegne še 
zmanjšanje ali začasno izgubo rednega dohodka, so poleg bolnika dodatno tudi finančno 
prizadeti njegovi bližnji. Za sklenitev zdravstvenega zavarovanja je že prepozno.  
 
3. Kaj bi morali vedeti o zdravstvenih zavarovanjih, da bi se lahko pravočasno odločili za 

sklenitev?  
 
Kdor je zdrav, o zdravstvenem zavarovanju ter sklenitvi (dodatnih) zdravstvenih zavarovanj v 
Sloveniji običajno ne razmišlja. Za razliko od npr. lastnikov novega in brezhibnega avtomobila, 
ki prav tako ne pričakujejo, da bi se jim v prihodnjih 12 mesecih zgodila prometna nesreča. 
Pa se vendarle pogosto odločajo nameniti visok delež mesečnega dohodka za plačilo letne 
premije avtomobilskega kasko zavarovanja, čeprav višjih stroškov s popravili v življenju še 
niso imeli. Za vsak slučaj. 
 
Splošna percepcija, da smo v povprečju Slovenci zdravstveno že zadostno zavarovani, je lahko 
zavajajoča. Menim, da bi moral vsak posameznik poleg čim boljše skrbi za zdravje:   
 

· bolje poznati vsebino kritij obveznega zdravstvenega zavarovanja ter pridobiti vsaj 
podatek o cenah najpogostejših zdravstvenih storitev;  

· razumeti, da sedanja raven javnega zdravstvenega varstva zaradi krčenja aktivnega 
prebivalstva že na srednji rok ne bo vzdržna in da si bomo kot posamezniki primorani iz 
lastnega žepa financirati vedno večji nabor zdravstvenih storitev, če bomo želeli 
prejemati celovit nabor zdravstvenih storitev, ko jih bomo potrebovali; 

· spoznati, da lahko ustrezna preventiva v kombinaciji s hitro in kvalitetno zdravstveno 
storitvijo, če nastopi bolezen, odpravita ali vsaj odložita napredovanje zdravstvenih 
težav v kronična stanja; če smo že postali kronični bolniki, je namreč težje skleniti 
zdravstvena zavarovanja, ker so predhodna stanja večinoma izključena; 

· vsaj okvirno poznati ponudbo dodatnih zdravstvenih zavarovanj in spremljati novosti te 
ponudbe. Pomenijo namreč dodatno varnost, ki se lahko odraža v obliki kvalitetno 
opravljenega (sicer samoplačniškega) specialističnega pregleda ob prvih znakih bolezni; 
izplačilu nadomestila v primeru operacije; hitrih in korektnih zdravstvenih storitev v 
okviru turističnega zavarovanja na oddihu v kateri od tujih držav; drugega mnenja 
specialista, ki lahko pomembno doprinese k izboljšanju rezultatov zdravljenja…  

· pridobiti ključne informacije o vsebini zavarovanja, ki bi ga želeli skleniti, in preveriti, 
kako na njegov proračun vpliva strošek mesečne premije ter ga primerjali s siceršnjimi 
najpogostejšimi mesečnimi stroški. Tudi če se za sklenitev zdravstvenega zavarovanja ne 
bi odločil, bi bilo smiselno, da bi si med prihranki oblikoval vsaj del, ki bi ga namenil za 
pokrivanje stroškov zdravljenja, saj nikoli ne vemo, če in kdaj se nam lahko zdravje 
poslabša. 
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4. Kako vsebino dodatnih zdravstvenih zavarovanj približati posamezniku? 
 
Odgovorov na to vprašanje je toliko, kot je potencialnih zavarovancev. Iz odgovora naključno 
izbranih mimoidočih sredi popoldanskega mestnega vrveža ponovoletne Ljubljane lahko 
povzamem, da vsebino (zdravstvenih) zavarovanj posamezniki na splošno slabo poznajo. 
Razlogov je več. Kot mladi se z zavarovanji ne srečujejo aktivno, v najboljšem primeru so 
zavarovani, ker so za to poskrbeli starši. Možje niso seznanjeni z zavarovanji, ki jih sklepajo  
žene in obratno. Pogosto mislijo, da so prostovoljna zdravstvena zavarovanja (pre)draga in 
po morebitnih slabih izkušnjah iz premoženjskih zavarovanj sklepajo, da takrat, ko bi želeli 
povračilo stroškov, le-teh od zavarovalnice ne bodo prejeli. Misel na bolezen je neprijetna, 
poleg tega jih je strah, da bi morali biti že za osnovni pogovor o kritjih vešči medicinskih 
izrazov. O težavah z zdravjem se nekateri sploh ne želijo pogovarjati z zavarovalnico, drugi pa 
bi o tem razpravljali tudi po dve uri ali več, če bi zavarovalni zastopnik to uspel vračunati v 
svoj urnik. 
 
Tudi zaradi slabega poznavanja vsebine zavarovanj in možnosti ter postopkov za uveljavljanje 
pravic, ki iz zavarovanj izhajajo, v praksi prihaja do nezadovoljstva zavarovancev in slabega 
ugleda zavarovalnic v njihovih očeh. In to v trenutku, ko so zaradi nastanka škodnega primera 
že tako občutljivi in težje razumejo pomen predvsem omejevalnih in izključitvenih določb 
zavarovalne pogodbe (splošni pogoji, ponudba, polica…), ki jih razen izjemoma v času 
sklepanja zavarovanja niti ne preberejo. Težko je pričakovati, da bi na primer določbe 
splošnih pogojev tako poenostavili, da bi jih zajeli v par ključnih enostavnih povedi. Ker pa so 
v prvi vrsti namenjeni zavarovancem, bi bilo koristno odpraviti ironijo, da jih poleg 
zavarovalnice podrobno preberejo in razumejo le odvetniki in sodniki, ko že pride do 
konkretnih pravd na njihovi podlagi. 
 
Za dosego boljšega poznavanja je smiselno iskali tako način kot medije za ustreznejšo 
seznanitev že v času odločanja o sklenitvi zavarovanja: 
 

· vsebina zdravstvenih zavarovanj je lahko bolj razumljiva, če jo vežemo na tipične 
življenjske situacije. Potrebe po zdravstvenih storitvah in s tem tudi po zdravstvenih 
zavarovanjih se za mlade družine lahko zelo razlikujejo od teh potreb posameznika v 
srednjih letih, saj imajo pogosto zelo drugačen življenjski slog in so tudi izpostavljeni 
drugačnim dejavnikom tveganja. 

· preko kontaktnih centrov lahko glede na profil potencialnega zavarovanca interaktivno 
predstavimo ponudbo in priskrbimo odgovore na vprašanja strank.  

· velik pomen pri odpravljanju nerazumevanj imajo tudi vsi izvajalci zdravstvenih storitev, 
s katerimi zavarovalnice sodelujemo.  

 
Vsem načinom približevanja vsebine pa je skupno to, da je zdravje zelo osebna izkušnja, 
bolezen pa še bolj, zato lahko uspešno delujemo le tako, da vzpostavimo in nadgrajujemo 
zaupanje v strokovno in korektno partnerstvo.  
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5. Kakšna je naloga zavarovalnic na področju zdravstvenih zavarovanj?  
 
Poleg zagotavljanja širših z zdravjem povezanih vsebin, ki bodo posameznikom iz različnih 
okolij in življenjskih situacij sploh omogočale razmislek o sklenitvi konkretnega dodatnega  
zdravstvenega zavarovanja, bo ključnega pomena upoštevanje naslednjih ugotovitev: 
 

· percepcija posameznikov se ne spreminja čez noč: kar za promocijo zdravja in 
zdravstvenih zavarovanj naredimo danes, se bo poznalo čez nekaj let; lep vzor so 
zobozdravniki in njihovo prizadevanje za izboljšanje zavedanja pomena dobre ustne 
higiene in preventive za zdravje zob in ustne votline; 

· v aktivno prebivalstvo vse kasneje vstopa nova generacija, ki na zavarovanja ne gleda na 
tradicionalen način in je pripravljena na mobilen življenjski slog (odhod v tujino, iskanje 
konkurenčnih ponudb tako za sklenitev zavarovanja kot za zdravstveno storitev v 
tujini...), interakcijo preko socialnih omrežij; 

· aktivna populacija velik del časa preživi na delu, zato bi bilo smiselno o pomenu dodatnih 
zdravstvenih zavarovanj v kolektivni obliki kot nadgradnjo skrbi za zdravje zaposlenih 
seznanjati delodajalce ter podobno, kot je vzpostavljeno pri prostovoljnih dodatnih 
pokojninskih zavarovanjih, doseči, da v primerih, ko je zavarovalec podjetje, premije za 
takšna zavarovanja ne bi predstavljala bonitete zaposlenih.  

· celovita zdravstvena zavarovanja za majhen krog zavarovancev niso smiselna, saj je 
premija previsoka. Pri zelo ozko oblikovanih zavarovanjih, ki krijejo le posamezno 
bolezensko stanje, je tveganje antiselekcije zelo visoko. Posledično se povišuje ponudba 
enostavnejših zavarovanj z nižjo premijo; 

· s podaljševanjem pričakovane življenjske dobe se pričakuje tudi višanje pojavnosti in 
trajanja kroničnih bolezni, ki so povezane z visokimi stroški, po drugi strani pa se zaradi 
pokojninske reforme pričakuje podaljševanje aktivnih let prebivalstva, kar pomika 
zgornjo starostno mejo za sklepanje oziroma trajanje zdravstvenih zavarovanj nad 65 let. 
 

6. Kakšna bo ponudba zdravstvenih zavarovanj jutri?  
 
Čeprav je obseg sklepanja dodatnih zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji majhen, lahko na tem 
področju v nekaj letih pričakujemo precejšnje spremembe. Pomemben razlog je dejstvo, da 
financiranje obveznega zdravstvenega varstva v obsegu, kot je na voljo sedaj, zaradi krčenja 
aktivnega prebivalstva brez dodatnih virov financiranja ne bo vzdržno.5 Potreba po sklepanju 
se bo zaradi manjše košarice pravic in večjih izdatkov iz žepa tako za zdravstvo, kot za 
dolgotrajno oskrbo, zelo verjetno znatno povečala. 
 
Povpraševanje po prostovoljnih zdravstvenih zavarovanjih je tudi globalno gledano v porastu, 
ponudbeni način pa se iz »push« premika v korist »pull« - potencialni zavarovanci bodo 
vedno bolje seznanjeni s ponudbo, odločitve bodo sprejemali hitreje in le takšne, ki bodo 
povsem ustrezale njihovim pričakovanjem. Če se zgledujemo po drugih industrijah, lahko 
pričakujemo opazen trend porasta zavarovanj po meri posameznika6. Trenutno pomemben 

                                                                  
5 Ocena dolgoročne javno finančne vzdržnosti zdravstvenega sistema in možnih virov financiranja, str. 44. 
6 Agents of the Future: The Evolution of Property and Casualty Insurance Distribution, str. 14. 
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del razvoja novih zavarovanj predstavlja analiza dostopnih statističnih podatkov o 
konkretnem področju zdravstvenega varstva za čim širšo populacijo, iz katere lahko sklepamo 
na potencial posameznega zavarovanja, ki ga glede na pogostnost škodnih primerov in druge 
značilnosti premijsko ustrezno razporedimo v starostne razrede. Pričakujemo lahko, da bodo 
v prihodnje zdravstvena zavarovanja v bistveno večjem delu personalizirana. Z dopuščanjem 
obdelave vedno večje količine podatkov, ki jih s svojo elektronsko sledjo puščamo na spletu, 
namreč sooblikujemo nov vir vhodnih informacij, ki opredeljujejo naš profil in naše nakupno 
odločanje, s čimer zavarovalnici omogočimo boljše obvladovanje tveganj in prilagajanje 
ponudb.7  
 
Močan dejavnik sprememb na področju ponudbe in povpraševanja po zdravstvenih 
zavarovanjih predstavlja tudi globalizacija ponujanja zavarovanj in uvajanje naprednejših 
tehnologij – vključujoč digitalizacijo celotnega procesa interakcije med zavarovalnico in 
zavarovancem. Sklepanje zdravstvenih zavarovanj preko mobilnih aplikacij in/ali spleta pa ne 
pomeni le digitalizacije obstoječih procesov in dokumentov, ampak mora zavarovalnica 
vložiti maksimalen napor za poenostavitev postopka sklepanja in zato prenesti t.i. 
underwriting v zaledne službe (kjer je to primerno), ob uveljavljanju škod pa dosledno 
uveljaviti obrnjeno dokazno breme zavarovanca, da konkretna bolezen ali poškodba ob 
sklenitvi zavarovanja ni obstajala kot predhodno stanje.  
 
Pri razvoju prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj bo treba najti tudi ustrezen način za 
upoštevanje vedno hitrejšega posodabljanja medicinske doktrine. V tem delu lahko 
zavarovalnice iz vloge plačnika zdravstvenih storitev preidemo v vlogo partnerja in s tem 
pomembno prispevamo k uveljavitvi sodobnih rešitev, ki zaradi boljšega zdravstvenega izida 
za pacienta pomenijo tudi nižji škodni rezultat za zavarovalnico.  
 
Poleg tega gre napredek medicinske diagnostike sočasno z raziskavami človeškega genoma v 
smer izdelave natančnih zdravstvenih prognoz, ki so v tem trenutku še dokaj drage, saj 
tehnologija ni širše dostopna, sčasoma pa bodo lahko služile kot dostop do zanesljive ocene 
tveganja v realnem času – torej času sklepanja zdravstvenega zavarovanja. 
 
Spremembe so edina stalnica … 
 
Gotovo je, da nas pri oblikovanju odgovorov na nanizana vprašanja in nadaljnjem razvoju 
zdravstvenih zavarovanj že zaradi sprememb življenjskih navad obstoječih in potencialnih 
zavarovancev čaka veliko izzivov. Ob predpostavki, da bo razvoj medicine in znanosti potekal 
vsaj tako hitro, kot lahko opazujemo zadnjih 15 let, ta prihodnost ni tako zelo oddaljena in 
lahko zemljevid zdravstvenih zavarovanj tudi povsem spremeni.    
 
  

                                                                  
7 Unleashing the value of advanced analytics in insurance, str.3. 
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NOVOSTI NA PODROČJU PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA IN 

FINANCIRANJA TERORIZMA 

Primož Perger, Poslovne storitve Primož Perger, s. p. 

Uvod 
 
Področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma je določeno v Zakonu o 
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). V nadaljevanju vam 
bodo predstavljene najpomembnejše obveznosti na tem področju. Vsebina se nanaša na 
področje zavarovalništva, obveznosti na ostalih področjih se lahko nekoliko razlikujejo.  
 
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.  
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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.  
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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.  
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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; 
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· 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.  
 
Nekatere spremembe v novem ZPPDFT-1, ki se nanašajo na poslovanje 
 

· 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;  

· 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; 

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

 
Literatura in viri: 
 

· Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) (Uradni 
list RS, št. 68/2016); 

· Urad za preprečevanje pranja denarja (http://www.uppd.gov.si/). 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3206


15. seminar za zavarovalne zastopnike in posrednike       24. 1. 2017 

81 

UDELEŽENCI SEMINARJA 
 

Ime in priimek Družba 

ARSOVIĆ GORAN MERKUR ZAVAROVALNICA, D. D.                  

BABIČ JOŽEF ADVIZOR D.O.O.                               

BARAGA NADJA TUTOR TEAM, D.O.O.                           

BOGATAJ MATJAŽ ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 

BOGME GREGOR ARAG SE ZAVAROVALNICA PRAVNE ZAŠČITE,        

BOTICA MARKO WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA              

BOVCON SAŠO MERKUR ZAVAROVALNICA, D. D.                  

BRILJ MATEJ TRTNIK IN TRTNIK D. O. O.                    

CIRAR MATJAŽ ZIMAT, D.O.O.                                

CVJETIČANIN BILJANA ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 

DAMJANOVIČ TANJA ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 

FAKIN TOMAŽ AELIA ASSURANCES D. O. O.                    

FERENČIČ BREDA MERKUR ZAVAROVALNICA, D. D.                  

FERLAN VIDA SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, G. I. Z.    

FORTIČ IGOR IGOR FORTIČ S.P.                             

FORTUNA SLADIČ NATAŠA AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR               

FRELIH PAKIŽ ANJA ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 

GAŠPERŠIČ NINA ZAVAROVALEC D. O. O.                         

GLOBOKAR ANTON ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 

GROBOLJŠEK JOŽE ZAVAROVALNICA SAVA, D. D.                    

HAFNER MARIJA SIPOS D.O.O.                                 

HOHNJEC MARIJA BMA PARTNERJI, D. O. O.                      

IVANČIČ ZORAN ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 

JAGER BORUT WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA              

JAMNIK ČOK SIMONA TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D. D.    

JANKOVIČ TONE ACTA VIVA, ZAVAROVALNO POSREDOVANJE, D.O.O.  

JENSTERLE DARJA ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 

KOCET KATY IZAVA, D.O.O.                                

KORBAR TJAŠA SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, G. I. Z.    

KOROŠEC VESNA ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 

KOTNIK DARJA ZA VSE PRAV, DARJA KOTNIK S.P.               

MAG. KRUMBERGER MAJA SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, G. I. Z.    

KRŽIČ FRANC FRANC KRŽIČ S.P.                             

KRŽIČ TJAŠA FRANC KRŽIČ S.P.                             

KUKEC NATAŠA ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 

KUTNAR ANA TUTOR TEAM, D.O.O.                           

KUTNAR BRANE TUTOR TEAM, D.O.O.                           

KUTNAR MATEVŽ TUTOR TEAM, D.O.O.                           
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KUTNAR SUZANA TUTOR TEAM, D.O.O.                           

MAG. KUŽNIK KRVINA ANTONETA ADP ADRIA, D.O.O.                            

LAH SAMO TRTNIK IN TRTNIK D. O. O.                    

LESJAK NADINE ALFA SIG, D.O.O.                             

MAG. LIPOVEC ARIJANA LAB3, D.O.O.                                 

MENDEK VALENTINO ZAVAROVALNICA SAVA, D. D.                    

MRAVLJA JURIJ SIPOS D.O.O.                                 

NIKOLIĆ MARINKO TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D. D.    

NOVAK MATJAŽ TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D. D.    

OREHEK ALJAŽ KAPOS, D. O. O.                              

PANZA-FRECE TEA SAMOSTOJNA PREDAVATELJICA                    

PERGER PRIMOŽ POSLOVNE STORITVE                            

PERKO DAVID ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 

PIRC MIROSLAVA ZA&SVET, D. O. O.                            

PLANINŠEC PIA ZAVAROVALNICA SAVA, D. D.                    

PRAPER ANDREJA BMA PARTNERJI, D. O. O.                      

PRAZNIK TOMAŽ KRIK AKSUM, D. O. O.                         

RAZINGAR POLONA SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, G. I. Z.    

REDEK GREGOR KRKA, D. D.                                  

REINER JOŽICA ALLIANZ ZAVAROVALNICA, PODRUŽNICA LJUBLJANA  

REPAR ERIKA POZAVAROVALNICA SAVA, D. D.                  

ROBLEK MARTIN KRIK AKSUM, D. O. O.                         

ROZMAN ANITA ZA&SVET, D. O. O.                            

RUDNIK MARJAN AGENCIJA MORI, D.O.O.                        

RUPAR TOMAŽ WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA              

SKONČNIK MITJA ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 

MAG. SRŠE DEJAN ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 

ŠEPETAVC BORIS BIRPOS, D.O.O.                               

ŠINKIĆ KLAVDIJA ZAVAROVALNICA SAVA, D. D.                    

ŠKRJANC LUKA MERKUR ZAVAROVALNICA, D. D.                  

ŠPOLARIČ ZORAN ZAVAROVANJA ŠPOLARIČ D.O.O.                  

ŠTERPIN SANDI MARSH EUROPE S.A., PODRUŽNICA MARSH          

TOMŠIČ ALEŠ ADP ADRIA, D.O.O.                            

TRTNIK JERNEJ TRTNIK IN TRTNIK D. O. O.                    

TRTNIK JURE TRTNIK IN TRTNIK D. O. O.                    

TURK HAFNAR TINA VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D. V. Z. 

VENTA ŠIŠKOVIČ TINA ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 

VILFAN ŠPELA MARSH EUROPE S.A., PODRUŽNICA MARSH          

VOLK TANJA ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 

ZADNIK ANTON KRKA, D. D.                                  

ZAGOREC MOHORČIČ VESNA AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR               

MAG. ZAJEC MATEJ AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR               
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ZAJFRID MARJANA ZAVAROVALNICA SAVA, D. D.                    

ZAVADLAV VINAZZA VALENTINA ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 

ZORC KARMEN ZA&SVET, D. O. O.                            

ZOREC MIROSLAV KRIK AKSUM, D. O. O.                         

ŽIBERT LUCIJA ALLIANZ ZAVAROVALNICA, PODRUŽNICA LJUBLJANA  

ŽIŽMUND ALEŠ, MBA ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA, D. D. 
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ZAPISKI 
 


