Stališče ZZPS glede smiselne uporabe obveznosti 545. člena ZZavar-1 za neodvisnega zavar. posrednika.xlsx

Obveznosti po 545. členu ZZavar-1 (obveznosti zavarovalnega zastopnika)

(1) Določbe prvega do osmega odstavka 521. in 528. č. člena tega zakona veljajo tudi za
zavarovalnega zastopnika.

"Smiselna uporaba 545. člena ZZavar-1 za zavarovalne posrednike, ki niso odvisni
zavarovalni posredniki in niso nosilci zavarovalnega produkta (v nadaljevanju
zavarovalni posrednik)"

Glej spodaj.

Pri poznejših spremembah in dopolnitvah obvestila zavarovalcu ni treba izročiti
(2) Pred predstavitvijo vsebine zavarovanja in sklenitvijo zavarovalne pogodbe ter, če je potrebno, ponovno, razen, kadar po sklenitvi pogodbe pride do sprememb podatkov na obvestilu,
tudi pri poznejših spremembah in dopolnitvah zavarovalne pogodbe, zavarovalni zastopnik
ki je že bilo izročeno. In seveda tudi v primeru, če k urejanju sprememb in dopolnitev
zavarovalcu izroči tudi pisno obvestilo o:
pristopi drug zavarovalni posrednik.

1. svojem osebnem imenu,
2. številki in datumu odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in
registru, v katerem je mogoče preveriti izdajo dovoljenja,

3. tem, če zagotavlja svetovanje glede zavarovalnega produkta, ki ga prodaja,

1. točka in 2 točka (2) odstavka 545. člena se uporabljata tudi za zavarovalne
posrednike.

3. točka (2) odstavka 545. člena se ne uporablja za zavarovalne posrednike, ker je
zavarovalni posrednik obvezan pojasnjevati in svetovati zavarovancu, kar določa (2)
odstavek 551. člena (obveznosti zavarovalnega posrednika) - predvsem izdelava
primerne analize nevarnosti in primernih načel kritj.

4. firmi in naslovu zavarovalnice, zavarovalno zastopniške družbe, zastopnika dopolnilnih
zavarovanj oziroma banke iz * osmega odstavka 558. člena tega zakona, s katero oziroma katerim
Določilo 4. točke (2) odstavka 545. člena se smiselno uporablja tako, da zavarovalni
ima zavarovalni zastopnik sklenjeno pogodbo, na podlagi katere opravlja posle zavarovalnega
posrednik v obvestilo vpiše naziv in naslov zavarovalne posredniške družbe, pri kateri je
zastopanja,
zaposlen oziroma zanjo opravlja posle zavarovalnega posredovanja.

5. tem, za katere zavarovalnice deluje, z navedbo firme in poslovnega naslova vsake zavarovalnice,

5. točka (2) odstavka 545 člena se ne uporablja za zavarovalne posrednike, ki ne
opravljajo poslov zavarovalnega posredovanja, kot odvisni zavarovalni posrednik.

6. tem, da ima sam oziroma zavarovalno zastopniška družba oziroma zastopnik dopolnilnih
zavarovanj oziroma banka iz * osmega odstavka 558. člena tega zakona, v kateri je zavarovalni
zastopnik zaposlen oziroma je z njo v drugem pravnem razmerju, neposreden ali posreden delež,
ki predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice,
6. in 7. točki (2) odstavka 545. člena se uporabljata za zavarovalne posrednike.
7. tem, da ima zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba neposreden ali posreden delež, ki
predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalno zastopniške
družbe oziroma zastopnika dopolnilnih zavarovanj oziroma banke iz * osmega odstavka 558. člena
tega zakona, v kateri je zavarovalni zastopnik zaposlen oziroma je z njo v drugem pravnem
razmerju,
8. vrsti prejetega plačila za distribucijo v zvezi z zavarovalno pogodbo, še posebej o tem, če v zvezi
z zavarovalno pogodbo:
- deluje na podlagi honorarja, ki ga neposredno plača zavarovalec;
- deluje na podlagi kakršnekoli provizije, ki je že zajeta v zavarovalni premiji;

Uporaba 8. točke (2) odstavka 545. člena se smiselno uporablja za zavarovalne
posrednike tako, da v obvestilu zavarovalni posrednik navede besedilo (1) odstavka
554. člena (provizija).

- deluje na podlagi kakršnegakoli drugega plačila, vključno s katero koli ekonomsko koristjo, ki se
ponudi ali plača v zvezi z zavarovalno pogodbo;
- prejme plačilo, ki je kombinacija plačil iz prejšnjih alinej.

9. izvensodnem postopku reševanja sporov iz drugega odstavka**579. člena tega zakona.

(3) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka zavarovalni zastopnik v zvezi z zavarovalno pogodbo
zavarovalcu izroči tudi pisno obvestilo o tem, če:

1. zavarovalcu svetuje glede sklenitve pogodbe na podlagi četrtega odstavka tega člena, oziroma

2. ga veže pogodbena obveznost za distribucijo zavarovalnih produktov izključno z eno
zavarovalnico ali več zavarovalnicami, v tem primeru zavarovalca obvesti tudi o imenih
zavarovalnic, ki jih zastopa, oziroma

3. ga ne veže pogodbena obveznost za distribucijo zavarovalnih produktov izključno z eno
zavarovalnico ali več zavarovalnicami in ne svetuje glede sklenitve pogodbe na podlagi četrtega
odstavka tega člena. V tem primeru zavarovalca obvesti tudi o imenih zavarovalnic, ki jih zastopa.

9. točka (2) odstavka 545. člena se smiselno uporablja za zavarovalne posrednike tako,
da se v obvestilo zavarovalcu vpiše informacija o notranjem postopku reševanja pritožb
zavarovalcev, ki ga vzpostavi posredniška družba po 1. odst. 579. člena ZZavar-1 in v
kolikor opravlja posle zavarovalnega posredovanja, zavarovalni posrednik tudi za
potrošnike v obvestilu zavarovalcem vpiše informacijo o instituciji za izvensodno
reševanje sporov po 2. odst. 579. člena ZZavar-1.
Glej spodaj.

1. točka (3) odstavka 545. člena se ne uporablja za zavarovalne posrednike, ker je
zavarovalni posrednik obvezan pojasnjevati in svetovati zavarovancu, kar določa (2)
odstavek 551. člena (obveznosti zavarovalnega posrednika) - predvsem izdelava
primerne analize nevarnosti in primerna načela kritja.

2. točka in 3. točka (3) odstavka 545. člena se ne uporabljata za zavarovalne
posrednike, če zavarovalni posrednik v obvestilu zavarovalcu navede, da ni odvisni
zavarovalni posrednik.
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Obveznosti po 545. členu ZZavar-1 (obveznosti zavarovalnega zastopnika)

"Smiselna uporaba 545. člena ZZavar-1 za zavarovalne posrednike, ki niso odvisni
zavarovalni posredniki in niso nosilci zavarovalnega produkta (v nadaljevanju
zavarovalni posrednik)"

(4) Če zavarovalni zastopnik zavarovalca obvesti o tem, da mu svetuje glede sklenitve zavarovalne
pogodbe na podlagi korektne in poštene analize, takšen nasvet oblikuje na podlagi primerno
velikega števila zavarovalnih pogodb, dostopnih na trgu, ki mu omogočajo podati priporočilo v
skladu s strokovnimi merili, da bo lahko zavarovalec s sklenitvijo takšne pogodbe uresničil svoje
potrebe in zahteve.

(4) odstavek 545. člena se ne uporablja za zavarovalne posrednike, ker je to področje
za zavarovalne posrednike že določeno (2) odstavku 551. člena (obveznost
zavarovalnega posrednika).

(5) Ne glede na obveznosti glede obveščanj, iz***522. člena tega zakona, oziroma poleg njih, ne
glede na to, ali je zagotovil svetovanje, in ne glede na to, ali je zavarovalni produkt del paketa iz
***četrtega do osmega odstavka 522. člena tega zakona, zavarovalni zastopnik pred sklenitvijo
pogodbe zavarovalcu zagotovi informacije o zavarovalnem produktu na razumljiv način tako, da
mu omogoči sprejetje informirane odločitve, pri čemer upošteva kompleksnost zavarovalnega
produkta in vrsto zavarovalca.

(5) odstavek 545. člena se ne uporablja za zavarovalne posrednike, ker je to področje za
zavarovalne posrednike že določeno (2) odstavku 551. člena (obveznost zavarovalnega
posrednika).

(6) Pri zavarovalnih pogodbah iz zavarovalne skupine premoženjskih zavarovanj se informacije iz prejšnjega
odstavka zagotovijo v obliki standardiziranega dokumenta v papirni obliki ali na drugem trajnem nosilcu
podatkov (v nadaljnjem besedilu: dokument z informacijami o zavarovalnem produktu), ki ga sestavi
zavarovalnica in za katerega velja, da:
1. je kratek in vsebinsko celovit dokument;
2. je pripravljen in oblikovan tako, da je jasen in enostaven za branje, z znaki, ki so primerne velikosti za
branje;
3. ni manj razumljiv, ko je natisnjen ali fotokopiran v črno-beli obliki, če je izvirnik barven;
4. je napisan v uradnih jezikih ali enem od uradnih jezikov, ki se uporabljajo v delu države članice, kjer se
zavarovalni produkt ponuja, ali, če se tako dogovorita zavarovalec in distributer zavarovalnih produktov, v
drugem jeziku;

Uporaba 1., 2.,3., 4., 5., 6. in 7. točke (6) odstavka 545. člena je smiselna tudi za
zavarovalne posrednike tako, da izroči zavarovalcu dokument z informacijami o
zavarovalnem produktu (IPID) tistih zavarovalnic, ki so dale ponudbo za tega
zavarovalca oziroma v kolikor zavarovalnica ne zagotovi dokumenta z informacijami o
zavarovalnem produktu (IPID) je zavarovalni posrednik dolžan zahtevati od
zavarovalnice, da predloži IPID.
Za vsebino IPID-a je odgovorna zavarovalnica.

5. je resničen in ni zavajajoč;
6. vsebuje naslov „Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu“ na vrhu prve strani;
7. vključuje izjavo, da je namen dokumenta zagotoviti povzetek informacij o zavarovanju, da ni prilagojen
individualnim potrebam in zahtevam zavarovalca in da so popolne predpogodbene in pogodbene informacije
o zavarovanju v drugih dokumentih.
(7) Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu vsebuje naslednje informacije:
1. informacije o vrsti zavarovanja;
2. povzetek zavarovalnega kritja, vključno z glavnimi zavarovanimi tveganji, zavarovalne vsote in po potrebi
geografski obseg in povzetek izključenih tveganj;
3. način plačila premij in trajanje plačil;
4. glavne izjeme, ko ni mogoče podati zahtevka;

Za vsebino IPID-a je odgovorna zavarovalnica.

5. obveznosti ob začetku pogodbe;
6. obveznosti med trajanjem pogodbe;
7. obveznosti v primeru vložitve zahtevka;
8. čas trajanja pogodbe, vključno z datumi začetka in konca veljavnosti pogodbe;
9. pogoje za odstop od pogodbe.
(8) V primeru iz prve alineje 8. točke drugega odstavka tega člena zavarovalni zastopnik obvesti zavarovalca o
višini honorarja ali, kadar to ni mogoče, o metodi za izračun honorarja.

(9) Če zavarovalca po sklenitvi zavarovalne pogodbe zavezuje kakšno plačilo poleg tekočih premij
in načrtovanih plačil, zavarovalni zastopnik za vsako tovrstno plačilo razkrije podatke iz drugega,
tretjega in osmega odstavka tega člena.

Uporaba (8) in (9) odstavka 545. člena se smiselno uporablja za zavarovalne posrednike
tako, da v obvestilu zavarovalni posrednik navede besedilo (1) odstavka 554. člena
(provizija).

(10) Kadar se pred sklenitvijo zavarovalnega produkta zagotovi svetovanje, da zavarovalni
zastopnik zavarovalcu tudi osebno priporočilo, ki pojasnjuje, zakaj je posamezen zavarovalni
produkt najustreznejši glede na zahteve in potrebe zavarovalca oziroma potencialnega
zavarovalca.

(11) Zavarovalni zastopnik pred sklenitvijo pogodbe na podlagi informacij, pridobljenih od zavarovalca,
opredeli njegove zahteve in potrebe.

(10), (11), (12) in (13) odstavki 545. člena se ne uporabljajo za zavarovalne posrednike,
ker je to področje za zavarovalnega posrednika že določeno v 551. členu (obveznost
zavarovalnega posrednika).

(12) Podrobnosti iz desetega in enajstega odstavka tega člena se oblikujejo glede na zapletenost
predlaganega zavarovalnega produkta in vrsto zavarovalca.

(13) Vsaka zavarovalna pogodba, ki jo predlaga zavarovalni zastopnik, mora biti v skladu z
zahtevami in potrebami zavarovalca.
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(14) Vse informacije iz prvega do dvanajstega odstavka tega člena se zavarovalcu sporočijo:
1. v papirni obliki:
2. na jasen in natančen način, ki ga zavarovalec razume;
3. v uradnem jeziku države članice, v kateri zavarovalna pogodba krije tveganja, ali države članice, v kateri je
nastala obveznost, ali v drugem jeziku, o katerem se zavarovalec in zavarovalni zastopnik dogovorita, in
4. brezplačno.
(15) Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka se lahko informacije iz prvega do dvanajstega odstavka tega
člena zavarovalcu zagotovijo na enem od naslednjih medijev:
- trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, kadar so izpolnjeni pogoji iz sedemnajstega odstavka tega člena, ali
- spletnem mestu, kadar so izpolnjeni pogoji iz osemnajstega odstavka tega člena.
(16) Kadar se zavarovalcu informacije iz prvega do dvanajstega odstavka tega člena zagotovijo z uporabo
trajnega nosilca podatkov, ki ni papir, ali prek spletnega mesta, se zavarovalcu na njegovo zahtevo
brezplačno zagotovi izpis informacij na papirju.
(17) Informacije iz prvega do dvanajstega odstavka tega člena se lahko zagotovijo z uporabo trajnega nosilca
podatkov, ki ni papir, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(14), (15), (16), (17) in (18) odstavki 545. člena se uporabljajo tudi za zavarovalne
posrednike, v kolikor je od (1) do (12) odstavka 545. člena opredeljeno, da se ta
določila za zavarovalne posrednike uporabljajo.

- uporaba trajnega nosilca podatkov je primerna pri poslih med zavarovalnim zastopnikom in zavarovalcem in
- zavarovalec je lahko izbiral med informacijami na papirju in na trajnem nosilcu podatkov ter je izbral
slednjega.
(18) Informacije iz prvega do dvanajstega odstavka tega člena se lahko zagotovijo prek spletnega mesta, če se
naslovijo osebno na zavarovalca ali če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
- zagotavljanje teh informacij prek spletnega mesta je primerno pri poslih med zavarovalnim zastopnikom in
zavarovalcem;
- zavarovalec je privolil v zagotovitev teh informacij prek spletnega mesta;
- zavarovalec je bil po elektronski poti obveščen o naslovu spletnega mesta in o tem, kje na spletnem mestu
so dostopne te informacije;
- zagotovljeno je, da te informacije ostanejo dostopne na spletnem mestu tako dolgo, kot jih lahko
zavarovalec razumno potrebuje.
(19) Za namene sedemnajstega in osemnajstega odstavka tega člena se zagotavljanje informacij na trajnem
(19) odstavek, ki sledi (17) in (18) odstavku 545. člena se uporablja tudi za zavarovalne
nosilcu podatkov, ki ni papir, ali prek spletnega mesta šteje za primerno pri poslih, sklenjenih med
posrednike, v kolikor je od (1) do (18) odstavka 545. člena opredeljeno, kot smiselna
zavarovalnim zastopnikom in zavarovalcem, če obstaja dokaz, da ima zavarovalec reden dostop do interneta.
uporaba za zavarovale posrednike.
Za tak dokaz se šteje elektronski poštni naslov zavarovalca za namene tega posla.

(20) Pri telefonski prodaji se informacije, ki jih zavarovalni zastopnik pošlje zavarovalcu pred sklenitvijo
pogodbe, vključno z dokumentom z informacijami o zavarovalnem produktu, zagotovijo v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo potrošnikov. Če je zavarovalec izbral, da bo predhodne informacije pridobil na trajnem
nosilcu podatkov, ki ni papir, zavarovalni zastopnik v skladu s štirinajstim in petnajstim odstavkom tega člena
zavarovalcu zagotovi informacije takoj po sklenitvi zavarovalne pogodbe.

(20) odstavek 545. člena se uporablja tudi za zavarovalne posrednike v kolikor bi
opravljali posle zavarovalnega posredovanja, na način kot je opredeljen v tem
odstavku.

(21) Informacij, iz prvega do dvanajstega odstavka tega člena, zavarovalnemu zastopniku ni treba
podati, če gre za zavarovanja velikih nevarnosti iz ****532. člena tega zakona.

(21) odstavek 545. člena se uporablja tudi za zavarovalne posrednike, toda še vedno je
pri zavarovanjih velikih nevarnosti dolžan opravljati obveznosti, ki sicer veljajo za
zavarovalne posrednike.

(22) Kadar zavarovalni zastopnik podaja predstavitev vsebine zavarovanja oziroma sklepa
zavarovanje v elektronski obliki, lahko tudi informacije, iz prvega do dvanajstega odstavka tega
člena poda v elektronski obliki.

(22) odstavek se uporablja tudi za zavarovalne posrednike, v kolikor je od (1) do (12)
odstavka 545. člena opredeljena, kot smiselna uporaba za zavarovalne posrednike.

521. člen
(zavarovalna pogodba in splošni zavarovalni pogoji)
– prvi odstavek 545. člena ZZavar-1 se navezuje nanj in pravi, da velja tudi za zavarovalne zastopnike.
(1) Če zavarovanje krije nevarnosti v Republiki Sloveniji, zavarovalna pogodba obsega zlasti določbe o:
1. firmi, pravnoorganizacijski obliki, sedežu in naslovu zavarovalnice in podružnice, prek katere se sklepa
zavarovalna pogodba;
2. dogodkih, z nastopom katerih nastane obveznost zavarovalnice opraviti izpolnitev na podlagi zavarovalne
pogodbe, in primerih, v katerih je zaradi posebnih razlogov obveznost zavarovalnice izključena;
3. načinu izpolnitve, obsegu, morebitnih garancijah in dospelosti obveznosti zavarovalnice;

Določila 521. člena se uporabljajo tudi za zavarovalne posrednike v smislu, da za
zavarovalca zagotovijo dosledno izvajanje določil tega člena.

4. določitvi in plačilu premije ter o pravnih posledicah, če premija ni plačana;
5. trajanju zavarovalne pogodbe, in sicer zlasti:
- če in na kakšen način se trajanje molče podaljša,
- če, na kakšen način in v katerem časovnem trenutku je zavarovalno pogodbo mogoče odpovedati oziroma
sicer v celoti oziroma delno razvezati in kakšne so obveznosti zavarovalnice v takšnih primerih;
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6. izgubi zahtevkov iz zavarovalne pogodbe v primeru zamude rokov;
7. v primeru življenjskih zavarovanj tudi o pogojih in obsegu izplačil akontacij ter posojil na zavarovalno pogodbo, o
pogojih, pod katerimi je zavarovalec udeležen pri dobičku zavarovalnice, in merilih za izračun te udeležbe, ter o pogojih
in načinu izračuna odkupne vrednosti ter kapitalizacije;
8. v primeru nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj, pri katerih se zavarovalno-tehnične rezervacije izračunavajo z
metodami za življenjska zavarovanja, tudi o pogojih in načinu izračunavanja teh rezervacij in s tem povezanih
sprememb premije zaradi staranja zavarovanca, o pravicah, ki izhajajo iz že oblikovanih zavarovalno-tehničnih
rezervacij v primeru prenehanja zavarovanja ali v primeru menjave zavarovanja v okviru iste zavarovalnice ali v primeru
menjave zavarovalnice ter o vplivih drugih dejavnikov na spreminjanje premije.

(2) V primeru družbe za vzajemno zavarovanje so obvezne določbe iz prejšnjega odstavka lahko namesto v
zavarovalni pogodbi vsebovane v statutu.
(3) Določbe zavarovalne pogodbe iz prvega odstavka tega člena lahko v škodo zavarovalca odstopajo od
splošnih zavarovalnih pogojev samo:
1. če so za to podani razlogi, ki so utemeljeni glede na predmet zavarovanja, in
2. če je zavarovalec na takšno odstopanje izrecno pisno pristal.
(4) V primeru zavarovanja stroškov postopka iz *****17. točke drugega odstavka 7. člena tega zakona
zavarovalna pogodba ne sme določati, da zavarovalnica krije samo stroške pravnega zastopanja po odvetniku
ali drugi osebi, ki jo imenuje zavarovalnica.

Določila 521. člena se uporabljajo tudi za zavarovalne posrednike v smislu, da za
zavarovalca zagotovijo dosledno izvajanje določil tega člena.

(5) Zavarovalna pogodba ne sme biti v nasprotju s prisilnimi določbami drugih zakonov, ki urejajo
zavarovalno pogodbo ali posamezne vrste zavarovalnih pogodb.

(6) Zavarovalnice vse ponudnike in potencialne zavarovance, ki želijo dostopiti do zavarovalnih storitev,
obravnavajo enako, vendar v postopku selekcije in ocene nevarnosti ter pri določanju premij in pri
izplačevanju zavarovalnin lahko upoštevajo merila zavarovalne stroke ali le naslednje zavarovančeve osebne
okoliščine in značilnosti: starost, zdravstveno stanje, invalidnost in poklic ter druge osebne okoliščine, ki
lahko utemeljeno vplivajo na višino prevzete nevarnosti, razen spola, materinstva in nosečnosti.

(7) Zavarovalnice lahko v zvezi z zavarovanji iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj in zavarovalnih vrst
nezgodno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje upoštevajo osebno okoliščino spola pri izračunavanju
premij in dajatev na skupni ravni, če ne vodi v razlikovanje na individualni ravni. Zavarovalnice lahko
obdelujejo dejavnik spola za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in interno določanje cen, za določanje
cen pozavarovanja, za trženje in oglaševanje ter za oceno tveganja iz zavarovalne skupine življenjskih
zavarovanj in zavarovalne vrste zdravstveno in nezgodno zavarovanje.

(8) Ne glede na določbe sedmega odstavka tega člena se dopolnilno zdravstveno zavarovanje izvaja v skladu z
določbami zakona, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. …

528.č člen
(informacije, ki se zagotovijo zavarovalcem ali potencialnim zavarovalcem)
– prvi odstavek 545. člena ZZavar-1 se navezuje nanj in pravi, da velja tudi za zavarovalne zastopnike.
(1) Brez poseganja v 545. in ******551. člen tega zakona se ustrezne informacije zavarovalcu ali
potencialnemu zavarovalcu zagotovijo pravočasno pred sklenitvijo pogodbe ob upoštevanju distribucije
zavarovalnih naložbenih produktov in vseh stroškov ter povezanih dajatev. Te informacije vključujejo
najmanj naslednje:

1. ob svetovanju: ali bo zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška
družba ali zavarovalno posredniška družba zavarovalcu redno zagotavljala oceno primernosti zavarovalnih
naložbenih produktov, ki se priporočijo temu zavarovalcu, iz člena *******528.d tega zakona;

2. glede informacij o zavarovalnih naložbenih produktih in predlaganih investicijskih strategijah: ustrezne
smernice in opozorila v zvezi z naložbenimi življenjskimi zavarovanji, glede tveganj, povezanih z
zavarovalnimi naložbenimi produkti ali v zvezi s posameznimi predlaganimi naložbenimi strategijami, ki se
podajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o
dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in o zavarovalnih
naložbenih produktih (PRIIP) in v skladu z drugimi zavezujočimi predpisi;

Določila 528.č člena se smiselno uporabljajo tudi za zavarovalne posrednike.

3. glede informacij o vseh stroških in povezanih dajatvah, ki jih je treba razkriti: informacije o stroških in povezanih
dajatvah, ki se podajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o
dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in o zavarovalnih naložbenih
produktih (PRIIP) in v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/653 z dne 8. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih
za male vlagatelje in o zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede
prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve za
zagotavljanje takih dokumentov, ter informacije o tem, kako zavarovalec plača za naložbeno življenjsko zavarovanje, in
o morebitnih plačilih tretjih oseb.

(2) Informacije iz 3. točke prejšnjega odstavka se, kadar je to potrebno, zavarovalcu zagotovijo redno vsaj
vsako leto v času trajanja naložbenega življenjskega zavarovanja.
(3) Informacije iz prvega odstavka tega člena se zagotovijo v razumljivi obliki na način, ki zavarovalcem ali
potencialnim zavarovalcem omogoča, da razumejo značilnosti in tveganja ponujenega zavarovalnega
naložbenega produkta ter da se posledično odločajo o naložbi na podlagi informacij. Te informacije se lahko
zagotovijo v standardizirani obliki.
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Obveznosti po 545. členu ZZavar-1 (obveznosti zavarovalnega zastopnika)

"Smiselna uporaba 545. člena ZZavar-1 za zavarovalne posrednike, ki niso odvisni
zavarovalni posredniki in niso nosilci zavarovalnega produkta (v nadaljevanju
zavarovalni posrednik)"

(4) Brez poseganja v 8. in 9. točko drugega odstavka in deveti odstavek 545. člena tega zakona zavarovalnica,
zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška družba ali zavarovalno posredniška
družba izpolnjuje obveznosti iz ********521. do 528.c člena tega zakona, kadar katerikoli osebi, razen
zavarovalcu ali osebi, ki deluje v njegovem imenu, plača ali od nje prejme honorar ali provizijo ali ji zagotovi
ali od nje prejme nedenarno korist v zvezi z zagotavljanjem zavarovalnega naložbenega produkta ali
izvajanjem pomožne storitve, razen kadar plačilo ali zagotovitev koristi:
Določila 528.č člena se smiselno uporabljajo tudi za zavarovalne posrednike.
- nima škodljivega vpliva na kakovost zadevne storitve za zavarovalca in
- ne vpliva na izpolnjevanje dolžnosti zavarovalnice, zavarovalnega zastopnika, zavarovalnega posrednika,
zavarovalno zastopniške družbe ali zavarovalno posredniške družbe, da deluje pošteno, pravično in
strokovno v skladu z najboljšimi interesi zavarovalca

LEGENDA:- s črno pisavo so obarvani odstavki 545. člena ZZavar-1, ki določajo obveznosti zavarovalnega zastopnika
- z modro pisavo so obarvani odstavki 545. člena ZZavar-1, ki določajo način izpolnjevanja obveznosti
'- z zeleno pisavo sta obarvana 521. (1.-8. odstavek) in 528.č člena ZZavar-1, na katera se sklicuje prvi odstavek 545. člena ZZavar-1

***522. člen (obveščanje zavarovalcev ob sklenitvi zavarovalne pogodbe)
(1) Distributer zavarovalnih produktov ob sklenitvi zavarovalne pogodbe iz prvega odstavka prejšnjega člena stranke z obvestilom v pisni ali elektronski obliki seznaniti s podatki o:
1. firmi, pravnoorganizacijski obliki, sedežu in naslovu zavarovalnice in podružnice, prek katere se sklepa zavarovalna pogodba;
2. splošnih zavarovalnih pogojih, ki veljajo za zavarovalno razmerje;
3. pravu, ki se uporabi za zavarovalno pogodbo, ali v primerih z mednarodnim elementom o pravici stranke, da sama izbere pravo, ki se uporablja za zavarovalno pogodbo v skladu z
uredbo iz drugega odstavka 529. člena tega zakona;
4. dostopu do poročila o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice iz 261. člena tega zakona;
5. notranjem postopku za reševanje pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj in o izvajalcu izvensodnega reševanja sporov iz prvega in drugega odstavka
579. člena;
6. o načinu izpolnitve, obsegu in dospelosti obveznosti zavarovalnice ter morebitnih garancijah;
7. času trajanja zavarovalne pogodbe;
8. o višini premije, pri čemer je zavarovalna premija razčlenjena na zavarovalno premijo za posamezne nevarnosti, če zavarovalno razmerje krije nevarnosti iz več zavarovalnih vrst, in o
višini prispevkov, davkov in drugih stroškov, ki se zaračunavajo poleg premije, in o skupnem znesku plačil;
9. roku, v katerem ponudnika veže ponudba;
11. nazivu in naslovu nadzornega organa, ki je pristojen za nadzor nad zavarovalnico;
12. pogojih za vzpostavitev mirovanja;
13. tem, če zagotavlja svetovanje glede zavarovalnega produkta, ki ga prodaja.
(2) V primeru življenjskih zavarovanj pisno oziroma elektronsko obvestilo iz prejšnjega odstavka ali predloženi zavarovalni pogoji vsebujejo tudi informacije za razumevanje tveganj, ki jih s
sklenitvijo zavarovalne pogodbe prevzame zavarovalec, in informacijo o pravici iz 525. člena tega zakona.
(3) V primeru življenjskega zavarovanja, nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja s pravico do povračila dela zavarovalne premije obvestilo zavarovalcu poleg podatkov iz prejšnjega
odstavka obsega tudi podatke o:
1. osnovah in merilih za udeležbo pri dobičku;
2. tabeli odkupnih vrednosti;
3. minimalni zavarovalni vsoti ali minimalnemu obdobju trajanja zavarovanja za spremembo zavarovanja v zavarovanje brez premije (kapitalizacija) in o pravicah iz takega zavarovanja;
4. v primeru zavarovanj, pri katerih so upravičenja vezana na enote investicijskega sklada o naložbah in naravi sredstev investicijskega sklada;
5. v primeru zavarovanj, pri katerih so upravičenja neposredno povezana s spremembo indeksa vrednostnih papirjev ali drugo referenčno vrednostjo o indeksu vrednostnih papirjev ali o
drugi referenčni vrednosti;
6. o davčni ureditvi, ki velja v primeru zavarovanja.
(4) Kadar se zavarovalni produkt kot del paketa ali skupnega dogovora ponudi skupaj s stranskim produktom ali stransko storitvijo, ki ni zavarovanje, seznani distributer zavarovalnih
produktov zavarovalca o tem, ali obstaja možnost nakupa posameznih delov ločeno, ter v tem primeru zagotovi ustrezen opis posameznih delov paketa ali skupnega dogovora ter
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka in če se tveganje ali zavarovalno kritje, ki izhaja iz takega paketa ali skupnega dogovora, ponujenega zavarovalcu, razlikuje od tveganj ali zavarovalnih
kritij posameznih delov, distributer zavarovalnih produktov zagotovi ustrezen opis posameznih delov paketa ali skupnega dogovora ter spremembe tveganj ali zavarovalnih kritij, ki
nastanejo zaradi medsebojnega vplivanja.
(6) Kadar je zavarovalni produkt dopolnilni produkt blaga ali storitve, ki ni zavarovalna pogodba, kot del paketa ali skupnega dogovora, distributer zavarovalnih produktov ponudi zavarovalcu možnost nakupa
blaga ali storitve ločeno. To določilo se ne uporablja, kadar je zavarovalni produkt dopolnilni produkt v razmerju do investicijske storitve ali dejavnosti, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja trg finančnih
instrumentov, v razmerju do investicijskih skladov in alternativnih investicijskih skladov, kot je opredeljeno v zakonih, ki urejata investicijske sklade in alternativne investicijske sklade, v razmerju do dodatnega
pokojninskega zavarovanja, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje, v razmerju do kreditne pogodbe, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja potrošniške kredite, ali v razmerju do
plačilnega računa, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja plačilne storitve, storitve izdajanja elektronskega denarja in plačilne sisteme.

(7) V primerih iz četrtega in šestega odstavka tega člena distributer zavarovalnih produktov določi zahteve in potrebe zavarovalca glede na zavarovalne produkte, ki so del celotnega
paketa ali skupnega dogovora.
(8) Četrti do sedmi odstavek tega člena se ne nanašajo na zavarovalne produkte, ki zagotavljajo kritja za različne vrste tveganj (paketne zavarovalne pogodbe).
Obveščanje zavarovalca ob sklenitvi zavarovalne pogodbe (522. člen ZZavar-1) je v prvi vrsti dolžnost zavarovalnice. Zavarovalni posrednik pa je dolžan spremljati, ali zavarovalnica to
dolžnost izpolnjuje in v primeru, če obveščanja s strani zavarovalnice ni oziroma ni ustrezno, pozvati zavarovalnico k izpolnitvi oziroma dopolnitvi, razen v kolikor je zavarovalni
posrednik izrecno posebej dogovorjen z zavarovalnico, da zavarovalca sam obvešča ob sklenitvi zavarovalne pogodbe po 522. členu ZZavar-1. Dvojno obveščanje, s strani
zavarovalnice in s strani zavarovalnega posrednika, zavarovalcu namreč ni v korist ampak v breme.
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