ZDRUŽENJE ZAVAROVALNIH POSREDNIKOV SLOVENIJE
POVEZUJE ETIČNO ODGOVORNA PODJETJA
Profesionalnost posrednikov povečuje varnost zavarovalcev – Skupna
stališča in zaveze do zakonodaje – Spodbujanje razvoja stroke
Zavarovalno posredništvo je v Sloveniji relativno mlada dejavnost, v zakonodaji prvič urejena
šele leta 2000. Da bi se lažje in hitreje razvijala in da bi družbe, ki delujejo na tem področju
skupaj predstavljale in zastopale stroko, so ustanovile Združenje zavarovalnih posrednikov
Slovenije (ZZPS), ki deluje pri Podjetniško trgovski zbornici GZS. V združenje je vključena
približno tretjina družb, ki so sicer vpisane v register zavarovalnih posrednikov pri Agenciji za
zavarovalni nadzor.

ZAKONSKO STROGO OPREDELJENA DEJAVNOST

Družbe, ki so članice ZZPS, se zavezujejo k doslednemu spoštovanju zakonskih določb o
zavarovalnem posredništvu. Njihovo delo opredeljuje Zakon o zavarovalništvu, ki tako kot
drugi predpisi v ospredje postavlja delovanje v korist zavarovalca in ne zavarovalnice.
Za razliko od drugih ponudnikov zavarovalnega posredništva se člani ZZPS zavezujejo tudi k
spoštovanju poklicne etike in morale. Pogoj za članstvo v združenju je sprejemanje Kodeksa
dobrih poslovnih običajev. O kršitvah Kodeksa razsoja posebno Razsodišče.
Tako zakonodaja kot Kodeks poudarjata neodvisnost in profesionalnost zavarovalnih
posrednikov, ki morajo za opravljanje svoje dejavnosti izpolniti tudi vrsto specifičnih zahtev:
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor lahko pridobijo le na osnovi preizkusa znanj, svojo
poklicno odgovornost pa morajo imeti obvezno zavarovano. Tudi zaradi zahtevnih pogojev za
opravljanje dejavnosti so med pomembnimi nalogami ZZPS nenehno spremljanje stanja v
stroki in predlaganje ukrepov za nadaljnji razvoj stroke ter zastopanje interesov članov pri
sprejemanju zakonodaje.

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS

Predpisi so usmerjeni v zagotavljanje varnosti zavarovalcev pri sklepanju pogodb z
zavarovalnicami, neodvisni zavarovalni posredniki, ki v razmerju med njimi delujejo kot
strokovni svetovalci, pa varnost svojih klientov povečujejo tudi z izmenjavo dobrih praks, s
samoregulacijo, s pripravo in širjenjem strokovnih vsebin. Za razvoj stroke in standardov
ZZPS skrbi tudi z vzpostavljanjem ustrezne mediacije v skladu s sprejetimi Pravili za
izvensodno reševanje sporov. Združenje neodvisnost svojih članov zastopa tudi pri
vzpostavljanju povezav in ustreznih oblik sodelovanja s Slovenskim zavarovalnim
združenjem ter z drugimi pomembnimi akterji na področju zavarovalništva.

NADZOR IN SODELOVANJE

Delovanje zavarovalnih posrednikov v skladu z zakonskimi določbami nadzira Agencija za
zavarovalni nadzor, ki je med drugim pristojna tudi za sprejemanje predpisov o preizkusu
strokovnih znanj, potrebnih za dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredništva.
ZZPS si v sodelovanju z Agencijo prizadeva za zviševanje strokovnih standardov – tudi v
skladu z evropskimi direktivami, ki bodo implementirane v naslednjih letih. Združenje se pri
svojih projektih zgleduje po uglednih mednarodnih asociacijah, kakršna je npr. BIPAR evropska federacija zavarovalnih posrednikov. Slovensko združenje, ustanovljeno v
začetku leta 2010, načrtuje tesnejše povezave s tovrstnimi mednarodnimi organizacijami.
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