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Trg republike 3
1000 Ljubljana SLOVENIJA
tel: +3861 4763400
fax: +3861 4763417

Agencija za zavarovalni nadzor
Številka: 30220- ~~S 101-12
Datum: 21.12.2001

Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi 238. in 356. clena Zakona o zavarovalništvu
(Ur.!. RS, št. 13/00,91/00 in 12101)in na podlagi sklepa Senata z dne 21.12.2001, ki so
ga sprejeli predsednik senata mag. Jurij Gorišek in clani senata dr. France Križanic,
Pavel Brglez, Dušan Kidric in Karmen Mlinar, na zahtevo vložnika družbe AGD
ENGINEERING d.o.o., zavarovalna posredniška družba, Celovška 122, 1000 Ljubljana,
za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja, izdaja
naslednje
.
DOVOLJENJE
Agencija za zavarovalni nadzor izdaja družbi AGD ENGINEERING d.o.o., zavarovalna
posredniška družba, Celovška 122, 1000 Ljubljana, dovoljenje za opravljanje dejavnosti
zavarovalnega posredovanja.

Obrazložitev:
Družba, ki ima maticno številko 5734479 in je vpisana pri Okrožnem sodišcu v Ljubljani
pod vložno številko 1/21783/00, je pri Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju:
Agencija) dne 06.07.2001 vložila zahtevo za uskladitev dejavnosti zavarovalnega
posredovanja na podlagi 357. clena Zakona o zavarovalništvu (v nadaljevanju: zakon), na
podlagi dovoljenja za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, ki ga je družba pridobila od
Urada za zavarovalni nadzor.
Zahtevku niso bila predložena vsa predpisana dokazila iz 2. do 6. tocke prvega odstavka
66. clena in 234. clena do 237. clena zakona, zato je po pozivu Agencije vložnik dopolnil
zahtevek dne 14.12.2001 in priložil vsa zahtevana dokazila.
Zavarovalna posredniška družba je pravna oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja
storitve posredovanja zavarovalnic pri sklepanju zavarovalnih pogodb. Zavarovalna
posredniška družba lahko opravlja samo storitve zavarovalnega posredovanja. Ne glede
na to lahko v skladu s 1. tocko 2. odstavka 236. clena zakona družba opravlja tudi
storitve kreditnega posredovanja, oziroma storitve posredovanja investicijskih kuponov
vzajemnih skladov oziroma podobnih financnih proizvodov, ce izpolnjuje pogoje za
opravljanje teh storitev dolocenih z zakoni oziroma drugimi predpisi, ki urejajo opravljanje
teh storitev.
Na podlagi 2. tocke 2. odstavka 236. clena zakona pa lahko družba za zavarovalnico
opravlja tudi posle, ki so z zavarovalnimi posli v neposredni zvezi (14. clen zakona):
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posredovanje pri prodaji oziroma prodaja v zavarovalnih primerih poškodovanih
predmetov, ki ob reševanju škodnih primerov pripadejo zavarovalnici; izvajanje ukrepov
za preprecevanje in odpravljanje nevarnosti, ki ogrožajo zavarovano premoženje in
osebe; ocena stopnje izpostavljenosti zavarovalnega objekta in ocenjevanje škod;
opravljanje drugih intelektualnih in tehnicnih storitev v zvezi z zavarovalnimi posli.
Senat Agencije je po preucitvi zahtevka in celotne dokumentacije ugotovil, da družba
izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti
zavarovalnega posredovanja. Izdaja tega dovoljenja je tako utemeljena na podlagi 238. in
356 clena zakona.

PRAVNI POUK:
Zoper odlocbo ni dovoljena pritožba. Možno je vložiti tožbo na Vrhovno sodišce v
Ljubljani v roku 15 dni od vrocitve te odlocbe. Tožba se vloži pri navedenem sodišcu ali
pošlje po pošti v treh izvodih, s priloženim prepisom ali kopijo te odlocbe.

Odlocbo pripravila: Andreja Žmavc

Ta prepis Je soglasen z Izvirnikom.
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