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EPA 2554-VII

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji 11. 4. 2018, na podlagi druge alineje prvega
odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00,
24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), sprejel naslednje
MNENJE
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu
(ZZavar-1A) - druga obravnava
Državni svet podpira Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zavarovalništvu (ZZavar-1A), ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada.
S predlogom zakona se implementira določbe Direktive (EU) 2016/97 v slovenski pravni red
ter zagotavlja izboljšavo zapisanih določil,odpravlja pa se tudi ugotovljene nedoslednosti
glede implementacije določb Direktive Solventnost II.
S predlaganimi rešitvami se zagotavlja višjo raven zaščite imetnikov zavarovalnih polic, bolj
kakovostne informacije za potrošnike in ustreznejša pravila poslovanja za prodajalce
zavarovanj. Zaradi nedavnih pretresov na finančnih trgih se je izkazala nujnost zagotavljanja
učinkovitega varstva potrošnikov v vseh finančnih sektorjih, okrepiti pa je treba tudi zaupanje
strank in bolj poenotiti normativno ureditev glede distribucije zavarovalnih produktov, da bi
bila zagotovljena ustrezna raven varstva strank v celotni EU.
Državni svet je bil seznanjen s pripombami in predlogoma amandmajev Gospodarske
zbornice Slovenije oziroma Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije k predlogu
zakona, s katerimi se predlaga omilitev pogojev za izdajo in za odvzem dovoljenja za
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in posredovanja osebam, ki so bile
pravnomočno obsojene zaradi kaznivega dejanja, in tako prepreči prekomeren in
neutemeljen poseg v ustavne pravice državljanov. Prav tako se predlaga, da se pri določanju
višine globe za prekršek upošteva tudi višino prihodkov oseb, ki so oglobljene.
Ob izraženi podpori predlogu zakona Državni svet predlaga, da se predlagatelj zakona
uskladi s predlagateljem obravnavanih amandmajev glede njihove ustreznosti, in da se v
nadaljnjem zakonodajnem postopku tako usklajeni amandmaji tudi sprejmejo.
***
Za poročevalko je bila določena državna svetnica mag. Marija Lah.
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