
e-Zavarovanja, zavarovalniško zastopanje, d.o.o.                                             
Kolodvorska 8 
1230 Domžale 

Obvestilo v skladu z 217. členom Zakona o zavarovalništvu 
 
Spoštovani zavarovalec / zavarovalka,  
 
V skladu z določili 2. in 3. odstavka 217. člena Zakona o zavarovalništvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.: 99/2010), vas 
seznanjam z naslednjimi podatki:  
 

1. Ime in priimek ter naslov zastopnika/zastopnice: Andrej Furlan, stanujoč/a Krivec 1, 1000 Ljubljana  
 

2. Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja sem od Agencije za zavarovalni nadzor pridobil/a dne 11.8.2008 pod 
številko 40110-1288/08-4. 

 
3. Podjetje e-Zavarovanja, zavarovalniško zastopanje, d.o.o., Kolodvorska 8, 1230 Domžale  v okviru sklenjenih pogodb o 

zastopanju zastopa zavarovalnice: 
 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana 
 TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper 
 ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper 
 ZAVAROVALNICA TILIA , D.D., Seidlova cesta5, 8000 Novo Mesto 
 Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankarjeva 3, 2000 Maribor 

 zatopnik Andrej Furlan, redno zaposlen (direktor) v podjetju, sem pooblaščen za sklepanje osebnih, premoženjskih                  in 
zdravstvenih zavarovanj v imenu in za račun naštetih zavarovalnic 

 
4. Seznanjam vas, da nimam neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic ali delež v 

kapitalu  v nobeni od naštetih zavarovalnic v točki 3. 
 
5. Seznanjam vas, da zavarovalniško zastopniška agencija e-Zavarovanja d.o.o. nima posrednega ali neposrednega deleža, ki 

predstavlja več kot 10% delež  glasovalnih pravic ali delež v kapitalu  v nobeni od naštetih zavarovalnic v točki 3. 
 

6. Seznanjam vas, da nobena zavarovalnica našteta v točki 3 oz. od nje odvisna družba nima posrednega ali neposrednega deleža, ki 
predstavlja več kot 10% delež  glasovalnih pravic ali delež v kapitalu  zavarovalniško zastopniške agencije e-Zavarovanja d.o.o., 
v kateri sem zaposlen. 

 
7. Seznanjam vas o izvensodnem postopku reševanja sporov med potrošniki in ponudniki ter o internem postopku za reševanje 

pritožb zavarovalcev iz 333.a člena Zakona o zavarovalništvu.  
 

o Zavarovalnice morajo vzpostaviti shemo izvensodnega reševanja sporov med ponudniki zavarovalniških storitev in 
strankami (potrošniki). 

o Obliko in sestavo telesa, ki odloča o sporu, način ter postopek odločanja predpiše zavarovalnica s svojim notranjim aktom 
ter ga javno objavi v dnevnem tisku oziroma strokovnem tisku, ki je namenjen potrošnikom. 

o Zavarovalnica mora v zavarovalnih pogojih objaviti informacijo o shemi izvensodnega reševanja sporov. 
 

Zavarovalnice morajo vzpostaviti interni postopek za reševanje pritožb zavarovalcev. 
o Mediacije so možne v potrošniških sporih in drugih sporih iz zavarovalnih in odškodninskih razmerij na podlagi zavarovalnih pogodb ali na podlagi zakona, in sicer o 

pravicah zavarovalca, zavarovanca, oškodovanca ali zavarovalnice. 
o Stranke pritožbenega postopka so lahko vse fizične in pravne osebe, ki z zavarovalnico vzpostavijo pogodbeno ali drugo razmerje na podlagi dejavnosti, ki jo izvaja 

zavarovalnica. 
o Stranke lahko pritožbe v zvezi z našimi ravnanji ali odločbami podajo ustno ali pisno na sedežu družbe        
o Pritožbo obravnava pristojni organ zavarovalnice, v skladu s pravilnikom, ki ureja interni pritožbeni postopek. 
o Če se z rešitvijo vaše pritožbe in odločitvijo pristojne pritožbene komisije ne strinjate, lahko pod določenimi pogoji svojo pritožbo posredujete v nadaljnje reševanje 

tudi institucijami izven sodnega reševanja sporov: mediacijskemu centru ali varuhu pravic s področja zavarovalništva pri Slovenskem zavarovalnem združenju, 
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana. 

o Varuh pravic s področja zavarovalništva odloča o sporih med strankami in zavarovalnicami, do katerih je prišlo zaradi nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa ter 
drugih dobrin poslovnih običajev in temeljnih standardov zavarovalne stroke. 

 
8. Nadalje vas želim seznaniti tudi o tem, da nisem obligacijsko zavezan kot ekskluzivni  zastopnik za nobeno od naštetih 

zavarovalnic oz. podjetij naštetih v točki 3 in da ne dajem nasveta za sklenitev pogodbe po 4. odstavku 217 člena o 
zavarovalništvu. 

 
Zavarovalni zastopnik: 
       Andrej Furlan 
 
 
 
Ime in priimek referenta ki je prejel pristopnico:___________________________  
 
Poslovalnica:    _____________________________________ 
 
Kraj in datum: _____________________________ 
 
 
Sklenitelj zavarovanja-Zavarovalec: ________________________________________ 
 
 
Žig:  


