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POVZETEK IN POSVETOVANJE1 

I. POVZETEK 

Cilj preiskave sektorja poslovnega zavarovanja je analizirati zagotavljanje zavarovalnih 
produktov in storitev podjetjem v Evropski uniji. Kot je junija 2005 v svojem sporočilu navedla 
komisarka Kroes, je poglavitni cilj razumeti delovanje sektorja, tako da bi lahko na podlagi tega 
odkrivali primere izkrivljanja konkurence. Komisija ali nacionalni organi za konkurenco, 
vključeni v Evropsko mrežo za konkurenco, lahko nato obravnavajo taka izkrivljanja v skladu s 
členom 81 ali 82 Pogodbe. 

Predhodne ugotovitve preiskave sektorja, kot so opisane v tem vmesnem poročilu, 
temeljijo na pregledih dokumentov ter na anketi, opravljeni med zavarovalnicami, 
zavarovalnimi posredniki in pozavarovatelji, ter med nacionalnimi združenji zavarovateljev, 
med posredniki in odgovornimi za obvladovanje tveganj. Pri anketi med zavarovatelji in 
posredniki, večinoma zavarovalnimi agenti, so se uporabile statistične metode vzorčenja. Odziv 
na anketo je na različnih stopnjah njene izvedbe znašal od 80 % do 100 %. 

Preiskava sektorja je zajela naslednja področja: 
• finančni vidiki sektorja poslovnega zavarovanja; 
• trajanje pogodb v sektorju poslovnega zavarovanja; 
• pozavarovanje; 
• struktura, naloge in nagrajevanje distribucijskih poti; 
• horizontalno sodelovanje med zavarovatelji. 

1. FINANČNI VIDIKI SEKTORJA POSLOVNEGA ZAVAROVANJA 
Rezultati, ki temeljijo na standardnem koeficientu donosnosti, ki se na splošno uporablja 

v dejavnosti in je konkurenčno merilo uspešnosti, kažejo, da je donosnost v poslovnem 
zavarovanju na ravni EU-25 visoka. Donosnost pred obdavčitvijo v poslovnem zavarovanju je 
leta 2005 na treh največjih evropskih zavarovalnih trgih znašala 26 %, z visokim nihanjem tako 
po vrstah zavarovanja kot po državah članicah. Stopnja dobička iz sklenjenih zavarovanj se po 
EU-25 razlikuje do 200 % za isto vrsto zavarovanja in do 100 % znotraj ene države za različne 
vrste zavarovanja. V večini držav članic se je donosnost ves čas ohranjala, vendar je v novih 
državah članicah občutno višja kot v EU-15. 

Stroškovne osnove zavarovalnic se po EU-25 precej razlikujejo in niso usklajene. Zlasti 
zavarovatelji v novih državah članicah vedno izkazujejo višje stopnje stroškov kot zavarovatelji 
v EU-15. Tako se zdi, da na ravni držav članic manj učinkoviti trgi tudi izkazujejo višjo 
donosnost. 

Intenzivnost nihanja donosnosti priča o precejšnji razdrobljenosti trga in nakazuje, 
koliko bi bilo mogoče znižati cene v več državah članicah.  

Visoka in trajna donosnost v nekaterih državah članicah je mogoče posledica 
uresničevanja tržne moči. Nadaljnja preiskava bo usmerjena v morebitno vzročno povezanost 
med finančno uspešnostjo in morebitnimi ovirami za konkurenco na nekaterih trgih. 

Na koncu je treba opozoriti, da nekatere države članice stalno izkazujejo višjo donosnost 
sklenjenih zavarovanj v segmentih malih in srednjih podjetij kot v segmentih velikih podjetij. 

                                                 
1  Celotno besedilo vmesnega poročila o preiskavi sektorja poslovnih zavarovanj je na voljo na naslovu 

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_240120
07.pdf  

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
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To bi lahko kazalo, da se v teh državah članicah iz zavarovalne dejavnosti za mala in srednja 
podjetja krijejo nizki donosi v segmentu velikih podjetij.  

2. TRAJANJE POGODB V SEKTORJU POSLOVNEGA ZAVAROVANJA 
Podatki raziskave kažejo, da povprečno trajanje zavarovalnih pogodb za določeno vrsto 

zavarovanja občutno niha po državah članicah. V veliko državah članicah se večina 
zavarovalnih pogodb sklepa na letni podlagi, medtem ko so dolgoročne pogodbe običajnejše v 
nekaterih državah članicah, kot so Avstrija, Italija, Nizozemska in Slovenija. 

Poleg tega so običajna praksa klavzule, ki omogočajo samodejno obnovo ali podaljšanje 
pogodb. 

Podatki tu ne kažejo na kake pomembnejše razlike med velikimi podjetji ter malimi in 
srednjimi podjetji. 

V določenih primerih je trajanje zavarovalnega kritja, ki ga ponuja pogodba, bistvena 
lastnost produkta, ki ga opredeljuje in trži zavarovalnica. Vse dokler je trajanje pokritja sestavni 
del opredelitve produkta, bi nanj težko gledali kot na omejevanje konkurence. Ko pa ni tako, 
lahko dolgoročne pogodbe v sektorju poslovnih zavarovanj v določenih okoliščinah sprožajo 
pomisleke o konkurenci, povezane z nevarnostjo zaprtja trga zavarovanj za nove tekmece.  

Ocena zapiralnih učinkov dolgoročnih pogodb bo precej odvisna od kumulativnega 
učinka mrež podobnih dolgoročnih pogodb na dostop na trg. Odvisna bo tudi od presoje drugih 
dejavnikov, ki se nanašajo na gospodarske in pravne vidike pogodbe. Ti dejavniki so po eni 
strani povezani z možnostjo novega tekmeca, da prodre v sveženj pogodb, po drugi strani pa z 
razmerami, v katerih konkurenčne sile delujejo na upoštevnem trgu. Nazadnje je treba oceniti, 
koliko pogodbe, ki jih je sklenil določen zavarovatelj, prispevajo h kumulativnemu učinku 
celote podobnih pogodb na tem trgu. 

Nadaljnja raziskava bo ocenila verjetnost, da ta tveganja privedejo do zaprtja trga. 

3. POZAVAROVANJE 
Veliko vodilnih svetovnih pozavarovateljev ima sedež v Evropski uniji. Zavarovalne 

pogodbe sklepajo s podjetji na mednarodni ravni, saj je že samo pozavarovanje predvsem 
mednarodna dejavnost. 

V praksi Evropske komisije na področju ocene združitev velja, da je treba zagotavljanje 
pozavarovanja obravnavati kot en sam upoštevni produktni trg, ki zajema zagotavljanje 
pozavarovanja za vse zavarovalne vrste tveganj, ker lahko pozavarovatelj, ki pokriva tveganja 
določene zavarovalne vrste, brez težav in hitro prenese kapital in sredstva iz tiste vrste v drugo 
zavarovalno vrsto (zamenljivost na strani ponudbe).  

Rezultati preiskave sektorja kažejo, da 91 % zavarovateljev pri izbiri pozavarovatelja 
upošteva njegovo boniteto in da je 95 % teh zavarovateljev opredelilo minimalno boniteto, do 
katere še razmišljajo o vplačilu pozavarovanja pri katerem koli pozavarovatelju. Tu se postavlja 
vprašanje zamenljivosti na strani ponudbe različnih pozavarovateljev in tega, ali lahko ocene v 
posameznih primerih vplivajo na opredelitev produktnega trga. 

Poleg tega se v primeru znižanja bonitete precejšnjega števila pozavarovateljev postavi 
vprašanje, ali bi zavarovatelji ohranili svoja pričakovanja glede bonitete, saj bi to privedlo do 
položaja, v katerem bi bilo zgolj omejeno število pozavarovateljev sposobno zagotavljati kritje 
za večino zavarovateljev. 

Preiskava tudi kaže, da pozavarovalnice, ki delujejo v EU, v svoje pogodbe s strankami, 
ki so neposredni zavarovatelji, vključujejo tako imenovano klavzulo „najboljših pogojev“. Ta 
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klavzula določenemu pozavarovatelju zagotavlja pravico do vseh ugodnejših pogojev, za katere 
bi se lahko v okviru iste pozavarovalne ureditve dogovorila isti neposredni zavarovatelj in drugi 
pozavarovatelj. Ta klavzula „najboljših pogojev“ je lahko vključena tako v pogodbo kot v 
fakultativno pozavarovanje. Oblikovana je različno in včasih jo vključijo celo tako, da na 
pogodbo dodajo žig. 

Klavzula „najboljših pogojev“ usklajuje pogoje na najugodnejši ravni za zadevne 
pozavarovatelje, ne glede na značilnosti teh pozavarovateljev, v škodo neposrednega 
zavarovatelja in konec koncev tudi končne stranke poslovnega zavarovanja. Ta klavzula tudi 
povečuje preglednost cen in bi v določenih tržnih razmerah lahko prerasla v omejevanje 
konkurence v smislu člena 81(1) ES. Vendar pa je nekaj anketirancev podalo argumente v prid 
takemu ravnanju. 

4. STRUKTURA, NALOGA IN NAGRAJEVANJE DISTRIBUCIJSKIH POTI 
Produkti poslovnega zavarovanja se distribuirajo po različnih poteh ali neposredno prek 

zavarovalnic ali posredno prek izključnih (ali povezanih) zastopnikov, zastopnikov več 
zavarovalnic (ali neodvisnih zastopnikov), zavarovalnih agentov, bank ali drugih finančnih 
ustanov. 

Struktura distribucijskih poti se zaradi zgodovinskih in kulturnih razlogov razlikuje po 
državah članicah, obstajajo pa tudi razlike zaradi zadevnih vrst zavarovanja in/ali profilov 
strank. Čeprav veliko zavarovalnic deluje preko več kot ene distribucijske poti, na trgu 
poslovnih zavarovanj v EU prevladujejo zavarovalni agenti. Izključni zastopniki so pri večini 
vrst zavarovanja drugi najpogostejši način distribucije v EU. 

Nekatere distribucijske strukture (npr. mreže izključnih zastopnikov) lahko v določenih 
okoliščinah učinkujejo kot ovira za vstop novih tekmecev. V nasprotju s tem pa pot z 
zavarovalnim agentom lahko olajša vstop tujim zavarovateljem, ki nimajo lastne distribucijske 
mreže ali pa je ta premalo razvita. Anketa med zavarovatelji kaže, da je dostop do distribucijske 
infrastrukture eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na odločitev zavarovateljev za 
vstop na nov trg. 

Naloga zavarovalnih agentov se je v zadnjih dvajsetih letih spremenila. Iz tradicionalne 
vloge posrednikov med potrebami trga in zavarovalno ponudbo, katerih storitve so povezane s 
prenosom tveganja od strank na zavarovatelje, je prerasla v vlogo ponudnikov storitev strankam 
in zavarovateljem. Zaradi vse večjega utrjevanja in koncentracije trgov zavarovalnih agentov se 
povečujejo obseg in sredstva zavarovalnih agentov. Poleg tega so zavarovalni agenti zaradi 
tehnološkega napredka začeli svojim strankam ponujati vrsto dodatnih in inovativnih storitev.  

Rezultati preiskave sektorja kažejo, da zavarovalni agenti v povprečju sicer sodelujejo z 
veliko zavarovatelji, vendar je velik del njihovega poslovanja omejen le na zelo majhno število 
zavarovateljev. 

Zavarovalni agenti imajo hkrati vlogo svetovalca svojim strankam in distribucijske poti 
zavarovatelja, pogosto s pooblastili za sklepanje zavarovanj in zavezujočimi pooblastili. Ta 
dvojna vloga lahko privede do navzkrižja interesov med objektivnostjo nasvetov, ki jih ponujajo 
strankam, in lastnimi poslovnimi interesi. 

Med dejavniki, ki določajo, katerega zavarovatelja bo zavarovalni agent priporočil 
svojim strankam, so najpomembnejši navedena cena transakcije, finančni položaj zavarovatelja 
in širina kritja tveganja, ki je na voljo. Pomen teh dejavnikov se povsod po EU rahlo razlikuje 
glede na to, ali stranka spada v kategorijo velikih ali v kategorijo malih in srednjih podjetij. 
Vseeno pa se zdi, da zavarovalni agenti na splošno bolje obveščajo velika podjetja kot mala in 
srednja podjetja. Kljub občutnim razlikam med državami članicami v številu ponudb višine 
zavarovalne premije in pogojih različnih zavarovateljev, na katere se zavarovalni agent opira pri 
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svetovanju strankam, se to število povečuje v skladu z vse bolj zapletenimi tveganji, ki jih je 
mogoče zavarovati. Kolikor večje je tveganje, toliko boljšega svetovanja so deležne stranke. 

Vloga neodvisnih posrednikov, zlasti zavarovalnih agentov, pri spodbujanju konkurence 
na zavarovalniškem trgu je lahko oslabljena ne samo v primerih navzkrižja interesov zaradi 
njihove zgoraj navedene dvojne vloge, temveč tudi v primerih navzkrižja interesov, povezanega 
z njihovim nagrajevanjem. Takšna navzkrižja interesov lahko škodijo objektivnosti nasvetov, ki 
jih dajejo svojim strankam. 

Zato je bila zaradi tako imenovane preiskave „Spitzer“, ki je leta 2004 in 2005 potekala 
v Združenih državah in je vključevala največja svetovna podjetja zavarovalnih agentov in več 
zavarovalnic, posebna pozornost posvečena provizijam po učinku. Provizije po učinku so plačila 
zavarovateljev posrednikom na podlagi doseganja dogovorjenih ciljev. Lahko pa bi tudi 
delovala kot spodbuda, da posredniki na primer usmerijo velike ali dobičkonosne posle k 
izbranim zavarovalnicam. Ni pa nujno, da je to tudi v interesu strank. 

Rezultati preiskave sektorja potrjujejo, da so bili v preteklosti sporazumi o provizijah po 
učinku razširjeni v veliko državah članicah, zlasti v EU-15. Provizije po učinku so bile 
pomemben vir dohodka nekaterih posrednikov, kar kaže na možnost navzkrižja interesov. Zdi 
se, da se je nekaj udeležencev na trgu zaradi preiskave v ZDA in večje pozornosti javnosti 
odločilo spremeniti svojo politiko sporazumov o provizijah po učinku, kar pa ne pomeni nujno, 
da so provizije po učinku popolnoma odpravili. Drugi udeleženci na trgu svojega ravnanja niso 
spremenili. Komisija namerava to vprašanje podrobneje proučiti. 

Kot so med preiskavo sektorja potrdila združenja odgovornih za obvladovanje tveganja, 
so stranke zavarovalnic kritične zaradi premajhne preglednosti nagrajevanja posrednikov. 
Preiskava kaže, da posredniki po vsej EU neradi sami priznavajo svojim strankam, da so za 
sklenitev zavarovanja nagrajeni s provizijo. Z izjemo Danske, Finske in Švedske anketiranci v 
preiskanih državah članicah sami razkrijejo svoje provizije samo 3 do 30 odstotkom svojih 
strank. Pri odgovorih anketirancev na zahtevo strank, da razkrijejo nagrajevanje, so ustrezne 
številke občutno višje. Seveda pa tem številkam ne gre popolnoma zaupati, saj je vrsta 
anketirancev navedla, da stranke baje sploh ne zahtevajo tovrstnih informacij. Pri provizijah je 
zavarovalna premija, ki jo plačajo zavarovanci, sestavljena iz cene za prevzem pokritja tveganja 
in cene za storitev posredovanja, saj sta združeni v sveženj. Splošna nepreglednost nagrajevanja 
posrednikov zmanjšuje možnosti za cenovno konkurenco na področju storitev posredovanja. 
Preiskava se bo dodatno posvetila temu vprašanju in poskušala zvedeti stališča strank 
poslovnega zavarovanja. 

Prepoved znižanja provizij s strani zavarovateljev bi lahko privedla do ohranjanja cene 
pri nadaljnji prodaji in bi tako pomenila omejevanje konkurence, ki ne bi imela koristi od 
skupinske izjeme, ki jo odobri Uredba o vertikalnih sporazumih in usklajenih ravnanjih (Uredba 
(ES) št. 2790/1999 z dne 22. decembra 1999). V Nemčiji je zniževanje provizij še vedno 
prepovedano z zakonom. Komisija bo podrobneje proučila, koliko je zniževanja provizij in ali 
obstajajo sporazumi ali ravnanja, ki posrednikom preprečujejo, da bi strankam zavarovalnih 
agentov nižali provizije.  

5. HORIZONTALNO SODELOVANJE MED ZAVAROVATELJI 
Horizontalno sodelovanje med zavarovatelji se močno razlikuje med posameznimi 

državami članicami in vrstami zavarovanja. 

Za nekatere oblike sodelovanja velja skupinska izjema v skladu z Uredbo (ES) št. 
358/2003, ki je bila prejeta 27. februarja 2003 in preneha veljati 31. marca 2010. Ta uredba 
odobri skupinsko izjemo za sporazume glede izračunov in študij, splošnih zavarovalnih pogojev, 
skupnega kritja tveganj in varnostnih naprav. 
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Raziskava zlasti kaže, da je sodelovanje na področju izračunov in študij intenzivno v 
Nemčiji in Belgiji ter, kar zadeva vrste zavarovanja, pri avtomobilskih zavarovanjih, 
zavarovanjih motenj posesti/poslovanja, okoljske odgovornosti, osebnih nezgodnih 
zavarovanjih/zavarovanjih stroškov zdravljenja in zavarovanjih splošne odgovornosti. Vendar se 
takšno sodelovanje ne zdi tako pomembno v državah članicah, kot so Madžarska, Danska in 
Poljska. Poleg tega je bistveno manjšega pomena pri zavarovanjih odgovornosti direktorjev in 
uradnikov, kreditnih in jamstvenih zavarovanjih. 

Nekaj združenj je v odgovorih navedlo, da zavarovalnicam, ki niso včlanjene, ne dajo 
vedno na voljo razpoložljivih izračunov in študij. 

Kot kaže sektorska preiskava, so sporazumi za skupno ugotavljanje in posredovanje 
splošnih zavarovalnih pogojev v panogi običajni in zadevajo tako rekoč vse vrste zavarovanja, 
predvsem pa zavarovanje motenj posesti/poslovanja in zavarovanje splošne odgovornosti. 
Vendar se ta oblika sodelovanja zdi nepomembna na Češkem in Poljskem, medtem ko je v 
Španiji, Grčiji in na Irskem postranskega pomena. 

Medtem ko je večina združenj navedla, da njihovi splošni zavarovalni pogoji niso niti 
zavezujoči niti priporočeni, jih je nekaj izjavilo, da svoje splošne zavarovalne pogoje 
priporočajo. Neko združenje je celo navedlo, da so njegovi splošni pogoji poslovanja 
zavezujoči. Poleg tega nekaj združenj svojih splošnih pogojev poslovanja ne da na voljo vsem 
zainteresiranim. 

Preiskava sektorja je proučila tudi klavzule o indeksiranju premij. Te klavzule so 
posebna vrsta splošnih pogojev poslovanja, s katerimi se pri pogodbah, sklenjenih za dobo več 
kot enega leta, ali pri podaljšanju ali obnovi obstoječe pogodbe, z uporabo določenega indeksa 
predvidi prilagoditev premije. Odgovori zavarovateljev v okviru preiskave sektorja kažejo, da 
klavzule o indeksiranju premij uporablja 28 % anketirancev. Ta povprečna številka pa prikriva 
dejstvo, da se uporaba takih klavzul močno razlikuje po različnih vrstah zavarovanja in državah 
članicah.  

Zdi se, da zavarovatelji uporabljajo predvsem klavzule o indeksiranju premij, ki so jih 
razvili sami. Le nekaj manj kot polovica anketirancev pa je navedla, da uporabljajo klavzule o 
indeksiranju, ki so jih razvila združenja zavarovateljev. Po podatkih, zbranih pri združenjih 
zavarovateljev, je približno šest združenj razvilo klavzule o indeksiranju premij, in to predvsem 
pri zavarovanjih motenj posesti/poslovanja. 

Podatki, zbrani pri zavarovalnicah, kažejo, da so pooli (interesne skupnosti), ki pokrivajo 
ozemlje ene same države članice, pogosti pri zavarovanju lastniškega tveganja. To velja tudi pri 
zavarovanju splošne odgovornosti, avtomobilskem zavarovanju in zavarovanju poklicne 
odgovornosti. Te oblike sodelovanja je zlasti veliko v Nemčiji, na Nizozemskem, v Belgiji, na 
Finskem in v Združenem kraljestvu. Manj pomembno se zdi v Italiji, baltskih državah članicah, 
na Madžarskem, v Sloveniji in na Poljskem. 

Kaže, da se združenja zavarovateljev ne vključujejo veliko v poole. Njihovo 
vključevanje se je na splošno nanašalo na različne vidike dejavnosti poolov, vključno z 
upravljanjem in koordinacijo poolov, upravljanjem sistemov izmenjave podatkov med člani 
poola ter obračunavanjem in poravnavo premij in zahtevkov. 

Ni videti, da bi sodelovanje na področju tehničnih specifikacij, pravil ali kodeksov 
ravnanja v zvezi z varnostno opremo bistveno vplivalo na politiko zavarovateljev v veliko 
državah članicah (Ciper, Danska, Estonija, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Malta, 
Poljska, Portugalska, Slovenija in Slovaška). Po drugi strani pa se zdi, da ima pomembno vlogo 
v Avstriji, Belgiji, Nemčiji, na Finskem, v Franciji, na Nizozemskem, Švedskem in v 
Združenem kraljestvu. Takšno sodelovanje zadeva predvsem zavarovanje motenj 
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posesti/poslovanja, prevozov in avtomobilsko zavarovanje. Na področju letalskih zavarovanj in 
vseh zavarovanj odgovornosti se zdi postranskega pomena. 

Sporazumi za likvidacijo škod so običajni v Nemčiji, na Nizozemskem, v Avstriji in na 
Portugalskem na področju avtomobilskih zavarovanj ter v Franciji, zlasti pri avtomobilskem 
zavarovanju in zavarovanju motenj posesti/poslovanja. Ta oblika sodelovanja pa je manj 
pomembna v mnogih državah članicah: v Češki republiki, Estoniji, na Finskem, Madžarskem, v 
Litvi, Luksemburgu, na Malti, na Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem, ravno tako v Italiji, na 
Irskem in v Združenem kraljestvu, kar zadeva zavarovanje motenja posesti/poslovanja in 
splošne odgovornosti. 

In končno, v sektorski preiskavi je bilo ugotovljeno, da združenja zavarovateljev 
zavarovateljem redko zaračunajo dostop do podatkov, ki se uporabijo pri izračunih rizičnih 
premij. 

Zaradi razlik med posameznimi državami članicami, ki glede na raziskavo segajo vse do 
sodelovanja med zavarovatelji, bi kdo lahko izrazil dvome o upravičenosti takšnega sodelovanja 
in obsegu izjeme, ki jo odobri Uredba o skupinski izjemi. Javno posvetovanje o tem vmesnem 
poročilu bi moralo biti priložnost za odprto in plodno razpravo o tem vprašanju. 

6. SKLEPNE UGOTOVITVE IN NASLEDNJI KORAKI 
Med preiskavo sektorja je nastala zelo obsežna zbirka podatkov o zgoraj obravnavanih 

petih vprašanjih. Ker pa so bili vprašalniki, poslani različnim akterjem na trgu, zapleteni in ker 
je zbiranje podatkov zahtevalo precej napora, zlasti od zavarovateljev in srednjih/malih 
posrednikov, odgovori niso bili vedno tako jasni, natančni in izčrpni, kot je bilo pričakovano. 

Zato namerava Komisija opraviti dodaten, ciljno usmerjen krog preiskav (vprašalniki 
in/ali pogovori) z različnimi zainteresiranimi stranmi. Komisija se bo pri teh dodatnih 
preiskavah posvetila predvsem konkretnim vprašanjem, ki sprožajo pomisleke o konkurenci. Te 
dopolnilne preiskave ne bodo samo pomagale pojasniti določenih vprašanj, ki so se pokazala pri 
doslej prejetih odgovorih, temveč bodo pri preiskavi sektorja poslovnih zavarovanj dala večji 
poudarek vidiku konkurence. 

Poleg tega bo Komisija stranke poslovnih zavarovanj (tj. mala in srednja podjetja ter 
velika podjetja) prek njihovih združenj proaktivno vključila v nadaljevanje preiskave, tako da bo 
lahko v končnem poročilu predstavila uravnotežen pogled na pereča vprašanja. 

Komisija z objavo tega vmesnega poročila začenja javno razpravo in ustvarja pogoje za 
odprto in plodno razpravo o različnih vprašanjih, na katera opozarja poročilo. Javna razprava se 
bo končala 10. aprila 2007.  

Dne 9. februarja 2007 bo v Bruslju javno zaslišanje, ki se ga bodo udeležile vse 
zainteresirane strani: zavarovalnice, posredniki, združenja zavarovateljev in posrednikov, 
zakonodajalci in združenja, ki zastopajo stranke poslovnih zavarovanj. 

V končnem poročilu preiskave sektorja bodo podane ugotovitve novega kroga preiskav 
in komentarji ustreznih vprašanj, ki so se pojavila med javnim posvetovanjem in zaslišanjem. 
Objavljeno bo septembra 2007. 
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II. POSVETOVANJE 

1. VPRAŠANJA ZA POSVETOVANJE 
Komisija bi z udeleženci na trgu in organi oblasti rada vzpostavila dialog o predhodnih 

ugotovitvah preiskave sektorja, predstavljenih v vmesnem poročilu. Zato Komisija poziva 
udeležence v panogi, stranke poslovnega zavarovanja in druge zainteresirane strani, naj ji 
pošljejo svoja stališča in komentarje glede teh predhodnih ugotovitev. Poleg tega se lahko 
zainteresirane strani, ki bi se rade pogovorile o katerem koli vprašanju poslovnih zavarovanj, 
povezanem s konkurenco, obrnejo neposredno na Komisijo. 

Komisija je izpostavila vrsto vprašanj za posvetovanje. Tako bodo zainteresirane strani 
lahko podale svoja stališča glede ključnih vprašanj. So pa seveda izredno dobrodošle tudi vse 
druge pripombe zainteresiranih strani o predhodnih ugotovitvah, ki so predstavljene v 
vmesnem poročilu in niso neposredno povezane s spodnjimi vprašanji. 

Komisija je izpostavila naslednja vprašanja za posvetovanje: 

 Razlike med kombiniranimi stopnjami  
VPR. 1 Ali je mogoče prepričljivo upravičiti očitne razlike v višini kombiniranih stopenj 
za mala in srednja podjetja ter velika podjetja, ki se pojavljajo v nekaterih delih EU-25?  

 Klavzula „najboljših pogojev“ 
VPR. 2 Koliko je na pozavarovalnih in sozavarovalnih trgih razširjena uporaba tako 
imenovane klavzule „najboljših pogojev“? Od kod izhaja ta klavzula? 

VPR. 3 Na kateri stopnji pogajanj se pojavi tovrstna klavzula in katere stranke jo 
zahtevajo/koliko je takih strank? 

VPR. 4 Kako se ta klavzula uveljavi? 

VPR. 5 Kakšen je učinek tovrstne klavzule na trg? 

 Dolgoročne pogodbe 
VPR. 6 Ali ste kdaj doživeli, da zavarovatelji, ki so želeli prodreti na nove trge in/ali 
pridobiti nove stranke, tega niso mogli storiti zaradi trajanja zavarovalnih pogodb? Prosimo, 
obrazložite svoj odgovor in pri tem upoštevajte tudi obstoj klavzul o odpovedi in samodejni 
obnovitvi/podaljšanju. 

VPR. 7 Ste že doživeli, da bi trajanje zavarovalnih pogodb resno oviralo prehod na 
drugega zavarovatelja? Prosimo, obrazložite svoj odgovor in pri tem upoštevajte tudi obstoj 
klavzul o odpovedi in samodejni obnovitvi/podaljšanju. 

 Nagrajevanje posrednikov 
VPR. 8 Koliko neodvisni zavarovalni posredniki (zavarovalni agenti in zastopniki več 
zavarovalnic hkrati) razkrivajo plačila (tj. provizije, provizije po učinku, vključno s provizijami 
na dobiček, honorarji za opravljene storitve in druga plačila), ki jih zavarovatelji plačujejo 
svojim strankam, ki v njihovem imenu sklepajo pogodbe?  
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 Nižanje provizij 
VPR. 9 Ali v vaši državi članici neodvisni zavarovalni posredniki znižujejo provizije 
svojim strankam? Kako pogosto je to, če so stranke mala in srednja podjetja? Kako pogosto je to 
pri velikih podjetjih?  

VPR. 10 Ali obstajajo dogovori med zavarovatelji in neodvisnimi posredniki, da ne bodo 
zniževali provizij strankam, ki v njihovem imenu sklepajo zavarovalne pogodbe? Ali obstaja še 
kako ravnanje, ki bi lahko neodvisne zavarovalne posrednike odvrnilo od zniževanja provizij 
strankam, ki v njihovem imenu sklepajo zavarovalne pogodbe? 

 Horizontalno sodelovanje 
VPR. 11 Podatki preiskave o različnih oblikah sodelovanja med zavarovatelji kažejo na 
precejšnje razlike med državami članicami. Kako je mogoče razložiti te razlike? 

VPR. 12 Kakšne ugodnosti ste imeli kot stranka poslovnega zavarovanja od oblik 
sodelovanja med zavarovatelji, ki so opisane v tem poročilu? 

VPR. 13 Ali ste kot stranka poslovnega zavarovanja kdaj doživeli, da so oblike 
sodelovanja med zavarovatelji, ki so opisane v tem poročilu, ovirale konkurenco? 

2. POSTOPEK ZA POSVETOVANJE 
Posvetovanje bo potekalo 12 tednov in se bo končalo 10. aprila 2007. 

Odgovore je treba poslati na elektronski naslov:  

Comp-Ins-Inquiry-Feedback@ec.europa.eu.  

Močno je zaželeno, da odgovori anketirancev ne presegajo 20 strani, tako da bo 
Komisija lahko učinkovito obdelala povratne informacije. Vsako podjetje lahko pošlje pripombe 
samo enkrat. 

Zaželeno je, da bi se prispevki anketirancev lahko objavili na spletni strani Komisije. 

Ker je takšno dokazno gradivo občutljivo, bi udeleženci na trgu mogoče želeli, da 
njihove ugotovitve ostanejo neuradne in zaupne. Komisija prevzema odgovornost za ohranjanje 
zaupnosti vsega poslanega gradiva. 

V svojem odgovoru navedite, ali Komisije ne pooblaščate za objavo vašega prispevka. 
Če vaše pripombe vsebujejo zaupne informacije, pripravite tudi različico, ki ni zaupna. 

mailto:Comp-Ins-Inquiry-Feedback@ec.europa.eu

