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ZADEVA: Mnenje (IV) na dopolnjen predlog novele Zakona o zavarovalništvu (EVA 2017-16110003)
ZVEZA: 007-610/2017/62

Spoštovani,
na podlagi vašega zaprosila, z dne 14. 2. 2018 za mnenje ter na podlagi 48. člena Zakona o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1) v nadaljevanju podajamo pripombe na določbe členov.
K 268. členu ZZavar-1
Glede 1. točke četrtega odstavka predlagamo, da se namesto pojma »številka kartice zdravstvenega
zavarovanja« uporabi pojem »ZZZS številka zavarovane osebe«, saj številka kartice ni enaka ZZZS
številki zavarovane osebe, pri čemer je za identifikacijo in praktično uporabo pomembna le slednja. Na
enak način bi bilo koristno spremeniti tudi druge določbe, kjer se uporablja ta pojem.
Glede 6. točke četrtega odstavka predlagamo, da se dopolni, kot predlagamo, in v obrazložitvah
ustrezno pojasni, da zavrnitev posredovanja navedenih podatkov, ne sme imeti nobenih negativnih
posledic za posameznika:
»6. podatki, ki opredeljujejo osebni oziroma finančni položaj, življenjski slog oziroma navade,
obstoječe ali želeno zavarovalno kritje, motiv za sklenitev zavarovanja, finančno znanje, izkušnje
oziroma finančno pismenost zavarovalca, podatke o zmožnosti kritja izgub, ciljih naložbe ter
stopnjo dovoljenega tveganja oziroma podatke o drugih osebnih okoliščinah, ki jih prostovoljno
posreduje zavarovalec ter so primerni in potrebni za ugotavljanje potreb in zahtev, ocenjevanje
primernosti in ustreznosti, izdajo osebnega priporočila zavarovalcu oziroma izvedbo svetovanja
zavarovalnice na podlagi poštene in osebne analize.«.
Glede 6. točke sedmega odstavka predlagamo, da se besedilo dopolni, kot predlagamo, in v
obrazložitvah ustrezno pojasni, da zavrnitev posredovanja navedenih podatkov, ne sme imeti nobenih
negativnih posledic za posameznika:
»6. ter podatke, ki jih prostovoljno razkrije zavarovalec in opredeljujejo njegov osebni oziroma
finančni položaj, življenjski slog oziroma navade, obstoječe ali želeno zavarovalno kritje, motiv za
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sklenitev zavarovanja, finančno znanje, izkušnje oziroma finančno pismenost zavarovalca, podatke
o zmožnosti kritja izgub, ciljih naložbe ter stopnjo dovoljenega tveganja oziroma podatke o drugih
osebnih okoliščinah, ki jih posreduje zavarovalec ter so primerni in potrebni za ugotavljanje potreb
in zahtev, ocenjevanje primernosti in ustreznosti, izdajo osebnega priporočila zavarovalcu oziroma
izvedbo svetovanja zavarovalnice na podlagi poštene in osebne analize.«.
Glede 8. točke osmega odstavka predlagamo, da se spremeni takole:
»8. zavarovalnice imajo za namen posamičnih potreb po zagotavljanju točnosti in
posodobljenosti matičnih podatkov o zavarovalcih, zavarovancih ter drugih upravičencih do
odškodnine ali zavarovalnine iz četrtega odstavka tega člena, in zaradi izvajanja zavarovalne
pogodbe zavarovalne pogodbe, pravico na podlagi neposrednega elektronskega dostopa
brezplačno pridobivati podatke od Centralnega registra prebivalstva, in sicer ves čas trajanja
pogodbenega razmerja med stranko in zavarovalnico ali drugega pravnega razmerja s tretjo osebo,
ki vpliva na pogodbeno razmerje med stranko in zavarovalnico, zlasti ob uvedbi izvršbe, ob
uveljavljanju regresnih zahtevkov, ob obnovitvi zavarovalne pogodbe, ob reševanju zahtevkov, ob
ugotavljanju sumljivih okoliščin, ob neodzivnosti pri pozivanju v okviru reševanja zahtevkov ali
izplačevanju rente.«.
Glede 2. in 7. točke osmega odstavka predlagamo, da se:
 2. točka dopolni takole: »2. od drugih oseb, ki o zavarovalnem primeru kaj vedo, razen
podatkov iz 6. točke četrtega odstavka in sedmega odstavka tega člena«
 7. točka dopolni takole: »7. od drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki hranijo podatke, ki jih
lahko zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje pridobivajo in zbirajo v skladu s tem
zakonom, razen podatkov iz 6. točke četrtega odstavka in sedmega odstavka tega
člena«.
Glede zadnjega stavka desetega odstavka predlagamo, da se pred besedo anonimizirajo, doda
»nepovratno«. Enako velja za določbo šestega odstavka 268.a člena.
Glede devetega odstavka menimo, da je treba drugi stavek črtati! V nasprotnem primeru niso več
smislena usklajevanja glede določb 268.a člena ter osmega odstavka 268. člena zakona.
Glede devetega odstavka predlagamo še, da se se za besedo »člena« v tretji vrstici prvega stavka
doda, razen podatke iz 6. točke četrtega odstavka in sedmega odstavka tega člena«.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.
samostojni svetovalec IP
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
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