
     

RAZKRITJA ZAVAROVALNEGA POSREDNIKA 
V skladu z določili tretjega odstavka 551. člena ter drugega in tretjega odstavka 545. člena 
ZZavar-1 vas seznanjamo z naslednjimi podatki: 
 
 
1. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

 
Zavarovalno posredniška družba Marsh Europe S.A. 1170 Bruselj, Podružnica Marsh ima veljavno 
dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja, ki ga je pridobila s strani  Agencije za 
zavarovalni nadzor pod številko 30220-890/01-17, z dne 27.07.2001, in je na vpogled v registru na 
www.a-zn.si. 
 
Zavarovalno posredniška družba Marsh Europe S.A. 1170 Bruselj, Podružnica Marsh deluje za vse 
zavarovalnice, ki imajo dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov v Republiki 
Sloveniji. 

 
Seznanjamo vas, da zavarovalno posredniška družba Marsh Europe S.A. 1170 Bruselj, Podružnica 
Marsh, daje zavarovalcu nasvet za sklenitev pogodbe skladno s četrtim odstavkom 545. člena ZZavar-
1, ki vključuje analizo na podlagi primerno velikega števila zavarovalnih pogodb, dostopnih na trgu. 

 
 

2. INFORMACIJE ZAVAROVALNEGA POSREDNIKA 
 

 Niti zavarovalno posredniška družba niti nihče od zaposlenih nima neposrednega ali posrednega 
deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice.  
 

 Nobena zavarovalnica nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež 
glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalno posredniške družbe. 
 

 Na podlagi 553. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) sporočamo, da Marsh Europe S.A. 1170 
Bruselj, Podružnica Marsh nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav s katerokoli od zavarovalnic, 
ki bi lahko vplivale na nepristranskost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju obveznosti do 
zavarovalca. 
 
 

3. OMEJITEV OBVEZNOSTI ZAVAROVALNEGA POSREDNIKA  
 
Zavarovalno posredniška družba Marsh Europe S.A. 1170 Bruselj, Podružnica Marsh je dolžna na 
podlagi druge točke drugega odstavka 551. člena Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) za zavarovalca 
posredovati pri sklenitvi zavarovanja, ki glede na okoliščine posameznega primera zavarovalcu 
zagotavlja največje varstvo, pri čemer se ta obveznost lahko omeji zgolj na določene zavarovalne 

http://www.a-zn.si/


 

RAZKRITJA ZAVAROVALNEGA POSREDNIKA  

 

 

 

Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, Št. vložka: 1735011/00 
Šifra dejavnosti: 67.200, Matična št.: 1662961, ID št.za DDV: SI87441225 

Dejavnost: Dejavnost zavarovalniških agentov 

 

      
 

 

proizvode, če o tem zavarovalni posrednik zavarovalca izrecno obvesti. Takšna omejitev lahko izhaja iz 
izrecnega naročila zavarovalca ali narave samega zavarovanja. 
 
 

4. REŠEVANJE SPOROV 
 
Seznanjamo vas o izvensodnem postopku reševanja sporov med potrošniki in ponudniki ter internem 
postopku reševanja sporov za reševanje pritožb zavarovalcev iz 579. člena  ZZavar-1. Zavarovalno 
posredniška družba Marsh Europe S.A. 1170 Bruselj, Podružnica Marsh si prizadeva za čim večje 
zadovoljstvo zavarovalcev in vas obvešča, da ima v skladu s 579. členom ZZavar-1 urejen interni 
postopek za reševanje pritožb. 
 
Če se z odločitvijo sprejeto v internem postopku za reševanje pritožb ne strinjate, lahko pod 
določenimi pogoji svojo pritožbo posredujete v nadaljnje reševanje tudi pri Centru za izvensodno 
reševanje sporov med ponudniki storitev zavarovalnega posredovanja in potrošniki pri GZS – PTZ, 
Združenju Zavarovalnih posrednikov Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana 
(https://zzps.gzs.si/vsebina/Mediacijski-center-pri-ZZPS). 

 

 

5. ZAVAROVALNI POSREDNIKI 
 
Vsi zaposleni zavarovalni posredniki v zavarovalno posredniški družbi Marsh Europe S.A. 1170 Bruselj, 
Podružnica Marsh, imajo dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki so ga 
pridobili od Agencije za zavarovalni nadzor in sicer so to: 
 

 Sandi Šterpin, št. dovoljenja: 40110-1883/08-4 

 Špela Vilfan, št. dovoljenja: 40110-20/2015-3 

 Tine Breznik, št. dovoljenja: 40110-232/10-4 

 Nejc Pirnat, št. dovoljenja: 40110-0123/11-4. 
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