d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica

Obvestilo ZASTOPNIKA v skladu z 545. členom Zakona o zavarovalništvu
Spoštovani zavarovalec/zavarovalka,
Spodaj podpisani zavarovalni zastopnik

1. Naziv in naslov zavarovalno zastopniške družbe, pri kateri zavarovalni zastopnik opravlja zavarovalne posle:
E-sklepanje d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica
2. Ime in priimek zastopnika:
TOMISLAV ŠTRUKLEC, Steklarska ulica 5, 3250 Rogaška Slatina.
Vas s tem dokumentom v skladu z 545. členom Zakona o zavarovalništvu seznanjam z naslednjimi podatki:
Da imam dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, izdano dne 16.10.2007, pod številko: 40110-1668/07-4, preverljivo v registru
zavarovalnih zastopnikov AZN.
3.

Kot direktor družbe in zavarovalni zastopnik, sem pooblaščen za pridobivanje ponudb za sklenitev: zdravstvenih, premoženjskih,
avtomobilskih, življenjskih in nezgodnih zavarovanj v imenu in za račun naslednjih zavarovalnic:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

•
•
•
✓

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z., Vošnjakova ul. 2, Ljubljana
Prva osebna zavarovalnica d.d.Fajfarjeva ulica 33. 1000 Ljubljana
Adriatic Slovenica, Ljubljanska c. 3 a, 6000 Koper
Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva 3, 2000 Maribor
ARAG, zavarovanje pravne zaščite d.d., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana
Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor
ERGO, Življenjska zavarovalnica d.d., Šlandrova 4, 1231 Ljubljana Črnuče
Wiener Städtische Zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Astrenska Insurance Limited Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU
Inter Partner Assistance SA, Avenue Louise 166 box 1, B-1050 Brussels, Belgium
AMTRUST EUROPE LIMITED, Market Square House, St. James Street, Nottingham NG1 6FG United Kingdom
Eureko d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče (zastopnik za Slovenijo)
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d | Pristaniška ulica 10, 6000 Koper

Družba, s katero sem v pogodbenem razmerju, oziroma jaz sam, nimava neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10%
delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu zavarovalnice iz 3. točke tega obvestila.
Zavarovalnice iz 3. točke tega obvestila nimajo neposrednega deleža v kapitalu družbe, s katero sem v pravnem razmerju.
Obveščam vas, da za svoje delo prejemam plačo na podlagi pogodbe o zaposlitvi
Seznanjam vas s možnostjo izvensodnega reševanja sporov med ponudniki zavarovalniških storitev in zavarovalci, zavarovanci ter drugimi
upravičenci iz zavarovanj ter o notranjem postopku reševanja pritožb zavarovalniške družbe.
Pritožba, ki se nanaša na zavarovalno ponudbo ali storitev, se lahko vloži pisno na sedež družbe, na naslov E-sklepanje d.o.o., Rimska
ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica ali po elektronski pošti info@e-sklepanje.si. Podrobneje notranji pritožbeni postopek ureja PRAVILNIK o
pritožbenem postopku, kateri se hrani na sedežu družbe in na spletni strani www.esklepanje.si ali www.dopolnilno-zavarovanje.si

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Morebitne spore se rešuje sporazumno v skladu s shemo izvensodnega reševanja sporov.. Pritožba se vloži na poslovno enoto
zavarovalnice. Pritožbo se lahko poda pisno ali ustno oziroma v skladu s predpisi zavarovalnice.
✓ Pri Mediacijskem centru, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, telefon 01/300 93 81, elektronski naslov:irps@zav-zdruzenje.si, spletni naslov
www.zav-zdruzenje.si, kjer z mediacijo rešujejo izvensodne spore iz zavarovalnih in odškodninskih razmerij na podlagi zavarovalnih
pogodb ali zakona, ki sodijo tudi v pristojnost odločanja civilnega sodišča,
✓ Pri Varuhu dobrih poslovnih običajev s področja zavarovalništva, ki rešuje spore iz naslova nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa, drugih
dobrih poslovnih običajev ter temeljnih standardov zavarovalne stroke. Varuh ne obravnava sporov iz zavarovalnih razmerij, ki bi ga glede
na svoj značaj in vsebino sodili v pristojnosti odločanja sodišča.
Zavarovanec z podpisom potrjujem, da sem prejel izvod obvestila.
✓

Kraj in datum:_______________________________________
Podpis zavarovalca:__________________________________
Podpis zastopnika:___________________________________
Dodatne informacije o podjetju E- SKLEPANJE d.o.o. so vam na voljo na www.e-sklepanje.si ali na www.dopolnilno-zavarovanje.si

