каз из тачке 15. ове одлуке о одговорности за штете које могу настати обављањем делатности друштва за посредовање у оси
гурању за наредних годину дана (ако такав доказ није већ достављен Народној банци Србије у претходном пе оду).
Прилог 3
САДРЖИНА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ПОСЛОВЕ ЗАСТУПАЊА У ОСИГУРАЊУ ОБАВЉАЈУ
КАО ДОПУНСКУ ДЕЛАТНОСТ
Редовно извештавање односи се на обавезу достављања следеће документације и података о обављеним пословима заступања у ос
игурању у току претходне године (с напоменом да их мора потписати и оверити одговорно лице и да морају бити достављени најкасније
30. априла текуће године):
1) основни подаци о правном лицу из тачке 29. ове одлуке: пуно и скраћено пословно име, седиште, матични број, ПИБ, телефон/
факс, веб-сајт, званична имејл адреса и др., са обавезном назнаком свих промена насталих после добијања претходне сагласности Народ
не банке Србије за обављање послова заступања у осигурању;
2) податке о одговорном лицу за обављање послова заступања у осигурању у правном лицу из тачке 29. ове одлуке, као што су име
и презиме, стручне квалификације, радно место – функција, овлашћење за обављање послова заступања у осигурању, пословна адреса и
контакт подаци, као и датум од када одговорно лице обавља ову активност с предвиђеним периодом њеног обављања;
3) промене осталих података о правном лицу из тачке 29. ове одлуке (ако их је било) у односу на податке на основу којих је издата
претходна сагласност Народне банке Србије у складу са Законом, односно у односу на податке којима располаже Народна банка Србије
(интерни акти који се односе на послове заступања у осигурању, начин рада у односу на онај који је представљен Народној банци Србије
при подношењу захтева за издавање претходне сагласности и др.);
4) подаци о укупном броју запослених и других ангажованих лица по организационим јединицама у правном лицу из тачке 29. ове
одлуке који су се бавили пословима заступања у осигурању на дан 31. децембра године за коју се врши извештавање, с подацима о овла
шћењу за обављање послова заступања за та лица;
5) измене и допуне података о друштвима за осигурање које правно лице из тачке 29. ове одлуке заступа, укључујући и број и датум
новозакључених уговора о заступању у осигурању, односно измене/допуне тих уговора – који нису достављени Народној банци Србије
у претходном периоду;
6) подаци о стању понуда и полиса осигурања, тј. образаца „строге евиденције” који се налазе код правног лица из тачке 29. ове од
луке према редовном годишњем попису са стањем на дан 31. децембра године за коју се врши извештавање, по врстама осигурања и по
друштвима за осигурање, с прегледом броја преузетих, утрошених, сторнираних и раздужених образаца у току године;
7) преглед свих услуга осигурања, које правно лице из тачке 29. ове одлуке нуди корисницима услуге осигурања у обављању посло
ва заступања у осигурању, а на основу уговора о заступању у осигурању закључених с друштвима за осигурање;
8) преглед укупних прихода које је правно лице из тачке 29. ове одлуке остварило по основу обављања послова заступања у осигу
рању у току године за коју се врши извештавање – збирно и за свако друштво за осигурање које то лице заступа посебно, и то у следећој
форми:
(у 000 динара)
Назив друштва за осигурање:___________________________________________
Укупно остварена премија осигурања
Врста послова осигурања
по основу заступања у осигурању
01

Обрачуната заступничка провизија
на основицу из колоне 02

02

03

1. ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА
2. НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА
2.1. Неживотна осигурања, осим осигурања из члана 9. тач. од 10) до 15) Закона
2.2. Неживотна осигурања из члана 9. тач. од 10) до 15) Закона
3. УКУПНО ОСИГУРАЊА (1 + 2)
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На основу члана 15. став 4. Закона о осигурању („Службени гласник РС”, број 139/14) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци
Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03, 55/04, 85/05 – др. закон, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 и 40/15 – одлука УС),
Извршни одбор Народне банке Србије доноси

ОД Л У К У
о начину заштите права и интереса корисника услуга осигурања
Уводне одредбе
1. Овом одлуком ближе се уређују начин заштите права и интереса осигураника, уговарача осигурања, корисника осигурања и тре
ћих оштећених лица (у даљем тексту: корисник услуге осигурања), као и начин посредовања у решавању одштетних захтева, подношења
приговора корисника услуге осигурања и поступања по том приговору.
2. Друштво за осигурање, друштво за посредовање у осигурању, друштво за заступање у осигурању, физичко лице – предузетник
који је заступник у осигурању, као и банка, давалац финансијског лизинга и јавни поштански оператор који обављају послове заступања
у осигурању на основу претходне сагласности Народне банке Србије у складу са законом – дужни су да обезбеде право на информиса
ност и заштиту права и интереса корисника услуге осигурања, у складу са Законом о осигурању (у даљем тексту: Закон) и овом одлуком.

