РЕПУБЛИКА СРПСКА
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бања Лука
Број: 01-111-124/17
Датум: 24.10.2017. године
На основу члана 7. став 2. алинеја 9. и став 5. Закона о друштвима за осигурање
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 22.
став 2. тачка 6. Статута Агенције за осигурање Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 2/15 и 76/16), директор Агенције за осигурање Републике
Српске, издаје
СМЈЕРНИЦЕ
за поступање друштава за осигурање која послују на тржишту осигурања Републике
Српске приликом закључивања уговора о осигурању од одговорности за моторна
возила
1. Овим смјерницама Агенција за осигурање Републике Српске (у даљем тексту:
Агенција), у циљу заштите лица која имају право на осигуравајуће покриће и накнаду
из осигурања, као и у циљу добробити индустрије осигурања, скреће пажњу друштвима
за осигурање и филијалама друштава за осигурање из ФБиХ које послују на тржишту
Републике Српске на уочену недозвољену праксу приликом закључивања уговора о
осигурању од одговорности за моторна возила, упозорава да се таква пракса треба
обуставити, те указује друштвима за осигурање о посљедицама наставка овакве праксе.
2. На тржишту осигурања Републике Српске и даље је присутна недозвољена пракса, коју
је Агенција и у претходном периоду санкционисала и забрањивала, а која се огледа у
давању различитих непосредних и посредних погодности осигураницима приликом
закључивања уговора о осигурању од одговорности за моторна возила, као и у
погрешној примјени одреби о бонусу и малусу, односно одређивања исправног
премијског разреда. Неки од до сада уочених облика поврат новца или посредних
погодности осигураницима обухватали су враћање дијела уплаћене премије осигурања
на рачуне осигураника или у готовини, плаћање услуга техничких прегледа за возила
осигураника, издавања бонова за гориво осигураницима, плаћање услуга реклама на
возилу осигураника, плаћање других видова реклама и закупа осигураницима или
заступницима и посредницима у осигурању, те свих других видова услуга или
погодности осигураницима, којима се на посредан начин умањује обрачуната премија
осигурања, односно даје попуст супротно прописаном начину обрачуна премије
осигурања или се врши трансфер средстава на друга правна или физичка лица преко
којих ће бити исплаћена средства осигураницима или исплате средстава посредницима
у осигурању које немају карактер провизије.
3. Овакве девијантне праксе узрок су повећања трошкова друштава за осигурање изнад
прописаног режијског додатка, чиме су друштва за осигурање изложена ризику
несолвентности и неликвидности, односно угрожено је акумулирање средстава за
покриће техничких резерви осигурања. Јављају се негативне посљедице по лица која
имају право на осигуравајуће покриће и накнаду из осигурања, те добробит и
стабилност индустрије осигурања Републике Српске.
4. Праксе описане у тачки 2. ових смјерница нису дозвољене, те је обавеза друштава за
осигурање која послују на тржишту осигурања од аутоодговорности Републике Српске
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да исте обуставе, те да раскину све уговоре који су основ за описана и слична
непосредна и посредна давања из тачке 2. ових смјерница.
У случају непоступања по законским и подзаконским одредбама којима је регулисан
начин поступања друштава за осигурање приликом закључивања уговора о осигурању
од одговорности за моторна возила, те по овим смјерницама, Агенција ће, након
утврђених неправилности и незаконитости, предузимати мјере надзора и покретати
прекршајне поступке, и то:
- издавање налога за правилну примјену премијског система и обуставу давања
утврђених видова „попуста“, те покретање прекршајних поступака за кршење
премијског система, односно закључивање уговора о осигурању супротно закону и
тарифи премија (запријећена казна 3.000-9.000 КМ),
- издавање налога за правилну примјену премијског система и обуставу давања
утврђених видова „попуста“, те покретање прекршајних поступака за непоступање
по налогу Агенције за отклањање незаконитости и неправилности (запријећена
казна 50.000 – 200.000 КМ),
- издавање налога за правилну примјену премијског система и обуставу давања
утврђених видова „попуста“, налог за разрјешење лица на значајном положају због
непоступања по рјешењима Агенције за отклањање неправилности и
незаконитости, те покретање прекршајних поступака за непоступање по налогу
Агенције за отклањање незаконитости и неправилности (запријећена казна 50.000 –
200.000 КМ),
- издавање рјешења којим се друштву за осигурање привремено забрањује
закључивање уговора о осигурању од одговорности за моторна возила, у трајању од
30 до 180 дана,
- након истека забране, издавање налога за правилну примјену тарифа премија
осигурања од одговорности за моторна возила, те забрана давања било каквих
видова „попуста“,
- те, у коначници, у случају утврђеног поновног непоступања по налозима Агенције,
односно наставка непримјењивања тарифа премије, те давања „попуста“,
доношење рјешења о трајном одузимању дозволе за рад друштву за осигурање, те
покретању поступка ликвидације.
Друштва за осигурање су у обавези да са садржајем истих упознају управне и надзорне
органе друштава за осигурање, све запослене, заступнике и посреднике у осигурању са
којима имају закључене уговоре, те све власнике удјела у друштвима за осигурање са
власничким удјелом већим од 10%.
Друштва за осигурање су у обавези да Агенцији доставе доказ да су са садржајем истих
упознати власници удјела у друштвима за осигурање са власничким удјелом већим од
10%.
Друштва за осигурање су обавезна да на видном мјесту на сваком продајном мјесту
истакну текст ових смјерница, како би се са садржајем истих упознали осигураници,
односно уговорачи осигурања.

Агенција позива друштва за осигурање да, у случају сазнања о непоступању по законским
и подзаконским одредбама којима је регулисан начин поступања друштава за осигурање
приликом закључивања уговора о осигурању од одговорности за моторна возила, односно
сазнања о давању недозвољених видовима „попуста“ од стране других друштава за
осигурање, благовремено дописом обавијесте Агенцију, те доставе документацију,

односно доказе којима поткријепљују своја сазнања, редовном поштом или на
електронску адресу: kabinet@аzors.rs.ba, потписаним и овјереним искључиво од стране
лица овлашћеног за заступање друштва за осигурање.
Ове смјернице ступају на снагу 01.11.2017. године, а објављују се на службеној интернет
страници Агенције даном доношења.
Директор
Агенције,
Славен Дујаковић

