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A. UVOD 
 
Ta zavarovalni statistični standard (v nadaljevanju ZSS) je povezan z določili 2. in sprejet na 
podlagi 137. člena uradno prečiščenega besedila Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-UPB2, 
Uradni list RS, št. 109/2006) ter obsega: 
 

(a) zavarovanja in njihovo razvrščanje v zavarovalne vrste, 
(b) načine sklepanja zavarovanj, 
(c) značilnosti, statuse in spremembe zavarovalnih pogodb, 
(č) vrste zavarovalnih polic, 
(d) vrste statistik, 
(e) opredelitve zavarovalno-statističnih pojmov, značilnosti, ki se preučujejo, in vrednosti 

le-teh ter 
(f) izbrane kazalce in kazalnike uspešnosti poslovanja v zavarovalstvu, zavarovalnicah, 

pozavarovalnicah, zavarovalnih poolih in skladih. 
 
Ta standard upošteva tudi opredelitve zavarovalno-statističnih pojmov, ki izhajajo iz Sklepa o 
letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic (Uradni list RS, št. 28/2007, 
119/2007) in smiselno tudi uredbe organov Evropske unije in Eurostata, ki se nanašajo na 
strukturno statistiko podjetij. Standard je povezan tudi s sklepi Agencije za zavarovalni nadzor o 
pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov ter o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih 
za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij, z mednarodnimi standardi računovodskega 
poročanja ter tudi z določili Obligacijskega zakonika, posebno s XXVI. poglavjem le-tega 
(Uradni list RS, št. 83/2001). Prav tako je povezan z nekaterimi drugimi predpisi, ki urejajo 
izvajanje zavarovanja terjatev, plovbnih zavarovanj ter zavarovanj v letalstvu. 
 
Namen standarda je zagotavljati enotnost pri uporabi posameznih pojmov, povezanih s statistično 
obdelavo sklenjenih zavarovanj in nastalih zavarovalnih primerov, ter hkrati tudi enotnost pri 
opredeljevanju vsebine teh pojmov. Tako naj bi zagotovili potrebno primerljivost in večjo 
uporabnost zbranih statističnih podatkov. Standard je namenjen zavarovalnim in pozavarovalnim 
družbam, zavarovalnim in pozavarovalnim poolom, pokojninskim družbam, Slovenskemu 
zavarovalnemu združenju ter Agenciji za zavarovalni nadzor kot uporabnikom zavarovalnih 
statističnih podatkov in kot posredovalcem podatkov vsem zunanjim naročnikom in uporabnikom 
doma in v tujini. Opredeljeni pojmi, njihova vsebina in količina so usklajeni s potrebami 
strokovnih, analitskih in aktuarskih služb ter s trženjskimi in prodajnimi dejavnostmi v 
zavarovalnicah in pozavarovalnicah. Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z razlagami in 
pojasnili (poglavje C).  Po določilih 137. člena  ZZavar-UPB2 ga morajo obvezno uporabljati vsi 
zgoraj navedeni izvajalci zavarovalnih poslov in njihovi uporabniki. 
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B. STANDARD 
 
1. Ta statistični standard določa zavarovanja in sklenjene zavarovalne pogodbe ter z 

njimi povezane pojave – predvsem zavarovalne primere in sklenjene pozavarovalne pogodbe kot 
enote statističnega opazovanja v zavarovalnicah in pozavarovalnicah. 

 
a) Zavarovanja in njihovo razvrščanje v zavarovalne vrste 

 
2. Zavarovanja se po določilih 2. člena ZZavar-UPB2 razvrščajo v zavarovalne vrste. 

Zavarovanja posameznih zavarovalnih vrst so praviloma zavarovanja različnih zavarovalnih 
podvrst, ki so kot enote zavarovalnih storitev opredeljene z ustreznimi splošnimi in posebnimi 
zavarovalnimi pogoji ter praviloma samostojnimi pripadajočimi premijskimi ceniki. Razvrščanje 
zavarovalnih podvrst po zavarovalnih vrstah poteka po merilih, ki izhajajo iz zgoraj navedenih 
določil zakona. Ta merila so: 

(i)    glavne nevarnosti za zavarovalne vrste iz 1., 2., 8., 9., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 
22., 23. in 24. točke (2) odst. 2. člena ZZavar-UPB2, 

(ii)   predmeti zavarovanja za zavarovalne vrste iz 3., 4., 5., 6. in 7. točke (2) odst. 2. člena 
ZZavar-UPB2, 

(iii)  nevarnostni viri za zavarovalne vrste iz  10., 11., 12. in 13. točke (2) odst. 2. člena 
ZZavar-UPB2, 

(iv)  nosilci naložbenega tveganja pri življenjskih zavarovanjih za zavarovalno vrsto iz 21. 
točke (2) odst. 2. člena ZZavar-UPB2. 

 
3. Zavarovalne podvrste, ki po pripadajočih splošnih ali posebnih zavarovalnih pogojih 

krijejo več različnih nevarnosti, ki so po 2. členu ZZavar-UPB2 razvrščene v različne 
zavarovalne vrste, se razvrstijo po zavarovalnih vrstah na podlagi višine deležev posameznih 
nevarnosti v skupnih likvidiranih zavarovalninah/odškodninah v posamezni zavarovalni podvrsti 
za obdobje zadnjih 10 let. Če se v takih zavarovalnih podvrstah posamezne nevarnosti vključujejo 
v kritje kot nevarnosti pomožnega pomena po posebnih dogovorih in plačilu dodatnih premij, se 
pri ugotavljanju deležev ne upoštevajo. 

4. Razvrstitev obstoječih zavarovalnih podvrst po zavarovalnih vrstah po zgoraj navedenih 
določilih ZZavar-UPB2 je razvidna iz Priloge 1 k temu standardu. Nazivi zavarovalnih podvrst v 
tej razvrstitvi so posplošeni, kar je nujno, ker posamezne zavarovalnice, družbe in skladi različno 
poimenujejo zavarovalne podvrste z enako ali zelo podobno vsebino. Manj pomembne 
zavarovalne podvrste so v tej preglednici prikazane skupaj kot »vsa druga zavarovanja« 
posamezne zavarovalne vrste. 

5. Nove zavarovalne podvrste razvršča po zavarovalnih vrstah po zgoraj navedenih merilih 
Aktuarska sekcija pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Le-ta ob smiselno prilagojeni 
uporabi meril za razvrščanje zavarovalnih podvrst po zavarovalnih vrstah razvršča tudi nove 
zavarovalne podvrste v sklopu posamezne zavarovalne vrste in odloča o njihovem samostojnem 
prikazovanju ali prikazovanju znotraj vseh drugih zavarovanj posamezne zavarovalne vrste. 
Aktuarska sekcija pri SZZ odloča tudi o potrebnih spremembah razvrščanj zavarovalnih podvrst 
po zavarovalnih vrstah, če se ugotovi sprememba deležev posameznih nevarnosti, ki jih krije 
posamezna zavarovalna podvrsta. 
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b) Načini sklepanja zavarovanj 
 

6. Zavarovanje se sklene s sklenitvijo zavarovalne pogodbe. Pogodbeno razmerje se lahko 
vzpostavi na več načinov, in sicer: 

(a) s podpisom zavarovalne police, 
(b) s podpisom potrdila o kritju, ki začasno nadomešča zavarovalno polico, 
(c)  s sprejetjem pisne ponudbe zavarovalnici in 
(č) v nekaterih primerih s samim plačilom zavarovalne premije. 

 
7. V posebnih primerih se zavarovalna pogodba sklene tudi s podpisom pogodbe, ki 

zajema vse sestavine zavarovalne pogodbe, prilagojene posebnim potrebam posameznih 
zavarovalcev ali skupini le-teh. 

 
8. Predmet statističnega opazovanja so vsa zavarovanja, sklenjena na katerega koli od 

navedenih načinov sklenitve zavarovalne pogodbe, kakor tudi zavarovanja, sklenjena s 
finančnimi pogodbami po ZZavar-UPB2. 
 
c) Značilnosti, statusi in spremembe zavarovalnih pogodb 
 

9. Značilnosti zavarovalnih pogodb, ki jih je smiselno upoštevati pri statističnem 
opazovanju sklenjenih zavarovanj, so: 

(a) število zavarovalnic, s katerimi zavarovalec sklene zavarovanje pred isto nevarnostjo, 
in sicer 

(i)    z eno (to je najbolj pogosto), 
(ii)  z večimi – kot večkratno zavarovanje, ko za isti interes in isti čas sklene več 

zavarovalnih pogodb in 
(iii)  z večimi – kot sozavarovanje, ko za isti interes in isti čas sklene eno samo zavarovalno 

pogodbo; 
(b) zavarovalne oblike ali odškodbeni načini, ki so dogovorjeni pri sklenitvi zavarovanja, 

če uporabljene zavarovalne podlage za posamezno zavarovalno podvrsto omogočajo izbiro le-teh; 
(c) trajanje posameznega zavarovanja, ki neposredno vpliva na ustreznost in pravilnost 

statistične opredelitve posameznega opazovanega pojma ali količine, odraža pa se v delitvi 
zavarovanj 

(i)  na zavarovanja z določenim rokom trajanja in v sklopu teh na kratkoročna s trajanjem 
manj od enega leta, letna zavarovanja ter večletna zavarovanja s trajanjem več kot eno leto, 

(ii)  zavarovanja brez določenega roka trajanja (permanentna zavarovanja) in 
(iii)  zavarovanja s trajanjem, ki je prilagojeno trajanju rizika glede na njegovo naravo; 
(č) sklenitev zavarovanja z novo zavarovalno pogodbo – za to je značilno, da nova 

pogodba ni v nikakršni pravnoformalni povezavi z morda poprej sklenjeno pogodbo ali več 
zavarovalnimi pogodbami, povezava pa lahko obstaja v zavarovalno-tehničnem smislu, predvsem 
pri določanju višine rizika, bonitete zavarovanca ipd.; 

(d) obnavljanje zavarovalnih pogodb z večletnim trajanjem ali zavarovanj brez 
določenega roka trajanja v skladu z določili posameznih zavarovalnih pogodb. 

 

 5



10.  Statusi sklenjenih zavarovalnih pogodb, iz katerih izhajajo potrebe po določenih 
obravnavah teh pogodb v določenem času, se odražajo kot 

(i)    veljavne ali aktivne zavarovalne pogodbe, 
(ii)   potekle, razveljavljene, razdrte in nične zavarovalne pogodbe, 
(iii)  zavarovalne pogodbe, ki iz različnih vzrokov določen čas kljub njihovi veljavnosti ne 

učinkujejo, in kot 
(iv)  kapitalizirana zavarovanja. 

Statusi zavarovalnih pogodb izhajajo iz določil zavarovalnih pogodb in predpisov, ki na splošno 
zakonsko urejajo zavarovalna razmerja in se na tej podlagi tudi spreminjajo. Nanje sta posledično 
vezana tudi vrsta in način statistične obdelave. 
 

11.  Spremembe zavarovalnih pogodb, ki jih je zaradi njihovega vpliva na višino, obseg 
kritja ter na spremembe statusov zavarovalnih pogodb treba upoštevati pri statistični obdelavi le-
teh, so: 

(a) spremembe vsebin zavarovalnih pogodb oziroma zavarovanj, ki so zajeta s 
posameznimi zavarovalnimi pogodbami, pri čemer se navadno pokaže potreba po spremembi že 
opravljene statistične obdelave takih zavarovanj (odvisno od časa, ko se take spremembe 
izvršijo); 

(b) spremembe zavarovalnih pogodb zaradi spremembe načina sklenitve pogodbe pri 
nadomestitvah začasnih zavarovalnih kritij in sprejetih pisnih ponudb zavarovalnici z ustreznimi 
zavarovalnimi policami; 

(c) poteki zavarovalnih pogodb v skladu z določili zavarovalnih pogodb; 
(č)  prenehanja veljavnosti zavarovalnih pogodb kot posledica uničenja zavarovanih stvari 

zaradi nezavarovanih nevarnosti ipd.; 
(d) razveljavitve in razdrtja zavarovalnih pogodb zaradi različnih razlogov, predvidenih v 

določilih zavarovalnih pogodb in zakonskih predpisih, ki urejajo zavarovalna razmerja, še zlasti 
zaradi neplačil zapadlih zavarovalnih premij, ki imajo lahko kljub veljavnosti zadevnih pogodb 
za posledico začasno prenehanje učinkovanja zavarovanja, pri življenjskem zavarovanju pa tudi 
spremembe v zavarovanja z znižanimi zavarovalnimi vsotami (kapitalizirana zavarovanja); 

(e) ugotovitve ničnosti zavarovalnih pogodb na podlagi določil zakonskih predpisov, s 
katerimi so urejena zakonska razmerja. 
Spremembe zavarovalnih pogodb v smislu določil točk (c), (č), (d) in (e) imajo za posledico tudi 
ustrezne spremembe statusov zavarovalnih pogodb. 
 
č)  Vrste zavarovalnih polic 
 

12.  Najpogostejši način sklepanja zavarovalnih pogodb je sklepanje zavarovalnih pogodb s 
podpisom zavarovalne police. Zavarovalna polica je listina o obstoju zavarovalne pogodbe, ni 
pa nujno tudi pogodba. Zavarovalno pogodbo namreč največkrat sestavljajo polica, splošni in 
posebni pogoji ter klavzule, pri življenjskih zavarovanjih in v nekaterih drugih primerih pa tudi 
ponudba zavarovalca, če je le-ta nadomeščena z zavarovalno polico. 
Po določilih 926. člena Obligacijskega zakonika morajo biti v polici navedeni naslednji podatki: 

(a) podatki o pogodbenih strankah (zavarovalcu, zavarovatelju, zavarovalnem zastopniku itd.), 
(b) zavarovana stvar ali zavarovana oseba (predmet zavarovanja), 
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(c) nevarnost (riziko), ki jo zajema zavarovanje, 
(č)   trajanje zavarovanja in doba kritja, 
(d) zavarovalna vsota ali določilo, da je zavarovanje neomejeno, 
(e) višina zavarovalne premije ali prispevka, 
(f) dan, ko je bila izdana polica, 
(g) podpisa pogodbenih strank, 
(h) v polici življenjskega zavarovanja pa so po določilih 967. člena Obligacijskega 

zakonika navedeni tudi ime in priimek osebe, na katere življenje se nanaša zavarovanje, ter tudi 
dogodek ali rok, od katerega je odvisen nastanek pravice zahtevati izplačilo zavarovalne vsote. 
 
V večini primerov polica zajema tudi dogovor o plačilu zavarovalne premije, lahko pa je ta 
dogovor pripravljen kot posebna listina in skupaj z že navedenimi sestavinami sestavlja 
zavarovalno pogodbo. 
 

13.  Obstaja veliko vrst zavarovalnih polic. Razlikujemo jih na podlagi različnih meril. 
Vrste polic, ki s svojimi značilnostmi vplivajo na statistično obdelavo sklenjenih zavarovanj, so: 

(a) individualne za zavarovanje ene osebe, 
(b) kolektivne za zavarovanje več oseb, 
(c) posamične za zavarovanje ene stvari, 
(č)  splošne ali generalne za zavarovanje več stvari ali več razmerij, s katerimi se 

nadomesti izdajanje številnih posamičnih polic in 
(d) tiket police kot posebna oblika police, ki se uporablja pri zelo izenačenih zavarovalnih 

poslih s preprostimi riziki in določenimi zavarovalnimi vsotami ter navajanjem najnujnejših 
podatkov o zavarovatelju, zavarovalcu, zavarovalni vrsti, datumu sklenitve ipd. 
 

14.  Ob zgoraj navedenih splošnih delitvah zavarovalnih polic poznamo še nekatere druge 
delitve, ki izhajajo iz predmeta ali vrste zavarovanih nevarnosti, iz valute, v kateri je pogodba 
sklenjena, iz časa trajanja zavarovanja, načina določitve zavarovanca ali upravičenca do dajatve 
zavarovalnice in iz podobnih meril. 
 

15.  Zavarovanje posamične podvrste se najpogosteje sklene s samostojno zavarovalno 
pogodbo, prav tako pa se lahko za zavarovanje več zavarovalnih podvrst hkrati izdajo ena 
zavarovalna polica, potrdilo o kritju ali pisna ponudba zavarovalnici. To velja tudi za zavarovalne 
vrste. 
 
Drugi načini sklepanja zavarovalnih pogodb, ki so navedeni v 6. točki tega poglavja, oblikovno 
niso tako posebni, da bi jih morali posebej obravnavati. 
 
d) Vrste statistik  

 
16.  Različne opredelitve pojmov, njihovih značilnosti in opazovanih količin omogočajo 

različne statistične obdelave za različne potrebe uporabnikov. Pri nekaterih pojmih z določenimi 
značilnostmi je mogoče glede na potrebe različno časovno in objektno opazovati količine 
podatkov in jih seveda glede na to tudi izbrati. Ta standard opredeljuje opazovanje izbranih 
podatkov o zavarovalnih pogodbah ali zavarovanjih, sklenjenih v opazovanem obdobju, ter 
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zavarovalnih primerih, prijavljenih ali rešenih v tem obdobju. Ti podatki so opredeljeni bodisi kot 
kumulativni za opazovano obdobje brez kakršnih koli omejitev ali po presečnih stanjih, 
praviloma na dan začetka in dan konca opazovanega obdobja. 
Isti ali drugačen nabor podatkov bi bilo mogoče ob ustreznih prilagoditvah opredelitvenih 
pogojev opazovanja statistično obdelovati tudi drugače: 

(i) zavarovalne pogodbe ali zavarovanja po začetku veljavnosti ali učinkovanju le-teh, 
(ii) zavarovalne primere po letu nastanka škode, in sicer ne glede na čas prijave ali 

likvidacije le-teh, 
(iii) sklenjene zavarovalne pogodbe ali zavarovanja ter škode, prijavljene na osnovi teh 

zavarovanj, po uporabljenih zavarovalnih podlagah, 
(iv) zavarovalne vsote po letih trajanja jamstva zavarovalnice in 
(v) še drugače v skladu s potrebami uporabnika. 

 
e) Opredelitve zavarovalno-statističnih pojmov, značilnosti, ki se preučujejo, in vrednosti le-teh 

 
Število zavarovalnih pogodb 

 
17. Število zavarovalnih pogodb je število v opazovanem obdobju izdanih zavarovalnih 

polic, potrdil o začasnem kritju, pogodb o zavarovanju in sprejetih pisnih ponudb zavarovalnici 
ter v tem obdobju plačanih zavarovalnih premij, ki imajo za posledico sklenitev zavarovalnih 
pogodb. Pri izdanih zavarovalnih policah se ne upoštevajo zavarovalne police, ki so bile v 
opazovanem obdobju izdane kot nadomestek izdanih potrdil o začasnem kritju in sprejetih pisnih 
ponudb zavarovalnici. Število zavarovalnih pogodb zajema tudi zavarovalne pogodbe z večletnim 
trajanjem in tiste brez določenega roka trajanja, ki so bile sklenjene pred opazovanim obdobjem. 
Take pogodbe se zajame v opazovanem obdobju na začetku naslednjega zavarovalnega leta, če 
tedaj zapade zavarovalna premija v plačilo. Pri premoženjskih zavarovanjih se štetje izvede ob 
plačilu ali ob obračunu zavarovalne premije za naslednje zavarovalno obdobje. Smiselno se pri 
preštevanju zavarovalnih pogodb zajame tudi obnovitve življenjskih zavarovanj, ki so predhodno 
prenehale veljati zaradi neplačila zapadle zavarovalne premije, s tem da se tudi taka zavarovalna 
pogodba v vsakem zavarovalnem letu pri štetju upošteva le enkrat. 

 
18. Pri določanju števila zavarovalnih pogodb slednje delimo na tiste, ki so sklenjene z 

novo zavarovalno pogodbo, in tiste, ki so obnovljene s plačilom ali pozivom k plačilu druge ali 
katere od naslednjih letnih zavarovalnih premij. Pri življenjskih zavarovanjih pa upoštevamo 
obnovitve zavarovalnih pogodb, ki so nehale veljati. 
 

19. Število novih zavarovalnih pogodb je število zavarovalnih pogodb, ki so bile v 
opazovanem obdobju sklenjene v smislu določil točke 9 (č) tega standarda. 
 

20. Število obnovljenih zavarovalnih pogodb je število zavarovalnih pogodb, ki so bile 
v opazovanem obdobju obnovljene v smislu določil točke 9 (d) tega standarda. 
 

21. V posameznem opazovalnem obdobju števila zavarovalnih pogodb nekatere 
zavarovalne pogodbe nehajo veljati zaradi  

(i)   poteka, 
(ii) ničnosti, 
(iii) razveljavitve in razdrtja kot posledice odpovedi zavarovalne pogodbe, 
(iv)  zavarovalnega primera, 
(v)  uničenja predmeta zavarovanja kot posledice uresničitve nezavarovane nevarnosti, 
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(vi)  odkupa zavarovalne pogodbe za življenjsko zavarovanje in 
(vii) drugih vzrokov. 

 
22.   Število poteklih zavarovalnih pogodb je število zavarovalnih pogodb, ki so v 

opazovanem obdobju potekle v skladu z zavarovalnimi pogoji ali z določili zakonskih predpisov, 
ki urejajo zavarovalna razmerja.   

 
23.   Število ničnih zavarovalnih pogodb je število zavarovalnih pogodb, ki so bile v 

opazovanem obdobju odpravljene zaradi razlogov, predvidenih z zakonskimi predpisi, ki urejajo 
zavarovalna razmerja. 

 
24.   Število razveljavljenih in razdrtih zavarovalnih pogodb je število zavarovalnih 

pogodb, ki so bile v opazovanem obdobju razveljavljene ali razdrte zaradi različnih razlogov, 
predvidenih z zakonskimi predpisi, ki urejajo zavarovalna razmerja. 

 
25.   Število zavarovalnih pogodb, ki so nehale veljati zaradi zavarovalnega primera, je 

število zavarovalnih pogodb, ki so v opazovanem obdobju ali prej nehale veljati zaradi 
zavarovalnega primera, ki ima za posledico uničenje predmeta zavarovanja, smrt ali 100-odstotno 
invalidnost zavarovane osebe, doživetje dogovorjenega roka ipd., v opazovanem obdobju pa so 
bili ti zavarovalni primeri rešeni. 

 
26.   Število zavarovalnih pogodb, ki so v opazovanem obdobju nehale veljati zaradi 

uničenja predmeta zavarovanja kot posledice uresničitve nezavarovane nevarnosti, je 
število zavarovalnih pogodb, ki so nehale veljati zaradi uresničitve ene od nevarnosti, ki z 
zavarovalno pogodbo ni bila pokrita. 

 
27.   Število odkupljenih zavarovalnih pogodb je število zavarovalnih pogodb 

življenjskih zavarovanj, pri katerih se ob izpolnjevanju določenih pogojev zavarovalcu ali 
upravičencem izplača odkupna vrednost police. 

 
28.   Število zavarovalnih pogodb, ki so nehale veljati zaradi drugih vzrokov, je število 

zavarovalnih pogodb, ki so nehale veljati zaradi različnih drugih vzrokov, kot so: 
(i)   prodaja predmeta zavarovanja, 
(ii)  sprememba zavarovalnega kraja, 
(iii) prenehanje plačevanja zavarovalne premije pri življenjskem zavarovanju, preden so 

izpolnjeni pogoji za kapitalizacijo, zavarovanje v predvidenem roku pa prav tako ni bilo 
obnovljeno in podobno. 

 
29.   Število zavarovalnih pogodb, veljavnih na zadnji dan opazovanega obdobja, je 

število, ki odraža stanje števila zavarovalnih pogodb, sklenjenih do vključno tega dne, ki so na ta 
dan po določilih zavarovalnih pogojev ali zakonskih predpisov, ki urejajo zavarovalna razmerja, 
še veljavne. 

 
30.   Štetje zavarovalnih pogodb na zgoraj navedene načine in z navedenimi razčlenitvami 

praviloma poteka na ravni posameznih zavarovalnih vrst, zavarovalnih podskupin ali 
zavarovalnih skupin. Če je za en predmet zavarovanja ali zavarovano osebo zavarovanje 
sklenjeno z izdajo več zavarovalnih pogodb, se pri štetju upošteva vse izdane pogodbe. Dodatki k 
zavarovalnim pogodbam se ne štejejo kot samostojne zavarovalne pogodbe. 
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Število zavarovanj 
 
31.   Število zavarovanj je praviloma število sklenjenih zavarovanj po posameznih 

zavarovalnih podvrstah kot enotah zavarovalnih storitev v smislu 2. točke tega standarda v 
posameznem opazovanem obdobju. Upošteva se vsa zavarovanja, sklenjena na enega od načinov, 
ki so navedeni v 6. točki tega standarda. Pri sklenitvi zavarovanj z izdajo zavarovalne police se ne 
upoštevajo zavarovalne police, ki so bile v istem obdobju izdane kot nadomestek izdanih potrdil 
o začasnem kritju in sprejetih pisnih ponudb zavarovalnici. Število zavarovanj zajema tudi 
zavarovanja z večletnim trajanjem in tista brez določenega roka trajanja, ki so bila sklenjena pred 
opazovanim obdobjem. Taka zavarovanja se zajame na začetku naslednjega zavarovalnega leta, 
če tedaj zapade zavarovalna premija v plačilo. Pri premoženjskih zavarovanjih se štetje izvede ob 
plačilu ali ob obračunu zavarovalne premije za naslednje zavarovalno obdobje. Smiselno se pri 
preštevanju zavarovanj zajame tudi obnovitve življenjskih zavarovanj, ki so predhodno prenehala 
veljati zaradi neplačila zapadle zavarovalne premije, s tem da se tudi taka zavarovanja v vsakem 
zavarovalnem letu pri štetju upošteva le enkrat.   

 
32.   Zavarovanja se ob štetju deli na tista, ki so sklenjena z novo zavarovalno pogodbo, 

in tista, ki so obnovljena s plačilom ali pozivom k plačilu druge ali katere od naslednjih letnih 
zavarovalnih premij. Pri življenjskih zavarovanjih se upošteva tudi obnovitve zavarovanj, ki so 
predhodno nehala veljati. 

 
33.   Število novih zavarovanj pomeni število zavarovanj, ki so bila v opazovanem 

obdobju sklenjena z novo zavarovalno pogodbo v smislu določil točke 9 (č) tega standarda. 
 
34.   Število obnovljenih zavarovanj pomeni število zavarovanj, ki so bila v opazovanem 

obdobju obnovljena v smislu določil točke 9 (d) tega standarda. 
 

35.   V času opazovanja števila zavarovanj nekatera zavarovanja nehajo veljati zaradi: 
(i)   poteka, 
(ii) ničnosti, 
(iii) razveljavitve in razdrtja kot posledice odpovedi zavarovalne pogodbe, 
(iv)  zavarovalnega primera, 
(v)  uničenja predmeta zavarovanja kot posledice uresničitve nezavarovane nevarnosti, 
(vi)  odkupa zavarovalne pogodbe za življenjsko zavarovanje in 
(vii) drugih vzrokov. 

Da bi opredelili število prenehanj veljavnosti zavarovanj, upoštevajoč posamezne vzroke 
prenehanja, se smiselno upoštevajo opredelitve števila prenehanj veljavnosti zavarovalnih pogodb 
skladno z vzroki, navedenimi v točkah od  22 do 28 tega standarda. 
 

36.   Število zavarovanj, veljavnih na zadnji dan opazovanega obdobja, je število, ki 
odraža stanje števila zavarovanj, sklenjenih do vključno tega dne, ki so na ta dan po določilih 
zavarovalnih pogojev ali zakonskih predpisov, ki urejajo zavarovalna razmerja, še veljavna. 

 
37. Štetje zavarovanj se lahko izvaja tudi na nižjih ravneh, kot sta zavarovalna 

podvrsta ali ustrezen premijski cenik. Štetje lahko poteka na ravni premijske skupine, premijske 
podskupine ali posamezne premijske enote. Toda tudi v primerih, ko je zavarovanje sklenjeno na 
podlagi več premijskih skupin, podskupin ali premijskih enot ustreznega premijskega cenika, se 
na ravni zavarovalne podvrste šteje, da je sklenjeno eno zavarovanje. To pomeni, da bo v takih 
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primerih seštevek zavarovanj, upoštevanih na nižji ravni od ravni zavarovalne podvrste, večji kot 
seštevek zavarovanj istega nabora zavarovalnih pogodb na ravni zavarovalne podvrste. 

  
38. Štetje zavarovanj na ravni zavarovalne vrste se izpelje tako, da se sešteje 

zavarovanja na ravni zavarovalnih podvrst, ki spadajo v posamezno zavarovalno vrsto. 
 
39. Glede na obseg zavarovalnega kritja lahko posamezna zavarovanja poleg temeljnih 

nevarnosti, predmetov zavarovanja ali višine zavarovalnih vsot vključujejo v zavarovalno kritje 
posamezne dodatne nevarnosti ali predmete zavarovanja ter tudi višje kritje od temeljnih 
zavarovalnih vsot. Štetje teh dodatnih zavarovanj se opravi kot štetje zavarovanj na nižji ravni 
po določilih 37. točke tega standarda, enak pa je tudi odnos tega štetja do štetja na ravni 
zavarovalne podvrste. 

 
40. Zavarovanja posameznih zavarovalnih podvrst se lahko sklepajo s posamičnimi 

zavarovalnimi pogodbami ali zavarovalnimi pogodbami, ki zajemajo zavarovanja več 
zavarovalnih podvrst hkrati. Ko zavarovalna pogodba zajema več zavarovalnih podvrst, se pri 
štetju upošteva toliko zavarovanj, kolikor je zavarovalnih podvrst. Znotraj le-teh se lahko opravi 
preštevanje na nižjih ravneh, in sicer na način, ki je določen v 37. točki, in štetje dodatnih 
nevarnosti po določilih 39. točke tega standarda. 
 

Število zavarovalcev in zavarovancev 
 

41. Število zavarovalcev, to je oseb, ki z zavarovalnico sklepajo zavarovalne pogodbe, je 
število oseb, ki so v posameznem opazovanem obdobju sklenile z zavarovalnicami eno ali več 
zavarovalnih pogodb. Eno zavarovalno pogodbo lahko z zavarovalnico sklene več oseb hkrati. 

 
42. Število zavarovancev, to je oseb, katerih interes je zavarovan, je število oseb, ki so v 

posameznem opazovanem obdobju zavarovane z enim ali več zavarovanji istih ali različnih 
zavarovalnih podvrst. Pri zavarovanjih, sklenjenih s kolektivnimi zavarovalnimi pogodbami, se 
za vsako pogodbo ugotavlja povprečno število zavarovancev. S posamezno zavarovalno pogodbo 
je lahko zavarovanih več oseb, ki imajo interes za zavarovani predmet. Število zavarovancev se 
lahko določa na ravni posamezne zavarovalne vrste ali podvrste. 

 
Število zavarovanih objektov 

 
43. Število zavarovanih objektov je število predmetov zavarovanja oziroma oseb, ki so 

zavarovani z zavarovalnimi pogodbami, sklenjenimi ali obnovljenimi v opazovanem obdobju. 
Kot en objekt se lahko štejejo posamezni predmeti zavarovanja ali pa skupki stvari, če se po 
določilih posameznih premijskih cenikov lahko tako zavarujejo ali se morajo tako zavarovati. Pri 
kreditnih zavarovanjih se kot zavarovani objekti štejejo posojila in terjatve pri zavarovanju 
terjatev. 
Pri tako imenovanih interesnih zavarovanjih (npr. drugih zavarovanjih odgovornosti, kavcijskih 
zavarovanjih, zavarovanjih pravne zaščite ipd.) predmet zavarovanja ne obstaja in se posledično 
tudi ne prešteva. 

 
Število škod 

 
44. Število prijavljenih škod je število zavarovalnih primerov po posameznih 

zavarovalnih podvrstah, ki so nastali v opazovanem obdobju ali prej in so bili v tem obdobju 
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prijavljeni. Zavarovalni primer je škodni dogodek, ki je posledica uresničitve katere koli 
zavarovane nevarnosti. Če je poškodovani zavarovani objekt ali prizadeti interes zavarovan z več 
zavarovalnimi pogodbami, je toliko tudi škod. 

 
45. Pri nezgodnih, zdravstvenih in odgovornostnih zavarovanjih, zavarovanjih posevkov 

in plodov, zavarovanju živali, rentnih, štipendijskih in pokojninskih zavarovanjih je štetje škod 
še posebno vezano na značilnosti posamezne zavarovalne vrste ali podvrste in na način ali 
tehnologijo evidentiranja posameznih škodnih dogodkov kot zavarovalnih primerov ali škod. 

 
46. Število rešenih škod je število prijavljenih zavarovalnih primerov po posameznih 

zavarovalnih podvrstah, ki so bili v opazovanem obdobju rešeni. Šteje se, da je škoda rešena, če 
je v tem obdobju 

(i)   dosežen sporazum o višini zavarovalnine oziroma odškodnine, 
(ii)  škoda odklonjena ali 
(iii) škoda zaključena z odstopom od zahtevka ali ugotovitvijo, da je zahtevek zastaral ali je 

napačno registriran (ad acta). 
 
47. Število škod, rešenih s sporazumom o višini zavarovalnine ali odškodnine, je število 

škod, ki so bile v opazovanem obdobju rešene s sporazumom o dokončni poravnavi obveznosti 
zavarovalnice. 

 
48. Število škod rešenih z odklonitvijo je število škod, ki so bile v opazovanem obdobju 

rešene z odklonitvijo zahtevkov zavarovancev, oškodovancev ali upravičencev. Šteje se škode, 
pri katerih so bili zahtevki zavarovancev, oškodovancev ali upravičencev zavrnjeni v celoti. 

 
49. Število škod ad acta je število škod, ki so bile v opazovanem obdobju rešene z 

vložitvijo škodnih spisov med rešene spise oziroma škode. Tako se rešujejo oziroma zaključujejo 
škode, pri katerih vlagatelj zahtevka odstopi od postavljenega zahtevka, zahtevek zastara ali se 
ugotovi, da je napačno registriran. 

 
50. Število nerešenih škod je število prijavljenih zavarovalnih primerov, ki ob koncu 

opazovanega obdobja niso bili rešeni. Kot nerešene škode se šteje prijavljene zavarovalne 
primere, ki so še nerešeni v celoti, in zavarovalne primere, pri katerih je bila obveznost 
zavarovalnice ugotovljena in priznana le v nekem delu. Tako ločeno se jih lahko tudi statistično 
opazuje. 
 

51. Število reaktiviranih škod je število rešenih škod, ki so bile v opazovanem obdobju 
zaradi različnih vzrokov ponovno odprte ali reaktivirane. Reaktivirane škode se prešteva enako 
kot prijavljene škode in v nadaljevanju enako kot rešene in nerešene škode. 
 

52. Število prijavljenih, rešenih in nerešenih škod se lahko ugotavlja tudi na nižjih 
ravneh, kot sta zavarovalna podvrsta ali ustrezni premijski cenik. Štetje se lahko opravlja na 
ravni premijske skupine, premijske podskupine ali posamezne premijske enote. A tudi ko so v 
zavarovalnem primeru poškodovani zavarovani objekti, osebe ali interesi, zavarovani na podlagi 
več premijskih skupin, podskupin ali premijskih enot ustreznega premijskega cenika, se na ravni 
zavarovalne podvrste šteje, da je nastala ena škoda oziroma en zavarovalni primer. To pomeni, da 
bo v takih primerih seštevek škod, opravljen na nižji ravni od ravni zavarovalne podvrste, večji 
kot seštevek škod istega nabora zavarovalnih primerov na ravni zavarovalne podvrste. 
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53. Štetje prijavljenih, rešenih in nerešenih škod na ravni zavarovalne vrste se izpelje 
tako, da se sešteje škode na ravni zavarovalnih podvrst, ki spadajo v posamezno zavarovalno 
vrsto. 
 

Število poškodovanih objektov 
 
54. Število poškodovanih zavarovanih objektov je število predmetov zavarovanja 

oziroma zavarovanih oseb, ki so bili poškodovani ali uničeni v zavarovalnih primerih po 
posameznih zavarovalnih podvrstah. Upošteva se zavarovalne primere, ki so bili v celoti ali delno 
rešeni v opazovanem obdobju. Kot en poškodovan objekt se lahko štejejo posamezni predmeti ali 
skupki stvari, odvisno od tega, kako so zavarovani oziroma kako je opredeljeno štetje 
zavarovanih objektov (glej točko 43). Pri t. i. interesnih zavarovanjih (npr. drugih zavarovanjih 
odgovornosti, kavcijskih zavarovanjih, zavarovanjih pravne zaščite) predmet zavarovanja ne 
obstaja, prav tako seveda ne obstajajo niti poškodovani zavarovani objekti in se jih posledično 
tudi ne prešteva. 

 
Število regresnih zahtevkov, terjatev 
 
55. Število registriranih regresnih zahtevkov je število regresnih zahtevkov po 

posameznih zavarovalnih podvrstah, ki so bili v opazovanem obdobju registrirani. Na podlagi ene 
rešene škode se lahko registrira več regresnih zahtevkov, če je več regresnih zavezancev ali če se 
škoda rešuje dalj časa. 

 
56. Število uveljavljenih regresnih terjatev je število regresnih zahtevkov po 

posameznih zavarovalnih podvrstah, ki so bili v opazovanem obdobju na podlagi dogovora z 
regresnim zavezancem ali sodbe pristojnega sodišča, pri kreditnih zavarovanjih pa z izplačilom 
zavarovalnine oblikovani kot regresna terjatev. 

 
57. Število realiziranih regresnih terjatev je število uveljavljenih regresnih terjatev po 

posameznih zavarovalnih podvrstah, ki so bile v opazovanem obdobju dokončno poplačane ali 
zaključene z odstopom od regresne terjatve v celoti ali njenem neporavnanem delu. 

 
58. Število odstopov od regresnih zahtevkov je število regresnih zahtevkov po 

posameznih zavarovalnih podvrstah, za katere se je v opazovanem obdobju ugotovilo, da iz 
različnih vzrokov v celoti ni mogoče računati na realizacijo regresnega zahtevka niti takrat niti v 
prihodnje. 

 
59. Število nerešenih regresnih zahtevkov je število regresnih zahtevkov po posameznih 

zavarovalnih podvrstah, ki ob koncu opazovanega obdobja še niso bili v celoti ali deloma 
uveljavljeni kot regresne terjatve ali se od njih ni odstopilo. 
 

Zavarovalna vsota 
 
60.  Zavarovalna vsota je seštevek zavarovalnih vsot in kritnih obveznosti iz sklenjenih 

zavarovanj po posameznih zavarovalnih podvrstah kot enotah zavarovalnih storitev v smislu 2. 
točke tega standarda v določenem časovnem obdobju, vendar praviloma le za zavarovanja, pri 
katerih je zavarovalna vsota tudi osnova za obračun zavarovalne premije. Upošteva se vsa 
zavarovanja, sklenjena na enega od načinov, ki so navedeni v 6. točki tega standarda, in tudi 
zavarovanja z večletnim trajanjem ali brez določenega roka trajanja, ki so bila sklenjena pred 
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opazovanim obdobjem, v opazovanem obdobju pa obnovljena v smislu točke 9 (d) tega 
standarda. Upošteva se vsa zavarovanja, ki so bila sklenjena ali obnovljena v opazovanem 
obdobju, ne glede na začetek zavarovanja in ne glede na dan zapadlosti zavarovalne premije v 
plačilo. 

 
61.  Zavarovalna vsota na zadnji dan opazovanega obdobja je seštevek zavarovalnih 

vsot in kritnih obveznosti, ki odraža stanje prevzetih obveznosti zavarovalnice na ta dan. 
Upošteva se zavarovalne vsote iz zavarovalnih pogodb, ki so bile sklenjene do vključno tega dne 
in so na ta dan po določilih zavarovalnih pogojev ali zakonskih predpisov, ki urejajo zavarovalna 
razmerja, še veljavne. Zavarovalne vsote se sešteje skladno z določili 36. točke tega standarda. 
 

62. Zavarovalna vsota poškodovanih objektov je seštevek zavarovalnih vsot predmetov 
zavarovanja ali zavarovalnih vsot za zavarovane osebe, ki so bili poškodovani ali uničeni v 
zavarovalnih primerih v posameznih zavarovalnih podvrstah. Upošteva se zavarovalne primere, 
ki so bili v opazovanem obdobju v celoti ali delno rešeni. Pri pripravi seštevka zavarovalnih vsot 
se izhaja iz načina zavarovanja poškodovanih predmetov ali oseb. Zavarovalne vsote za 
zavarovanje oseb so praviloma določene po osebi, pri zavarovanju stvari pa so le-te lahko 
določene za posamično stvar ali pa za skupek stvari. 
Če je z zavarovalnimi podlagami za posamezne zavarovalne podvrste predvideno indeksiranje 
zavarovalnih vsot, se pri ugotavljanju tega statističnega podatka upošteva indeksirane 
zavarovalne vsote posameznih objektov. 
 

Zavarovalna premija 
 

63. Obračunana kosmata zavarovalna premija opazovanega obdobja je v tem obdobju 
obračunana zavarovalna premija sklenjenih in obnovljenih zavarovanj ter sozavarovanj, ki jih 
zavarovalnica sklene kot vodilni sozavarovatelj. 

 
64. Obračunana zavarovalna premija iz sprejetih sozavarovanj v opazovanem 

obdobju je znesek obračunane kosmate zavarovalne premije, ki ga je zavarovalnica sprejela od 
drugih sozavarovateljev v skladu s sklenjenimi sozavarovalnimi pogodbami. 
 

65. Obračunana kosmata zavarovalna premija, oddana v sozavarovanje v 
opazovanem obdobju, je znesek obračunane kosmate zavarovalne premije, ki ga je zavarovalnica 
odstopila drugim sozavarovateljem v skladu s sklenjenimi sozavarovalnimi pogodbami. 

 
66.  Obračunana kosmata zavarovalna premija, oddana v pozavarovanje v 

opazovanem obdobju, je znesek obračunane kosmate zavarovalne premije, ki ga je zavarovalnica 
v skladu s sklenjenimi pozavarovalnimi pogodbami odstopila svojim pozavarovateljem. 

 
67.  Obračunana čista zavarovalna premija opazovanega zavarovalnega obdobja je v tem 

obdobju obračunana kosmata zavarovalna premija (63. točka), povečana za znesek obračunane 
zavarovalne premije iz sprejetih sozavarovanj (64. točka) ter zmanjšana za znesek obračunane 
kosmate zavarovalne premije, oddan v sozavarovanje (65. točka), in zmanjšana za znesek 
obračunane kosmate zavarovalne premije, oddan v pozavarovanje (66. točka). 

 
68.  Bonusi, obračunani v opazovanem obdobju, so znižanja obračunane kosmate 

zavarovalne premije za preteklo zavarovalno obdobje, obračunana v skladu z določili 
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zavarovalnih pogodb, po katerih je obračun zavarovalne premije odvisen tudi od škodnega poteka 
oziroma škodnega rezultata pri posameznem zavarovancu v določenem obdobju. 

 
69.  Popusti, obračunani v opazovanem obdobju, so znižanja obračunane kosmate 

zavarovalne premije tega obdobja, ki niso opredeljena s premijskimi ceniki kot instrumenti 
razslojevanja rizika, niti niso predvidena z določili morebitnih predhodnih zavarovalnih pogodb 
posameznih zavarovancev. 

 
70.  Obračunana kosmata zavarovalna premija, obračunana čista zavarovalna premija, 

bonusi in popusti se praviloma statistično obdelujejo na ravni zavarovalnih podvrst. Obdelujejo 
se lahko tudi na višjih ravneh, to je na ravni zavarovalnih vrst, zavarovalnih podskupin ali skupin, 
prav tako pa tudi na nižjih, to je na ravni premijskih skupin, podskupin ali premijskih enot. 
 

71. Zneski zavarovalnih premij, bonusov in popustov se pri statističnih obdelavah 
sklenjenih zavarovanj ter sozavarovalnih in pozavarovalnih obračunov prikazujejo brez 
obračunanega davka od prometa zavarovalnih poslov. 

 
Pozavarovalna premija 
 
72.  Obračunana kosmata pozavarovalna premija sprejetih cesij opazovanega obdobja 

je v tem obdobju obračunana pozavarovalna premija na podlagi sklenjenih pozavarovalnih 
pogodb s cedenti. 
 

73.  Obračunana kosmata pozavarovalna premija sprejetih cesij, oddana v retrocesijo 
sprejetih cesij v opazovanem obdobju, je znesek obračunane kosmate pozavarovalne premije 
sprejetih cesij, ki ga je pozavarovalnica v skladu s sklenjenimi retrocesijskimi pogodbami 
odstopila svojim retrocesionarjem. 
 

74.  Čista obračunana pozavarovalna premija sprejetih cesij opazovanega obdobja je 
znesek obračunane kosmate pozavarovalne premije sprejetih cesij (72. točka ), zmanjšan za 
znesek obračunane kosmate pozavarovalne premije sprejetih cesij, oddan v retrocesijo (73. 
točka). 
 

75.  Obračunana kosmata pozavarovalna premija sprejetih retrocesij opazovanega 
obdobja je v tem obdobju obračunana pozavarovalna premija na podlagi sklenjenih pogodb o 
retrocesiji z retrocedenti. 
 

76.  Obračunana kosmata pozavarovalna premija sprejetih retrocesij, oddana v 
retrocesijo sprejetih retrocesij v opazovanem obdobju, je znesek obračunane kosmate 
pozavarovalne premije sprejetih retrocesij, ki ga je pozavarovalnica v skladu s sklenjenimi 
pogodbami o retrocesiji sprejetih retrocesij odstopila svojim retrocesionarjem. 
 

77.  Čista obračunana pozavarovalna premija sprejetih retrocesij opazovanega obdobja 
je znesek obračunane kosmate pozavarovalne premije sprejetih retrocesij (75. točka), zmanjšan za 
znesek obračunane kosmate pozavarovalne premije sprejetih retrocesij, oddan v retrocesijo 
sprejetih retrocesij (76. točka). 
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78.  Čista obračunana pozavarovalna premija sprejetih cesij in retrocesij opazovanega 
obdobja je seštevek čiste obračunane pozavarovalne premije sprejetih cesij (74. točka) in čiste 
obračunane pozavarovalne premije sprejetih retrocesij (77. točka). 
 

Zavarovalnina ali odškodnina zavarovalnic  
 

79.  Obračunana kosmata zavarovalnina ali odškodnina opazovanega obdobja je v tem 
obdobju obračunana kosmata zavarovalnina ali odškodnina za v celoti ali delno rešene škode iz 
sklenjenih zavarovanj in sozavarovanj, ki jih je zavarovalnica sklenila kot vodilni sozavarovatelj. 

 
80.  Obračunana zavarovalnina ali odškodnina iz sprejetih sozavarovanj v opazovanem 

obdobju je znesek obračunane zavarovalnine ali odškodnine, ki ga je zavarovalnica sprejela od 
drugih sozavarovateljev v skladu s sklenjenimi dogovori o sozavarovanju. 
 

81.  Obračunana kosmata zavarovalnina ali odškodnina, oddana v sozavarovanje v 
opazovanem obdobju, je znesek obračunane kosmate zavarovalnine ali odškodnine, ki ga je 
zavarovalnica odstopila v skladu z ustreznimi dogovori drugim sozavarovateljem. 

 
82.  Obračunana kosmata zavarovalnina ali odškodnina, oddana v pozavarovanje v 

opazovanem obdobju, je znesek obračunane kosmate zavarovalnine ali odškodnine, ki ga je 
zavarovalnica v skladu s sklenjenimi pozavarovalnimi pogodbami odstopila svojim 
pozavarovateljem. 
 

83.  Obračunana čista zavarovalnina ali odškodnina opazovanega obdobja je v tem 
obdobju obračunana kosmata zavarovalnina ali odškodnina (79. točka), zmanjšana za znesek 
obračunane kosmate zavarovalnine ali odškodnine, oddan v sozavarovanje (81. točka), in 
zmanjšana za znesek obračunane kosmate zavarovalnine ali odškodnine, oddan v pozavarovanje 
(82. točka), ter povečana za znesek obračunane zavarovalnine ali odškodnine iz sprejetih 
sozavarovanj (80. točka). 
 

Deleži pozavarovalnic v zavarovalninah ali odškodninah  
 

84.  Obračunani kosmati delež pozavarovalnice v obračunanih kosmatih 
zavarovalninah ali odškodninah iz sprejetih cesij v opazovanem obdobju je v tem obdobju 
obračunani delež pozavarovalnice v obračunanih kosmatih zavarovalninah ali odškodninah na 
podlagi sklenjenih pozavarovalnih pogodb s cedenti. 
 

85.  Obračunani kosmati delež retrocesionarjev v obračunanih kosmatih 
zavarovalninah ali odškodninah iz sprejetih cesij v opazovanem obdobju je v tem obdobju 
obračunani delež retrocesionarjev v obračunanih kosmatih zavarovalninah ali odškodninah na 
podlagi sklenjenih retrocesijskih pogodb z retrocesionarji. 
 

86.  Obračunani čisti delež pozavarovalnice v obračunanih zavarovalninah ali 
odškodninah iz sprejetih cesij v opazovanem obdobju je v tem obdobju obračunani kosmati 
delež pozavarovalnice v obračunanih kosmatih zavarovalninah ali odškodninah iz sprejetih cesij 
(84. točka), zmanjšan za obračunani kosmati delež retrocesionarjev v obračunanih kosmatih 
zavarovalninah ali odškodninah iz sprejetih cesij (85. točka) . 
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87.  Obračunani kosmati delež pozavarovalnice v obračunanih kosmatih 
zavarovalninah ali odškodninah iz sprejetih retrocesij je v tem obdobju obračunani delež 
pozavarovalnice v obračunanih kosmatih zavarovalninah ali odškodninah na podlagi sklenjenih 
pozavarovalnih pogodb z retrocedenti. 
 

88.  Obračunani kosmati delež retrocesionarjev v obračunanih kosmatih 
zavarovalninah ali odškodninah iz retrocesij sprejetih retrocesij v opazovanem obdobju je v 
tem obdobju obračunani delež retrocesionarjev v obračunanih kosmatih zavarovalninah ali 
odškodninah na podlagi sklenjenih pogodb o retrocesijah sprejetih retrocesij. 
 

89.  Obračunani čisti delež pozavarovalnice v obračunanih kosmatih zavarovalninah 
ali odškodninah iz sprejetih retrocesij v opazovanem obdobju je v tem obdobju obračunani 
kosmati delež pozavarovalnice v obračunanih kosmatih zavarovalninah ali odškodninah iz 
sprejetih retrocesij (87. točka), zmanjšan za obračunani kosmati delež retrocesionarjev v 
obračunanih kosmatih zavarovalninah ali odškodninah iz retrocesij sprejetih retrocesij (88. 
točka). 
 

90.  Obračunani čisti delež pozavarovalnice v obračunanih zavarovalninah ali 
odškodninah iz sprejetih cesij in retrocesij opazovanega obdobja je seštevek čistega 
obračunanega deleža pozavarovalnice v obračunanih zavarovalninah ali odškodninah pri cedentih 
iz sprejetih cesij (86. točka) in čistega obračunanega deleža pozavarovalnice v obračunanih 
zavarovalninah ali odškodninah iz retrocesij sprejetih retrocesij (89. točka). 
 

Cenilni stroški v zavarovalnicah 
 
91.  Obračunani kosmati cenilni stroški opazovanega obdobja so v tem obdobju 

obračunani kosmati cenilni stroški za v celoti ali delno rešene škode iz sklenjenih zavarovanj in 
sozavarovanj, ki jih je zavarovalnica sklenila kot vodilni sozavarovatelj. 

 
92.  Znesek obračunanih cenilnih stroškov iz sprejetih sozavarovanj v opazovanem 

obdobju je znesek obračunanih cenilnih stroškov, ki ga je zavarovalnica sprejela od drugih 
sozavarovateljev v skladu s sklenjenimi dogovori o sozavarovanju. 

 
93.  Znesek obračunanih kosmatih cenilnih stroškov oddan v sozavarovanje v 

opazovanem obdobju je znesek obračunanih cenilnih stroškov, ki ga je zavarovalnica v skladu z 
ustreznimi dogovori odstopila drugim sozavarovateljem. 

 
94.  Znesek obračunanih kosmatih cenilnih stroškov, oddan v pozavarovanje v 

opazovanem obdobju, je znesek obračunanih cenilnih stroškov, ki ga je zavarovalnica v skladu s 
sklenjenimi pozavarovalnimi pogodbami odstopila svojim pozavarovateljem. 

 
95.  Obračunani čisti cenilni stroški opazovanega obdobja so v tem obdobju obračunani 

kosmati cenilni stroški (91. točka), zmanjšani za znesek obračunanih kosmatih cenilnih stroškov, 
oddan v sozavarovanje (93. točka), in za znesek obračunanih kosmatih cenilnih stroškov, oddan v 
pozavarovanje (94. točka), ter povečani za znesek obračunanih cenilnih stroškov iz sprejetih 
sozavarovanj (92. točka). 
 

Cenilni stroški v pozavarovalnicah 
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96.  Cenilne stroške v pozavarovalnicah se lahko izpelje skladno z opredelitvami deležev 
pozavarovalnic v  zavarovalninah ali odškodninah (od 84. do 90. točke). 

 
 
Regresi v zavarovalnicah 
 
97.  Znesek registriranih regresnih zahtevkov je znesek regresnih zahtevkov po 

posameznih zavarovalnih podvrstah, ki so bili v opazovanem obdobju na novo registrirani. 
 
98.  Znesek uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev je znesek regresnih zahtevkov, ki 

so bili v opazovanem obdobju na podlagi dogovora z regresnim zavezancem, sodbe pristojnega 
sodišča, pri kreditnih zavarovanjih pa z izplačilom zavarovalnine oblikovani kot regresna 
terjatev. 

 
99.  Znesek poplačanih uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev je znesek 

uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev, ki so bile v opazovanem obdobju v celoti ali delno 
poplačane. 

 
100. Znesek uveljavljenih regresnih terjatev iz sprejetih sozavarovanj v opazovanem 

obdobju je znesek uveljavljenih regresnih terjatev, ki ga je zavarovalnica prejela od drugih 
sozavarovateljev v skladu s sklenjenimi dogovori o sozavarovanju. 

 
101. Znesek uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev oddan v sozavarovanje v 

opazovanem obdobju je znesek uveljavljenih regresnih terjatev, ki ga je zavarovalnica v skladu z 
ustreznimi dogovori odstopila drugim sozavarovateljem. 
 

102. Znesek uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev, oddan v pozavarovanje v 
opazovanem obdobju, je znesek uveljavljenih regresnih terjatev, ki ga je zavarovalnica v skladu s 
sklenjenimi pozavarovalnimi pogodbami odstopila svojim pozavarovateljem. 
 

103. Znesek čistih uveljavljenih regresnih terjatev opazovanega obdobja je v tem 
obdobju uveljavljeni znesek kosmatih regresnih terjatev (98. točka), zmanjšan za znesek  
uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev, oddan v sozavarovanje (101. točka), in za znesek 
uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev, oddan v pozavarovanje (102. točka), ter povečan za 
znesek uveljavljenih regresnih terjatev, sprejet iz sozavarovanja (100. točka). 

 
Regresi v pozavarovalnicah 
 
104. Regresi v pozavarovalnicah se lahko izpeljejo skladno z opredelitvami deležev 

zavarovalnic v zavarovalninah ali odškodninah (od 84. do 90. točke). 
 

Zavarovalno-tehnične rezervacije 
 

105. Statistična obdelava sklenjenih zavarovanj in nastalih zavarovalnih primerov ali škod 
obsega tudi statistično obdelavo zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki jih morajo 
zavarovalnice, pozavarovalnice in zavarovalni pooli oblikovati po določilih 113. člena ZZavar –
UPB2. Podrobnejša pravila in minimalne standarde za izračun oziroma oblikovanje le-teh po 
določilih navedenega zakona z ustreznimi sklepi določi in predpiše Agencija za zavarovalni 
nadzor. 
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Oblikovati je treba naslednje vrste zavarovalno-tehničnih rezervacij: 
(a) rezervacije za prenosne premije, 
(b) rezervacije za bonuse, popuste in storno, 
(c) škodne rezervacije, 
(č) matematične rezervacije, 
(d) posebne rezervacije, povezane z zavarovanji, pri katerih zavarovanec prevzema 

naložbeno tveganje, 
(e) izravnalne rezervacije in 
(f) druge zavarovalno-tehnične rezervacije. 

Vse vrste zavarovalno-tehničnih rezervacij se enako kot zavarovalne premije in zavarovalnine ali 
odškodnine opazuje kot kosmate ali kot čiste zneske po stanjih na določeni dan, praviloma ob 
začetku in koncu obračunskega obdobja, izjema pri tem so izravnalne rezervacije, pri katerih je 
čisti znesek enak kosmatemu. 
Pri škodnih rezervacijah in rezervacijah za bonuse, popuste in storne se lahko ob znesku opazuje 
tudi številčno stanje. 
Statistično opazovanje zavarovalno-tehničnih rezervacij praviloma poteka na ravni zavarovalnih 
podvrst, lahko pa, tako kot statistika sklenjenih zavarovanj in nastalih zavarovalnih primerov, 
tudi na višjih ali nižjih ravneh. 
 

Pogojne enote statističnega opazovanja 
 
106. V primerih, ko so zavarovalne premije ali premijske stopnje po premijskih cenikih 

posameznih zavarovalnih vrst opredeljene za enoletno zavarovalno obdobje, je za potrebe 
aktuarskih analiz in izračunov treba ugotoviti tudi pogojno število zavarovanj  in zavarovalnih 
objektov ter pogojni znesek zavarovalnih vsot in kritnih obveznosti. Te pogojne enote se 
ugotavljajo glede na trajanje zavarovanja v opazovanem obdobju tako, da se preračunajo na enoto 
zavarovalnega leta, tj. 365,25 dneva. 

 
Opazovanje škod po vzrokih nastanka škod 

 
107. Škode, rešene s sporazumom o višini zavarovalnine ali odškodnine, se opazuje tudi po 

vzrokih nastanka škod. Le-ti se praviloma opredelijo po posameznih zavarovalnih podvrstah. V 
nekaterih zavarovalnih podvrstah se namesto po vzrokih za realizacijo posameznih zavarovanih 
nevarnosti škode opazuje po nevarnostih samih, po nevarnostnih virih in/ali po predmetu 
zavarovanja. Statistično opazovanje po vzrokih obsega število škod, število poškodovanih 
objektov, zavarovalno vsoto poškodovanih objektov, obračunano kosmato zavarovalnino ali 
odškodnino ter realizirane kosmate regresne terjatve. Statistično opazovanje škod po vzrokih 
nastanka škod praviloma poteka na ravni zavarovalnih podvrst, lahko pa, tako kot statistika 
nastalih zavarovalnih primerov, tudi na višjih ali nižjih ravneh. 

 
Posredovanje pri reševanju škod 
 
108. Dodatna statistična obdelava nastalih prijavljenih škod obsega opazovanje števila 

škod, ki se rešujejo s posredovanjem: 
(a) sodišč, 
(b) mediatorjev, 
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(c) arbitraže, pritožbenih komisij zavarovalnic, 
(č) varuha pravic s področja zavarovalništva. 

 
Za vsako vrsto posredovanja pri reševanju škod iz posameznih zavarovalnih podvrst se opazuje 

(i) število registriranih spornih škodnih primerov v opazovanem obdobju, 
(ii) število rešenih spornih škodnih primerov v opazovanem obdobju in 
(iii) število nerešenih spornih škodnih primerov ob koncu oziroma na zadnji dan 

opazovanega obdobja. 
 
Odškodnina, izplačana v obliki rent 
 
109. Dodatna statistična obdelava nastalih prijavljenih škod je tudi statistična obdelava, ki 

obsega opazovanje števila škod iz zavarovanj odgovornosti, za katere se odškodnine v celoti ali 
vsaj deloma izplačujejo v obliki rent. Po posameznih zavarovalnih podvrstah zavarovanj 
odgovornosti se opazuje: 

(i)   število zavarovalnih primerov ali škod, ko je bilo v opazovanem obdobju vsaj z enim 
oškodovancem dogovorjeno izplačevanje v obliki rente, 

(ii)   število zavarovalnih primerov ali škod, ko je bilo v opazovanem obdobju izplačevanje 
v obliki rente zaključeno in 

(iii) število zavarovalnih primerov ali škod, ki so se ob koncu opazovanega obdobja 
izplačevale v obliki rente, in sicer ne glede na to, kdaj je bilo izplačevanje v obliki rente 
dogovorjeno. 
Po posameznih zavarovalnih podvrstah se opazuje tudi število prejemnikov rente, in sicer: 

(i)    število dogovorjenih izplačil v obliki rente v opazovanem obdobju, 
(ii) število zaključkov izplačevanja rente v opazovanem obdobju (posebej število 

zaključkov izplačevanja zaradi smrti ali dosežene starostne meje prejemnika rente in posebej 
število zaključkov z izplačilom kapitalizirane vrednosti rente rentnemu upravičencu) ter 

(iii) število prejemnikov rente ob koncu opazovanega obdobja, in sicer ne glede na to, kdaj 
je bilo izplačevanje v obliki rente dogovorjeno. 
 
f) Izbrani kazalci in kazalniki uspešnosti poslovanja v zavarovalstvu, zavarovalnicah, 
pozavarovalnicah, zavarovalnih poolih in skladih 
 

110.  Kazalci so absolutna števila, ki se nanašajo na  pomembne zavarovalne kategorije o 
katerih obstajajo statistični ali računovodski podatki. Ti kazalci kažejo ali napovedujejo stanje ali 
nakazujejo razvijanje česa v denarni merski enoti. 

 
111. Kazalniki so relativna števila, ki se nanašajo na zavarovalne kategorije o katerih 

obstajajo statistični ali računovodski podatki. Ti kazalniki so količniki, ki se dobijo s primerjavo 
dveh kategorij. Če se količnik pomnoži s sto, se govori o odstotnem količniku.  
 
 

Kazalniki poslovanja v zavarovalstvu v opazovanem obdobju  
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112. Prodornost zavarovalnega trga  
 

obračunane kosmate zavarovalne premije  
bruto družbeni proizvod 

 
113. Zavarovalna gostota  
 

obračunane kosmate zavarovalne premije  
število prebivalcev v Republiki Sloveniji 

 
Kazalci in kazalniki uspešnosti poslovanja v zavarovalnicah, pozavarovalnicah,  
zavarovalnih poolih in skladih v opazovanem obdobju  
 
114. Kosmati škodni količnik 
 

obračunane kosmate zavarovalnine ali odškodnine  
obračunane kosmate zavarovalne premije 

 
115. Čisti škodni količnik  

 
obračunane čiste zavarovalnine ali odškodnine 

obračunane čiste zavarovalne premije 
 

116. Kosmati merodajni škodni količnik  
 

obračunane kosmate zavarovalnine ali odškodnine + kosmate škodne rezervacije ob koncu obračunskega obdobja –
kosmate škodne rezervacije ob začetku obračunskega obdobja 

obračunane kosmate zavarovalne premije + kosmate prenosne premije ob začetku obračunskega obdobja – kosmate 
prenosne premije ob koncu obračunskega obdobja 

 
117. Kosmati merodajni škodni rezultat  

 
obračunane kosmate zavarovalne premije + kosmate prenosne premije ob začetku obračunskega obdobja – kosmate 
prenosne premije na koncu obračunskega obdobja – obračunane kosmate zavarovalnine ali odškodnine – kosmate 
škodne rezervacije ob koncu obračunskega obdobja + kosmate škodne rezervacije ob začetku obračunskega obdobja  
 

118. Čisti merodajni škodni količnik  
 

obračunane čiste zavarovalnine ali odškodnine + čiste škodne rezervacije ob koncu obračunskega obdobja – 
čiste škodne rezervacije ob začetku obračunskega obdobja – čiste uveljavljene regresne terjatve 

obračunane čiste zavarovalne premije + čiste prenosne premije ob začetku obračunskega obdobja – čiste 
prenosne premije ob koncu obračunskega obdobja 

 
119. Čisti merodajni škodni rezultat 
 
obračunane čiste zavarovalne premije + čiste prenosne premije ob začetku obračunskega obdobja – čiste 

prenosne premije ob koncu obračunskega obdobja – obračunane čiste zavarovalnine ali odškodnine – čiste škodne 
rezervacije ob koncu obračunskega obdobja + čiste škodne rezervacije ob začetku obračunskega obdobja  + čiste 
uveljavljene regresne terjatve 
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120. Čisti kombinirani količnik  
 

obračunane čiste zavarovalnine ali odškodnine + čiste škodne rezervacije ob koncu obračunskega obdobja – 
čiste škodne rezervacije ob začetku obračunskega obdobja – čiste uveljavljene regresne terjatve + ostali čisti 

zavarovalni stroški + obratovalni stroški 
obračunane čiste zavarovalne premije + čiste prenosne premije ob začetku obračunskega obdobja – čiste 

prenosne premije ob koncu obračunskega obdobja 
 
121. Čisti merodajni škodni rezultat s spremembo ostalih zavarovalno-tehničnih 

rezervacij 
obračunane čiste zavarovalne premije + čiste prenosne premije ob začetku obračunskega obdobja – čiste 

prenosne premije ob koncu obračunskega obdobja – obračunane čiste zavarovalnine ali odškodnine – čiste škodne 
rezervacije ob koncu obračunskega obdobja + čiste škodne rezervacije ob začetku obračunskega obdobja + čiste 
uveljavljene regresne terjatve  +/- sprememba čistih ostalih zavarovalno-tehničnih rezervacij 
 

122. Čisti merodajni škodni rezultat s spremembo ostalih zavarovalno-tehničnih 
rezervacij in obratovalnih stroškov 

 
obračunane čiste zavarovalne premije + čiste prenosne premije ob začetku obračunskega obdobja – čiste prenosne 
premije ob koncu obračunskega obdobja – obračunane čiste zavarovalnine ali odškodnine – čiste škodne rezervacije 
ob koncu obračunskega obdobja + čiste škodne rezervacije ob začetku obračunskega obdobja + čiste uveljavljene 
regresne terjatve  +/- sprememba čistih ostalih zavarovalno-tehničnih rezervacij – ostali čisti zavarovalni stroški – 
obratovalni stroški 
 

123. Izračuni kazalnikov v točkah od 112 do 122 poglavja B tega standarda se opravljajo 
na podlagi količin, ki so vsebinsko opredeljene s tem standardom, in zneskov na določenih kontih 
ali kontnih skupinah iz kontnega okvira za zavarovalnice (Sklep o kontnem okviru za 
zavarovalnice, SKL 2007, Uradni list RS, št. 128/2006). Podrobno so količine za izračun 
navedenih kazalnikov navedene v Prilogi 2 tega standarda. 
 

124. Kazalci in kazalniki uspešnosti poslovanja v zavarovalnicah, pozavarovalnicah, 
zavarovalnih poolih in skladih se lahko izračunavajo na ravni zavarovalnih skupin in podskupin 
ter na ravni zavarovalnih vrst v smislu določil 2. člena ZZavar - UPB2. Lahko pa se jih 
izračunava tudi na nižjih ravneh, kot so zavarovalne podvrste ali premijske skupine in 
zavarovalne enote posameznih premijskih cenikov. 
 

125. Opredelitve izbranih kazalnikov uspešnosti poslovanja v pozavarovalnicah in 
podrobnejše navedbe le-teh v smislu Priloge 2 v tem standardu niso posebej navedene. V 
pozavarovalnicah zadevne kazalnike izračunavajo skladno z opredelitvami, ki se nanašajo na 
zavarovalnice in druge izvajalce zavarovalnih poslov.  
 
C. POJASNILA 
 

126. Zavarovalna premija, ki jo zavarovalnica zaračunava zavarovalcu kot vodilni 
sozavarovatelj, se prikazuje kot obračunana kosmata zavarovalna premija v posamezni 
zavarovalni podvrsti za posamezno opazovano obdobje. Na podlagi dogovora o sozavarovanju, ki 
ga skleneta dva ali več zavarovateljev, vodilni zavarovatelj opravi obračun in delitev obračunane 
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kosmate zavarovalne premije, morebitnih zavarovalnin ali od5kodnin, obradunanih na podlagi

tega sozavarovanja, vseh vrst pripadajodih stro5kov, morebitne Skodne rezewacrje in morebiti
uveljavljenih regresov. Ce zavarovalnica sklene dogovor o sozavarovanju dolodenega
zavarovanja kot eden od sozavarovateljev, ki ni vodilni, potem od vodilnega sozavarovatelja
sprejme obradunane pripadajode dele obradunane kosmate zavarovalne premije in vseh drugih
zgoraj navedenih obveznosti, ki so morebiti nastale iztakega sozavarovanja. Celotno statistidno
obdelavo zavarovalnih poslov, ki se nana5ajo na sklenjena sozavarovanja, izpeljejo vodilni
sozavarovatelji.

127. V tem standardu se za obveznosti zavarovalnice, ki nastanejo ob zavarovalnem
primeru, uporablja izraz zavarovalnina ali od5kodnina. Ta dvojnost rzhala iz razhke v pravni
podlagi za izradun dajatve zavarovalnice. Zavarovahina je dajatev zavarovalnice, ki je

opredeljena izkljudno z dolodili zavarovalne pogodbe, od5kodnina pa je vrsta dajatve, ki sicer
prav tako izhaja iz zavarovalne pogodbe, vendar je v osnovi opredeljena s splo5nimi
od5kodninskimi predpisi.

128. Statistidne obdelave sklenjenrh zavarovanj in nastalih zavarovalnih primerov se lahko
nana5ajo naopazovanjazavarovary, ki se izvajajo v drL,avi, in na tista zavarovanja, ki se inrajajo
v tujini. Statistidno opazovanje opravljanja zavarovalnih poslov v tujini se lahko naprej deli na
opazovanje,l<t zajema opravljanje zavarovahih poslov v drlavi dlanici Evropske unije, in tisto, ki
zajema opravljanje zavarovalnih poslov v tujih driavah.

D. UPORABA STANDARDA, NJEGOVA \'ELJA\T{OST IN DATUM SPREJEMA

Ta standard se uporablja v zavarovalnicah, pozavarovalnicah, zavarovalnih poolih in drugih
dlanicah Slovenskega zavarovalnega zdruLenja ter v pokojninskih druZbah od 1. januarj a2009.

Datum sprejema ,t > r?
Ta standard je sprejelo Slovensko zavarovalno zdruZenje !!2;..?..:.. 2008.

K temu standardu je v skladu z 2. odstavkom 137. (lenaZZavar Agencija zazavarovalni nadzor
dala soglasje dne 12. 5. 2008.
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Priloga 1 
 
Razvrstitev zavarovalnih podvrst po zavarovalnih vrstah po določilih B.4 in B.5 ZSS 
 
1. Nezgodno zavarovanje (vključno z zavarovanjem nesreč pri delu in poklicnih obolenj) 
 
1.1 Nezgodno zavarovanje oseb pri opravljanju rednega poklica in izven njega 
1.2 Nezgodno zavarovanje oseb v motornih vozilih in pri opravljanju posebnih dejavnosti 
1.3 Nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine in posebna nezgodna zavarovanje mladine 
1.4 Skupinsko nezgodno zavarovanje gostov, obiskovalcev in turistov 
1.5 Skupinsko nezgodno zavarovanje potrošnikov, naročnikov ipd. 
1.6 Druga posebna nezgodna zavarovanja 
1.7 Obvezno zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče 
1.8 Zavarovanje lastnika vozila in voznika za telesne poškodbe 
1.9 Vsa druga nezgodna zavarovanja 
 
2. Zdravstveno zavarovanje 
 
2. 1 Dopolnilno zdravstveno zavarovanje po določilih 12. odstavka 14. člena ZZavar – UPB2 
2. 2 Nadomestno zdravstveno zavarovanje po določilih 2. odstavka 61. člena ZZVZZ - H 
2. 3 Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih zunaj R Slovenije 
2. 4 Druga dodatna in vzporedna zdravstvena zavarovanja po določilih 3. in 4. odstavka 61. člena ZZVZZ - H   
2. 5 Vsa druga zdravstvena zavarovanja 
 
3. Zavarovanje kopenskih motornih vozil 

  
3.1 Kasko zavarovanje cestnih motornih vozil z lastnim pogonom, razen tirnih 
3.2 Kasko zavarovanje drugih cestnih vozil (brez pogona) 
3.3 Vsa druga zavarovanja kopenskih motornih vozil 
 
4.  Zavarovanje tirnih vozil  

 
4.1 Kasko zavarovanje tirnih vozil 
4.2 Vsa druga zavarovanja tirnih vozil  
 
5. Letalsko zavarovanje 

   
5.1 Kasko zavarovanje letal in drugih zračnih plovil 
5.2 Vsa druga letalska zavarovanja 
 
6. Zavarovanje plovil  
 
6.1 Kasko zavarovanje ladij in čolnov v pomorski plovbi 
6.2 Kasko zavarovanje ladij in čolnov v rečno-jezerski plovbi 
6.3 Vsa druga zavarovanja plovil 
 
7. Zavarovanje prevoza blaga  

 
7.1 Zavarovanje blaga v mednarodnem transportu 
7.2 Zavarovanje blaga v domačem transportu 
7.3 Vsa druga transportna kargo zavarovanja 
 
8. Zavarovanje požara in elementarnih nesreč  
 
8.1 Požarno zavarovanje in zavarovanje nekaterih drugih nevarnosti izven industrije in obrti 
8.2 Požarno zavarovanje in zavarovanje nekaterih drugih nevarnosti v industriji in obrti 
8.3 Požarno zavarovanje premoženja elektrogospodarskih podjetij 
8.4 Vsa druga požarna zavarovanja 
8.5 Zavarovanje jedrskih nevarnosti 
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9. Drugo škodno zavarovanje  
 
9.1 Strojelomno zavarovanje 
9.2 Strojelomno zavarovanje opreme elektrogospodarskih podjetij 
9.3 Gradbeno zavarovanje 
9.4 Montažno zavarovanje 
9.5 Zavarovanje filmske proizvodnje 
9.6 Zavarovanje računalnikov 
9.7 Zavarovanje blaga v hladilnicah 
9.8 Stanovanjsko zavarovanje 
9.9 Zavarovanje rudnikov 
9.10 Zavarovanje nevarnosti v PTT prometu 
9.11 Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa 
9.12 Zavarovanje stekla 
9.13 Zavarovanje posevkov in plodov 
9.14 Zavarovanje živali 
9.15 Zavarovanje domske asistence 
9.16 Zavarovanje opreme v zakupu (leasing) 
9.17 Kombinirana premoženjska zavarovanja 
9.18 Zavarovanje blaga pred mehanskimi poškodbami 
9.19 Zavarovanje opreme za distribucijo in sprejem satelitske in kabelske TV 
9.20 Turistično zavarovanje 
9.21 Vsa druga škodna zavarovanja 
 
10.  Zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil 
 
10.1 Zavarovanje lastnikov cestnih motornih vozil proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam 
10.2 Zavarovanje  prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu 
10.3 Zavarovanje odgovornosti v železniškem prometu 
10.4 Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi motornih vozil 
 
11.  Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 
 
11.1 Zavarovanje lastnikov zrakoplovov proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam 
11.2 Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v zračnem prometu 
11.3 Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 
 
12.  Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil 
 
12.1 Zavarovanje odgovornosti v pomorskem prometu 
12.2 Zavarovanje odgovornosti v rečnem in jezerskem prometu 
12.3 Zavarovanje odgovornosti popravljavcev vodnih plovil 
12.4 Zavarovanje odgovornosti marine 
12.5 Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v pomorskem in rečno-jezerskem prometu 
12.6 Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi plovil 

 
13.  Splošno zavarovanje odgovornosti  
 
13.1 Zavarovanje splošne odgovornosti 
13.2 Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke 
13.3 Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca gradbenih del 
13.4 Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca montažnih del 
13.5 Zavarovanje garancije proizvajalca, prodajalca ali dobavitelja 
13.6 Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu 
13.7 Zavarovanje špediterske odgovornosti v domačem prometu 
13.8 Zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta 
13.9 Zavarovanje odgovornosti nepremičninskih posrednikov 
13.10 Zavarovanje odgovornosti filmskega producenta 
13.11 Zavarovanje odgovornosti računovodskih in revizijskih družb 
13.12 Zavarovanje projektantske odgovornosti  
13.13 Zavarovanje odvetniške odgovornosti  
13.14 Zavarovanje zdravniške odgovornosti  



  

 3

13.15 Zavarovanje notarske odgovornosti  
13.16 Zavarovanje odgovornosti proizvajalcev zdravil in medicinskih pripomočkov 
13.17 Zavarovanje odgovornosti zavarovalnih posredniških družb 
13.18 Zavarovanje odgovornosti sodnih izvršiteljev  
13.19 Zavarovanje odgovornosti overiteljev kvalificiranih potrdil elektronskih podpisov 
13.20 Zavarovanje odgovornosti gorskih vodnikov  
13.21 Zavarovanje odgovornosti geodetskih podjetij  
13.22 Zavarovanje odgovornosti certifikacijskih organov za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov 
13.23 Zavarovanje odgovornosti upravljavcev strelišč  
13.24 Zavarovanje odgovornosti varnostnikov 
13.25 Vsa druga splošna zavarovanja odgovornosti 
 
14.  Kreditno zavarovanje  
 
14.1 Zavarovanje terjatev v mednarodni trgovini 
14.2 Zavarovanje terjatev v notranji trgovini 
14.3 Zavarovanje potrošniških kreditov 
14.4 Zavarovanje stanovanjskih kreditov 
14.5 Zavarovanje kreditov zasebnikom 
14.6 Zavarovanje kreditov pravnim osebam 
14.7 Zavarovanje limitov na transakcijskih računih zasebnikom 
14.8 Zavarovanje limitov na transakcijskih računih za osebni namen 
14.9 Zavarovanje terjatev iz pogodb o zakupu  
14.10 Zavarovanje terjatev iz plačilnih in kreditnih kartic 
14.11 Vsa druga kreditna zavarovanja in zavarovanja terjatev 
 
15.  Kavcijsko zavarovanje  
 
15.1 Zavarovanje carinskega dolga 
15.2 Zavarovanje nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj 
15.3 Zavarovanje resnosti ponudbe 
15.4 Zavarovanje dobre izvedbe prevzetih obveznosti 
15.5 Zavarovanje vračila predplačila 
15.6 Zavarovanje odprave napak v garancijskem roku 
15.7 Zavarovanje garancije za plačilne kartice 
15.8 Zavarovanje karnetov 
15.9 Vsa druga kavcijska zavarovanja 
 
16.  Zavarovanje različnih finančnih izgub 
 
16.1 Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara 
16.2 Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma 
16.3 Zavarovanje prireditev 
16.4 Zavarovanje proti škodam zaradi odkupa valutnih falsifikatov 
16.5 Zavarovanje nevarnosti odpovedi turističnih potovanj 
16.6 Zavarovanje obratovalnega zastoja v storitveni dejavnosti 
16.7 Vsa druga zavarovanja različnih finančnih izgub 
 
17.  Zavarovanje stroškov postopka 
 
17.1 Stroški odvetnikov in drugi stroški postopka 
17.2 Vsa druga zavarovanja stroškov postopka 
 
18.  Zavarovanje pomoči  
 
18.1 Zavarovanje avtomobilske asistence 
18.2 Zdravstveno  zavarovanje z asistenco 
18.3 Vsa druga zavarovanja pomoči 
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19.  Življenjsko zavarovanje (razen zavarovanj iz 20. do 24. točke (2) odstavka 2. člena ZZavar - 
UPB2) 

 
19.1 Življenjsko zavarovanje za primer smrti 
19.2 Življenjsko zavarovanje za primer doživetja 
19.3 Mešano življenjsko zavarovanje 
19.4 Rentno zavarovanje z enkratnim plačilom premije 
19.5 Rentno zavarovanje s plačevanjem mesečne zavarovalne premije 
19.6 Življenjsko zavarovanje z vračilom premij 
19.7 Prostovoljno pokojninsko zavarovanje (razen zavarovanj pod točkama 23.1 in 23.2 te priloge 
19.8 Vsa druga življenjska zavarovanja (razen zavarovanj pod točkami 20. do 24. te priloge) 
 
20.  Zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva 
 
20.1 Zavarovanje za primer poroke  
20.2 Zavarovanje za primer rojstva 
 
21.  Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov oziroma na enote kritnega 

sklada 
 
21.1 Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov z garancijo 
21.2 Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov brez garancije  
21.3 Življenjsko zavarovanje, vezano na enote kritnega sklada z garancijo  
21.4 Življenjsko zavarovanje, vezano na enote kritnega sklada brez garancije 
 
22.  Tontine 
 
22.1 Tontine 
 
23.  Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 
 
23.1 Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZZavar-UPB2 
23.2 Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1 
23.3 Vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplačil 
 
24.  Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni, ki ga zavarovalnica ne more 

odpovedati 
 
24.1 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni, ki ga zavarovalnica ne more odpovedati 
 
 
 



Priloga 2 
 
Podrobna opredelitev količin za izračun kazalcev in kazalnikov z navedbo 
ustreznih točk iz poglavja B oziroma z navedbo kontov ali kontnih skupin iz 
kontnega okvira za zavarovalnice (Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice, SKL 
2007, Uradni list RS št. 128/2006). 
 
 
Kazalec oz. kazalnik Količine potrebne za izračun 
iz točke B. f) tega  
standarda 
 
    

112. =         _______ (63)_________       
bruto družbeni proizvod 

   
 _______(63)_________ 

113. =        število prebivalcev v RS 
    
 
      
 114. =              (79)               
    (63) 
 
     
 115. =      (83)               
        (67) 
 
      
 116. =         (79) +/- kto 406                
   (63) +/- kto 756 
  
  
       117. = (63)+/- kto 756 – (79) +/- kto 406 
 
 
   (83) +/- kto 406 +/- kto 407 +/- kto 408 – (103) 

118. =  (67) +/- kto 756 +/- kto 757 +/- kto 758 
 
 

119. = (67) +/- kto 756 +/- kto 757 +/- kto 758 – (83) +/- kto 406 +/- kto 407 
+/- kto 408 + (103)  

 
 

  (83) +/- kto 406 +/- kto 407 +/- kto 408 – (103) +kto. 42+kto sk. od 43 do 48
120. =  (67) +/- kto 756 +/- kto 757 +/- kto 758 

 
 

121. = (67) +/- kto 756 +/- kto 757 +/- kto 758 – (83) +/- kto 406 +/- kto 407 
+/- kto 408 + (103) +/- kto sk 41 upoštevajoč zavarovalno podvrsto 
oz. vrsto 

 
 

122. = (67) +/- kto 756 +/- kto 757 +/- kto 758 – (83) +/- kto 406 +/- kto 407 
+/- kto 408 + (103) +/- kto sk 41 upoštevajoč zavarovalno podvrsto 
oz. vrsto - kto sk.42 – kto sk. od 43 do 48 
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