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VPLIV NOVE ZAKONODAJE NA ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA
WHAT ARE IMPACTS OF THE NEW LEGISLATION ON LIFE INSURANCE?
JANJA LAHARNAR, ADRIATIC SLOVENICA, D. D.

POVZETEK
Namen nove zakonodaje, ki bo urejala posredovanje informacij o paketnih naložbenih
produktih za male vlagatelje in o zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP), je obveščanje
potrošnikov o lastnostih teh produktov na lahko razumljiv način. To bo omogočala uvedba
novega, inovativnega standarda za informiranje o tovrstnih produktih, ki je kratek in jedrnat
ter tako do potrošnika prijazen dokument. Imenuje se dokument s ključnimi informacijami
(ang. Key Information Document). Vsak proizvajalec oziroma ponudnik tovrstnih naložbenih
produktov (npr. upravitelji investicijskih skladov, zavarovalnice, banke) bo moral ta dokument
pripraviti in ga objaviti na svoji uradni spletni strani.
Nova zakonodaja o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in o zavarovalnih
naložbenih produktih torej izboljšuje kakovost informacij, ki bodo potrošnikom na voljo pri
primerjavi med različnimih tovrstnimi produkti. Ti produkti so namreč težko primerljivi in
kompleksni, zato je težko razumeti vse njihove lastnosti in vsa tveganja, ki jih vključujejo.
Nepričakovana tveganja in soočanje s posledično izgubo imajo lahko za potrošnike hude
posledice, saj v takšne naložbe pogosto naložijo svoje življenjske prihranke. Izboljšanje
preglednosti teh produktov tako predstavlja pomemben ukrep za varstvo malih vlagateljev
in je predpogoj za povrnitev njihovega zaupanja v finančni trg, zlasti po finančni krizi.
ABSTRACT
The new legislation on packaged retail investment products for retail investors and insurancebased investment products (PRIIPs), will provide information to the consumer in an easily
understandable way with introducing a new, innovative standard for product information,
one that is short and plain-speaking, and thus far more consumer-friendly. This document
is called the 'Key Information Document' (KID). Every manufacturer of investment products
(e.g. investment fund managers, insurers, banks) will have to produce such a document for
each investment product, and publish it on its official website.
New legislation therefore improves the quality of information available to consumers when
compared to the variety of such products. Investment products are complex and difficult to
compare or identify the risks involved. Unexpected risks and cope with the consequential
loss can have serious consequences for consumers, since such investments often represent
their life savings. Improving the transparency of these products is an important measure
for the protection of investors and has an important role for restoring confidence of retail
investors in the financial market, especially after the financial crisis.
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1. UVOD
Z začetkom izvajanja direktive Solventnost 2, uveljavitvijo novega zakona o zavarovalništvu
(ZZavar-1) in novih podzakonskih predpisov, ki podrobneje opredeljujejo vsebino določb
nekaterih zavarovalnih pogodb in omejitve glede sredstev in referenčnih vrednosti pri
zavarovanjih z naložbenim tveganjem, ter z Uredbo o dokumentih s ključnimi informacijami
o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih
(PRIIP), ki se bo začela v državah članicah EU 31. 12. 2016 dalje , se pomembno spreminja
zakonski okvir za izvajanje naložbenih življenjskih zavarovanj. Na prodajo teh zavarovanj bo
pomembno vplivala tudi direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD) (Direktiva (EU)
2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih
produktov, Ur. l. EU št. L 26/19 z dne 2. 2. 2016), ki državam članicam predpisuje skrb za
dodatno varstvo potrošnikov z uvajanjem rednega svetovanja v različnih oblikah. Pri tem
je v nekaterih primerih zahtevano, da distributer presodi o primernosti posameznega
naložbenega življenjskega zavarovanja za stranko in ji tudi izroči izjavo o ustreznosti oziroma
osebno priporočilo.
Ob navedenem ne smemo spregledati nove davčne zakonodaje. Republika Slovenija je z ZDA
2. 6. 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni
ravni in izvajanju FATCA, ki je začel veljati 1. 7. 2014. Poleg tega so morale države članice
EU do 31. 12. 2015 implementirati v nacionalno zakonodajo Direktivo Sveta 2014/107/EU
glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja. Vse našteto
bo ob spremenjenih kapitalskih zahtevah pomembno vplivalo na poslovanje zavarovalnic z
vidika obsega dela in stroškov, prav tako pa ne bo zanemarljiv vpliv vseh teh sprememb na
sklenitelja življenjskega zavarovanja.
Finančna kriza je v najširšem obsegu postala kriza zaupanja potrošnikov oziroma končnih
uporabnikov finančnih storitev. Pomanjkanje transparentnosti, slabo poznavanje prevzetih
tveganj in neustrezno ukrepanje pri navkrižjih interesov so povzročili, da se je potrošnikom
po vsej EU prodajalo naložbene in zavarovalne naložbene produkte, ki niso ustrezali
njihovim potrebam. Zaupanje potrošnikov v finančni sektor je zato zelo omajano. Poleg tega
se zakonodaja ni razvijala dovolj hitro, da bi lahko sledila vse bolj kompleksnim finančnim
storitvam. Zaupanje potrošnikov se lahko izboljša le z ukrepi, ki bodo omogočili odpraviti
te pomanjkljivosti in bodo podlaga za gospodarsko rast v Evropski uniji. Močni in dobro
regulirani trgi, ki postavljajo na prvo mesto interese malih vlagateljev, so nujno potrebni za
vzpostavitev srednje- in dolgoročnega zaupanja potrošnikov ter stabilno gospodarsko rast.
2. UREDBA O DOKUMENTIH S KLJUČNIMI INFORMACIJAMI ZA NALOŽBENE PRODUKTE
Namen nove zakonodaje o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih
naložbenih produktih je izboljšati kakovost informacij, ki bodo potrošnikom na voljo, ko
bodo primerjali pri primerjavi različnih tovrstne produkte. Uredba o dokumentih s ključnimi
informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih
produktih (PRIIP) z dne 26. 11. 2014 je bila objavljena v Uradnem listu EU, L 352 z dne 9.
12. 2014. Ta uredba, ki je v angleškem jeziku poimenovana Regulation on key information
documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs), je začela
veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu EU, v vseh državah članicah pa se bo začela
neposredno uporabljati 31. 12. 2016.
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2.1 Vsebina uredbe in razlogi za uvedbo
Pri odločanju za naložbe lahko mali vlagatelji izbirajo med več različnimi paketnimi
naložbenimi produkti in zavarovalnimi naložbenimi produkti (v nadaljevanju: PRIIP, ang.
packaged retail and insurance-based investment products). Nekateri od teh produktov
ponujajo posebne naložbene rešitve, prilagojene potrebam malih vlagateljev, lahko so
združeni z zavarovalnim kritjem ali pa so zapleteni in težko razumljivi. Obstoječa razkritja
malim vlagateljem so neusklajena in jim pogosto ne omogočajo primerjati različnih
produktov ali razumeti njihovih značilnosti. Mali vlagatelji so se zato večkrat odločali za
naložbe, pri katerih niso povsem razumeli z njimi povezanih tveganj in stroškov, zato so v
nekaterih primerih utrpeli nepredvidene izgube.
Izboljšanje preglednosti PRIIP, ki so na voljo malim vlagateljem, predstavlja pomemben
ukrep za varstvo vlagateljev in predpogoj za povrnitev njihovega zaupanja malih vlagateljev
v finančne trge. Prvi takšni koraki na ravni Unije so že bili storjeni z vzpostavitvijo režima
ključnih podatkov za vlagatelje z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta
(Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 7. 2009 o usklajevanju
zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive
vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17. 11. 2009, str. 32). Namen sprejete zakonodaje je
bil vpeljati nove, za potrošnike bolj jasne in prijazne standarde za pridobivanje informacij
o naložbah ter zaostriti nekatera pravila o investicijskih skladih, da bi zagotovili varstvo
interesov potrošnikov.
Različna pravila o PRIIP, ki obstajajo v posameznih sektorjih, ki te produkte ponujajo, in
razlike v nacionalnih predpisih na tem področju ustvarjajo neenake konkurenčne pogoje
za različne produkte in distribucijske kanale ter predstavljajo dodatno oviro za notranji trg
finančnih storitev in produktov. Ukrepi, ki so jih države članice že sprejele, da bi odpravile
pomanjkljivosti pri varstvu vlagateljev, so različni in neusklajeni. Razhajajoči se pristopi k
razkritjem, povezanim s PRIIP, ovirajo vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev za različne
proizvajalce PRIIP in osebe, ki te produkte prodajajo ali o njih svetujejo, kar izkrivlja konkurenco
in povzroča neenako raven varstva vlagateljev v Uniji. Takšna razhajanja predstavljajo oviro
pri vzpostavitvi in nemotenem delovanju notranjega trga.
Da bi preprečili razhajanje, so na ravni Unije pripravljena enotna pravila o preglednosti, ki se
bodo uporabljala za vse udeležence na trgu PRIIP in tako povečala varstvo malih vlagateljev.
Določena bodo pravila, s katerimi bo zagotovljeno, da bodo skupni standardi za dokumente
s ključnimi informacijami enotni, tako da bo mogoče uskladiti obliko in vsebino teh
dokumentov. Pravila uredbe, ki se bodo neposredno uporabljala v državah članicah, bodo
zagotavljala, da bodo za vse osebe, ki PRIIP prodajajo ali o njih svetujejo, veljale enotne
zahteve glede zagotovitve dokumenta s ključnimi informacijami malim vlagateljem. Uredba
ne vpliva na nadzor oglaševalskih dokumentov in tudi ne na intervencijske ukrepe v zvezi s
produkti, vendar so pri tem izjema zavarovalni naložbenimi produkti.
Da bi povrnili zaupanje malih vlagateljev v finančne trge, je sicer bistveno izboljšati
razkritja, povezana s PRIIP, a prav tako pomembno je, da so postopki prodaje teh produktov
učinkovito regulirani. Ta uredba dopolnjuje ukrepe v zvezi z distribucijo iz Direktive 2014/65/
EU Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in
Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12. 6. 2014, str. 349)). Prav tako dopolnjuje tudi ukrepe v zvezi z
distribucijo zavarovalnih produktov iz Direktive 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta
7

(Direktiva 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. 12. 2002 o zavarovalnem
posredovanju (UL L 9, 15. 1. 2003, str. 3)).
2.2 Področje uporabe uredbe
Uredba se uporablja za proizvajalce PRIIP in osebe, ki PRIIP prodajajo ali o njih svetujejo.
Paketni naložbeni produkt za male vlagatelje in zavarovalni naložbeni produkt ali PRIIP
pomeni produkt, ki je eno ali oboje od naslednjega:
- paketni naložbeni produkt za male vlagatelje ali PRIP, ki pomeni naložbo, pri kateri je
znesek, ki se izplača malemu vlagatelju, ne glede na pravno obliko naložbe odvisen od
nihanj zaradi izpostavljenosti referenčnim vrednostim ali je odvisen od uspešnosti ene
ali več naložb, ki jih mali vlagatelj ne kupi neposredno;
- zavarovalni naložbeni produkt, kar pomeni zavarovalni produkt, ki ponuja vrednost
ob zapadlosti ali odkupno vrednost, ki je v celoti ali delno ter neposredno ali posredno
izpostavljena tržnim nihanjem.
PRIIP zajemajo naložbene produkte, kot so naložbeni skladi, police življenjskega zavarovanja
z naložbeno komponento, ter strukturirane produkte in strukturirane vloge. Pri vseh teh
produktih ne gre za neposredne naložbe kot pri samem nakupu ali lastništvu sredstev,
temveč za posredovanje med malimi vlagatelji in trgi s postopkom paketiranja ali združevanja
sredstev, tako da se ustvarijo drugačna tveganja, drugačne značilnosti produkta ali dosežejo
drugačne stroškovne strukture kot pri neposrednem lastništvu. S takšnim paketiranjem
se lahko mali vlagatelji usmerijo v naložbene strategije, ki bi bile sicer nedostopne ali
nepraktične, vendar jim je pri tem morda treba dati na voljo dodatne informacije, zlasti zato,
da lahko primerjajo primerjavo različne načine paketiranja naložb.
Uredba se ne uporablja za produkte neživljenjskega zavarovanja; pogodbe življenjskega
zavarovanja, pri katerih se sredstva po pogodbi izplačajo šele ob smrti ali v primeru
nezmožnosti zaradi poškodbe, bolezni ali invalidnosti; za pokojninske produkte, katerih glavni
namen v skladu z nacionalnim pravom je zagotavljanje prihodka vlagatelju med upokojitvijo
in na podlagi katerih je vlagatelj upravičen do nekaterih prejemkov; uradno priznane sheme
poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki spadajo v področje uporabe Direktive 2003/41/
ES ali Direktive 2009/138/ES; individualne pokojninske produkte, pri katerih nacionalna
zakonodaja zahteva finančni prispevek delodajalca in pri katerih delodajalec ali zaposleni
ne more izbirati med pokojninskimi produkti ali ponudniki.
Za zagotavljanje rednega in učinkovitega nadzora nad izpolnjevanjem zahtev te uredbe
so države članice dolžne imenovati pristojne organe, odgovorne za ta nadzor. V številnih
primerih so pristojni organi za nadzor nad proizvajalci PRIIP in osebami, ki PRIIP prodajajo
ali o njih svetujejo, imenovani že na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz drugih določb
nacionalnega prava ali prava Unije.
2.3 Pooblastilo za sprejem delegiranih aktov
Uredba Evropsko komisijo tudi pooblašča za sprejem delegiranih aktov, s katerimi se
opredeli:
- podrobnosti postopkov za ugotavljanje morebitnih specifičnih okoljskih in socialnih
ciljev zavarovalnih naložbenih produktov (8. člen),
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-

-

merila in dejavnike, ki jih mora EIOPA EIOPA (Evropski organ za zavarovanja in poklicne
pokojnine) upoštevati pri ugotavljanju, kdaj je vprašanje varstva vlagateljev posebno
pereče oziroma so ogroženi pravilno delovanje in integriteta finančnih trgov in stabilnost
finančnega sistema EU (16. člen),
merila in dejavnike, ki jih mora pristojni organi držav članic upoštevati pri ugotavljanju,
kdaj je vprašanje varstva vlagateljev posebno pereče oziroma so ogroženi pravilno
delovanje in integriteta finančnih trgov in stabilnost finančnega sistema EU (17. člen).

2.4 Dokument s ključnimi informacijami
Namen nove zakonodaje je torej obveščanje potrošnika o lastnostih PRIIP na lahko razumljiv
način z uvedbo novega, inovativnega standarda za informiranje o tovrstnih produktih.
Kratka in jedrnata ter tako do potrošnika bolj prijazna listina se imenuje dokument s ključnimi
informacijami (ang. Key Information Document). Vsak proizvajalec oziroma ponudnik
tovrstnih naložbenih produktov (npr. upravitelji investicijskih skladov, zavarovalnice, banke)
bo moral ta dokument pripraviti in ga objaviti na svoji uradni spletni strani.
Ta dokument bo zagotavljal informacije o temeljnih značilnostih produkta ter tudi o tveganjih
in stroških, povezanih z naložbo vanj. Informacije o tveganjih bodo, kolikor bo le mogoče,
neposredne in primerljive, pri čemer se ne sme preveč poenostaviti pogosto kompleksnih
produktov. V dokumentu bo vsakemu potrošniku pojasnjeno, ali lahko z naložbo v posamezni
produkt izgubi sredstva, ki jih bo vplačal, in kako kompleksen je produkt. Dokument bo
usklajen s skupnim standardom, kar zadeva strukturo, vsebino in predstavitev. Potrošniki
bodo tako imeli možnost dokument uporabiti, da bodo lahko primerjali različne tovrstne
produkte in na koncu izbrali tistega, ki najbolj ustreza njihovim potrebam.
Z uredbo so torej določena enotna pravila o obliki in vsebini dokumenta s ključnimi
informacijami, ki ga morajo pripraviti proizvajalci paketnih naložbenih produktov za male
vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktov (PRIIP), ter enotna pravila o posredovanju
dokumenta s ključnimi informacijami malim vlagateljem, da se jim omogoči razumevanje in
primerjavo ključnih elementov PRIIP ter ključnih tveganj, povezanih z njimi.
2.4.1 Oblika dokumenta s ključnimi informacijami
Preden je PRIIP na voljo malim vlagateljem, mora proizvajalec zanj pripraviti dokument
s ključnimi informacijami in ga objaviti na spletnem mestu. Ta dokument predstavlja
predpogodbene informacije in je samostojen dokument, ki se loči od tržnega gradiva.
Dokument s ključnimi informacijami mora biti kratek in strnjen (ne sme biti daljši od treh
strani A 4 formata), pripravljen in oblikovan mora biti tako, da je lahko berljiv, osredotočen
na ključne informacije, ki jih mali vlagatelji potrebujejo, ter jasen in napisan v jeziku in slogu,
ki omogočata lažje razumevanje podatkov, ki so v dokumentu navedeni. Proizvajalec mora
skrbeti tudi za redno pregledovanje in revidiranje dokumenta s ključnimi informacijami.
V dokumentu s ključnimi informacijami so navedeni naslednji podatki:
a) v razdelku na začetku dokumenta: ime PRIIP, identiteta in kontaktni podatki proizvajalca
PRIIP, informacije o pristojnem organu proizvajalca in datum dokumenta,
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b) kjer je ustrezno, opozorilo o kompleksnosti in težki razumljivosti produkta (npr. »Produkt,
ki ga kupujete, ni enostaven in je morda težko razumljiv.«),
c) v razdelku »Kaj je ta produkt?« vrsto in temeljne značilnosti PRIIP:
- vrsto PRIIP,
- njegove cilje in načine, kako jih doseči (ali z neposredno ali posredno izpostavljenostjo
do osnovnih naložbenih sredstev), vključno z opisom osnovnih instrumentov ali
referenčnih vrednosti, med drugim se navedejo trgi, v katere se nalaga v okviru PRIIP,
in, kjer je ustrezno, specifični okoljski ali družbeni cilji produkta, pa tudi, kako je določen
donos,
- opis ciljne skupine malih vlagateljev pri trženju PRIIP, predvsem v smislu njihove
zmožnosti tveganja izgub pri naložbah in izpolnitve naložbenega obdobja,
- podatke o zavarovalnih upravičenjih, če jih PRIIP ponuja, vključno z okoliščinami, v
katerih bi jih bilo mogoče uveljaviti,
- obdobje PRIIP, če je znano,
d) v razdelku »Kakšno je tveganje in kakšen donos lahko pričakujem?« kratek opis profila
tveganja in donosa, ki vsebuje naslednje elemente:
- zbirni kazalnik tveganja s pojasnilnim opisom tega kazalnika ter njegovih glavnih
omejitev in tveganj, ki so bistveni za PRIIP, niso pa ustrezno zajeta v zbirnem kazalniku
tveganj,
- podatke o največji možni izgubi vloženega kapitala in navedbo: ali lahko vlagatelj izgubi
ves vloženi kapital, ali vlagatelj tvega, da bo moral poleg kapitala, vloženega v PRIIP,
prevzeti še dodatne finančne obveznosti, vključno s pogojnimi obveznostmi, ali PRIIP
vključuje zaščito kapitala pred tržnim tveganjem, ter podatke o zadevnem kritju in
omejitvah, zlasti v zvezi z njegovo časovno veljavnostjo,
- ustrezne scenarije uspešnosti in predpostavke, iz katerih ti izhajajo,
- kjer je ustrezno, informacije o pogojih, pod katerimi se malim vlagateljem izplača donos,
ali o vnaprej določenih zgornjih mejah teh izplačil,
- izjavo, da lahko davčna zakonodaja matične države članice vlagatelja vpliva na dejansko
izplačilo,
e) v razdelku »Kaj se zgodi, če proizvajalec ne more izplačati vlagateljev?« kratko navedbo,
ali odškodninska ali jamstvena shema za vlagatelje omogoča kritje zadevne izgube in,
če je tako, za katero shemo gre, ime poroka ter tveganja, ki jih zajema, in tista, ki jih ne
zajema;
f) v razdelku »Kakšni so stroški?« stroške v zvezi z naložbo v PRIIP, vključno z neposrednimi
in posrednimi stroški, ki jih nosi vlagatelj, ter enkratnimi in ponavljajočimi se stroški,
prikazanimi z zbirnimi kazalniki teh stroškov, zaradi zagotavljanja primerjave pa tudi
skupne stroške, izražene v denarnih zneskih in odstotkih, da se ponazori skupne učinke
celotnih stroškov na naložbo;
g) v razdelku »Kako dolgo bi moral biti lastnik in ali lahko dobim denar izplačan predčasno«:
- kjer je ustrezno, navedbo, ali pri PRIIP obstaja obdobje, v katerem si je mogoče premisliti
ali preklicati nakup,
- navedbo priporočenega in, kjer je ustrezno, najkrajšega zahtevanega obdobja
razpolaganja,
- zmožnost in pogoji za morebitno likvidacijo naložbe še pred dospelostjo, vključno
z vsemi provizijami in kaznimi, ob upoštevanju profila tveganja in donosa PRIPS ter
predvidenega razvoja zadevnega trga,
- informacije o morebitnih posledicah predčasnega izplačila ali izplačila pred zaključkom
priporočenega obdobja lastništva, na primer izguba zaščite kapitala ali s tem pogojene
dodatne provizije;
h) v razdelku »Kako se lahko pritožim« informacije o tem, kako in komu se lahko vlagatelj
pritoži glede produkta ali/in ravnanja proizvajalca ali/in osebe, ki svetuje o produktu ali
ga prodaja;
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i) v razdelku »Druge pomembne informacije« navedbo morebitnega dodatnega
informativnega gradiva, ki se posreduje vlagatelju v fazi pred in/ali po sklenitvi pogodbe,
razen tržnega gradiva.
2.4.2 Posredovanje dokumenta s ključnimi informacijami
Oseba, ki svetuje ali prodaja PRIIP, malemu vlagatelju pravočasno posreduje dokument s
ključnimi informacijami, preden se ta zaveže s pogodbo ali ponudbo v zvezi s PRIIP.
Dokument s ključnimi informacijami mora biti malemu vlagatelju posredovan v tiskani obliki
– to bi morala biti standardna oblika, če je PRIIP ponujen osebno in mali vlagatelj ne zahteva
drugače – ali na trajnem nosilcu podatkov, če je uporaba slednjega ustrezna glede na posel,
ki ga skleneta oseba, ki svetuje o PRIIP ali ga prodaja, in mali vlagatelj, ter če je mali vlagatelj
lahko izbiral med informacijami v tiskani obliki in na trajnem nosilcu podatkov in je izbral
slednjega. Za to mora biti mogoče priložiti ustrezna dokazila.
Dokument se lahko posreduje tudi preko spletnega mesta, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- posredovanje dokumenta s ključnimi informacijami preko spletnega mesta je ustrezno
glede na posel, ki ga skleneta oseba, ki svetuje o PRIIP ali ga prodaja, in mali vlagatelj;
- mali vlagatelj je lahko izbiral med informacijami v tiskani obliki in preko spletnega mesta
ter je izbral slednje, kar je mogoče potrditi z dokazili;
- mali vlagatelj je bil po elektronski poti ali pisno obveščen o naslovu spletnega mesta ter
delu spletnega mesta, kjer lahko dostopa do dokumenta s ključnimi informacijami;
- zagotovljeno je, da bo dokument s ključnimi informacijami dostopen na spletnem mestu
ter ga bo mogoče prenesti in shraniti na trajni nosilec podatkov, vse dokler ga bo mali
vlagatelj predvidoma po potrebi uporabljal.
3. REGULATIVNI TEHNIČNI STANDARDI
Na podlagi uredbe Evropske komisije bodo sprejeti oziroma določeni regulativni tehnični
standardi za podrobnejšo opredelitev oblike in vsebine dokumenta s ključnimi informacijami
za PRIIP, opredelitev pravil za redno pregledovanje in posodabljanje (revidiranje) tega
dokumenta ter za opredelitev pravil posredovanja dokumenta malim vlagateljem. Podlago
za sprejetje teh standardov predstavljata posvetovalni dokument evropskih nadzornih
organov ESAs (Evropskega bančnega organa (EBA), Evropskega organa za zavarovanja in
poklicne pokojnine (EIOPA) in Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)), ki
se nanaša na prikaz tveganja in donosa ter na prikaz stroškov PRIIP, ter končno stališče ESAs
glede meril in dejavnikov, ki jih morajo EIOPA in pristojni organi držav članic upoštevati pri
ugotavljanju, kdaj je vprašanje varstva vlagateljev posebno pereče oziroma so ogroženi
pravilno delovanje in integriteta finančnih trgov in stabilnost finančnega sistema EU.
Uredba pooblašča evropske nadzorne organe za sprejem regulativnih tehničnih standardov,
s katerimi se določa:
- podrobnosti glede načina navedbe in vsebine vseh posameznih informacij iz tretjega
odstavka 8. člena, ki določa vsebino dokumenta s ključnimi informacijami, skupaj z
metodologijo za prikaz tveganja in donosa in metodologijo za izračun stroškov na
podlagi petega odstavka 8. člena uredbe,
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-

pogoje za pregled informacij v dokumentu s ključnimi informacijami, pogoje, pod
katerimi je treba te informacije revidirati, posebne pogoje, pod katerimi je treba te
informacije pregledati ali revidirati, kadar je produkt malim vlagateljem na voljo občasno,
ter okoliščine, v katerih je treba male vlagatelje obvestiti o revidiranem dokumentu, ter
način, na katerega se to stori (10. člen),
pogoje za izpolnitev zahtev po posredovanju dokumenta s ključnimi informacijami (13.
člen).

3.1 Priprava regulativnih tehničnih standardov
Skupni odbor evropskih nadzornih organov ESAs je 17. 11. 2014 objavil prvi posvetovalni
dokument z vsemi poprej omenjenimi tematikami – v javni razpravi je bil do 17. 2. 2015 –,
prav tako pa je objavil tudi poziv za oblikovanje delovne skupine. V njej so bili predstavniki
zavarovalne stroke, potrošnikov, pravne stroke in neodvisnih strokovnih institucij, njena
naloga pa je bila pripraviti za ESAs stališča o posameznih strokovnih vprašanjih v zvezi z
vsebino dokumenta s ključnimi informacijami (predvsem o tistih, povezanih z izračunom
stroškov, ter o prikazu tveganja in donosa paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje
in zavarovalnih naložbenih produktih). Skupni odbor evropskih nadzornih organov je nato
23. 6. 2015 objavil drugi posvetovalni dokument, ki se nanaša na prikaz tveganja in donosa
ter na prikaz stroškov v dokumentu s ključnimi informacijami o PRIIP. Javno posvetovanje
je trajalo do 17. 8. 2015. V vmesnem času sta bili v sodelovanju z Evropsko komisijo v
desetih državah članicah (med njimi ni bilo Slovenije) opravljeni dve testiranji – prvo (od
novembra 2014 do aprila 2015) z namenom pridobiti informacije o različnih načinih prikaza
stroškov, prevzetih tveganjih in donosa ter drugo (od maja 2015 do septembra 2015) z
namenom preučiti štiri načine prikaza stroškov, prevzetih tveganj in donosa, ki so se na
podlagi prvega testiranja pokazali kot najboljši. Namen testiranj je bil ugotoviti, kateri način
prikaza je najbolj učinkovit, da bo kot tak vključen v končni predlog regulativnih tehničnih
standardov in implementiran. Rezultati testiranja so bili javno predstavljeni novembra 2015.
Pri ESAs so 11. 11. 2015 objavili tretji posvetovalni dokument (Joint consultation paper),
ki vključuje predlog izvedbene uredbe za določitev regulativnih tehničnih standardov za
podrobnejšo opredelitev oblike in vsebine dokumenta s ključnimi informacijami, pravil za
redno pregledovanje in posodabljanje (revidiranje) dokumenta ter pravil posredovanja tega
dokumenta malim vlagateljem. Posvetovalni dokument je bil predmet javnega posvetovanja
do 29. 1. 2016, 9. 12. 2015 pa so pri ESAs organizirali posvet vseh zainteresiranih. Končni
predlog regulativnih tehničnih standardov so posredovali Evropski komisiji 31. 3. 2016.
Evropski parlament ali Svet EU lahko zdaj v obdobju treh mesecev podata k besedilu
standardov pripombe, Komisija pa mora standarde sprejeti najpozneje do 29. 12. 2016.
Glede zavarovalnih naložbenih produktov so v regulativnih tehničnih standardih opredeljena
naslednja merila in dejavniki, ki jih morajo EIOPA in pristojni organi držav članic upoštevati
pri ugotavljanju, kdaj je vprašanje varstva vlagateljev posebno pereče oziroma so ogroženi
pravilno delovanje in integriteta finančnih trgov in stabilnost finančnega sistema EU:
-

stopnja kompleksnosti zavarovalnega naložbenega produkta ali vrste finančne dejavnosti
ali prakse (po)zavarovalnice,
obseg potencialne nevarnosti ali škode,
vrsta vlagateljev, vključenih v dejavnost ali prakso, ali tistih, ki jim je zavarovalni naložbeni
produkt namenjen ali prodan,
stopnja transparentnosti zavarovalnega naložbenega produkta ali vrste dejavnosti ali prakse,
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posebne značilnosti ali sestavine zavarovalnega naložbenega produkta ali transakcije,
stopnja neskladja med pričakovanimi donosi vlagateljev ter rizikom izgube, ki sta
povezana z zavarovalnim naložbenim produktom, dejavnostjo ali prakso,
omejitve in stroški za vlagatelje za prodajo ali menjavo finančnega instrumenta,
način določanja cen in prikaza stroškov,
stopnja inovativnosti zavarovalnega naložbenega produkta, dejavnosti ali prakse,
praksa trženja oziroma prodaje zavarovalnega naložbenega produkta,
finančni položaj zavarovalnice, ki prodaja določeni zavarovalni naložbeni produkt,
potencialna grožnja pravilnemu delovanju in integriteti finančnih trgov,
ali gre za zavarovalni naložbeni produkt, dejavnost ali prakso, ki predstavlja večji riziko za
motnje v delovanju finančne institucije.

3.2 Predloga dokumenta s ključnimi informacijami
Predlog regulativnih tehničnih standardov predpisuje način priprave dokumenta s ključnimi
informacijami za PRIIP, ki so predmet uredbe. Predpisuje prikaz vsebine posameznih delov
dokumenta s ključnimi informacijami, ki so določeni v tretjem odstavku 8. člena uredbe,
in z njim povezane metodologije, potrebne za pridobitev in izračun podatkov, ki jih mora
ta dokument obsegati za prikaz transparentnih informacij o tveganosti s predpisanimi
kazalniki tveganja, podatkov o donosnosti in uspešnosti ter podatkov o vseh vračunanih
stroških produkta.
Predlog regulativnih tehničnih standardov določa naslednje:
- predpisano predlogo, ki se uporablja za dokument s ključnimi informacijami, vključno z
nekaterimi obveznimi besedili (dikcijami) in predpisano postavitvijo,
- način določitve zbirnega kazalnika tveganja (ang. Summary risk indicator) za izvajanje
predpisanih določb iz odseka tveganja in pričakovanih donosnosti v dokumentu s
ključnimi informacijam,
- tudi metodologijo za uvrstitev vsakega PRIIP v enega od sedmih razredov zbirnega
kazalnika tveganjater za vključitev dodatnih pojasnil in dodatnih opozoril, če je za
posamezni PRIIP to potrebno,
- predlog standardov vključuje zahteve glede predpostavk scenarijev donosnosti v
formatu, ki ga je treba upoštevati za predstavitev teh scenarijev; scenariji donosnosti
(ugoden, zmeren in neugoden scenarij) morajo biti predstavljeni v tabelah, ki prikazujejo
izračune predpostavljenih donosnosti za različna časovna obdobja,
- predlog standardov zajema tudi pravila za predstavitev vračunanih stroškov, vključno s
podatki, ki jih je treba prikazati, in obliko, ki se za to uporablja; vključene so podrobne
metode za pripravo prikaza in izračunov stroškov; podatki o stroških vključujejo
predstavitev vseh vračunanih stroškov v denarnih enotah in razčlenitev ter prikaz teh
stroškov v odstotkih.
Stroški PRIIP se prikazujejo v denarnem znesku, saj so potrošniške raziskave pokazale, da
so za male vlagatelje tako bolj razumljivi, kot če so zapisani v odstotkih. Majhne razlike v
stroških, ko so ti izraženi v odstotkih, se lahko pokažejo kot velike, ko so stroški predstavljeni
v denarju, zato je predpisano, da morajo biti stroški zapisani v absolutnih zneskih.
Predpisani standardi za prikaz zbirnega kazalnika tveganja, scenarije uspešnosti in razkritja
stroškov so bili razviti z namenom zagotoviti učinkovito primerljivost med različnimi PRIIP
za male vlagatelje na jasen in razumljiv način. Upoštevaje ugotovitve testiranja potrošnikov
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je bila oblikovana enostavna in jasna predstavitev vseh potrebnih informacij. Zahtevana
preprosta predstavitev, zlasti v zvezi z zbirnim kazalnikom tveganja, ob zagotavljanju
zadostne primerljivosti in objektivnost med različnimi PRIIP je bila podlaga za razvoj
podrobnih metodologij prikaza, ki ga mora zagotavljati proizvajalec PRIIP.
Evropski nadzorni organi (ESAs) bodo v pomoč proizvajalcem PRIIP pripravili dodatno
gradivo o podrobnejših metodologijah v obliki dodatnih smernic za uvedbo novih predpisov
in kazalnikov ter za lažje izvajanje predpisanih standardov in zniževanje stroškov uvedbe
standardov, ki bodo pri vseh ponudnikih zelo visoki.
Za PRIIP, ki malemu vlagatelju ponujajo več naložbenih možnosti, sta v predlogu
regulativnih tehničnih standardov določena dva pristopa za pripravo dokumenta s ključnimi
informacijami, in sicer je lahko ta pripravljen ločeno za vsako naložbeno možnost, ki vsebuje
tudi splošne podatke o PRIIP, druga možnost pa je priprava generičnega dokumenta
s ključnimi informacijami, ki vsebuje splošne informacije o PRIIP, podatki o posamezni
naložbeni možnosti pa so na voljo v posebnem dokumentu (vključno z naložbenimi cilji,
tveganji, donosi in vračunanimi stroški).
Regulativni tehnični standardi za 10. člen uredbe zahtevajo od proizvajalca PRIIP, da dokument
s ključnimi informacijami revidira in posodablja vsaj enkrat na leto, in ga obvezujejo, da
opravi ad hoc revizije, kadar je to potrebno v skladu s podrobnimi metodologijami za izračun
zbirnega kazalnika tveganj, scenarijev uspešnosti in stroškov ter kadar je to potrebno za
paketne produkte, ki ponujajo več naložbenih možnosti.
Predlog regulativnih tehničnih standardov za 13. člen uredbe predpisuje zahteve za osebe,
ki prodajajo ali svetujejo o PRIIP. Dokument s ključnimi informacijami je treba malemu
vlagatelju zagotoviti dovolj zgodaj, da lahko njegovo vsebino upošteva, ko se odloča o
svojih naložbah.
3.3 Zavarovalni naložbeni produkt
Pri zavarovalnem naložbenem produktu je treba v dokumentu s ključnimi informacijami v
razdelku »Kakšno je tveganje in kakšen donos lahko pričakujem?« pripraviti dodaten prikaz
izplačil iz naslova zavarovalnega kritja v primeru nastanka zavarovalnega dogodka.
Podrobnosti o zavarovalnih upravičenjih morajo biti navedene v razdelku »Kaj je ta produkt?«.
Tu morajo biti opredeljene temeljne značilnosti zavarovalne pogodbe, dogovorjeno
zavarovalno kritje, prikazana celotna premija in riziko premija kot del celotne premije ter
prikaz dela premije, ki je namenjen investiranju v izbrane naložbe. Če je dogovorjeno obročno
plačilo premije, je treba navesti število obrokov za plačilo v celotnem obdobju, oceno
povprečne riziko premije, izraženo v odstotku od letne premije, ter oceno povprečnega
zneska za investiranje v izbrano naložbo.
3.4 Zbirni kazalnik tveganja
Tveganja, ki jih je treba upoštevati pri posameznem PRIIP, se lahko zelo razlikujejo. Kot
najpomembnejša je mogoče opredeliti tržno, kreditno in likvidnostno tveganje. Da bi mali
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vlagatelj v celoti razumel našteta tveganja, jih je treba, kolikor je le mogoče, združiti in jih
številčno predstaviti v zbirnem kazalniku tveganja, ki mora obsegati tudi zadostno pisno
opredelitev in razlago vključenih tveganj. Z regulativnimi tehničnimi standardi so predpisani
metodologija za predstavitev tveganj, tehnični vidiki predstavitve zbirnega kazalnika
tveganj, tehnične usmeritve, formati in metodologija za predstavitev scenarijev uspešnosti.
Proizvajalci PRIIP bodo v dokumentu s ključnimi informacijami uporabljali predpisani format
za predstavitev zbirnega kazalnika tveganj. Zbirni kazalnik tveganja obsega sedem stopenj.
Ustrezna ocena tveganosti mora biti poudarjena, kot je prikazano na naslednji sliki.
Slika 1: Prikaz vrednosti zbirnega kazalnika tveganja

Vir: Final draft regulatory technical standards.
3.5 Scenariji donosnosti
Scenarij donosnosti PRIIP se pripravi ob upoštevanju vseh vračunanih stroškov v celotnem
časovnem obdobju produkta. Scenariji donosnosti se predstavijo s točnimi, jasnimi in
poštenimi informacijami, ki niso zavajajoče, ter na način, ki ga razume povprečni vlagatelj.
V skladu s to uredbo se pripravijo trije scenariji donosnosti (uspešnosti), ob predpostavki
različnih doseženih donosnosti:
- neugoden scenarij,
- zmeren scenarij in
- ugoden scenarij.
PRIIP proizvajalci morajo scenarije donosnosti predstaviti tako, kot je opisano v nadaljevanju.
Vmesno obdobje prikaza se razlikuje glede na priporočeno obdobje trajanja naložbe, ki je
za zavarovalne naložbene produkte trajanje zavarovanja oziroma dobe plačevanja premije.
Za zavarovalne naložbene produkte se prikazuje dodatna vrstica, ki vključuje skupno riziko
premijo pred vrstico »Kakšen znesek se izplača ob upoštevanju vračunanih stroškov« (What
your beneficiares might get back after costs). Dodatno je treba opisati tudi vpliv zavarovalnih
upravičenj na donosnost tega produkta.
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Slika 2: Prikaz scenarijev donosnosti

Vir: Final draft regulatory technical standards.
3.6 Prikaz vračunanih stroškov zavarovalnega naložbenega produkta
V razdelku dokumenta s ključnimi informacijami »Kakšni so stroški?« morajo proizvajalci PRIIP
prikazati zbirni kazalnik stroškov tega produkta. Ta kazalnik je enak zmanjšanemu donosu
naložbe kot posledice obračunanih stroškov zavarovalnega naložbenega produkta. Vsi
vključeni stroški morajo biti prikazani tudi v skupnem znesku in v odstotkih po posameznih
tipih stroškov ter izraženi v skupnem znesku (v denarnih enotah) in odstotkih za različna
časovna obdobja PRIIP.
V nadaljevanju so navedeni tipi stroškov, ki jih je treba upoštevati pri razkritjih stroškov in v
izračunu predvidenega zneska izplačila. To so strukturni stroški in stroški marketinga, stroški
pridobivanja, distribucije in stroški prodaje, operativni stroški (vključno s stroški vodenja
zavarovanja), stroški za pokrivanje riziko premije zavarovanja, stroški upravljanja, stroški
zahtevanega kapitala ter vsi ostali stroški, ki se implicitno zaračunavajo od vplačanega zneska,
kot so, denimo, stroški, ki so povezani z upravljanjem naložb zavarovalnice (stroški vodenja
naložb, stroški za nove investicije itd.), ter vsa plačila tretjim osebam v zvezi s pridobitvijo ali
odsvojitvijo sredstev, ki so vezana na naložbene zavarovalne produkte.
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4. SKLEP
Predpisi, ki proizvajalce PRIIP, zato da bi bili produkti bolj transparentni, obvezujejo k uvedbi
zbirnega kazalnika tveganja, scenarijev donosnosti in kazalnikov vračunanih stroškov, bodo
povzročili visoke stroške pri potrebni prilagoditvi novi zakonodaji. Nosili jih bodo proizvajalci
PRIIP in tudi drugi udeleženci na trgu. Zahtevani kazalniki so namreč zelo kompleksni, prav
tako tudi njihova priprava. Pričakovati je, da bodo spričo tega produkti PRIIP postali bolj
enostavni. To še zlasti velja za zavarovalniške naložbene produkte. Tu je treba omeniti direktivo
EU o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD), katere cilj je krepiti varstvo potrošnikov na
zavarovalniškem trgu, še posebno na področju naložbenih življenjskih zavarovanj.
Na predlagane končne regulativne tehnične standarde se je s sporočilom za medije 8. 4.
2016 odzvala Evropska zveza za zavarovanje in pozavarovanje (Insurance Europe). V njem
utemeljuje, da bo predlagani dokument s ključnimi informacijami zavajajoč za potrošnike,
ker napačno predstavlja vsebino zavarovalnih naložbenih produktov. Ta določila bi bilo
nujno ustrezno prilagoditi, zato pa bi morali podaljšati rok, ko naj bi bila uredba dokončno
vpeljana.
Zavarovalni naložbeni produkti namreč ponujajo strankam tudi zavarovalno zaščito, ki je
drugi paketni produkti ne zagotavljajo. A ta vsebina v predlogu dokumenta s ključnimi
informacijami ni ustrezno prikazana, zato se zavarovalni naložbeni produkti zdijo dražji
kot ostali paketni produkti. Poleg tega je v dokumentu s ključnimi informacijami napačno
navedena tudi ocena tveganosti zavarovalnih naložbenih produktov. Uredba predpisuje
uporabo skupnega kazalnika tveganja, ki bo povprečnemu potrošniku jasen in razumljiv.
Trenutno predlagana metodologija za izračun tega kazalnika za naložbene zavarovalne
produkte ni ustrezna, saj uvršča te produkte med bolj tvegane, kot v resnici so. Iz vsega
zapisanega izhaja, da regulativni tehnični standardi niso ustrezni niti s pravnega niti s
tehničnega vidika.
Cilj sprejete regulative je ustrezna obveščenost potrošnikov. Zato je treba zagotoviti, da
bodo zavarovalni naložbeni produkti ustrezno predstavljeni in tveganja, ki jih potrošnik s
sklenitvijo prevzema, pravilno prikazana. Zavarovalniški sektor potrebuje tudi dovolj časa za
ustrezno pripravo, testiranje in uvedbo dokumenta s ključnimi informacijami na način, da bo
dosegel svoje cilje in potrošnikom omogočal boljšo primerjavo in razumevanje omenjenih
produktov. Evropska zveza za zavarovanje in pozavarovanje utemeljuje, da je zato treba rok
za uvedbo PRIIP podaljšati za eno leto, saj bo mogoče le tako zagotoviti ustrezno informiranje
potrošnikov.
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DIREKTIVA O DISTRIBUCIJI ZAVAROVALNIH PRODUKTOV (IDD) –
AKTUALNE INFORMACIJE O DEJAVNOSTI EIOPA
UPDATE ON EIOPA'S WORK ON THE INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (IDD)
DAVID COWAN, EIOPA

IDD – temeljne informacije
• Začetek veljave – 23. februar 2016
• Rok za prevzem v nacionalno zakonodajo – 24 mesecev, tj.
23. februar 2018
• Ključni neposredni cilji organa EIOPA:
o strokovno svetovanje o štirih delegiranih aktih:
-

nadzor produktov in zahteve glede upravljanja (25. člen) – vsi produkti

-

preprečevanje nasprotja interesov (27. in 28. člen) – samo zavarovalni naložbeni produkti

-

informacije, ki se zagotovijo strankam (29. člen) – samo zavarovalni naložbeni produkti

-

ocena primernosti in ustreznosti ter poročanje strankam (30. člen) – samo zavarovalni naložbeni produkti

o

uradna prošnja za mnenje, prejeta od Evropske komisije 24. februarja 2016

o

predložiti strokovno mnenje Evropski komisiji do 1. februarja 2017
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IDD – temeljne informacije
• Izvedbeni tehnični standardi za „dokument z informacijami o
zavarovalnem produktu“ za produkte premoženjskega zavarovanja
(9. odstavek 20. člena)
o

glede „standardizirane oblike predstavitve“

o

zahtevano testiranje potrošnikov

o

predložiti 12 mesecev po začetku veljavnosti, tj. do 23. februarja 2017

• Smernice za oceno zavarovalnih naložbenih produktov, ki niso
primerni za storitve neposrednega izvrševanja (7. odstavek 30.
člena):
o

gl. smernice MiFID 2 za kompleksne dolžniške instrumente in strukturirane produkte

o

objaviti smernice 18 mesecev po začetku veljavnosti, tj. 23. avgusta 2017

Delegirani akti
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Ključne osnovne teme
• Usklajenost z MiFID 2?
o

Kaj če je dikcija v direktivi o distribuciji zavarovalnih produktov bistveno drugačna?

o

Regulativni pregled delegiranih aktov v okviru MiFID 2 – poteka – „premična tarča“

• Kumulativni učinek V. in VI. poglavja
o

1. raven – splošne zahteve glede poslovanja in zahteve glede zavarovalnih naložbenih produktov
veljajo kumulativno – tudi na 2. ravni?

• Minimalna harmonizacija L1 v primerjavi z delegiranimi akti
o

Vzajemno delovanje med minimalno harmonizacijo in delegiranimi akti – ali to pomeni, da morajo
imeti delegirani akti obliko direktive?

• Sorazmernost

– raznolikost produktov/distribucijskih poti

Nadzor produktov in zahteve
glede upravljanja
Ključna vprašanja za obravnavo:
o odgovornost proizvajalca in distributerja

o izmenjava informacij med proizvajalcem in distributerjem –
posledice nezadostnih informacij?

o opredelitev ciljnega trga – stopnja razdrobljenosti – zavarovalni
naložbeni produkti v primerjavi z drugimi produkti

o sorazmernost
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Nasprotje interesov in
spodbude
Ključna vprašanja za obravnavo:
o strokovno svetovanje o „IMD 1.5“ kot izhodišče

o interakcija med določbami o nasprotju interesov in določbami o
spodbudah

o „brez škodljivega
kakovosti“?

učinka“

v

primerjavi

z

„izboljšanjem

o Komisija želi metodologijo za „brez škodljivega učinka“ –
črni/beli seznami?

Primernost in ustreznost ter
poročanje strankam
Ključna vprašanja za obravnavo:
o zelo novo za nekatere države članice – „MiFID-izacija“
o interakcija z osnovno zahtevo o „zahtevah in potrebah“ v
splošnem poglavju
o katere zavarovalne naložbene produkte je mogoče uvrstiti
med „druge nekompleksne“?
o profesionalne stranke pri življenjskem zavarovanju?
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Dokument z informacijami o
zavarovalnem produktu

Kaj skuša dokument z informacijami o
zavarovalnem produktu rešiti?
• sodelovanje potrošnikov pri razkritjih

• težavna primerjava produktov

• pričakovanja v primerjavi z dejanskim kritjem, npr.
izključene škode

• prevelik poudarek na ceni
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Testiranje potrošnikov
• pogodba za javno naročilo, podpisana s podjetjem London
Economics za zasnovo in testiranje potrošnikov

• dva kroga testiranja potrošnikov v štirih državah

• 1. krog: testiranje kakovosti 5 zasnov v fokusnih skupinah

• 2. krog: količinsko testiranje 3 zasnov s pomočjo spletnih
vprašalnikov

Časovnica za testiranje potrošnikov in objavo
osnutka izvedbenih tehničnih standardov
• 1. faza testiranja potrošnikov

začetek maja

• 2. faza testiranja potrošnikov

konec junija

• objava posvetovalnega dokumenta

začetek avgusta

• rok za zaključek posvetovanja (12 tednov)

konec oktobra

• predložitev Komisiji

23. feb.2017
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Časovnica za direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov
(2016–2017)
januar

februar

marec

april

maj

junij

julij avgust

september oktober november december januar februar

Priprava strokovnega mnenja o delegiranih aktih

zbiranje
informacij

23. februar
2016 –
začetek
veljave

3-mesečno javno posvetovanje

strokovno delo

konec junija/
začetek julija –
objava osnutka
mnenja

uradna
prošnja
Komisije
za
mnenje

strokovno delo
konec
januarja –
sprejetje
osnutka
mnenja v
EIOPA

javna predstavitev
– 23. september
2016

1. februar
2017:
predložitev
strokovnega
mnenja

strokovno delo
dokončanje
procesa
naročanja

strokovno
delo

testiranje potrošnikov

3-mesečno javno posvetovanje

strokovno delo

Priprava izvedbenih tehničnih standardov za dokument z informacijami o zavarovalnem produktu

Možnosti za sodelovanje
zainteresiranih deležnikov
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konec januarja
– sprejetje
osnutkov izv.
tehn.
standardov v
EIOPA

23. februar
2017:
predložitev
osnutkov
izvedb. tehn.
standardov
Komisiji

Sodelovanje deležnikov
• spletna anketa za posredovanje strokovnega prispevka –
konec januarja 2016

• redno obveščanje
pozavarovanje

interesne

skupine

za

zavarovanje

in

• 3-mesečno javno posvetovanje od konca junija 2016

• 23. september 2016 – javna predstavitev
distribuciji zavarovalnih produktov
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direktive

o

DISTRIBUCIJA ZAVAROVANJ: NOVA EVROPSKA REGULATIVNA POKRAJINA
Skrbimo za potrošnike
INSURANCE DISTRIBUTION: THE NEW EU REGULATORY LANDSCAPE
Making it work for consumers
WILLIAM VIDONJA, INSURANCE EUROPE

POVZETEK
Evropska unija namenja varstvu potrošnikov na področju finančnih storitev zelo veliko
pozornosti. Evropska komisija v prejšnjem sklicu je že leta 2012 predlagala sveženj o
maloprodajnih finančnih storitvah, zdajšnja pa je decembra lani objavila zeleno knjigo o
maloprodajnih finančnih storitvah. V političnem ozračju, ko mora EU jasno pokazati, da
prinaša dodano vrednost za svoje državljane, je očitno, da bodo potrošniške teme še naprej
ostale visoko na seznamu prednostnih nalog.
Dejansko tudi ni dvoma, da lahko predpisi pripomorejo k učinkovitejšemu varstvu
potrošnikov na področju zavarovanj. V zavarovalniški panogi zelo odločno podpiramo tista
evropska pravila za varstvo potrošnikov, ki ustrezajo svojemu namenu – tj. pravila, ki v praksi
resnično koristijo našim potrošnikom.
Maloprodajnemu svežnju iz leta 2012 je sledil sprejem dveh temeljnih zakonodajnih
dokumentov za distribucijo zavarovalnih produktov: uredbe o dokumentih s ključnimi
informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih
produktih (PRIIP) iz decembra 2014 ter direktive o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD)
iz februarja 2016.
Komisija je obe besedili predlagala z namenom izboljšati varstvo potrošnikov, tako da bi
lahko ti laže primerjali različne ponudbe, ki obstajajo na trgu, in se na podlagi dostopnih
informacij bolje odločali.
To je hvalevreden cilj, ki ga je zavarovalniška panoga odločno podprla. Navsezadnje, kdo
pri sklepanju zavarovanja – bodisi osebno ali na spletu – še ni imel neprijetne izkušnje, ko
se je skušal znajti v poplavi različnih produktov? Poskusiti videti gozd kljub drevesom ter
primerjati in sprejemati odločitve v množici informacij je lahko vse prej kot preprosto.
Jasno mora biti, da zavarovalnicam ni nikakor v interesu, da bi zmedle potrošnike. To bi
lahko pomenilo odločanje brez ustreznih informacij in nazadnje, ko pride do zahtevka,
nezadovoljne potrošnike.
V zavarovalniški panogi smo zato od uredbe PRIIP in direktive IDD pričakovali veliko, vendar
se poraja vprašanje, ali bosta ta dva zakonodajna dokumenta naša pričakovanja upravičila in
res olajšala življenje potrošnikov zavarovanj.
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Žal obstaja veliko tveganje, da uredba PRIIP in direktiva IDD kljub dobrim namenom
potrošnikom v resnici ne bosta prinesli želenih koristi.
Zakaj? Preprosto zato, ker je bil vsak od omenjenih predlogov pripravljen ločeno ter ni bilo
dovolj pozornosti namenjene skupnim učinkom in morebitnim nezaželenim posledicam.
Prvič, uredba PRIIP in direktiva IDD bosta povzročili preobremenjenost z informacijami. Ob
vsej drugi veljavni zakonodaji, kot je direktiva Solventnost 2, se bo število zahtev EU po razkritju
informacij pri spletni prodaji zavarovalnega naložbenega produkta za posrednika podvojilo,
tako da bo skupaj potrebnih 148 različnih predpogodbenih informacij. Z uveljavitvijo tega
novega regulativnega okvirja se bodo razkritja informacij o prodaji (npr. o registraciji,
svetovanju, nagradi in morebitnih nasprotjih interesov) početverila, razkritja informacij o
produktu (npr. o koristih, jamstvih, scenarijih donosov, trajanju pogodbe, načinih prekinitve
pogodbe, stroških, itd.) pa več kot potrojila. Kako lahko to kakor koli pripomore k temu, da
bodo potrošniki laže primerjali produkte ali se odločali na podlagi informacij?
Taka preobremenitev s podatki je še bolj neprimerna v digitalnem okolju, v katerem
potrošniki pričakujejo preprosto, nezapleteno spletno poslovanje.
Drugič, novo sprejeta zakonodaja EU vsebuje številna podvajanja razkritij. V praksi bo to
pomenilo, da bodo potrošniki zelo verjetno iste informacije prejeli večkrat, le da z drugačnim
besedilom in v drugačnem formatu.
Obstaja tveganje, da se bodo razmere v prihodnje še poslabšale, ko se bo v okviru direktive
IDD nadaljevalo delo na izvedbenih ukrepih na drugi stopnji in tehničnih standardih na tretji
stopnji, in da bodo ob prevzemanju direktive v nacionalno zakonodajo s t. i. pozlatitvijo
(ang. gold-plating) vpeljana še neželena dodatna razkritja.
Takšen razplet bo, žal, potrošnike zelo zmedel in botroval negativnim domino učinkom na
zaupanje, ki ga imajo potrošniki v svoje zavarovalnice in zavarovalništvo nasploh.
Trdno verjamem, da je temeljna zahteva za varstvo potrošnikov posredovanje
visokokakovostnih, relevantnih informacij, ne pa zgolj velike količine podatkov. Jasno je, da
imajo bolje poučeni potrošniki več znanja, da lahko primerjajo produkte in se odločajo na
podlagi informacij. To pa se — skupaj s kakovostnimi produkti in storitvami — odraža v
zadovoljstvu strank, ki predstavlja ključ do zvestih potrošnikov in ugleda zavarovalništva
nasploh ter njegovega prispevka k družbi in gospodarstvu.
Kako lahko na podlagi teh izkušenj snovalci politik zagotovijo, da se v prihodnje predpisi, ki
so bili predlagani z najboljšimi nameni, ne bodo sprevrgli v nekaj, kar bi našim potrošnikom
lahko škodilo?
Razmisliti bi bilo treba o tem, da bi EU sprejela pristop, ki bi dopuščal, da bi potrošnika resnično
postavili v središče zakonodaje in da bi se osredotočali na njegove dejanske — ne zgolj na
predpostavljene — potrebe. To bi pomagalo zagotoviti, da bi vsak novi predlog zadostil
namenu, zaradi katerega je bil vpeljan, in prinesel potrošniku pričakovane koristi. Prav tako
bi bilo to dobrodošlo dopolnilo k novi agendi za boljše pravno urejanje, katere namen je
na ravni EU sprejemati take politike in predpise, ki bodo omogočali dosegati začrtane cilje
ob čim nižjih stroških, ter obenem zagotoviti, da se bodo politike pripravljale, izvajale in
pregledovale transparentno, na podlagi dejstev in ob sodelovanju vseh deležnikov.
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Predlagamo, da bi šel vsak predlog, pa naj gre za zakonodajni akt na prvi stopnji ali akte na
drugi in tretji stopnji, skozi različne »ocene realnosti«, s čimer bi zagotovili, da bi bil dejanski
učinek na potrošnike pozitiven in bi odtehtal morebitne stroške in tveganje škodljivega
učinka. Če kateri od predlogov preizkusa ne bi prestal, bi ga ponovno preučili in prilagodili,
dokler nazadnje ne bi bil zasnovan tako, da bi prinašal neto koristi za potrošnika.
Omenjena »ocena realnosti« bi obsegala:
- Preučitev, kako bi posamezni predlog neposredno in posredno vplival na vsakodnevno
življenje potrošnikov – denimo učinek predloga na dostop potrošnikov do zavarovanj,
potrošniško izbiro, razumevanje potrošnikov in primerljivost produktov, cene zavarovanj,
inovativnost, konkurenčnost in gospodarsko rast.
- Oceno skupnega učinka predloga in drugih dokumentov na potrošnike. Če bi bila taka
ocena narejena za uredbo PRIIP ali direktivo IDD, bi Komisija lahko zaznala in preprečila
preobilico informacij in podvajanje le-teh, še preden bi predstavila svoje predloge v
obliki maloprodajnega svežnja.
- Preverjanje, ali je raven EU najprimernejša raven za ukrepanje, upoštevaje različnost
potreb, zahtev, kultur, finančno izobraženost in digitalno pismenost v posameznih
evropskih državah. Ne obstaja namreč t. i. tipični EU potrošnik in v nekaterih primerih
so lahko lokalni regulatorji bolj primerni, da oblikujejo učinkovita pravila, ki ustrezajo
lokalni kulturi in pričakovanjem potrošnikov.
- Preverjanje, ali sprememba predpisov prinaša potrošnikom več koristi, kot če bi ohranili
trenutni okvir. Vedenjske ekonomske raziskave kažejo, da lahko nenehno spreminjanje
predpisov negativno vpliva na to, koliko potrošniki razumejo razkritja ali svoje pravice.
Kljub temu pa se bodo razkritja v zavarovalništvu v prihodnjih letih spremenila kar
trikrat, kar je posledica nedavnega dogajanja na ravni EU: zahteve o razkritju informacij
v okviru Solventnosti 2 je bilo treba prevzeti v nacionalno zakonodajo do januarja 2016,
dokument s ključnimi informacijami iz uredbe PRIIP se bo moral uporabljati od januarja
2017, nova razkritja po direktivi IDD pa bodo začela veljati najpozneje februarja 2018. Ali
so takšne vsakoletne spremembe res v interesu potrošnikov?
- Preverjanje, ali je predlog ustrezen z vidika prihodnosti in tehnologije. Na primer: po
direktivi IDD in uredbi PRIIP naj bi potrošnik predpogodbene informacije praviloma prejel
na papirju, le izjemoma in pod določenimi pogoji mu jih je mogoče posredovati preko
spleta. To je v digitalni dobi precej zastarela in presenetljiva zahteva, sploh glede na to, da
je Komisija obenem promovirala svojo strategijo enotnega digitalnega trga. V prihodnje bi
Komisija morala zagotoviti, da noben nosilec podatkov ne bo imel prednosti pred drugimi
in da bodo predpisani formati primerni za digitalno okolje, tako da bodo lahko potrošniki, ki
bodo to želeli, v polni meri izkoristili potencial digitalnega dostopa do informacij ali storitev.
- Uspešno prestani test s strani potrošnikov, s čimer bi zagotovili, da bo predlog v praksi
za potrošnike koristen. Škoda je, da vsebina dokumenta z informacijami o zavarovalnem
produktu iz direktive IDD, katerega namen je ponuditi potrošnikom standardizirane in
razumljive informacije o vseh vrstah produktov premoženjskega zavarovanja po celotni
Evropi, pred sprejetjem ni bila testirana na potrošnikih. Tako bi namreč zagotovili, da bi
ustrezala dejanskim in ne zgolj predpostavljenim potrebam potrošnikov po informacijah.
Zavarovalnice so nedvomno zelo zainteresirane za zagotavljanje zadovoljstva potrošnikov.
Dejansko si v naši panogi nenehno prizadevamo za inovacije ter širitev nabora produktov in
storitev, da bi zadostili stalno spreminjajočim se potrebam in zahtevam potrošnikov. Tako,
na primer, na spletni strani Insurance Europe predstavljamo nekatere pobude evropskih
zavarovalnic, ki v središče postavljajo potrošnika – med njimi najdemo inovativne izdelke in
storitve, digitalizacijo, pobude za obvladovanje tveganja, boljše reševanje škodnih primerov
in večjo preglednost ter finančno izobraževanje.
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Regulativni okvir EU za distribucijo zavarovalnih produktov mora ustrezati svojemu namenu
in zavarovalnicam omogočati, da lahko čim bolje zadovoljijo potrebe svojih strank. To
pomeni boljšo zaščito potrošnikov in ne vse več pravil ter tak pristop k predpisom EU, ki v
središče resnično postavlja potrošnika.
ABSTRACT
Consumer protection in financial services is taken extremely seriously in the EU. The previous
European Commission proposed a retail financial services package back in 2012 and this
Commission published a Green Paper on retail financial services in December 2015. In a
political climate in which the EU has to clearly demonstrate that it adds value for its citizens,
it is clear that consumer issues will remain very high on the agenda.
And, indeed, there is no doubt that regulation can be instrumental in achieving effective
consumer protection in insurance. Our industry has always been clear that it strongly
supports consumer protection rules at European level that are fit for purpose, meaning rules
that truly benefit our consumers in practice.
The 2012 retail package led to the adoption of two fundamental pieces of legislation for the
distribution of insurance: the Regulation on key information documents for packaged retail
and insurance-based investment products (PRIIPs) of December 2014 and the Insurance
Distribution Directive (IDD) of February 2016.
The Commission proposed both texts with the aim to increase the level of consumer
protection by making it easier for consumers to compare the various offers available in the
market and enabling them to take better informed decisions.
This is a laudable objective, which the insurance industry strongly supported. After all, who
has never had the unpleasant experience, when shopping around for insurance either in
person or online, of trying to make sense of the variety of products available? Trying to see
the wood for the trees and make comparisons and well-informed purchasing decisions can
be far from easy.
Let’s be clear: insurers have no interest in confusing consumers. This can lead to ill-informed
decisions and ultimately, when a claim comes, to unhappy consumers.
Our sector therefore had high expectations that the PRIIPs Regulation and the IDD would
help make insurance consumers’ lives easier. But will these pieces of legislation deliver as
expected for them?
Unfortunately, the risk is high that, despite being well-intended, the PRIIPs Regulation and
the IDD will actually not benefit consumers.
Why? Simply because each proposal was developed in isolation, with not enough attention
being paid to their combined effects and potential unintended consequences.
Firstly, they will give rise to information overload. For example, as a result of the PRIIPs
Regulation, the IDD and other applicable legislation, such as the Solvency II Directive, the
number of EU disclosure requirements applicable to the online sale of an insurance-based
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investment product by a broker will double, taking the total to 148 different pieces of precontractual information. With this new regulatory framework in place, sales disclosures
(such as those about registration, advice, remuneration and potential conflicts of interest)
will quadruple, while product disclosures (such as those about benefits, guarantees,
performance scenarios, contract duration, methods to cancel the contract, costs, etc.) will
more than triple. How can this help consumers to compare products or take informed
decisions in any way?
Such overload is even more regrettable in a digital environment in which consumers expect
a simple and straightforward online purchasing process.
Secondly, the newly agreed EU legislation includes numerous duplicative disclosures. In
practice, this means that consumers are likely to receive the same type of information twice,
but with different wording and in a different format.
Looking ahead, there is a risk that this situation will worsen as work on the Level 2
implementing measures and the Level 3 technical standards of the IDD develops, and that
the transposition of the Directive into national laws will give rise to unwelcome additional
disclosures — so-called gold-plating.
Such an outcome is very much to our regret. It will significantly confuse consumers, with
negative knock-on effects on the trust consumers have in their insurers and the insurance
industry in general.
I firmly believe that the provision of high-quality, relevant information, rather than just
a high quantity of information, is a basic requirement for consumer protection. It is selfevident that well-informed consumers are better equipped to compare products and make
informed decisions. And this — together with quality products and services — translates
into consumer satisfaction, which is key to securing consumer loyalty and the insurance
industry’s reputation and its contribution to society and the economy.
Drawing on this experience, how can policymakers ensure that, in the future, regulation
proposed with the best intentions does not turn into a potential source of detriment for our
consumers?
An idea worth considering would be for the EU to adopt a genuine consumer-centric
approach to regulation, focusing on the real — rather than any perceived — needs of
customers. This would help to ensure that any new proposal meets its intended objectives
and delivers its expected benefits to consumers. This would be a useful complement to the
EC’s new Better Regulation agenda, which seeks to design EU policies and laws so that they
achieve their objectives at minimum cost and to ensure that policy is prepared, implemented
and reviewed in an open, transparent manner, informed by the evidence and stakeholder
involvement.
In practice, we are proposing that any proposal, be it the Level 1 legislative act, or at Levels 2
or 3, is passed through different reality checks to ensure that the actual impact on consumers
is positive and outweighs the potential costs and risks of consumer detriment. Should a
proposal not pass the test successfully, it would then need to be reviewed until it is designed
to provide net benefits for consumers.
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These reality checks would include:
- Screening both the direct and indirect impact that any individual proposal would
have on consumers’ everyday life, such as its effect on consumers’ access to insurance,
consumer choice, consumer understanding and product comparability, insurance prices,
innovation, competition and economic growth.
- Assessing the cumulative impact on consumers of the proposal and other texts. If such
an assessment had been carried out for the PRIIPs Regulation or the IDD, the Commission
would have been able to identify and prevent information overload and duplication
before putting forward its retail package proposals.
- Checking whether the EU is the most appropriate level at which to take the initiative,
considering the diversity of consumers’ needs, demands, cultures, financial education
and digital literacy levels across European countries. There is no “typical” EU consumer
and, in some cases, local regulators may be better placed to develop effective rules that
match consumers’ local culture and expectations.
- Ensuring that changing the rules adds more benefits to consumers than keeping a stable
framework. Behavioural economic research shows that constant changes in regulation
may negatively affect consumers’ understanding of disclosures or of their own rights.
And yet, disclosures in insurance will change three times in the coming years as a result
of recent EU developments: Solvency II disclosure requirements had to be transposed by
January 2016, the PRIIPs Key Information Document will have to be used as of January
2017 and the new IDD disclosures will come into force by February 2018. Are these yearly
changes really in the interests of our consumers?
- Ensuring that the proposal is future- and tech-proof. For example, according to the
IDD and the PRIIPs Regulation, pre-contractual information should be provided to the
consumer on paper by default, and it is only by way of derogation and under certain
conditions that this information can be provided through a website. This is quite an outdated requirement in an era of digitalisation and also astonishing considering that at the
same time the Commission was promoting its Digital Single Market Strategy. Looking
ahead, the Commission should ensure that preference is not given to a specific medium
and that the formats established are suitable in a digital environment to allow consumers
to fully benefit from accessing information or services digitally if they wish.
- Successfully passing consumer testing to ensure that the proposal benefits consumers in
practice. It is a shame that the contents of the IDD Product Information Document (PID),
which aims to provide consumers with standardised and understandable information
on all types of non-life insurance products throughout Europe, has not been tested on
consumers before its adoption, to make sure it matches consumers real, not perceived,
information needs.
Insurers have an obvious and keen interest in ensuring consumer satisfaction. Indeed, our
industry continually strives to innovate and to enhance its products and services to meet
consumers’ constantly evolving needs and demands. By way of example, the Insurance
Europe website is showcasing some of the consumer-focused initiatives by the European
insurance sector, which include innovative products and services, digitalisation, risk
management initiatives, enhanced claims management and transparency, and financial
education.
The EU regulatory framework on insurance distribution needs to be fit for purpose and to
allow insurers to satisfy their consumers in the best way possible. This means better consumer
protection rather than more, and a truly consumer-centric approach to EU regulation.
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NALOŽBENA ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA V LUČI PRIHAJAJOČE
DIREKTIVE O DISTRIBUCIJI ZAVAROVALNIH PRODUKTOV
UNIT-LINKED INSURANCE PRODUCTS IN VIEW OF
THE EU INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (IDD)
ANTON GLOBOKAR, ADRIATIC SLOVENICA, D. D.
JERNEJ ŠTESL, ADRIATIC SLOVENICA, D. D.
MAG. DEJAN SRŠE, ADRIATIC SLOVENICA, D. D.

POVZETEK
Osrednji cilj Direktive EU o distribuciji zavarovalnih produktov je krepiti varstvo potrošnikov
na zavarovalniškem trgu, še posebno na področju naložbenih življenjskih zavarovanj.
Direktiva nalaga državam članicam obveznost poskrbeti za dodatno varstvo potrošnikov z
uvajanjem rednega svetovanja v različnih oblikah, pri čemer v nekaterih primerih zahteva, da
distributer oceni, ali je naložbeno življenjsko zavarovanje za posamezno stranko primerno,
in da stranki tudi izroči izjavo o ustreznosti oziroma osebno priporočilo.
Direktiva ponuja več različic glede obširnosti in ravni svetovanja zavarovalnih distributerjev. Na
nacionalni ravni je v skladu s tem smotrno določiti višjo zahtevano raven svetovanja. Pri tem je
bistveno, da se zavarovalnim distributerjem poda smernice svetovanja in vpelje standardizirane
pripomočke svetovanja, kot je t. i. osebno priporočilo stranki. Pripomočki svetovanja bi bili
lahko oblikovani prek Slovenskega zavarovalnega združenja, Združenja zavarovalnih agencij,
Združenja zavarovalnih posrednikov in na podlagi dobre svetovalne prakse.
ABSTRACT
The main objective of the EU Insurance Distribution Directive (IDD) is to strengthen consumer
protection in the insurance market, especially in the area of unit-linked life insurance
products.
IDD requires that the Member States provide additional consumer protection by introducing
regular counseling in various forms, where sometimes it is required that the distributor
assesses the appropriateness of the unit-linked life insurance for the individual client and
provides a suitability statement or personalized recommendation.
IDD offers several options on the wide range of advice and its level which insurance
distributors shall provide. Therefore, it is considered appropriate at the national level to
establish a higher level of advice required. It is of great importance that insurance distributors
are provided with guidelines for counselling and that standardized guidelines such as
“Personal Recommendations to Clients” are introduced. Standardized guidelines could
be formed through the Slovenian Insurance Association (SZZ), Association of Insurance
Agencies, Insurance Brokers Association and on the basis of a good advisory practice.
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1. UVOD
Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji
zavarovalnih produktov (v nadaljevanju: IDD) predstavlja trenutno najbolj aktualno in
pomembno novost v Evropski uniji na področju prodaje zavarovanj. IDD je bila objavljena
v Uradnem listu Evropske unije dne 2. 2. 2016, državam članicam EU pa je z njo naloženo,
da najpozneje do 23. februarja 2018 uveljavijo zakone in druge predpise, ki so potrebni za
prenos IDD v nacionalne zakonodaje.
Z IDD je razveljavljena prejšnja Direktiva 2002/92/ES o zavarovalnem posredovanju (v
nadaljevanju: IMD) in posodobljena okvirna ureditev v EU, ki je bila za področje delovanja
zavarovalnega zastopanja in posredovanja do zdaj določena z omenjeno direktivo. Ob
izvajanju IMD se je namreč pokazalo, da bi morala biti ureditev na posameznih področjih
podrobnejša, kar je ne nazadnje razvidno tudi iz obsega določb po stari ureditvi (IMD ima
18 členov) v primerjavi z novo (v IDD je 46 členov ter pooblastilo Evropski komisiji za izdajo
delegiranih aktov).1
Kot IMD predstavlja tudi IDD zahtevo po »minimalni harmonizaciji«, kar pomeni, da lahko
države članice ob implementaciji IDD v svojo nacionalno zakonodajo ohranijo ali sprejmejo
za varstvo potrošnikov strožje določbe, če so takšne določbe združljive s pravom Unije.2
Namen IDD je izboljšati ureditev zavarovalniškega trga z olajšanjem povezovanja trgov in
ustvarjanjem pogojev, ki jih zahteva poštena konkurenca med različnimi vrstami prodajalcev
zavarovalniških produktov.
Osrednji cilj IDD pa je okrepiti varstvo zavarovalcev kot potrošnikov, predvsem z namenom,
da bi bil vsak zavarovalni produkt, ki se ga ponudi potrošniku, skladen z njegovimi zahtevami
in potrebami ter da bi mu bil predstavljen na razumljiv način. Tako se potrošniku omogoči,
da sprejme informirano odločitev o tem, ali bo zavarovanje sklenil ali ne. In navedeno se v
luči IDD še zlasti nanaša prav na naložbena življenjska zavarovanja.
2. BISTVENE ZNAČILNOSTI IDD
2.1 Razširitev uporabe na vse distributerje zavarovanj
Ureditev po direktivi IMD se je nanašala le na dejavnost zavarovalnega zastopanja in
posredovanja – torej predvsem na delovanje zavarovalnih zastopnikov in posrednikov,
ki delujejo na trgu v okviru zavarovalno zastopniških družb (agencij) ali zavarovalno
posredniških družb (brokerjev). Glede na željo po enaki obravnavi vseh prodajalcev
zavarovanj in zagotavljanju enakega varstva potrošnikov pa se IDD nanaša na vse distributerje
zavarovalnih produktov – tako na prodajo prek zavarovalnih zastopnikov, zavarovalnih
posrednikov in t. i. posrednikov dopolnilnih zavarovanj (oseb, ki prodajajo zavarovanja, ki
so v neposredni zvezi z njihovo glavno dejavnostjo) kot tudi na neposredno prodajo s strani
zavarovalnic. Potrošnikom mora biti namreč v skladu z IDD navkljub različnim distribucijskim
kanalom zagotovljena enaka raven varstva.
1

Evropska komisija je po IDD pooblaščena za izdajo delegiranih aktov glede nadzora nad produkti in upravljanja z njimi
(po členu 25/2); glede nasprotja interesov (po členu 27 in 28/4); glede vpliva finančnih spodbud (po členu 29/2); glede ocene
ustreznosti in primernosti ter poročanja (po členu 30/5).
2
IDD prepušča državam članicam morebitno drugačno ureditev v členih: 3, 8, 9, 10, 20, 22, 24, 29, 30, 31 in 33.
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2.2 Delovanje v najboljšem interesu stranke
Z določbami IDD je predpisan način ravnanja vseh distributerjev zavarovalnih produktov
– njihova obveznost je, da zmeraj ravnajo odkrito, pošteno in profesionalno, v skladu z
najboljšimi interesi strank. Vse informacije, ki jih distributerji dajejo strankam ali potencialnim
strankam, morajo biti poštene, jasne in nezavajajoče, pri čemer je določeno tudi, da morajo
biti vsa trženjska sporočila vedno jasno prepoznavna kot taka.
Države članice bodo morale zagotoviti, da distributerji niso plačani ali da svojih zaposlenih ne
plačujejo ali ocenjujejo njihove uspešnosti na način, ki bi bil v nasprotju z njihovo dolžnostjo,
da delujejo v skladu z najboljšimi interesi strank.
2.3 Zahteva po rednem izobraževanju in usposabljanju
Ureditev po IDD zahteva strožje in bolj specifične strokovne zahteve za osebe, ki sodelujejo
pri distribuciji zavarovalnih produktov. Države članice EU morajo vzpostaviti in objaviti
mehanizme za učinkovito redno nadziranje ter ocenjevanje znanja in usposobljenosti
zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov in zaposlenih pri zavarovalnicah. Ti morajo
temeljiti na najmanj 15 urah poklicnega usposabljanja ali izpolnjevanja zahtev glede
poklicnega razvoja letno, pri čemer je treba upoštevati naravo prodajanih produktov, vrsto
distributerja ter njegovo vlogo in dejavnosti, ki jih opravlja pri distributerju. Kot dokaz za
uspešno opravljeno usposabljanje in izpolnitev zahtev glede razvoja je lahko zahtevano tudi
spričevalo.
2.4 Razkritja in transparentnost delovanja
Z IDD je postavljen v ospredje pomen informirane odločitve stranke o sklenitvi posameznega
zavarovanja. V ta namen je določena obveznost distributerjev, da v predpogodbeni fazi
posredujejo stranki ustrezne informacije, na podlagi katerih se nato slednja lahko odloči.
Zahteva po razkritju vključuje informacije o statusu prodajalca in njegovih povezavah
z distributerjem, naravi njegovega plačila ter podrobnejše informacije o zavarovalnem
produktu, ki je predmet prodajnega razgovora.
Glede plačila prodajalcu IDD določa, da morata biti razkrita narava prejetega plačila v zvezi
z zavarovalno pogodbo in njegova osnova, in sicer, ali gre za honorar, ki ga neposredno
plača stranka, za provizijo, ki je že zajeta v zavarovalno premijo, za drugo plačilo, vključno s
katero koli ekonomsko koristjo, ki se ponudi ali plača v zvezi z zavarovalno pogodbo, ali za
kombinacijo naštetega. Če honorar plača neposredno stranka, mora biti obveščena o višini
honorarja ali, če to ni mogoče, o metodi za njegov izračun.
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3. ZAHTEVE DIREKTIV GLEDE NALOŽBENIH ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ
3.1 Ureditev po direktivi IMD 1,5
Z Direktivo 2014/65/ES o trgih finančnih instrumentov (MiFID-2), ki je bila sprejeta 15. 5.
2014, je bila ureditev IMD spremenjena, in sicer tako, da so bile vanjo dodane določbe, ki so
se nanašale na dodatne zahteve za varstvo potrošnikov v zvezi z zavarovalnimi naložbenimi
produkti. Z direktivo MiFID-2 je bilo področje uporabe IMD razširjeno tudi na neposredno
prodajo, ki jo opravljajo zavarovalnice v zvezi s prodajo naložbenih zavarovalnih produktov.
Namen posega v direktivo IMD (ki je bila po spremembi preimenovana v IMD 1,5) je bil
ustrezno zavarovati stranke tistih zavarovalnih pogodb, ki vsebujejo finančne instrumente in
pri katerih stranka prevzema naložbeno tveganje, ter zagotoviti enake konkurenčne pogoje
za ponudnike – primerljive zahteve, kot so z direktivo določene za nezavarovalne naložbene
produkte. V IMD 1,5 so bila tako predpisana pravila glede nasprotja interesov, splošnih načel,
obveščanja strank in možnosti omejitve plačil.
S sprejemom nove IDD je bila ta sprememba 23. februarja 2016 črtana, saj je direktiva na
tem področju prinesla dodatno specifično ureditev s strožjimi zahtevami glede naložbenih
zavarovalnih produktov. V prizadevanjih, da bi zagotovili skladnost med finančnimi sektorji,
so v IDD upoštevana pravila, ki so sprejeta za trge finančnih instrumentov.
3.2 Ureditev po IDD
3.2.1 Temeljne usmeritve IDD na področju naložbenih zavarovalnih produktov
Pravila o naložbenih zavarovalnih produktih kot tistih, ki ponujajo vrednost zapadlosti
ali odkupno vrednost, pri čemer je ta vrednost v celoti ali deloma, posredno ali neposredno
izpostavljena tržnim nihanjem, izhajajo iz temeljnih usmeritev IDD in jih povzemamo v
nadaljevanju.
Distributerji, ki neprofesionalnim strankam svetujejo o naložbenih življenjskih zavarovanjih
ali jih prodajajo, morajo imeti o produktih v ponudbi ustrezno znanje in biti primerno
usposobljeni za njihovo prodajo. Takšno znanje in usposobljenost sta še posebno pomembna
spričo zmeraj večje kompleksnosti in stalnih inovacij pri oblikovanju takšnih naložbenih
produktov. Nakup naložbenega zavarovalnega produkta spremlja tveganje in vlagatelji
morajo vedeti, da se lahko zanesejo na kakovost opravljene ocene.
Poleg informacij, ki jih je treba predložiti v obliki dokumenta s ključnimi informacijami,
morajo distributerji naložbenih zavarovalnih produktov zagotoviti tudi dodatne informacije,
v katerih so natančneje navedeni vsi stroški distribucije, ki niso zajeti v dokumentu s ključnimi
informacijami, da se lahko stranka seznani s kumulativnim učinkom teh skupnih stroškov na
donosnost naložbe.
Distributer mora, da bi zagotovil, da vsakršno plačilo v zvezi z distribucijo naložbenega
zavarovalnega produkta, ki ga prejme ali plača katera koli oseba, ki ni stranka ali oseba, ki
deluje v imenu stranke, nima škodljivega učinka na kakovost ustrezne storitve za stranko,
vzpostaviti ustrezne in sorazmerne ureditve, da se izogne takšnemu škodljivemu učinku.
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Razviti, sprejeti in redno mora pregledovati politike in postopke, ki se nanašajo na nasprotja
interesov, z namenom, da prepreči škodljiv učinek na kakovost ustrezne storitve za stranko
in zagotovi, da je stranka ustrezno obveščena o plačilih.
Za področje distribucije naložbenih življenjskih zavarovanj prinaša IDD dodatne zahteve, ko
se distribucija izvaja prek zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov ter neposredno s
strani zavarovalnic.
Ti distributerji morajo vzpostaviti takšno ureditev, ki omogoča sprejeti vse potrebne ukrepe,
s katerimi se prepreči, da bi nasprotje škodilo interesom strank. Vzdrževati in izvajati morajo
učinkovito ureditev za upravljanje preprečevanja nasprotja interesov. Če nasprotja interesov
ni mogoče preprečiti, mora biti takšno nasprotje interesov stranki nedvoumno in pravočasno
razkrito, preden pride do sklenitve zavarovalne pogodbe.
4. VPLIV IDD NA RAZVOJ NALOŽBENIH ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ
4.1 Dodatne zahteve IDD glede informacij, ki jih je treba zagotoviti strankam
V tem razdelku izpostavljamo bistvene novosti glede dodatnih zahtev pri naložbenih
življenjskih zavarovanjih, ki jih določa IDD in morajo biti stranki ali potencialni stranki razkrite
pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe. Poleg novosti, ki se tičejo vseh zavarovalnih pogodb,
tj. da mora distributer sporočiti, ali zagotavlja svetovanje glede zavarovalnega produkta,
ki ga prodaja, in razkriti naravo plačila, ki ga prejme v zvezi z zavarovalno pogodbo, IDD
na področju naložbenih življenjskih zavarovanj vpeljuje dodatne zahteve, in sicer redno
zagotavljanje ocene primernosti naložbenih življenjskih zavarovanj, ki se priporočijo stranki,
podajanje informacij o naložbenih življenjskih zavarovanjih in predlaganih investicijskih
strategijah, ustrezne smernice in opozorila glede tveganj, povezanih z naložbenimi
življenjskimi zavarovanji, ter podajanje informacij o vseh stroških in povezanih dajatvah, ki
jih je treba razkriti.
Na podlagi IDD bo treba pri razvoju naložbenih življenjskih zavarovanj opredeliti, katere so
ciljne stranke, pripraviti ustrezne usmeritve in vprašalnike, da bomo prišli do »nasveta«. Zdaj
smo osredotočeni predvsem na to, da stranke izbirajo naložbeno politiko in odločajo o njej
same, na podlagi IDD pa bodo distributerji dobili vlogo pravih svetovalcev in ob tem prevzeli
tudi odgovornost za pravilnost in z izpolnjenim vprašalnikom usklajen nasvet, ki ga bodo
dali stranki. Navedeno prinaša zavarovalnicam tudi dodatna tveganja z vidika odgovornosti
za prodajalce, ki delujejo v imenu in na račun zavarovalnice.
Prodaja naložbenih življenjskih zavarovanj se s pomočjo IDD približuje načinu neposredne
prodaje v investicijske sklade. Zaradi vseh dodatnih razkritij bi morale predvsem zavarovalnice
zagotoviti stalno usposabljanje in razvoj vseh distribucijskih kanalov, pri čemer bi jim bila
v veliko pomoč uvedba standardiziranega osebnega priporočila. To bi lahko pomagalo pri
ohranjanju oziroma povečanju prodaje naložbenih življenjski zavarovanj, saj bi bila stranka
seznanjena z lastnimi potrebami in cilji, ki so jo privedle do sklenitve tovrstnega zavarovanja.
V prihodnje lahko pričakujemo zaton katerega izmed distribucijskih kanalov, ki se mu ne bo
uspelo prilagoditi novim razmeram na trgu.
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4.1.1 Splošne informacije, ki jih je treba zagotoviti strankam
Z IDD so vpeljane dodatne zahteve po razkritju informacij o distributerju naložbenih
zavarovalnih produktov. Poleg zahtev, ki so zapisane že v slovenski zakonodaji,3 bo moral
distributer sporočiti, ali zagotavlja tudi svetovanje glede zavarovanja, ki ga prodaja (za več
glej razdelek 6.1.2). Stranko bo moral prav tako obvestiti o naravi plačila, ki ga prejme v zvezi
z zavarovalno pogodbo. Na podlagi tega pričakujemo, da bo treba dopolniti »Pisno obvestilo
zavarovalcu po 545. členu ZZavar-1«, ki se ga izroča zavarovalcu pred predstavitvijo vsebine
zavarovanja in sklenitvijo zavarovalne pogodbe.
Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih vpeljuje IDD poleg omenjenih dodatnih zahtev še
številne druge. Distributer mora stranki podati najmanj naslednje informacije:
-

ali bo distributer, kadar nudi svetovanje, redno zagotavljal oceno primernosti naložbenih
življenjskih zavarovanj;

-

informacije o naložbenem življenjskem zavarovanju in predlaganih investicijskih strategijah
in ustrezne smernice ter opozorila glede tveganj, povezanih z naložbenimi življenjskimi
zavarovanji, ali v povezavi s predlaganimi posameznimi naložbenimi strategijami;

-

informacije o vseh stroških in povezanih dajatvah, ki jih je treba razkriti; informacije v zvezi
z distribucijo naložbenega življenjskega zavarovanja, vključno s stroški svetovanja, kadar je
to primerno; stroški naložbenega življenjskega zavarovanja, ki se priporoči ali trži stranki,
in kako ga stranka lahko plača. Informacije o vseh stroških se predstavijo v zbirni obliki,
da lahko stranka razume celoten strošek, pa tudi kumulativni učinek na donos investicije,
na zahtevo stranke pa se predloži razčlemba stroškov in dajatev po postavkah. Take
informacije se, kadar je to potrebno, stranki zagotovijo redno vsaj enkrat letno. Informacije
morajo biti podane v obliki in na način, da stranke ali potencialne stranke lahko razumejo
naravo in tveganja ponujenega naložbenega življenjskega zavarovanja ter da se na
podlagi teh informacij posledično odločajo o naložbi. Države članice lahko dovolijo, da se
te informacije zagotovijo v standardizirani obliki.

4.1.2 Dodatno informiranje strank
Pred sklenitvijo kakršne koli zavarovalne pogodbe distributer zavarovalnih produktov na
podlagi podatkov, ki jih je prejel od stranke, opredeli njene zahteve in potrebe ter ji, tako da
ji na razumljiv način predstavi objektivne informacije o zavarovalnem produktu, omogoči,
da sprejme informirano odločitev. Kadar se pred distribucijo zavarovalnega produkta nudi
svetovanje, pripravi distributer zavarovalnih produktov za stranko tudi osebno priporočilo, v
katerem je pojasnjeno, zakaj je posamezni produkt najustreznejši glede na strankine zahteve
in potrebe.4
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu je kratko in vsebinsko zaključeno
besedilo, ki je pripravljeno in oblikovano tako, da je jasno in enostavno za branje, vključno s
primerno velikimi znaki.
3
4

545. in 551. člen Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1).
Prvi odstavek 20. člena IDD.
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Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih morajo države članice poleg splošnih podatkov o
zavarovanju, kot so informacije o vrsti zavarovanja, načinu plačila premij in trajanju plačil,5
zagotoviti, da distributerji v primeru, ko ne svetujejo, pridobijo od strank informacije o
njihovem znanju in izkušnjah, da lahko ocenijo, ali sta predvidena zavarovalna storitev ali
produkt za stranko primerna. Če distributer na podlagi zbranih informacij presodi, da produkt
za stranko ni primeren, jo mora na to opozoriti. Če stranka distributerju ne zagotovi dovolj
podatkov, jo ta opozori, da ne more ugotoviti, ali je predvideni produkt zanjo primeren. Obe
opozorili lahko države članice zagotovijo v standardizirani obliki.
Z IDD je dana državam članicam tudi možnost, da ne zagotovijo pridobivanja teh informacij
s strani strank, in sicer v primeru naložbenih življenjskih zavarovanj, pri katerih gre samo
za izpostavljenost naložbenemu tveganju v zvezi s finančnimi instrumenti, ki se v skladu z
MiFID-2 štejejo za nekompleksne in katerih struktura ni takšna, da bi bila zadevna tveganja
za stranko težko razumljiva in se dejavnosti distribucije naložbenih življenjskih zavarovanj
opravljajo na pobudo stranke ali potencialne stranke. Dodatna pogoja sta, da je stranka
jasno obveščena, da distributer ni dolžan oceniti primernosti ponujenega ali zagotovljenega
naložbenega življenjskega zavarovanja in da stranka ni deležna ustrezne zaščite v zvezi z
zadevnimi pravili o poslovanju. To opozorilo je lahko v standardizirani obliki, pri čemer mora
distributer spoštovati veljavne zahteve glede preprečevanja nasprotja interesov.6
Z IDD je Evropski komisiji naloženo sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi se opredeli
način spoštovanja načel glede informacij, ki se pridobijo pri oceni o primernosti in ustreznosti
naložbenih življenjskih zavarovanj, in merila za ocenjevanje nekompleksnih naložbenih
življenjskih zavarovanj.7
Izjava o ustreznosti in osebno priporočilo
Ko distributer nudi svetovanje o naložbenih življenjskih zavarovanjih, mora pridobiti
informacije o znanju in izkušnjah, ki jih ima stranka s področja naložb, povezanih s specifično
vrsto produkta, ter v zvezi z njenim finančnim položajem, kar vključuje tudi strankino zmožnost
kritja izgub. Dobiti mora tudi informacije o ciljih, ki jih želi stranka z naložbo doseči, vključno
s stopnjo tveganja, ki jo dovoli. Tako lahko distributer priporoči stranki naložbena življenjska
zavarovanja, ki so zanjo primerna in so predvsem v skladu z dovoljenim tveganjem in njeno
zmožnostjo kritja izgub. Distributer pri svetovanju o naložbenem življenjskem zavarovanju
pred sklenitvijo pogodbe zagotovi izjavo o ustreznosti, v kateri navede podrobnosti
svetovanja in kako ta nasvet ustreza željam, ciljem in drugim značilnostim stranke. Izjava
o ustreznosti je del osebnega priporočila, ki pojasnjuje, zakaj je posamezni zavarovalni
produkt najustreznejši glede na zahteve in potrebe strank.
Države članice lahko določijo, da je svetovanje obvezno pri vseh vrstah naložbenih
življenjskih zavarovanj ali le pri določenih. Obvezno svetovanje bi bilo smiselno vpeljati pri
vseh vrstah naložbenih življenjskih zavarovanj, ne glede na distribucijski kanal. Tako bi se
zvišali minimalni standardi pri prodaji teh zavarovanj.

5

Več o tem – osmi odstavek 20. člena IDD.

6

Več o preprečevanju nasprotja interesov v 27. in 28. členu IDD.

7

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine – EIOPA bo do 23. avgusta 2017 pripravila in nato redno posodabljala
smernice za oceno naložbenih življenjskih zavarovanj, ki so glede zadevnih tveganj stranki težko razumljive. EIOPA lahko pripravi
in potem redno posodablja tudi smernice za ocenjevanje naložbenih življenjskih zavarovanj, ki so uvrščene med nekompleksne,
pri čemer mora upoštevati delegirane akte, ki jih je sprejela Evropska komisija.
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4.1.3 Način izročitve zahtevanih dokumentov
Dokumente, ki so bili omenjeni v prejšnji razdelkih, distributer izroči stranki na papirju.
IDD sicer omogoča, da se jih posreduje tudi na trajnem mediju, ki ni papir, če je uporaba
trajnega medija primerna pri poslih med distributerjem in stranko in če je stranka izbirala
med informacijami na papirju in na trajnem mediju ter je izbrala slednjega.
Z IDD je vpeljana možnost, da se lahko predmetne informacije stranki zagotovi tudi prek
spletnega mesta, če se jih naslovi osebno na stranko oziroma če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
- če je zagotavljanje teh informacij prek spletnega mesta pri poslih med distributerjem
zavarovalnega produkta in stranko primerno;
- če je stranka privolila v zagotovitev teh informacij prek spletnega mesta;
- če je bila stranka po elektronski poti obveščena o naslovu spletnega mesta in o tem, kje
na spletnem mestu so dostopne informacije;
- zagotovljeno mora biti, da te informacije ostanejo dostopne na spletnem mestu tako
dolgo, kolikor časa jih lahko stranke razumno potrebujejo.
Pri zagotavljanju informacij na trajnem mediju, ki ni papir, ali prek spletnega mesta, se to
šteje za primerno pri poslih, sklenjenih med distributerjem in stranko, če obstaja dokaz, da
ima stranka reden dostop do interneta. Šteje se, da stranka slednjega ima, če ima elektronski
poštni naslov za namene tega posla.
4.1.4 Evidenca dokumentov in poročila o storitvah
Distributer naložbenih zavarovalnih produktov bo moral vzpostaviti evidenco dokumentov,
ki jih sklene s stranko. V teh dokumentih so določene pravice in obveznosti podpisnikov ter
drugi pogoji, pod katerimi bo distributer zagotavljal svoje storitve stranki. Z IDD je dana
možnost, da se glede pravic in dolžnosti strank v dokumentih sklicuje na druge dokumente
ali pravna besedila. V praksi bo šlo tudi za dokumente, povezane s svetovanjem stranki
(izjava o ustreznosti, dokument z informacijami o zavarovalnem produktu itd.).
Distributer naložbenih zavarovalnih produktov mora stranki na trajnem mediju zagotoviti
primerna poročila o storitvah, ki jih zagotavlja. Ta poročila vključujejo redna sporočila
strankam. Pri vsebini teh poročil se upoštevajo vrsta in kompleksnost zadevnih naložbenih
življenjskih zavarovanj in narava storitve, ki se zagotavlja stranki, poročila pa, kadar je
ustrezno, vključujejo tudi stroške v zvezi s transakcijami in storitvami v imenu stranke.
Evropska komisija z delegiranimi akti opredeli vsebino in obliko evidenc ter rednih poročil
strankam o opravljenih storitvah.
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5. SVETOVANJE STRANKAM
5.1 Določila IDD glede svetovanja
Na področju svetovanja za vse zavarovalne produkte IDD določa tri ravni:
a) svetovanje ni zagotovljeno;
b) svetovanje je zagotovljeno:
I. distributer zavarovalnih produktov stranki poda osebno priporočilo, ki pojasnjuje, zakaj
je izbrani produkt najustreznejši glede na strankine zahteve in potrebe;
II. zavarovalni posrednik stranko obvesti, da svetuje na podlagi poštene in osebne analize,
svetovanje pa utemelji s preučitvijo dovolj velikega števila zavarovalnih pogodb, ki
so na voljo na trgu.
Za vse tri ravni svetovanja velja določilo, da distributer informacije o svetovanju poda v
papirni obliki, na trajnem mediju ali prek spletnega mesta.8
5.2 Usmerjanje distributerjev v svetovanje
V IDD ni natančno določeno, katere informacije o stranki je treba pridobiti pred podpisom
zavarovalne pogodbe, da bi ji distributer lahko priporočil zavarovalni produkt, ki je skladen
z njenimi zahtevami in potrebami. To predstavlja v primerjavi z določili IDD za naložbene
produkte, kjer so zelo natančno opredeljene informacije, potrebne za oceno primernosti in
ustreznosti za stranke ter dajanje izjave o ustreznosti, pomembno razliko.
Rešitev, da bi lahko te informacije natančneje opredelili, bi bila uvedba standardiziranega
osebnega priporočila, ki bi lahko služilo kot pripomoček v primeru svetovanja.
Standardizirano osebno priporočilo bi lahko skupaj oblikovali Slovensko zavarovalno
združenje, Združenje zavarovalnih agencij in Združenje zavarovalnih posrednikov. Namen
takšnega priporočila bi bil opredeliti standarde, ki izhajajo iz dobre prakse in dejanskih
prodajnih izkušenj. Standardizirano osebno priporočilo bi se ob upoštevanju ravni socialne
varnosti in blaginje potrošnikov v državi članici ter odvisno od ravni ponudbenih rešitev
zavarovalnic, ki zagotavljajo varnost stranke, sproti posodabljalo.
Prav tako IDD prinaša bistvene novosti na področju svetovanja zavarovalnih naložbenih
produktov. Priložnost predstavlja določba, da se države članice lahko odločijo, da je
svetovanje obvezno pri prodaji katerega koli zavarovalnega naložbenega produkta. To
bi pomenilo dobro rešitev za zavarovalca kot potrošnika, zato je smotrno, da bi bilo tudi
v Sloveniji svetovanje določeno kot obvezno. Tako bi namreč pripomogli k bistvenemu
zboljšanju ravni svetovanja pri distribuciji naložbenih zavarovalnih produktov.
Prav tako bi na proces svetovanja vplivala tudi zahteva IDD, ki velja za vse zavarovalne
produkte, in sicer, da je treba stranko obvestiti o naravi plačila za posrednike in zaposlene
v zavarovalnicah. Ta zahteva lahko namreč pri strankah sproži dodatne ugovore, negativno
vpliva na svetovalni razgovor in ima za posledico nenakup zavarovalnega produkta.
8

23. člen IDD.
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5.3 Standardizirano osebno priporočilo
Standardizirano osebno priporočilo, kot je bilo predlagano v prejšnjem razdelku, bi vsebovalo:
a) zavarovalni del in
b) naložbeni del.
Pri tem bi:
a) zavarovalni del lahko vseboval:
- osebni status stranke: samski, samski z otrokom, par, par z otrokom …
- poslovni status stranke: vzdrževani član, nosilec dohodka, upokojenec …
- podatke za določitev finančnega statusa stranke: mesečni izpad dohodka, mesečni
znesek, potreben za preživetje …
- ter določbe o višini priporočljive zavarovalne vsote iz naslova različnih rizikov:
• primer smrti,
• trajna invalidnost,
• kritične bolezni ...
Za določitev višine zavarovalne vsote, ki je priporočljiva za zavarovanca, bi lahko uporabili
metodologijo izračuna, ki bi jo pripravilo Slovensko zavarovalno združenje. Metodologija
izračuna priporočljive zavarovalne vsote bi bila prilagojena zavarovalnemu trgu in bi jo skozi
čas posodabljali in spreminjali. V prvi fazi bi lahko določili priporočljivo zavarovalno vsoto za
posamezne rizike osebnih zavarovanj, nato bi lahko nabor tveganj razširili še na neživljenjski del.
b) v naložbenem delu pa bi, denimo, zajeli:
- oceno o primernosti in ustreznosti stranke (znanje in izkušnje stranke, finančni
položaj, cilje naložbe, zmožnost kritja izgub, stopnjo dovoljenega tveganja);
- izjavo o ustreznosti svetovanja:
• z navedbo podrobnosti svetovanja in ustreznosti nasveta glede na želje, cilje in
druge značilnosti stranke;
• opozorilo, da posrednik ali zavarovalnica ne moreta ugotoviti, ali je produkt za
stranko primeren, če slednja ne zagotovi dovolj informacij, ki so potrebne za oceno
o primernosti in ustreznosti; opozorilo se lahko zagotovi v standardizirani obliki;
• opozorilo, da zavarovalni produkt za stranko ni primeren, če ugotovitev izhaja iz
pridobljenih informacij v oceni o primernosti in ustreznosti; opozorilo se lahko
zagotovi v standardizirani obliki.
5.4

Prednosti standardiziranega osebnega priporočila

Standardizirano osebno priporočilo prinaša pri prodaji več prednosti, in sicer tako za
zavarovalne distributerje kot za stranke.
Prednosti za zavarovalne distributerje:
-

postavljeni so standardi svetovanja za zastopnike;
dvigne se pričakovana in želena raven svetovanja;
svetovanje se približa ravni, ki velja za industrijo vzajemnih skladov;
rešitve svetovanja in zavarovalnega trga se usmerijo v zagotavljanje priporočljive
zavarovalne vsote in s tem večje varnosti strank;
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-

zastopnik začetnik ima svetovalno »check« listo;
predhodna priprava zastopnika je ciljno usmerjena k zadovoljevanju potreb stranke in
ne le k produktnim rešitvam;
celostno svetovanje zastopniku prinaša kompetentnost in delno nevtralizira negativne
določbe o razkrivanju narave plačila posrednika ali zastopnika zavarovalnice;
zapis o svetovanju lahko služi kot poznejše dokazilo o primernosti svetovanja.

Prednosti za stranko:
-

prejme zapis o celotnem svetovanju;
spozna temeljni standard svetovalnega postopka;
pridobi oceno potreb, primernosti in ustreznosti, ki jo lahko uporabi kot:
• orientacijsko točko pri poznejših svetovanjih posrednika;
• primerjavo osebnih priporočil različnih posrednikov.
stranki ni treba prekiniti zavarovanja za istovrstne produkte, pri katerih ob sklenitvi niso
bile upoštevane njene dejanske potrebe, in tako nastopa kot branik, ki lahko pričakuje in
zahteva svetovanje v skladu s standardiziranim osebnim priporočilom.

6. SKLEP
Osrednji cilj direktive o distribuciji zavarovalnih produktov je krepiti varstvo potrošnikov na
zavarovalniškem trgu, še posebno na področju naložbenih življenjskih zavarovanj. Uporaba
direktive se je pri tem razširila na vse distribucijske kanale, vključno s sorazmernimi zahtevami
za tiste, ki se ukvarjajo s prodajo zavarovalnih produktov kot dopolnilno dejavnostjo.
Namen IDD je tudi opredeliti, obvladovati in blažiti nasprotja interesov; poostriti upravne
sankcije in ukrepe, ki se uporabljajo v primeru kršitve; izpopolniti ustreznost in objektivnost
zavarovalnega svetovanja ter zagotavljati potrošnikom kakovostnejše informacije; poskrbeti,
da bodo poklicne kvalifikacije prodajalcev ustrezale zapletenosti produktov, ki jih prodajajo,
in pojasniti postopek za čezmejno vstopanje na trg.
Da bi cilje, ki so opredeljeni v direktivi, dosegli, ni ključno zgolj formalno sprejeti njena
določila – bistveno je, da se na nacionalni ravni prepozna tiste dele IDD, ki lahko predstavljajo
priložnosti za zboljšanje ravni svetovanja.
Bolj kot to, da stranko zgolj formalno seznanimo z množico predpisanih informacij, je ključna
moč jasnega, poštenega in transparentnega nasveta, ki ga zagotovi prodajalec zavarovalnih
produktov. To prinaša zadovoljstvo in lojalnost strank.
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KRASNI NOVI ZAVAROVALNIŠKI SVET1
BRAWE NEW INSURANCE WORLD
JANEZ GREGORIČ, VZAJEMNA, D. V. Z.

POVZETEK
1

Zavarovalna industrija mora v današnjem, v digitalno tehnologijo zazrtem svetu nameniti več
pozornosti in sredstev digitalnemu poslovanju. Srečujemo in vzgajamo namreč potrošnika,
pri katerem šteje zgolj še osebna izkušnja. Če podjetje nima odlično informacijsko podprtega
poslovanja, potrošnik odide k tistemu, ki to ima urejeno. Zato velja, da morajo zavarovalnice
razvijati kreativne rešitve, ob tem pa tudi uporabljati tehnologijo, ki določa smeri razvoja
celotne družbe. Internet stvari, ki bo omogočil dostop do vseh informacij o posamezniku, o
njegovih predmetih in premoženju, ki mu je ljubo, bo narekoval določanje prihodnjih rizikov in
višino premije. Število sklenjenih polic avtomobilskega zavarovanja se bo zaradi samovoznih
avtomobilov drastično zmanjšalo. Zdravstveno se bodo lahko zavarovale le osebe, ki bodo
zavarovalnici omogočile stalno spremljati njihov življenjski slog, pri tem bo genska tehnologija
omogočala tudi vpogled v njihovo prihodnost. Umetna inteligenca bo sicer zagotovila boljše
zavarovalne produkte, a bo hkrati vplivala na zmanjševanje števila delovnih mest in s tem
na dohodek, ki ga bo posameznik lahko namenil za zavarovanje. Navidezna in obogatena
resničnost bo na povsem nov način omogočila prodajo zavarovanj. Zaradi vse tehnologije, ki
bo kmalu na voljo, si je zavarovalno panogo jutrišnjega dne skorajda nemogoče predstavljati.
ABSTRACT
In today's digital world an insurance industry needs to increase efforts and investments in
the digital business. A consumer today considers only personal experience. If the company
does not have perfect information-based business, the consumer goes to that which it has.
Because of that it is necessary that insurance companies develop their own creative solutions,
using the technology which determines the direction of development of the whole society.
The Internet of Things, which will allow access to all information about the individual, objects,
property etc., will dictate the determination of future risks and the amount of the premium.
Car insurance as a result of self-driving cars will be drastically reduced. Health insurance will
only be possible for a person who will enable insurance companies to continuously monitor
his lifestyle and with gene technology also allow them an insight into his future. Artificial
intelligence will otherwise lead to better insurance products, but will also have an impact
on reducing the volume of jobs and thus the disposable income of individuals, which will be
1

Angleški pisatelj Aldous Huxley je leta 1932 objavil antiutopični roman Krasni novi svet. Gre za roman o prihodnosti, v kateri večinska družba
živi v t. i. visokotehnološki družbi. V množični proizvodnji izdelujejo ljudi za povsem določena dela, in sicer pet kast – od inteligentnih alf do skoraj
bebavih epsilonov. Svoboda posameznika je omejena do skrajnosti. Človek, kakršnega poznamo danes ali, bolje, kot ga je poznal pisatelj, živi le
še v rezervatu. Tudi danes gre razvoj v smeri, kakršno je predvidel Huxley pred več kot osemdesetimi leti. Prihajajo postljudje, vsi postajamo taki.
Doživljamo tehnološko preobrazbo človeka. Sicer si želimo, da bi se z razvojem posameznikove sposobnosti povečevale, a nikakor ne v smeri
nevrofiziološko pogojenega kastnega konformizma, kot ga prikazuje Huxley. Kdaj bo takšen razvoj postal realnost, je nemogoče reči, a zdi se, da
že drvimo po toboganu in da se ne moremo več ustaviti (tako tudi Kapitalovič, P.: Danes smo sposobni doseči to, kar je bilo včasih v domeni bogov,
Delo, 18. 1. 2016).
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spent on insurance. Virtual and augmented reality will be a completely new way of insurance
product sale. Because of the technology that will soon be available, the insurance industry of
tomorrow is almost impossible to imagine.
1. UVOD
Pred tehnološkimi inovacijami in tehnološkim napredkom, ki izjemno hitro spreminja
bivanjski svet, položaj človeka v njem in celotne gospodarske panoge, si zavarovalništvo
nikakor ne sme zatiskati oči. Če slednjega vsaj deloma vzporejamo z bančništvom, lahko
govorimo o dveh precej togih sistemih, ki živita zaverovana v svojo veličino in zviška gledata
na majhna tehnološka podjetja, ki grizljajo njun kolač.
Ali si dremež še lahko privoščimo?
2. BANKE V NEMILOSTI2
Banke so postale ranljive. Če je verjeti nekaterim anketam, je 60 odstotkov potrošnikov
pripravljenih zamenjati banko, če ta nima vzpostavljene ustrezne spletne platforme. In
dalje, podružnice bank sploh niso več potrebne, saj povprečni potrošnik ureja svoje posle
neposredno v banki zgolj še dvakrat na leto, vse drugo pa opravi preko spletnega bančništva.
Tehnološka podjetja, ki šele vstopajo v boj za kolač, ki si ga sicer danes režejo banke, bodo
v prihodnje moč in vpliv slednjih zagotovo znatno zmanjšala. Kdo bo zmagovalec, je
nemogoče napovedati, vsekakor pa tisti, ki bo zagotovil najboljšo uporabniško izkušnjo.3
Zdaj torej velja nekaj, kar še včeraj ni: res je, da je bil tudi včasih kupec kralj, a si je prodajalec
lahko vseeno privoščil tudi dan slabe volje, saj kupec ni imel veliko možnosti izbire. Tudi v
poslovalnico se je moral potruditi priti. Danes je drugače. Udobno od doma, iz pisarne, od
kjerkoli lahko dostopa do aplikacije spletnega bančništva in – če zdaj to še ni mogoče, bo
bližnja prihodnost to zagotovo morala ponuditi – prekliče razmerje z eno banko ter ga sklene
(četudi le za kratek čas) z drugo. Danes torej šteje samo najboljša uporabniška izkušnja.4
Tega se zavedajo tudi banke in bodo kmalu svoje storitve začele ponujati tam, kjer so
komitenti. Vse storitve, ki jih je mogoče zdaj opraviti le v prostorih banke, bo kmalu mogoče
izvesti kadarkoli in kjerkoli. Poleg tega bodo banke začele ponujati dodatne storitve, kar bo
povečalo njihovo uporabno vrednost (npr. plačevanje položnice za porabljeno električno
energijo).5
2

Primerjava bank z zavarovalnicami se zdi utemeljena, ker gre za ključna nosilca finančnega poslovanja v sedanjih poslovnih modelih.
Zavarovalnice so bankam podobne po strukturi, organiziranosti, ne nazadnje imajo podobnega regulatorja oziroma nadzornika. Nadzornik
(pri zavarovalnicah Agencija za zavarovalni nadzor, pri bankah Banka Slovenije) je glede urejanja dovoljevanja hitrejšega preskoka v digitalno
prihodnost marsikdaj pretirano tog in nedovzeten za nujne rešitve, ki pomagajo zavarovalnici v globalnem konkurenčnem boju. Pri tej izrečeni
kritiki se mi zdi ključnega pomena dvoje: nadzornik si ne sme nikoli zatiskati oči pred globalizacijo in odsotnostjo mej ter drugih preprek za tuje
pravne osebe (zavarovalnice) ter togo in nerazumno vztrajati pri rešitvah ali ravnanju, ki jih je že, kot rečemo, povozil čas. In drugič, presoja
obsega varstva potrošnika mora potekati v duhu zdajšnjega časa. Potrošnik ni več enak, v nekaj letih se je izjemno spremenil. Ne pričakuje in si ne
želi omejitev, ki mu jih postavlja regulator (natančneje, če regulator postavlja previsoke standarde pravnim osebam, ki ne morejo dostopati do
potrošnika).
3
Ma Yun (Jack Ma), ustanovitelj Alibabe, naj bi dejal: »Dajte nam denar in mi ga bomo upravljali bolje ter predvsem vam ga bomo dali več
nazaj.«
4
V času umetne inteligence, ko (bo) le-ta skoraj samostojno skrbi za personalizacijo finančnih storitev in upravljanje financ, banke že
predstavljajo neučinkovit sistem, saj bančni svetovalci svojih strank nikakor ne poznajo dovolj. Bolje od njih jih bo poznala umetna inteligenca.
Bodo torej banke izginjale?
5
Danes ne vemo, kakšen tip potrošnika smo, jutri pa bomo lahko hitro ugotovili, kakšen porabnik smo glede na primerljive porabnike in kaj
lahko v zvezi s tem storimo. Tako nam bo omogočeno prihraniti nekaj evrov pri posamezni položnici.
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Banke kot eden od temeljnih finančnih stebrov morajo veliko vlagati tudi v varnost digitalnih
vsebin, ki jih obdelujejo in hranijo. V Sloveniji obstaja glede tega še veliko priložnosti, saj
zakonodaja ne sledi možnostim, ki jih ponuja tehnologija. Ta je namreč do zdaj tako napredovala,
da lahko s telefoni varno zaznavamo uporabnikove biometrične podatke. V Nemčiji je mogoče
odpreti račun preko aplikacije Number 26 v zgolj nekaj minutah. Uporabnik namesti aplikacijo
banke, nato vzpostavi videokonferenco, v okviru katere ga fotografirajo in z biometričnimi
modeli preverijo njegovo sliko v potnem listu. Zakonodaja v Nemčiji to dovoljuje, v Sloveniji
(še) ne, saj je mora pooblaščena oseba posameznika identificirati fizično. Banke so torej dolžne
ravnati v skladu z zakonodajnimi zahtevami, a pri tem si bodo tudi prizadevale, da varnostne
rešitve ne bodo zapletale uporabe in odvračale potrošnikov, komitentov.6,7
V enakem položaju kot banke so tudi zavarovalnice. Ali se zavedajo, da ni več dovolj le
digitalizacija, marveč da je treba najti, razviti in uporabniku dati na voljo inovativne rešitve,
ki narekujejo smer ali hitrost razvoja. Spletni platformi Airbnb8 in Uber,9 ki sta v kratkem času
vzniknili iz nič in sta bili razviti zunaj panoge, zdaj že predstavljata ostro konkurenco hotelom
in taksistom. Tudi zavarovalnice ne smejo spati na lovorikah in čakati, da se bodo potrošniki
prilagodili njim. Ne, potrošniki se prilagajajo tehnologiji, ki povprečnega potrošnika »posrka«,
mu da izredno uporabniško izkušnjo.
Za zavarovalnice torej velja, da morajo ves čas razvijati kreativne rešitve, ob tem pa tudi
budno spremljati in primerno uporabljati tehnologijo, ki določa smeri razvoja celotne družbe.
3. SVET APLIKACIJ
Danes živimo življenje z zaslonom – mobilni, najverjetneje pametni, telefon, tablica,
računalnik (skoraj nihče ne omenja več televizorja), naprave, ki ustvarjajo navidezno
resničnost, nas spremljajo skozi ves dan. Na vseh teh zaslonih potrošnik dobi vse. Za to, da bi
naštel vrste aplikacij, ki jih najdemo na spletnih straneh in so polne nasvetov, navodil, misli,
pomagal, ki si jih naložimo na pametne telefone, računalnike in tablice, je v tem prispevku
premalo prostora. Mogoče je reči, da se je ves svet preselil v digitalno obliko.10
6

Če mora komitent za storitev spletnega bančništva trikrat vtipkati geslo, je to že prezapleteno in odbijajoče.
Gole, N.: Pametna banka bo imela infrastrukturo za brezkontaktno poslovanje. Delo, Svet kapitala, 25. 3. 2016.
8
Spletna platforma Airbnb se je razvila iz ideje, kako popotnikom občasno oddati prazno sobo in si tako nekoliko olajšati plačilo stanovanjske
najemnine. Airbnb se je tudi s pomočjo številnih vlagateljev razvil v močnega svetovnega igralca pri ponudbi prenočišč po vsem svetu in si s tem
nakopal srd hotelske industrije, ki tovrstno ponudbo prenočišč označuje kot nelojalno konkurenco. Analize naj bi kazale, da bo Airbnb, če se bo
širil s takšno hitrostjo, že leta 2016 na svetovni ravni odžrl hotelirstvu 10-odstotni delež. Z načinom dejavnosti Airbnb se ne strinjajo ne davčna
oblast niti lokalne skupnosti. Slednje so ob turistične takse, saj teh izposojevalci nepremičnin svojim gostom največkrat ne zaračunavajo. Številna
mesta so prav tako presodila, da gre za t. i. sivo ekonomijo, in so začela izposojevalcem lastnih domov zaračunavati visoke kazni (tako Airbnb
v Sloveniji – Ko okorni predpisi ovirajo priložnostni posel; http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/airbnb-v-sloveniji-ko-okorni-predpisi-ovirajopriloznostni-posel/359656 (4. 3. 2015)).
9
Uber je aplikacija, ki omogoča nepoklicnim voznikom, da s svojim osebnim vozilom opravljajo komercialne prevoze, potnikom pa zagotavlja
preprosto naročanje in nizke cene prevoza. Uporabnik v aplikacijo vnese svojo lokacijo in želeni cilj, aplikacija pa ponudi okvirno ceno in sporoči
čas do prihoda vozila. Povpraševanje namreč prenese najbližjemu registriranemu vozniku. Aplikacija nato spremlja prevoženo pot. Storitev se
poravna s kreditno kartico, pri čemer 80 odstotkov plačila dobi voznik, 20 odstotkov Uber.
U
ber je na različne načine aktiven v že 58 državah po svetu, pri čemer njegovi začetki segajo komaj sedem let nazaj. Med vlagatelji so velikani,
kot sta Google Ventures in Goldman Sachs. Vrednost podjetja naj bi znašala že približno 45 milijard evrov. V številnih državah je Uber naletel na
pravne ovire. Dejstvo je namreč, da nad vozniki ni veliko nadzora, delajo brez licenc in brez sicer precej dragih dovoljenj, ki jih predpisujejo zakoni
mnogih držav. Uber ima največ težav zaradi očitka nelojalne konkurence. V mnogih mestih so njegovo storitev prepovedali.
U
ber na nove trge vstopa ne glede na predpise, nato ob veliki podpori navdušenih uporabnikov pritiska na pristojne z veliko željo po spremembi
pravil. Tako so nedavno Evropski komisiji predložili pritožbo zoper ukrepanje Francije, Nemčije in Španije, češ da so jih države, ki so vse članice EU,
obravnavale neusklajeno. Uber je zapisal: »Evropska komisija je jasno izrazila, da bi morale države članice z novimi tehnološkimi rešitvami,
kakršna je Uber, ravnati pošteno in nediskriminatorno.«
A
nalitiki opozarjajo, da Uber dobro ve, kaj počne. Prepričani so, da z odmevnimi protesti, negodovanjem in pravnimi spori na novih in obstoječih
trgih Uber pravzaprav krepi podobo motečega in trendovskega podjetja z jasnimi cilji – izrinjati ostale (tako Garbajs, B.: Kontroverzni Uber
nam jasno sporoča: Ljubljana in Maribor nista nobeni izjemi, http://www.24ur.com/novice/slovenija/kontroverzni-uber-nam-jasno-sporocaljubljana-in-maribor-nista-nobeni-izjemi.html (12. 6. 2015)).
10
Tudi npr. tiskani mediji so polni predstavitev raznoterih aplikacij, ki vznikajo kot gobe po dežju. Tej tehnološki dirki se na srečo pridružujemo
tudi Slovenci.
7
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Takšen svet ima s podjetniškega vidika veliko prednost pred preteklostjo. Nekdaj je bilo treba
imeti za vzpostavitev podjetja veliko zagonskega kapitala, ki je bil kljub morebitnim bančnim
kreditom omejen. Rast podjetništva je bila organska. Zdaj je drugače. Dovolj sta dobra ideja
in vizija, ali potrošnik to zares potrebuje. Današnje garažno podjetje je lahko že jutri vredno
milijardo evrov. Pot od proizvodnje do kupca je v dobi aplikacij hipna, proizvodnja poceni.
Podjetnik je lahko vsakdo, kar pomeni, da lahko vsaka poslovna ideja, če ta zaživi samostojno
življenje, ogroža današnje velikane, pogosto toge in kratkovidne.
Prihodnost je torej aplikativna, razvoja, naj bo dober ali slab, ni več mogoče obrniti nazaj.
To velja tudi za zavarovalništvo. Kje in kako bodo zavarovalnice v novi dobi lahko iskale svojo
priložnost?
4. INTERNET STVARI
Zavarovalna panoga mora videti priložnost in nujo svojega napredka tudi v internetu stvari.
O tem, kaj je internet stvari, zgolj na kratko. Gre za omrežje, v katerega je poleg mobilnih
telefonov, tablic in računalnikov povezanih tudi na milijone senzorjev, strojev, gospodinjskih
aparatov, avtomobilov … S povezovanjem v internet in s pomočjo algoritmov, ki obdelajo
velike baze podatkov, nastajajo rešitve za »pametnejše« vsakdanje življenje in predvsem kot
priložnosti poslovnega sveta.
Po napovedih bo leta 2020 povsem avtomatizirano komuniciralo med seboj že 30 milijard
v splet povezanih naprav.11 Sicer še niso vzpostavljeni standardi komuniciranja, kar pomeni,
da nekaterih naprav za zdaj še ni mogoče medsebojno povezati, vendar je to le še vprašanje
časa. Morda je pomembnejše vprašanje samega lastništva podatkov: ali so podjetja, ki
prodajo izdelke, upravičena tudi do podatkov, ki jih ti izdelki o potrošniku sporočajo? Gre
namreč za podatke o navadah v zasebnem življenju posameznika. In seveda je tu tudi
pomislek glede spletnega kriminala, ki narašča in katerega obseg se bo z internetom stvari
še povečal.12
Internet stvari bo spremenil vse vrste zavarovanj. Za zdravstvena velja, da bo omogočen
dostop do informacij o stanju posameznika (ali bolnika) v realnem času. Naprave bodo
posameznika opozorile na bolezen, še preden jo bo občutil. Zdravnik bo imel na voljo
samodejni prenos podatkov v zdravstveni karton, kar bo vplivalo na diagnostiko (pričakuje se
celo, da zdravnik za diagnostiko sploh ne bo več potreben, marveč bo to opravil računalniški
program).13 Vse to bo spremenilo določanje tveganj, njihovega obsega in višine premije.
Precej podobno bo pri avtomobilskem zavarovanju. Tu bodo glavni krivec za spremembo
samovozni (avtonomni) avtomobili. Po nekaterih napovedih naj bi bili avtonomni avtomobili
zmožni povsem samostojne vožnje že leta 2020, spet druge napovedi to letnico pomikajo
nekoliko dlje v prihodnost, ne obstaja pa nihče, ki bi tak razvoj zanikal.
11

Napovedi o številu naprav, ki bodo med seboj komunicirale v bližnji prihodnosti, so zelo različne – od nekaj milijard do več kot 40 milijard.
Dejstvo je, da so predvidene številke izjemne. Kdaj bo torej napočil čas, ko bo vsaka izdelana stvar imela svoj čip, ki bo sposoben komunicirati in
sporočati, kaj se z njo dogaja, drugim (internetu)? Čipi bodo tudi v hrani (natančneje v ovojih). Najverjetneje se bo to zgodilo precej kmalu. Od
tam do obveznega čipa v ljudeh pa je nato še manj kot korak.
12
Spletni kriminalci bodo z vdori v sistem lahko ugotovili, kdaj je najprimernejši čas za neljubi obisk, pri tem se bodo preko interneta
»pogovorili« s pametnimi vrati in jih tudi odprli.
13
V zdravstvu bo internet stvari vseprisoten. Ne bo šlo zgolj za merjenje vseh telesnih parametrov, ki bodo zagotavljali dragocene podatke in
s tem zmanjševali potrebe po neposredni interakciji med pacientom in zdravnikom, marveč bo šlo tudi za, denimo, t. i. pametne postelje, ki lahko
zaznajo, ali so zasedene, ali bolnik poskuša vstati, nadzor jemanja (pravega) zdravila itd.
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Avtonomno vozilo naj bi bilo v prometu bistveno varnejše, saj je vsak vpliv voznika, ki
pogosto ravna napačno zaradi subjektivnih dejavnikov, izključen. Število prometnih nesreč
se bo drastično zmanjšalo (ali jih celo ne bo več). Potreba po zavarovanju odgovornosti za
škodo, nastalo zaradi ravnanja voznika, torej ne bo več obstajala. Uveljavljena bo absolutna
objektivna odgovornost, pri čemer je le še vprašanje, čigava bo krivda: ali lastnika avtomobila
ali proizvajalca le-tega. Primernejše bi bilo slednje, saj voznik na avtonomno vozilo ne bo
mogel vplivati (morda bo njegov vpliv celo v celoti izničen).
Podobno kot za omenjeni vrsti zavarovanj velja tudi za klasično požarno zavarovanje.
Domovi in stavbe bodo prepleteni z različnimi senzorji in tako postajali čedalje pametnejši.
Tako bo (bi moral biti) obseg škod bistveno manjši, saj naj bi senzorji pravočasno odkrili in
preprečili večino škodnih dogodkov.
4.1 Prihodnost v zdravstvenem zavarovanju
Pri zdravstvenem zavarovanju lahko pričakujemo, da se bo pod vplivom novih tehnologij
razvijalo predvsem v smeri spodbujanja preventive, kar bo omogočilo prilagajati višino
premije za vsakega posameznika. Danes namreč niso ljudje z ničimer motivirani, da bi ostali
zdravi, saj zdravo življenje nima nikakršnega vpliva na morebitno znižanje premije. Celotni
sistem je osredotočen zgolj na zdravljenje bolezni. Tudi če je slednja posledica očitno
negativne izbire življenjskega sloga (kajenja, debelosti, telesne nedejavnosti), bolnika ni
mogoče prepričati, naj svoje življenje spremeni.
Jutri bo mogoče s tehnologijami, kot so nosljivi in vsajeni senzorji, pridobiti ogromno podatkov
o zavarovancih, vendar bo treba te informacije posamezniku ponuditi kot njegovo naložbo
v prihodnost in v zavarovanje. Algoritmi bodo namreč na podlagi obdelave zdravstvenih
podatkov, ki jih bodo pošiljali senzorji, natančno povedali ne le, kakšno je zdravstveno
stanje posameznika, temveč tudi kakšne so povezave med njegovim življenjskim slogom in
posledicami le-tega za njegovo zdravstveno stanje. Zavarovalnice bodo nato lahko določale
skupine zavarovancev, ki jih bodo uvrščale med visoko, srednje ali nizko tvegane, ali bodo
premijo oblikovale povsem individualno.
Ob tem se poraja vprašanje zasebnosti in razgaljenja posameznika pred zavarovalnico. V
zvezi z varovanjem podatkov se izpostavlja dilema, ali so tisti, ki skrbijo za svoje zdravje,
upravičeno obravnavani enako kot tisti, ki zase ne skrbijo, ki ne ravnajo preventivno.
Morda bo v prihodnosti zdravstveno zavarovanje zagotovljeno zgolj tistim, ki bodo
zavarovalnici dali na vpogled vse podatke, ki jih bodo pridobivali in merili senzorji.
Zavarovalnice bodo na osnovi teh informacij določale življenjski slog in prilagajale premijo.
Tako bo, denimo, v primeru, če bo oseba, ki ji je predpisana dieta, pojedla velik masten
zrezek (to je samostojna in lastna odločitev), kmalu »kaznovana« s povišanjem premije, saj
bo senzor zaznal hipno povišanje maščobe v krvi. Karkoli bo torej počel posameznik, bo to
vplivalo na njegovo zdravstveno zavarovanje.
Če navedeno povežemo z genetiko, lahko to predstavlja temelj za izrazito diskriminacijo na
podlagi življenjskega sloga, ki je morda pogojen z genetskim zapisom. Vendar je mogoče
na idejo gledati tudi z drugega zornega kota, tj. kot nagrajevanje tistih zavarovancev, ki
bodo živeli zdravo. Odločitev o tem, ali bo posameznik živel nezdravo, je osebna pravica
in izbira. Posameznik se bo odločil sam in izbral morebitni višji prispevek k zdravstvenemu
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zavarovanju, ker bo ohranil »nezdrav« življenjski slog. Zavarovalnice bodo torej s tehnologijo,
ki jo bodo zavarovanci vzeli za svojo, motivirale posameznike, naj živijo bolje, bolj zdravo.
Pri tem bo treba doseči ustrezen kompromis glede varovanja osebnih podatkov, v katere
bo imela zavarovalnica vpogled. Preprečiti velja scenarij t. i. doktorja velikega brata, ki bi
opazoval in imel dostop do vseh podrobnosti o posameznikovem življenju in bi neposredno
vplival na njegove osebne odločitve.14
5. UMETNA INTELIGENCA
Danes izdelkov, ki vsebujejo pametne tehnologije, večinoma ne prepoznamo kot rezultat
umetne inteligence. Tak je na primer robotski sesalnik za prah, ki se sam nauči konfiguracije
prostora, za katerega »skrbi«. Enako velja za spletno trgovino, ki prikazano ponudbo in tudi
cene prilagaja interesom posameznika, ter za spletne iskalnike, ki se naučijo, katere teme
posameznika zanimajo, in jih uvrstijo na prva mesta. Učeči se sistemi znajo trgovati na
borzah, zavarovalnicam pomagajo odkrivati goljufije, zdravnikom diagnosticirati bolezni
(oziroma jih diagnosticirajo že kar sami), sodnikom pomagajo pri odločanju, za koga naj
odredijo pripor.
5.1 Ali umetna inteligenca zmanjšuje obseg zaposlitev
Tehnološke spremembe resda pripeljejo tudi do novih delovnih mest, vendar se, kar se
tiče umetne inteligence, celo njeni zagovorniki strinjajo, da delovnih mest, ki jih bodo
zapolnili roboti, ne bo mogoče nadomestiti z novimi. Ob tem je še toliko bolj strašljivo, da
vse, kar znižuje stroške dela, koristi zgolj lastnikom kapitala, v razvojni tekmi pa bo velik del
prihodnjega gospodarstva nadzorovala le še peščica tehnoloških podjetij.15
Analize kažejo, da bo vse večja uporaba umetne inteligence neposredno odgovorna za pet
do sedem milijonov delovnih mest, ki naj bi ugasnila v naslednjih petih letih (v naslednjih
20 letih naj bi bilo delovnih mest tudi do 40 odstotkov manj), in sicer največ v zdravstveni in
energetski oskrbi ter finančnih storitvah, torej tudi v zavarovalništvu. Zavarovalniško terjatev
je namreč mogoče že danes urediti brez posega človeka.
Slišati pa je mogoče tudi nasprotna stališča, in sicer da pomeni robotika del avtomatizacije
in pripomore k zmanjševanju števila napak v proizvodnji, saj je le tako mogoče obstati v
konkurenčnem boju. Tega ni mogoče narediti z veliko ljudmi in poceni delovno silo. Roboti
naj bi tako omogočali, da delovna mesta ohranjamo, saj bi šla sicer drugam. Če namreč ne
bomo razvijali robotike in je vključevali v proizvodnje procese, bo to storil nekdo drug, na
drugem koncu.16
Ob takšnih napovedih je ključno naslednje: če bo tehnološki razvoj prinesel vrhunske
storitve, produkte, tudi zavarovalniške, komu bo mogoče te produkte prodajati, če bo
čedalje manj delovnih mest, s tem manj razpoložljivega dohodka? Kako se bo gospodarstvo
14
The future of health insurance: Preparing for Dr. Big Brother,
http://medicalfuturist.com/2016/04/13/the-future-of-health-insurance-preparing-for-dr-big-brother/ (13. 4. 2016).
15
Tehnološki napredek izrazito povečuje razlike med ljudmi. Večina ljudi s spodnjega dela dohodkovne lestvice v zadnjih desetletjih zasluži vse
manj. Neenakost se je denimo močno povečala tudi v egalitarnih okoljih, kot je Švedska (tako Gorazd, S.: Življenje z roboti: kdo bo še imel službo
leta 2025, Finance, Manager, 2015).
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Koražija, N.: Ne kradejo nam služb, pomagajo nam jih ohraniti. Finance, Manager, 25. 3. 2016.
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prilagodilo? Eden od bolj izpostavljenih predlogov je načelo Martina Forda, po katerem bi
vsak nezaposleni dobil zajamčeni osnovni dohodek, ki bi bil odvisen od stopnje izobrazbe, ki
jo je dosegel, in njegovih prispevkov v družbi. Taka prilagoditev pomeni obsežne družbene
pretrese, ki jih bo mogoče zgladiti le, če se bomo kot družba nanje čim hitreje pripravljali.17
5.2 Ali bodo roboti pometli z ljudmi
Umetna inteligenca (roboti) torej prihaja. Bliskovit razvoj prinaša velike in utemeljene
dvome: Bill Gates, Stephen Hawking in Elon Musk – ljudje, ki so v zadnjih desetletjih temeljito
posegli v življenje družbe na tem planetu – so zaskrbljeni. Musk celo pravi, da predstavlja
razvoj umetne inteligence največjo nevarnost za svet, nič manjšo kot klicanje hudiča. Če
bi robotom podelili avtonomijo – pravico do svobodnega odločanja, možnost neoviranega
širjenja (lastna produkcija) in nekatere pravice, ki gredo ljudem (in ne strojem), bo to
pomenilo konec človeške vrste. Steve Wozniak je prepričan, da bodo računalniki zavladali
nad ljudmi, saj bodo razmišljali hitreje od človeka ter se le-tega znebili, da bi učinkoviteje
upravljali podjetja.18
Večina v takšen razplet sicer ne verjame, saj meni, da se bodo ljudje znali prav odločati in
bodo tako poskrbeli, da bodo roboti služili človeku in ne obrnjeno.
In vendarle. Kar se tiče zavarovalništva je gotovo, da bo s humanoidnimi roboti, ki bodo
že tako izpopolnjeni, da bodo zelo podobni človeku, vzniknilo vprašanje, ali jih je treba
zavarovati kot stroje ali kot ljudi. O tem ne bo presodila zavarovalniška panoga, temveč bo
odločitev odvisna od vsakokratnega družbenega konsenza o tem, kaj človek še je in kaj
je že. Če morda dvomljivci mislijo, da je predstavljeni scenarij nemogoč, menim, da se je
treba zgolj ozreti v družbo samo, v njeno notranje življenje, in odgovor je na dlani. Danes
družbo sestavlja vedno večja skupina posameznikov, ki se oddaljujejo drug od drugega kot
sočloveka. Resničnih, fizičnih stikov med ljudmi je manj kot kadarkoli, nadomešča jih digitalna
interakcija. Človek, odtujen in nezmožen prave fizične interakcije z drugim človekom, bo prej
ko slej iskal uteho v humanoidnem robotu, ki mu bo prilagojen in se ne bo oziral na njegovo
nizko stopnjo čustvene inteligence, ki bi morda drugega posameznika motila in ga odvrnila.
Zato bo robota mogoče zelo preprosto vzljubiti. In ko ga bo vzljubil, se nanj navezal, se bo
zanj tudi boril. Za njegove pravice.19
6. DRUGE RESNIČNOSTI
6.1 Navidezna (virtualna) resničnost20
Virtualna resničnost v zadnjih nekaj letih doživlja neverjeten razcvet. Gre za umetno
ustvarjeno okolje (namišljeni svet), v katerega vstopa uporabnik, da bi dobil občutek bivanja,
doživetij v »resničnem okolju«. Facebook je marca 2014 kupil startup podjetje Oculus, ki je
17
18

Gorazd, S.: Kvantni preskok v našem razumevanju ali klicanje hudiča. Finance, Manager, 2015.
Gorazd, 2015.
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V umetni inteligenci bo samo toliko etičnih vrednot, kolikor jih bo vanjo vgradil človek. Morda se bo nekoč izkazalo, da se lahko v skupnosti
inteligentnih agentov, na primer robotov, spontano razvijejo moralna oziroma etična načela, ki so primerna za take skupnosti. A nihče ne ve, ali
bodo ta merila dobra za ljudi (tako Merljak, S.: Moralo bi nas skrbeti, moralo bi nas zelo skrbeti, a kaj, ko nam je preveč udobno. Delo, Sobotna
priloga, 19. 3. 2016).
20

Analize kažejo, da naj bi bil trg navidezne resničnosti leta 2016 vreden 3,7 milijarde dolarjev, leta 2020 že 40 milijard.
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izdelalo posebna očala, s katerimi si je mogoče pričarati virtualno resničnost. Leta 2016 je bil
razvit Ocolus rift, ki se prodaja za približno 520 evrov, in zdi se, da je tehnologija navidezne
resničnosti dokončno na tem, da naredi hiter preboj do uporabnika.
Uporabnost te tehnologije prvi prepoznavata filmska in igračarska industrija. Obljubljajo
izrazito osebno in interaktivno izkušnjo ob gledanju filma ali poslušanju glasbe. Navidezno
resničnost že uporabljajo tudi turistična podjetja. Hotelska veriga Mariot, denimo, tako
ponuja aplikacijo, ki osebo virtualno prepelje na Havaje. Za zdravstvene potrebe je že razvita
rešitev, ki slike ultrazvoka pretvori v anatomske 3D modele pacientov in kirurgom pomaga,
da čim bolj učinkovito in varno usmerjajo skalpel. NASA uporablja navidezno resničnost
pri iskanju rešitev za misije na Mars. Uporablja se pri nadzoru kakovosti in modeliranju
avtomobilov. Muzeji ponujajo virtualni sprehod med eksponati.21 Na sodiščih si bodo porota
in sodniki preko navidezne resničnosti bolje predstavljali dogajanje na kraju zločina, kako
so se osumljenci premikali, iz katerih kotov so bili sproženi streli. Priložnosti je ogromno v
izobraževanju, trgovini, vojski …22
In v zavarovalništvu. Sam vidim uporabnost navidezne resničnosti pri predstavitvah tveganj,
ki jim je izpostavljen človek ali njegovo premoženje. Trženje zavarovalnih produktov bo
potekalo tako, da bo potencialni kupec posameznega zavarovalnega produkta povabljen
v svet navidezne resničnosti. V tem svetu, ki bo mimogrede zelo personaliziran, saj bo
ustvarjen z uporabo podatkov, ki jih bo zavarovalnica o posamezniku že imela zbrane, se
mu bo pripetila marsikatera nezgoda, ki jo bo »boleče« občutil. Tako bo, denimo, na poti na
počitnice doživel zamudo letala, izgubili mu bodo tudi prtljago. Na plaži ga bo pičil strupeni
pajek, pristal bo v bolnišnici, njegov sin bo z najetim avtomobilom udeležen v prometni
nesreči, za katero bo soodgovoren. Po prihodu domov bo doživel še izliv vode v hiši. Pohištvo
bo uničeno.
Ali si je mogoče predstavljati potrošnika, ki ne bi pod vplivom tega doživetja takoj sklenil
vseh zavarovanj in še kakšnega povrhu? Navidezna resničnost pomeni torej idealno delovno
sredstvo za zavarovalne agente.
6.2 Obogatena resničnost
A visokotehnološka podjetja se ne lotevajo le navidezne resničnosti. Še večjo rast se
napoveduje obogateni resničnosti, katere trg naj bi bil po ocenah leta 2020 kar trikrat večji
od trga virtualne resničnosti in naj bi dosegel 120 milijard dolarjev.
Obogatena realnost animira orodje, orožje, športne rekvizite, videe in slike v obliki hologramov
pripelje k ljudem. Tako se bo mogoče sredi domače dnevne sobe srečati z znanim igralcem,
pevko, se pomeriti s sovražniki, nadgrajene bodo fizične revije in časopis – karkoli bo torej
mogoče preko holograma postaviti v realni prostor.
In spet, kje v obogateni resničnosti je prostor za zavarovalnice? Odgovor je preprost:
zavarovalnice bodo k strankam »pošiljale« hologramske agente ali pa bo stranki podobno
kot pri navidezni resničnosti v dnevni sobi pričarano doživetje, življenje, v katerem potrebuje
zavarovanja.
21

Če bo uporabnik doživel, da bodo eksponati oživeli in ga povedli v svet, iz katerega so izšli, kaj bo to – film ali doživljanje muzeja? Najverjetneje
kar oboje.
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Kupec, B.: Adijo, dolgočasni vsakdan, tu je nov svet. Finance, Manager, 15. 4. 2016.
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In katera je temeljna nevarnost navidezne in tudi obogatene resničnosti za zavarovalnice?
Pri iskanju odgovora ponovno izhajamo iz razvoja družbe kot take in njenih zaznavnih
posebnosti. Če se, kot sem navedel, mnogo posameznikov umika pred drugimi posamezniki,
to pomeni tudi večji umik iz realnega sveta. Če se posameznik umakne iz realnega sveta
in vstopa v samozadostni navidezni svet, v katerem so vse nevarnosti in tveganja zgolj
navidezni, se zmanjša stopnja realnih tveganj in dejanskih škod, do katerih prihaja v realnem
svetu. In tudi to pomeni zmanjševanje obsega potrebnega zavarovanja. Razen če ne bo
mogoče tudi v navidezni svet vgraditi verjetnostnih dogodkov, ki bodo z matematičnimi
algoritmi tako popolni, da resnično ne bo mogoče preprosto ugotoviti, ali se bodo zgodili ali
ne, pri tem pa bo posamezniku, ki bo že postal odvisen od doživetij navidezne resničnosti,
v interesu, da se tudi v tej zgolj navidezni resničnosti, pri kateri bo zanj postopno izginjala
meja z realnostjo, takšni dogodki, škode, ne zgodijo. V tem primeru je za zavarovalnice obseg
zavarovanj neomejen, saj bo vsak, glede na to, da mu bo dostopnih izjemno veliko svetov, ki
so danes zaprti, potreboval veliko zavarovanj.
6.3 Kaj utegne biti etično sporno
Med slabostmi opredeljenih tehnologij ni treba izpostavljati tehničnih pomanjkljivosti,
ki bodo kmalu odpravljene. Opozoriti je treba na, denimo, možnost velikega poseganja v
zasebnost posameznika s ciljem agresivnega in povsem personaliziranega oglaševanja. Če
bi na primer uporabnik očal oculus opazoval obleko posameznega proizvajalca, kreatorja, bi
ta družba lahko, spet v eni izmed iger, ki bi jo omenjeni uporabnik igral, ali na televiziji (pri
kateri bo zagotovo tudi prišlo do popolnoma personaliziranega oglaševanja) prikazovala
oglas za obleko, v to obleko pa bi bil lahko oblečen celo glavni igralec v izbranem filmu. Še
bolj subtilno oglaševanje, kot ga poznamo danes, osvojilo potrošnika.
7. GENETIKA IN BIOTEHNOLOGIJA
Genetska tehnologija s svojimi diagnostičnimi možnostmi postavlja nove mejnike pravic in
dolžnosti fizičnih in pravnih oseb.
Čas, ko bo genska tehnologija omogočila pisanje in branje knjige o zdravstvenem stanju
posameznika, z natančnim opisom vseh življenjskih obdobij, je pred vrati. Že zdaj je mogoče
z veliko stopnjo verjetnosti napovedati razvoj posameznih vrst dednih bolezni, ki v času
preiskave še niso izražene. Moč vizionarstva genske tehnologije bodo hoteli imeti na voljo
vsi, ki si od tega obetajo ekonomske in druge koristi. Zavarovalnice, ki tržijo življenjska in
zdravstvena zavarovanja, so samo eden od potencialnih uporabnikov genske tehnologije, saj
bodo želele še pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe čim bolje poznati zdravstveno stanje
zavarovalca, saj je to bistvenega pomena za določanje zavarovalnih rizikov, višine premije in
zavarovalne vsote.23
23

Kljub temu da danes poznamo veliko posebnosti v delovanju in zgradbi celic, tkiv in organov (bolezni), ki so posledica mutacij v posebnih
genih, in da je že omogočeno odkrivati mutirane gene, ki so vzrok kompleksnejših bolezni, kot so koronarno srčno obolenje, alkoholizem,
shizofrenija, rak in diabetes, ki prizadenejo vedno več ljudi, so pri večini gensko pogojenih boleznih vzročne povezave, razumevanje celičnih,
molekularnih, genskih mehanizmov, ki jih sprožijo posamezna okvara gena, okoljski dejavniki ali življenjski slog, kar vse pogojuje nastanek in
razvoj bolezni, nejasne. Stroka je zato še zelo oddaljena od tega, da bi lahko podala zadovoljivo razlago o medsebojnem delovanju stotin genov
in o njihovih produktih v povezavi s posameznimi bolezenskimi stanji. Napovedi zdravstvenega stanja so danes razmeroma zanesljive le pri
maloštevilnih monogenetsko pogojenih boleznih.
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Razvoj genetike bo predstavljal temelj za razvoj napovedane diagnostične medicine,24 ki bo
z analizo genskega materiala posamezniku lahko napovedala, katere bolezni ga v življenju
ogrožajo in se jim mora zato izogibati oziroma skrbeti, da se bolezen ne bi pojavila. Mogoča
bo natančna in zgodnja, tudi predrojstna in predsimptomatska diagnostika, najverjetneje
bo mogoče tudi celostno gensko zdravljenje ter izgradnja slike rodovnika posameznika.
Ugotovitev obstoja okvarjenega gena predstavlja zgolj verjetnost za poznejši nastop
določene bolezni. V časovni točki, ko medicinska diagnostika človeka označi za zdravega, ko
pri njem ni odkritih znakov bolezni, je okvarjeni gen neutemeljeno opredeliti kot relevantno
okoliščino izključitve zavarovalnega rizika bolezni, ki jo ta gen kaže. Njegov obstoj namreč
ni znak bolezni, na dejanski razvoj bolezni vpliva mnogo dejavnikov, ki jih ni mogoče meriti
in natančno opredeliti.25
Etični in zakonski problemi uporabe genskih preiskav izhajajo zlasti iz omejene zanesljivosti
napovedane genske diagnoze ter iz nesprejemljivosti diskriminacije zaradi genske dediščine.
Preiskovanje morebitnega nagnjenja k dedni bolezni človeka, ki je v času preiskave zdrav, a
utegne zboleti v prihodnosti (napovedana genska preiskava), že s splošnega medicinskega
vidika ni vedno upravičeno. Nekatere hude gensko pogojene bolezni se pojavljajo šele v
poznejši življenjski dobi, zato lahko razkritje take prognoze negativno vpliva na prihodnje
življenje nosilca takega gena. Enako škodljive posledice ima lahko preiskava fenotipsko
zdravega človeka, ki je nosilec para genov, od katerih je okvarjen le eden in lahko tega
prenese na potomce (prenašalstvo dedne bolezni).26 Genska preiskava v nekaterih primerih
pomeni tudi možnost razširitve preiskave oziroma uporabnost rezultatov preiskave za krvne
sorodnike preiskovanca. Odkritje resne genske okvare namreč kaže, da je zelo mogoče, da
imajo enako okvaro tudi krvni sorodniki preiskanega.27
Na drugi strani je vpliv genetike na zavarovalništvo mogoče prikazati tudi drugače:
upravičeno je mogoče pričakovati, da bodo genetske analize pripeljale do zmožnosti
zdravljenja kroničnih bolezni, ki danes veljajo za neozdravljive, ali da bo mogoče upočasniti
njihov razvoj. To bo privedlo do pomembnega zviševanja pričakovane življenjske dobe, kar
bo pomenilo za zavarovalnice velike izgube ali pa se bodo morale nadvse hitro odzvati na
povsem obrnjeno demografsko sliko, ki že zdaj ni ugodna.
Uporaba napovedanih in presejalnih28 genskih preiskav dednih bolezni tudi za namene
zavarovalništva predstavlja za zavarovalce grožnjo diskriminacije na podlagi genske
24

Na osnovi genske tehnologije se razvijajo nove diagnostične metode, npr. silikonski mikročipi, na katerih je nameščenih nekaj sto ali nekaj
tisoč različnih genskih preizkusov. Ena sama kaplja bolnikovega vzorca, npr. krvi ali izpljunka, naj bi v prihodnje zadoščala, da bo računalnik po
nekaj urah lahko dobil nekaj tisoč bolnikovih genetskih in fizioloških podatkov. S tem bodo bolezni postale zgolj ohlapen okvir, znotraj katerega
bo mogoče določiti številne različice glede na bolnikovo gensko zasnovo, trenutno psihofizično stanje, stanje imunskega sistema …
25
Od zemljevida človeških genomov upravičeno pričakujemo odkrivanje povezav med številnimi boleznimi in njihovimi vzroki, ki jih danes niti
ne slutimo. Domneva se, da se mnoge usodne bolezni, spričo katerih človek v starosti ponavadi umre (bolezni srca in ožilja, tumorji, revmatske in
avtoimunske bolezni, kot je multipla skleroza ali diabetes tip I) ne začnejo tedaj, ko se pojavijo bolezenski znaki, ampak že bistveno. Bolezen se
razvija počasi in se šele po desetletjih pokaže kot resna zdravstvena motnja, ki jo medicinska doktrina opredeljuje kot bolezen.
26
Zavarovalnica bi si tudi za potomca posameznika, ki je prenašalec dedne bolezni, pridržala pravico te bolezni izključiti iz zavarovalnega
rizika ali določiti višje premije. Velja tudi naslednje: oseba, ki je prenašalec dedne bolezni, bo pod stalnim pritiskom zaradi zavedanja, da ima
njegov potomec veliko možnosti, da oboli za to boleznijo. To lahko privede do tega, da se taka oseba že avtomatično, pod vplivom poslovne
prakse zavarovalnic, ne bo odločila za svojega potomca skleniti zavarovalne pogodbe za nekatere rizike. Skrajni primer negativne zlorabe genske
tehnologije lahko privede do stanja, da bodo zavarovalnice v primeru, ko bo pri določeni osebi ugotovljen obstoj okvarjenega gena, ta oseba
pa bo pozneje imela potomca, ki bo zaradi navedenega imel večjo verjetnost za gensko bolezen, imele pravico pogojevati zavarovanje tega
potomca le pod pogojem, da se bo že plod podvrgel tehnikam »genskega zdravljenja«, ali bodo celo zahtevale splavitev plodu, ker bi bil preprosto
po rojstvu preveč rizičen za zavarovanje.
27

Načelna pravica preiskovane osebe do zasebnosti je v tem primeru omejena z življenjskim interesom drugih oseb, vendar to pomeni tudi
možnost širitve diskriminacije na širši krog oseb, ki so zaradi hipotetično višje verjetnosti za nastop določene dedne bolezni za zavarovalnico
nesprejemljivi pogodbeniki oziroma jim zavarovalnica določi bistveno višjo premijo.
28
Gre za preiskovanje navidezno zdravih skupin ljudi, ne na njihovo pobudo, temveč na pobudo naročnika pregledovanja, z namenom, da bi
med njimi odkrili posameznike, ki utegnejo biti prenašalci dednih bolezni.
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dediščine. Še bolj je razvidna ostra ločnica med genskimi preiskavami v medicinske namene,
kjer se preiskava opravi na predlog zdravnika zaradi suma genske okvare, in genskimi
preiskavami v nemedicinske namene. Pri prvi gre za normalen proces iskanja vzrokov
in posledic, napovedovalna in presejalna genska preiskava za namene zavarovalnic pa
predstavljata zlorabo temeljnega namena te preiskave, saj imata namen oziroma možnost
ugotoviti in izločiti zavarovalce, ki za zavarovalnice predstavljajo preveliko tveganje nastanka
zavarovalnega primera. Vendar je pomen pozitivnega rezultata pogosto precenjen. Enako
kot to velja za konvencionalne podatke, se rezultati genskega testiranja interpretirajo samo v
zvezi z ocenitvijo tveganja in verjetnosti, ne kot gotovost za nastop dogodka – bolezni. Tako
je učinek uporabe genskih preiskav za zavarovalnice lahko katastrofičen, kajti nepopolno
razumevanje le-teh vodi v napačno politiko urejanja zavarovalnih razmerij, kar ne nazadnje
vpliva negativno tako na zavarovalnico kot tudi na zavarovalce. Zahteve zavarovalnic, da
bi bile ob sklepanju zasebnega zdravstvenega ali življenjskega zavarovanja upravičene od
zavarovalcev zahtevati genske preiskave ali podatke o morebiti že prej opravljenih preiskavah,
je nujno označiti kot neupravičen poseg v zasebnost,29 in sicer prav zaradi današnje stopnje
razvoja in razumevanja genetike. V skladu s tem bi bilo treba prosto dostopnost do teh
preiskav izključiti in določiti, da se opravijo le na predlog primerno usposobljenega zdravnika
ter za namene, kjer zloraba ne bo mogoča.
Morebitna legalizacija uporabe genskih tehnologij, s pomočjo katerih je mogoče določiti
tržno zanimivost zavarovalca, je ena od smeri, ki bi jo zavarovalnice želele prikrojiti po svojih
interesih. Tako se že pojavljajo strahovi pred pojavom t. i. genetskih super testov, s katerim
bo mogoče napovedati pričakovano življenjsko dobo. Vendar je jasno, da bi prevelika
liberalizacija uporabe genske tehnologije na komercialnih (zavarovalniških) področjih
pripeljala do negativne diskriminacije posameznikov in skupin ter do zmanjševanja njihovih
pravic.
8. RAČUNALNIŠKI KRIMINAL
Računalniški (kibernetični) kriminal je eno najhitreje rastočih tveganj v poslovnem svetu, ki
povečuje gospodarsko škodo finančne industrije. Gre predvsem za kraje identitete strank,
na primer bank ali zavarovalnic, znani so tudi izsiljevalski virusi (zlonamerne programske
opreme, ki blokirajo računalnike žrtev, da bi jih potem proti plačilu globe deblokirali;
takšne izsiljevalske »globe« so lahko visoke). Po navedbah britanske zavarovalnice Lloyd's
(Cybersecurity Market Report) so stroški računalniških napadov za gospodarstvo visoki in
znašajo na letni ravni od 400 do 500 milijard dolarjev. Kot temeljno slabost kibernetske
varnosti je mogoče šteti pomanjkljivo zavedanje menedžmenta gospodarskih družb o
nevarnostih kibernetskega kriminala in njegovih posledicah (če se omejimo le na škodo, ki
lahko nastane gospodarskim družbam). Skrb za kibernetsko varnost je marsikdaj prepuščena
zgolj IT-ekipam, ki pri varovanju informacijsko-komunikacijske infrastrukture, preprečevanju,
odkrivanju in odzivanju na kibernetske in druge varnostne incidente delujejo v okviru znanja
in možnosti, ki so jim na voljo.30

29

To naj ne bi veljalo v primeru izjemno visokih zavarovalnin. Zavarovalnica ima tedaj pravico oceniti lastno tveganje. Zavarovalec, ki bi v tem
primeru zamolčal ali ponaredil svoje zdravstvene podatke, bi zagrešil kaznivo dejanje goljufije.
30
Čeh, S.: Računalniški kriminal − vse večja gospodarska škoda. Delo, http://www.delo.si/gospodarstvo/finance/racunalniski-kriminalndash-vse-vecja-gospodarska-skoda.html (22. 2. 2016).
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9. NOVI NAČINI TRŽENJA
Umetna inteligenca in internet predstavljata zelo močni orodji za manipulacijo z ljudmi.
Internet nenehno zbira ogromne količine podatkov o vsakomur. Njihova neomejena obdelava
z metodami, ki temeljijo na umetni inteligenci, pomeni velik dejavnik tveganja. Obstajajo
računalniške metode, ki jih uporabljajo v sistemih za priporočanje, s katerim se računalnik
za vsakega nauči napovedati, kaj mu je všeč in kaj ne – ne le počitniški kraji, glasba, filmi,
tudi katere politične opcije bi mu prijale in za katere obstoječe ali potencialne politike bi
oddal glas. Obstajajo metode, ki po internetu učinkovito spreminjajo ali oblikujejo mnenje
in preference članov družabnega omrežja; metode, ki avtomatsko razpoznajo, kdo so najbolj
vplivni člani družbenega omrežja. Vse to omogoča manipulacijo z uporabniki interneta ne
le za običajno trženje izdelkov, temveč tudi za kreiranje in »trženje« političnih opcij in likov
politikov, ki bodo najbolj izvoljivi. Računalnik lahko po družbenih omrežjih zelo učinkovito
poskrbi za razširjanje in utrjevanje tistih preferenc, za katere je kdo posebno zainteresiran.
Računalnik lahko nagovarjanje prilagodi vsakemu volivcu posebej.31
Kot zanimivost glede načina trženja velja izpostaviti nedavno potezo Elona Muska. Za
predstavitev svojega avtomobila v razvoju ni izbral avtomobilskega salona (npr. Ženevi) ali
tiskovne konference, avto je predstavil na družabnem omrežju Twitter, v 68 tvitih.
10. SKLEP
Nova doba temelji na množici podatkov, ki se preko aplikacij zbirajo na vsakem koraku.
Operaterji aplikacij vedo o posamezniku zagotovo več, kot ve o sebi sam. Kako pa bodo
zavarovalnice povečale stopnjo zaupanja in privabile zavarovance, da bodo tudi njej zaupali
podatke v obdelavo in uporabo? Če bi posameznik zavarovalnici zaupal množico podatkov,
je popolna personalizacija zavarovalnega produkta oddaljena le še korak: individualno
(ne paketno) določanje tveganj (čeprav zdaj takšna personalizacija stranki zgolj privlačnih
rizikov skriva za zavarovalnico mnogo negativnih vidikov) in s tem premij. In v še naslednjem
koraku bo mogoče postaviti zavarovalni produkt, ki bo v realnem času, preko interneta stvari
(torej tudi »internet zavarovalnih polic«), v odvisnosti od realnega konkretnega ravnanja
posameznika, samodejno prilagajal in posodabljal tako rizike kot tudi višine premij.
Tehnologija torej marsikaj že omogoča, še več bo omogočala jutri. Tehnologija hkrati poceni
življenje in omogoča lepše življenje. Vendar velja tudi obrnjeno. Razkriva vse o vsakem,
spreminja sistem zaposlitev. Razgalja nas in nam jemlje razpoložljivi dohodek. Sedanjo
negotovost bodočnosti bo zamenjevala znana prihodnost. V znani prihodnosti je za današnje
zavarovalništvo bolj malo prostora.
Kakšen bo torej krasni novi zavarovalniški svet?
Če naj bo konec nekoliko bolj optimističen, lahko zapišem: »Prihodnost je Tesla. Tesla pa je
iz naših krajev.«32
31

Merljak, 2016.

32

Navedeni izrek sem slišal na nedavni konferenci »Kam gremo«, ki jo je v Ljubljani 6. 4. 2016 organizirala Akademija Finance. Žal se ne
spomnim, kdo je to povedal – domnevam, da ali Jožek Grušovnjak ali pa Matjaž Gams.
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RAZVOJ ZAVAROVANJ NA PODLAGI UPORABNIKOVIH NAVAD – PRILOŽNOSTI IN OMEJITVE
USAGE BASED INSURANCE – OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS
ZORAN MILOŠEVIČ, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
Razvoj tehnoloških inovacij nakazuje hitre in velike spremembe v družbi v širšem smislu, hkrati
pa tehnologija prinaša nekatere ključne izzive tudi v zavarovalniško industrijo. A posledica
uporabe tehnoloških inovacij pri tem ne bo le optimizacija poslovnega procesa, temveč lahko
tehnologija v prihodnje pomembno vpliva na spremembe celotnih poslovnih modelov. To
velja predvsem za tradicionalna podjetja, med katera uvrščamo tudi zavarovalnice.
V zadnjih letih se v zavarovalnicah po svetu povečuje uporaba telematike predvsem na
področju avtomobilskih zavarovanj, kar omogoča prenesti uporabnikove navade v novo,
preglednejšo in pravičnejšo ponudbo zavarovanj, kvantitativne in kvalitativne spremembe
v komunikaciji s stranko in na splošno izboljšanje uporabniške izkušnje.
Podobno kot tehnologija vpliva na prenos voznikovih navad v zavarovalno ponudbo
avtomobilskih zavarovanj, smo priča uveljavljanju primerljivih trendov tudi na področju
zdravega načina življenja in izkoriščanja tehnologije pri zavarovanju pametnih hiš. A
ob vseh priložnostih, ki jih ponujajo novi tehnološki pristopi, se je treba zavedati tudi
nekaterih omejitev, ki so povezane s postopnim vpeljevanjem sprememb v prakso in tudi z
regulatornimi okviri, predvsem na področju varstva osebnih podatkov.
ABSTRACT
The development of technological innovations dictates rapid and major changes in
society as a whole, while technology also presents the insurance industry with certain key
challenges. The optimisation of the business process, as it is, will not be the only result of
the exploitation of technological innovations; the application of technologies in the future
could lead to significant changes in the entire business models of traditional companies,
including insurance companies.
The use of telematics has increased in recent years at insurance companies, particularly in
the area of motor vehicle insurance. This facilitates the translation of user habits into more
transparent and equitable insurance offers, as well as quantitative and qualitative changes
to communication with the client and a general improvement in the user experience.
Similar to the impact of technology on the translation of drivers’ habits to the motor vehicle
insurance offer, trends are also emerging with regard to a healthy lifestyle and the application
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of technology in insurance for smart homes. In addition to all of the opportunities brought
about by new technological approaches, we must also be aware of certain limitations
linked to the relatively slow implementation of changes in practice, as well as regulatory
frameworks, particular those governing personal data protection.
1. UVOD
Razvoj zavarovanj na podlagi uporabnikovih navad (ang. Usage Based Insurance, UBI) za
zdaj povezujemo predvsem s telematiko in razvojem avtomobilskih zavarovanj, vendar pa
ga lahko razumemo tudi širše. Tako ga lahko iz avtomobilskega sveta preslikamo na področje
spremljanja aktivnosti posameznika in njegovega življenjskega sloga ter tudi na področje
drugih premoženjskih zavarovanj, predvsem v povezavi z internetom stvari (ang. Internet of
Things, IoT) in razvojem pametnih hiš.
V prispevku bomo namenili pozornost zlasti razvoju telematike in njenemu vplivu na
ponudbo avtomobilskih zavarovanj. Poleg priložnosti in nevarnosti ali ovir, ki jih prinaša
telematika, bomo ob primeru Drajv – prvi mobilni UBI aplikaciji v Sloveniji in širši Jadranski
regiji – pregledali tudi dozdajšnje izkušnje in ugotovitve na tem področju.
Ob zavedanju, da so prispevki na temo razvoja in možnih implementacij naprednih
tehnoloških rešitev v ponudbo zavarovalnic zelo »hitro pokvarljivo blago« in da je spričo
nadvse hitrih sprememb zelo nehvaležno, če že ne nemogoče, napovedovati nadaljnji
razvoj, je namen tega besedila predvsem osvetliti kvalitativne in kvantitativne spremembe,
ki jih novi tehnološki pristopi prinašajo v komunikacijo s stranko.
2. RAZVOJ
Telematika združuje področji telekomunikacij in informatike, v zadnjem času pa se uporablja
predvsem v povezavi z napravami v vozilih. GPS in drugi senzorji takšne naprave zagotovijo
potrebne podatke o posameznih vožnjah, ti pa se preko mobilnega omrežja prenašajo v
sistem.
Zavarovalnicam telematika omogoča ocenjevati posamezne vožnje in s tem tudi bolj
individualno obravnavo voznika. Tako smo zavarovalnice dobile priložnost, da obstoječa
merila diferenciacije, kot so starost, vozniške izkušnje, različne karakteristike vozila, število let
brez škode in številne druge, nadomestimo in dopolnimo z merili, ki temeljijo na podatkih
telemetrijskih naprav – denimo število prevoženih kilometrov, prekoračitve hitrosti,
prekomerno pospeševanje, zaviranje in sunkovitost voženj v ovinek, čas vožnje v dnevu in
podobno.
Prvi programi razvoja zavarovanj na podlagi uporabnikovih navad (UBI) so temeljili le na
številu prevoženih kilometrov (Pay As You Drive, PAYD), pozneje pa so zavarovalnice dodajale
nova merila, in sicer predvsem v povezavi s samim načinom vožnje voznika (Pay How You
Drive, PHYD). Zametki ponudbe UBI so se pojavili v ZDA v 90. letih minulega stoletja z
zavarovalnico Progressive, ki ima v ZDA na področju ponudbe (UBI) avtomobilskih zavarovanj
še zmeraj pomembno vlogo. V Evropi se je tovrstna ponudba začela razvijati desetletje zatem,
najhitreje v Italiji in Veliki Britaniji, pri čemer je ledino orala angleška zavarovalnica Norwich
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Union (zdaj Aviva). Prve rešitve so temeljile na fizični napravi, t. i. črni skrinjici (ang. black
box), vgrajeni v vozilo. Takšna rešitev je bila stroškovno zahtevna in prodor z UBI rešitvami ni
bil tako hiter, kot bi si zavarovalnice želele. Zavarovalnica Aviva je v dveh letih prodala zgolj
15.000 naprav, zato je program leta 2008 začasno umaknila.
Razvoj je napredoval in zdaj obstajajo številne nove rešitve in tehnološki pristopi, ki se med
seboj bolj ali manj učinkovito dopolnjujejo. Najbolj pogoste so naslednje naprave:
- črna skrinjica (ang. black box) – naprava, ki je vgrajena v vozilo, praviloma s strani
pooblaščene osebe;
- OBD II (ang. dongle) – naprava v velikosti polovice cigaretne škatlice, ki jo v večini
primerov v ustrezno OBD vtičnico lahko vstavi stranka sama;
- originalna telematska naprava, ki je v postopku proizvodnje vgrajena v novo vozilo
(OEM) in omogoča uporabo podatkov tudi za namen zavarovanja;
- hibrid - rešitev z OBD II oziroma drugo ekvivalentno napravo (vendar brez SIM kartice) in
pametnim telefonom, ki zagotovi prenos podatkov;
- pametni telefon – samostojna uporaba z ustrezno aplikacijo.
Nobena tehnologija ni idealna, vsaka ima svoje prednosti in slabosti, zdi pa se, da ima
trenutno največji potencial pri množičnem nagovoru strank za storitve UBI kljub nekaterim
pomanjkljivostim prav pametni telefon. Pametni telefoni postajajo del našega vsakdana,
uporablja jih že večina ljudi. Telefoni omogočajo najbolj preprosto implementacijo telematike,
saj z ničimer ne posegajo v samo vozilo. Ta rešitev je prijaznejša do uporabnika tudi z vidika
zasebnosti in mu omogoča snemati vožnje ne le z lastnim vozilom, temveč tudi z drugim.
3. PREGLED TRGA
Razvoj UBI je bil najhitrejši v Severni Ameriki in Evropi, kjer je bilo konec leta 2014 skupno
sklenjenih 9 milijonov polic UBI – pri tem je treba opozoriti, da so podatki o številu polic
UBI v posameznih virih različni – , in sicer (Berg Insight, 2015):
- v Evropi 4,8 milijona (napoved do leta 2019 je 28,1 mio) in
- v Severni Ameriki 4,2 milijona (napoved do leta 2019 je 32,5 mio).
Po napovedih naj bi bilo do leta 2020 z UBI zavarovalno polico zavarovanih skoraj 100
milijonov vozil (Ptolemus, 2016, str. 15).
V Evropi imata po številu sklenjenih UBI polic najpomembnejši položaj Velika Britanija
in Italija. Velika Britanija je imela decembra 2015 kar 455.000 UBI polic, kar pomeni
41-odstotno povečanje glede na december 2014, medtem ko je bila rast v decembru 2014
glede na december 2013 le 9-odstotna (BIBA, 2016).
V Italiji je znašal v zadnjem trimesečju leta 2015 delež avtomobilskih polic, ki temeljijo
na črni skrinjici, kar 15,8 odstotka (IVASS, 2015, str. 7). Konec leta 2014 je imelo vgrajeno
črno skrinjico 3 milijone vozil, konec leta 2013 2 milijona in konec leta 2012 1,2 milijona
vozil (ANIA, 2014). Če predvidevamo, da so vse vgrajene črne skrinjice leta 2014 služile kot
osnova za zavarovanje in je bilo konec leta 2014 v Italiji sklenjenih 24,6 milijona zavarovanj
avtomobilske odgovornosti (ANIA, 2014), je bila konec leta 2014 penetracija polic, ki
temeljijo na črni skrinjici, 12,2-odstotna.
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Evropske države se med seboj razlikujejo tudi v ponudbi in uporabi tehnoloških rešitev:
- V Italiji se poslužujejo predvsem vgradnje črnih skrinjic, katerih glavni namen je
zagotavljati asistenco na cesti in pomoč v primeru kraje vozila.
- V Veliki Britaniji za namene telematike v zavarovalništvu uporabljajo različno tehnologijo,
vse bolj tudi samostojne mobilne aplikacije. Večina UBI programov pa je namenjenih
mladim, kar je neposredno povezano z visoko zavarovalno premijo, ki jo morajo plačati
mladi vozniki v tej državi. Večina UBI programov temelji na ocenjevanju načina vožnje
(PHYD).
V Nemčiji kot najbolj razviti evropski državi bi pričakovali hiter razvoj naprednih in sodobnih
zavarovanj, vendar tam obstajajo le posamezna zavarovanja na podlagi telematike. Razlog
za to je zelo verjetno mogoče najti tudi v zakonodaji in potrošnikih, ki jih bolj skrbi varstvo
osebnih podatkov in podatkov o načinu vožnje niso pripravljeni deliti z zavarovalnico ali
telematskimi podjetji. A tudi v Nemčiji se prav na področju telematike že kažejo spremembe
in prvi večji premiki.
4. PREGLED TRGA V SLOVENIJI – PRIMER DRAJV
Prva zavarovalniška rešitev na temo telematike v Sloveniji je bila predstavljena junija 2015, ko
je Zavarovalnica Triglav objavila prvo mobilno aplikacijo za pametne telefone, poimenovano
Drajv.
V obsežnem projektu je sodeloval širši razvojni tim, opravljena so bila temeljita testiranja (več
kot 800.000 prevoženih km) tako na poligonih varne vožnje kot tudi v dejanskem prometu,
izpeljane so bile številne poglobljene raziskave, intervjuji in analize, projekt so spremljali
nekateri ključni prometni strokovnjaki. Testiranje je potekalo z vsemi do takrat znanimi
napravami (črno skrinjico, OBD II dongli in pametnimi telefoni).
Ključen izziv je bil, kako povezati izkušnje, tradicionalnost poslovanja in sorazmerno
kompleksen večji sistem z zelo dinamičnim okoljem tehnoloških inovacij, ki se po naravi
stvari hitro spreminja in praviloma nima ustreznih zavarovalniških izkušenj. Po premisleku in
primerjavi vseh prednosti in slabosti smo se za začetek odločili za rešitev, ki temelji izključno
na pametnih telefonih, saj slednji opravljajo svojo vlogo kot vir podatkov telemetrije več kot
zadovoljivo.
Aplikacijo si je v prvih treh mesecih preneslo približno 7.500 uporabnikov. Najprej je bila
zasnovana na javno dostopnih mapah Open Street Maps (OSM), ki pa v Sloveniji, kar se
tiče hitrostnih omejitev, še niso najbolj natančne, zato v prvi različici tudi ni bilo mogoče
dati takšnega poudarka upoštevanju hitrostnih omejitev, kot smo želeli. Dejstvo je, da
predstavljata neprilagojena hitrost in pomanjkanje pozornosti dva od najpogostejših vzrokov
prometnih nesreč s hujšimi posledicami, zato smo želeli izdelati rešitev, ki bi nevsiljivo, a
korektno in čim bolj relevantno vplivala predvsem na zmanjšanje prekoračitev hitrostnih
omejitev.
Aplikacijo Drajv smo zato razmeroma hitro nadgradili in v številnih ozirih izboljšali (november
2015). V prenovljeni aplikaciji imajo hitrostne omejitve zaradi novega izredno natančnega
sloja hitrostnih omejitev na mapi pri oceni vožnje zdaj večji pomen (tj. večji ponder pri oceni
posamezne vožnje), kar omogoča tudi nekoliko bolj ohlapno sankcioniranje t. i. ABC sil
(prekomerno pospeševanje, zaviranje, vožnja v ovinek) in s tem tudi manj reklamacij tega
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bolj subjektivnega sklopa parametrov vožnje. Ker lahko pri interpretaciji podatkov, zdaj sicer
zelo redko, še vedno pride do posameznih neskladij, ima uporabnik v aplikaciji po novem tudi
možnost, da to posamično neskladje prijavi, zavarovalnica pa napačen podatek, na primer
o posamezni hitrostni omejitvi, tudi popravi. Tako lahko skupaj z uporabniki natančnost in
vrednost sistema nenehno izboljšujemo.
V prenovljenem Drajvu smo maksimalen popust povišali na 25 odstotkov in vpeljali tako
imenovane Drajv izzive. Ti omogočajo pridobiti različne nagrade, samostojne in različne cobrand akcije, kar daje aplikaciji nujno potrebno zanimivost, igrivost in omogoča povsem nov
način komuniciranja.
Od takrat beležimo stalno rast uporabe aplikacije in zapišemo lahko, da (podatki so za
obdobje do 10. aprila 2016):
- si je aplikacijo Drajv preneslo že več kot 35.000 uporabnikov, pri čemer jih je aktivnih že
več kot 20.000;
- so uporabniki skupaj prevozili že več kot 8,5 milijona kilometrov in posneli več kot
380.000 poti;
- v povprečju uporabniki Drajva vsak dan posnamejo približno 3.000 poti;
- je Drajv v primerjavi z drugimi podobnimi aplikacijami tudi razmeroma dobro ocenjen s strani
uporabnikov (Google Play rating: 3,9), kar se kaže tudi s številnimi neposrednimi pohvalami
(sprotno reševanje zahtevkov) in pisnimi zahvalami (veselje ob nagradnih igrah).
5. PRILOŽNOSTI
Zdi se, da je obdobje, ko sta telematika in avtomobilsko zavarovanje na podlagi voznikovih
navad predstavljala za večino zavarovalnic zgolj nepotreben eksperiment, počasi vendarle
minilo. Prednost prvega ali prvih igralcev na trgu v prihodnje tako nikakor ne bo zanemarljiva.
Da napovedujemo telematiki svetlo prihodnost, obstaja kar nekaj razlogov.
Najprej, z razmahom pametnih telefonov telematika ni več omejena zgolj na tako ali
drugače vgrajene naprave, ki so do nedavnega predstavljale – in marsikje še vedno – veliko
stroškovno oviro za tovrstne rešitve. Na trgu je kar nekaj zavarovalnic, ki so imele dlje časa v
ponudbi zgolj UBI program na podlagi črnih skrinjic ali OBD II naprav, v zadnjem času pa so
ponudile tudi različico z mobilno aplikacijo (denimo ameriška zavarovalnica Progressive –
Snapshot, 2015; kanadska zavarovalnica Desjardins – Ajusto, 2015 in angleška zavarovalnica
Aviva – MyDrive, 2012).
Potrošniki so tudi zmeraj manj zadržani, kar se tiče delitve osebnih podatkov. To še zlasti
velja, če se jim jasno predstavi koristi, ki jih prinaša nov način zavarovanja (nižja premija,
nagradne igre, spremljanje načina vožnje, možnost izboljšanja načina vožnje, zmanjšanje
števila prometnih nesreč …), in se jim poleg tega eksplicitno zagotovi, da bodo njihovi
osebni podatki uporabljeni izključno za to, da bodo deležni teh koristi.
Z razmahom telematike in večanjem števila ponudnikov telematskih rešitev odpade ovira
dolgotrajnega lastnega razvoja, pa naj gre za nakup celotne platforme z idejno produktno
rešitvijo, zbiranjem, analiziranjem in varovanjem podatkov ali zgolj za nakup posameznih
elementov razmeroma kompleksnih rešitev. Vsekakor je vložek zavarovalnice v smislu
poznavanja lokalnih tržnih razmer in lastnih strank pomemben in nujen, torej ne glede na
visoko kompetentnost in specialnost posameznega ponudnika rešitev. Govorimo lahko o
61

optimalni kombinaciji znanja izkušenj zavarovalnic na eni strani in dinamičnim pristopom
specializiranih ponudnikov inovativnih tehnoloških produktov na drugi.
Prihodnost je v podatkih in telematika ponuja na tem področju veliko priložnosti, in
sicer tako v smislu prilagojenih in personaliziranih sporočil in ponudb kot tudi v smislu
prediktivne analitike in koristi za stranke, ki zdaj morda sploh še niso vidne. V prihodnosti bo
predstavljala telematika dobro osnovo za povezovanje podatkov sorodnih rešitev (predvsem
rešitev na področju zdravja in aktivnega življenja ter na področju IoT) in podatkov iz drugih
virov (vreme, informacije o prometu ipd.). Zavarovalnice tehnološkega razvoja IoT torej ne
bi smele obravnavati le v okviru »connected cars«, ampak tudi v okviru »connected home«
in »connected health«, ki sta sicer še na začetku razvoja. Zavarovalnice bodo ta področja
lahko povezovala v smiselno celoto, ki bo potrošniku ponudila čim bolj celovito storitev za
vsa področja njegovega delovanja. Na tem področju obstaja še veliko neznank in neodkritih
priložnosti, katerih nadaljnji razvoj lahko temelji prav na spoznanjih iz programov, ki so v
tem trenutku najbolj razviti (»connected cars«).
Z razvojem telematike dobivamo zavarovalnice v roke orodje za novo komunikacijo s
potrošnikom, ki je kot ustanove tradicionalne in, recimo temu, bolj konservativne dejavnosti
večinoma sploh še nismo vajene. Na primeru Drajv izziva Špeckahla (tj. prijava napake preko
aplikacije) lahko zapišemo, da smo bili v zavarovalnici velikokrat presenečeni, kako aktivni in
dobronamerni so lahko uporabniki. Ob primernem in ažurnem pristopu lahko vzpostavimo
s strankami močnejše vezi, ki presegajo zgolj osnovno pozicijo stranke do zavarovanja po
principu »čim ceneje«, saj lahko zadovoljna stranka postane pravi ambasador posamezne
zavarovalnice.
Z javnostjo lahko preko socialnih omrežij delimo rezultate in informacije, kot so skupni rezultati
voženj voznikov iz Ljubljane proti voznikom iz Maribora ipd., ter z različnimi tekmovanji in
nagradnimi igrami širimo prepoznavnost produkta na sodoben in zanimiv način, ki presega
zgolj pridobivanje čim večjega popusta. Na primeru Drajva lahko zapišemo, da s tako
imenovanimi značkami in izzivi laže izvajamo predvsem različne co-brand akcije, ki s svojimi
izdelki in storitvami občutno povečujejo aktualnost zgolj posameznega zavarovalniškega
produkta.
Ne nazadnje pa je smisel telematike v tem, da se zavarovalnicam z njeno pomočjo dolgoročno
splača pridobivati stranke, saj so to stranke z najnižjim tveganjem. Zavarovalnice imajo
priložnost, da s pravočasnimi informacijami in številnimi dodatnimi storitvami, ki jih ponujajo
telematske naprave, vplivajo na varnejšo vožnjo in predvsem vožnjo z manj prometnimi
nesrečami. In to, da telematika pripomore k zmanjšanju števila nesreč – pri novih voznikih z
UBI polico je število nesreč nižje za kar 40 odstotkov glede na tiste voznike, ki takšne police
nimajo (Ingenie, 2014) – lahko kot prednost uporabe telematike predstavijo tako svojim
strankam kot tudi širši javnosti.
Zaupanje potrošnikov bo mogoče vzpostaviti in krepiti predvsem s transparentno in
enostavno ponudbo, jasno zapisanimi pravili in pogoji zavarovanja, vključno z varstvom
osebnih podatkov, uporabo preverjenih telematskih rešitev ter ažurnih geografskih kart z
vsemi relevantnimi sloji (omejitve hitrosti). Tudi Drajv bomo razvijali v smislu izboljševanja
in bogatenja uporabniške izkušnje. Vključevali bomo vsebine, ki so za voznika pomembne,
hkrati pa bodo lahko tudi uporabniki sami v sistem prispevali pomembne in aktualne
informacije. Pri tem bo šlo za preverjeno kombinacijo točkovanja z bolj igrivimi in zanimivimi
vsebinami.
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6. OMEJITVE IN IZZIVI
Ob analizi trga UBI rešitev lahko precej hitro ugotovimo, da je potrošnik s tovrstnimi rešitvami
razmeroma slabo seznanjen in da, brez da bi več investirali v oglaševanje tega področja,
nove ponudbe ne bo sprejel tako, kot morda pričakujemo.
Največji potencial pri oglaševanju zagotovo predstavljajo mladi, in sicer predvsem zaradi
njihovega dojemanja novosti in poznavanja sodobne tehnologije, v primeru oglaševanja
Drajva pa tudi zaradi želje po boljšem pozicioniranju blagovne znamke Zavarovalnice Triglav
v segmentu mlajše populacije. Hkrati nekateri trendi napovedujejo, da bodo imeli mladi –
predvsem tisti v svetovnih urbanih središčih – vse manj lastnih avtomobilov in bodo pozneje
opravljali vozniški izpit, zato pri oblikovanju ponudbe ni smiselno obravnavati zgolj njih,
temveč vse starostne skupine. Sodobna tehnologija v Sloveniji ne bi smela predstavljati
velike ovire v nobenem od starostnih segmentov, saj po raziskavi iz leta 2015 uporablja
pametni telefon 94 odstotkov anketiranih, starih od 16 do 25 let, 95 odstotkov tistih, ki so
stari od 26 do 35 let, delež pa se nato počasi zniža do starostne skupine od 56 do 74 let, v
kateri pametni telefon uporablja 64 odstotkov vprašanih (GfK, 2015).
Vendar pa so starejši segmenti potrošnikov veliko bolj občutljivi na varstvo osebnih podatkov,
kar tudi sicer predstavlja eno od večjih ovir pri vpeljavi UBI rešitev. Potrošnikom moramo zato
preprosto in transparentno predstaviti namen uporabe osebnih podatkov. Če bodo namreč
zaznali pošten namen zavarovalnice glede uporabe teh občutljivih podatkov, bodo povečali
zaupanje vanjo in se posledično laže odločili za nov način zavarovanja na podlagi telematike.
Jasno mora biti opredeljena tudi morebitna izmenjava osebnih podatkov s tretjimi osebami
(telematskimi podjetji, ponudniki mobilnih aplikacij …). Potrošnike skrbi tudi, ali se osebni
podatki lahko uporabijo za razjasnitev prometne nesreče. Zavarovalnice imajo to področje
urejeno različno, nekatere imajo to posebej opredeljeno v splošnih pogojih zavarovanja,
nekatere ne, skoraj vse pa imajo zapisano, da se podatki uporabijo v primeru suma ali
poskusa goljufije, če to zahteva zakon ali sodni nalog in v primeru kraje vozila.
Leta 2015 se je začela vseevropska akcija »My Car My Data« (http://www.mycarmydata.eu/),
ki evropske potrošnike opominja, da lahko sami odločajo, ali se njihovi podatki, ki se zbirajo
ob uporabi vozila, lahko posredujejo tretjim osebam ali ne. Vsaka država ima na področju
varstva osebnih podatkov svojo zakonodajo, ki jo je treba upoštevati, v Sloveniji pa je posebne
smernice v zvezi z načinom uporabe GPS naprav izdal tudi Informacijski pooblaščenec.
Lastništvo osebnih podatkov je tema, ki se v strokovnih krogih pojavlja skupaj z varstvom
osebnih podatkov. Ob vgradnji različnih telematskih naprav se namreč poraja vprašanje,
kdo je lastnik podatkov, ki se zbirajo v teh napravah: ali je to uporabnik vozila, zavarovalnica,
ki je uporabniku vozila »posodila« telematsko napravo, proizvajalec vozila, ki je že v procesu
proizvodnje vozila vgradil vanj telematsko napravo, ali pa telematsko podjetje, ki obdeluje
podatke za potrebe izračunavanja premije.
V zadnjem času smo lahko v medijih zasledili več objav o vdorih v telematske naprave večjih
zavarovalnic (npr. Progressive in Metromile v ZDA). Informacije so potrošnike prestrašile in
zavarovalnice so bile prisiljene javno razložiti, da so njihove naprave varne, oziroma pojasniti,
kaj bodo storile, da bodo varne.
Predvsem zaradi pomembnih vprašanj o varovanju zasebnosti, ki spremljajo področje
telematike, je tudi prva slovenska rešitev Drajv zasnovana v duhu čim manjšega poseganja
v uporabnikovo zasebnost. Uporaba aplikacije je prostovoljna, kar pomeni, da se uporabnik
63

sam odloči, kdaj bo posnel posamezno vožnjo. Podatki o vožnjah se obdelujejo le za potrebe
izračunavanja ocene voženj, zato v same vožnje zavarovalnica ne vpogleduje. Izjema pri tem je le
reševanje posameznih reklamacij ali neskladij z uporabniki (npr. napačna omejitev hitrosti), pri
čemer se za vpogled v obravnavano posamezno lokacijo zmeraj zahteva uporabnikovo soglasje.
Postopek izračunavanja ocene vožnje posameznega uporabnika poteka avtomatizirano, brez
dostopanja do bazičnih podatkov, kot so podatki o prevoženih relacijah, prekoračitvah hitrosti
in podobno. Do teh podatkov imajo dostop le vzdrževalci informacijskega sistema, v katerem se
podatki obdelujejo. Za vsako obdelavo osebnih podatkov zagotavljamo postopke in ukrepe, ki
so smiselno enaki ali strožji kot tisti, navedeni v veljavnem Zakonu o varstvu osebnih podatkov.
Podatki uporabnikov so zaupni in jih ne posredujemo tretjim osebam, razen v primerih, ko bi
to zahteval zakon. Za zavarovalnico je pomembno predvsem, kako uporabniki vozijo, in ne, kje
vozijo, zato nas v Zavarovalnici Triglav lokacija uporabnikov ne zanima. Aplikacija Drajv torej
ni aplikacija za sledenje, temveč za spremljanje načina vožnje z namenom, da dobre voznike
nagradimo. Uporaba aplikacije je lahko celo anonimna; uporabnik se mora registrirati in se tako
zavarovalnici identificirati le, če želi prejeti kodo za uveljavljanje ugodnosti pri zavarovanju ali
sodelovati v nagradnih igrah.
Če k zavarovanjem na podlagi uporabnikovih navad ne pristopimo ustrezno, se lahko pri
slednjih hitro znajdemo na tankem letu. V Zavarovalnici Triglav si prizadevamo z aplikacijo
Drajv doseči pozitiven odziv potrošnikov ne le s previdnim pristopom na področju varovanja
zasebnosti, temveč s celotnim konceptom aplikacije. Z odločitvijo za slednjo uporabniki
ničesar ne tvegajo in ne izgubijo, temveč lahko le pridobijo (popust na premijo, nagradne
igre, varnejša vožnja).
Dodatni izziv za dolgoročno uspešnost telematskih projektov ni le dobra ozaveščenost trga
in konstantno informiranje potrošnikov, temveč tudi nenehno usposabljanje prodajnega
osebja zavarovalnice, ki je lahko inovativnim tehnološkim pristopom bolj ali manj naklonjeno.
Specifika in zasičenost trga s takšnimi in drugačnimi komercialnimi popusti v praktično vseh
sferah (v medijih, na internetu, pri sami prodaji na terenu …) pomembno vpliva na dinamiko
uveljavljanja UBI rešitve, saj lahko zlahka dosegljivi komercialni popusti relativizirajo še tako
visok UBI popust. Kaže se, da UBI modeli, ki temeljijo izključno na dajanju popustov za varno
vožnjo, niti niso najbolj optimalna rešitev. Potrošniki so popusta sicer veseli, vendar se nanj
hitro navadijo in jim kmalu ne predstavlja zadostnega izziva, da bi uporabljali aplikacijo.
UBI programe je zato dobrodošlo in nujno obogatiti z dodatnimi storitvami (asistenco,
geo-fensingom, informacijami o stanju na cesti, vremenskimi opozorili ipd.), predvsem
pa z dodajanjem aktualnih nagradnih iger ter čim bolj igrivim in zabavnim spodbujanjem
potrošnikov k varnejši in odgovornejši vožnji (uvedba izzivov, značk ipd.).
V prihodnje bo vsa predstavljena telematska tehnologija verjetno že tovarniško vgrajena v
vsako novo vozilo in bo uporabniku omogočala, da bo podatke delil s ponudniki različnih
storitev – torej tudi z zavarovalnico – in bo tako deležen boljše obravnave z nižjo premijo,
asistenčnimi storitvami in podobno. Ta prehod pa bo seveda postopen in v Zavarovalnici
Triglav smo se odločili, da bomo igrivo, neobvezujoče, a vendarle dovolj preventivno in
individualno to vrzel zapolnili že z mobilno aplikacijo Drajv.
V vozilo vgrajena naprava (bodisi izvorno ali naknadno) pa prinaša tudi številne druge
prednosti, kot so nadzor nad krajo vozila, status vozila na daljavo in podobno, zato je
stroškovno breme rešitev z naknadno vgrajenimi napravami smiselno porazdeliti na več
zainteresiranih deležnikov. Ekosistem telematike lahko poleg zavarovalnic sestavljajo
še prodajalci novih in rabljenih vozil, poprodajni servisi ter lizing hiše. Več partnerjev pa
ponavadi pomeni tudi večjo kompleksnost in dolgotrajnost dogovarjanja.
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Zanimiva veja lahko postanejo tudi flotni vozni parki, v sklopu katerih prevozniška podjetja
praviloma že uporabljajo namenske fizične telematske naprave, vendar z drugačnim
namenom. Tam gre za optimizacijo uporabe voznega parka in nadzor konkretnega
poslovnega procesa, zato je poslovni model s fizičnimi napravami dejansko tudi ekonomsko
upravičen. Ta ista naprava pa načeloma lahko zagotavlja tudi podatke, na podlagi katerih je
mogoče oceniti način vožnje v smislu varnosti in spoštovanja cestnoprometnih predpisov,
in tako tudi možnost drugačnega obračuna zavarovalne premije ter druge mehanizme
nagrajevanja in motiviranja voznikov. Korelacija med varčno (interes prevoznika) in varno
vožnjo (interes zavarovalnice) je namreč lahko zelo visoka.
7. SKLEP
Napovedovanje razvoja na področju telematike ter tudi širše na področju prometa in
mobilnosti je, kot je bilo izpostavljeno že v uvodu v prispevek, precej nehvaležno delo. Zdaj
najbolj obetavne rešitve in poslovni modeli morda jutri sploh ne bodo več obstajali, uveljavili
pa se bodo takšni, o katerih morda sploh še ne razmišljamo.
A nekaj je gotovo – spremembe se bodo dogajale in časovni cikli le-teh bodo zmeraj krajši.
Na to se odzivamo tudi zavarovalnice, vendar potenciala, ki ga ponuja napredna tehnologija,
vseeno še ne izkoriščamo v celoti. V nekaterih primerih je to celo dobro, saj lahko kakšen
izpuščeni korak v razvoju pripelje celo do hitrejše adaptacije v naslednjem razvojnem krogu
posameznih rešitev.
Telematika verjetno ni področje, ki bi ga lahko ignorirali, saj se uveljavlja tudi v drugih
poslovnih modelih, ki niso nujno povezani z zavarovalništvom. Pri platformi Uber, denimo,
ki zagotavlja poceni prevoze, ocena posameznega voznika za zdaj temelji predvsem na
subjektivni oceni uporabnika te storitve, pospešeno pa razmišljajo o tem, da bi vpeljali
telematiko, saj bi tako lahko ocenjevali vožnje in voznike na podlagi bolj objektivnih kriterijev.
V razvoju telematike bo predstavljal zanimivo prelomnico tudi eCall, vseevropski klic v sili iz
vozil, ki omogočajo samodejno in tudi ročno sproženje klicev v primeru prometne nesreče.
Vsa nova vozila, ki bodo narejena od aprila 2018 (European Commission, 2016), bodo morala
imeti obvezno tovarniško vgrajene naprave za eCall klic. Trenutno postavljena zahteva glede
posredovanja podatkov iz sistema eCall zajema zgolj minimalni nabor podatkov (tip vozila,
vrsta goriva, čas nesreče, točna lokacija nesreče, število potnikov), ki so potrebni za namen te
storitve, kar pa je lahko premalo za konkreten UBI program. Različna interesna združenja si
zato prizadevajo, da bi bilo mogoče sistem eCall nadgraditi v smislu »open-access platforme«
in ga uporabiti tudi za druge storitve, kar lahko pomeni velik potencial tudi za zavarovalnice
in ponudnike asistenčnih in nekaterih drugih storitev. Zagotovo bo to prineslo tudi določeno
standardizacijo na področju naprav, ki se bodo lahko vgrajevale tudi v starejša vozila, in s
tem verjetno vstop večjih igralcev s strani ponudnikov naprav in programskih rešitev.
Vsekakor pa že zdaj vemo, da si želi uporabnik vozila predvsem preproste in tudi enovite
aplikacije oziroma rešitve, ki čim bolje zadovoljujejo njegove trenutne potrebe. Tudi v okviru
Drajva zato razmišljamo, kako aplikacijo – in ali je to smiselno – povezati z drugimi uporabnimi
rešitvami (npr. navigacija, opozorila s prometnimi znaki, bližina šol …), pri čemer pa se je
treba zavedati, da dinamika razvoja v zavarovalnici po naravi stvari ni enako hitra kot globalni
razvoj tehnoloških rešitev. V kombiniranju zavarovalniških rešitev z novimi tehnologijami je
zato ključno oceniti, kdaj je pravi trenutek za vsak posamezni razvojni korak.
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Velik potencial se kaže tudi v povezovanju dognanj na področju telematike in drugih
komplementarnih tehnologij, na primer razvoja na področju naprednih simulatorjev vožnje,
ki omogočajo realistično izkušnjo vožnje v povsem nadzorovanem in varnem okolju. Številne
študije so namreč pokazale, da trening vožnje na simulatorju lahko pomembno izboljša vozne
sposobnosti voznikov iz vseh starostnih skupin, saj omogoča simulacijo izrednih izkustev in
okoliščin, ki jih v realnem vozilu ni mogoče ustvariti: nenadne spremembe vremenskih pogojev,
vožnjo po poledenelem in spolzkem vozišču, nenadne potrebe po zaviranju zaradi osebe ali
predmeta na vozišču, uporabo multimedijskih naprav in mobilnih telefonov med vožnjo itd.
Prenos in dopolnitev principa ocenjevanja in točkovanja voženj iz aplikacije Drajv na novo
platformo simulatorja bo omogočala izkustveno vožnjo v realističnem voznem okolju, pri
čemer je voznik izpostavljen izbranim in točno določenim situacijam na cesti in v prometu.
Poleg izkustva nepredvidljivih dogodkov na cesti in ozaveščanja voznikov bo platforma
omogočala tudi zajem psihofizičnih lastnosti individualnih voznikov, kot so odzivni čas,
sposobnost koncentracije, sposobnost obvladovanja stresa itd.
Za konec lahko provokativno sklenemo z vprašanjem, zakaj bi se kdorkoli izobraževal na
simulatorju vožnje in uporabljal napredne telematske rešitve v realnem prometu, če ga
bodo po svetu jutri tako ali tako prevažala samovozeča in povsem varna vozila. Zagotovo
se lahko zadovoljimo že z odgovorom, da bo vsakemu slehernemu, ki mu bomo zdaj rešili
življenje, lahko ta jutrišnja izkušnja, kakršnakoli že bo, sploh omogočena.
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ZAVAROVALNIŠTVO V DIGITALNEM SVETU – PRIHODNOST JE TUKAJ
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POVZETEK
Živimo v času hitrih sprememb. Digitalni svet, ki je bil še včeraj prihodnost, je zdaj vsenavzoča
realnost. Zavarovalnice se kot konservativna industrija zavedamo, da je potencial, ki ga
ponuja digitalni svet, slabo izrabljen.
V prispevku bomo predstavili temelje digitalnega sveta, in sicer družabna omrežja, mobilnost,
analitiko in poslovanje v oblaku ali SMAC tehnologijo. Opredelili bomo priložnosti, ki nam jih
ponuja nova digitalna realnost, in predstavili sodoben način za izdelavo izdelka ali storitve
z osredotočanjem na stranko in njene želje, potrebe, optimizacijo poslovnih modelov,
integracijo in združevanje informacij, ki omogočajo sprejeti najbolj učinkovite odločitve.
Opozorili bomo tudi na tveganja, ki jih prinaša digitalna doba, in sicer na zmeraj večjo
pomembnost podatkov in varovanja le-teh, ohranitev zaupanja in dobrih odnosov s stranko
ter zagotovitev prilagojenih storitev glede na želje in zahteve stranke, hitrost in dostopnost
informacij ter široko raznolikost sodobnih digitalnih tehnologij.
ABSTRACT
We are living in the times of rapid and relentless changes. Digital world, which was recently
an unknown future, is here to stay and is irrevocably transforming traditional understanding
of business. Insurers, as conservative financial industry, acknowledge their current low level
of digital maturity and are currently lagging behind digital curve.
In this paper we will present main pillars of digital world, which stands for ground-breaking
array of SMAC technologies, including Social media, Mobility, Analytics and Cloud. We will
define the advantages offered by new digital reality, focusing on customer-centricity and
consumerization, optimization of business models, integration and collaboration of various
data and information in order to make informed decision. Furthermore, we will also warn
about risks caused by digital world, such as increasing importance of data and information
security, preservation of customer trust, effective communication and good relationship
with customer, speed, dynamics and availability of information and wide variety of modern
digital technology.
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1. UVOD
»Z vstopom v novo, digitalno dobo bodo informacije v elektronski obliki skupaj z internetom stvari
(Internet of Things, IoT) spremenile način našega dela in življenja. Rast informacij je omogočila preobrazbo
vrednostnih verig iz pripomočkov (widgets) do številk (digits). SMAC bo platforma, ki bo podjetjem omogočila
spreminjati tehnologijo glede na potrošnika. Prva podjetja, ki jo bodo vpeljala, bodo imela v svoji panogi
veliko konkurenčno prednost. SMAC bo postal nov temelj konkurenčnosti, ki bo omogočil organizacijam
vzpostaviti nove poslovne in operativne modele.«
Chandrasekaran, Group Chief Executive, Cognizant Technology Solutions

Zavarovalnice se soočajo z nasprotujočimi si izzivi. Izpostavljene so nestabilnosti na finančnih
trgih, nizkim obrestnim meram, povečanju stroškov pridobivanja zavarovanj, spreminjanju
zakonodaje in katastrofalnim škodam zaradi naravnih nesreč. Čeprav svetovni zavarovalni
trg kaže potencial za izjemno rast tako pri življenjskih kot tudi premoženjskih zavarovanjih,
sta spremenjene navade prebivalstva in spremenjeni poslovni modeli največja izziva, s
katerima se spoprijemajo zavarovalnice.
Enega najpomembnejših razlogov za spremembe predstavlja razvoj digitalne tehnologije,
saj slednja preoblikuje navade in pričakovanja ljudi, omogoča enostavneje primerjati izdelke
in storitve ter odpira prostor za nove, podatkovno bogate poslovne modele in podjetja. Na
trgu, na katerem osredotočenost na stranko in upoštevanje njenih specifičnih želja pomeni
konkurenčno prednost, digitalna tehnologija omogoča proaktivno sodelovanje strank,
razumevanje njihovih potreb in ponujanje prilagojenih rešitev. Skratka, učinkovita uporaba
digitalne tehnologije predstavlja danes ključni dejavnik konkurenčnosti na trgu.
Zavarovalnice kot konservativna industrija s togimi procesi in sistemi težko sledimo hitremu
tempu sprememb v digitalnem svetu. Tudi ko zaznamo potrebo na trgu, je v času, ki ga
potrebujemo, da spremembo vpeljemo, priložnost morda že zamujena. Tudi prevelika
osredotočenost na klasične prodajne poti za pridobivanje poslov pomeni, da veliko poslovnih
priložnosti, ki jih omogoča digitalna tehnologija, ostane neudejanjenih.
Kakšno bo poslovanje v prihodnosti?
V večini industrij smo bili v preteklih desetletjih priča revolucionarnim spremembam.
Tehnološke spremembe in spremembe na trgu so predstavljale poglavitno gibalo sprememb
v podjetjih. Pomembno so vplivale tudi na finančni sektor, vključno z zavarovalnicami.
Digitalizacija je v zadnji dveh desetletjih pospešila hitrost sprememb na vseh področjih
poslovanja. Evolucijski razvojni proces se je preoblikoval v proces revolucionarnih premen,
ki ni vplival le na podjetja, temveč tudi na njihove stranke in partnerje.
Čeprav je morda videti, da smo na vrhuncu digitalne dobe, strokovnjaki (KPMG) poudarjajo,
da so ključne spremembe še pred nami. Udarne tehnologije današnjega dne, socialna
omrežja, mobilnost, analitika in poslovanje v oblaku bodo katalizatorji naslednje generacije
digitalnih trendov, ki bodo obstoječe presegli tako po obsegu, kompleksnosti kot tudi vplivu
na okolje in družbo.
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Slika 1: Kronološki razvoj potrošnika

Vir: PWC.
Tabela 1: Kronološki razvoj podjetja
Preddigitalna doba
Organizacijska
zelo centralizirana
struktura
Postopek
vodstvo
odločanja
Stranke
slabo informirane
Vloga tehnologije

podporna

Aktualna
tehnologija

osebni računalnik
(PC)

Vir: Lastni.
Slika 2: Kronološki razvoj podjetja

Vir: PWC
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Digitalna doba
delno
decentralizirana
vodstvo, informacije
s terena
bolj informirane

Postdigitalna doba

strateška
internet, mobilne
naprave, socialna
omrežja

kritična
umetna inteligenca,
robotika, poslovanje
v oblaku, BYOD

zelo decentralizirana
v sodelovanju s
stranko
zelo informirana

Podjetja so se bila v postdigitalni dobi prisiljena prilagoditi
spremenjenemu trgu in t. i. digitalnim strankam, ki so s stalno
prisotnostjo na spletu in družabnih omrežjih postale ozaveščeni
odločevalci. To spremembo so omogočili ključni tehnološki
trendi: družabna omrežja, mobilnost, analitika in storitve v oblaku,
poimenovani s skupno kratico SMAC.

2. SMAC IN NJEGOVI ŠTIRJE TEMELJI
Nove tehnologije so v zadnjih nekaj letih spremenile svet. Vzpon socialnih omrežij z več kot
milijardo uporabnikov širom zemeljske oble, vseprisotnost pametnih telefonov in drugih
mobilnih naprav ter posledično eksplozija količine podatkov in analitike – svet okoli nas se
spreminja hitreje, kot si je bilo mogoče zamisliti. Če dodamo k temu vse večjo navzočnost
storitev v oblaku, se zdi, da smo priča višku tehnološkega razvoja.
Globalne svetovalne družbe, kot so KPMG, Ernst and Young, Euromonitor International,
so prepričane, da bodo ključ do uspeha predstavljale štiri tehnologije: družabna omrežja,
mobilnost, analitika in poslovanje v oblaku.
2.1 Družabna omrežja
Družabna omrežja postajajo zelo pomemben, če ne ključni dejavnik, ko kupci iščejo in si
izmenjujejo informacije, razvijajo dojemanje in prepoznavanje blagovne znamke in se odločajo
o nakupih. Družabni mediji zato ponujajo velike poslovne priložnosti za podjetja, ki lahko
identificirajo potrebe in želje kupcev (ang. instant insight) ter jih pretvorijo v produkt ali storitev.
Družabna omrežja bodo ključni kanal tudi pri sledenju odzivu na novosti in inovacije.
Najbolj priljubljena družabna omrežja, Facebook, LinkedIn, Twitter, pomenijo nov način
povezovanja med podjetji in posamezniki po svetu. Podjetja širom sveta se vse bolj vključujejo
v družabna omrežja s ciljem povečati svoj vpliv, izboljšati sodelovanje s strankami, graditi
blagovne znamke, saj vse več posameznikov postaja aktivni uporabnik interneta in socialnih
medijev. Poleg tega večanje števila pametnih naprav, ki ponujajo neprekinjen in hiter dostop
do interneta, podpira in zagotavlja povečevanje števila aktivnih uporabnikov socialnih omrežij.
Platforme družabnih omrežij niso omejene le na portale družbenega povezovanja, kot sta
Facebook in LinkedIn, ampak vključujejo tudi druge oblike in vrste družabnih medijev, kot
so YouTube, blogi, družabni zaznamki, geolokacijska območja in dnevne ponudbe. Zato se
pomembnost in prisotnost v različnih vrstah družabnih omrežjih razlikuje glede na strategijo
in prioritete poslovnega subjekta. Poleg tega vpliva na odločitev podjetja za posamezno
platformo družabnega omrežja tudi dinamika poslovnih sprememb.
Najbolj vplivne in priljubljene platforme družabnih omrežij v poslovnem svetu so YouTube,
Facebook, blogi, LinkedIn in Twitter. Dnevne ponudbe počasi izgubljajo svojo pomembnost, a
so v nekaterih poslovnih segmentih še zmeraj aktualne.
YouTube predstavlja vodilno platformo družabnih omrežij po številu uporabnikov, vendar skupno
število uporabnikov portalov za družabno povezovanje in mreženje, vključno s Facebookom,
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LinkedInom in Twitterjem, preseže število tistih, ki uporabljajo YouTube in jih s tem uvršča na vrh
najbolj vplivnih družabnih omrežij. Platforme za socialno mreženje in povezovanje statistično
dosežejo enega od štirih ljudi po vsem svetu. Leta 2015 je bilo uporabnikov družabnih omrežij
2,18 milijarde, kar je 79 odstotkov več kot leta 2011. Poleg tega so napovedi o povečevanju
števila uporabnikov družabnih omrežij še vedno zelo pozitivne in optimistične.
Slika 3: Število uporabnikov družabnih omrežij po svetu 2011–2015 (v mrd.)

Vir: Emarketer, 2014.
Slika 4: Penetracija družabnih omrežij po regijah v odstotkih vseh uporabnikov interneta, 2013

Vir: Emarketer, 2014.
2.2 Mobilnost
Mobilne naprave so spremenile način, na katerega ljudje dostopajo do digitalnih informacij:
pametni telefoni in tablični računalniki so omogočili preprost in časovno neomejen dostop
do bogatih digitalnih vsebin.
Raziskave kažejo, da prebivalstvo z vsakim letom bolj aktivno uporablja svoje mobilne
naprave v različne namene – za brskanje, primerjavo cen storitev ali izdelkov, za nakup leteh. Potencial in učinkovitost digitalnega sveta so prepoznale celo vlade nekaterih držav in
začele komunicirati s svojimi državljani in jim ponujati informacije ter storitve preko mobilnih
naprav. Enako velja za poslovni svet: podjetja morajo ujeti val mobilnosti in zagotoviti, da so
njihove storitve in aplikacije dostopne na mobilnih napravah. Kot primer lahko navedemo
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telematske in prenosne senzorje, ki omogočajo zavarovalnicam spremljati določene podatke
o zavarovancu ali zavarovanemu predmetu. Te informacije lahko uporabijo za oceno tveganja,
določanje cen v realnem času in preventivno ukrepanje za preprečitev škodnega dogodka.

Slika 5: Delež prihodkov od mobilnih storitev glede na celotne prihodke mobilnih
operaterjev v primerjavi s številom mobilnih naprav v gospodinjstvih

Vir: Euromonitor International.
Slika 6: Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije

Vir: AKOS.
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V nadaljevanju so navedeni ključni trendi v mobilnosti.
-

Širjenje BYOD
Glede na to, da se število pametnih telefonov, tablic in drugih mobilnih naprav povečuje,
se bosta okrepili zahteva in potreba, da ljudje te naprave uporabljajo tudi pri svojem
poklicnem delu. Ta trend se bo stopnjeval v prihodnjih letih, posledično bo vse več
podjetij sprejelo in uveljavilo uradno politiko »prinesi svojo napravo« (Bring Your Own
Device, BYOD).
Ključne službene dejavnosti, ki jih zaposleni izvajajo preko svojih mobilnih naprav, so
naslednje:
• pregledovanje in branje dokumentov, preglednic ali predstavitev,
• dostop do analitike in modeliranja,
• dostop do spletnih sestankov ali video konferenc,
• dostop do e-pošte, koledarja, intraneta ali portala za zaposlene.

-

Rast mobilnih aplikacij
Hitro povečevanje števila pametnih telefonov med uporabniki je povzročila rast
ekosistema mobilnih aplikacij. Mobilne aplikacije so lahko preproste – z njimi dostopamo
do pošte, koledarja, cen delnic ali napovedi vremena, obstajajo pa tudi kompleksne
poslovne aplikacije, ki omogočajo uporabnikom dostop do SCM, CRM in drugih orodij
za analizo in izvajanje poslovnih aktivnosti. Mobilne aplikacije morajo zadostiti tako
potrebam kupcev kot tudi poslovnih uporabnikov. Zavarovalnica Triglav je prepoznala
ta trend in ponuja strankam, zaposlenim, partnerjem in delničarjem različne mobilne
aplikacije.
Slika 7: Primer mobilnih aplikacij v Zavarovalnici Triglav

Vir: Zavarovalnica Triglav.
Število prenosov mobilnih aplikacij na svetovni ravni je doseglo leta 2015 183 milijard,
medtem ko jih je bilo, denimo, še leta 2010 samo 10 milijard. Posledično se bodo
investicije, namenjene za razvoj in vzdrževanje mobilnih aplikacij, v podjetjih več kot
podvojile, in sicer s 23 milijard evrov leta 2012 na 46 milijard evrov leta 2017 (KPMG in
Euromonitor International).
-

M2M postaja vseprisoten
M2M se je razvija z eksponencialno hitrostjo in M2M naprave bodo nedvomno že
v bližnji prihodnosti postale del našega vsakodnevnega življenja. M2M naprave
vključujejo različne produkte – od senzorjev za pametni dom, povezanih avtomobilov,
do inteligentnih medicinskih pripomočkov – in vse pogosteje postajajo del vrednostne
verige v različnih industrijah. IT podjetja, telekomunikacijska podjetja in M2M proizvajalci
se borijo za prepoznavnost svojih blagovnih znamk in tržni delež ter zato razvijajo
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integrirane in prilagojene rešitve. M2M naprave bodo še posebno pomembne in koristne
v zavarovalništvu, saj omogočajo zavarovalnicam spremljati zavarovance ali zavarovane
predmete in s tem zagotavljajo individualnost storitve.
Izzivi pri širjenju mobilnosti
-

Fragmentacija naprav
Za popolno podporo mobilne platforme morajo podjetja implementirati podporo za več
vrst operacijskih sistemov in različnih, najbolj priljubljenih formatov naprav. Za podporo
vsake naprave je treba izdelati poseben modul, s čimer se stroški razvoja pomembno
povečajo. Poleg tega predstavlja tehnična zahtevnost podpore več formatov mobilnih
naprav že sama po sebi izziv.

-

Varstvo podatkov
Izjemna rast uporabe mobilnih naprav pomeni nov izziv za podjetja, in sicer glede
nujne zagotovitve varnosti in zasebnosti podatkov. Raziskava, ki jo pripravilo podjetje
Ernst & Young kaže, da 45 odstotkov ameriške aktivne populacije skrbi dostopnost
njihovih osebnih podatkov na mobilnih napravah, ki jih uporabljajo tako pri delu kot
tudi doma. Združljivost različnih modelov in tipov naprav povzroča dodatne težave pri
varstvu podatkov in informacij. Uporaba osebnih mobilnih naprav poraja tudi vprašanje
o lastništvu podatkov in meji med zasebnimi in korporativnimi informacijami. Po drugi
strani pa izzivi pri zagotavljanju varstva podatkov ustvarjajo poslovno priložnost za
zavarovalnice, in sicer za razvoj posebnih produktov za kritje škode v primeru napadov
na informacije ali izgube le-teh.

-

Stroški
Obstaja velika množica aplikacij, ki so bile razvite za osebni računalnik, tudi zaposleni so
izobraženi in navajeni delati s temi programi. Prenova in prenos takih aplikacij v mobilno
okolje sta zelo draga in časovno zahtevna naloga.

2.3 Analitika
Podjetja so že v preteklosti obdelovala velike količine podatkov. Čeprav
število podatkov v svetu dnevno raste, predstavljata temeljno spremembo
drugačen način dostopa do podatkov in način uporabe le-teh za
povečanje vrednosti izdelka ali storitve. Sodobna tehnologija omogoča
funkcionalnosti za hiter dostop do ogromnih količin podatkov in njihovo
vrednotenje. Z dostopno in cenovno ugodno strojno opremo je mogoče
informacije obdelovati laže in hitreje kot kadar koli prej.
Zavarovalniška industrija ni izjema: povečana uporaba konvencionalnih podatkov, združenih
z nestrukturiranimi velikimi podatki (ang. Big data), pomaga natančneje definirati tveganja
in profilirati stranke. Ena od največjih prednosti uporabe velikih analitičnih podatkov je
možnost ustvariti storitev ali izdelek, ki je prilagojen osebnim potrebam in zahtevam strank.
Pomembnost analitike je rezultat konvergence različnih svetovnih trendov, kot so
povečevanje števila podatkov, dostopnost cenejše in hitrejše strojne opreme. Koncept
analitike za podjetja, ki upravljajo z milijardami transakcijskih podatkov, je poznan že
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več desetletij. V zadnjih nekaj letih je bil izpeljan premik od tradicionalne analitike (ang.
traditional) v napovedovalno (ang. predictive), zdaj pa že prehajamo v t. i. predpisno
analitiko (ang. prescriptive), ki integrira zbrane podatke in poslovna pravila s ciljem ponuditi
najbolj optimalne odločitve za podjetja. Povečevanje pomembnosti in uporabe analitike
(kot tudi velikih podatkov) je rezultat dveh temeljnih dejavnikov – zbliževanja tehnologij in
eksponentne rasti podatkov.
-

Zbliževanje tehnologij
Izredne spremembe v razvoju in uporabi analitike so posledica štirih globalnih trendov:
Moorovega zakona, ki pravi, da cena tehnologije vedno pada; mobilnosti, ki jo stalno
omogočajo najnovejši modeli pametnih telefonov in tablic; družabnih omrežij, kot sta
Facebook ali LinkedIn, in poslovanja v oblaku. Za razvoj in implementacijo nove vrste
predpisne analitike se združuje več deležnikov, kot so ponudniki tradicionalne podpore
za analitiko in upravljanje s podatki, ponudniki strojne opreme in razvijalci odprtokodnih
tehnologij (ang. open-source), ki se zavedajo, da bo njihovo medsebojno sodelovanje
zagotovilo najboljši rezultat.

-

Eksponentna rast podatkov
Velike količine transakcijskih podatkov obstajajo že desetletja in večina velikih podjetij
je te podatke na različne načine tudi obvladovala. Trenutno po vsem svetu zaznavajo še
dodatno rast podatkov, in sicer tako količinsko (ang. volume) kot v hitrosti (ang. velocity)
in raznolikosti (ang. variety) (t. i. trojni V).

Tabela 2: Trojni V za analitiko
Opis

Atribut

Volume – Količina

Velika količina pridobljenih
podatkov ali intenzivnost, ki je
potrebna za njihovo obdelavo,
analizo in upravljanje, da bi
sprejeli odločitev, ki temelji na
celostni analizi podatkov.

Trenutno se v svetu ustvarja
1,8 zetabajtov informacij. S
stalno eksponentno rastjo bo ta
številka do leta 2020 dosegla 35
zetabajtov.

Velocity – Hitrost

Hitrost, s katero nastajajo novi
podatki ali se spreminjajo
obstoječi, in hitrost, s katero
je treba podatke prejeti,
razumeti in obdelati.

- Dostopnost: kdaj, kje in kako
uporabnik želi dostopati do
informacij
- Primernost: ustrezne,
pomembne informacije za
podjetja
- Časovna vrednost: analiza v
realnem času izboljša kakovost
poslovnih odločitev

Variety –
Raznolikost

Vzpon informacij, ki prihajajo
iz novih virov znotraj in zunaj
organizacije, ustvarja pritiske
na IT glede povezovanja,
vodenja, upravljanja in
arhitekturnih rešitev.

- Strukturirani – samo 15 %
podatkov je danes strukturiranih
- Nestrukturirani – 85 %
podatkov je nestrukturiranih ali
jih ustvari človek
- Polstrukturirani – kombinacija
strukturiranih in nestrukturiranih
podatkov je prevladujoči tip
podatkov

Vir: Lastni.
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Širok izbor podatkovnih virov prispeva tudi k revolucionarnim spremembam v analitiki:
- internet (družabna omrežja, družabno povezovanje, povezave),
- primarne raziskave (raziskave, poskusi, opažanja),
- sekundarne raziskave (poročila iz industrije, podatki o potrošnikih, poslovni podatki),
- podatki o lokaciji (podatki iz mobilnih naprav, geolokacijski podatki),
- slikovni podatki (video, satelitske slike),
- podatki iz vrednostne/dobavne verige (prodajni katalogi, šifranti in cene, informacije o
kakovosti),
- podatki iz naprav (senzorji, RF naprave, telemetrija).
Podjetja uporabljajo analitiko z različnimi nameni in cilji, ključni so naslednji:
Izboljšati operativno
učinkovitost

Povečati prihodke

Doseči konkurenčno
diferenciacijo

Tradicionalna
analitična orodja

- optimizacija
vrednostne
verige
- optimizacija
marketinških
kampanj/akcij

- algoritmična
izobraževanja

- prilagojena
programska
podpora za
analitiko

Aktualna analitična
orodja

- optimizacija
portfelja
- upravljanje s
tveganji

- optimizacija oglasa za
ciljno skupino
- optimizacija donosov

- prilagojena
programska
podpora za
analitiko

Prihajajoča
analitična
orodja

- napovedovanje preprečevanje
in preprečevanje potencialnih težav
bolezni
strank

- optimizacija
oblikovanja izdelka
- razvoj blagovne
znamke
- ciljni trg za
izdelek

2.4 Poslovanje v oblaku
Poslovanju v oblaku ali preprosto oblak (ang. Cloud) je v zadnjem času zelo
pogosto uporabljen izraz za razvijajoče se tehnologije po vsemu svetu, ki
podjetjem ponujajo stroškovno učinkovitost, okretnost in kapitalsko manj
intenzivne naložbe. Poslovanje v oblaku ni namenjeno samo za uporabo v
poslovnem svetu, ampak tudi med potrošniki.
Zgodovina poslovanja v oblaku ima korenine že v dobi t. i. mainframe sistemov, sodobnejša oblika
tehnologije pa se je začela razvijati s širjenjem interneta. Prvi pomemben mejnik v zgodovini
poslovanja v oblaku sega v leto 1999, ko je bil ustanovljen Salesforce.com, ki je prvi ponujal
koncept zagotavljanja poslovnih aplikacij preko enostavne spletne strani. Leta 2002 je podjetje
Amazon Web Services ponudilo nabor storitev v oblaku, vključno s skladiščenjem, obdelovanjem
podatkov in človeško inteligenco. Od takrat se število ponudnikov storitev v oblaku samo še širi,
enako kot množica rešitev za različne industrije in tehnološke zmogljivosti posameznega podjetja.
Storitve računalništva v oblaku so na voljo preko javnega, zasebnega ali hibridnega oblaka.
Javne storitve v oblaku zavzemajo največji tržni delež zaradi njihove lažje razpoložljivosti,
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dostopnosti in nizkih stroškov uporabe. Trg javnih storitev v oblaku se je leta 2013 povečal
za 18,5 odstotka in dosegel 115 milijard evrov (Gartner, 2013). Rast je bila posledica
nastajajočega segmenta Infrastructure-as-a-Service (IaaS), ki vključuje storitve v oblaku za
vnos, shranjevanje in tiskanje.
3. SKLEP
Digitalna prihodnost za podjetje ne odpira zgolj novega prodajnega kanala, temveč
spreminja pričakovanja potrošnikov in ustvarja nove poslovne priložnosti v novih ali manj
pokritih segmentih industrije. Namesto definicije digitalne strategije mora biti za podjetja
ključni cilj poslovna strategija za digitalno in postdigitalno dobo.
Zmagovalna poslovna strategija za digitalno prihodnost bi morala v vsakodnevnem
poslovanju podjetja temeljiti na implementaciji SMAC tehnologij. Šele takrat bodo podjetja
pridobila konkurenčno prednost in povečala dodano vrednost svojih izdelkov ali storitev v
novem postdigitalnem obdobju. Strategija mora vsebovati tri temeljne usmeritve:
- Opredelitev prave kombinacije digitalnih kanalov za izboljšanje uporabniške izkušnje pri
e-poslovanju. Pri tem je treba uspešno integrirati fizične in digitalne operacije uporabnika.
- Na podlagi pridobljenih podatkov o tem, kako želi stranka uporabljati njihove izdelke
ali storitve, morajo podjetja le-te izboljšati oziroma jih prilagoditi s ciljem povečati
zadovoljstvo in zvestobo strank.
- Digitalna identiteta potrošnika postaja vse bolj kompleksna in zapletena. Več kot bodo
stranke komunicirale s podjetji, več informacij bodo podjetja zbrala o potrošnikih in
njihovih željah. To ponuja idealno priložnost za razvoj digitalne inteligence, s katero bi
stranke dobile najboljše in njim najbolje prilagojene ponudbe v realnem času.
Analiza kaže, da se morajo podjetja, ki želijo uspešno poslovati v digitalnem in postdigitalnem
svetu, osredotočiti na kupca, postaviti stranko v središče poslovanja in s tem izenačiti potrebe
strank s poslovnimi cilji. Podjetja morajo ponujati svojim strankam prilagojene izdelke in
storitve, takšno poslovanje pa bo zahtevalo več sodelovanja in združevanje različnih industrij.
Slika 8: Razvoj podjetja od tradicionalnega do osredotočenega na potrošnika

Vir: Ernst and Young
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POGLED NAPREJ – NASTAJAJOČI RIZIKI
NEAR FUTURE – EMERGING RISKS
MAG. LUKA KERŠIČ, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
V globalnem svetu se nihče ne more izogniti spremembam, ki so posledica dogodkov, inovacij
in informacij, katerih vpliv se praviloma razteza na celotno industrijo in globalni trg. Hkrati
nova tehnologija vpliva na ljudi tudi v njihovem vsakdanjem življenju preko izdelkov, ki jih
uporabljajo. Napredek sam sicer po definiciji predstavlja nekaj pozitivnega in v tem smislu
priložnost, tudi za področje zavarovalništva, vendar po drugi strani nosi s seboj nekatere
stranske učinke – nova tveganja, ki smo jim vsi izpostavljeni. Namen prispevka je z vidika
zavarovanja podati vpogled in pregled nastajajočih rizikov, katerih potencialna nevarnost,
škodna pogostost in sama škoda nam še niso povsem znane.
ABSTRACT
In a global world, no one can escape change brought about by events, innovations and
information, the impact of which as a rule extends to the entire industry and the global
market. At the same time new technology may also affect people in their everyday lives
using products that came around as the new technology was introduced. Progress itself is
by definition something positive, and in this sense also the opportunity for the insurance
sector, but on the other hand also contains some side effects - new risks. We also bear/
carry the associated risks that are new to the world. The purpose of this article, from the
perspective of insurance, is to give an insight and overview of emerging risks, potential risk
of damage, the frequency of it and the damage itself is yet not fully transparent to us.
1. UVOD
Dejstvo je, da tehnološki napredek, demografske in klimatske spremembe ipd. spreminjajo
predmete zavarovanja ter hkrati vplivajo tudi na zavarovanje samo in na zavarovalne
produkte. Posledično sta zavarovalna in pozavarovalna panoga – tudi zaradi preteklih
izkušenj – v povezavi s prihajajočimi tveganji previdnejši in pazljivejši. Pozavarovatelji in
zavarovatelji tako svoje pozornosti ne namenjajo le tveganjem, ki so na obzorju, temveč
usmerjajo svoj pogled tudi čez obzorje. Nihče v (po)zavarovalni panogi si namreč ne želi, da
bi spregledali nove, šele nastajajoče rizike, prve opozorilne znake le-teh, kot se je to zgodilo,
denimo, v primeru azbesta. Zavarovalna panoga si danes prizadeva z različnimi prijemi
pravočasno zaznati tiste prve, zgodnje opozorilne znake, da bi se lahko še pravočasno odzvala
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in prilagodila novim okoliščinam.1 Pozornost je tako usmerjena k nastajajočim tveganjem,
ki jih nosijo klimatske spremembe, demografski razvoj, množični spori (npr. class actions
v ZDA), terorizem, nova tehnologija, nove kemikalije, staranje prebivalstva, kibernetska
tveganja (ang. cyber risks) itd., če omenimo le nekatere ključne.
Kaj pravzaprav so t. i. nastajajoča tveganja (ang. emerging risks)? Enotna definicija ne obstaja,2
lahko pa povzamemo ključne značilnosti teh tveganj. Gre za rizike, ki so po pojavnosti novi
ali spreminjajoči se že obstoječi riziki, ki jih je težko oceniti in imajo velik vpliv na družbo in
industrijo. Skupna značilnost slednjih z vidika zavarovalništva je, da jih spremlja negotovost
in da o njih ni na voljo dovolj relevantnih podatkov. Pomanjkljiv je tudi zakonodajni okvir,
prav tako še ni izoblikovana dobra praksa. V panogi še ni bil vzpostavljen enotni pogled na
novo nastajajoča tveganja v smislu enotne ocene stopnje rizičnosti, ki naj bi jo določena
dejavnost ali proizvod predstavljala. In ne nazadnje, skupna značilnost nastajajočih tveganj
je lahko tudi ta, da so nehote lahko že vsebovani (zavarovani) v obstoječih zavarovalnih
podlagah.
Na mestu je torej vprašanje, ali se (po)zavarovalni trg lahko kaj nauči iz preteklih izkušenj
in kaj se lahko nauči. Če se ozremo nazaj, predstavlja vzorčni zgled tehnološke inovacije,
znanstvenega napredka, škode na ljudeh in v končni posledici katastrofe z vidika odgovornosti
primer azbesta.3 Samo na ameriškem zavarovalnem trgu naj bi bilo iz naslova azbesta do
zdaj izplačanih za več kot 85 bilijonov dolarjev odškodnin.4 Posledice za zavarovalni trg
vse do danes še niso dokončno sanirane, obstajajo pa celo nekatere ocene, po katerih se
pričakuje iz tega naslova že tretji val zahtevkov. Če iz izkušnje azbesta izluščimo nekatera
ključna in tudi za prihajajoče rizike in razvoj zavarovalnih produktov pomembna izhodišča,
ugotovimo predvsem, da je (po)zavarovalni trg zagotovo prezrl prve opozorilne znake v
zvezi z azbestom.5 Prav tako je v svojih ocenah do določene mere podcenil izpostavljenost
temu riziku. Svoje je doprinesla še različna sodna praksa - širil se je krog na strani toženih
podjetij, ker se je v postopke vključevalo tudi tista, ki niso bila neposredno povezana z
azbestom, na primer pogodbenike, trenutne lastnike podjetij, ki so včasih proizvajala izdelke
iz azbesta... In ne nazadnje je na formulo razsežnosti predmetnega rizika vplivalo še obdobje
latentnosti bolezni (do 40 let) v kombinaciji s sprožilcem, ki je vsebovan v večini standardnih
zavarovanjih odgovornosti: škodni dogodek (ang. loss occurance). Slabost slednjega
namreč je, da je pri škodah, ki nastajajo postopno, izredno težko določiti datum nastanka
zavarovalnega primera. Tako so mnoga sodišča štela, da tako sklenjene police pokrivajo
tudi zahtevke, postavljene mnogo let pozneje. Večina zavarovateljev na takšno akumulacijo
rizika seveda ni bila pripravljena in posledice so znane.
Ta krog znanosti, tehnološkega napredka in inovacij na eni strani ter rizika in potencialne
akumulacije rizikov na drugi se do danes ni spremenil. Glede na tempo tehnološkega razvoja
lahko ugotovimo le, da se vrti vse hitreje. To še zlasti velja za t.i. tehnološka tveganja.

1

Na primer, v primeru azbesta je bila prva tožba vložena že daljnega leta 1966 v teksaškem mestu Beaumont.

2

Različne definicije pojma »emerging risks« – (1) Lloyd‘s: »An issue that is perceived to be potentionally significant but which may not be
fuly understood or allowed for insurance terms and conditions, pricing, reserving or capital setting.«; (2) PWC: »Those large scale events or
circumstances beyond one‘s direct capacity to control, that impact in ways difficult to imagine today.«; (3) Hannover Re: »New or future risks
whose hazard potential is not yet reliably known and whose implications are difficult to access.«
3

itd.).

Azbest je bil izrazito vsestranski material, odporen na ogenj in korozijo ter hkrati uporaben na različnih področjih (tekstil, izolacija, beton

4

A. M. Best, Special Report: U. S. Insurers Continue Funding of Asbestos & Environmental Liabilities Despite Elusive End Game, 2014, http://
www3.ambest.com/ambv/bestnews/presscontent.aspx?altsrc=14&refnum=22066 (pridobljeno 16.3.2016).
5

Prvi podatki o škodljivosti azbesta na zdravje so bili na voljo že od leta 1906, vendar zavarovalnice tega dejstva niso integrirale v svoje
upravljanje tveganj (ang. risk management).
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2. TEHNOLOŠKA TVEGANJA
Ob že omenjenih nastajajočih rizikih so v ospredju prispevka t. i. tehnološka tveganja
(nanotehnologija, droni in kibernetska tehnologija), ki so posledica nove tehnologije
in procesov. Dejstvo je, da se izpostavljenost kibernetskim napadom kot posledica
širjenja tehnologije, računalništva v oblaku in elektronskega poslovanja povečuje. Novi
mehanski izdelki in procesi, kot so brezpilotna letala, 3-D tiskanje, samovozni avtomobili,
nanotehnologija itd., se neprestano spreminjajo in nosijo nov odgovornostni potencial ter
posledično obveznosti (po)zavarovalnic v različnih panogah. Gre za ključna področja, na
katerih se pojavljajo nova tveganja in kjer nam vsi elementi tveganj še niso v celoti znani.
2.1. Nanotehnologija
Nanotehnologija je tehnologija, ki jo večina znanstvenikov danes šteje med ključne oziroma
revolucionarne tehnologije 21. stoletja in naj bi predstavljala to, kar je za 20. stoletje pomenilo
odkritje plastike.
Kaj nanotehnologija pravzaprav je? Sam izraz se najpogosteje nanaša na fine tehnike priprave
in obdelave materialov na nanometrski skali. Nanodelci pa so drobni skupki materiala
v velikosti od 1 do 100 nanometrov (nm).6 Ta tehnologija omogoča izdelavo materialov
in naprav, ki so lažje, hitrejše, trdnejše, skratka ki imajo posebne lastnosti glede na zdaj
znane materiale. Nanodelce poznamo in obstajajo že od nekdaj v naravi. Nastanejo bodisi
zaradi erozije, vulkanskih izbruhov ipd., lahko pa tudi kot stranski produkt gorenja vseh
vrst goriv, ki vsebujejo ogljik, in kot stranski produkt v industriji (pri varjenju, brušenju …).
Razvoj tehnologije (nanotehnologije) nam omogoča, da lahko te delce zdaj tudi namensko
izdelamo. Glede na lastnosti nanomaterialov je nanotehnologija zmeraj bolj prisotna v
medicini, proizvodnji, v različnih izdelkih, kozmetiki, hrani, avtoindustriji itd. Ne da bi se tega
zavedali, je trg z nanotehnologijo ocenjen že na trilijon ameriških dolarjev.7
Tabela 1: Prisotnost nanotehnologije v izdelkih
Avtomobilizem

Kemikalije

lahka konstrukcija, katalizatorji in barve,
senzorji v pnevmatikah, vetrobransko
steklo

polnila za barve, impregnacija papirja, lepila,
magnetne tekočine

Gradbeništvo

Kozmetika

materiali, izolacija, zaviralci gorenja,
površinske prevleke, malta

zaščitne kreme pred soncem, šminke, kreme
za kožo, zobna pasta

Elektronika

Energija

zasloni, shranjevanje podatkov, laserske
diode, optična vlakna, optična stikala,
filtri, prevodne in antistatične prevleke

razsvetljava, gorivne celice, sončne celice,
baterije, kondenzatorji

6

En nanometer (1 nm) je milijardinka metra.

7

Guy Carpenter & Company, LLC: A clearer view of emerging risks, Emerging risks report, 2015, str. 23.
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Inženirstvo

Okoljevarstvo

zaščitne prevleke za orodje in stroje,
ležaji, ki ne potrebujejo maziva

spremljanje stanja okolja, sanacija tal
in podtalnice, senzorji izpostavljenosti
strupom, zelena kemija

Hrana in pijača

Gospodinjstvo

embalaža, senzorji za rok trajanja, dodatki

keramični premazi za likalnike,
odstranjevalci vonjav, čistila za steklo,
keramiko in kovine

Medicina

Šport

sistemi za »dostavo« zdravil, kontrastna
sredstva, hitri sistemi za testiranje,
proteze in vsadki, antimikrobna sredstva,
diagnostični sistemi v telesu

smučarski vosek, teniški loparji, palice za
golf, tenis žogice, preprečevanje obraščanja
- premazi za čolne, antifog premazi za očala
in očala

Tekstil

Vojska

površinske prevleke “pametnih” oblačil
(proti gubam, odpornost na madeže,
regulacija temperature)

nevtralizacijski materiali za kemično orožje

Vir: Guy Carpenter & Company, LLC: A clearer view of emerging risks, Emerging risks report,
2015, str. 23.
Nanotehnologija torej prinaša prenekatero prednost, a jo obenem spremljajo potencialna nova
tveganja. Slednja se zaenkrat kažejo predvsem v povezavi z vnosom nanodelcev v človeško
telo. Nanodelci s premerom 70 nanometrov namreč lahko prodrejo v pljučne mešičke, delci
s premerom 50 nanometrov v notranjost celic in delci s premerom 30 nanometrov v celično
jedro. V človeško telo lahko nanodelci prodrejo bodisi skozi kožo, prebavila in dihala, preidejo v
krvni obtok in tako dosežejo vsa tkiva v telesu. Sicer še ni znano, kako to lahko vpliva na zdravje
ljudi, a mogoče je, da bi v končni posledici lahko povzročilo telesne poškodbe, obolenje ali celo
smrt. Z vidika zavarovanja moramo biti pozorni tudi na časovno komponento izpostavljenosti
nanodelcem v smislu morebitnega latentnega poškodovanja oseb oziroma dobe latentnosti. Iz
preteklosti se na tem mestu upravičeno ponuja primerjava z azbestom. Upoštevajoč navedeno
in dejstvo, da do škod iz naslova nanotehnologije zaenkrat še ni prišlo, bodo zavarovatelji
vendarle morali razmisliti na kakšen način pristopiti, predvsem z vidika potencialnega
kumuliranja škod daleč v prihodnost. Glede na velikost nanodelcev je s stališča zavarovanja teh
rizikov pomembno tudi dejstvo, da posledično obstaja izpostavljenost nanodelcem v celotni
proizvodni verigi od proizvodnje, skladiščenja, prevoza, pa vse do končnega potrošnika. Po
nekaterih predvidevanjih pa naj bi obstajala tudi možnost nastanka okoljske škode.
Dejstvo je, da so se znanstveniki s toksičnostjo nanomaterialov šele začeli resneje ukvarjati.
Dozdajšnje ugotovitve kažejo, da naj bi na zdravje ljudi poleg topnosti lahko vplivala tudi
velikost, kemijska sestava, koncentracija nanodelcev …8 Prav tako še ni razvita zakonodaja,
ki bi izrecno urejala področje nanotehnologije. Proizvajalcev nanoizdelkov zakon na primer
ne zavezuje, da bi potrošnike obveščali o vsebnosti nanomaterialov v njihovih proizvodih.
Trenutno tudi ni pregleda nad nanomateriali, ki so že na trgu in v uporabi.9 Danes so v
razvoj nanomaterialov vključene številne države, vladne agencije, akademske institucije,
8

Oblika azbesta je npr. ključno vplivala na latentnost te bolezni.

9

Evropska komisija si prizadeva zagotoviti transparentnost in pregled nanomaterialov, ki so na trgu, z vzpostavitvijo t. i. nano-regitry: http://
ec.europa.eu/research/industrial_technologies/policy_en.html (pridobljeno 10.3.2016).
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multinacionalne korporacije itd., kar pomeni, da bi nesreča v zvezi z nanotehnologijo
vplivala na več razredov zavarovancev hkrati.10 Tudi z vidika posameznega zavarovanca je
nanotehnologija tveganje, ki obstaja na različnih nivojih in na več ravneh odgovornosti: od
proizvajalčeve odgovornosti, odpoklica izdelkov, delodajalčeve odgovornosti, odgovornosti
vodilnih delavcev, negativne publicitete itd. Ker so oziroma bodo različni proizvajalci različno
izpostavljeni potencialnim zahtevkom, bo tudi panoga, v kateri delujejo, pomemben podatek
za zavarovatelje pri prevzemu rizika.11 Zaenkrat redka izpostavljenost in malo toksikoloških
raziskav, umanjkanje zgodovine podatkov o škodah in škodnem dogajanju v povezavi z
nanotehnologijo ter širina in raznovrstnost uporabe nanomaterialov puščajo zavarovatelje
v želji po klasifikaciji rizika praznih rok. Posledično zavarovatelji, tako z vidika verjetnosti kot
tudi resnosti tveganj, slednjih še ne morejo ustrezno oceniti.
Kot rečeno, se danes še ne zavedamo vseh tveganj, povezanih z uporabo nanodelcev. Ne
glede na navdušenje raziskovalcev ter vsestransko uporabo nanotehnologije se je na tem
področju vendarle treba vesti previdno in sprejemati tehtne odločitve. Nekako se zdi, da
smo v zavarovalništvu, kar se tiče nanotehnologije, trenutno še v fazi previdnosti oziroma
opazovanja rizikov,12 ki jih nosi nova tehnologija.
2.2. Droni – brezpilotniki
Pri t. i. brezpilotnikih ali dronih gre za eno najbolj obetavnih tehnologij, ki je prešla iz vojaške
industrije v civilno sfero. Droni so zračna plovila13 brez pilota, ki lahko vodeno ali avtonomno
opravljajo polete in izvajajo naloge z vidnim stikom z upravljavcem oziroma upravljalnim
sistemom ali brez njega ter so različnih oblik in velikosti.14 Termin dron se nanša na t. i.
unnmanned aircraft systems (UAS), ki jih v praksi ločimo na dva tipa, in sicer:15
-- Sistemi RPAS (Remotely piloted aircraft systems): sistemi, ki vključujejo letalo, ki ga pilot
nadzoruje z oddaljenega nadzornega mesta (na tleh ali v zgradbi), eno ali več oddaljenih
nadzornih mest, kontrolne povezave ter druge komponente, potrebne za te operacije
(npr. vzletna rampa). RPAS in dron sta danes sinonim, ko govorimo o UAS.
-- Avtonomni UAS: brezpilotni sistemi, ki delujejo avtonomno, upravlja jih računalnik brez
posredovanja katerekoli osebe. Ti sistemi so trenutno izločeni iz postopkov reguliranja
(tudi ni inciative ne interesa po reguliranju) in nimajo dovoljenja za uporabo.
Priložnosti za uporabo dronov se danes zdijo praktično neomejene. Prednosti in priložnosti,
ki jih ta tehnologija prinaša, se raztezajo tako na področje javne kot zasebne sfere – na
področje poljedelstva, gradnje, filmske produkcije, medijev (novinarstva), področje varnosti
itd.

10
11

Številna podjetja in različne dejavnosti ter različne geografskih regije so zato lahko prizadete hkrati.
Npr. kemična industrija, množične zahtevke je pričakovati v prehransko-predelovalni industriji itd.

12

Če nekako štejemo, da je zavarovalni cikel sestavljen iz faze seznanjanja, faze strahu in zrele faze, ko so kritja rutinirana in del standardnih
zavarovanj.
13

Kot zračna plovila droni spadajo pod režim Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (t. i. Čikaška konvencija) iz leta 1944.

14

Poznamo mikroletalnike, velike le nekaj centimetrov, in letalnike, kot je Global Hawk, s premerom kril 40 metrov in največjo vzletno maso
približno 14 ton. Https://sl.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_RQ-4_Global_Hawk (pridobljeno 10.3.2016).
15

Juul, M.: Members Research Service, EPRS, Briefing October 2015, str. 3.
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Tabela 2: Primeri uporabe dronov
Panoga

Uporaba dronov

Primer

Poljedelstvo

spremljanje
pridelkov

Na Japonskem približno 40 % pridelka riža
škropijo z brezpilotnimi letali. V ta namen je v
uporabi že več kot 2.400 dronov.

Logistika

dostava
medicinskih
pripomočkov

V Nemčiji je bil dron uporabljen za dostavo
zdravil na oddaljene in težje dostopne kraje.

Mediji

film in zabava

Droni so bili uporabljeni pri snemanju številnih
celovečernih filmov (npr. Wolf Wall Street, Skyfall).

Javne storitve

nadzor meje

V ZDA droni vrste Predator patruljirajo na meji z
Mehiko in Kanado. Pomembno naj bi prispevali k
zaščiti meje.

Vir: Lloyd‘s, Drones take flight, Lloyd‘s Emerging Risk Report, 2015, str. 5.
Posledično postaja regulacija zračnega prometa z dronsko (r)evolucijo vse bolj kompleksna.
Brezpilotniki so dostopnejši, kot so bili kdaj koli prej, zato je povsod po svetu opaziti prizadevanja,
da bi to področje ustrezno regulirali. Poskusi regulacije so zaenkrat v posameznih državah različni,
od bolj liberalne ureditve, denimo, v Avstraliji, do restriktivnejših rešitev v Angliji. V EU je za civilno
področje dronov, ki so težki več kot 150 kilogramov, zadolžena Evropska agencija za varnost v
letalstvu (EASA).16 Zaenkrat je regulativni okvir še v fazi priprave,17 zato pa je večina držav članic
EU že pohitela in sprejela notranja pravila glede civilnih dronov (RPAS-ov) z maso, manjšo od 150
kilogramov.18 Trenutno so rešitve in prakse držav članic dokaj različne, kar na primer onemogoča
morebitno čezmejno delovanje dronov.19 Harmonizacija nacionalnih ureditev bo v prihodnosti
zagotovo ena od prioritet, če bomo želeli v EU v celoti izkoristiti potencial, ki se ponuja.
Trg se dokaj hitro razvija tudi v Sloveniji, pri čemer pa nas lahko skrbi predvsem odsotnost
predpisov. Smo ena redkih članic EU, ki tega področja do zdaj še niso uredile. Javna agencija
za civilno letalstvo je že nekajkrat prestavila sprejetje pravilnika, ki bi uredil področje
brezpilotnih zrakoplovov.20 Če pogledamo nekaj primerov posledic nereguliranosti v letu
2015, ugotovimo, da je to področje v naši državi nujno urediti: maja je preiskovalna ekipa na
pogorišču Mercatorjevega skladišča v Zalogu zbirala vzorce, ko je na tla padel dron enega
od slovenskih medijev in dvignil pepel, na junijski proslavi ob dnevu državnosti je dron
poškodoval varnostnika, helikopter nujne medicinske pomoči pa ni mogel pristati, ker je
nekdo v območju letel z dronom.21 Droni letijo tudi nad ljudmi v središču Ljubljane, čeprav
tega ne dovoli praktično nobena država, ki je to področje že uredila. Uporaba dronov torej
odpira vprašanja, povezana z zagotavljanjem varnosti prebivalstva in njihovega premoženja,
vprašanja zasebnosti, varstva podatkov in državne varnosti.22
16

Mandat podeljen z Uredbo 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta.
15. 9. 2015 je Komite za transport in turizem sprejel poročilo o varni rabi RPAS-ov, v katerem so izpostavljena nekatera ključna vprašanja za
ureditev področja.
17
18

Države članice morajo vzeti v obzir tudi Uredbo (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamena in Sveta, ki zahteva obvezno sklenitev zavarovanja
(ang. third party liability) za drone z maso več kot 20 kilogramov.
19

RPAS operaterji morajo dobiti avtorizacijo vsake države članice.

20

Tako se zaenkrat še vedno uporablja Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/2008).

21

Potočnik, A.: Vse večja priljubljenost brezpilotnikov vse bolj kliče po ureditvi področja, 2015. Pridobljeno 10.3.2016 na spletni strani https://
www.dnevnik.si/1042727255.
22
Na teh predpostavkah so utemeljene tudi smernice Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA), in sicer: varnost, zasebnost, varstvo
podatkov in zaščita.
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Zakaj je to področje pomembno in zakaj si ga države pravzaprav prizadevajo regulirati?
Najprej nedvomno zato, da bi zagotovile varnost prebivalstva in njihovega premoženja,
zasebnost in državno varnost. Vendar si države, ki so pravila v zvezi z droni že sprejele, hkrati
obetajo predvsem boljšo pozicijo in konkurenčno prednost na novo razvijajočem se trgu.
Implementacija dronov v zračni prostor bo namreč po nekaterih ocenah prinesla več tisoč
novih delovnih mest in na bilijone evrov prihodka.23
Glede na omenjeni potencial je realno pričakovati tudi rast zavarovalnega trga, predvsem
spričo povečevanja potreb in zahtev po ustreznih zavarovalnih rešitvah in alokaciji rizika.
Zavarovalnice bodo za obvladovanje teh rizikov potrebovale predvsem podroben vpogled
v potencialne nevarnosti, kar jim bo omogočilo pravilno oceniti tveganje, izpostavljenost,
določiti primerno premijo itd.
Ključno vlogo pri tem bo za (po)zavarovatelje zagotovo imelo jasno in učinkovito reguliranje
tega področja. Če bo uporaba dronov ustrezno regulirana, če bodo sprejeti ustrezni pravni
okviri in standardi itd., se lahko nadejamo pozitivnih učinkov v gospodarstvu in verjetno
tudi pozitivnega vpliva na kakovost življenja. V nasprotnem primeru bo imela množična
uporaba in zloraba katastrofalne posledice. Kdo lahko upravlja drone, za kakšen namen,
njihova morebitna klasifikacija, kje in v kakšnih okoliščinah se lahko uporabljajo, vse to so
zelo pomembna in ključna vprašanja. Tozadevno bo za zavarovatelje izredno pomemben
sistem licenciranja operaterjev dronov,24 sistem nadzora in preglednost nad osebami,
licenciranimi za upravljanje dronov (npr. vzpostavitev centralne baze), ter sistem sledljivosti,
kdo je upravljal posamezni dron ob nesreči (npr. serijska in registrska številka). Z vidika
obvladovanja tveganj bo pomemben tudi nadaljnji razvoj tehnologije v dronih. Tako se,
denimo, razvija tehnologija za izogibanje trkom,25 razmišlja se o nadzornem sistemu,
integriranemu v sam dron (neke vrste črna skrinjica), ki bi beležil dokaze o morebitnih
prestopkih, tehnologija bi lahko preprečevala letenje zunaj za to določenega prostora
(ang. geo-fencing) itd. (Po)zavarovatelji bodo morali upoštevati, da so droni glede načina
upravljanja izrazito izpostavljeni še enemu od nastajajočih rizikov, t. i. kibernetskemu riziku
(ang. cyber risk). Z vse širšo in vse večjo raznolikostjo uporabe dronov bodo tudi slednji v
prihodnosti postali tarče kibernetskih napadalcev. Danes večina dronov, ki se uporabljajo
v civilne namene, deluje na nekriptirani povezavi nadzora, kontrole in navigacije, kar jih
dela še posebno ranljive za tveganje kibernetskih napadov. Riziko, ki je prav tako vezan na
način delovanja dronov – droni so praviloma opremljeni z visokoločljivostnimi kamerami –,
je riziko kršitve zasebnosti ob preletih. Tako se poraja zelo pomembno vprašanje zasebnosti,
kako le-to zagotoviti oziroma preprečit vdor in kršitev zasebnosti. (Po)zavarovatelji bodo
morali upoštevati navedeno, ko se odločajo, ali naj, kako in za kakšno ceno zavarujejo
tveganja nove tehnologije. Ob vsesplošni uporabnosti in razširjenosti dronov obstaja kar
nekaj potencialnih nevarnosti iz predmetne aktivnosti, kot so: riziki trčenja, padci, vprašanje
zasebnosti, možnosti ugrabitve ali uporabe dronov kot orožja itd.26
Vsekakor so nastajajoči riziki, povezani z vsestransko uporabo, načinom delovanja in predvsem
prostora, v katerem delujejo droni, zelo kompleksni in prinašajo zahtevna vprašanja zlasti
23

Že v naslednjih letih naj bi trg z droni predstavljal 10 % letalskega trga v EU (cca. 15 bilijonov EUR na leto) in po predvidevanjih Evropske
komisije do leta 2050 ustvaril v EU 150.000 novih delovnih mest (EPRS, Maria Juul, Members Research Service, Briefing October 2015).
24

Na Nizozemskem naj bi zgradili prvi trening center, ki bo namenjen usposabljanju vojaških in civilnih operaterjev dronov. Https://www.
flightglobal.com/news/articles/netherlands-to-host-first-european-uav-training-facility-407808/ (pridobljeno 10.3.2016).
25
Predvsem riziko trčenja dronov in letal je eden od ključnih tveganj, o katerih morajo razmišljati (po)zavarovatelji. Še zlasti z delovanjem in
integracijo dronov v zračni promet.
26
Danes je mogoče skleniti zavarovanja, kot so: odgovornost do tretjih (poškodovanje oseb in stvari), proizvajalčeva odgovornost,
poškodovanje ali izguba drona, dodatne opreme, naprave za upravljanje drona, rezervni deli in transportni stroški, kraja in goljufija, pogodbena
odgovornost, t. i. advertising liability …
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na področju odgovornosti. Tveganje se razteza čez celotno proizvodno verigo, se navezuje
na storitveno dejavnost in sega na raven zasebne rabe dronov. Umestitev te tehnologije
v obstoječi pravni okvir,27 zagotovitev ustrezne varnosti in odgovorne uporabe dronov, bo
zagotovo največji izziv za nastajajoče tveganje. Ključ za nadaljnji razvoj zavarovalnih podlag
bo, ne glede na povedano, predvsem »režim« odgovornosti. Upoštevaje, da droni delujejo
bodisi avtonomno28 ali preko daljinskega upravljanja (torej prenos nadzora od človeka na
avtonomono ali daljinsko upravljanje), to poraja vprašanje odgovornosti oziroma distribucije
odgovornosti. Navedeno bo temelj za zavarovalnice pri razvoju zavarovalnih produktov in
pri oceni, za kakšno premijo prevzeti ta tveganja v portfelj.
Neurejenost področja odpira manevrski prostor in priložnost tudi za zavarovalnice, da
se s predlogi, s svojim znanjem in izkušnjami aktivno vključijo v oblikovanje standardov,
zakonskih in podzakonskih predpisov ter po drugi strani spodbujajo razvoj nove tehnologije
na podlagi lastne ocene rizika in posledično selektivnega sklepanja zavarovanj za določene
zavarovance. Navedeno pomeni, da se (po)zavarovalnice aktivno vključijo v prerazporeditev
novo nastajajočih rizikov, sodelujejo pri vzpostavljanju temeljev regulacije nove tehnologije
in posledično podprejo razvoj nove tehnologije in inovacij. Potencial je velik.
2.3 Kibernetska tveganja
Zavarovanje kibernetskih tveganj (ang. cyber risks) je zavarovanje, po katerem je vse več
povpraševanja. Tako bo tudi v prihodnje, še zlasti, če upoštevamo trend množenja informacij
in občutljivih podatkov, s katerimi upravljamo, razpolagamo in jih hranimo, vse večjo
prisotnost elektronskega poslovanja ter povečevanje števila »napadov« na te podatke.
Kaj so kibernetska tveganja ? Kot rečeno, nam razvoj tehnologije danes omogoča razpolagati z
vse večjimi zbirkami podatkov, slednje obdelovati in shranjevati. Od teh podatkov je soodvisna
večina današnjega poslovanja. Gre bodisi za podatke, ki jih ustvari podjetje samo (strategija,
razvoj produktov, uspešnost poslovanja, plače …), bodisi gre za podatke, ki mu jih zaupajo klienti
(osebni podatki, podatki o premoženju, kreditiranju …). S tem pa se odpira povsem novo polje
kriminalnih dejanj, in sicer od tatvin podatkov, brisanja podatkov ali blokade sistemov, tatvine
denarja, oškodovanja ugleda podjetja, prevar, poškodovanje sredstev podjetja, izsiljevanje,
terorizem … Informacije, s katerimi razpolagamo, imajo lahko namreč za nekoga določeno
vrednost, ne da bi se mi tega zavedali. Če je poslovna informacija v končni posledici izpostavljena,
zlorabljena ali spremenjena, ima to lahko predvsem negativne finančne posledice za podjetje.
Kibernetska tveganja so torej v širšem kontekstu sinonim z informacijsko tehnologijo (IT) in v
tem smislu poslovni riziko, vezan na uporabo, lastništvo, delovanje, vplivanje, vključevanje in
privzemanje IT v poslovanje podjetij.29 Gre torej za kombinacijo verjetnosti in posledic takšnega
dogodka (kibernetskega napada) v sferi informacijskega sistema.
Razlogi za kibernetske napade so različni, predvsem pa so odvisni od profila in motivacije ter
cilja, ki ga zasleduje kibernetski napadalec. Napad lahko prihaja od zunaj (zunanji napad) ali
od znotraj (notranji napad):

27
28
29

Problem različnih ureditev v posameznih državah ter tempa urejanja in integracije v letalsko pravo.
Glede na prostor, v katerem delujejo, še bolj kompleksna vprašanja, kot jih odpira razvoj avtonomnih vozil.
ISACA Risk IT Framework Excerpt, 2009.
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-- t. i. hacktivizem – namen je slava, prepoznavnost, maščevanje ali politični statement
(npr. Anonymous, LuzSec itd.),
-- t. i. script kiddies – namen je zgolj ugotoviti, ali deluje (npr. maleware orodja),
-- kibernetski kriminal (organizirani kriminal) – motiv je izključno denarni,
-- državno ali s strani države sponzorirano vohunjenje in napadi – motiv je pridobitev
strateške prednosti (npr. Stuxnet),30
-- terorizem – motiv je političnopropagandni,
-- zlorabe s strani zaposlenih31 – motiv je bodisi maščevanje, posledica podkupovanja ali
zgolj malomarnega ravnanja z občutljivimi podatki; notranji napadi predstavljajo za
podjetje največje tveganje.32
Struktura napadalcev je torej različna in se skozi čas spreminja. Prvi kibernetski napadi so
se zgodili zgolj zaradi tekmovalnosti hekerjev, katerih motiv je bil dokazovati sposobnosti
in ne pridobiti protipravno premoženjsko korist. Zdaj je drugače. Število napadalcev se
povečuje, saj majhen finančni vložek zagotavlja razmeroma velik (finančni) učinek. Hkrati
krog prihodnjih napadalcev še dodatno širi razmeroma dostopno že izdelano orodje
za izvedbo kibernetskih napadov. Tako za kibernetski napad praktično ni več treba imeti
posebnega znanja o informacijski tehnologiji. Na internetu so na voljo paketi za izpeljavo
bolj ali manj preprostih kibernetskih napadov, ki jih je mogoče kupiti in uporabiti. Posledica
dostopnosti in vse večjega povpraševanja je, da je prodaja takšne opreme že prerasla
v novo obliko visoko donosne storitve. Napad pa lahko pride ne le od kogarkoli, temveč
tudi iz kateregakoli konca sveta (kibernetski svet ne pozna državnih meja). 33 Ker se pravne
ureditve med seboj razlikujejo, na tem področju (niti na ravni EU) ne obstaja harmonizacija.
Posledično je kibernetski kriminal teže pregonljiv, teže je tudi odkriti storilce. V primeru
odkritja napada je postopek dekrtiptiranja34 in forenzike dolgotrajen, stroški izredno visoki,
zahtevano je specializirano znanje, uspeh pa ni zagotovljen.
Poglejmo si, kakšno škodo lahko povzroči kibernetski napad:
-- krajo intelektualne lastnine ali poslovno občutljivih podatkov,
-- obratovalni zastoj,
-- brisanje ali uničenje podatkov ali programske opreme,
-- neposredno finančno izgubo (kraja finančnih sredstev, izplačila zaradi izsiljevanj),
-- odgovornost do tretjih (zaposlenih, strank, delničarjev) in regulatorjev zaradi, denimo,
razkritja podatkov tretjih,
-- izgubo ugleda,
-- odgovornost za poškodovanje oseb in stvari,
-- stroške preiskave, sanacije, forenzične stroške, odvetniške stroške ipd.
Podjetja imajo danes na voljo več orodij, s katerimi lahko blažijo učinke kibernetskih napadov,
pri čemer predstavlja enega od (vse bolj) ključnih tudi t.i. cyber zavarovanje. Povpraševanje
po zavarovanju teh rizikov je iz leta v leto večje, saj je osveščenost o tveganjih vse boljša.
To je posledica zmeraj agresivnejših in bolj sofisticiranih oblik kibernetskih napadov, vse
večje specializiranosti napadalcev,35 zahtev regulatorjev po objavi napadov in po večji zaščiti
potrošnikov ter tudi posledica povpraševanja obstoječih zavarovancev po višjih zavarovalnih
limitih. Vse navedeno vpliva, da je zavarovalni trg na področju kibernetskega zavarovanja v
porastu in je trenutno ocenjen na dva bilijona dolarjev (v naslednjih petih letih naj bi narasel
celo na pet bilijonov).36
30

https://sl.wikipedia.org/wiki/Stuxnet (pridobljeno 20.3.2016).

31

Notranji napad.

32

Štor, E.: Cyber rizik u kompanijama. Konferencija Cyber Risk, Zagreb, 2016, str. 3.

33

Zato smo danes priča trendu povezovanja različnih institucij, čezmejnemu sodelovanju organov pregona, povezovanju baz …

34

Kriptiranje – praviloma večkratno – je uporabljeno v 75 % vseh napadov.

35

Za pranje denarja, za maleware itd.

36

Še vedno skoraj 90 % trga predstavlja ameriški trg.
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Poglejmo, kako se zavarovalnice spoprijemajo z omenjenimi riziki. Zavarovalnice so skozi
čas prilagajale in razvijale svoje zavarovalne produkte. (Po)zavarovalnice so sprva razvile t.
i. Technology E&O police, ki so bile namenjene e-poslovanju in podjetjem, ki so tehnološko
omogočala takšno poslovanje (ponudniki internetnih storitev, različni tehnološki svetovalci,
razvijalci računalniške (software) opreme itd.). Ti produkti pa so sčasoma, ob ustreznih
prilagoditvah, prešli v kibernetsko zavarovanje, namenjeno podjetjem, ki se ne ukvarjajo s
tehnološkimi storitvami. Podjetja, kjer je škoda posledica tehnoloških izdelkov ali storitev,
danes praviloma sklepajo zavarovanja, kot so Tech E & O, Internet E & O, Information systems
business interruption (ISBI) ipd., medtem ko se podjetja, kjer je škoda posledica uporabe
informacijsko-tehnološke infrastrukture, odločajo za kibernetska zavarovanja. Ne glede
na omenjeno pa (po)zavarovalnice še nimajo izdelanega unificiranega načina sklepanja
tovrstnih zavarovanj. Tako vsaka (po)zavarovalnica pristopa k temu po svoje, po svoje
ocenjuje, katera tveganja prevzeti, kako jih kontrolirati, jih še ustrezno umestiti z vidika
izpostavljenosti, kumuliranja rizikov itd. Oblikujejo različne rešitve – bodisi kibernetsko
zavarovanje kot samostojno polico ali kot razširitev obstoječih zavarovanj,37 ločeno
zavarovanje38 za first party, third party in krizno svetovanje (ang. crisis consulting), podlimiti,
kombiniranje zavarovanj itd.
Ne glede na različne pristope, ki so jih ubrale (po)zavarovalnice, pa je vsem skupen temeljit
pregled rizika in ocena izpostavljenost podjetja. Vse (po)zavarovalnice morajo upoštevati
različne dejavnike, ki so posledica lastnosti kibernetskih rizkov in odločujoče vplivajo na
prevzem in obvladovanje rizika, in sicer:
-

Tveganje se spreminja skupaj s tehnološkim razvojem in predvsem z vključenostjo in
kompleksnostjo informacijsko-tehnoloških rešitev, ki jih podjetje uporablja pri svojem
poslovanju. Dokler se ključne informacije nahajajo znotraj »zaprte informacijske
trdnjave« podjetja, z omejenim in kontroliranim številom vstopnih točk (stari svet),
so pred kibernetskimi napadi dokaj varne. Vendar danes temu ni več tako (novi svet).
Mobilno računalništvo (ang. mobile computing) omogoča, da dostopamo do podatkov
od koderkoli in kadarkoli, danes smo praktično neprekinjeno povezani s poslovnimi
informacijami, nekatere informacijsko-tehnološke storitve prevzemajo zunanji izvajalci39
(npr. rešitve v oblaku) … Navedeno pomeni, da se kritične informacije nahajajo na več
kot eni lokaciji, v več kopijah, posledično obstaja več vstopnih, kritičnih točk, ki so lahko
različno kontrolirane in zaščitene. Zasledujoč vse večjo učinkovitost, podjetja dopuščajo
zaposlenim vstopati v informacijski sistem podjetja od zunaj.40 Tako je praviloma z eni
vstopnim geslom mogoče vstopiti v vse ali večino sistemov podjetja, to pa odpira nove
možnosti za kibernetske napade oziroma nekontrolirane vstope v sisteme in podatke
podjetja.

-

Za (po)zavarovatelja je ključen tudi podatek, v kateri panogi zavarovanec deluje. Jasno
je, da so kibernetskim napadom danes izpostavljene praktično vse gospodarske panoge,
vendar pa se stopnja izpostavljenosti spreminja in je odvisna od panoge, v kateri podjetje
deluje. Največjo stopnjo ogroženosti podatkov (t. i. data breaches) danes beležimo v panogi
zdravstvenih in finančnih storitev.41 Prav tako so napadom izrazito izpostavljene panoge,
v katerih se množično uporabljajo kreditne in posojilne kartice (maloprodaja, hoteli,
gostinstvo itd.). Tu so še nekatere druge panoge – od odvetniških firm, nepremičninskih

37

Npr. AIG.
Npr. Bailey.
Veliko tveganje, saj morda nimajo ustreznih varnostnih sistemov, se bolj neprevidni … Veljalo naj bi pravilo najmanjših pravic.
Tablice, prenosniki in mobilni telefoni.
Pinter, T.: End-to-end cyber risk management, AIG Hungary, Konferencija Cyber Risk, Zagreb, 2016, str. 5.
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posrednikov, fakultete in zavarovalnice, ki prav tako spadajo v vrh rizičnosti oziroma
izpostavljenosti kibernetskim napadom.
-

Glede na vrsto podjetja se razlikuje tudi vpliv, ki bi ga kibernetski napad imel, na primer,
na ugled podjetja.

-

Ključno je tudi, na kakšen način in kako hitro se je podjetje sposobno odzvati na napad.
Pomembna je vključenost IT forenzikov, odvetnikov, pravočasno in učinkovito obveščanje
javnosti itd. Navedeno je pomembno ne le v smislu zmanjševanja nastale škode podjetja
(ang. first party), temveč je hiter odziv ključen tudi za nadaljnje uveljavljanje in presojo
potencialnih odškodninskih zahtevkov iz naslova odgovornosti podjetja (ang. third party).

(Po)zavarovatelji se pri zavarovanju kibernetskih rizikov zavedajo njihove kompleksnosti.
Kar je z vidika zavarovanja pomembno enemu zavarovancu, morda ni pomembno in je
celo neuporabno za drugega. Zato so zavarovanja za zdaj do določene mere še zmeraj bolj
ali manj narejena po meri (ang. tailor made) za vsakega posameznega zavarovanca. Da pa
bi (po)zavarovatelji lahko zagotovili ustrezno kritje in pravilno ocenili stopnjo rizičnosti
posameznega zavarovanca, morajo, kot rečeno, od njega dobiti čim več informacij. Več, kot
je informacij in kakovostnejše, kot so, laže se (po)zavarovatelj odloči za zavarovanje in hkrati
ponudi kritje, ki bo ustrezalo potrebam in izpostavljenosti posameznega zavarovanca. Velja
torej pristop: »Learn client‘s business to design best cover.«42
Večina omenjenih kibernetskih rizikov se pravzaprav ne razlikuje toliko od tistih, ki smo
jih poznali že do zdaj.43 Vendar pa se je izpostavljenost tveganjem v vse bolj digitalizirani
družbi pomembno spremenila. Z dostopnostjo do informacij, brezmejnim poslovanjem,
obdelavo podatkov, digitalnim povezovanjem različnih virov itd.44 se povečuje število
škodnih dogodkov in predvsem stopnjuje vpliv, ki ga slednji imajo na ekonomijo in družbo
v celoti. Razumevanje rizikov, ustrezen pristop (t. i. upravljanje tveganj) in pa mednarodno
sodelovanje bodo pri obvladovanju teh rizikov ključni.
3. SKLEP
Zdajšnji čas prinaša tveganja, ki jih vsi vpleteni – regulatorji, (po)zavarovalnice itd. –
trenutno šele poskušamo razumeti, sprejeti in se jim prilagoditi. Nekatera standardna
zavarovalna »orodja« zavarovatelji že imamo na voljo (franšizo, sprožilce kritja, podlimite,
premijo, rezervacije…) in jih moramo ob pravilni oceni tveganj preudarno uporabiti. Razvoj
zavarovalnih produktov pa bo terjal tudi določeno stopnjo inovativnosti. Na splošno velja, da
so riziki danes bodisi bolj ali manj dobro poznani, jih razumemo in so dobro upravljani, bodisi
pa šele nastajajo in so posledično kompleksnejši ter slabše upravljani.45 Nova tehnologija je
v interakciji s svetom na več različnih načinov, ki jih ni bilo in jih ni moč predvideti. Tako
se bodo vse posledice tehnološkega napredka (tako pozitivne kot negativne) razkrile šele
sčasoma, saj nam v vsem njihovem obsegu danes še niso znane in doumljive.
Jasno je, da vstopamo v novo fazo tehnološkega napredka, ki bo prinesel nove oblike
izpostavljenosti, ki jih ne predvideva in ne vsebuje nobena od današnjih zbirk podatkov.
42
43
44
45

Strauβ, H.: Cyber risk – trends, threats, mitigation. Műnich Re, 2015, str. 19.
Kriminalci so vedno kradli denar, izsiljevali, kradli podatke in informacije, se zatekali k terorizmu itd.
Npr. povezava kritične infrastrukture, nov nastajajoče tveganje kot posledica vse večje povezljivosti (The internet of things, IoT).
The »middle« of risk is disappearing (Aon Benfield, Global insurance market opportunities, Insurance risk study, Tenth edition, 2015, str. 2).
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Posledica tega je, da bomo morali zavarovatelji razviti modele, ki bodo temeljili bolj ali
manj na ocenah in predpostavkah in ne toliko na preteklih izkušnjah. Pri tem bo zaznava,
predvsem pa pravilna ocena tveganj, ki jih prinašata nova tehnologija in razvoj, priložnost
za zavarovalnice, da se na te »grožnje« odzovejo z razvojem novih zavarovalnih produktov.
Zavarovalna panoga bo s svojim znanjem in obvladovanjem tveganj vsekakor odigrala
pomembno vlogo pri uveljavljanju in uporabi nove tehnologije in razvijajočih se dejavnosti.
Imamo torej priliko za razmislek, kako s to izpostavljenostjo upravljati in jo spremeniti v
priložnosti.
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NOVE OBLIKE MOBILNOSTI
PRILOŽNOST, DA POSPEŠIMO POSEL, ALI NEVARNOST, DA BI NAS IZRINILI S TRGA
MOBILITY TRENDS
THE OPPORTUNITY TO BOOST THE BUSINESS OR DANGER TO GET OUT OF IT
MARGITA SELAN VOGLAR, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.
MAG. GORAZD JENKO, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
Danes si je povsem nemogoče zamisliti življenje brez vseh stvari, ki jih vsak dan samoumevno
uporabljamo. Vstopamo v obdobje, ko se bodo tudi v prometu zgodile spremembe in
uveljavile tehnologije, za katere smo še nedolgo tega mislili, da so del oddaljene prihodnosti.
Vse bolj postaja jasno, da bodo vozila in z njimi celoten sistem prometa v naslednjih desetih
letih doživela večji razvojni preskok kot kadarkoli doslej. Samovozeča vozila, vozila na
alternativne energente, nove oblike mobilnosti, intermodalnost prometa in uvajanje novih
tehnologij – vse to predstavlja revolucijo v prometu in poraja nove možnosti glede mobilnosti.
V preteklosti je v glavnem prevladalo mnenje, da s pomočjo znanosti in novih tehnologij
ustvarjamo boljši in bolj varen svet. Danes, v sodobni družbi, se vse bolj zdi, da znanost in
tehnologija, prej izvor za gotovost, postajata vir novih tveganj. Novo nastajajoča tveganja
so za zavarovalniško dejavnost še posebno pomembna in bodo v bistveno večji meri kot
dosedanji razvojni procesi spremenila način in obseg njenega delovanja. Zavarovalni sektor
zato potrebuje nove in inventivne rešitve za prihodnje delovanje in upravljanje tveganj,
da bo lahko uspešno in dovolj hitro prepoznaval spreminjajoča se znana in povsem nova
tveganja in le-ta znal izkoristiti kot priložnost za prihodnji poslovni uspeh.
ABSTRACT
Now days it is however almost impossible to imagine life without numerous of technologies
we take as obvious in our daily use. So is the case with our mobility patterns changes, where we
are entering an era of significant changes in transportation with application of technologies
for which we have long ago thought to be part of the distant future. It is becoming more
and more obvious that vehicles and the entire traffic system will over the next ten years’
experienced major leap in development than ever before. Self-driving vehicles, vehicles
using alternative fuels, new types of mobility, traffic inter-modality and application of new
technologies – all that presents revolution in traffic system and opens new options regarding
mobility. In the past, it was considered that with help of science and new technologies we
are creating a better and safer world. Today in modern society increasingly appears that
science and technology, previously the source of certainty, are becoming themselves the
source of new risks. New emerging risks are especially important for insurance industry and
will, too much greater extent than present development processes, change the way and
scope of industry operation. Insurance sector therefore needs a new and inventive solutions
to its future work and risk assessment that will effectively and fast enough recognize the
changing known and / or entirely new risks, and find the way to use them as an opportunity
for their future business success.
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1. UVOD
Sodobna tehnologija in tehnološke invencije v čedalje večjem obsegu ter z vse večjo hitrostjo
prodirajo v vse pore posameznikovega bivanja kot tudi v način poslovnega delovanja. Dajejo
nam smernice, po katerih se ravnamo, obnašamo, poslujemo in ne nazadnje živimo.
Si predstavljate tipično jutro prihodnosti? Med jutranjo kavo na svoj pametni telefon prejmete
sporočilo, da potrdite nakup prehrane za vaš popoldanski obed, o katerem razmišljate že vse
jutro. Informacijo, da v vaši hladilni omari primanjkuje živil, da bi si lahko pripravili želeno kosilo,
telefonski napravi posreduje senzorika hladilnega sistema. Hrano vam iz bližnjega supermarketa
na dom dostavi dron, vaš pametni hišni robot pa poskrbi, da je primerno shranjena v hladilni
omari. Za premagovanje poti v službo ne uporabljate svojega osebnega avtomobila, pravzaprav
tega sploh nimate. Namesto tega si za pot v službo pred svoj dom naročite avtonomno vozilo,
ki ne potrebuje človeškega upravljanja. Čas, ki ga potrebujete, da se z njim pripeljete v službo,
si krajšate ob prebiranju dnevnih novic in ga izkoristite za zadnje priprave na pomemben
poslovni sestanek. Ko že skorajda prispete na ploščad pred vašim delovnim mestom, na telefon
prejmete obvestilo, da je bila dostava živil na vaš dom uspešna. Dobrodošli v novi tehnološki
eri življenja in uspešen poslovni dan.
Tako posamezniki kot podjetja si ne moremo privoščiti, da bi odklanjali novosti. A pot do
napredka in inovativnega izdelka ali storitve ni preprosta. Ključni dejavniki pri tem so ljudje
in njihove sposobnosti. Kitajski pregovor pravi: »Tisti, ki je goro prestavil, je začel z drobnim
kamenjem«. Machiavelli (1532) pravi, da »ni nič bolj zapleteno kot vzpostaviti nov način
razmišljanja«.
V zadnjem obdobju so nekateri opazovalci izpostavili, da se pomen zavarovalniškega sektorja
lahko zmanjša zaradi njegove nizke inovacijske sposobnosti. Podjetja, ki delujejo kot zaprti
sistemi, začnejo prej ko slej nazadovati in na koncu propadejo. Zato je pomembno podirati
navidezne meje, da lahko podjetje kot odprti sistem kontinuirano reflektira zunanje dejavnike
in tako napreduje.
Napredek, ki ga omogoča tehnologija, kot so dovršeni informacijski sistemi, umetna inteligenca
in prepoznavanje govora, bo dal povod za množično proizvodnjo pametnih avtomobilov.
Brezpilotna civilna letala bodo morda prav kmalu postala resničnost, mogoče celo prej kot
samovozni avtomobili. Leteči roboti – droni s čedalje večjo hitrostjo in večjim zamahom
zapolnjujejo nebo nad nami ter opravljajo zmeraj več funkcij – od nadzora elektroenergetskih
razvodij, do oskrbe z vodo ali transporta in celo množične dostave poštnih pošiljk.
Vpeljevanje novih oblik mobilnosti pa lahko proizvajalce »pametnih« prevoznih sredstev,
njihove upravljavce in uporabnike izpostavi novim oblikam tveganj, ki lahko privedejo do
visokih pravdnih stroškov, vzbuja pomisleke o morebitnih vplivih na zdravje ljudi ali celo ogrozi
varnost posamezne države, javno varnost in gospodarsko stabilnost.
Novo nastajajoča tveganja so za zavarovalniško dejavnost še posebno pomembna, saj
prihodnost ni več preprosta linearna ekstrapolacija preteklosti, temveč so zanjo značilne hitre in
nenehne spremembe. Trenutni modeli zavarovalnic zato ne bodo več zadoščali za to, da bi lahko
ocenili prihodnjo izpostavljenost. Obseg podatkov narašča z vse večjo hitrostjo, kar se odraža
v neprimerljivi količini tako strukturiranih kot tudi nestrukturiranih podatkov, ki jih ne bo več
mogoče dolgo obravnavati s pomočjo tradicionalnih rešitev za njihovo upravljanje in obdelavo.
Pripravljenost na bodoča zavarovalna tveganja in poznavanje le-teh sta ključna za to, da
zavarovalnice tveganja lahko učinkovito obvladujejo in da bodo lahko tudi v prihodnje
uspešno delovale.
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2. AVTOMOBILI PRIHODNOSTI
2.1 Tehničnih ovir, da bi avtomobili vozili sami, je vedno manj
Avtomobili prihodnosti ne bodo potrebovali ne volana ne stopalk za plin in zaviranje. Bodo
povsem samostojni in ne bodo odvisni od človekove pomoči. V takšen avtomobil bo voznik
preprosto sedel, na satelitski navigaciji izbral želeno destinacijo, nato pa pritisnil na gumb
»pelji«. V vožnji bo užival s prekrižanimi rokami, sprostil bo svoje noge, mogoče tudi malo
zadremal ali pa sproščeno opazoval naravo in okolico. Avto brez voznika bo peljal sam, sam
prilagajal hitrost vožnje, se izognil drugim vozilom in nas samodejno pripeljal do izbranega
cilja. Voznik se bo samo peljal in pravzaprav ne bo delal ničesar. Samovozni avto ali avto brez
voznika bo na moč podoben običajnim sodobnim vozilom. Podobno kot imajo najnovejše
limuzine senzorje za parkiranje, bo imelo tudi vozilo brez voznika vgrajene senzorje za
oddajanje frekvenc, ki se odbijajo od objektov in zagotavljajo dragocene podatke o tem, kako
blizu samovoznemu vozilu so na primer robniki, pešci ali drugi avtomobili. Naprave bodo
nenehno beležile neposredno okolico avtomobila in sproti sporočale, kakšne so razmere
na cesti pred vozilom. Medtem ko bodo radarji in senzorji nadzorovali razdaljo do drugih
avtomobilov na cesti, navzočnost kolesarjev in pešcev ter še marsikaj drugega, bo sprednja
kamera s pomočjo prometnih znakov in semaforjev prebirala cestna navodila. Vsi podatki
se bodo sproti zbirali v računalniku, nameščenem v avtomobilu, ki se bo nato na podlagi
posredovanih informacij v milisekundi odločil za primerno izbiro hitrosti in poti. Napredna
GPS tehnologija bo medtem nenehno skrbela, da vozilo ne bo skrenilo iz izbrane smeri.
Ideja o samovoznih avtomobilih, s katerimi bi zmanjšali število nesreč in prometnih zastojev, ni
nova, prve napovedi so se pojavile leta 1939 v New Yorku. Evropska komisija že od osemdesetih
let prejšnjega stoletja financira tovrstne raziskave, Pentagon je prve prototipe financiral pred
desetimi leti (Economist, 2013).Teorija o vozilih brez voznika je pravzaprav povsem preprosta
in temelji na delovanju računalnika in njegovem nadzorovanju avtomobilskega mehanizma.
Največji izziv, ki ga mora premagati tehnologija, so nepredvidljive razmere na cesti. Podobno
kot si ljudje še pred pridobitvijo vozniškega izpita nabiramo izkušnje z vožnjo v avtošoli,
je treba tudi pri vozilih brez voznika opraviti obsežne teste in oceniti kakršnekoli nevarne
okoliščine, v katerih bi se lahko takšno vozilo znašlo sredi ceste. Vse možne nevarnosti in
njihove optimalne rešitve je treba vnesti tudi v računalnik, da se lahko ta potem v določenih
okoliščinah pravilno odzove in izogne težavam.
2.2 Je nova tehnika varna?
Prihod samo-vozečih vozil zbuja različne občutke – od groze pred izgubo nadzora do
navdušenja nad novimi tehnologijami. Ne glede na emocije pa gre razvoj v avtomobilski
panogi nezadržno v smeri samo-vozečih vozil. Nekateri bodo nove sisteme občutili kot
obremenitev, drugi kot varuštvo. Največji izziv, ki ga mora premagati tehnologija, so
nepredvidljive razmere na cesti. Vse možne nevarnosti in optimalne rešitve zanje bo treba
vnesti tudi v računalnik, da se bo lahko ta potem v določenih okoliščinah pravilno odzval
in izognil težavam. Enega od izzivov predstavlja vožnja v snegu, ko se talne označbe in
mnogokrat tudi obcestna signalizacija ne vidijo. Tako ima denimo Googlov avtomobil
kopico kamer, ki snemajo okolico z vseh mogočih zornih kotov, a če ne vidijo sredinske
črte in semaforjev, imajo težave. V takih primerih imajo, roko na srce, težave tudi ljudje, a ti
pri reševanju neobičajnih situacij in improviziranju še vedno precej prekašajo računalnike.
Drugi izziv so spremembe cestne signalizacije, cestnega omrežja in druge spremembe, ki so
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bile udejanjene, vendar pa jih še vnesli v zemljevide, ki jih uporabljajo samovozna vozila. V
tem primeru se avtomobil zlahka izgubi, a je rešitev precej enostavna – poskrbeti je pač treba
za redno posodabljanje zemljevidov in vnos sprememb pred začetkom cestnih del. Tretja
težava so policisti. Kakor slovenski vozniki tudi Googlov avtomobil ne ve povsem dobro, kaj
bi storil, kadar v križišču promet usmerja policist. Še posebno, kadar semaforji niso izključeni
in niso v skladu z navodili policistov ali redarjev, imajo Googlovi avtomobili, ki sicer odlično
berejo semaforje, znake in obnašanje drugih vozil, veliko preglavic. Izkustveno učenje, učenje
na preteklih napakah in multidisciplinarni razvoj novih tehnologij se tako zdijo edini možni
pristop, ki bo v prihodnje odpravil današnje napake v delovanju robotike samovoznih vozil in
bo, vključno z nadaljnjim razvojem umetne inteligence in višje stopnje posnemanja delovanja
ljudi s strani strojev, zagotovilo, da se bomo po cestah vozili povsem varno in brez skrbi.
2.3 Etično-moralna in pravna vprašanja

prevoznih sredstev predstavlja velik potencialni trg, saj lahko ta zaradi nižjih stroškov
nadomestijo številna delovna mesta, opravljajo funkcije tudi v razmerah, ki so sicer za
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tudi do 3 odstotke bruto domačega proizvoda posameznih držav (World Health Organization,
2015). Dobrodošle prednosti bodo tudi zmanjševanje zastojev na cestah, omogočanje bolj
poštenega zaračunavanja nadomestil za uporabo cest, preprečevanje kraj avtomobilov, samovozeči avtomobili pa bodo pripomogli tudi k višji kakovosti življenja. Izboljšali bodo namreč
lahko mobilnost starejših, slepih in invalidnih oseb, staršem bodo odvzeli skrb za prevoz otrok
v šolo, spremenili pa bodo tudi proces pridobivanja vozniškega dovoljenja.

Slika 1: Glavne prednosti uporabe samo-vozečih vozil
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Teže se bo spoprijeti z etično-moralnimi in pravnimi vprašanji. Samo-vozeča vozila namreč
porajajo pravno-etične dileme, ki do zdaj niso obstajale. Kdo bo nosil odgovornost v
primeru nesreče? Kako bo avto sprogramiran za primer, ko pred njega zapelje nepazljiv
kolesar? Ali bo imelo prednost reševanje življenja kolesarja ali zaščita zdravja in življenja
potnikov v vozilu? Kdo je sploh tisti, ki ima pravico odločati, čigavo življenje bo avto žrtvoval?
Zamislimo si situacijo: Samo-vozečemu avtomobilu zaupamo vožnjo po mestu, medtem ko se
sami posvetimo branju elektronske pošte na tabličnem računalniku ali pogovoru s sopotnikom.
Nenadoma izza vogala stavbe na cesto priteče otrok. Hitrost in razdalja ne omogočata
zaustavitve. Kako se bo samovozni avto odzval? Bo zaviral, ohranil smer in trčil v otroka? Se mu
bo izognil na pločnik, kjer so drugi pešci? Bo zavil na drug pas in čelno trčil v pravilno vozeče
vozilo, ki prihaja nasproti? Razumljivo bi bilo, da bi inženirji izbrali pot manjšega zla. Bolje je, da
se avto izogne trku z otrokom, tako da trči v, na primer, parkirana vozila. Najbrž se vsi strinjamo,
da ima zaščita življenja prednost pred zaščito materialnih dobrin. Toda kaj pa v primeru, ko se
bodo »možgani« samo-vozečega avtomobila soočili s situacijo, ko bosta na tehtnici dve življenji?
Ko bo, na primer, edina izbira trčiti v drugo vozilo (in ogroziti ljudi v njem) ali zapeljati s ceste
(in ogroziti »lastne« potnike)? Kdo od inženirjev je pripravljen prevzeti odgovornost in moralno
breme za takšne situacije? Lahko bi, denimo, dosegli družbeni konsenz, da samo-vozeči avto
najprej poskuša zaščititi ranljivejše udeležence v prometu (pešce, kolesarje, motoriste), tudi če
bi bila nesreča posledica njihove napake. Toda če se iskreno vprašamo: Ali bi bili pripravljeni
kupiti avto, za katerega bi vedeli, da bo v primeru neizogibne nesreče raje zavil v nasproti vozeč
tovornjak, kot povozil pešca? Če razmišljamo naprej, pridemo tudi do vprašanja odgovornosti
»voznika« samo-vozečega vozila. Ali bo oseba, ki se bo usedla v takšno vozilo, vnesla končni cilj
ter vožnjo prepustila algoritmom in umetni inteligenci, odgovorna za dejanja vozila? Čigava bo
odgovornost ob morebitni nesreči? Glede na to, kako se proizvajalci računalniške programske
opreme trudijo izključiti vsakršno odgovornost za morebitne neljube posledice, ki bi izhajale
iz uporabe njihovega programja, se lahko nadejamo, da se bodo tudi v primeru samo-vozečih
avtomobilov poskušali na vsak način izogniti odgovornosti za premoženjsko in nepremoženjsko
škodo. A po drugi strani se spet lahko vprašamo: Ali bi bili pripravljeni kupiti avto, ki vozi sam,
in prevzeti odgovornost za njegovo ravnanje, na katero nimate vpliva?
Vse to so vprašanja, na katera bo treba nujno poiskati odgovore in doseči o njih širok družbeni
konsenz, preden bomo upravljanje avtomobilov v celoti predali računalniškim algoritmom. Hkrati
bo treba poskrbeti tudi za ustrezno zakonodajo, ki bo morala biti poenotena na nadnacionalni
ravni vsaj tako, kot so poenoteni sedanji predpisi o delovanju in opremi vozil ter pravilih cestnega
prometa. Prvi osnutki novih pravil v prvih državah, ki so začele s postopki sprememb obstoječih
cestnoprometnih pravil in odgovornosti zahtevajo, da imajo vsa avtonomna vozila možnost,
da človek v njih prevzame popoln nadzor nad njimi. To hkrati tudi pomeni, da mora biti v njih
ves čas vožnje po javnih cestah priseben človek z vozniškim izpitom. Poleg tega določajo še, da
bodo proizvajalci dobili licence, ves čas pa bodo morali redno poročati o statistiki uporabe in
varnosti. Obvezna bo tudi zaščita pred hekerji ter obveščanje vseh sopotnikov o podatkih, ki jih
vozilo zajema, beleži in hrani. Vse to pa pomeni, da na množičen pojav popolnoma samovozečih
avtomobilov še nekaj časa ne gre računati.
3. AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA
3.1 Zavarovanja bomo še potrebovali, vendar …
Na področju avtomobilov se je svet, kot smo zapisali v predhodnih razdelkih, znašel na pragu
največje prelomnice vse od iznajdbe motorja na notranje izgorevanje. Samovozni robotizirani
avtomobili so logična in hkrati neizogibna prometna prihodnost. Nove tehnologije prinašajo
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korenite spremembe tudi na področju avtomobilskih zavarovanj, ki se s čedalje višjo hitrostjo
preslikavajo v vsakdanje delovanje zavarovalnic. Proizvajalci avtomobilov že več let vgrajujejo
sisteme, ki zavirajo namesto voznika, in kaj mislite, da je sistem za samodejno parkiranje ali pa
sistem, ki zna ob gneči na cesti sam držati razdaljo za vozilom pred seboj? Vsem tem sistemom
je skupno, da so omejeni na natančno določene prometne razmere. Skupno jim je tudi to, da
zelo zmanjšujejo verjetnost nastanka prometnih nesreč. Vse pogostejše je tudi vgrajevanje
telematskih naprav oziroma »črnih skrinjic« v vozila. Skrinjica vsebuje merilnik pospeškov,
SIM-kartico in GPS-sprejemnik, ki zbira podatke o času, kraju, smeri in hitrosti vožnje (Marsh,
2015). Economist (2013) piše o možnosti, da bi praksa vgradnje skrinjic, ki jo promovirajo tudi
neodvisna združenja, kot je EuroNCAP, lahko sčasoma postala celo obvezna.
Kaj to pomeni za zavarovalnice, ki danes polovico vseh premij zaslužijo iz avtomobilskega
segmenta? Bodo zaradi vse večje današnje in zlasti prihodnje uporabe vozil, ki bodo opremljena
s sodobno tehnologijo in varnostnimi sistemi za vožnjo, postopoma izginila, se radikalno
znižala po obsegu zbrane premije? Jih bodo zamenjale nove oblike zavarovanj? Morda celo
novi ponudniki zavarovanj?
Napovedovanje prihodnosti in zlasti hitrosti sprememb je nehvaležno početje. Število
prometnih nesreč in vsota zbranih premij sta tesno povezana in povsem jasno je, da se bodo
zavarovalnicam v razmerah manjšega števila zavarovalnih primerov in razmeroma stabilne višine
povprečne škode, zavarovalni prihodki iz naslova avtomobilskih zavarovanj, kot jih poznamo
danes, zmanjševali. Najpogostejši povzročitelj prometnih nesreč je zaradi neodgovorne
in neprilagojene vožnje v prometu še zmeraj človek. Ljudje s svojim nepremišljenim in
neodgovornim ravnanjem zakrivimo več kot 90 odstotkov vseh današnjih prometnih nesreč.
Zelo redko pa pride do prometnih nesreč zaradi okvare vozil, malomarnega vzdrževanja cestnih
služb ali nepredvidljivih vplivov okolja (Reported Road Casualties in Great Britan, 2013). Višja kot
bo stopnja opremljenosti vozil z napravami asistenčne pomoči vozniku pri vožnji, z napravami
za samodejno upravljanje vozila, ki bodo v celoti eliminirale napake voznikov, ter višja, kot bo
penetracija tovrstnih tehnološko dovršenih vozil na naših cestah, hitreje in koreniteje se bo
moralo temu prilagajati zavarovalniško poslovanje. Pravzaprav je za zavarovalnice že danes
nujno, da raziskujejo prihodnje oblike tehnoloških inovacij in smeri njihovega razvoja ter
preučujejo alternativne modele zavarovalniškega poslovanja. Tudi zavarovalnice morajo na
področju razvoja samo-vozečih vozil postati del rešitve zdajšnjih dilem in ne njihov dodaten
problem.
Tabela 1: Priložnosti in nevarnosti prihoda »pametnih« vozil za zavarovalništvo
Priložnosti
Nevarnosti
· nove prodajne poti / novi kupci zava- · zmanjšanje števila prometnih nesreč
rovanj (proizvajalci vozil, izvajalci sistemov delitve vozil (ang. car share programs))
· novi možni asistenčni programi za · nižje število zavarovalnih primerov in
odpravo napak delovanja tehnološke
nižje zavarovalne premije
opreme vozila
· novi zavarovalni produkti (zavarovanje · zmanjšanje števila osebnih vozil v zaproizvajalčeve odgovornosti, zavarovansebni lasti in povečanje števila skuje odgovornosti iz naslova kibernetičnih
pinskega lastništva vozil, npr. s strani
tveganj – vdorov v računalniške sisteme
proizvajalcev vozil (ang. car sharing
in zavarovanje odgovornosti pred izguand pooling)
bo in krajo podatkov)
Vir: Lastni.
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O vplivu sodobne tehnologije, vgrajene v vozila, na zavarovalništvo lahko natančneje
govorimo v treh različnih kontekstih: preventiva, individualizacija in nove oblike zavarovanj
ter morebiten vstop novih ponudnikov.
3.2 Preventiva
Večina novosti v zavarovalništvu na področju uporabe sodobne tehnologije v vozilih je
vezanih na preventivo. Tehnologija predstavlja pravo revolucijo možnosti preventive, saj
omogoča kontinuirano merjenje tveganj, ki jih vsakodnevno sprejemamo potrošniki in
podjetja. Te informacije je mogoče uporabiti za preventivo ali pa za hiter odziv v primeru
škode, s čimer se lahko prepreči njen dodaten obseg.
Slika 2: Ocene vplivanja posameznih aktivnih varnostnih sistemov, vgrajenih v vozila, na
zmanjšanje prometnih nesreč

Vir: SwissRe, Impact of automated vehicles on insurance sector, 2015.
3.3 Individualizacija
Tehnologija igra pomembno vlogo tudi pri individualizaciji storitev na področju
zavarovalništva, saj omogoča zbiranje podatkov o vedenju na ravni potrošnika. S pomočjo
telematike lahko zavarovalnica natančno preuči zavarovančeve vozniške navade in
jim prilagodi zavarovalno premijo. Avtomobilska zavarovanja tako postajajo vse bolj
individualizirana, upoštevajo posameznikove vozniške navade, načine in količine vožnje
(ang. usage-based insurance). S tem se pojavlja potreba po bistveni spremembi dosedanjega,
tradicionalnega načina oblikovanja in cenovnega vrednotenja avtomobilskih zavarovanj, ko
so zavarovalnice za določanje cen zavarovanj uporabljale zgolj historične podatke in vzorce
škodnih dogajanj ter dobljene rezultate in ocene preprosto aproksimirale za napovedovanje
in prihodnje določanje cen zavarovanj. Uporaba vedenjskih podatkov za analizo tveganj na
individualnem zavarovancu vsekakor vodi k pravičnejšemu določanju zavarovalnih premij
in učinkovitejši segmentaciji zavarovancev. Pazljivejši zavarovanci se ne želijo zavarovati (ne
potrebujejo zavarovanj) za dogodke, ki se ne bodo nikoli zgodili ali pa so glede na njihove
navade precej manj verjetni. Tako pričakujejo, da bodo zanje plačali manj ali pa da jih
lahko izključijo iz svojih zavarovalnih polic. Tehnologija tako omogoča uporabo vedenjskih
podatkov za analizo tveganj na individualni ravni. Po drugi strani pa na ravni industrije poraja
tudi resna vprašanja glede solidarnosti.
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3.4 Novi zavarovalni produkti in morebitni novi ponudniki
Tretja tema, vezana na tehnologijo, je potencialna transformacija obstoječih avtomobilskih
zavarovalnih produktov oziroma njihova zamenjava z novimi. Slednje se zdi neizogibno
dejstvo, če se zavarovalna tveganja iz uporabe samo-vozečih vozil spremenijo in tako
po viru kot vsebini ne bodo sledila preteklim škodnim vzorcem. Pri tem bo treba seveda
najprej doseči nadnacionalno soglasje o že predhodno izpostavljenem vprašanju pravne
razmejitve odgovornosti pri uporabi samo-vozečih vozil. Slednje vsekakor ne bo preprosto
in hitro rešljivo vprašanje. Mnogi strokovnjaki tako že napotujejo k dejstvu, da se bo
pravo tega področja verjetno razvijalo stihijsko in bomo lahko z negativnimi posledicami
soočeni šele ob nastanku prometnih nesreč ter iskanju dejanskih vzrokov zanje. A če bo
človek oziroma voznik vozilu v samodejno upravljanje prepustil čedalje večje ali celo
celotno upravljanje vožnje, je neizogibno dejstvo, da bo v prihodnje težišče odgovornosti
za morebitne napake pri vožnji preneseno s strani voznika, potnika na samo vozilo. V zvezi
s tem se za zavarovalnice kot sama ponuja priložnost, da vsebino današnjih zavarovanj
odgovornosti za vozila nadgradijo in/ali nadomestijo z zavarovanji odgovornosti za
proizvajalce vozil, dobavljače njihovih tehnoloških komponent ipd. Drugo pomembno
dejstvo, ki se bo neposredno odslikavalo v obsegu povpraševanja po kakršnikoli že obliki
zavarovanj v zvezi z vozili v prihodnje in na katero nas že nekaj časa opozarjajo proizvajalci
vozil, je, da mlajšim generacijam ni več pomembno lastništvo avtomobila, temveč zgolj
zagotovljena mobilnost. Mladi so namreč vajeni plačevati le za storitve, ki jih uporabljajo,
in vse kaže, da bo temu sledila tudi mobilnost. Mobilnost posameznikov bo sicer še vedno
močno slonela na avtomobilih, a nakup avtomobila očitno ne bo več edina pot do te. V
zahodnoevropskih mestih so delitev avtomobilov že danes marsikje sprejeli kot alternativo
lastnini nad osebnim vozilom, ker nimajo stroškov, kot so registracija, vzdrževanje,
zavarovanje in davek. V Nemčiji imajo denimo več kot 750.000 uporabnikov, posamezni
avtomobil pa dnevno spremeni tudi do 40 voznikov. Izkušnje kažejo, da eno vozilo iz
storitve delitve avtomobilov nadomešča deset vozil v zasebni lasti. Storitev posledično
tudi pozitivno vpliva na okolje, ker se zmanjšujejo prometna obremenitev in potreba
po parkirnem prostoru, pa tudi onesnaženje zraka. Dodatno velja omeniti statistično
dejstvo, da v povprečju naša vozila kar 23 ur na dan neuporabljena stojijo na parkiriščih
ali garažah. Osebne avtomobile v povprečju uporabljamo zgolj štiri odstotke časa, zanje
pa porabimo sorazmerno velik del svojega premoženja. Število osebnih vozil, zlasti v
zasebni lasti se bo tako v prihodnje najverjetneje zmanjšalo in posledično je pričakovati
manjše število zavarovanj vozil prebivalstva. Po drugi strani pa tako proizvajalci vozil
kot drugi ponudniki razvijajo storitve v smeri delitve prevoznih sredstev, idejo, ki jo je v
svetu pametnih telefonov z namenskimi aplikacijami mogoče ne zgolj realizirati, temveč
tudi personalizirati. Posledično se bo na račun zmanjšanja zavarovanj vozil prebivalstva
povečevalo povpraševanje po t. i. flotnih oziroma skupinskih zavarovanjih.
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Slika 2: Današnja porazdelitev škod iz naslova avtomobilskih zavarovanj prebivalstva,
skupinskih zavarovanj in zavarovanj proizvajalčeve odgovornosti ter prihodnja
pričakovanja
Slika 3: Današnja porazdelitev škod iz naslova avtomobilskih zavarovanj prebivalstva, skupinskih
zavarovanj in zavarovanj proizvajalčeve odgovornosti ter prihodnja pričakovanja

Vir: KPMG, 2015.

Vir: KPMG, 2015.
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v vojaški industriji. Vojska v bojnih akcijah tako že več let uporablja brezpilotne letalne
naprave, a ne moremo pritrditi mnenju, da uspešno – predvsem kar se tiče lociranja ciljev.
Glavni zagovorniki uporabe dronov v bojnih akcijah trdijo, da ti zmanjšujejo število mrtvih,
vendar podatki tega ne potrjujejo, vsaj kar zadeva žrtve med civilnim prebivalstvom.
Dron ali brezpilotna letalna naprava (BLN) je sistem brezpilotnega zrakoplova, ki lahko vodeno
ali pa avtonomno opravlja polete ter izvaja naloge z ali brez vidnega kontakta z upravljavcem
ali z upravljalnim sistemom. Prednosti uporabe dronov so bile prepoznane tudi v civilni sferi,
njihov razvoj in razvoj opreme ter podpornih tehnologij nakazuje smer skokovito rastoče
industrije. Po ocenah analitikov naj bi se do leta 2020 v to industrijo steklo več kot 100 milijard
evrov, proizvajalcem dronov se proizvodnja iz leto v leto povečuje za več kot 100 odstotkov.
Ocenjeno je, da je bilo v ZDA leta 2015 prodanih približno 700.000 dronov, letos naj bi jih prodali
že 2,5 milijona, leta 2020 pa sedem (Finance, 2016) Od decembra 2015 je v ZDA registracija
dronov z maksimalno vzletno težo več kot 250 gramov obvezna in se opravlja preko interneta,
kar omogoča tamkajšnji zvezni agenciji za letalski promet (Federal Aviation Authority, FAA)
pregled nad dogajanjem na področju dronov in njihovo uporabo. Žal v Evropi, natančneje v
Evropski uniji, področje upravljanja in uporabe dronov ni enotno urejeno in tako tudi oblasti
ne razpolagajo s podatki o množičnosti njihove uporabe. Dejstvo pa je, da je tudi evropsko
nebo prepredeno z droni, njihova množična uporaba prav tako skokovito narašča.
Če zasedajo vodilno mesto v razvoju vojaških dronov ZDA, pa v razvoju dronov za civilno
rabo gotovo prednjači Kitajska; glavni trije proizvajalci dronov, ki jih najdemo v ponudbi
tudi na našem trgu, prihajajo s Kitajske. Kitajci so že predstavili model za prevoz ljudi – sicer
le enega potnika – EHANG 184.
Gre za 200 kilogramski dron – kvadrokopter, ki naj bi bil po zagotovilih razvijalcev sposoben
leteti s potnikom na poljubno lokacijo, in sicer do 23 minut. Uporaba je nadvse preprosta –
potnik izbere lokacijo in aktivira, vžge dron. Za vse ostalo poskrbi dron sam – od komunikacije
s kontrolo letenja, do izogibanja trkom, navigacije, preverjanja okoliščin za varnost letenja
ipd. Razvit ima tudi varnosti sistem, tako da, denimo, ob nedelovanju ene komponente
sistem samodejno sproži varen pristanek na najbližjem primernem mestu. Če so vremenske
razmere neugodne, pa tehnologija nasploh onemogoča začetek leta. Za prodajo bo model
pripravljen do konca letošnjega leta, stal pa naj bi približno 285.000 ameriških dolarjev.
Slika 4: ENHANG 184 – prvi dron za prevoz oseb

Vir: http://www.wired.co.uk/news/archive/2016-01/07/ehang-184-personal-drone car/
viewgallery/623781 (pridobljeno 09.04.2016).
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Razvoj napreduje in cilj je razviti drone za množični prevoz ljudi in tovora. Čez desetletje
bomo tako risanko »The Jettsons«, vsaj kar se tiče mobilnosti, lahko živeli v praksi. Po
opravkih bomo dejansko leteli, poklic pilota, voznika bosta preteklost. A pred tem bomo
morali preseči še precej ovir – miselnih, pravnih in tehnoloških.
4.2 Uporaba dronov
Droni danes širši množici še najbolj predstavljajo igračo ali sredstvo za razvedrilo in
zabavo. Najbolj spretno jih upravljajo naši potomci, ki imajo tudi izvrstno razvite spretnosti
koordinacije gibanja dronov, kar je gotovo rezultat časa, ki ga preživijo ob računalniških
igrah. Dejansko pa je uporabnost dronov ob razvoju programske opreme mnogo širša,
morda celo brezmejna. Predstavljajmo si sodobno kmetijo, posestvo z več deset hektarji
obdelovalnih površin, na katerih se prideluje velike količine kultur. Kmet zjutraj požene dron
in z njegovo pomočjo razmeroma hitro pregleda, kako raste njegov pridelek. Ko posname
stanje in presodi situacijo, se odloči, da bo, denimo, zaradi izbruha bolezni opravil škropljenje
na prizadetem posevku, ostale kulture pa bo poškropil preventivno. Tako pripravi škropiva,
napolni rezervoarje na dronu, nastavi področje in smer letenja ter začne škropiti. Z droni je
mogoče kulture natančneje poškropiti ter ob tem jasneje razmejiti področja, na katerih je
potrebna kurativa, od tistih, na katerih je treba pridelek zgolj preventivno zaščititi.
Slika 5: Uporaba drona za škropljenje v kmetijstvu

Vir: https://www.pinterest.com/pin/65302263322150369/?from_navigate=true
(pridobljeno 09.04.2016).
Natančnost škropljenja – le po posevku, z nižje višine – omogoča tudi zmanjšati vpliv škropiv na
okolje. Dejansko lahko en sam operater poskrbi za zelo veliko področje in, ker ni treba škropiti
s pomočjo traktorjev, se zmanjšujejo tudi emisije izpustov v okolje, ne nazadnje pa je potrebne
manj delovne sile, kar pripomore k večji učinkovitosti pridelave. A droni se v kmetijstvu ne
uporabljajo zgolj za nadzor in škropljenje. Opravijo lahko tudi sejanje, gnojenje, zalivanje in
druga dela, kot so nadzor živine, varstvo pred plenilci ter zganjanje živine.
Gotovo ne obstaja področje ali dejavnost, kjer ne bi mogli uporabiti dronov in z njim povezanih
programskih tehnologij. Danes pravzaprav ni serije ali dnevnih poročil, v katerih ne bi videli
posnetkov, ki so jih naredili s pomočjo dronov – množična uporaba za sredstva poročanja, v
filmski industriji, reklamni industriji, ko se droni uporabljajo kot »leteče kamere«. Policija je
v številnih državah prepoznala prednosti dronov kot podporo pri svojem delu – v Rusiji po
zadnjih informacijah s pomočjo radarjev, ki so nameščeni na drone, policija kontrolira hitrost
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voznikov. Uporabljajo jih v primeru prometnih nesreč, saj je policija v le nekaj minutah
zatem, ko prejme obvestilo o nesreči, seznanjena s situacijo preko slike. Tako se odloči, kako
bo ukrepala, še preden dejansko pride na kraj nesreče. Droni omogočajo tudi, denimo,
pregon kriminalcev in sledenje storilcem kaznivih dejanj, ko promet ali druge okoliščine
preprečujejo sledenje po kopnem, iskanje in lociranje pogrešanih oseb, nadzorovanje mej
in območij omejenega gibanja, prisluškovanje in zbiranje podatkov.
Drone s pridom uporabljajo gasilci – zdaj predvsem za lociranje žarišča požara, nadzorovanje
širitve požara in njegovega obsega ter razmer, ki vladajo na požarišču. Pričakovati je mogoče,
da bodo droni požare, posebno tiste na težko dostopnih področjih, kmalu tudi gasili. Droni
predstavljajo tudi podporo reševalcem, saj lahko dron, opremljen z defibrilatorjem, v nekaj
minutah prispe do osebe s srčnim zastojem in vzpostavi komunikacijo s centrom prve moči,
oseba, ki je prisotna ob obolelemu človeku, pa ob navodilih centra uporabi defibrilator
ter predvsem zaradi hitre intervencije reši življenje in nato počaka na prihod reševalcev
(YouTube: TU Delft Ambulance drone).
Slika 6: Dron defibrilator

Vir: http://www.tudelft.nl/en/current/latest-news/article/detail/ambulance-drone-tu-delftvergroot-overlevingskans-bij-hartstilstand-drastisch/ (pridobljeno 09.04.2016).
Podobno vlogo ima lahko dron pri reševanju kopalcev – dron, opremljen z rešilnim pasom,
potrebuje manj kot minuto, da prileti do utapljajoče se osebe, medtem ko reševalcu to vzame
več minut. Reševalec takoj, ko opazi osebo v stiski, k njej napoti dron z rešilnim pasom, drugi
reševalec pa odhiti k utapljajočemu se s čolnom in reševanje je precej bolj učinkovito. V
Avstraliji reševalci iz vode drone uporabljajo tudi za nadzor morja pred morskimi psi.
Geometrom droni že lajšajo delo na terenu in povečujejo njihovo učinkovitost. Z droni
geodeti naredijo topografski posnetek terena v nekaj minutah. Podjetje Modri planet je
za potrebe geodetskih podjetij razvilo celosten sistem za zajemanje prostorskih podatkov
iz zraka in njihovo obdelavo ter pretvorbo v natančne 3D modele. Rešitev je sestavljena iz
drona, ki iz zraka fotografira izbrani teren, in fotogrametričnega programa 3Dsurvey, ki tako
pridobljene 2D fotografije s pomočjo algoritmov računalniškega vida pretvori v natančne
ortofoto načrte, oblake točk in digitalne 3D modele terena. Delo, za katerega so v preteklosti
potrebovali nekaj dni, je opravljeno v manj kot uri. Ta rešitev omogoča povsem avtomatsko
obdelavo podatkov in hitro, enostavno ter učinkovito poizvedovanje in zajemanje podatkov
o prostoru. Vsakodnevno delo geodetov je tako zelo olajšano, s pridobljenimi podatki
pa lahko izdelujejo gradbene načrte, geodetske izmere, preučujejo poplavna in druga
potencialno nevarna območja kar iz zraka ali, denimo, izračunajo prostornino nasutega ali
izkopanega materiala (http://www.tp-lj.si/modri-planet-doo.html).
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Dejavnost paketne dostave bo v prihodnosti gotovo izključno v domeni dronov. Testna
uporaba že poteka tako v Evropi kot v ZDA, kjer veliki spletni prodajalci, pošte ali paketni
dostavljavci uspešno preskušajo to dostavno možnost. Na tem področju sicer obstajajo še
številni pravni in tehnični zadržki, ovire, vendar je pričakovati, da jih bodo glede na prednosti,
ki jih droni predstavljajo v transportnem segmentu tako za okolje kot stroške poslovanja,
v prihodnosti uspešno razrešili. V ZDA močno lobirajo za sprostitev omejitev, ki jih FAA
namerava umestiti v pravila za komercialno letenje dronov. Temeljni zadržek je vprašanje,
kako zgotoviti varnost na nebu in zemlji.
Ob predstavljenih primerih rabe dronov obstajajo še številni drugi – uporaba v primeru
naravnih katastrof, zbiranja vzorcev in raziskovanja delovanja vulkanov, podzemnih jam,
pregledov gozdov, elektrodistribucijskih, naftnih, plinskih in drugih vodov, pomoč in
podpora v zavarovalništvu tako pri prevzemu rizika kot pri obdelovanju škodnih zahtevkov.
Večja razširjenost in poznavanje prednosti dronov ter razvoj novih programov in programskih
tehnologij, ki jih bodo droni uporabljali, bodo pokazali in dodali še precej novih uporabnosti.
4.3 Pri uporabi dronov ni omejitev le nebo
V prihodnjih letih bosta industrija dronov in z njo povezan razvoj tehnologije zelo napredovala.
Trditvi pritrjujejo tudi sredstva, ki jih nameravajo podjetja in posamezniki vložiti v to industrijo,
vendar pa bo razvoj ob tem kot že do zdaj trčil v številne ovire. Na eni strani so te povezane
s tehničnimi in tehnološkimi rešitvami, na drugi strani pa obstajajo pravne ovire, ki so morda
celo teže rešljive kot prve, ker zadevajo vprašanje varstva zasebnosti in varnosti.
4.4 Pravna ureditev
Med največjimi težavami, s katerim se srečujemo uporabniki in lastniki dronov, država in
zavarovatelji, je pravna praznina. V Sloveniji, denimo, do zdaj še nimamo pravilnika, ki bi
urejal problematiko dronov. Predstavniki države na to odgovarjajo, da je vprašanje dronov
urejeno, in sicer v Zakonu o letalstvu (Ur. l. RS, št. 81/2010) ter v Pravilniku o ultralahkih
letalnih napravah (ULN) (Ur. l. RS, št. 107/2008). Temu sicer lahko delno pritrdimo, saj so v
Pravilniku o ultralahkih letalnih napravah med letalnimi napravami, za katere se določila
pravilnika uporabljajo, navedeni tudi zrakoplovi brez posadke, z operativno maso, ki ne
presega 150 kilogramov, razen modelov, ki ne ogrožajo varnosti letenja. Kateri so modeli, ki
ne ogrožajo varnosti letenja, je glede na razvoj dronov, zapisano preohlapno. Droni so resda
lahko majhni in imajo nizko maso, a dosegajo visoke hitrosti – nekateri modeli tudi več kot
140 kilometrov na uro – in tako predstavljajo veliko nevarnost v zračnem prometu. Pravilnik
sicer dovoljuje omejeno komercialno uporabo ULN, vendar izrecno prepoveduje komercialni
prevoz potnikov, tovora ali pošte. Po določilih pravilnika morajo biti ULN vpisane v register
ali evidence, imeti svojo registrsko oznako, dovoljenje za letenje, piloti zaključeno ustrezno
izobraževanje in licenco. Do današnjega dne nimamo informacije, da bi bil kateri dron v
Republiki Sloveniji izpolnjeval te zahteve zakonodaje.
Skladno z omenjenim pravilnikom lahko ultralahke letalne naprave letijo v pogojih
vizualnega letenja, v času pol ure pred sončnim vzhodom do pol ure po sončnem zahodu, ne
smejo leteti nad določenim območjem, ki je skladno z zakonom razglašeno za prepovedano
ali pogojno prepovedano cono. Naprava mora leteti najmanj 300 metrov nad skupinami
ljudi, 50 metrov nad daljnovodi, cestami, železnicami, žičnicami, antenskimi sistemi ter
drugimi podobnimi objekti, sicer pa lahko naprava leti pod najmanjšo višino, določeno za
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vizualno letenje. Kolikšna je ta višina, kdo vodi evidence dronov, kdo lahko upravlja z njimi,
po kakšnem usposabljanju, kakšno zavarovanje mora imeti in drugo, so vprašanja, na katera
v obstoječi zakonodaji ne najdemo odgovorov. Vendar droni letijo nad Slovenijo, dejansko
vsi nezakonito!
V večini drugih držav članic EU pravilniki obstajajo, a ureditev nikakor ni enotna. Evropska
agencija za varnost letalskega prometa (EASA) je pripravila smernice, skladno s katerimi naj
bi države članice uredile zakonski okvir letenja dronov, vendar dolgo pričakovane skupne
ureditve na ravni EU, kar bi bilo edino smiselno, še ni. Droni spadajo v sektor letalskega
prometa, ki je, kar zadeva pravni okvir in varnost letenja, na mednarodni ravni enotno
urejen s konvencijami. Tudi za ureditev področja dronov bi bila v prihodnosti smiselna enaka
rešitev, vendar se verjetno čaka na to, kako bodo uredili področje komercialnega letenja
dronov v ZDA. Zvezna agencija za letalski promet (FAA) je leta 2013 že uredila področje
zasebne uporabe dronov, leta 2015 pa je objavila predloge oziroma smernice ureditve
komercialnega letenje dronov do maksimalne vzletne teže 25 kilogramov ter prejela k
njim številne pripombe in dopolnila, ki jih zdaj preučuje. Pričakovati je, da bo zakonodajna
ureditev komercialne rabe dronov v ZDA zagledala luč sveta sredi letošnjega poletja. S
predlogom je vpeljana zahteva, da se leti dronov opravljajo le podnevi, da morajo biti droni
med letom vedno v vidnem polju operaterja in leteti na višini od 61 do 152 metrov. Vendar
v vmesnem času, ko poteka razprava zainteresirane javnosti, FAA podeljuje tudi posebna
dovoljenja za komercialne lete (zbiranje podatkov v urbanih območjih, letenje zunaj vidnega
polja operaterja, letenje mikrodronov – maksimalna vzletna teža do 2 kilograma – pod 61
metri višine) in tako testira zakonodajne predloge v praksi. Temeljni cilj, ki ga FAA zasleduje
je, da bo normativna ureditev uporabe dronov zadostila izredno strogim zahtevam, ki danes
veljajo glede varnosti letalskega prometa. Kritiki pravijo, da omejitve pomenijo zavoro
razvoju, ki da je brezmejen. Najti pravo pot, ki bi zadostila zahtevam varnosti in ne omejila
razvoja, predstavlja izziv za strokovno javnost in politiko.
4.5 Nevarnosti, povezane z droni
Večji del pomanjkljivosti, ki jih imajo droni in ki danes predstavljajo nevarnosti, bo z razvojem
odpravljen, gotovo pa ne vse. Nevarnosti, ki so jim droni izpostavljeni, segajo od vremenskih
razmer, ko droni ne morejo leteti ob padavinah ali vetrovnem vremenu, do pomanjkljivosti
zaradi motenj in nestabilnosti GPS in radio-frekvenčnih motenj, ki lahko povzročijo izgubo
nadzora nad upravljanjem drona. Težavo predstavljajo tudi baterije, ki napajajo drone
– njihove kapacitete niso velike, z vsakokratnim polnjenjem pa se njihova zmogljivost še
krči. Proizvajalci se trudijo te pomanjkljivosti omiliti z rešitvami, kot so samodejna vrnitev
drona na izhodišče in varen pristanek ob izpraznitvi baterije, vgrajujejo pripomočke za varen
pristanek ob izpraznitvi baterije (padala) in podobno.
Zaradi njihove majhnosti drugi uporabniki zračnega prostora dronov pogosto ne opazijo ali
zaznajo, zato predstavljajo spričo možnosti za trk v zraku veliko grožnjo varnosti letalskega
prometa. Incidenti, ko upravljavci dronov s svojimi podvigi ogrozijo varnost letenja v zračnem
prostoru, so pogosti, znani so tudi primeri, ko so zrakoplovi zaradi trka z dronom strmoglavili.
Tako je cilj narediti drone opazne, vidne z vgradnjo sistemov, ki omogočajo načrtovanje
poleta, sledenje in izogibanje drugim objektom v letalskem prometu (v fazi testiranja je
prototip _Low Altitude Tracking and Avoidance System, LATAS), ali avtomatiziranih sistemov,
ki poleg sledenja leta omogočajo tudi pošiljanje opozoril operaterjem drona o poteh letenja,
vremenskih razmerah in omejitvah v letalskem prostoru (Unmanned Aerial System Traffic
Managment System, UTM). Dokler pa bo gibanje drona odvisno le od operaterja, bodo trki z
drugimi objekti še zmeraj predstavljali veliko nevarnost.
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Upravljanje drona deluje na podlagi povezave med dronom in komandno konzolo, motnje
povezave ali prekinitev le-te pomenijo izgubo nadzora nad dronom oziroma prepustitev
upravljanja vsiljivcu. Tehnologija, ki poganja drone, je izpostavljena kibernetičnim tveganjem
in z njimi povezanim nevarnostim. Če pride dron v neprave roke, predstavlja resno grožnjo
varnosti – ne le v letalskemu prometu, temveč nasploh. Kako ustaviti osebe, katerih namen
je splošno ogrožanje varnosti, morda tudi terorizem?
Tako hitro, kot se razvija tehnologija dronov, smo na drugi strani priča tudi hitremu razvoju
tehnologije, ki drone ustavlja oziroma uničuje. »Ustavljanje« sumljivih dronov s pomočjo
laserjev, motilcev frekvenc ter pooblastil policiji in vojski za sestrelitev je le nekaj ukrepov,
katerih učinkovitost je vprašljiva. Na Nizozemskem se je policija pridružila združenju Guard
From Above, ki uporablja za ustavljanje nevarnih dronov ptice ujede. Posebej usposobljeni
orli zagrabijo dron v letu, ne da bi se pri tem sami kakorkoli poškodovali (gre za »lo-tech«
rešitev za »hi-tech« problem). Tehnološko izpopolnjena rešitev prihaja iz podjetja Airbus,
kjer so razvili proti-dronski sistem, ki temelji na kombinaciji radarjev, infrardečih kamer in
iskalcev smeri. Sistem identificira potencialno nevaren dron na razdalji do 10 kilometrov,
oceni morebitno nevarnost in ga lahko onemogoči. Sistem omogoča tudi odkriti mesto, kjer
se nahaja operater drona. V Veliki Britaniji pa so razvili t. i. SkyWall 100 anti dron net bazooka,
tj. sistem, ki deluje po principu ročnega raketometa, ki izstreli mrežo, zajame nevarni dron in
ga s pomočjo padala spusti na tla. V prihodnje se obeta več tovrstnih modelov.
Omejitev vdora v zasebnost in zbiranje podatkov, kar omogočajo droni in njihova tehnologija,
nelegalno zbiranje podatkov in njihova obdelava pomenijo izziv tako za zakonodajo kot tudi
za razvijalce tehnologije. Novejši modeli dronov lahko zbirajo podatke z velike oddaljenosti,
tehnologija omogoča prepoznavanje obrazov, slednje in nadzor, ne da bi posameznik
karkoli posumil. Tovrstne funkcije, ki morda predstavljajo dobrodošel pripomoček za organe
pregona v boju zoper kriminal, vendarle pomenijo prevelik poseg v osebnostne pravice.
Tako orodje v rokah zlikovcev pomeni grožnjo za splošno varnost ljudi in premoženja.
4.6 Zavarovanje dronov
Droni predstavljajo veliko priložnost za zavarovalnice, saj naj bi po nekaterih napovedih
v prihodnosti dron postal to, kar je danes avtomobil – osnovno prevozno sredstvo. Hiter
razvoj dronov, širok spekter njihove uporabe in dostopnost nakazujejo na množičnost
uporabe danes in v prihodnosti, pred zavarovalnicami pa je izziv, kako se spoprijeti z novo
vrsto nevarnosti, ki jih ni malo.
Po veljavni zakonodaji o obveznih zavarovanjih v prometu in Uredbi ES 785/2004 je
zavarovanje odgovornosti upravljavca ali operaterja dronov obvezno le za drone, katerih
maksimalna vzletna masa je 20 kilogramov ali več. Ker je takšnih dronov malo ali nič, to
pomeni, da za večino dronov, ki frčijo okoli nas, po zakonu ni treba skleniti zavarovanja
odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim. In le od lastnikove ali upravljavčeve vesti je
odvisno, ali bo sklenil takšno zavarovanje odgovornosti ali ne.
Zavarovanje drona in upravljavske konzole proti nevarnostim, kasko zavarovanje, je bolj kot
ne v razvijajoči se fazi. Poleg vseh nevarnosti, ki so jim droni izpostavljeni, oviro zagotovo
pomeni zakonska ne-ureditev. To zavarovatelje napotuje, da v zavarovalnih podlagah sami
narekujejo omejitve in pogoje upravljanja dronov, kar pa ovira razvoj produkta. Temeljni
pristop zavarovalnic v tujini je, da kasko zavarujejo le drone, ki opravljajo komercialno
dejavnost, ne pa dronov za zasebno uporabo. Z večanjem vrednosti dronov je pričakovati
tudi povečanje povpraševanja po kasko zavarovanju. Potencial je velik, tveganje je neznano
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tako glede škodne pogostosti kot glede stroškov popravila. Izkušnje nam bo prinesla
prihodnost.
Poleg zavarovanj kaska in odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, zavarovalni
trgi v tujini ponujajo zavarovanje produktne odgovornosti za proizvajalce dronov in
tehnologije, povezane z droni, zavarovanje pred kibernetičnimi tveganji, razmišlja se tudi o
produktih za zavarovanje pred osebno škodo zaradi vdora v zasebnost.
5. PLOVBA BREZ KAPITANA IN POSADKE
Vozila brez voznika, zrakoplovi brez pilotov – temu logično sledi tudi ladja brez kapitana in
posadke. Ali že obstaja? Ali vozi po svetovnih oceanih? Kaj se zgodi v primeru neprilik, kdo
rešuje tovor?
Kot pri vozilih in zrakoplovih je tudi pri vodnih plovilih velik del razvoja opravila vojaška
industrija. Prav v teh dneh so v ZDA splavili Morskega lovca, prvo povsem robotsko ladjo, ki
bo avtonomno plula po svetovnih oceanih in morjih, opravljala taktične in vojaške naloge,
kot so sledenje in uničevanje podmornic, vse brez posadke. Da so testirali ladjo in njeno
umetno inteligenco naučili vseh pravil mednarodne plovbe, vključno s pravili mednarodne
Konvencije za izogibanje trčenju na morju, so potrebovali dve leti. Ladja, ki jo poganjajo
dizelski motorji, bo zmogla pluti tudi v zelo prometnih vodah. To ji omogočata napreden
elektronski vid in sposobnost natančne identifikacije ostalih plovil. Za prepoznavanje in
razvrščanje med drugimi plovili uporablja napreden radarski sistem, sistem kamer in poseben
identifikacijski sistem, s pomočjo katerega lahko tudi sledi točno določenemu plovilu. Za
orientacijo uporablja tudi pogled od zgoraj, ameriške vojaške satelite ter napredne sonarje
nad in pod gladino.
V komercialni plovbi je vedno pomembna kapaciteta tovora, ki ga ladja lahko prevaža, in
zagotovo bi bile zanimive rešitve, ki bi omogočile plovbo mega kontejnerskih ladij brez
posadke. To je fikcija, vendar že obstajajo načrti za avtonomne ladje v priobalni plovbi za
prevoz tovora. Iskanje rešitev, s katerimi bi v okviru Evropske unije razbremenili cestno
omrežje, ki redno trpi zaradi zastojev in povečevanja prebivalstva v urbanih delih, in bi
prevoz tovora preusmerili na vodne poti, zmanjšali škodljive emisije v okolje in zmanjšali
operativne stroške, je pripeljala do razvoja načrta ladje ReVolt.
Na Norveškem model te avtonomne kontejnerske ladje že nekaj časa testirajo. Njena kapaciteta
naj bi bila 100 kontejnerjev, poganjala bi jo 3.000 KWh močna baterija, ki zadostuje za plovbo
do 100 navtičnih milj in pomeni preusmeritev v zelene, obnovljive vire energije. Načrt za ladjo je
razvilo svetovno največje klasifikacijsko društvu DNV GL, cilj je bil doseči ničelne emisije, visok
izkoristek energije, minimalne stroške vzdrževanja in plovbo brez posadke, ki sicer pomeni za
zavarovalno industrijo veliko tveganje zaradi možnosti človeške napake.
Tehnologija, ki bo omogočala plovbo avtonomnih ladij, se razvija, vendar še ni povsem
dovršena. S perspektive tveganj mora biti razrešenih še nekaj ovir, kot so zmogljivost,
obstojnost in varnost baterij, razvoj elektronskega vida za zaznavanje objektov – ne le
drugih ladij in infrastrukture, opremljene z radarji in GPS, pač pa tudi naključnih, kot so
»tavajoče« ladje, kontejnerji in drugi predmeti, ki jih najdemo na odprtih morjih in oceanih
in pomenijo nevarnost za trčenje. Najti je treba tudi rešitve za odkrivanje in avtomatsko
gašenje požarov in eksplozij na ladji ter rešitve za situacije, ko tehnologija odpove. Prav pa
je, da se zavarovatelji seznanimo z razvojem in skupaj z načrtovalci idej prihodnosti iščemo
rešitve, ki bodo olajšale oceno rizikov.

106

6. SKLEP
Vstopamo v obdobje, ko se bodo v prometu zgodile spremembe in uveljavile tehnologije,
za katere smo še nedolgo tega mislili, da so del oddaljene prihodnosti. A že zdaj postaja
vse bolj jasno, da bodo prometna sredstva in z njimi celoten sistem prometa v naslednjih
desetih letih doživela večji razvojni preskok kot kadarkoli doslej. Pospešenemu razvoju
infrastrukture, ki bo zagotavljala brezhibnost delovanja, ob sočasni odprtosti za nadaljnji
razvoj ter za aplikacijo tehnologij, ki jih še ne poznamo, se ne bo mogoče izogniti. To bodo
namreč zahtevali vse bolj obsežni in inteligentni sistemi podpore in pomoči voznikom, sistemi
aktivnega upravljanja prometa in komunikacija med vozili. Pa vendar so analitiki večinoma
prepričani, da bo ta koncept (avtonomna vožnja) vpeljan postopno, po evolucijskem in ne
po kakšnem revolucionarnem izročilu. Tako se bo na primer delež avtonomno delujočih
avtomobilov v vsakdanjem prometu povečeval zelo počasi. Po napovedih bo globalni delež
samodejno delujočih avtomobilov znašal leta 2035 od 20 do največ 35 odstotkov, vsa druga
vozila v globalnem javnem prometu bodo še zmeraj upravljali ljudje.
Avtonomna vozila in sistemi za pomoč pri vožnji bi lahko po nekaterih ocenah do leta 2030
znižali število prometnih nesreč tudi do 50 odstotkov. T. i. Car sharing bo na račun prihranka
in ekologije postal vse bolj priljubljena vožnja. Ob uvajanju sistemov za samodejno vožnjo
bodo nastalo škodo v primerih nesreč v čedalje večjem številu primerov dolžni pokriti
proizvajalci in ne lastniki vozil. V odvisnosti od tega, kdaj bodo številne novosti prešle v
množično uporabo, lahko zavarovalnice pričakujejo, da bodo do leta 2030 pobrale pri
avtomobilskem zavarovanju od 15 do 45 odstotkov manj zavarovalnih premij.
Navzlic temu pa analitiki že zdaj opozarjajo na nove poslovne priložnosti in marketinške potenciale,
ki jih prinaša trend avtonomne vožnje. Ključna za preživetje bosta sposobnost prepoznavanja tržnih
potencialov in tesno povezovanje s ključnimi partnerji, zlasti iz IT branže. Tudi zavarovalniški sektor
se lahko razširi – in to tudi mora storiti – s svojo vlogo pri zniževanju tveganj drugih subjektov in
omogoči nadaljnji napredek družbe. Čeprav se morda nekatera od omenjenih prihodnjih tveganj
ne bodo nikoli udejanjila, druga pa se zagotovo bodo, velja, da prej, kot se jim bo zavarovalniški
sektor začel prilagajati, bolje bo pripravljen na jutrišnje izzive in priložnosti.
Upravljanje nastajajočih zavarovalnih tveganj zahteva agilnost in pozornost. Žal ne obstaja
čudežna rešitev, ki bi delovala v vseh primerih, saj nove grožnje in priložnosti prihajajo v
različnih oblikah in obsegu ter od številnih virov. Vendar pa lahko sodelovanje in izmenjava
znanja prek različnih interesnih skupin zavarovalniškemu sektorju pomaga, da se bolje
pripravi na spoprijemanje z nastajajočimi tveganji.
Tudi slovenske zavarovalnice bodo morale skrbno spremljati in opazovati tveganja, ki jih
lahko pričakujejo v bližnjem ali nekoliko bolj oddaljenem časovnem horizontu. Vse bolj
pomembno pa bo postalo tudi tesnejše povezovanje in sodelovanje v zavarovalniški
dejavnosti z namenom minimiziranja pričakovanih nastajajočih tveganj.
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AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA IN NOVE TEHNOLOGIJE
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POVZETEK
Avtomobilska industrija je na pragu revolucije, ki jo spodbuja hiter razvoj tehnoloških
komponent. To bo zagotovo vplivalo na številna druga področja, tudi na zavarovalništvo. V
prispevku se ukvarjamo z vplivom novih tehnologij na področje avtomobilskih zavarovanj,
kjer je pričakovati, da bo eventualno nastalo škodo sčasoma prevzel proizvajalec. Ogledali
si bomo vpliv na prevare v zavarovalništvu, ki same po sebi predstavljajo precejšen delež v
izgubi dohodka zavarovalnic. S pomočjo tehnologije lahko marsikatero prevaro prepoznamo
učinkoviteje, po drugi strani pa lahko prav ta tehnologija zlorabe omogoča. Dotaknemo
se tudi škodnega vidika, pri čemer analiziramo vpliv človekove napake kot vzrok nesreče,
Euro NCAP ocenjevanje varnosti vozil ter sanacijo poškodb v povezavi z varnostjo in stroški
popravila.
ABSTRACT
The automotive industry is on the verge of a revolution that is encouraged by rapid
development of technology. All this will surely have an impact on different areas including
insurance. This paper examines the influence of new technologies on car insurance. It is
expected that eventually manufacturers will take responsibility for damage caused by their
automated cars. We looked at the impact on insurance frauds which represent quite large
proportion of the loss of income. With the help of new technologies we can identify many
frauds more effectively but on the other hand it is this new technology that can allow frauds.
We also examine the aspect of car damages where we analyze the impact of human error
as the cause for the accidents, Euro NCAP evaluation of vehicle safety and relation between
safety and repair costs.
1. UVOD
Avtomobilska zavarovanja v osnovi zajemajo kritje škode na predmetu zavarovanja in kritje
škode iz odgovornosti. Na oboje vplivajo tehnološke spremembe, ki se pri vozilih pojavljajo
v velikem razvojnem obsegu in v časovno vedno krajših obdobjih. V nadaljevanju bomo zato
podali kratek pregled novih tehnologij, ki se pojavljajo v avtomobilski industriji, in tehnologij,
ki bodo v prihodnosti zelo vplivale na celotno industrijo. Analizirali bomo prednosti in slabosti
novih tehnologij v smislu prevar, ogledali si bomo, kaj prinašajo nove tehnologije glede
škodnega vidika, in predstavili nekatere možne smeri razvoja zavarovalniških produktov.
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2. NOVE TEHNOLOGIJE
Avtomobilska industrija je na pragu velikih sprememb. Desetletja tehnoloških raziskav
in nenehnega razvoja avtomobilov so privedla do stopnje, ko avtonomno vozilo ni več le
plod človeške domišljije, ampak bo kmalu postalo realnost. Na Sliki 1 je prikazan razvoj
varnostnih komponent v osebnih vozilih, ki bodo v bližnji prihodnosti ključna za popolno
avtomatizacijo vozil.
Slika 1: Časovnica razvoja varnostnih komponent

Vir: Lastni.
Tehnologije za preprečevanje nesreč so sestavljene iz sistemov, ki vozniku pomagajo pri
vožnji in jo naredijo, kolikor je le mogoče, varno. Sistemi spremljajo voznika in okolico vozila
in v primeru, ko zaznajo potencialni trk, aktivirajo ustrezne varnostne ukrepe – zvočna
in svetlobna opozorila, avtomobil začne zavirati … V nadaljevanju si bomo nekaj od teh
sistemov pogledali podrobneje.
2.1 Preprečevanje naleta vozila
Sistem za preprečevanja naleta vozila (ang. Front Slika 2: Vozilo samodejno zavira in tako
prepreči nalet
crash prevention) uporablja različne senzorje, kot
so kamere, radarski in laserski merilniki (LIDAR). Ob
prehitrem približevanja vozilu spredaj se aktivira
opozorilni sistem, ki v začetni fazi generira zvočno in
svetlobno opozorilo ter predpripravi zavore in tako
poveča efektivnost zaviranja v primeru, če se voznik
odloči zavirati. Če se voznik ne odzove, začne sistem
na določeni oddaljenosti zavirati samodejno.
Vir: Insurance Institute for Highway
Treba pa se je zavedati, da sistem ne more preprečiti
Safety, 2015.
naleta v prav vsakem primeru, lahko pa pomembno
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zmanjša obseg škode, saj so hitrosti pri trku mnogo nižje, kot bi lahko bile brez sistema.
Nekateri sistemi lahko poleg vozil zaznajo tudi pešce (Insurance Institute for Highway Safety,
2015).
2.2 Radarski tempomat
Radarski tempomat (ang. Adaptive cruise Slika 3: Radarski tempomat ohranja vozilo
na varni razdalji
control) se pogosto smatra kot pripomoček
za povečanje udobja in ne kot varnostni
element, vendar je tesno povezan s sistemom
za preprečevanje naleta. Razlika med
navadnim in radarskim tempomatom je v
tem, da ko nastavimo želeno hitrost vozila,
radarski tempomat preko senzorjev (po
navadi radarji, ki so montirani za sprednjim
Vir: Insurance Institute for Highway Safety, 2015.
odbijačem) meri in s pomočjo motorja in
zavor tudi ohranja razdaljo do vozila pred nami (Insurance Institute for Highway Safety, 2015).
2.3 Opozorilo menjave voznega pasu oziroma sistem za preprečevanje zapustitve
voznega pasu
Sistem za opozorilo ob menjavi voznega pasu (ang. Lane Slika 4: Sistem za preprečevanje
zapustitve voznega pasu
departure warning) oziroma za preprečevanje zapustitve
samodejno popravi smer
voznega pasu (ang. Lane-keeping support) deluje s
vozila
pomočjo kamere, ki je nameščena na vrhu vetrobranskega
stekla, in spremlja oznake na cestišču ter opozori voznika,
če ta začne zavijati s svojega voznega pasu, ne da bi
uporabil smerokaz. Sistemi opozarjajo voznike na različne
načine, denimo z zvokom ali vizualnimi opozorili, nekateri
sistemi pa uporabljajo tudi vibriranje volana ali sedeža.
Sistemi za preprečevanje zapustitve voznega pasu z lahkim
zaviranjem oziroma zavijanjem samodejno poravnajo
smer avtomobila proti sredini voznega pasu (Insurance Vir: Insurance Institute for Highway
Safety, 2015.
Institute for Highway Safety, 2015).
2.4 Opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu
Slika 5: Primer vizualnega opozorila
Sistem za opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu
(ang. Blind spot detection) nas opozarja na morda
spregledano vozilo, ki se giblje v mrtvem kotu in ga v
stranskih vzvratnih ogledalih ne vidimo. Na ogledalu
se prikaže vizualno opozorilo. Če kljub temu nakažemo
spremembo pasu s smerokazom, nas sistem opozori
tudi zvočno. Nekateri sistem gredo še korak dlje in
lahko aktivirajo tudi zavore in zavijejo z volanom Vir: Https://teslamotorsclub.com/tmc/
ter tako vozilu preprečijo zamenjati pas (Insurance
threads/blind-spot-hardwarechanges-pending.45367/.
Institute for Highway Safety, 2015).
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2.5 Sistem za pomoč pri parkiranju in vzvratnem speljevanju s parkirnega prostora
Sistem za pomoč pri parkiranju in vzvratnem speljevanju Slika 6: Sistem zazna prihajajoče
vozilo in po potrebi zaustavi
s parkirnega prostora (ang. Park assist and backover
avtomobil
prevention) pomaga vozniku, da laže parkira vozilo, pri
vzvratnem speljevanju s parkirnega prostora pa mu nudi
zaščito pred vozili in pešci, ki jih je morda spregledal.
Za pomoč pri vzvratni vožnji so na vozilo nameščeni
senzorji, kot so kamere, radarji in ultrazvočni senzorji.
Sistemi s kamero prikazujejo sliko na vzvratnem ogledalu
ali zaslonu, nekateri sistemi pa lahko celo zarišejo
predvideno pot vozila. Če voznik spregleda drugo vozilo,
ga sistem zvočno opozori ali, če je to potrebno, vozilo
Vir:		Insurance Institute for Highway
zaustavi (Insurance Institute for Highway Safety, 2015).
Safety, 2015.
2.6 Žarometi
Razvoj žarometov je v zadnjih letih izjemno dinamičen. Slika 7: Prilagodljivi žarometi
Usmerjen je predvsem v manjšo porabo energije,
večjo učinkovitost svetilnosti, torej v kakovostnejšo
osvetljenost ceste, veliko vlogo pa ima tudi dizajn.
Vse popularnejši so t. i. prilagodljivi ali samodejni
žarometi, ki vozniku omogočajo čim boljšo vidljivost
glede na trenutne vozne pogoje, hkrati pa niso moteči
za druge udeležence v prometu – v to smer gre Vir: http://www.avtofil.si/laserski(pospešeno) tudi razvoj (Ferko).
zarometi-v-resnici-na-cesto-nesveti-laserska-svetloba/bmw_i8_2/ .
Vrste žarometov:
- halogenski žarometi
• klasične halogenske žarnice so stvar preteklosti, ker so manj učinkovite od sodobnih
rešitev
• svetijo slabše, barvna temperatura pa je manj prijazna voznikovim očem
• so pa še vedno najcenejše
- ksenonski ali xenon žarometi
• ksenonska tehnika je očem prijetnejša
• barva svetlobe je bližja sončni
• učinkoviteje osvetljujejo cesto
• imajo daljšo življenjsko dobo (2.000 ur proti 450 do 1.000 pri halogenski)
• proizvajajo več svetlobe z manj energije
- LED žarometi
• energetsko učinkovit sistem svetlobe
• s svojo barvo svetlobe, podobno dnevni, vozniku omogočajo večje udobje pri vožnji
• ponujajo veliko možnost za oblikovanje
• slabost pa so visoki stroški tehnologije LED
- matrični LED žarometi
Gre za nadgradnjo LED žarometa, kjer se z ugašanjem in prižiganjem posamezne diode
snop preoblikuje, v tem primeru pa je lahko okolica razsvetljena, del ceste, po katerem se
nam približuje drugo vozilo, pa zasenčen.
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-

laserski žarometi
Najnovejša inovacija na področju žarometov. Laserski žaromet lahko oddaja svetlobni
snop do dolžine 600 metrov, kar je enkrat več kot pri žarometih z LED-diodami. Žaromete
nadzira sistem, ki obdeluje podatke iz kamere, ter ustrezno nastavlja svetlobni snop tako,
da ta ne moti nasproti vozečih voznikov.

Prilagodljivi žarometi
Dinamični sistem prilagodljivih sprednjih žarometov omogoča najboljšo možno osvetlitev
ceste glede na tip vožnje:
- luči za mestno vožnjo
- luči za vožnjo po podeželski cesti
- luči za vožnjo po avtocestah
- prilagodljive dolge luči (ang. Adaptive Frontlighting System)
- dinamične luči za vožnjo v ovinek
- luči za vožnjo v slabem vremenu …
2.7 Avtonomna vozila
Avtonomno vozilo je vozilo, ki je sposobno opravljati vse vozne funkcije brez nadzora
voznika. Vozilo bo samo speljevalo, zaviralo, se vključevalo v promet, prehitevalo itd. Ker
takšna vozila ne bodo potrebovala voznikovega nadzora, bodo tudi konstrukcijsko drugačna
in naj ne bi vsebovala vzvodov, ki jih trenutno uporabljamo za upravljanje z avtomobilom,
kot so stopalke, volan, prestavna ročica itd. Potniki v vozilu naj bi tako imeli svobodo, da med
vožnjo porabijo čas po svojih željah.
Slika 8: Googlovo avtonomno vozilo

Vir: https://www.google.com/selfdrivingcar/how/.
Da bodo avtonomna vozila lahko normalno delovala, se bodo močno zanašala na lastne
senzorje in hkrati na informacije drugih vozil v prometu. Namreč, pričakovati je, da bodo
v prihodnosti vsa vozila medsebojno povezana in da bodo komunicirala. Prednost take
tehnologije je dobra pokritost in velik pretok informacij. Tako lahko, denimo, vozilo na podlagi
pridobljenih podatkov ob morebitnih nesrečah na cesti, zastojih in podobnih nepredvidljivih
dogodkih preračuna in izbere drugo najhitrejšo pot ter se tako izogne neprijetnostim.
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V procesu menjave voznega parka se ocenjuje, da bi bili t. i. vehicle-to-vehicle (V2V) sistemi
sposobni preprečiti približno 76odstotkov nesreč (Insurance Information Institute, 2015).
Slika 9: Primer »Vehicle-to-vehicle« (V2V) komunikacije med vozili

Vir: Https://www.car-2-car.org/index.php?id=5.
3. PREPREČEVANJE PREVAR
O zavarovalniški prevari govorimo, kadar nekdo zavarovalnici posreduje neresnične ali
napačne informacije, kadar namerno poškoduje ali uničuje stvari, kadar predloži lažne
dokumente ali sklene zavarovanje po škodnem dogodku – vse to z namenom, da bi od
zavarovalnice prejel določeno odškodnino, ki je, če bi navajal resnične podatke, sicer ne bi
dobil.
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) v svojem poročilu iz leta 2014 ugotavlja,
da povprečna organizacija na račun prevar izgubi približno 5 odstotkov svojih prihodkov
na leto. To predstavlja skupno več kot 3,7 trilijona dolarjev izgub na leto. Zanimiv je tudi
podatek, da si skoraj polovica organizacij ni nikoli povrnila morebitnih izgub, ki so jih utrpele
zaradi prevar. Učinkovito preiskovanje zavarovalniških prevar zato predstavlja pomemben
izziv, na katerega imajo velik vpliv tudi nove tehnologije na področju avtomobilske industrije.
V Zavarovalnici Triglav, d. d. največ zavarovalniških prevar odkrijemo prav na področju
avtomobilskih zavarovanj, kjer se srečujemo z iznajdljivimi goljufi, ki izbirajo nove pristope
lažnega prikazovanja škodnih dogodkov in fingiranja prometnih nesreč.
3.1 Podatki v vozilih
Poprej predstavljeni tehnološki napredek pomeni tudi, da je v sodobnih vozilih shranjenih
veliko podatkov o delovanju sistemov, napakah, ki se pojavijo ob trkih, načinu vožnje in
podobno. Prednost teh sistemov nista le večja varnost in udobje potnikov v vozilu, temveč
pomenijo tudi učinkovito orodje pri boju z zavarovalniškimi goljufi. Preiskovalci v zavarovalnih
družbah Skupine Triglav1 so zato leta 2015 začeli uporabljati napredno računalniško
1
Zavarovalne družbe Skupine Triglav so Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana in odvisne družbe na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji,
Makedoniji in Črni gori.
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forenzično orodje za odčitavanje podatkov iz vozil. Pridobljeni podatki se nato analizirajo
in primerjajo s podatki o škodnem dogodku, kar pogosto pomaga pri dokazovanju suma
prevare.
Podatki se beležijo v napravah EDR (Event data recorder), ki jim pogosto pravimo tudi »črne
skrinjice«, čeprav jih po načinu delovanja ne moremo primerjati s podobnimi letalskimi
napravami. Beležijo namreč samo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, in še to le
ob nastanku kritičnega dogodka. Prav tako ne beležijo zvoka ali slike ter lokacij gibanja
vozila. Primeri nekaterih parametrov, ki se lahko shranijo v EDR, so spremembe hitrosti
vozila, položaj volanskega obroča, vrtljaji motorja, temperatura motorja, napetost baterije,
številka šasije (VIN), sprememba hitrosti (∆v), uporaba zavor, stanje varnostih pasov, pritisk
v pnevmatikah, položaj stopalke za plin, stanje sistema ABS, kontrola stabilnosti, položaj
menjalnika itd. (Bodolo, 2016).
Zajemanje teh podatkov iz vozil omogočata orodji CDR (Crash Data Retreival) in CrashCube,
ki jih že uporabljajo številni preiskovalci zavarovalniških goljufij in policija nekaterih držav.
Orodje CDR je sestavljeno iz tabličnega računalnika, CDR vmesnika in ustreznih konektorjev,
preko katerih ga povežemo na vozilo. CDR odčita podatke v določenem časovnem intervalu
(običajno 5 sekund) pred kritičnim dogodkom, med njim in po kritičnem dogodku (Bodolo,
2016).
Analizo zajetih podatkov mora opraviti ustrezno usposobljeni analitik, s čimer se prepreči
napačna interpretacija shranjenih parametrov. Zajeti podatki lahko v kombinaciji z
matematično analizo gibanja vozila, izsledki ogleda kraja nesreče ter analizo trka in fotografij
pomagajo pri ugotavljanju natančnih okoliščin prometne nesreče. EDR tako predstavlja vir
objektivnih podatkov, ki lahko pomagajo pri preiskovanju sumov zavarovalniških prevar
(Connoly, 2014).
Orodje CrashCube zajema podatke iz centralnega računalnika in kontrolnih enot v vozilu
in je v uporabi za odčitavanje t. i. freeze frame podatkov, ki nastanejo ob trku ali drugem
kritičnem dogodku. Odvisno od modela vozila je mogoče odčitati podatke, kot so: hitrost
vožnje, uporaba varnostnega pasu, čas nesreče, položaj volanskega obroča, obrati motorja,
vgrajeni rezervni deli idr.
Slika 10: Orodje za pridobivanje in analizo podatkov

Vir: http://www.crashdatagroup.com/.
Pomembna lastnost opisanih naprav je, da z njimi ni mogoče spreminjati v vozilu shranjenih
podatkov, temveč jih lahko le odčitavamo. Analizirani podatki imajo zato forenzični pomen
in so lahko ključni pri ugotavljanju okoliščin prometne nesreče ter dokazovanju morebitnega
suma zavarovalniške goljufije. Pozitivne izkušnje z uporabo tega orodja kot pripomočkom
pri rekonstrukciji hujših prometnih nesreč ima tudi nizozemska prometna policija.
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3.2 Avtomobilska telematika
Avtomobilska telematika je tehnologija, ki omogoča spremljanje podatkov o vozilu in načinu
vožnje voznika (Finextra, 2012), pri tem pa uporablja različne komunikacijske naprave, kot
so: mobilni telefoni, navigacijske naprave, naprave za klic v sili in druge brezžične naprave v
vozilih. Telematika je vedno bolj pogosto v uporabi kot pripomoček pri upravljanju odnosov
s strankami. Tovrstne naprave v zadnjem času uporabljajo tudi zavarovalnice pri razvoju
novih zavarovalniških storitev in izračunu pravičnejše višine premije glede na način vožnje
posameznega zavarovanca. Avtomobilska telematika spremlja ključne podatke o delovanju
vozila, način vožnje, lokacijo in pot vozila, prevoženo razdaljo, opozorila o izrednih dogodkih
ipd. (Malamed, 2014). Poleg prilagajanja zavarovalne premije pa so navedeni podatki
uporabni tudi pri preiskovanju sumov zavarovalniških prevar. Podatki o hitrosti in zaviranju
lahko pomagajo pri ugotavljanju možnosti poškodb vratnih vretenc pri manjših trkih, kar
predstavlja eno najpogostejših shem prevar v Evropi in ZDA. Tudi podatki o lokacijah vozila
in prevoženih kilometrih lahko razkrijejo lažno navajanje okoliščin škodnega dogodka.
3.3 Avtonomna vozila in zavarovalniške prevare
V teoriji naj bi bili potniki v avtonomnih vozilih varnejši zaradi vgrajenih sistemov za
preprečevanje trka. Tri četrtine vseh prometnih nesreč naj bi se zgodilo pri hitrostih, nižjih
od 30 km/h, varnostni sistemi v avtonomnih vozilih pa naj bi preprečili trke pri hitrostih do
25 km/h in ublažili tiste pri hitrosti do 40 km/h (Bevan, 2014).
Prav trki pri nižjih hitrostih so za zavarovalnice zelo problematični spričo velikega števila lažnih
odškodninskih zahtevkov za poškodbe vratnih mišic. Pričakovati je, da bodo avtonomna
vozila vplivala na število manjših prometnih nesreč, s tem pa tudi na priložnostne goljufe,
ki tovrstne nesreče izkoristijo za uveljavljanje odškodnin, četudi niso utrpeli poškodb ali
bolečin. Kljub temu pa porast števila avtonomnih vozil ne bo vplival na načrtno organizirane
zavarovalniške prevare in kriminalne združbe. Slednje bodo zagotovo iskale nove poti za
izvrševanje goljufij, prirejanje podatkov v vozilih in vplivanje na sodobno tehnologijo
z digitalnimi orodji. Avtomobilsko industrijo je že pretresel dogodek, ko je 14-letni fant
s pomočjo opreme, ki jo je za 14 ameriških dolarjev kupil v trgovini z elektroniko, vdrl v
avtomobil. Vozilo mu je uspelo odkleniti, zagnati na daljavo ter vklopiti brisalce in luči. Sledilo
je še nekaj drugih tovrstnih dogodkov, ko je bil onemogočen ali prevzet nadzor ključnih
sistemov, kot so zavore in krmiljenje vozila (Tipan, 2015).
4. ŠKODNI VIDIK
V sklopu škodnega vidika si bomo pogledali nekaj statističnih podatkov, kriterije ocenjevanja
institucije Euro NCAP in ob dejanskem primeru predstavili razlike v višini škode.
4.1 Statistika prometnih nesreč
Raziskave, ki so bile opravljene v poznih sedemdesetih in v začetku osemdesetih minulega
stoletja, so pokazale, da ima več kot 95 odstotkov prometnih nesreč vzrok v človeški napaki.
Napake so razvrstili v štiri področja, ki so opisana v nadaljevanju (Salmon et al., 2005).
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4.1.1 Vpliv človeškega telesa in uma
-- Fizično stanje – alkohol, vpliv zdravil, zmanjšan vid …
-- Mentalno stanje – stres, čustveno razburjenje …
-- Doživetje – poznavanje ceste, nepoznavanje vozila …
4.1.2 Neposredni človeški vpliv
-- Prepoznane napake – nezbranost, distrakcije, spregled vozila …
-- Napake pri odločitvah – napačna ocena situacije, nepravilen manever, prevelika hitrost …
-- Omejena zmogljivost – otrplost v primeru panike …
4.1.3 Vpliv okolja
-- Stanje cest – neustrezna signalizacija, poškodbe cestišča, slabo projektiranje …
-- Ambient – vidljivost, hitre vremenske spremembe …
4.1.4 Vpliv vozila
-- Slabe pnevmatike, slabo vzdrževanje, težave z zavorami, težave z lučmi in svetili …
Z razvojem varnostnih sistemov postajajo vozila vedno bolj varna. To potrjujejo tudi statistični
podatki, iz katerih je mogoče razbrati trend zmanjševanja števila prometnih nesreč.
Tabela 1: Prometne nesreče in posledice v zadnjih petih letih

Vir: https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/Analiza-in-pregled-stanja-varnosticestnega-prometa-v-letu-20151.pdf.
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4.2 Euro NCAP
Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme) objektivno in neodvisno
ocenjuje uspešnost vozil na evropskem trgu pri zagotavljanju varnosti na cesti. Ocena temelji
na štirih pomembnih področjih, ki so opisana v nadaljevanju (Euro NCAP, 2015).
4.2.1 Zaščita odraslih potnikov v vozilu
-------

Čelni trk – zamaknjena ovira
Čelni trk – trčenje po celi širini avtomobila
Bočni trk – simulacija trka z vozilom
Bočni trk – simulacija trka v drevo ali steber
Poškodbe vratu
Sistem proti naletu pri nizkih hitrostih (v mestu)

4.2.2 Zaščita otrok
-- Otroški sedeži
-- I-Size
-- Enostavnost pritrjevanja otroških sedežev (možnost napake)
4.2.3 Zaščita pešcev
-----

Zaščita glave
Zaščita medenice in zgornjega dela nog (nad koleni)
Zaščita spodnjega dela nog (od kolen navzdol)
Sistem za zaznavanje pešcev

4.2.4 Varnostni sistemi
------

Elektronski nadzor stabilnosti
Opomnik o pripetem varnostnem pasu
Sistem za nadzor hitrosti
Samodejno zaviranje v sili pri višjih hitrostih
Sistem za opozarjanje pri spreminjanju voznega pasu

4.3 Sanacija poškodb v povezavi z varnostjo in stroški popravila
Neprimerno je govoriti o povečanih stroških popravila, če so stroški nastali zaradi številnih
izboljšav v povezavi z varnostjo potnikov in drugih udeležencev v prometu. Dejstvo pa je, da
se zaradi neprestanih izboljšav na področju varnosti, v vozila vgrajujejo vse bolj kompleksni
materiali in sistemi, ki v procesu popravila vozila zahtevajo izključno menjavo posameznih
poškodovanih delov (dostikrat kar celotnih sklopov – npr. zračne vreče), prav tako pa zelo
zožijo krog pooblaščenih oseb, ki smejo opraviti posamezno popravilo. Vozilo postaja
kompleksni sistem, na katerem je mogoče opravljati posege (popravila) le ob doslednem
upoštevanju navodil proizvajalca, sama dejavnost pa zahteva vse bolj usposobljene izvajalce.
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Če navedemo le nekaj kritičnih con:

Slika 11: Cone varnostne kletke

-- Varnostna kletka vozila
• konstrukcija vozila je zasnovana tako, da v
primeru trka lahko absorbira čim večjo količino
energije (stisljiva cona)
• prenos energije na potniški prostor pa mora
biti minimalen, kar zagotavlja minimalne
deformacije in manjšo možnost poškodb
• poraba visoko kakovostnih materialov in Vir: http://motorchase.com/pt/2016/01/
seguranca-dinheiro-e-padroes-o-quenatančno predvidevanje poškodb ob različnih
leva-vidas-de-segunda-classe/.
trkih
-- Zračne vreče v kombinaciji z varnostnimi pasovi
Slika 12: Zračne vreče v vozilu
• senzorji na sodobnih vozilih so narejeni tako,
da se zračna blazina sproži samo ob določenih
pogojih trka
• intenziteta, kot in tip trka vplivajo tako, da se
zračna blazina sproži le pri močnih in srednjih
trkih in celo samo na območju trka
• večina zračnih vreč se sproži s pirotehničnimi
sredstvi in lahko deluje le enkrat
• za polnjenje zračne vreče je potrebnih približno Vir: http://indianautosblog.com/2010/07/
25 milisekund, kar je, denimo, 5-krat manj, kot airbags-facts.
traja mežik z očesom
• neustrezna montaža (popravilo, poseg) ima lahko za posledico časovno neustrezno
proženje zračne vreče, zakasnitev za zgolj nekaj milisekund pa pomeni ločnico med
življenjem in smrtjo
-- Asistenčni sistemi, povezani z radarji in kamerami
• kakršen koli poseg na delih vozila, kjer se nahajajo ti elementi (stekla, odbijači …),
zahteva tudi ponovno in natančno umerjanje teh sistemov – v nasprotnem primeru
njihovo delovanje ni več zanesljivo, zaradi česar lahko pride tudi do nesreč
Slika 13: Asistenčni sistemi, povezani z radarji in kamerami

Vir: http://www.extremetech.com/extreme/157172-what-is-adaptive-cruise-control-andhow-does-it-work/2.
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-- Električna vozila
-- Žarometi
• postajajo vse bolj kompleksen in vse bolj Slika 14: Prilagodljivi žarometi
pomemben del vozila, ki zelo vpliva na varnost
(videti in biti viden)
• danes je v uporabi več različnih tipov, trg pa
zaznamujeta ekstremno hiter razvoj, širitev
spektra funkcionalnosti in uporabe, vse skupaj
pa vpliva tudi na velike cenovne razlike
o halogenski žarometi – cenovni rang od 200
do 300 evrov
o ksenonski žarometi – cenovni rang od 700
Vir: Http://www.emercedesbenz.
do 1.200 evrov (prilagodljivi ksenon)
com/Sep08/25_001417_
o LED žarometi – cenovni rang od 1.200 do
Mercedes_Benz_Introduces_
1.700 evrov
New_Adaptive_High_Beam_
o matrični LED žarometi – cenovni rang od
Assistant.html
1.800 do 2.100 evrov
o laserski žarometi – cenovni rang od 2.800 do 3.500 evrov
5. PRIHODNOST ZAVAROVANJA VOZIL
V prihodnosti je mogoče spričo razvoja avtomobilske industrije pričakovati na področju
avtomobilskih zavarovanj povsem nove izzive. Že zdaj je jasno tudi, da bodo potrebne velike
spremembe v sami zakonodaji, ne samo na državni ravni, temveč na evropski in svetovni.
Prvi problem se pojavi že pri sami opredelitvi voznika, ki je po dunajski konvenciji iz leta
1968 definiran kot oseba.
V nadaljevanju bomo preučili nekaj možnosti razvoja avtomobilskih zavarovanj.
5.1 Zavarovanje s pomočjo telematike
Zavarovanje s pomočjo telematike je v svetu navzoče že dlje, v Sloveniji pa jo je prva
predstavila Zavarovalnica Triglav, pri kateri si lahko vozniki z merjenjem s pomočjo
pametnega telefona zagotovijo popust pri avtomobilskih zavarovanjih. Nasploh je bistvo
telematike oceniti voznika in mu na podlagi njegovih navad in načina vožnje ponuditi ceno
zavarovanja. Da bi bila ocena čim bolj realna, je treba voznika stalno preverjati. To lahko
dosežemo z napravami, ki jih pritrdimo na vozilo, vendar se je ta način izkazal za neuspešnega
predvsem zaradi previsokih vstopnih stroškov. Zavarovalnice bodo morale iskati rešitve v
neposrednem sodelovanju s proizvajalci, ki bi z dovoljenjem stranke zavarovalnici omogočili
dostop do želenih podatkov. Ena od možnosti je tudi uporaba sistemov eCall, ki bodo od leta
2018 obvezni v vozilih.
5.2 Upoštevanje naprednih varnostnih sistemov pri zavarovanju
Vozila, ki imajo implementirane napredne varnostne sisteme, so izpostavljena manjšemu
tveganju za morebitne prometne nesreče. Ne gre spregledati dejstva, da nekatere sisteme
upošteva tudi Euro NCAP pri oceni varnosti vozila. Zavarovalnice bi se lahko odzvale enako
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in uporabnikom vozil, v katera so vgrajeni napredni varnostni sistemi, ponudile popust pri
sklepanju zavarovanja. Sisteme bi lahko razporedili v različne skupine, z različno vrednostjo
popusta.
Kljub pričakovanemu zmanjšanju števila nesreč pa je treba paziti na stroške popravila, saj
se ti z boljšanjem tehnologije in večanjem števila komponent višajo. Zaenkrat še ni povsem
jasno, ali bo zmanjšanje pogostnosti nesreč zares privedlo do zmanjšanja stroškov, ki
nastanejo zaradi škod (Insurance Information Institute, 2015).
5.3 Prepletanje avtomobilskih zavarovanj z zavarovanjem proizvajalčeve
odgovornosti
Lani oktobra je predsednik švedskega proizvajalca vozil Volvo Håkan Samuelsson presenetil
z izjavo, da bi morali proizvajalci avtonomnih vozil prevzeti odgovornost za nesreče, ki bi jih
povzročila njihova vozila. Kmalu za tem sta se podobno odzvala tudi Google in MercedesBenz (Bigelow, 2016). V prvi fazi je Volvo že prevzel kritje odgovornosti za nesrečo, ki bi se
zgodila pri uporabi samodejnega parkiranja njihovih vozil.
Vendar pa ni pričakovati, da bodo proizvajalci krili škodo v vseh primerih. Odgovornosti
zagotovo ne bodo prevzeli v primeru, ko bodo vozila upravljali ljudje, ter v primeru ko se
vozilo v avtonomni vožnji ne bo moglo izogniti nesreči zaradi nepredvidljivih dejanj drugega
voznika.
Tako bodo avtomobilska zavarovanja na trgu navzoča in potrebna še kar nekaj časa, ob tem pa
je sčasoma pričakovati zmanjšanje števila zavarovanj na račun proizvajalčeve odgovornosti.
Pri kritju fizične škode na avtomobilu in kritju škode, ki je bila povzročena zaradi elementarnih
nesreč, ni pričakovati večjih sprememb, predvideno pa je, da se bo znižala cena teh zavarovanj,
predvsem na račun manjše pogostosti nesreč (Insurance Information Institute, 2015).
5.4 Zavarovanje proti elektronskim vdorom v vozilo
Povezana vozila lahko predstavljajo tudi povsem drugačne nevarnosti. Z vedno več
elektronskimi komponentami in t. i. infotainment sistemi, ko so vozila povezana z
uporabnikovimi napravami (pametnimi telefoni, urami, tablicami …), obstaja tudi večja
možnost nelegalnih vdorov v sistem. Vdor je seveda možen tako v eni kot v drugi smeri –
preko naprave vdremo v avtomobil ali obrnjeno.
Zavarovalnice bi lahko ponudile zavarovanje pred takimi vdori, ki bi stranki krilo škodo zaradi
zlorabe nelegalno pridobljenih podatkov, škodo, ki bi bila povzročena tretjim osebam, itd. V
tujini podobna zavarovanja že obstajajo, z razvojem avtonomnih vozil pa se bodo zagotovo
v prihodnjih letih še bolj razvila in razširila.
6. SKLEP
Avtomobilska industrija se razvija zelo hitro in je na pragu največjih sprememb v zadnjem
stoletju. Vozila postajajo zaradi novih tehnologij vedno bolj varna, predvsem na račun
zmeraj manjše vloge voznika in njegovih odzivov v ključnih trenutkih. Pomemben dejavnik
v zavarovalništvu na področju avtomobilov predstavljajo prevare, pri čemer pa se z zmeraj
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več elektronskimi komponentami veča možnost odkrivanja le-teh. Na drugi strani pa se je
pokazala ranljivost avtomobilske industrije na področju zaščite proti elektronskim vdorom.
Vsi omenjeni dejavniki bodo v prihodnosti močno vplivali tudi na zavarovalništvo, saj je
pričakovati, da bo z uvedbo novih tehnologij v zaključni fazi izpopolnitve tehnologij in v
odvisnosti od zakonske regulative o tako imenovani »vožnji brez voznika« morebitno nastalo
škodo posledično prevzel proizvajalec. V podobni obliki pa se takšno kritje že nakazuje
oziroma jamči za posamezne faze pri upravljanju z vozilom (npr. pri samostojnem parkiranju).
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DODATEK – RAZLAGA KRATIC POMOŽNIH SISTEMOV
· ABC – Active Body Control (sistem aktivnega vzmetenja)
Sistem ABC je Mercedesova izvedba sistema aktivnega vzmetenja s posebnimi vzmetnimi
nogami, katerim so dodali dodaten hidravlični del, kjer se s spreminjanjem tlaka
uravnavajo nihanja do 5 Hz (pospeševanje, zaviranje, zavijanje in podobno). Nihanja od
6 do 20 Hz, ki so posledica vožnje čez neravnine, pa še vedno prenašajo običajne vzmeti.
Zaradi združitve obeh sistemov se avtomobil v ovinkih praktično ne nagiba več.
· ABS – Anti-Lock Braking Sistem (sistem proti blokiranju koles med zaviranjem)
Kolesa zaradi močnega zaviranja zablokirajo in upravljanje z volanom postane nemogoče.
Da bi se temu izognili, je treba izmenoma pritiskati in popuščati zavorni pedal. Takšnemu
zaviranju pravimo tudi zaporedno zaviranje. V kritičnih situacijah pogosto za takšno
zaviranje ni na voljo dovolj časa. Zato pri vozilih, opremljenih s sistemom ABS, računalnik
nadzoruje vrtenje koles in ob premočnem zaviranju samodejno izvede serijo pritiskov in
popuščanj na zavore. Tako kolesa ne blokirajo, s tem vozilo ne drsi, volan pa ostane dovolj
odziven, da lahko voznik varno zavije in ustavi.
· ACC – Active Cruise Control (aktivni tempomat)
ACC je nadgradnja klasičnega tempomata. Aktivni tempomat namreč z radarskim tipalom
zaznava avtomobile pred seboj in v takšnem primeru prilagodi hitrost, kljub voznikovemu
ukazu po večji hitrosti, hitrosti vozila pred seboj.
· ADS – Adaptive Dämpfung System
ADS je Mercedes-Benzov sistem, ki je dodan pnevmatskemu vzmetenju. Avtomobilu, ki
je opremljen s sistemom ADS, se pri večjih hitrostih nekoliko zniža podvozje, kar vpliva na
lego na cesti, zmogljivosti in porabo goriva, hkrati pa vzdržuje stalno oddaljenost od tal
ne glede na obremenitev v potniškem in prtljažnem prostoru.
· AGS – Adaptive Gearbox Shift (prilagodljivi samodejni menjalnik)
AGS omogoča, da voznik avtomobila s samodejnim menjalnikom izbere enega od dveh
tipov vožnje. Ponavadi ju izbiramo s tipkama, ki sta označeni s »C« (Comfort ali udobna
vožnja) in »S« (Sport ali športna vožnja). V prvem primeru menjalnik pretika pri nižjih
motornih vrtljajih, v drugem pa pri višjih. Delovanje menjalnika nadzoruje elektronika. V
novejših modelih se dodaja tudi možnost »E«, kar pomeni ekonomično prestavljanje.
· ALB – Anti Lock Braking (sistem proti blokiranju koles med zaviranjem)
ALB je Hondina označba za sistem, ki preprečuje blokiranje koles med zaviranjem. Naloga
je torej enaka, zasnova pa zelo podobna sistemu ABS. ALB je bila tudi komercialna oznaka
sistema proti blokiranju koles v starejših Fordovih avtomobilih.
· ASC – Automatic Stability Control
ASC je sistem, ki sta ga skupaj razvila Bosch in BMW. Da gnani kolesi, pri katerih je v
nekem trenutku med pospeševanjem zaradi slabšega količnika trenja med kolesi in
podlago možen zdrs, ne bi zdrsnili, v delovanje motorja, natančneje v vbrizg in vžig,
poseže elektronika in zmanjša razpoložljivi motorni navor, dokler se položaj ne spremeni.
Avtomobil je zato laže obvladljiv in varnejši za vožnjo, poraba goriva in obraba gum pa
manjši. Elektronika deluje z enakimi tipali kot sistem ABS, ki je seveda v takšne avtomobile
vgrajen serijsko.
· ASC+T – Automatic Stability and Traction Control
ASC+T je nadgradnja sistema ASC. Preden poseže elektronika v delovanje motorja, najprej
pošlje ukaz zavori tistega kolesa, ki skuša zdrsniti, in ga nekoliko zavre. Če to ni dovolj in
kolo (kolesi) še naprej zdrsava, zmanjša navor s posredovanjem pri delovanju vbrizga in
vžiga. Odzivi sistema so seveda – tako kot pri drugih, z elektroniko podprtih sistemih –
merljivi v milisekundah.
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· ASMS – Automatic Stability Management System
ASMS je elektronsko podprt sistem za boljšo stabilnost vozila v kritičnih voznih razmerah
znamke ITT Automotive. Vključuje tudi zavorni ABS in številna tipala, ki nadzirajo gibanje
vozila, na podlagi teh podatkov pa elektronika ukazuje delovanju motorja (navor) in
zavor, da umiri vozilo.
· ASR – Anti Slip Regulation (sistem proti zdrsavanju pogonskih koles)
Deluje obratno kot ABS, vsi sklopi sistema pa so skoraj identični. Učinek je podoben kot
pri mehanski zapori diferenciala, le da se tu navor na osi ne razdeli na polovico na vsakem
kolesu, ampak se prilagaja glede na stanje podlage, na kateri stoji posamezno pogonsko
kolo. Če se pogonska kolesa začnejo vrteti na mestu, regulacija zdrsa pogonskih koles
zmanjša navor in zagotavlja boljši oprijem. Pri posameznih valjih v motorju se sistematično
prekine dovod goriva, kar zniža moč motorja in s tem prenos pogonske moči. Regulacija
zdrsa pogonskih koles zagotavlja več udobja in varnosti med vožnjo na vseh vrstah
cestišča. Kolesa ne zdrsavajo niti na spolzkem cestišču, tako da je pospeševanje čim bolj
harmonično in udobno. Ko se sistem vključi, se prižge ustrezna kontrolna lučka. Nekatere
izvedbe so opremljene tudi z elektronsko zaporo diferenciala EDS. ASR je sestavni del
elektronskega programa stabilnosti ESP.
· ATM – Adaptive Transmission Management (prilagodljivi samodejni menjalnik)
ATM spada k najsodobnejšim elektronsko nadzorovanim samodejnim menjalnikom.
Elektronika se med vožnjo »uči«, tj. spoznava način vožnje voznika, temu pa potem
prilagaja samodejnost pretikanja. Pri mirnejšem vozniku je tako pretikanje hitrejše in pri
nižjih vrtljajih, pri bolj športno nastrojenem pa poznejše in pri visokih motornih vrtljajih.
· AUC – Automatische Umluft Control (sistem samodejnega prezračevanja)
AUC je sistem prestižnejših avtomobilov znamke BMW. Ko posebno tipalo zazna, da je
zrak zunaj avtomobila onesnažen, samodejno zapre dotok zunanjega zraka in preklopi
sistem zračenja na kroženje zraka v kabini. Tovrstne sisteme najdemo v vseh prestižnejših
avtomobilih, jih pa proizvajalci danes ne označujejo več s kratico.
· BAS – Brake Assyst (zavorni asistenčni sistem)
BAS je sistem, ki po hitrosti, s katero voznik pritisne na stopalko zavore, prepozna kritično
situacijo in do konca ojača zavorno silo. Pri Mercedes-Benzu so namreč ugotovili, da ljudje
v kritičnih primerih večinoma premalo močno pritisnejo na zavoro. Takrat pomaga BAS.
· BST – Battery Safety Terminal
BST je BMW-jev element pasivne varnosti, namenjen preprečevanju požara pri trčenju.
Poseben pirotehnični vložek na začetku pozitivnega električnega kabla se v trenutku, ko
se sproži varnostna blazina, sproži tudi sam in odmakne električni kabel, kar onemogoči
nastanek kratkega stika in s tem iskre, ki bi lahko zanetila požar.
· CAN sistem – controller area network system
Gre za sodoben in hkrati hiter način posredovanja podatkov med tipali in osrednjo
računalniško enoto v avtomobilu.
· CNG – Compressed Natural Gas
CNG pomeni stisnjeni naravni plin. Plin ima v primerjavi s tekočino nekaj desetkrat večjo
prostornino (manjšo gostoto), zato kot tak ni primeren za gorivo v avtomobilu, saj bi
potreboval okrog tisočlitrsko posodo za gorivo. Zato je plin stisnjen (pri tem naraste
tlak, zato se utekočini, prostornina pa se zmanjša) in ga takšnega lahko skladiščimo kot
pogonsko gorivo.
· CVT – Continously Variable Transmision
CVT je tip samodejnega menjalnika, katerega značilnost je, da ima neskončno število
prestav. Prvi avtomobil, ki je imel vgrajen takšen menjalnik, je bil nizozemski Daf, danes
pa imajo takšen menjalnik nekateri Fiati, Subaruji, pa tudi MGF in Audi A6 (Multitronic).
Njegova prednost v primerjavi s klasičnim samodejnim menjalnikom je, da med
prestavljanjem ni značilnega »cukanja«, slabost pa, da še ni primeren za vgradnjo v
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avtomobile z močnejšimi motorji. Sestoji je iz dveh jermenic, ki ju sestavljata po dva
prisekana stožca. Ta se med seboj lahko premikata v osni smeri, s čimer se jima spreminja
premer oziroma prestavna razmerja. Jermen, ki teče med njima, je bil nekoč iz gume, zdaj
pa je sestavljen iz jeklenih delov, kar povečuje zanesljivost in trajnost takšnega menjalnika
DBC Dynamic Brake Control
DBC je sistem, ki nadgrajuje sistem CBC. Poleg elektronske porazdelitve zavorne sile lahko
DBC po potrebi v kritičnem položaju tudi poveča zavorno silo, če voznik sicer hitro reagira,
a premalo pritisne na stopalko, in tako zmanjša zavorno pot.
DISA – Differenzierte Sauganlage
DISA je okrajšava za BMW-jev sistem spreminjanja dolžine sesalnih cevi, ki ga vgrajujejo
predvsem v svoje štirivaljnike. Sistem deluje tako, da sta zbirni sesalni cevi valjev 1 in 4 ter
valjev 2 in 3 ločeni med seboj s posebno loputo, ki jih v odvisnosti od vrtljajev motorja
združi v celoto ter tako izboljša dinamične karakteristike pretoka zraka v motor.
DSA – Dynamic Stability Assistance
DSA je Volvov elektronski nadzor nad zdrsom gnanih koles, katerega program je
zasnovan tako, da ob zdrsu pogonskih koles motorju odvzame moč oziroma navor ter
tako ustavi drsenje koles in jim s tem »povrne« oprijem s podlago. DSC (Dynamic Stability
Control) je, kot pove že ime, dinamični nadzor nad stabilnostjo vozila. Vključuje sistem
ASC+T, ki je nadgrajen z aktivnim nadzorom zavor; te lahko sproži (in sicer neodvisno
po posameznih kolesih) v trenutku, ko vstavljeni program to zahteva (gre pa za zaznavo
prečne nestabilnosti vozila), ne da bi voznik pohodil stopalko zavore.
DSC – Dynamic Stability Control
DSC je komercialna oznaka za sistem ESP v vozilih BMW.
DSG – Direkt-Shalt-Getriebe
DSG menjalnik je elektronsko vodena dvojna sklopka klasičnega ročnega menjalnika; je
povsem ali polovično avtomatiziran in je brez klasičnega pedala za sklopko. Prvi menjalnik
z dvojno sklopko izhaja iz podjetja Porsche, kjer so takšne menjalnike v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja izdelovali za dirkalne avtomobile. Rečeno preprosto, dva ločena
menjalnika in sklopki, ki so vgrajeni v eno ohišje, delujejo kot ena enota. Menjalnik je
skonstruiral Borg Warner. Na začetku ga je patentiral Volkswagnov koncern (obsega
tovarne avtomobilov Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Lamborghini, Bentley, Bugatti,
Porsche in Volkswagen gospodarska vozila) s podporo IAV GmbH. Z uporabo dveh med
seboj neodvisnih sklopk, DSG dosega krajše trajanje prestavljanja in odpravo pretvornika
navora klasičnega avtomatskega menjalnika.
DSTC – Dynamic Stability & Traction Control
DSTC je Volvova različica že dobro poznanega elektronskega stabilizacijskega programa,
ki ga poznamo predvsem pod kratico ESP.
EBD – Electronic Brakeforce Distribution
EBD je elektronski sistem, ki natančno določa zavorno moč, tako da pri tem stabilnost
avtomobila, ko gre za smer vožnje, ni ogrožena. Sistem namreč nadzira intenzivnost
zaviranja na posameznem kolesu in ga hkrati uravnava, tako da pri tem ni načeta stabilnost
vozila. Smer vožnje, ki jo zaukaže voznik, tako kljub zelo močnemu zaviranju ostaja takšna,
kot jo je izbral voznik z zasukom volanskega obroča. EBD je sistem, ki je nujno povezan z
zavornim sistemom ABS.
EBV – Electronisbe Bremskraft Verteilung
EBV je sistem, ki nadzira intenzivnost zaviranja na posameznem kolesu in ga hkrati
uravnava tako, da pri tem ni načeta stabilnost vozila. Smer vožnje, ki jo zaukaže voznik,
tako kljub zelo močnemu zaviranju ostaja takšna, kot jo je izbral voznik z zasukom
volanskega obroča.
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· ECU – Engine Control Unit
Je nadzorna enota za delovanje motorja. Vbrizg, vžig in druge operacije motorja (v
povezavi s številnimi tipali v avtomobilu) namreč nadzira računalniška enota, ki mora biti
za brezhibno delovanje motorja zmogljiva in dovolj hitra.
· EDC – Electronic Damper Control
EDC je oznaka za elektronski nadzor nad delovanjem blažilnikov v avtomobilih znamke
BMW. Pri blažilnikih s takim nadzorom ima voznik na voljo izbiro med udobnejšo vožnjo
(nastavitev komfort) z mehkejšo nastavitvijo blažilnikov ter bolj športno vožnjo (nastavitev
šport), kjer nekoliko trše blaženje omogoča manjše nagibanje vozila v ovinkih in s tem
nekoliko manj udobno vožnjo.
· EDC – Electronic Diesel Control
EDC pomeni tudi elektronski nadzor nad vbrizgom pri dizelskih motorjih. Zmogljiv in
hiter računalnik namreč nadzira delovanje magnetnih ventilov, s čimer določi čas, trajanje
in količino vbrizganega goriva.
· EDS – Elektronisbe Differencialsperre
EDS je ime, ki ga uporabljajo pri Volkswagnu in Seatu za izvedbo elektronske zapore
diferenciala.
· EGR – Exbaust Gas Recirculation
EGR je sistem, pri katerem je ventil nameščen v povratni vod izpušnih plinov v sesalni
kanal. Vračanje izpušnih plinov zmanjšuje vrednost strupenih neizgorelih dušikovih
oksidov. Danes ga vgrajujejo samo v dizelske motorje, ki so opremljeni le z oksidacijskim
katalizatorjem. Ta namreč odpravlja le vsebnost neizgorelih ogljikovodikov in dušikovega
monoksida.
· EMC – ElectroMagnetic Compatibility
EMC je pojem, ki označuje vpliv različnih elektromagnetnih valovanj (radijskih valov,
mobilnega telefona) na razmeroma občutljive elektronske sisteme, ki nadzirajo delovanje
avtomobila.
· EPS – Electric Power Steering (elektični servo volan)
EPS se imenuje z elektromotorjem ojačeni servo volan, ki ga srečamo med drugim tudi
pri Oplu. Sistem ima vsekakor prednosti zaradi manjše porabe goriva, saj servo okrepitev
deluje le, kadar je to potrebno, regulacija stopnje servo okrepitve je veliko preprostejša, s
tem cenejša in, navsezadnje, sistem deluje, tudi če motor ne.
· ESP – Electronic Stability Program (elektronski program stabilnosti)
Razvilo ga je nemško podjetje Robert Bosch v sodelovanju z avtomobilskim proizvajalcem
Mercedes-Benz. Leta 1993 se je ta sistem kot dodatna oprema začel vgrajevati v limuzine
višjega cenovnega razreda. Elektronski sistem za nadzor stabilnosti vozila vozniku pomaga
obdržati nadzor nad vozilom v kritičnih oziroma nepredvidenih dogodkih na cesti. V
takšnih primerih mora voznik praviloma zelo ostro zavreti in zaviti, pri tem pa lahko vozilo
začne zanašati. Vozilo uspe obvladati le redkim voznikom. Ta sistem pripomore k večji
varnosti tudi na spolzkih cestah. ESP povezuje dva sistema, in sicer sistem proti blokiranju
koles (ABS) in sistem proti zdrsu koles (ASR).
· ETC – Electronic Traction Control
ETC je elektronski nadzor nad zdrsom gnanih koles, ki je podoben sistemu ASC. S sistemom
ETC so opremljeni Volvovi avtomobili.
· ETS – Electronic Traction System
ETS opravlja z zavornim sistemom ABS, ki zavira polgred, katere kolo pri pospeševanju
zdrsuje, enako nalogo kot ASD. Oba sistema pripadata znamki Mercedes-Benz, le da
so sistem ASD zaradi zmanjšanja sestavnih delov opustili, saj potrebuje za delovanje
neodvisen hidravlični zavorni sistem.
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· EV – Electric Vehicle (električno vozilo)
EV je ameriška kratica za avtomobil na električni pogon.
· FDR – Fahr Dynamik Regelung
FDR je še eno elektronsko pomagalo, rezultat skupnega dela tovarn Bosch in MercedesBenz. Pomeni nadaljnji korak pri uvajanju naprave proti blokiranju koles v kombinaciji
z nadzorom nad zdrsom gnanih koles. Ta par nadzira in odpravlja zdrse, ki se pojavijo v
smeri vožnje, FDR pa odpravlja prečne zdrse. Ti povzročajo podkrmiljenje, če zdrsujeta
prednji kolesi, in prekrmiljenje, če zdrsujeta zadnji. Ko v ovinku zdrsujeta prednji kolesi,
pošlje krmilna enota sistema FDR ukaz zavoram zadnjih koles in tako omili značilno
podkrmiljenje. Ko v ovinku zdrsujeta zadnji kolesi, FDR zavre prednji kolesni par. Sistem
FDR je tudi v primerjavi z drugimi tovrstnimi sistemi zelo zapleten (in zato tudi zelo drag),
saj potrebuje za delovanje poleg zelo zmogljive (štirikrat zmogljivejše od tiste pri sistemu
ABS) krmilne enote še kup tipal, ki sporočajo hitrost vrtenja vsakega od koles, prečne
pospeške, položaj volanskega obroča in položaj stopalk plina in zavore. Kljub zapletenosti
pa tudi FDR ni vsemogočen, saj v primeru, ko zdrsujejo vsa kolesa, fizikalnih zakonov pač
ni mogoče spreminjati.
· F.I.R.S.T – Fully Integrated Road Safety Tecbnology
F.I.R.S.T. je skupek mnogih varnostnih naprav, ki varujejo tako potnike kot tudi sam
avtomobil. Ta sistem varuje potnike in vozila znamke BMW.
· GPS – Global Positioning System
GPS je sistem, ki omogoča natančno določanje položaja prek satelitov. V avtomobilizmu
je zelo uporaben, če je v kombinaciji z na CD-romu vstavljeno zemljepisno oziroma
prometno karto. Vgrajeni softwear pokaže na zaslonu položaj vozila in tudi pot do
želenega cilja, če le-tega določite.
· HDC – Hill Descent Control
HDC je elektronika, ki deluje v povezavi z zavornim sistemom ABS in skrbi, da pri strmejših
spustih vozilu pomaga zavirati, ne da bi voznik pritiskal na pedal za zavoro. HDC so razvili
pri Land Roverju za model Freelander, ki je polterenec brez reduktorja.
· IC -lnflatable Curtain
IC je Volvova zračna zavesa, ki se napihne po celotni dolžini vozila in s tem varuje glave
potnikov ob bočnem trku.
· IMS – lnstant Mobility System
IMS je rezultat Dunlopovega razvoja rezervnega kolesa, ki zasede mnogo manj prostora
kot običajno rezervno kolo. IMS je pravzaprav sestavljen iz 12 voltnega kompresorja in
posode z lepljivo, neškodljivo snovjo, ki zakrpa predrto gumo. Tudi taka guma ima potem
omejitev hitrosti na 80 km/h.
· IRD – lntermediate Reduction Drive
IRD je Steyrjev sredinski diferencial, ki pri štirikolesno gnanih avtomobilih daje prednost
pogonu na le en kolesni par, in šele ko tema kolesoma zdrsne, prenese navor tudi k
drugemu kolesnemu paru. Gre torej za kombinacijo dvo- in štirikolesnega pogona s
prednostmi obeh.
· ISOFIX
Beseda je skovanka dveh: ISO (International Standard Organisation, Mednarodna
organizacija za standarde) in FIX, ki označuje pritrditev. Tu gre za standardizirana
pritrdilna mesta za otroške sedeže v avtomobilih, s čimer so pritrditev poenostavili, ker pa
je preprosta, je vselej enako kakovostna. To pomeni, da je sedež vedno trdno pritrjen in
s tem predvidljivo varen za otroka pri trčenju. Standardni ISOFIX omogoča tudi uporabo
različnih sedežev v vseh avtomobilih brez večjih težav.
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· ITS – lnflatable Tubular Structure
ITS je BMW-jeva varnostna blazina, namenjena zaščiti glave potnika pri bočnem trku.
Od klasične varnostne blazine se razlikuje po namestitvi in po principu, saj ITC ostane
nekaj časa napihnjena, ker mora preprečiti udarec v šipo tudi večkrat zapored (denimo
med prevračanjem avtomobila). ITC ni univerzalna zaščita, temveč le nadgradnja sistema
bočne varnostne blazine.
· JTD – uniJet Turbo Diesel
JTD je oznaka za sodobne (sicer dvoventilske) turbodizelske motorje s sistemom »common
rail« za dovod goriva (skupni vod) znamke Alfa Romeo. Ta kratica označuje tudi različico
modela, kmalu pa bodo motorje te družine vgrajevali tudi v avtomobile znamk Fiat in
Lancia.
· MPI – Multi Point Injection
MPI ali večtočkovni vbrizg pomeni, da poteka vbrizg v bencinski motor prek tolikšnega
števila šob, kolikor je v motorju valjev. Ker je lahko odmerjanje (še posebno ob pomoči
elektronike) mnogo natančnejše, s takšnim načinom motor doseže boljše zmogljivosti in
porabi manj goriva kot pri enotočkovnem vbrizgu.
· NGV – Natural Gas Vehicle
NGV je Fordov izraz za (tudi serijsko narejena) vozila, ki jih poganja naravni plin. Namenjena
so predvsem manj razvitim trgom, kjer je preskrba z gorivom nestalna ali pa je bencin
zelo drag oziroma naravni plin zelo poceni.
· OBD – On Board Diagnostic
OBD je program v krmilni enoti vbrizga in vžiga, in sicer nadzoruje pravilnost njunega
delovanja. Bolj kot na ugodnejšo porabo goriva in zmogljivosti vpliva na pravilnost
delovanja in učinkovitost katalizatorja. Ta deluje pravilno le, če delujeta vžig in vbrizg
brezhibno. OBD zazna vsako pomanjkljivost v delovanju in to javi vozniku.
· PDC – Park Distance Control
PDC služi za pomoč pri parkiranju. Majhne ultrazvočne glave, vgrajene v odbijač
avtomobila, oddajajo signale in ko je ovira preblizu, so odboji signalov vse hitrejši in
pogostejši. Ultrazvočne glave so hkrati tudi sprejemniki in tako odboje zaznajo. Ko se ovira
bliža, začne sistem v potniškem prostoru oddajati zvočne signale, ki so s približevanjem
ovire vse pogostejši.
· PES – Poli Elipsoid System
PES se imenujejo Boschevi kompaktni žarometi. Posebna oblika omogoča izjemno dobro
izkoriščenost svetilnosti žarnice na le osemindvajsetih kvadratnih centimetrih. Poleg
dobre učinkovitosti žarometov so ti zaradi majhnih mer primerni tudi za ustvarjalno
oblikovanje prednjega dela avtomobilov.
· PPD – Passenger Presence Detection
PPD je sistem, ki prepozna, ali je na sovoznikovem sedežu potnik. Kadar ga ni, se ob trku
sopotnikova varnostna vreča ne sproži, tudi če bi tipalo trka tako zahtevalo. S tem ko se
zračna vreča ne sproži, se prihranijo stroški popravila.
· PRS – Programmed Restraint System
PRS je Renaultova oznaka za sistem programiranega varovanja potnikov v primeru
trka, vsebuje pa prednji varnostni blazini z nadzorovanim praznjenjem, pirotehnična
zategovalnika varnostnih pasov z dolgim gibom, omejevalnika sile varnostnih pasov, vse
skupaj pa dopolnjujeta še bočni varnostni blazini.
· SIPS – Side Impact Protection System
SIPS je kompleksen sistem za zaščito potnikov, ki so ga razvili pri Volvu za zaščito pred
bočnim trkom. Sistem s posebne zasnovo konstrukcije porazdeli silo udarca prek večje
površine, kot je dejansko prizadeta v trku, ter tako zmanjša deformacijo točke trka. Poleg
tega ima vgrajene še ojačitve v vratih, posebne tečaje vrat in bočne varnostne blazine.
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· SPI – Single Point Injection
SPI ali enotočkovni vbrizg pomeni, da poteka vbrizg goriva v bencinski motor le prek
ene šobe v sesalni kolektor, in sicer ne glede na število valjev motorja. Praviloma je v
primerjavi z večtočkovnim vbrizgom SPI manj ekonomičen: poraba goriva je nekoliko
večja, zmogljivosti pa manjše.
· SRS – Supplemental Restraint System (Airbag)
SRS pomeni dodatni sistem za pasivno varnost potnikov v avtomobilu. Ime se je uveljavilo
za varnostne vreče, sem pa spadajo seveda tudi varnostni pasovi in vsi drugi, za varnost
potnikov pomembni elementi v avtomobilu.
· STC – Stability & Traction Control
STC je Volvova izvedba sistemov ASC+T oziroma ASR.
· TC – Traction Control
TC je prav tako elektronski sistem proti zdrsu pogonskih koles, ki zmanjšuje navor na
kolesih pri zdrsavanju. TC se imenuje sistem v Oplovih avtomobilih.
· TCS – Traction Control System
TCS je še en sistem proti zdrsavanju gnanih koles, tokrat avtomobilov znamk Honda in
Saab. Hondin sistem, zasnovan z Boschevo pomočjo, deluje le na vbrizg in vžig in tako
zmanjšuje motorni navor na kolesih. Saabov sistem, sad skupnega razvoja te znamke ter
Tevesa in Helle, hkrati deluje tudi na zavore gnanih koles.
· VANOS – Variabile Nockenwelle Steuerungl
VANOS je oznaka sistema za neskončno prilagajanje krmilnih časov (v omejenem
območju) sesalne in izpušne odmične gredi v odvisnosti od vrtljajev in obremenitve
motorja, ki pride v poštev le pri motorjih s štiriventilsko tehniko. Pogoj mora biti izpolnjen
zaradi krmiljenja posamezne odmične gredi ločeno od druge. Ta sistem je vgrajen v vse
BMW šestvaljne motorje.
· PRS – Programmed Restraint System
PRS je Renaultova oznaka za sistem programiranega varovanja potnikov v primeru
trka, vsebuje pa prednji varnostni blazini z nadzorovanim praznjenjem, pirotehnična
zategovalnika varnostnih pasov z dolgim gibom, omejevalnika sile varnostnih pasov, vse
skupaj pa dopolnjujeta še bočni varnostni blazini.
· VDC – VehIcle Dynamic Control
VDC je po svojem delovanju povsem enak kot bolj znani sistem ESP, ki pa ga je razvil Fiat
in ga vgrajuje v avtomobile Alfa Romeo.
· VIS – Variable Induction System
VIS je sesalni sistem s spremenljivo dolžino, ki ga je razvila Lancia. Znano je namreč, da
je zaradi resonančnih zakonov pri nižjih motornih vrtljajih navor večji, če so sesalne cevi
daljše, in da je moč večja, če so pri višjih vrtljajih sesalne cevi krajše. To omogoča VIS in
tako izboljšuje zmogljivosti motorja.
· VTEC – Vanable valve Timing and lIft Elec
VTEC je način krmiljenja ventilov pri motorjih znamke Honda, omogoča pa dober navor pri
nižjih vrtljajih in veliko moč v višjih motornih vrtljajih, obenem pa omogoča motorju, da
se brez težav zavrti tudi do 9.000 vrtljajev v minuti. Skrivnost je v različnem gibu ventilov
glede na število motornih vrtljajev, pri tem pa so ventili krmiljeni povsem mehansko, in
sicer v treh različnih stopnjah.
· VVT-i – Variable Valve TimIng Intelligent
VVT-i je Toyotin sistem prilagodljivega krmiljenja časov odpiranja sesalnih ventilov, ki se
uravnava v odvisnosti od vrtljajev in obremenitve motorja.
· WHIPS – WHIplash ProtectIon Sistem
WHIPS je Volvov sistem varovanja hrbtenice in vratu v primeru naleta od zadaj. To
omogoča posebno vpetje naslonjala pri prednjem sedežu, ki se v primeru naleta umakne
(poda) skupaj s telesom nazaj in tako pridrži telo brez večjega sunka.
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· 4-ETS – Four Wheel Electronic Traction System
4-ETS je pravzaprav povsem preprosta reč – štirikolesnemu pogonu namenjen ETS, z njim
pa avtomobil (terenec) ne potrebuje zapore diferenciala, saj ga nadomešča elektronsko
nadzirano zaviranje kolesa, ki se zaradi slabe podlage vrti v prazno. Kratica je last MercedesBenza.
· 4WS – Four Wheel Steering
4WS je sistem, pri katerem z volanskim obročem krmilimo vsa štiri kolesa. Prednji imata
klasični, torej mehanski prenos, kot zasuka zadnjih koles, ki je manjši od kota zasuka
prednjih, pa krmili elektronika prek hidravlike. Namenjen je za lažje parkiranje (torej za
večjo okretnost avtomobila), pri tem se zadnji kolesi zasučeta pod nasprotnim kotom kot
prednji, in za boljšo lego na cesti pri večjih hitrostih, k čemur pomaga tako, da se vsa
kolesa zasučejo v isto smer.
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NALOŽBENE STRATEGIJE ZAVAROVALNIC ZA NOVO REALNOST
INVESTMENTS STRATEGIES FOR INSURANCE COMPANIES IN NEW WORLD REALITY
MAG. JAKA KIRN, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.
ANŽE KOSELJ, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
Nova regulativa Solventnost 2 prinaša za zavarovalnice v EU velike spremembe. Na področju
upravljanja naložb zavarovalnice se vpeljuje dinamični pogled, v skladu s katerim bo od
tveganja posameznih naložb odvisna potreba po kapitalu posamezne zavarovalnice. Na drugi
strani pa so razmere na finančnih trgih za institucionalne investitorje, kot so zavarovalnice,
izrazito neugodne. Zelo nizka do negativna donosnost za zavarovalnice tradicionalnih
naložbenih razredov, kot so državne obveznice, depoziti in drugi denarni instrumenti, na
daljši rok znižuje dobičkonosnost zavarovalnic in njenih produktov. Diverzifikacija naložb
v tradicionalne naložbene razrede, kot so predvsem delnice in skladi, je vprašljiva tako z
vidika donosnosti kot predvsem z vidika tveganosti teh naložbenih razredov. Kako se lahko
zavarovalnice prilagodijo novim okoliščinam? Ali bodo spremenile poslovne modele ali
zlasti naložbene politike in večji del sredstev usmerile v bolj tvegane naložbene razrede, kot
so skladi tveganega kapitala, nepremičnine, direktna posojila, infrastrukturne naložbe itd.?
Kateri so tisti alternativni naložbeni razredi, ki so za zavarovalnice najbolj optimalni? Kaj nam
pokaže primer Japonske in drugih držav, ki so se znašle v podobnih razmerah, in kako so se
na spremembe odzvale tamkajšnje zavarovalnice? V prispevku poskušava najti odgovore na
nanizana vprašanja, analizirava tveganost posameznih naložbenih politik za zavarovalnice
in njihove deležnike ter predstaviva možne optimalne strateške alokacije naložb.

ABSTRACT
New regulatory framework Solvency II brings major changes and challenges for the insurance
companies in EU. Market risk of the assets and consequently capital requirements for market
risk in this new framework depends on specific capital charges. Besides the new regulatory
framework the situation in the financial markets with extremely low to even negative yields
on traditional asset classes for insurance companies like government and corporate bonds
adversely impacts the business model, profitability and solvency for insurance companies.
Against this backdrop, this report seeks to develop understanding how insurance companies
might alter their investment strategies in this prolonged low interest rate environment and
change their asset allocations.

131

1. UVOD
Na področju upravljanja naložb zavarovalnic se z direktivo Solventnost 2 vpeljuje dinamični pogled
na naložbe, v skladu s katerim je od tveganosti le-teh odvisno, koliko kapitala mora imeti posamezna
zavarovalnica. Dolžniški finančni instrumenti s slabšo bonitetno oceno in daljšo ročnostjo, pri
katerih obstaja večje tveganje neplačila in posledično tudi večja cenovna nestanovitnost, zahtevajo
od zavarovalnic več kapitala kot tisti z boljšo bonitetno oceno in krajšo ročnostjo.
Ob novi regulativi pa se zavarovalnice soočajo še z izrazito neugodnimi razmerami, ki
vztrajajo na finančnih trgih z zelo nizkimi do negativnimi donosi do dospetja za zavarovalnice
tradicionalnih naložbenih razredov, kot so državne in podjetniške obveznice, depoziti in
drugi denarni instrumenti.
Izkušnje japonskih zavarovalnic iz obdobja na prelomu tisočletja kažejo možnost in učinek
scenarija dolgotrajnega obdobja nizkih obrestnih mer. Številne življenjske zavarovalnice, ki
so, preden so se obrestne mere znižale, izdajale police z visokimi garancijami, so zaradi dlje
trajajočega obdobja nizkih obrestnih mer celo bankrotirale.
Dolgoročne obrestne mere predstavljajo za življenjske zavarovalnice zelo pomemben
parameter. Sedanja vrednost dolgoročnih obveznosti do zavarovancev se v obdobju nizkih
obrestnih mer poveča, kar ponavadi vodi v poslabšanje finančne pozicije zavarovalnic.
Visoke garancije, ki jih vsebujejo življenjske police, ves problem še izdatno povečajo.
Negativnim učinkom dolgotrajnih nizkih obrestnih mer so najbolj izpostavljeni produkti
dolgih ročnosti z garantiranimi donosi in visokimi deleži pripisanih dobičkov ali produkti
katerih profitabilnost je zelo odvisna od naložbenih donosov.
Dlje trajajoče obdobje nizkih obrestnih mer vpliva negativno tudi na premoženjski del
zavarovalniškega posla. Naložbeni donosi, ki so pogosto zakrivali slabši ali celo negativen
zavarovalni rezultat, v daljših obdobjih nizkih obrestnih mer ne dovoljujejo več tega udobja.
Dodatno težavo, predvsem na delu zavarovalniškega posla z daljšimi repi, lahko povzroči
nedoseganje inflacije z naložbenimi donosi.
Nova regulativa in dolgotrajno obdobje nizkih obrestnih mer bosta nedvomno vplivala
na obnašanje zavarovalnic pri upravljanju naložb. Zavarovalnice bodo svoje naložbene
odločitve presojale znotraj novega regulatornega okvira, v katerem je bistveno bolj
poudarjeno ustrezno ovrednotenje tveganj. V zvezi z novo regulativno in okoljem z nizkimi
obrestnimi merami se poraja več vprašanj. Glede na specifiko nove regulative, kjer se znotraj
standardnega modela bistveno podcenjuje tveganje iz naslova držanja državnih finančnih
instrumentov, a po drugi strani izrazito nizkih obrestnih mer na državne obveznice, je tako
vprašanje, ali bo ta naložbeni razred prevladoval v portfeljih zavarovalnic tudi v prihodnje.
Kako bo z alokacijo do delnic in katere alternativne naložbe bodo prevladovale v portfeljih
zavarovalnic, so le nekatera od vprašanj, s katerimi se bodo morale spoprijeti zavarovalnice.
2. SOLVENTNOST 2 IN TRŽNA TVEGANJA
Direktiva Solventnost 2 vpeljuje enoten regulatorni okvir za vse evropske zavarovalnice
v okviru treh stebrov. Izračun zahtevanega kapitala zavarovalnice (ang. Solvency Capital
Requirement, SCR) je definiran v okviru prvega stebra in je po standardnem modelu
sestavljen iz več različnih modulov in podmodulov. Izračun osnovnega SCR sestoji iz
naslednjih modulov in z njimi povezanih tveganj (EIOPA):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

tveganja iz naslova premoženjskih zavarovanj (ang. Non–Life Insurance SCR),
tveganja iz naslova življenjskih zavarovanj (ang. Life insurance SCR),
tveganja iz naslova zdravstvenih zavarovanj (ang. Health Insurance SCR),
tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke (ang. Counterparty default SCR),
tržna tveganja (ang. Market Risk SCR),
operativna tveganja (ang. Operational Risk SCR).

Z vidika potencialnega učinka na upravljanje finančnih naložb je prvi steber – in v okviru
le-tega modul tržna tveganja (ang. Market Risk SCR) – najpomembnejši, saj določa višino
kapitala, ki ga mora imeti zavarovalnica za vsako posamezno naložbo, ki jo drži v svojem
portfelju. Vse naložbe in obveznosti, ki jih imajo zavarovalnice v svojih portfeljih, bodo
morale biti po novem vrednotene po pošteni vrednosti. Tržna tveganja (ang. Market Risk)
so tveganja, ki se pojavljajo zaradi nepričakovanega spreminjanja tržnih vrednosti finančnih
instrumentov, ki jih imajo zavarovalnice med svojimi naložbami in obveznostmi. Temeljna
razlika na področju upravljanja naložb med regulativo Solventnost 2 in predhodno je
prav izračun tveganega kapitala (SCR). Izračun SCR temelji v grobem na splošno priznani
in uporabljeni metodologiji tvegane vrednosti VAR (ang. Value at risk), ki meri največjo
možno izgubo naložbe (portfelja) ob danem intervalu zaupanja in izbranem naložbenem
horizontu. Največja izguba naložbe po metodologiji tvegane vrednosti in s tem SCR je
odvisna od volatilnosti posameznih naložb ter je v okviru standardnega modela predpisana
s strani regulatorja (EIOPA). Interval zaupanja, uporabljen za izračun SCR kapitala po
Solventnosti 2, je 99,5 odstotka v obdobju enega leta. Za bolj tvegane (volatilne) naložbe
bodo zavarovalnice po novem morale imeti več kapitala (SCR). Razmerje med pričakovano
donosnostjo posamezne naložbe in zahtevanim kapitalom (SCR) je z uvedbo Solventnosti 2
postalo ključno vprašanje pri alokaciji sredstev med različne naložbene razrede.
Izračun zahtevanega kapitala po standardnem modelu za finančne naložbe je definiran v
sklopu modula tržna tveganja, ki sestoji iz več različnih podmodulov (EIOPA), in sicer iz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

valutnega tveganja (ang. FX Risk),
obrestnega tveganja (ang. Interest Rate Risk),
kreditnega tveganja (ang. Spread Risk),
koncentracijskega tveganja (ang. Concetration Risk),
delniškega tveganja (ang. Equity Risk) in
tveganja iz naslova naložb v nepremičnine (ang. Property Risk).

Za dolžniške finančne instrumente je najpomembnejši predvsem modul kreditnih tveganj,
posredno pa tudi moduli valutnih, obrestnih in likvidnostnih tveganj. Interval zaupanja,
uporabljen za izračun SCR kapitala po Solventnosti 2, je 99,5 odstotka v obdobju enega
leta. Za bolj tvegane (volatilne) naložbe bodo zavarovalnice po novem morale imeti več
kapitala (SCR). Razmerje med pričakovano donosnostjo posamezne naložbe in zahtevanim
kapitalom (SCR) je z uvedbo Solventnosti 2 postalo ključno vprašanje pri alokaciji sredstev
med različne naložbene razrede.
Znotraj modula tržna tveganja se SCR izračuna na podlagi variančno-kovariančnega
modela (ang. variance-covariance approach). SCR za posamezne naložbene razrede je v tem
modulu odvisen od tveganosti (volatilnosti) posameznih naložb in je v okviru standardnega
pristopa predpisan s strani EIOPA. Prav tako EIOPA v okviru standardnega modula predpisuje
korelacijsko matriko za različne naložbene razrede.
Kapitalske zahteve (SCR) znotraj modula tržna tveganja in posamezni korelacijski koeficienti
so predstavljeni v naslednjih dveh tabelah.
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Tabela 1: Kapitalske uteži za posamezne dejavnike tveganja znotraj modula tržna tveganja
Tip tveganja

Kapitalska zahteva

Obrestno t.

f[neto denarni tok sredstev in obveznosti]

Delniško t.

22%; 39%/49% + proticiklièni faktor (0%-10%)

T. nepremiènin

25%

Kreditno t.

f[tip naložbe, trajanje, bonitetna ocena], cca 0%-90% oz. do 100% za strukturirane produkte

Valutno t.

25%

Koncentracijsko t.

f[tip naložbe, bonitetni razred izpostavljenosti do skupine, višina izpostavljenosti], cca 0%-98.5%

Vir: EIOPA.
Tabela 2: Korelacijska matrika za tržna tveganja
Korelacijska
matrika
Obrestno t.

Obrestno t.

Delniško t.

T. nepremičnin

Kreditno t.

Valutno t.

Koncentracijsko t.

Proticikličnost

1

Delniško t.

0 / 0.5

1

T. nepremičnin

0 / 0.5

0,75

1

Kreditno t.

0 / 0.5

0,75

0,5

1

Valutno t.

0,25

0,25

0,25

0,25

1

Koncentracijsko t.

0

0

0

0

0

1

Proticikličnost

0

0

0

0

0

0

1

Vir: EIOPA.
3. NALOŽBENA POLITIKA ZAVAROVALNIC IN SOLVENTNOST 2
Naložbena politika posamezne zavarovalnice oziroma njenih kritnih skladov je v osnovi
odvisna od sprejemljive ravni tveganja in od ciljne donosnosti.
V skladu z definicijo ciljne donosnosti in sprejemljive ravni tveganja ter omejitvami
zavarovalnica na podlagi pričakovanj na finančnih trgih (donosnost, volatilnost itd.) ponavadi
določi strateško alokacijo naložb med različne naložbene razrede (državne obveznice,
podjetniške obveznice, delnice, nepremičnine, valute itd.).
Cilj zavarovalnic pri alokaciji med posamezne naložbene razrede bo maksimirati donos ob
kapitalski zahtevi (SCR), ki izhaja iz apetita družbe po tveganju. Poleg SCR za naložbeno
tveganje je tako treba pri sami analizi upoštevati še (pričakovani) donos v posameznem
naložbenem razredu. Zavarovalnice bodo poskušale maksimizirati presežek naložb nad
obveznostmi oziroma presežek nad SCR glede na želeno višino tveganja (volatilnost presežka
nad SCR). Brez dodatnih izračunov lahko hitro ugotovimo, da so za zavarovalnice z vidika
volatilnosti presežka najmanj tvegane obveznice in ostali dolžniški instrumenti, saj imajo
istosmerno volatilnost kot obveznosti.
Zavarovalnice so predvsem zaradi strukture svojih obveznosti izrazito dolgoročni finančni
investitor. Kot smo ugotovili, se to na strani naložb kaže v tradicionalno zelo visokem deležu
dolžniških instrumentov, kar je jasno razvidno tudi iz strukture naložb evropskih zavarovalnic
(Insurance Europe).
V sklopu tržnih tveganj odpade največji delež porabe kapitala zavarovalnic na kreditna
tveganja, zato se bo največji delež optimizacije dogajal prav med dolžniškimi naložbami.
Kreditno tveganje je v osnovi odvisno od trajanja naložbe in bonitetne ocene. Na naslednji
sliki prikazujeva zahteve za kreditno tveganje v okviru standardnega modela, pri čemer je
lepo vidno, kako kapitalska zahteva za podjetniške obveznice s slabšo bonitetno oceno
strmo narašča s podaljševanjem trajanja.
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Slika 1: Prikaz SCR za kreditno tveganje glede na bonitetno oceno in trajanje
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Vir: EIOPA.
Po podatkih evropskega združenja zavarovalnic in pozavarovalnic (Insurance Europe)
predstavljajo dolžniški finančni instrumenti več kot 50 odstotkov vseh naložb evropskih
zavarovalnic. Med dolžniškimi finančnimi instrumenti pa imajo zelo pomembno vlogo prav
državni dolžniški finančni instrumenti.
Državne obveznice bonitetne ocene AAA oziroma AA, nominirane v lokalni valuti izdajatelja,
po standardnem modelu Solventnost 2 nimajo kapitalskih zahtev za kreditno tveganje. Še
bolj preferenčna obravnava gre po standardnem modelu obveznicam, ki jih izdajo ali zanje
jamčijo države Evropskega gospodarskega prostora (European Economic Area, EEA). Če
so te obveznice nominirane v lokalni valuti katere izmed članic EEA, zanje – ne glede na
bonitetno oceno – zavarovalnice ne potrebujejo dodatnega kapitala za kritje kreditnega in
koncentracijskega tveganja.
Netveganost državnih obveznic je seveda iluzija, kar se nazorno kaže v gibanju vrednosti
državnih obveznic evroobmočja med zadnjo finančno krizo. To je posredno z izračuni
temeljnih kreditnih pribitkov v svoji študiji Long-Term Guarantees Assessment (LTGA)
priznala tudi EIOPA.
Preferenčna obravnava tega naložbenega razreda vsekakor spodbuja zavarovalnice,
da nalagajo svoja sredstva v državni dolg držav članic EEA. Kljub temu pa lastna ocena
tveganosti in solventnostne pozicije (t. i. ORSA) od zavarovalnic zahteva, da same presodijo
o vplivu državnega tveganja na njihovo prihodnjo finančno trdnost.
Z vidika razmerja med donosnostjo in zahtevanim kapitalom (SCR) po Solventnosti 2 bo
bolj smiselno investirati v dolžniške finančne instrumente z višjo bonitetno oceno in krajšim
trajanjem. Kapitalske zahteve za kreditno tveganje po Solventnosti 2 se ob slabšanju
bonitetne ocene povečujejo hitreje kot pričakovana donosnost, kar privede do padajoče
krivulje, ki kaže razmerje med donosnostjo in kapitalsko utežjo, kot je razvidno z naslednje
slike.
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Slika 2: Donos na SCR po posameznih bonitetnih razredih obveznic, upoštevaje stopnje
neplačil in znižanje bonitetne ocene pod investicijsko raven
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Vir: EIOPA, Bloomberg, Moody`s, lastni izračuni.
Ob presežku kapitala nad zahtevanim (SCR) je treba poleg omenjenih ugotovitev upoštevati
še druge dejavnike, kot so apetit zavarovalnice po tveganju, dolžina naložbenega horizonta,
stanje presežka itd. Kako se z vidika razmerja med trenutno pričakovano donosnostjo in
zahtevanim kapitalom uvrščajo posamezni naložbeni razredi, je razvidno z naslednje slike:
Slika 3: Razmerje med pričakovano donosnostjo in zahtevanim kapitalom za različne
naložbene razrede

Vir: EIOPA, Bloomberg, Moody`s, Evropska komisija, lastni izračuni.
Ključna predpostavka za izračun donosa na zahtevani kapital bo višina pričakovane
donosnosti za posamezni naložbeni razred in hkrati sama stabilnost te napovedi. V
naslednji tabeli je predstavljena takšna primerjava med različnimi naložbenimi razredi glede
pričakovane donosnosti in zahtevanega kapitala (SCR) po standardnem modelu, narejena
na osnovi tržnih podatkov in lastnih ocen glede pričakovanih donosov.
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Tabela 3: Primerjava pričakovane donosnosti in SCR za različne naložbene razrede

Vir: EIOPA, Bloomberg, Evropska komisija, lastni izračuni.
3.1 Optimizacija portfelja, upoštevaje standardno formulo Solventnosti 2 za tržna
tveganja
V splošnem je kapitalska zahteva portfelja za tržna tveganja v okviru standardne formule
Solventnosti 2 odvisna predvsem od dveh dejavnikov: faktorja stresa (in korelacije), ki pritiče
posameznemu naložbenemu razredu, in višine vrzeli v trajanju obveznosti in sredstev
(ALM obrestno tveganje). Zamenjava obvezniškega portfelja z delniškimi ali alternativnimi
naložbami v želji po povečanju donosa običajno pomeni povečanje vrzeli v trajanju, kar
poveča kapitalsko zahtevo za obrestno tveganje in kapitalske zahteve, ki pritičejo dodanim
naložbenim razredom (npr. kapitalska zahteva za nepremičninsko tveganje, delniško tveganje
...). V trenutnih razmerah nizkih in celo negativnih obrestnih mer je vpliv vrzeli v trajanju manj
izrazit. Povprečna evropska zavarovalnica ima namreč trajanje obveznosti višje od trajanja
obveznosti, po standardni formuli pa je stresni scenarij padca obrestnih mer omejen po
definiciji (padec je proporcionalen z (nizko) ravnjo obrestne mere, negativne obrestne mere ne
morejo biti še bolj negativne). V izračunu je bil tako predpostavljen vzporedni padec netvegane
krivulje obrestnih mer za 35 bazičnih točk in trajanje obveznosti zavarovalnice v višini 11 let.
Optimalni portfelji, v katerih je pri dani kapitalski zahtevi za tržno tveganje maksimiziran
donos, sestavljajo mejo učinkovitosti. Razredi, ki imajo najvišje razmerje pričakovanega
donosa in zahtevanega kapitala (za kritje vseh vrst tržnega tveganja), so dodani najprej. Tako
sta pri nizkih kapitalskih zahtevah za tržna tveganja najbolj zastopana razred EMU obveznic
in dolgoročni infrastrukturni dolg dobre bonitetne ocene. Razred EMU obveznic se v iskanju
donosa umika podjetniškim obveznicam pod naložbene bonitete, infrastrukturni dolg pa
pri še višjih kapitalskih zahtevah delnicam razvijajočih se trgov in infrastrukturnim delnicam.
Svoj omejeni delež v strukturi dobijo tudi nepremičnine. Višina infrastrukturnih naložb (dolg
in delnice) je v izračunu omejena na 15 odstotkov, nepremičnine na 30 in delniške naložbe
(razviti, razvijajoči se trgi in infrastrukturne delnice) na 40 odstotkov portfelja.
Izračun meje učinkovitosti je seveda obremenjen s predpostavko pričakovanih donosov,
kljub temu pa je mogoče čutiti pozitivne učinke alternativnih naložbenih razredov
(infrastrukturni dolg oz. infrastrukturne delnice, nepremičnine) na profil donos–tveganje
naložbenih portfeljev.
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Slika 4: Meja učinkovitosti po standardni formuli za tržna tveganja
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Vir: Lastni izračun.
Tabela 4: Sestava portfeljev na meji učinkovitosti
Sestava portfelja

Kapitalska zahteva za tržna tveganja
1.30 %
2.00 %
3.00 %
4.00 %
6.00 %
8.00 %
10.00 %
12.00 %
14.00 %
16.00 %
18.00 %
20.00 %
22.00 %
24.00 %
26.00 %
28.00 %
30.00 %

Državne obveznice
Pričakovani donos
EMU,7y, A
0.46 %
99.95 %
0.77 %
84.84 %
1.09 %
78.34 %
1.37 %
73.49 %
1.99 %
59.75 %
2.58 %
47.52 %
3.17 %
35.31 %
3.76 %
23.11 %
4.35 %
10.93 %
4.93 %
0.00 %
5.44 %
0.00 %
5.73 %
0.00 %
5.97 %
0.00 %
6.21 %
0.00 %
6.43 %
0.00 %
6.65 %
0.00 %
6.74 %
0.00 %

High yield
podjetniške obveznice Delnice - razvijajoči se
Infrastrukturni dolg, Infrastrukturne
v EUR , 4y, BB
trgi
Nepremičnine
10y, A
delnice
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.05 %
0.00 %
0.16 %
0.00 %
0.00 %
15.00 %
0.00 %
6.66 %
0.00 %
0.00 %
15.00 %
0.00 %
9.75 %
0.00 %
1.76 %
13.95 %
1.05 %
25.25 %
0.00 %
0.00 %
15.00 %
0.00 %
37.26 %
0.00 %
0.22 %
15.00 %
0.00 %
49.02 %
0.00 %
0.67 %
15.00 %
0.00 %
60.74 %
0.00 %
1.15 %
15.00 %
0.00 %
72.47 %
0.00 %
1.60 %
15.00 %
0.00 %
85.20 %
0.00 %
1.93 %
12.87 %
0.00 %
91.69 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
8.31 %
80.37 %
4.63 %
0.00 %
0.00 %
15.00 %
73.72 %
11.28 %
0.00 %
0.00 %
15.00 %
67.42 %
17.58 %
0.00 %
0.00 %
15.00 %
61.36 %
23.64 %
0.00 %
0.00 %
15.00 %
63.41 %
36.34 %
0.00 %
0.00 %
0.26 %
46.45 %
40.00 %
13.55 %
0.00 %
0.00 %

Vir: Lastni izračun.
Naložbeni razredi, ki niso zastopani v optimalnih portfeljih, so v tabeli izpuščeni.
Slika 4 kaže mejo učinkovitosti po standardni formuli za tržna tveganja. Sestava portfeljev
na tej meji je razvidna iz Tabele 4. Z rdečo, zeleno in rumeno točko so na Sliki 4 označeni
trije tipični primeri zavarovalniških portfeljev, v katerih so tradicionalni naložbeni razredi
močno zastopani, nekateri izmed njih pa vsebujejo nekaj alternativnih naložbenih razredov.
Portfelji se nahajajo znatno pod mejo učinkovitosti, kako so sestavljeni pa kaže Tabela 5.
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Tabela 5: Sestava tipičnih zavarovalniških portfeljev in njihov profil donos–tveganje
Državne obveznice EMU,7y, A
Podjetniške obveznice v EUR , 5y, A
Podjetniške obveznice v EUR , 10y, A
High yield podjetniške obveznice v EUR , 4y, BB
Delnice - razvijajoči se trgi
Delnice - razviti trgi
Nepremičnine
Infrastrukturni dolg, 5y, A
Infrastrukturni dolg, 10y, A
Infrastrukturni dolg, 10y, BBB
Infrastrukturne delnice
SCR Market
Donos

Rdeči
Zeleni
Rumeni
40.00 % 30.00 % 40.00 %
40.00 % 20.00 % 10.00 %
0.00 % 20.00 %
0.00 %
0.00 %
5.00 % 25.00 %
10.00 % 10.00 %
5.00 %
5.00 %
5.00 % 10.00 %
5.00 %
5.00 %
5.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
5.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
5.00 %
11.26 % 12.30 % 13.98 %
1.97 %
2.45 %
3.24 %

Vir: Lastni izračun.
4. OKOLJE NIZKIH OBRESTNIH MER
Poleg nove regulative se zavarovalnice soočajo še z izrazito neugodnimi razmerami na
finančnih trgih, kjer so obrestne mere na obveznice in ostale dolžniške finančne instrumente,
ki predstavljajo glavnino naložb zavarovalnic, nadvse nizke. Hkrati je zelo verjetno, da bodo
obrestne mere v Evropi, kot je to v primeru Japonske, ostale takšne še dlje časa.
EIOPA se zaveda potencialnih težav, ki jih zavarovalniškemu sektorju prinašajo nizke obrestne
mere. Obremenitveni test, ki je vseboval scenarij nizkih obrestnih mer, je pokazal, da bi se od
5 do 10 odstotkov zavarovalnic, ki so sodelovale v testu, če bi se realizirali scenariji, znašlo v
resnih težavah.
EIOPA je v začetku leta 2013 pozvala nacionalne regulatorje h koordiniranemu ocenjevanju
velikosti in pomembnosti potencialnih težav kot posledice nizkih obrestnih mer v
posameznih jurisdikcijah. Pobudo je leta 2014 nadaljevala z vprašalnikom nacionalnim
regulatorjem glede njihovih ukrepov in odzivov zavarovalniške industrije v odgovor na
spremenjeno ekonomsko okolje. Drugi del prizadevanj predstavlja izvedba kvantitativne
študije višine, obsega in časovnega okvira tveganj zaradi dolgotrajnih nizkih obrestnih mer,
ki je bil vključen v drugi obremenitveni test EIOPE. Vseboval je dva obremenitvena modula:
glavni modul in modul nizkih obrestnih mer. Obremenitveni modul nizkih obrestnih mer je
predvidel dva obremenilna scenarija:
a) t. i. japonski scenarij, ki predstavlja okolje dolgotrajnih nizkih obrestnih mer, in
b) t. i. obrnjeni scenarij z netipično spremembo v obliki krivulje obrestnih mer.
Kvantitativni del obremenitvenega testa je dopolnjeval vprašalnik zavarovalnicam, ki
je bil usmerjen v pridobitev dodatnih informacij o višini posla, podvrženega stresnim
ekonomskim razmeram, razvoja garantiranih produktov v preteklosti, naložbeni strukturi
zavarovalnic, vpliva na zavarovalniški posel, vpliva na prihodnjo naložbeno politiko ter
možnosti implementacije varovalnih strategij.
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Tudi obremenitveni test, ki bo izpeljan v prvi polovici leta 2016, bo osredotočen na
dolgotrajnost ekonomskega okolja, ki smo mu priča. EIOPA želi z njim dodatno raziskati
tveganje reinvestiranja. Dodatno bo preučen vpliv izvedenih finančnih instrumentov na
občutljivost količnika solventnosti na gibanje obrestnih mer.
4.1. Rezultati vprašalnika nacionalnim regulatorjem
Nacionalni regulatorji imajo običajno na voljo nabor orodij za boj proti učinkom nizkih
obrestnih mer. Med preprostejša, ki jih regulatorji tudi največkrat uporabijo, spadajo možnost
povečanega nadzora, povečanje poročevalskih zahtev glede obrestnega tveganja ter
izdajanje priporočil in podrobnejših navodil glede nizkih obrestnih mer. Nacionalni regulatorji
ponavadi lahko tudi vplivajo na naložbene politike zavarovalnic, če le-te niso konsistentne s
scenarijem dolgoročno nizkih obrestnih mer. Med močnejšimi orodji je možnost regulatorja,
da lahko zahteva izboljšanje solventnostne pozicije in oblikovanje posebnih rezervacij za
obrestno tveganje. Pomembna ukrepa, ki ju lahko izvede, sta tudi prilagoditev diskontne
krivulje, uporabljene za vrednotenje tehničnih rezervacij, in obvezno znižanje garantirane
stopnje za nova zavarovanja. Nadalje regulatorji lahko vplivajo na politiko pripisa dobičkov
in bonusov, lahko pa tudi prepovedo prodajo določene oblike produktov, ki so najbolj
občutljivi na znižanje obrestnih mer. Nacionalni regulatorji ponavadi nimajo pristojnosti, da
bi zniževali pravice zavarovancev iz že sklenjenih polic (npr. znižanje garantirane stopnje).
Ukrepe izvajajo selektivno in zadržano, podobno pa nameravajo postopati tudi v prihodnje.
4.2. Izzivi za zavarovalnice
Podatek za konec leta 2013 kaže, da je v nekaterih jurisdikcijah povprečna desetletna
garantirana stopnja že višja od donosa desetletne državne obveznice v teh jurisdikcijah.
Približno 60 odstotkov garantiranih stopenj donosa, o katerih poročajo sodelujoče
zavarovalnice, je v območju od 2 do 4 odstotke. Zavarovalnice v teh okoljih bodo težko
izpolnjevale garancije, če se bo tak trend nadaljeval dlje, saj lokalne državne obveznice
običajno predstavljajo pomemben delež v portfeljih zavarovalnic. Dejavnik, ki je, kar se tiče
uravnavanja obrestnega tveganja, najbolj v rokah zavarovalnic, je vrzel v trajanju. Življenjske
zavarovalnice ponavadi poslujejo s pozitivno vrzeljo (trajanje obveznosti večje od trajanja
sredstev), izpostavljenost gibanju obrestnih mer pa je večja ob višji vrzeli. Največjemu
tveganju reinvestiranja so izpostavljene zavarovalnice, ki imajo hkrati visoko pozitivno vrzel
v trajanju in visoke garantirane stopnje. Zavarovalniška industrija odgovarja na izzive okolja
nizkih obrestnih mer različno, ukrepi pa so odvisni od tega, ali se vežejo na obstoječi posel ali
na novega. Vezano na nov posel so zavarovalnice znižale in še znižujejo garantirane stopnje
za nova zavarovanja ter se tudi bolj obračajo k produktom brez garancij in tistim z nižjo
odvisnostjo od naložbenega donosa (npr. unit-linked, produkti z mešanico garancij in unitlinked lastnosti itd.). Posamezne zavarovalnice so nehale tržiti nekatere produkte z garancijo.
Novi produkti vsebujejo komponente, ki znižujejo tveganje zavarovalnice, in sicer predvsem
v smislu fleksibilnih garancij, vezanih na določene zunanje (tržne) parametre, garancij, ki se
ponastavljajo letno, in garancij, ki so veljavne za vsako vplačano premijo posebej. Za nove
produkte je značilna tudi nižja ročnost, ki zavarovalnicam omogoča, da se hitreje prilagajajo
tržnim razmeram.
Ukrepi prilagajanja starega posla novemu okolju obrestnih mer so bolj kompleksni, saj se
pogodbeni pogoji ne spreminjajo pogosto. Nekatere zavarovalnice so, denimo, znižale
stopnje pripisanih dobičkov, vzpostavile so preventivne varnostne sklade ali dodatne
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tehnične rezervacije. V nekaterih jurisdikcijah zavarovalnice aktivno spodbujajo k menjavi
obstoječih polic z novimi, ki so manj občutljive na naložbene donose. Nekateri od nanizanih
ukrepov zvišujejo tveganje ugleda, zato jih zavarovalnice izvajajo zelo previdno.
Med drugimi ukrepi, ki jih udejanjajo zavarovalnice, so znižanje operativnih stroškov in
povečevanje učinkovitosti, prilagoditve v naložbeni strukturi ter v upravljanju sredstev in
obveznosti (ALM). Nižji donosi so prisilili nekatere zavarovalnice, da so znižale koncentracije
v domačih državnih obveznicah, podaljšale trajanje in prevzele več naložbenega tveganja
v obliki donosnejših tujih državnih obveznic, podjetniških obveznic, delniških naložb in
alternativnih naložbenih razredov (nepremičnine, infrastrukturni projekti, posojila).
4.3. Rezultati obremenitvenega testa
Dolgotrajno obdobje nizkih obrestnih mer lahko vpliva na zavarovalnico negativno na več
ravneh. V okviru obremenitvenega testa so bili zato analizirani učinki scenarijev na bilanco
(vrednost sredstev, vrednost obveznosti, višina lastnih sredstev), učinki na izpostavljenost
obrestnemu tveganju (trajanje, denarni tokovi sredstev in obveznosti) in učinki na
profitabilnost (notranja stopnja donosa sredstev in obveznosti). V izračunu količnika
kapitalske ustreznosti po obremenitvi je bil uporabljen razpoložljivi kapital po obremenitvi,
kapitalska zahteva pa je ostala nespremenjena glede na zahtevo pred obremenitvijo.
Rezultati modula nizkih obrestnih mer, ki so bili v sklopu rezultatov obremenitvenega testa
objavljeni konec leta 2014, precej natančno kažejo, kateri zavarovalniški trgi so najbolj ranljivi
v primeru neugodnega scenarija obrestnih mer. Temeljna kazalnika potencialnega problema
sta višina neusklajenosti trajanja in razlika donosnosti med sredstvi in obveznostmi.
Poglavitni naložbeni razred zavarovalnic predstavljajo obveznice – državne in podjetniške
–, ki so na gibanje obrestnih mer najbolj občutljive. Zavarovalnice v vzorcu v povprečju
izkazujejo pozitivno vrzel v trajanju (trajanje obveznosti je večje od trajanja sredstev).
Izkazane notranje stopnje donosa sredstev nekaterih jurisdikcijah so nižje od notranje
stopnje donosa obveznosti. Največjo potencialno nevarnost v scenariju nizkih obrestnih
mer izkazujejo trgi z dolgotrajnimi obveznostmi v kombinaciji z visoko garantirano stopnjo
glede na trajanje in donosnost sredstev, torej trgi, na katerih je vrzel v trajanju pozitivna,
notranja stopnja donosa obveznosti pa višja od sredstev. Veliko težavo za najbolj ranljive
trge predstavlja dejstvo, da sredstev – vsaj v tradicionalnih naložbenih razredih –, ki bi
imela trajanje primerljivo s trajanjem obveznosti, preprosto ni. Nasprotno zavarovalnice v
nekaterih državah striktno izvajajo tehnike usklajevanja sredstev in obveznosti. Ti trgi so na
gibanje obrestnih mer veliko bolj odporni.
Zavarovalnice, ki so sodelovale v modulu, so pred obremenitvijo izkazovale soliden
solventnostni količnik (konec leta 2013), iz rezultatov pa je razvidno kopičenje
problematičnih, podkapitaliziranih udeležencev testa v posameznih jurisdikcijah. Uteženi
solventnostni količnik slovenskih zavarovalnic v vzorcu je znašal približno 180 odstotkov,
kar je zelo blizu evropskega povprečja. Scenarija v obremenitvenem modulu nizkih
obrestnih mer sta razpoložljivi kapital udeleženih zavarovalnic v povprečju znižala za 10
odstotkov v »japonskem scenariju« in za 6 v »obrnjenem scenariju«. Solventnostni količnik
se je tako znižal za 17 in 10 odstotnih točk. Slovenske zavarovalnice v vzorcu so jo glede na
evropsko povprečje odnesle solidno – izkazano znižanje razpoložljivega kapitala znaša 8 in
4 odstotke. Absorbcijske kapacitete tehničnih provizij in odloženih davkov v kombinaciji s
prilagoditvami dolgoročnih garancij znatno povečajo odpornost zavarovalnic. Razpoložljivi
kapital bi se brez teh meril znižal še bolj: za 17 odstotkov z uporabo absorbcijskih kapacitet
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in brez uporabe prilagoditev dolgoročnih garancij ter za 25 odstotkov brez uporabe obeh
meril. Rezultati obremenilnega modula kažejo, da je evropski zavarovalniški sektor zmerno
občutljiv na izzive, ki jih predstavljajo nizke obrestne mere.
5. SPREMEMBE V NALOŽBENI POLITIKI ZAVAROVALNIC
Kakšne spremembe v naložbeni politiki zavarovalnic lahko pričakujemo kot odgovor na
novo regulativo in hkrati na okolje z dolgotrajno izrazito nizkimi obrestnimi merami?
Zavarovalnice so zaradi strukture svojih obveznosti dolgoročni investitor, po drugi strani pa
je nova regulativa usmerjena izrazito kratkoročno, nanjo pa zdaj še dodatno vpliva okolje
nizkih obrestnih mer.
Evropske zavarovalnice so po podatkih evropskega združenja zavarovalnic in pozavarovalnic
(Insurance Europe) konec leta 2014 upravljale za 9.842 milijard evrov naložb, kar je več kot
upravljata skupaj celotna panoga hedge skladov (približno 2.500 mrd EUR) (BarclayHedge)
in državnih finančnih skladov (6.500 mrd EUR) (Preqin). Zavarovalnice glede na strukturo
in velikost svojih naložb predstavljajo pomemben vir dolgoročnega financiranja za države,
finančne institucije in podjetja. Še zlasti pomembno vlogo imajo v dolgoročnem segmentu,
kjer sploh prevladujejo in imajo največji delež v celotnih izdajah dolžniških finančnih
instrumentov (ECB).
Glede na višino finančnih sredstev evropskih zavarovalnic je jasno, da bo glavnina teh
sredstev tudi v prihodnje investiranih v tiste naložbene razrede, ki lahko to absorbirajo. V
Evropi in v svetu po višini še vedno prevladujejo državne obveznice, sledijo jim obveznice
bank in nato obveznice podjetniškega sektorja.
Regulatorne spremembe in izrazito nizke obrestne mere pa bodo od zavarovalnic vseeno
terjale aktivno vlogo in v skladu z omenjenimi omejitvami iskanje optimalnejše naložbene
politike. Glede na strukturo zahtevanega kapitala (SCR), pri čemer se ga največ porabi za
tržna tveganja, in dejstvo, da so naložbe praviloma bolj likvidne kot obveznosti, je upravičeno
pričakovati, da se bo največji del optimizacije dogajal na strani naložb. Spremembe pa na
naložbene razrede ne bodo vplivale hitro in bodo opazne v daljšem časovnem obdobju.
Državne obveznice držav Evropskega gospodarskega prostora v lokalni valuti predstavljajo
v okviru Solventnosti 2 netvegani naložbeni razred, ki ne porablja kapitala zavarovalnice, zato
bodo državne obveznice še vedno predstavljale zanimiv naložbeni razred. Pričakovati je večje
povpraševanje predvsem na dolgoročnem segmentu, saj so tu zavarovalnice zaradi strukture
svojih obveznosti najbolj aktivne, poleg tega pa ničelna kapitalska utež na državne obveznice
daljših ročnosti dela te še bolj privlačne v primerjavi z ostalimi dolžniškimi instrumenti.
Pričakovati je, da bo učinek Solventnosti 2 med posameznimi naložbenimi razredi med
večjimi v naložbenem razredu podjetniških obveznic. Zavarovalnice enako kot pri državnih
obveznicah predstavljajo enega od večjih investitorjev v dolžniške vrednostne papirje tudi
na podjetniškem segmentu. Zahtevani kapital (SCR) za držanje podjetniških obveznic je
odvisen od trajanja in bonitetne ocene. Solventnost 2 relativno bolj penalizira dolžniške
vrednostne papirje z daljšo ročnostjo in slabšo boniteto. Obveznice s slabšo boniteto in
daljšo ročnostjo imajo tako podobno kapitalsko utež kot delnice. Za zavarovalnice bodo
postale podjetniške obveznice bistveno manj primerna naložbena oblika, še posebno pa
bo to veljalo za dolgoročne podjetniške obveznice s slabšo boniteto. Posledica, ki se utegne
odraziti na tem segmentu, je zmanjšano povpraševanje po dolgoročnih podjetniških
obveznicah, in sicer predvsem izdajateljev s slabšo boniteto.
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Finančne obveznice bodo zaradi bail-in zakonodaje in nižjih bonitetnih ocen za zavarovalnice
manj zanimive. Regulatorne spremembe bi lahko posledično vplivale na zmanjšanje
povpraševanja zavarovalnic po tem naložbenem razredu. To pa utegne pomembno vplivati
na ceno, ki jo bodo morale banke v prihodnje plačevati za svoje vire.
Kritne obveznice finančnih institucij predstavlja naložbeni razred, ki ima po Solventnosti
2 zelo nizko kapitalsko utež in utegne v portfeljih zavarovalnic v veliki meri nadomestiti
nezavarovane finančne obveznice. Gre za nizko tvegani in visoko reguliran naložbeni razred,
ki ima v primeru stečaja izdajatelja prednostni položaj pri poplačilu iz kritnega premoženja.
Delnice se kot naložbeni razred z vidika razmerja med donosnostjo in zahtevanim kapitalom
odrežejo slabše kot visokokakovostne obveznice. Kapitalska utež za globalne delniške
naložbe (EEA/OECD države) znaša 39 odstotkov njihove tržne vrednosti. V primeru stroškov
kapitala zavarovalnice v višini od 10 do 12 odstotkov bi to pomenilo, da bi morale delnice,
da bi lahko pokrili stroške kapitala, na dolgi rok prinašati v povprečju vsaj od 3,9 do 4,68
odstotka na leto. Za zavarovalnice z daljšim naložbenim horizontom, večjim apetitom po
tveganju in višjim presežkom kapitala nad zahtevanim bodo delnice še vedno predstavljale
zanimiv naložbeni razred.
Solventnost 2 uvaja pošteno vrednotenje naložb in obveznosti. Po novem bo tako za
zavarovalnice ključno koordinirano upravljanje z naložbami in obveznostmi hkrati (t. i. ALM).
Pomembnejše bo postalo spremljanje donosnosti naložb glede na spremembo v obveznostih
in ne več le sledenje izbranemu indeksu na strani naložb. Neusklajenost trajanja med
obveznostmi in naložbami (ang. duration gap) bo zahtevala dodatni kapital (SCR), zato bodo
zavarovalnice preko svojih naložb poskušale to neskladje odpraviti. Zavarovalnice (predvsem
življenjske) imajo v primerjavi z ostalimi finančnimi posredniki izrazito dolgoročne obveznosti.
Da bi uskladile trajanje na strani naložb, bodo investirale v finančne instrumente, ki porabijo
najmanj regulatornega kapitala, to pa so državne obveznice EEA držav. Poleg državnih
obveznic EEA držav bodo z vidika porabe kapitala za ta namen ugodni še določeni obrestni
izvedeni finančni instrumenti.
Upravljanje naložb postaja z uvedbo Solventnosti 2 bistveno bolj kompleksno, kot je bilo
do zdaj. Pomembno bo optimiranje naložbene alokacije glede na pričakovano donosnost
naložbenih razredov in njihovo volatilnost, zahtevani kapital (SCR), donosnost kapitala,
strukturo obveznosti itd.
Sčasoma bi se lahko zavarovalnice znašle v situaciji, ko bodo zaradi nizkih obrestnih mer na
strani naložb (reinvestiranje v vrednostne papirje z nizko donosnostjo do dospetja) te začele
najedati kapital zavarovalnice. Kako bo dlje trajajoče stanje izredno nizkih obrestnih mer v
ekonomiji vplivalo na naložbeno politiko zavarovalnic, je odvisno od razlike med pričakovano
donosnostjo posameznih naložb in višino garantirane donosnosti obveznosti posamezne
zavarovalnice, presežka kapitala nad zahtevanim, zahtevanega kapitala posamezne naložbe,
apetita po tveganju zavarovalnice itd.
Zavarovalnice bodo zaradi specifične situacije na finančnih trgih prisiljene iskati naložbe z
višjo pričakovano donosnostjo, a bodo deleži alternativnih naložb zaradi velikosti finančnih
sredstev zavarovalnic in relativno večje kompleksnosti alternativnih naložbenih razredov v
povprečju še zmeraj razmeroma nizki.
Naložbe z višjo pričakovano donosnostjo, kot so delnice (enako velja za druge tvegane
naložbene razrede), porabijo v okviru standardnega modela zelo veliko kapitala (SCR),
kljub temu da je mogoče z njimi dolgoročno dosegati višjo donosnost ob relativno nižjem
tveganju na dolgi rok (koncept časovne diverzifikacije). Poleg tega so pri delnicah denarni
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tokovi precej nepredvidljivi, kar ne ustreza naložbenim politikam zavarovalnic, zato ni
pričakovati, da bi slednje bistveno povečale svoje alokacije do delniških naložb.
Alternativni naložbeni razredi, ki bodo primerni za zavarovalnice, bodo tako predvsem tisti,
ki bodo imeli razmeroma predvidljive denarne tokove, relativno nizko porabo regulatornega
kapitala in bodo v osnovi zagotavljali zavarovalnicam ustrezno raven varnosti (nepremičnine,
infrastrukturni dolg itd.). Določeni del alternativnih naložb bo lahko usmerjen tudi v bolj
tvegane alternativne naložbene razrede (private equity, infrastrukturne delnice, hedge
skladi itd.), saj bodo ti lahko pripomogli k optimalnejši strukturi celotnega portfelja z vidika
donosa in tveganosti, a bo delež takšnih naložb ostal relativno nizek.
Problemi, s katerimi se bodo morale soočiti zavarovalnice, ko bodo preučevale različne
alternativne naložbe, so večja kompleksnost le-teh in s tem povezani dodatni viri, potrebni
za ustrezno analizo in njihovo upravljanje.
V povezavi z večjo nelikvidnostjo alternativnih naložb je povezan tako imenovani učinek
glajenja (ang. smoothing effect), ki znižuje statistično tveganost teh naložb in s tem popači
njihovo resnično tveganost in povezanost z drugimi naložbenimi razredi (Pedersen et al.).
Pozitivni učinki vključitve nelikvidnih alternativnih naložb v portfelje zavarovalnic, kot so
na primer nepremičninski skladi, infrastrukturni skladi, private equity, so precenjeni, saj so
zaradi učinka glajenja vrednosti te naložbe navidezno bistveno bolj stabilne, kot so v resnici.
Alternativne naložbe so v povprečju tudi bolj nelikviden in heterogen naložbeni razred
kot lastniški in dolžniški vrednosti papirji, ki običajno prevladujejo v bilancah zavarovalnic.
Zaradi visokih vložkov je alternativne naložbe tudi težko povsem razpršiti, še zlasti pa to
velja za manjše zavarovalnice, ki si ustrezne razpršitve preprosto ne morejo privoščiti, kot to
velja za tradicionalne naložbene razrede, kot so delnice in obveznice. Zahtevnost upravljanja
alternativnih naložb odpravljajo upravljavci alternativnih skladov, pri čemer pa ima izbira
upravljavca ključno vlogo pri samem donosu. Zavarovalnice bodo predvsem zaradi okolja
z nizkimi obrestnimi merami v svoje portfelje vključevale vedno več alternativnih naložb,
kar potrjuje tudi raziskava Preqina (Preqin), ki kaže, da so ciljne izpostavljenosti zavarovalnic
do alternativnih naložb, kot so nepremičnine, infrastrukturni projekti itd., povsod nad
trenutnimi deleži teh naložb v bilancah zavarovalnic. Alternativne naložbe bodo zaradi svoje
kompleksnosti zahtevale od zavarovalnic preudarne naložbene odločitve tako z vidika časa
kot tudi prostora.
6. SKLEP
Naložbeni politiki evropskih zavarovalnic se z uvedbo Solventnosti 2 obetajo korenite
spremembe. Zaradi specifične metodologije izračuna kapitala bodo favorizirane predvsem
državne obveznice EEA držav in kratkoročne podjetniške obveznice z visoko bonitetno
oceno. Aktivno upravljanje s tržnimi tveganji bo postalo pomembnejše, saj bo vplivalo
na zahtevani kapital zavarovalnice. Na drugi strani pa so razmere na finančnih trgih za
institucionalne investitorje, kot so zavarovalnice, izrazito neugodne. Zelo nizka do negativna
donosnost za zavarovalnice tradicionalnih naložbenih razredov, kot so državne obveznice,
depoziti in ostali denarni instrumenti, na daljši rok znižuje dobičkonosnost zavarovalnic in
njenih produktov. Zaradi neugodnih razmer na finančnih trgih je realno pričakovati, da bodo
zavarovalnice poskušale del sredstev preusmeriti v alternativne naložbe z višjo pričakovano
donosnostjo. Skladno z novo regulativo in apetiti do tveganj pa vseeno ni pričakovati, da bi
se zavarovalnice usmerile v bistveno bolj tvegane naložbene razrede, kot so delnice, ampak
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bodo na splošno iskale podobne naložbe z razmeroma predvidljivimi denarnimi tokovi in
deloma višjimi donosi.
Zavarovalnice bodo na okolje nizkih obrestnih mer v uvidu nove regulative odgovorile
različno, s kombinacijo sprememb v naložbeni politiki kot tudi sprememb v poslovnih
modelih. Na strani naložb bo ključno predvsem ustrezno prevzemanje naložbenega
tveganja, medtem ko bo na zavarovalnem delu prihajalo zlasti do zniževanja garantiranih
stopenj donosa in usmeritev k produktom brez garancij in tistim, ki so manj odvisni od
naložbenega donosa.
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SODOBNI POGLED NA NEPREMIČNINSKE NALOŽBE ZAVAROVALNIC
MODERN VIEW ON THE REAL ESTATE INVESTMENTS IN INSURANCE COMPANIES' PORTFOLIOS
MAG. MARTIN LEVIČAR, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
Pozitivni učinki razpršitve ostajajo pomembna prednost nepremičninskih naložb v alokaciji
premoženja. Čeprav imajo razmeroma stabilne, obveznicam podobne prihodke, dolgoročno
ne morejo biti njihova alternativa. Nepremičnine je težko povsem razpršiti, zato je uspešnost
portfelja v veliki meri odvisna od upravljavčeve pravilne izbire naložb. Mednarodni trgi nudijo
poleg znižanja tveganja portfelja tudi naložbene priložnosti, ki jih manjši trgi, kot je slovenski,
nimajo. Zasebni nepremičninski skladi predstavljajo eno od dostopnejših poti investiranja
na neposrednem nepremičninskem trgu. Investitorjem omogočajo enostavnejšo razpršitev
in dostop do specifičnih upravljavskih veščin ter poznavanja lokalnih trgov. Kljub temu so
dolgoročne in nelikvidne naložbe, zato zahtevajo preudarne naložbene odločitve, in sicer
tako z vidika časa kot tudi prostora.
ABSTRACT
Positive diversification effect remains important advantage holding real estate investments
in multi-asset portfolios. Even though they have relatively stable income returns they cannot
represent a suitable long-term alternative to bonds. Real estate investments are difficult to
diversify entirely. Performance of the portfolios depends substantially on managers’ ability
to pick the performing assets. International markets may offer risk reduction and investment
opportunities which are not available in small markets such as Slovenian market. Private
real estate funds are one of easier ways to invest in direct real estate market. Apart from
diversification, they ensure specific management skills and knowledge of local markets.
Nevertheless they are long-term illiquid investments that demand prudent investment
decisions through time and space.
1. UVOD
Zavarovalnice so po zadnji finančni krizi soočene z novim finančnim okoljem. Nizke obrestne
mere, nestanovitnost delniških naložb in nova regulativa jih silijo v iskanje optimalnih
naložbenih politik z novimi, alternativnimi naložbenimi razredi. Med slednjimi prihajajo
ponovno v ospredje tudi nepremičninske naložbe. Njihove, nekoč privzete prednosti, da
znižujejo tveganost portfeljev, imajo razmeroma visoke donosnosti ob nizki nestanovitnosti
in so naravna zaščita pred inflacijo, so le posplošen in zato preveč površen opis široke palete
možnih oblik, ki danes tvorijo ta kompleksen naložbeni razred. Poznamo lastniške ali dolžniške
oblike in izvedene inštrumente, naložbe v različnih sektorjih in z različnimi vzvodi ter oblike, ki
kotirajo na borzah ali pa so ena od vrst zasebnih vlaganj. Slednje pridobivajo zaradi pričakovano
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višjih in stabilnejših donosnosti med dolgoročnimi investitorji čedalje večjo pozornost.
Vprašanje je, ali so tovrstne naložbe v preteklosti pričakovanja upravljavcev uresničile in ali v
novem finančnem okolju lahko predstavljajo nadomestilo za nizko donosne obveznice.
V prispevku želim raziskati sodoben pogled na nepremičninske naložbe in njihov pomen za
zavarovalnice. Skušal bom opredeliti splošne lastnosti nepremičnin. Navedel bom naložbene
oblike in jih med seboj primerjal. Pozornost bom usmeril k zasebnim nepremičninskim
skladom in analiziral temeljne finančne značilnosti t. i. core nepremičninskih skladov.
Raziskoval bom tudi trenutno strukturo in deleže nepremičninskih naložb zavarovalnic v
Evropi, v sklepnem delu besedila pa bom ob nekaterih drugih ugotovitvah prikazal pomen
nepremičninskih naložb v portfeljih slovenskih zavarovalnic.
2. NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, KOT JIH VIDIMO DANES
2.1 Splošne lastnosti in dejavniki tveganj nepremičnin
Nepremičnine kot naložbe v zgradbe in zemljišča so heterogen, nelikviden in zato dolgoročen
naložbeni razred. V nasprotju z delnicami in obveznicami se trgujejo v neenakih, razmeroma
visokih zneskih, v daljšem časovnem obdobju ter so edinstvene glede na svojo lokacijo in
druge fizične lastnosti.1 Vrednosti nepremičnin se zaradi pomanjkanja tržnih cen določajo na
podlagi vrednotenja uradnih cenilcev ter so zato podvržene časovnemu zamiku in glajenju.
Ob stabilnih prihodkih dajejo vtis obveznic (glej Sliko 1), zato bi lahko sklepali, da je njihov
glavni vir sistematičnega tveganja splošna raven obrestnih mer, vir specifičnega tveganja pa
kreditna sposobnost najemnika. Raziskave tega ne potrjujejo.
Slika 1: Donosnost indeksa evropskega nepremičninskega trga (IPD) in njegove komponente
v EUR v obdobju od leta 2001 do 2014 v odstotkih

Vir: Bloomberg.

1

»Lokacija, lokacija in lokacija so trije najpomembnejši dejavniki vrednosti nepremičnine,« je splošno uporabljena fraza, ki poudarja
kako pomembno vpliva lokacija na vrednost nepremičnine.
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Tako imenovani učinek glajenja (ang. smoothing effect) znižuje s klasičnimi metodami
merjeno tveganost nepremičnin in s tem popači njihovo resnično povezanost z drugimi
naložbenimi razredi in makroekonomskimi spremenljivkami. Ob upoštevanju učinka
glajenja ekonometrični modeli kažejo, da je ključni dejavnik sistematičnega tveganja
nepremičnin (poleg demografskih trendov in institucionalnih spremembe) pričakovana rast
gospodarstva. Ob dvigu splošne ravni obrestnih mer bi morala vrednost nepremičnin kot
pri obveznicah pasti, a se na dolgi rok zgodi ravno obrnjeno. Na vrednost nepremičnine
namreč v tem primeru v večji meri vpliva pozitiven učinek pričakovane gospodarske rasti kot
negativen učinek obrestnih mer (oziroma, kot pravi Shepard et al. (2015), učinek prihodkov
prevlada učinek diskontne stopnje). Nepremičninske naložbe torej mnogo bolj odražajo
lastnosti delniških naložb. Povezava sicer velja za razviti svet, kjer so gospodarska rast in
obrestne mere na dolgi rok povezane istosmerno, obenem pa so inflacijska pričakovanja
zasidrana.
Dolgoročno povezanost nepremičninskega trga in gospodarske rasti so potrdile številne
strokovne raziskave (glej na primer INREVb, 2014 ali Norges Bank, (2015), medtem ko so se
rezultati povezanosti z inflacijo izkazali za negotove. V teoriji je mogoče najti nekaj razlogov,
zakaj bi bile nepremičninske naložbe inflacijski ščit, in sicer (Norges Bank, 2015): (1) najemnine
so ponekod indeksirane na inflacijo, (2) stroški bivanja so vključeni v sestavo indeksa inflacije in
(3) stroški izgradnje so po navadi odvisni od cen potrošniških dobrin. Rezultati raziskav so tako
pozitivni kot tudi negativni, odvisno od regije, države in obdobja, v katerem so bile analize
opravljene.
Poleg tržnih tveganj so nepremičnine podvržene tudi razmeroma visokim specifičnim
tveganjem. Ta so v večini povezana z njihovo nelikvidnostjo, lokacijo in drugimi fizičnimi
lastnostmi, a tudi s trajanjem pogodb in plačilno nesposobnostjo najemnikov. Plačilna
nesposobnost predstavlja enega od ključnih dejavnikov vrednotenja obveznic, v primeru
nepremičnin pa temu tveganju, ugotavlja Shepard et al. (2015), investitorji pripisujejo prevelik
pomen. Plačilna nesposobnost enega najemnika namreč še ne pomeni neposredno izgube
vrednosti nepremičnine.
Opisane značilnosti kažejo nepremičnine v novi luči. Njihove dolgoročno mnogo bolj delniške
kot obvezniške lastnosti vplivajo na tveganost premoženja in posledično na investitorjevo
želeno alokacijo. Delniški značaj nepremičninskih naložb nakazuje spodnja korelacijska
tabela skozi daljše časovno obdobje, a je, kot je bilo omenjeno, statistika nepremičninskega
trga z vidika učinka glajenja pristranska.
Tabela 1: Korelacijska tabela indeksov za obdobje od leta 2001 do 2014
Indeks
IPD
EPRA
SXXP
IPD
1,00
0,70*
0,56*
EPRA
1,00
0,76*
SXXP
1,00
EG05
*Statistična značilnost pri 5-% meji zaupanja.
Vir: Bloomberg; lastni izračuni.

EG05
-0,47
-0,21
-0,50
1,00

V korelacijski tabeli so bili uporabljeni naslednji indeksi:
1.
2.
3.
4.

IPD: vseevropski indeks (neposrednega) nepremičninskega trga,
EPRA: evropski indeks kotirajočih nepremičninskih podjetij,
SXXP: STOXX 600: evropski delniški indeks in
EG05: Merrill Lynch indeks evropskih državnih obveznic, investicijska boniteta, 1 do 10 let.
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2.2 Razpršitev nepremičninskih naložb
Razpršitev ali znižanje specifičnega tveganja naložb je težnja vsakega preudarnega
investitorja. Zaradi edinstvenosti in nelikvidnosti nepremičnin je praktično nemogoče
sestaviti portfelj, ki bi dovolj dobro odražal lastnosti celotnega trga. Investitorji so
izpostavljeni aktivnemu tveganju, to je tveganju izbire naložb. V raziskavi Callender et al.
(2007) je bilo na podlagi podatkov nepremičninskega trga v Veliki Britaniji ugotovljeno,
da je mogoče s portfeljem, ki vključuje 100 oziroma 300 naključno izbranih naložb, doseči
89- oziroma 95-odstotno razpršitev (merjeno z determinacijskim koeficientom), vendar
se lahko dovolj dobre učinke razpršitve doseže že s portfeljem, ki ima 50 naložb. Izsledki
podobne analize Theebe et la. (2015) globalne baze podatkov CBRE Global Investors pa
pokažejo, da je 95-odstotno razpršitev mogoče doseči s 25 do 60 vrednostno oteženimi
naložbami v portfelju, medtem ko je število odvisno od regije oziroma države, ki je vključena
v raziskavo. Vsi avtorji poudarjajo, da je mogoče ob premišljenem izboru doseči iste učinke
razpršitve z manjšim številom naložb. Pomen upravljavca in njegove izbire nepremičnin je
raziskoval tudi Mansell (2013). Na podlagi podatkov z lokalnih trgov (ZDA in Velike Britanije)
in globalnega trga nepremičnin je analiziral aktivno tveganje portfeljev s sto naključno
izbranimi naložbami. Odkril je, da večina, tj. dve tretjini (oziroma v primeru globalnega trga
polovica), tveganja portfelja izvira iz izbire posameznih nepremičnin, preostanek pa iz izbire
uteži sektorjev (oziroma uteži držav v portfelju). Da bi znižali specifično tveganje, bi morali
sestaviti portfelje s precej več kot sto naložbami.
Razdrobljeni mednarodni trgi ostajajo skozi daljše obdobje neusklajeni, zato ponujajo
naložbene priložnosti in pozitivne učinke razpršitve. Vendar pa raziskave, kot je, denimo,
Aussant et al., (2014), v zvezi z tem opozarjajo: (1) nepremičninski trgi se glede na tveganje
in medsebojno povezanost razlikujejo, zato so učinki razpršitve lahko različni (npr. trga v
ZDA in Veliki Britaniji sta se izkazala kot tesno povezana, v primerjavi z nemškim trgom pa
bolj tvegana) in (2) povečanje deleža nepremičninskih naložb vpliva različno na tveganost
celotnega investitorjevega premoženja (in sicer ga v praksi običajno zniža, če gre za
pretežno delniško premoženje, in zviša, če gre za pretežno obvezniško premoženje). Za
investitorje manjših trgov je mednarodna razpršitev naložb pomembna, saj lahko omogoča
učinkovitejšo znižanje specifičnih tveganj oziroma dostop do nepremičninskih sektorjev in
stilov upravljanja, ki na domačem trgu niso prisotni.
2.3 Vrste nepremičninskih naložb in razlike med njimi
Nepremičninske naložbe so vse naložbe, katerih prevladujoče naložbeno tveganje izvira
iz nepremičninskega trga. Tradicionalno imamo v mislih lastniške oblike, katerih vir
prihodkov so najemnine, naložba pa se v celoti povrne ob njeni prodaji, medtem ko so
dolžniške oblike posojila, ki prinašajo vnaprej znane prihodke v obliki obresti in glavnice.
Investitorji jih uporabijo kot vzvod za nakup ali izgradnjo nepremičnin. V literaturi so kot
glavne oblike navedena prednostna (ang. senior), srednja (ang. mezzanine) in podrejena
(ang. subordinated) posojila. Najbolj razširjeni primeri tržnih oblik dolžniških naložb so
hipotekarne obveznice. Izvedeni finančni instrumenti so razmeroma nova oblika, njihov
obstoj pa je pogojen tudi z razvitostjo nepremičninskega trga. V Veliki Britaniji je na primer
od leta 2006 do 2008 uporaba teh instrumentov opazno porasla, a se je njihova popularnost
po zadnji finančni krizi zmanjšala. Nepremičninske naložbe ločimo tudi glede na trg (glej
Sliko 2). Javne (ang. public) oblike naložb so hkrati tržne ali kotirajoče (ang. listed) oblike.
Mednje spadajo kotirajoča podjetja in nepremičninski investicijski skladi (ang. real estate
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investment trust, REIT). Zasebne (ang. private) oblike ne kotirajo na organiziranih trgih, po
navadi pa ločimo neposredne (ang. direct) oblike, kot so zemljišča in zgradbe, ter posredne
oblike oziroma netržne ali nekotirajoče (ang. unlisted) oblike, kot so skladi, skupna vlaganja,
klubski posli, skladi skladov …
Slika 2: Oblike naložbenih nepremičnin po MSCI

Vir: MSCI, 2015.
Z vidika cene naložbe obstajajo med javnimi in zasebnimi nepremičninskimi naložbami
pomembne razlike: javnim določajo vrednost uradni trgi, zasebne pa vrednotijo cenilci.
Čeprav predstavljajo temelj za tržno ceno javnih oblik njihove nepremičnine v portfelju, pa
cena delnic poleg njihove neto vrednosti sredstev odraža tudi sposobnosti in naložbeno
strategijo upravljavca ter trenutno vzdušje delniškega trga. Na drugi strani se cena zasebnih
oblik določi na podlagi vrednotenja njihove neto vrednosti sredstev s strani cenilcev, trgujejo
pa se z določenim pribitkom, ki odraža transakcijske stroške. Raziskave so pokazale, da sta ti
dve naložbeni obliki dolgoročno sicer tesno povezani.
2.4 Zasebni nepremičninski skladi
Neposredne nepremičninske naložbe predstavljajo zaradi visokih vložkov, zahtevnosti
upravljanja in poznavanja trgov marsikateremu investitorju oviro za vstop in razpršitev.
To pomanjkljivost lahko odpravljajo nepremičninski skladi. Zasebne oblike skladov so v
nasprotju s tržnimi oblikami nelikvidne, a tudi neodzivne na dnevna nihanja delniških trgov,
zato pomenijo za zavarovalnice zanimivo alternativo njihovim neposrednim naložbam.
Zasebne nepremičninske sklade lahko definiramo kot skupne naložbene sheme, katerih
portfelji večinoma predstavljajo neposredne naložbe, lahko pa tudi druge oblike udeležbe
na nepremičninskem trgu. Zasnovani so na različnih pravnih podlagah, odvisno od domicilne
države oziroma ciljnih investitorjev. Delimo jih na odprte (ang. open-end) in zaprte (ang.
close-end) sklade. Pričakovana življenjska doba prvih je od 10 do 15 let, medtem ko imajo
drugi po primarni izdaji po navadi določene omejitve pri vstopu in izstopu. Glede na trg
delimo naložbe na primarne in sekundarne. Slednje so značilne za zaprte sklade.
Glede na profil tveganja ločimo tri strategij upravljanja skladov: »core«, »value-added« in
»oportunistic« strategijo. »Core« strategija je strategija nizkega tveganja; je strategija brez
ali z malo finančnega vzvoda, ne potrebuje dodatnih kapitalskih vložkov in večino njenih
denarnih tokov predstavljajo najemnine. Naložbe so po navadi popolnoma najeti prostori
z več najemniki v urbanih središčih. V sklopu te strategije se v literaturi omenja tudi »core
plus« strategijo, pri kateri ima upravljavec aktivnejšo vlogo pri upravljanju nepremičnin,
in tudi »core specialised« strategijo, pri kateri se upravljavci osredotočajo na posamezni
segment trga (poslovne prostore, industrijske objekte, nakupovalne centre …). Pri strategiji
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»value-added« so naložbe srednje do visoko tvegane. Nakupi so opravljeni z namenom
izboljšav in prodaje v pravem času. Strategija vključuje izboljšave zaradi slabega vodenja,
potreb po dodatnih fizičnih posegih ali kapitalske podhranjenosti. V zvezi s to strategijo se
uporabljata izraza »lease-to-core«, kar pomeni repozicioniranje nepremičnin na trgu in novo
poslovodstvo, in »build-to-core«, kar pomeni izgradnjo na hitrorastočem trgu. Za doseganje
ciljev uporablja strategija finančni vzvod. Strategija »oportunistic« uporablja visok finančni
vzvod in je visoko tvegana. Nepremičnine bodo potrebovale korenite izboljšave oziroma gre
za investicije v izgradnjo nepremičnin, v zemljišča ali v bolj tvegane dolžniške oblike naložb
ter nišne sektorje. Tovrstne investicije so taktične narave. V okvir te strategije spada tudi
»distressed« strategija, ki zajema naložbe v propadle nepremičninske projekte. V zadnjem
času pridobiva čedalje večjo pozornost tudi strategija naložb v dolžniške instrumente.
»Core« zasebni nepremičninski skladi odražajo značilnosti neposrednega nepremičninskega
trga, zato so zanimivi za dolgoročne naložbe investitorjev, ki nepremičnine kot naložbeni
razred vključujejo v strateško alokacijo premoženja. V nadaljevanju prispevka ugotavljam
njihove prednosti in slabosti.
3. FINANČNE LASTNOTI »CORE« NEPREMIČNINSKIH SKLADOV
Analiza predstavlja donosnost zasebnih »core« skladov (CORE) v primerjavi s splošnim
nepremičninskim trgom (IPD) v Evropi skozi daljše časovno obdobje.2
Tabela 2: Povprečne letne donosnosti in standardni odklon indeksov nepremičninskih
skladov in splošnega trga v Evropi v obdobju od leta 2001 do 2014 v EUR
Indeks
3 leta
5 let
14 let St. odklon, 14 let
IPD
6,9
7,8
6,1
5,9
CORE
4,7
5,8
5,2
11,0
Vir: Bloomberg, lastni izračuni.
Kot je razvidno iz Tabele 2, so »core« skladi na letni ravni izkazali pri 5,2 odstotka za slabo
odstotno točko nižjo donosnost kot splošni nepremičninski trg. Nižja donosnost je bila
izrazitejša v zadnjih nekaj letih. Hkrati so skladi izkazali za skoraj enkrat višjo nestanovitnost
donosnosti. Razlike opozarjajo na več pomembnih lastnosti in pasti pri investiranju v
sklade. Na donosnost skladov vplivajo poleg splošnega nepremičninskega trga (indeks
IPD v donosnosti vključuje le spremembe vrednosti že zgrajenih in oddajanih nepremičnin
ter njihove najemnine) še naslednji trije dejavniki: (1) uspešnost upravljavca in njegova
naložbena politika (kamor spada izbira naložb, sektorjev in regij ter aktivnosti upravljanja,
kot so nakupi, prodaje, vlaganja, iskanja najemnikov …), (2) finančna struktura skladov
(finančni vzvod in denarna sredstva) ter (3) struktura provizij in stroškov skladov.

2

Evropski indeks IPD predstavlja nepremičnine, zbrane na podlagi naložb skladov; leta 2013 je ta zajel 1.015 skladov oziroma njihovih
48.774 nepremičnin v skupni vrednosti 609 milijard EUR ali tretjino celotnega trga, ocenjenega na vrednost 1.853 milijard EUR (IPD, 2013).
Indeks CORE je leta 2013 vseboval 211 skladov, ki so skupaj tvorili 136 milijard EUR naložb (INREVa, 2014).
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3.1 Donosnost in vzvod »core« skladov
V raziskavi Baum et al. (2012) so bile analizirane lastnosti evropskih zasebnih nepremičninskih
skladov. Izsledki o vplivu nepremičninskega trga in vzvoda na uspešnost 70 evropskih »core«
skladov so opisani v nadaljevanju.
Na podlagi panelnih podatkov sta bili ocenjeni naslednji regresijski enačbi:
in

,

kjer je – donosnost sklada, – presežna donosnost sklada (mera uspešnosti upravljavca),
– koeficient nepremičninskega trga, – donosnosti nepremičninskega trga, – koeficient
vzvoda in – vrednost vzvod oziroma dolg sklada kot odstotek njegove bruto vrednosti.
Tabela 3: Izsledki panelne regresije vpliva nepremičninskega trga in vzvoda na donosnost
evropskih nepremičninskih skladov v obdobju od leta 2001 do 2012
Enačba
Core ( )
Core ( , )
Vir: Baum et. al., 2012.

t-stat ( ) t-stat (

) t-stat (

)

R²

-0,72

0,98

-

-2,02

34,19

-

0,72

-0,07

0,95

-0,11

-0,15

29,15

-3,66

0,72

Analiza je prinesla nekaj pomembnih ugotovitev. (1) Tako kot indeks INREV v predhodni analizi
so tudi ti skladi vzorca v povprečju izkazali za -0,72 odstotne točke slabšo donosnost kot
nepremičninski trg. V enačbi z eno pojasnjevalno spremenljivko je bila alfa sklada negativna
in statistično značilna. (2) Skladi so v povprečju odražali tveganje nepremičninskega trga.
Statistično značilna tržna beta skladov ( ) je znašala blizu ena. (3) V enačbi z dvema
spremenljivkama se je beta vzvoda ( ) izkazala kot statistično značilna in negativna; vzvod
v višini 10 odstotkov je skupno donosnost sklada v povprečju znižal za kar 1,1 odstotne
točke. Alfa sklada je ob tem postala statistično neznačilna, zato bi lahko sklepali, da je bil
vzvod ključen dejavnik podpovprečne donosnosti skladov. Avtorji pomenljivo opozarjajo, da
je bila neuspešnost opaznejša v letih po recesiji, in sicer prav zaradi večjega deleža odprtih
oblik skladov v vzorcu. Ti so bili v neugodnih tržnih razmerah naložbe prisiljeni prodajati.
(4) Pojasnjevalna moč regresij je pri 72 odstotkih relativno šibka. Skladi so v povprečju
razmeroma slabo sledili tržnemu indeksu. Investitorji so bili izpostavljeni visokemu tveganju
izbire upravljavca oziroma sklada, kar kaže tudi Slika 3. Da bi tveganje naložbenih odločitev
investitorji znižali, morajo poleg razporeditve v času, naložbe razporediti tudi med upravljavci
oziroma med njihovimi skladi.
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Slika 3: Razpršitev donosnosti »core« skladov skozi čas

Vir: Baum et. al., 2012.
Dolg in denarna sredstva vplivajo na donosnosti skladov v nasprotni smeri. Medtem ko
denarna sredstva oziroma likvidnost, ki je običajno potrebna pri odprtih skladih, tveganje
sklada znižujejo, ga dolg zvišuje. Upravljavci skladov vzvod uporabljajo za optimizacijo
z vidika virov sredstev, razpršitve naložb in davčnih učinkov. Po podatkih INREV (INREVa,
2014) je vzvod »core« skladov, merjen kot delež dolga v celotni vrednosti sklada, leta 2013 v
povprečju znašal 28,5 odstotka, skozi daljše časovno obdobje pa se ni bistveno spreminjal.
Negativen vpliv vzvoda na nepremičninske sklade so razkrile mnoge raziskave – denimo
Walsh (2013) in Farrelly et al. (2012). Slednji je s testi ob podatkih trga Velike Britanije odkril,
da je imel vzvod v obdobju padanja vrednosti skladov trikrat večji negativni učinek, kot
ga je imel pozitivni učinek v obdobju rasti (t. i. black leverage učinek). Raziskava Frodsham
(2012) je za isti nepremičninski trg odkrila, da je vzvod pozitivno vplival na donosnosti
specializiranih (bolj tveganih) skladov, vendar le na račun višjega tveganja, medtem ko je
vzvod za uravnotežene (dobro razpršene in manj tvegane) sklade na njihovo donosnost, kot
ugotavljajo ostali, vplival negativno.
3.2 Stroški in provizije skladov
Stroški zasebnih nepremičninskih skladov pomembno vplivajo na končno donosnost, a jih je
v praksi zaradi kompleksnosti in tudi netransparentnosti teže ugotoviti in primerjati. INREV
(2011) združuje stroške v štiri glavne skupine, in sicer: (1) upravljavske provizije (sem spadajo
provizije upravljanja sklada in upravljanja naložb, provizije pri pridobitvi ali odsvojitvi,
pridobitvi dolga …), (2) stroški sklada (kot so administracija, cenitve, trženje sklada …), (3)
stroški upravljanja nepremičnin (kot so stroški pridobitve in odsvojitve, ki niso povezani z
upravljanjem sklada, stroški vzdrževanja in trženja nepremičnin …) in (4) provizije, vezane
na uspešnost sklada. Raziskava Frodsham (2012) je na primeru nepremičninskega trga v
Veliki Britaniji ocenila, da so skupni stroški uravnoteženih skladov v desetih letih znižali letno
donosnost za 1,08 odstotne točke, medtem ko so jo vsi skladi znižali za 1,24 odstotne točke.
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4. ZAVAROVALNICE IN NEPREMIČNINSKE NALOŽBE DANES
S povečevanjem zanimanja za nepremičninske naložbe je poraslo tudi število raziskav, ki
poskušajo zajeti trende investiranja v nepremičninske naložbe. Prednost anket je, da ne zajemajo
samo računovodskih kategorij nepremičninskih naložb, temveč si prizadevajo upoštevati
tudi ostale oblike, ki nosijo tveganje nepremičninskega trga ter nakazujejo razmišljanje
investitorjev. Njihova pomanjkljivost je, da pojmovanje nepremičninskih naložb v njih ni
poenoteno, obenem pa so zasnovane na različnih vzorcih po regijah in skupinah investitorjev.
V nadaljevanju so povzete temeljne ugotovitve analize baze podatkov Preqin in nekaterih
anket. Razdelek se sklene z opisom trenutnega stanja na globalnem nepremičninskem trgu.
4.1 Deleži nepremičninskih naložb v portfeljih zavarovalnic
Zadnji podatki Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) – ti so za leto 2013
– kažejo, da so imele evropske zavarovalnice med naložbami v povprečju 2,4-odstotni delež
investiran v naložbene nepremičnine, a podatki zajemajo samo neposredne nepremičninske
oblike. Problem lahko delno rešijo ankete, a je treba zaradi omenjenih pomanjkljivosti
tudi te jemati s pridržkom. Glavne ugotovitve analize podatkov baze Preqin za evropske
zavarovalnice in pokojninske sklade lahko strnemo v naslednji tabeli.
Tabela 4: Delež nepremičninskih naložb evropskih zavarovalnic in pokojninskih skladov
Delež
Ciljnji delež nep.
Delež zasebnih nep. Število
nepremičninskih
naložb (%)
naložb (%)
opanaložb (%)
zovanj
Povprečje St. odklon Povprečje St. odklon Povprečje St. odklon
Zavarovalnice

6,6

5,7

Pokojninski
8,0
5,3
skladi
Vir: Preqin 2016, lastni izračuni.

9,2

6,0

2,2

1,8

102

9,4

4,7

5,7

4,8

458

Analiza podatkov z začetka leta 2016 kaže, da zavarovalnice in pokojninski skladi za
nepremičninske naložbe v povprečju namenijo 6,6 oziroma 8,0 odstotka sredstev, ti deleži
pa so pod njihovo ciljno alokacijo pri dobrih 9 odstotkih. V nasprotju z zavarovalnicami
pokojninski skladi večino svojih naložb, to je 5,7 odstotka, usmerjajo v zasebne nepremičninske
naložbe. Anketa INREV (2016), ki vključuje 130 investitorjev po svetu, kaže na nekoliko višje
deleže, in sicer imajo investitorji trenutno izpostavljenost do nepremičninskih naložb v višini
9,4 odstotka, medtem ko je njihova želena izpostavljenost pri 10,3 odstotka še nekoliko višja.
Zanimiv je tudi podatek ciljanega deleža, ki je pri zavarovalnicah pri 6,9 odstotka razmeroma
nizek, medtem ko znaša pri pokojninskih skladih 11 odstotkov. Podobne ugotovitve razkriva
tudi anketa univerze Cornell (2015). Med anketiranimi 242 institucionalnimi investitorji po
svetu (od katerih jih je 49 v regiji EMEA – velika večina teh izvira iz Evrope) jih ima v povprečju
dejanski delež nepremičninskih naložb v višini 8,5 odstotka, njihov ciljani delež pa je 9,6 (v
regiji EMEA pa je ta delež pri 7,8 % oziroma 8,8 % nekoliko nižji). Ob ugotovitvah je treba
opozoriti na visoke standardne odklone podatkov, ki so razvidni iz zadnje predstavljene
tabele. Vsak investitor ima namreč poleg zunanjih omejitev tudi lasten pogled oziroma
apetit po tveganju, ki vpliva na delež nepremičnin v alokaciji njegovega premoženja.
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4.2 Vloga nepremičninskih naložb, mednarodna razpršitev
Ankete, kot sta Preqin (2015) in INREV (2015), razkrivajo nekatere nove poglede investitorjev
na nepremičnine, vendar ostaja učinek razpršitvi še vedno najpomembnejši razlog za njihovo
umestitev v alokaciji premoženja. Po anketi Preqin sta na drugem in tretjem mestu varovanje
pred inflacijo ter zanesljivost stabilnih prihodkov, po anketi INREV pa višja donosnosti glede
na tveganje in izboljšanje donosnosti. V sklopu raziskave INREV so zanimive tudi prednosti in
slabosti zasebnih skladov nepremičnin, kot jih zaznavajo anketirani investitorji. Najpomembnejše
prednosti so (1) dostop do ekspertnih upravljavcev, (2) koristi razpršitev naložb in (3) mednarodna
razpršitev, največje pomanjkljivosti pa: (1) usklajevanje interesov z upravljavci skladov, (2)
nerazpoložljivost primernih produktov in (3) stroški, povezani z naložbami.
Evropski investitorji svoje nepremičninske naložbe prevladujoče (glede na anketo INREV
je to dobre tri četrtine) investirajo na evropskem trgu. Na ravni posamezne države pa je
alokacija institucije pogojena tudi z velikostjo in razvitostjo lokalnega trga. Anketa Hobbs
et al. (2014) namreč kaže, da predstavljajo domače naložbe britanskih investitorjev skoraj 90
odstotkov vseh naložb, v Nemčiji, Avstriji in Švici približno 60 odstotkov, v državah Beneluksa
pa le slabih 30. Preostanek nepremičninskih naložb pri slednjih je približno enakomerno
razporejen drugod po Evropi, Ameriki in Aziji. Investitorji manjših držav torej iščejo naložbene
priložnosti na mednarodnem trgu.
4.3 Trenutno stanje trga nepremičninskih naložb
Omenjene raziskave omogočajo vpogled v trenutno vzdušje na globalnem nepremičninskem
trgu. Investitorji in tudi upravljavci zasebnih skladov po raziskavi INREV vidijo zmožnost
zagotavljanja ciljanih donosnosti in zmožnost investiranja po zastavljenem načrtu kot temeljni
oviri zdajšnjega nepremičninskega trga (anketa je bila opravljena novembra 2014). Raziskava
univerze Cornell in Preqin pa opozarja na upadanje vzdušja med investitorji zaradi zaskrbljenosti
nad vrednotenjem nepremičnin. Na morda prekomerno živahnost nepremičninskega trga
nakazuje tudi višina prometa z nepremičninami večjih trgov, saj je ta blizu ravni, kakršna je
bila pred zadnjo finančno krizo. Raziskave torej opozarjajo, da se lahko ugodni trendi navkljub
presežni likvidnosti finančnih trgov zaradi povišane negotovosti spremenijo.
5. SKLEP
V okolju nizkih obrestnih mer iščejo zavarovalnice obveznicam primerne alternative.
Nepremičnine, katerih značilnost so razmeroma stabilni prihodki v obliki najemnin, se
zdijo ena od teh naložb. Vendar pa analize trgov razvitih gospodarstev potrjujejo, da
so nepremičninske naložbe skozi daljše časovno obdobje z vidika tveganja mnogo bolj
podobne delniškim naložbam kot obvezniškim. Pozitiven učinek na razpršitve premoženja
je ključen razlog, zakaj naj nepremičninske naložbe ostanejo pomemben del premoženja
investitorjev, vendar je njihove delniške lastnosti v strateški alokaciji treba upoštevati.
Nepremičnine so nelikviden in heterogen naložbeni razred. Naložbe je težko popolnoma
razpršiti, zato ima upravljavčeva izbira naložb pomembno vlogo pri uspešnosti
nepremičninskega portfelja. Za investitorje manjših nepremičninskih trgov, kot je slovenski,
pa je v želji zniževanja tveganja njihovega portfelja pomembno, da iščejo učinke razpršitve
tudi v tujini.
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Zasebni nepremičninski skladi predstavljajo eno od dostopnejših oblik vstopa na
nepremičninski trg. Omogočajo razpršitev v neposredne nepremičninske naložbe z
manjšimi vložki in niso podvrženi dnevni nestanovitnosti delniškega trga. Preko skladov
investitorji dostopijo do upravljavcev z znanjem in poznavanjem lokalnih trgov. Izbira sklada
in upravljavca je ključna za uspešnost investitorjeve naložbe. Skozi zadnjo finančno krizo so
se »core« nepremičninski skladi zaradi stroškov in uporabe finančnega vzvoda izkazali za
podpovprečno donosne glede na z njimi primerljiv nepremičninski trg.
Danes namenijo zavarovalnice in pokojninski skladi nepremičninskim naložbam približno
10 odstotkov svojega premoženja, a je treba izsledke anket jemati s pridržkom. Delež
nepremičnin mora biti odvisen predvsem od investitorjevega apetita po tveganju.
Spodbujevalne politike svetovne centralne banke so morda že povzročile napihnjenost na
razvitih nepremičninskih trgih, zato preudarnost in postopnost zavarovalnic pri investiranju
v tovrstne dolgoročne in nelikvidne naložbe ni odveč.
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Podatki in glavni mejniki skupine KGAL

Skupni obseg naložb v upravljanju

Podatki o podjetju in glavni mejniki

V milijonih EUR
Obseg naložb v upravljanju* v vseh
investicijskih in namenskih družbah
Obseg novih poslov

2015

2014

21.687

22.261

1.398

1.830

Podatki o podjetju
Sedež

Gruenwald (blizu Münchna)

Leto ustanovitve

1968

Mejniki
Število družb za upravljanje in lizinških družb
Število zaposlenih (skupina)

1.143

1.251

1968

337

322

1979

Začetek nepremičninskih in letalskih lizinških skladov

1989

Prvo mešano podjetje z Lufthanso (Lufthansa Leasing)

1998

Drugo mešano podjetje z Lufthanso (GOAL)

Glavne vrste premoženja

Nepremičnine

Letalstvo

Družba KGAL ustanovljena kot vodilna lizinška družba

2003/2005
2014

Infrastruktura

Prve naložbe v sončno in vetrno energijo
BaFin odobritev za upravljanje premoženja in
dovoljenje za prodajo na podlagi direktive AIFMD oz.
zakona KWG

Dosežki na področju institucionalnih vlagateljev (31. 12. 2015)

Dosežki na področju malih vlagateljev (31. 12. 2015)

 168 zavez s strani institucionalnih vlagateljev

 približno 100.000 malih vlagateljev

 15 skladov za institucionalne vlagatelje

 100 aktivnih skladov za male vlagatelje

 3,53 mrd. EUR kapitala, plasiranega v institucionalnih skladih

 3,7 mrd. EUR kapitala, plasiranega v teh 100 skladih

* Od tega obseg aktivnih naložb v letu 2015 v nepremičninah, letalstvu in infrastrukturi:10,6 mrd EUR .
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Zakaj institucionalni vlagatelji povprašujejo po realnem
premoženju?

Inflacija
(pričakovana prej ali slej)

Nizke obrestne mere

Donosi na sredstva s fiksno
obrestno mero (npr. obveznice) ne
zadoščajo več za poplačilo
obveznosti

Zanimiva so nepovezana sredstva
s primerljivim tveganjem in
stabilnim denarnim tokom

Vlagatelji iščejo sredstva z vsaj
delno zaščito pred inflacijo

Razpršitev

Zaščita pred inflacijo

Realno premoženje prinaša
Višji donos
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Kaj je alternativno realno premoženje?

Alternativno

za razliko od tradicionalnih oblik premoženja, kot so lastniški kapital in obveznice

 opredmetena sredstva kot ciljna naložba

realno

 neposredna povezava s konkretnim (fizičnim) predmetom naložbe  nelikvidne
naložbe
 nečiste finančne naložbe v kapitalsko strukturo ali državni dolžniški kapital

premoženje

kapitalske naložbe (pogosto v obliki zaprtega sklada)  alternativni investicijski skladi
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Svet naložb

Kapital

 dividende + kapitalski dobički
 likvidnost preko kotiranja na borzi
 velika nihanja

Fiksni prihodek

 obresti + kapitalski dobički
 povečini likviden
 zmanjšanje nihanja

Alternativno premoženje
(hedge skladi, zasebni kapital,
blago)

 filozofija skupnega donosa
 brez neposrednega lastništva
 ponujajo produkte v svežnjih

Alternativno realno premoženje






stabilen profil donosa
delna neposredna ali posredna vezava na inflacijo
majhna odvisnost od rezultatov drugih tradicionalnih vrst premoženja
zelo majhna nihanja
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Pozitiven učinek razpršitve s pomočjo alternativnega realnega
premoženja

Fotovoltaika

Vetrna energija

Letalstvo

Kapital

0,00

0,00

0,04

Fiksni prihodek

0,05

0,00

-0,02

Nepremičnine
(neposredne naložbe)

-0,06

0,02

0,03

 Nizka korelacija alternativnega realnega premoženja z drugimi vrstami premoženja prinaša
pozitiven učinek razpršitve v skupnem portfelju.

Vir: študija risklab/KGAL iz leta 2010/2011. Korelacije temeljijo na zadevnih denarnih tokovih. Letalstvo,
fotovoltaika in vetrna energija temeljijo na notranji stopnji donosa simuliranih modelnih projektov iz študije
risklab/KGAL iz leta 2010/2011 .
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Primer: letalstvo – stabilni donosi in nizka korelacija1

Indeks naložb v letala Ascend (AAII)

Naložba v letala kot vrsto
premoženja prinaša:
Stabilne donose
 približno 6,4 % letno od leta 1991
do 2015
Majhna nihanja
 Manjša nihanja kot pri večini
drugih indeksov: približno 5,5 %
Nizka korelacija z drugimi
vrstami premoženja (v %)
AAII

100

S&P Global
Property
Index
28

1) Vir: Ascend Advisory, www.ascendworldwide.com

S&P 500

34

zlato

9

MSCI
World
Index
39

S&P 500
Airlines
Index
5

Ascend – svetovno priznano podjetje za cenitve in svetovanje na področju letalstva. Indeks AAII simulira
vse procese v portfelju letalskega lizinga (nabava, zakup in izločitev), uporablja tržne vrednosti iz svoje
obsežne cenitvene podatkovne baze in 25 let vodi pasivno strategijo upravljanja portfelja.
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KGAL – skoraj 50 let predani naložbam v alternativno realno
premoženje

1)
2)

7,3 mrd.

Obseg aktivnih naložb1

1,0 mrd.

Obseg aktivnih naložb1

2,3 mrd.

Obseg aktivnih naložb1

>1.000

Število transakcij

>700

Število transakcij

>100

Število transakcij

4,53 %

Povprečna celotna
distribucija nepremičninskih
skladov na letni ravni 2

8,35 %

Povprečna celotna
distribucija letalskih skladov
na letni ravni2

5,41 %

1968

Prisotni na trgu od

1979

Prisotni na trgu od

Povprečna celotna
distribucija skladov
obnovljive energije na letni
ravni 2

71

Zaposleni v ekipi za
nepremičnine

24

Zaposleni v ekipi za
letalstvo

2003

Prisotni na trgu od

2

Mešano podjetje z Deutsche
Lufthansa (od 1989 & 1998)

50

Zaposleni v ekipi za
infrastrukturo (obnov.
energijo)

Na dan 31. december 2015.
Na dan 31. december 2014.
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161

3. junij 2016

Stran 10

Nepremičnine – najpogostejša vrsta realnega premoženja
Veliko povpraševanje, zaostren položaj na trgu

Verjetnost tržnega popravka se za naslednja
leta povečuje.

Trg

Obseg transakcij

 Pritiski domačih in tujih vlagateljev
naletijo na omejeno ponudbo
nepremičnin v Nemčiji in Evropi.
 Val razpoložljivega kapitala je
vzrok za povečan obseg
transakcij.

Za bolj tvegane sklade (npr. za ustvarjanje
dodane vrednosti ali oportunitetne sklade) so
ponavadi značilna večja nihanja ob
spreminjanju tržnega okolja.
Prednost za vlagatelje:
Široka izbira naložbenih priložnosti glede na:

Obrestne mere



 Ekspanzivna denarna politika
centralnih bank v Evropi in drugih
pomembnih gospodarstvih po
svetu vodi k zgodovinsko nizkim
obrestnim meram.

Val razpoložljivega kapitala in nizki stroški financiranja
vodijo do sorazmerno visokih nakupnih cen.

 države, regije in lokalne trge,
 vrsto rabe (pisarna, maloprodaja, stanovanje,
turizem, logistika, industrijska raba itd.),
 različne profile tveganja (nizko tvegani, zmerno
tvegani, srednje tvegani, visoko tvegani).
 Od stabilnega denarnega toka tipa obveznic, z
majhnimi nihanji, do kratkoročnih visokih
donosov/velikih tveganj.
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Letalstvo – vzhajajoča nišna vrsta premoženja
Zanimive naložbene priložnosti v uveljavljeni panogi

Trg
vse večja
globalizacija

rast
razpoložljivega
dohodka

globalna
gospodarska rast

Letalske družbe potrebujejo alternativne vire
deregulacija
letalskega
trga

financiranja  Operativni lizing
gibanje
cen nafte

Prednosti za letalske družbe:
 prožnost pri upravljanju flote
 ohranjanje lastniškega kapitala in sprostitev
likvidnosti
 optimizacija bilance in bonitete

Nenehna stabilna rast trga kljub krizam
Napoved izrazite rasti za globalno letalsko floto

Prednosti za vlagatelje
 stabilen denarni tok iz srednje- do dolgoročnih
pogodb o lizingu

Tržni oligopol s 4 vodilnimi na trgu: Airbus, Boeing,
Bombardier in Embraer

 operativna tveganja in stroške nosi operater

Velik zaostanek pri naročilih in dolgi dobavni roki (od 3 do 5 pet let za
Boeing/Airbus)

 pogoj fiksnega dogovorjenega donosa ali
plačilo nadomestila

Letalske družbe se soočajo z vse večjo konkurenco in zahtevnim
poslovnim okoljem

 zelo mobilno premoženje/blago

Alternativne naložbe za zavarovalnice
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Infrastruktura – realno premoženje za proizvodnjo energije iz

obnovljivih virov

Razred „zelenega premoženja“ še vedno ponuja ogromen potencial
Trg
rast
prebivalstva

globalna
elektrifikacija

digitalna
industrializacija

Potrebni so nenehna rast obnovljivih virov in
znatne naložbe.

Prednosti za vlagatelje

Rastoče potrebe po energiji in elektriki

 nizko tvegano, dolgoročno premoženje, ki
ustreza obveznostim vlagatelja
Gospodarska učinkovitost in vse večja razpoložljivost obnovljive
energije
Ponovno oživljena politična volja in pritisk za boj proti podnebnim
spremembam z obnovljivimi viri energije
Premik k decentralizirani proizvodnji in shranjevanju električne
energije

 razpršen portfelj obnovljivih virov lahko ponudi
predvidljive, nizko tvegane donose z določeno
stopnjo državnih jamstev
 privlačni donosi
 pozitivna javna podoba / prispevek k
trajnostnemu razvoju

Manjša konkurenčnost proizvodnje energije iz fosilnih goriv
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Naložbe v alternativno realno premoženje po Solventnosti 2
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Solventnost 2 – harmonizirani regulativni režim na ravni EU

Solventnost 2
1

2

3

Količinske
zahteve

Upravljanje in
nadzor

Razkritja in
preglednost

Skupni zahtevani solventnostni kapital
operativno
tveganje

negativne posledice
omilitve tveganja

osnovni skupni zahtevani solventnosti kapital

tržno tveganje

zavarovalna tveganja

tveganje neplačila

obrestno tveganje
kapitalsko tveganje
nepremičnin. tveganje
tveganje razpona
valutno tveganje
tveganje koncentracije
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Zelo pozitivni učinki naložb v realno premoženje po Solventnosti 2

Prednosti vlaganja v realno premoženje:
+

Razpršitev

 Naložbe v realno
premoženje imajo
pozitiven učinek na
razpršitev zaradi
spremembe v
strukturi premoženja.
 Razpršena
naložbena strategija
ima učinek „bonusa
zahtevanega
solventnostnega
kapitala“.

+

Dolgo trajanje

 Neujemanje v
dospelosti sredstev
in obveznosti je
mogoče zapreti s
pomočjo dolgoročnih
naložb (povečana
dospelost sredstev).

+

Majhna nihanja

 Življenjske
zavarovalnice
dejansko dajejo
prodajne opcije
zaradi zajamčenih
obresti.
 Majhna nihanja
donosov zmanjšujejo
rezervacije za „opcije
in jamstva“.

+

+ Visok donos na

zahtevani
solventnostni kapital

Višji donos

 Pričakovani donos
alternativnega
premoženja (5-9 %,
odvisno od strategije)
je običajno višji, kot
je ocenjena
povprečna stopnja
donosa državnih ali
podjetniških
obveznic.

*RoSCR= Return on Solvency Capital (yield/ SCR)
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 Visok donos na
zahtevani
solventnosti kapital
(RoSCR)*
 npr. 23 % za naložbo
100 m EUR v sklad
letalstva (APF 1)
Donos: 5,6 %
Zahtevani
solventnostni kapital:
24,75 m EUR

Kontakt

Gert Waltenbauer

izvršilni direktor
KGAL GmbH & Co. KG
Tel.: +49 89 64143-100
gert.waltenbauer@kgal.de
KGAL GmbH & Co KG  Tölzer Straße 15  82031 Grünwald 
Nemčija
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Zavrnitev odgovornosti

Ta predstavitev je namenjena izključno profesionalnim vlagateljem v smislu nemškega zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji.
Zaupne informacije – samo za interno uporabo.
Ta dokument ni zavezujoč in njegov namen ni posredovati popolnih informacij. Razen kjer je to posebej navedeno, vsi podatki o donosih
predstavljajo zgolj projekcije za prihodnost. Dokument ne vsebuje trditev ali jamstev, da bodo kateri koli navedeni donosi dejansko doseženi. V
tej analizi so bile lahko uporabljene določene predpostavke, ob katerih so bili doseženi omenjeni donosi. Sprememba predpostavk lahko bistveno
vpliva na navedene donose. Morebitni vlagatelji se morajo zavedati, da lahko zakonske, računovodske in davčne omejitve, zahtevani dobički,
provizije in drugi transakcijski stroški ter spremembe predpostavk iz tega dokumenta bistveno vplivajo na ekonomske rezultate omenjenih
transakcij oziroma naložb. Vsakršno tveganje odstopanja naložbe od navedenih ciljnih številk (npr. glede donosov, porazdelitev in doseženih
dobičkov, itd.) in od vlagateljevih individualnih ekonomskih ciljev oziroma ciljnih donosov nosi izključno vlagatelj. Vsaka naložba v ta projekt naj
temelji na predhodnem skrbnem pregledu vlagatelja in izčrpnih predhodnih informacijah tretjih strokovnih svetovalcev, zlasti za davčne in pravne
zadeve.
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ZAČETNE IZKUŠNJE S POKOJNINSKIMI SKLADI ŽIVLJENJSKEGA CIKLA
INITIAL EXPERIENCE WITH LIFE CYCLE PENSION FUNDS
MAG. ALENKA ČOK PANGERŠIČ, MODRA ZAVAROVALNICA, D. D.

POVZETEK
Leta 2015 je začel v Sloveniji poslovati prvi pokojninski sklad, ki izvaja naložbeno politiko
življenjskega cikla. Slovenski pokojninski skladi življenjskega cikla so kljub temu, da se
poskuša slediti praksi v drugih državah, oblikovani bolj konservativno kot v tujini. Odziv
varčevalcev na novost je, kot kažejo prve izkušnje, pozitiven in je presegel pričakovanja
upravljavca. Nekoliko pa preseneti podatek, da večina varčevalcev izbira znotraj skladov
življenjskega cikla bolj varne naložbene politike, kot bi bilo primerno glede na njihovo
starost. V prispevku so pojasnjeni možni vzroki za nenaklonjenost tveganju in predlagani
nekateri ukrepi za povečanje varčevanja v skladih življenjskega cikla, ki bi privedli do višjih
privarčevanih zneskov v trenutku upokojitve.
ABSTRACT
In Slovenia in year 2015, the first pension fund with life cycle investment policy has been
launched. Even though this fund is trying to follow practice used in foreign countries,
Slovenian life cycle funds are designed in a more conservative way. The savers response to
this novelty has so far been positive and exceeded managers’ expectations. However, a fact
that majority of savers within the life cycle funds choose more secure investment policies as
it may be appropriate according to their age, does come as a surprise. This article explains
the potential reasons for risk aversion and also some measures to increase savings in life
cycle funds which would lead to a higher amount of savings at the time of retirement.
1. UVOD
Dodatno pokojninsko zavarovanje je dolgoročna in izrazito namenska oblika varčevanja, ki
omogoča postopno varčevanje, ob tem pa nudi ugodno davčno obravnavo. Druga prepoznavna
lastnost dodatnega pokojninskega zavarovanja je minimalni zajamčeni donos, ki znaša vsaj 40
odstotkov povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad
enim letom. Različni izvajalci v Sloveniji ponujajo različne ravni jamstva, Modra zavarovalnica,
denimo, svojim zavarovancem nudi za 25 odstotkov višji donos, kot je minimalno predpisan.
Zajamčeni donos predstavlja po eni strani prednost, saj varčevalcem nudi varnost, po drugi
strani pa upravljavca omejuje z izrazito konservativno naložbeno politiko in zato na dolgi rok
za varčevalca ni optimalna oblika varčevanja, še zlasti ne za mlajše generacije.
Ker enovita naložbena oblika ni optimalna za vse varčevalce in ker je bilo empirično
ugotovljeno, da so zavarovanci pri izbiri pokojninskega sklada pasivni, so v tujini pred
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približno 25 leti vpeljali sklade življenjskega cikla. Njihova bistvena lastnost je, da se
naložbena politika prilagaja starosti varčevalca. Mlajši varčevalci si lahko privoščijo bolj
tvegano naložbeno politiko in si od nje na dolgi rok lahko obetajo višje donose. S staranjem
varčevalca se delež visoko tveganih naložb v skladih življenjskega cikla zmanjšuje in tako
zagotavlja, da v poznejših obdobjih, ko so privarčevana sredstva višja in je upokojitev vse
bliže, vrednost sredstev ne niha več tako močno kot v začetnih obdobjih varčevanja.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je začel veljati 1. januarja 2013 (ZPIZ-2),
je omogočil vpeljavo varčevanja v obliki skladov življenjskega cikla tudi v slovenskem prostoru.
2. IZVAJALCI NALOŽBENE POLITIKE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA
Leta 2015 je večina izvajalcev1 dodatnega pokojninskega zavarovanja prihranke
zavarovancev še vedno vodila v pokojninskih skladih z zajamčenim donosom. Izjema je bila
Modra zavarovalnica, ki je kot prva leta 2014 pridobila vsa potrebna dovoljenja in ustanovila
sklad življenjskega cikla. Januarja 2015 so se vanj vključili prvi člani, ki so že lahko izbirali med
tremi podskladi z različno naložbeno politiko, prilagojeno posameznikovi starostni skupini.
Leta 2016 so varčevanje v skladih življenjskega cikla ponudili tudi preostali izvajalci, razen
Banke Koper, ki bo še naprej ponujala le pokojninski sklad z zajamčenim donosom.
Modra zavarovalnica se je za razliko od večine drugih ponudnikov na trgu dodatnega
pokojninskega zavarovanja odločila v celoti ohraniti obstoječi vzajemni pokojninski sklad z
zajamčeno donosnostjo in je ustanovila nov krovni sklad z naložbeno politiko življenjskega
cikla. Večji del izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki so do uvedbe novosti
dodatno pokojninsko zavarovanje izvajali v obliki kritnega sklada, pa se je odločilo oblikovati
skupino kritnih skladov, na podlagi katerih se izvaja naložbena politika življenjskega cikla.
V tem primeru so k že obstoječemu skladu z zajamčenim donosom dodali še dva z bolj
tvegano naložbeno politiko.
Modra zavarovalnica tako posameznikom kot tudi podjetjem ponuja možnost izbire in
ne zgolj obveznosti za preoblikovanje pokojninskega sklada. To pomeni, da se morajo vsi
posamezniki oz. njihovi delodajalci, ki izberejo sklad življenjskega cikla, aktivno odločiti za
novo obliko dodatnega pokojninskega varčevanja in ne prehajajo v sklad življenjskega cikla
le zaradi izvedenega preoblikovanja. Zato bo zanimivo preučiti, kako so ti varčevalci izbirali
sebi primeren podsklad, in iz tega sklepati o njihovi naklonjenosti tveganju.
3. NALOŽBENA POLITIKA SKLADOV ŽIVLJENJSKEGA CIKLA
Zaradi lastnosti, ki jih empirično opažamo pri tveganih naložbenih oblikah2 – zlasti pri
kotirajočih lastniških vrednostnih papirjih –, in po teoriji človeškega kapitala, je za začetno
1

Leta 2015 je dodatno pokojninsko zavarovanje na slovenskem trgu ponujalo deset izvajalcev. Štirje izvajalci (Abanka, Banka Koper,
Zavarovalnica Generali in Modra zavarovalnica) so upravljali pet vzajemnih pokojninskih skladov, Modra zavarovalnica pa tudi prvi Krovni
vzajemni pokojninski sklad z naložbeno politiko življenjskega cikla. Tri pokojninske družbe (Pokojninska družba A, Skupna pokojninska družba
in Moja naložba) in tri zavarovalnice (Prva osebna zavarovalnica, Zavarovalnica Triglav in Adriatic Slovenica) pa so pokojninsko zavarovanje
ponujale v obliki kritnih skladov. Aprila 2015 je bila izpeljana pripojitev oziroma prenos vzajemnega pokojninskega sklada Delta v upravljanju
Probanke na novega upravljavca, in sicer na Banko Koper. Predvidoma v prvem četrtletju 2016 bo zaključen postopek prehoda članov sklada AIII
v upravljanju Abanke na druge izvajalce, saj se omenjena banka umika s trga dodatnih pokojninskih zavarovanj. Zavarovalnica Triglav pa je v
okviru prevzemne ponudbe postala večinska lastnica Skupne pokojninske družbe.
2
Odločilnega pomena je značilna avtokorelacija donosnosti, opažena v podatkih o zgodovinskih donosnostih kotirajočih delnic v dolgem
obdobju.
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varčevalno obdobje značilna visoka izpostavljenost skladov do tveganih naložbenih oblik
(Bodie et al., 1996 ali Viceira, 2007). S starostjo varčevalca pa delež tveganih naložbenih oblik
upada in doseže znatno nižje ravni kot v začetnih obdobjih varčevanja. V Grafu 1 so prikazani
deleži delnic v portfeljih skladov pri največjih upravljavcih skladov življenjskega cikla v tujini.
Graf 1: Gibanje deleža delnic s starostjo varčevalca pri tujih skladih življenjskega cikla

Vir: Lastni izračuni in spletne strani izvajalcev.
Iz grafa je razvidno, da delež delnic v portfeljih skladov pada s starostjo nelinearno, kar
pomeni, da znatno upade šele pri visoki starosti. Vsi skladi zagotavljajo mlajšim varčevalcem
enako izpostavljenost do naložb v delnice, približno 90 odstotkov sklada. Skladi pa se med
seboj precej razlikujejo v končni ravni deleža naložb v delnice.
Slovenski pokojninski zakon (ZPIZ-2) je predvidel, da se naložbena politika življenjskega cikla
izvaja v treh (pod)skladih, sredstva varčevalcev pa prehajajo med njimi skladno s starostjo
člana. Večina izvajalcev je sicer sledila izkušnjam tujine, vendar so v povprečju zavzeli
nekoliko varnejšo naložbeno politiko. Sklepati je mogoče, da bomo varčevalci v Sloveniji
potrebovali še nekaj časa, da se bomo navadili na prednosti in tveganja, ki jih prinaša nova
naložbena politika.
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Graf 2: Gibanje deleža visoko tveganih naložb s starostjo varčevalca pri domačih skladih
življenjskega cikla

Vir: Lastni izračuni in spletne strani izvajalcev.
Tabela 1: Naložbena politika slovenskih izvajalcev – starost varčevalcev in delež visoko
tveganih naložb
Izvajalec

Starost/delež visokotveganih naložb
Tvegani (pod)sklad Srednji (pod)sklad

Zajamčeni (pod)sklad

Modra zavarovalnica

Do 50 let/ vsaj 70%

50 – 60 let/ od 40-80% Nad 60 let/ do 30%

Zavarovalnica Triglav

Do 45 let/ 85-100%

45 – 55 let/ 35-70%

Nad 55 let/ do 30%

Generali zavarovalnica

Do 45 let/ 40-80%

45 – 55 let/ 20-60%

Nad 55 let/ do 30%

Pok. družba A

Do 42 let/ 55-85%

42 – 55 let/ 15-35%

Nad 55 let/ do 10%

Moja naložba

Do 45 let/ 60-100%

45 – 55 let/ 30-70%

Nad 55 let/ do 50%

Skupna pok. družba

Do 45 let/ do 80%

45 – 55 let/ do 60%

Nad 55 let/ do 40%

Prva osebna zavar.

Do 45 let/ 40-100%

45 – 57 let/ 20-70%

Nad 57 let/ do 45%

Adriatic Slovenica
Do 50 let/ 40-100%
Vir: Spletne strani izvajalcev.

50 – 60 let/ 10-50%

Nad 60 let/ do 10%

4. UVEDBA SKLADA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA V MODRI ZAVAROVALNICI
Modra zavarovalnica je bila prva izvajalka dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji,
ki je uspešno vpeljala sklad življenjskega cikla Modri krovni pokojninski sklad (MKPS).
Modri krovni pokojninski sklad je vzajemni pokojninski sklad, sestavljen iz treh podskladov,
ki so oblikovani kot ločeno premoženje, pri čemer vsak podsklad opredeljuje lastni naložbeni
cilj in naložbena politika ter je namenjen ciljni starostni skupini članov. Iz Tabele 1 izhaja, da
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so skladi življenjskega cikla pri Modri zavarovalnici oblikovani nekoliko bolj agresivno kot
večina ostalih, tj. z višjimi starostnimi mejami in relativno visokim deležem visoko tveganih
naložb.
V skladu z odločitvijo, da se ohranja obe obliki varčevanja, in s tem povezano možnostjo
izbire smo predpostavili, da bo uvedba skladov življenjskega cikla zahteven projekt. A za
novost se je odločilo razmeroma veliko zavarovancev, kar je bilo pozitivno presenečenje.
V prvih šestih mesecih je bila dosežena in presežena zakonsko določena meja uspešnosti,
kar pomeni 1.000 zavarovancev in 100.000 evrov sredstev v upravljanju. Dobro leto po
ustanovitvi, tj. na dan 31. 3. 2016, so sredstva MKPS že dosegla 27 milijonov evrov, s čimer
so bila presežena vsa pričakovanja. Sredstva MKPS so sestavljena iz prenosov iz drugih
pokojninskih skladov v višini 75 odstotkov vseh sredstev in iz vplačane tekoče premije v
višini 25 odstotkov sredstev. V sklad je pristopilo 114 delodajalcev, ki so svojim zaposlenim
pred tem omogočali varčevanje v skladih z zajamčenim donosom.
4.1 Demografski podatki sklada življenjskega cikla
Kljub temu, da so pri Modri zavarovalnici vsi, ki so v ključeni v sklade življenjskega cikla, izbrali
novo obliko varčevanja aktivno, ugotavljamo, da so se varčevalci znotraj sklada življenjskega
cikla še vedno pretežno odločali za zajamčeni podsklad. Odločitev zavarovancev lahko
razumemo kot odgovor na zadnjo gospodarsko krizo, ki še vedno traja, in z njo povezan
izrazit padec delniških indeksov. V slovenskem prostoru so svoje k izogibanju tveganim
naložbam prispevali še odpisi podrejenih bančnih obveznic. Oboje je namreč vplivalo na
izgubo zaupanja v dolgoročne donose skladov brez garancije.
Sredstva zajamčenega podsklada tako znašajo kar 70 odstotkov (19 mio EUR) vseh sredstev
v upravljanju Modrega krovnega pokojninskega sklada.
Varčevalci se torej ne odločajo v skladu s svojo starostjo in še vedno v pretežni meri izbirajo
zajamčeni podsklad, kar je deloma posledica omenjenega nezaupanja oziroma previdnosti
varčevalcev. Drugi razlog, zakaj se zavarovanci ne odločijo za bolj dinamično naložbeno
politiko, pa gre morda iskati v nezadostnem poznavanju prednosti varčevanja v bolj tveganih
oblikah.
V sledečih grafih je prikazana starostna struktura varčevalcev v zajamčenem in srednje
tveganem podskladu, medtem ko so lahko v najbolj tvegani sklad vključeni le mlajši od 50
let.
V Modrem zajamčenem podskladu je kar 97 odstotkov aktivnih zavarovancev, ki bi glede
na starostno strukturo lahko izbrali bolj dinamično naložbeno politiko. Večina, 68 odstotkov
zavarovancev, je mlajših od 50 let, kar pomeni, da bi lahko izbrali dinamični podsklad,
preostalih 29 odstotkov bi se jih glede na starost lahko odločilo za varčevanje v preudarnem
podskladu.
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Graf 3: Starostna struktura varčevalcev v zajamčenem podskladu

Vir: Lastni izračuni.
V Modrem preudarnem podskladu, ki je namenjen starostni skupini od 50 do 60 let, varčuje
28 odstotkov zavarovancev, mlajših od 50 let, ki bi lahko izbrali varčevanje v potencialno bolj
donosnem dinamičnem podskladu.
Graf 4: Starostna struktura varčevalcev v srednjem, Modrem preudarnem podskladu

Vir: Lastni izračuni.
Glede na starostno strukturo zavarovancev v celotnem krovnem pokojninskem skladu
obstaja še velik potencial za povečanje vplačil v dinamični podsklad. V dinamičnem
podskladu namreč varčuje zgolj 32,8 odstotka zavarovancev, mlajših od 50 let.
Naslednji graf prikazuje porazdelitev najmlajših varčevalcev po posameznem podskladu,
iz katerega je razvidno, da je kar 63,5 odstotka mlajših od 50 let vključenih v zajamčeni
podsklad.
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Graf 5: Vključenost mlajših od 50 let v posamezne podsklade krovnega sklada življenjskega cikla

Vir: Lastni izračuni.
Glede na dejstvo, da tudi tisti varčevalci, ki se aktivno odločijo za prestop v sklade
življenjskega cikla, znotraj tega sistema izberejo zajamčeni podsklad, gre sklepati, da v
drugem pokojninskem stebru v resnici potekata dva vzporedna sistema varčevanja. Kot
najpogostejša oblika vedenja zavarovancev se kaže, da zavarovanci že privarčevana sredstva
prenašajo ali ohranjajo v zajamčenih (pod)skladih, medtem ko s tekočo premijo sodelujejo
v bolj tveganih (pod)skladih. Tako obnašanje varčevalcev je po svoje racionalno, saj bi s
prenosom že privarčevanih sredstev v bolj tvegane (pod)sklade izgubili že pridobljeno
garancijo donosa. Po raziskavah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD)
pa bi taka garancija, če bi jo varčevalec kupil na prostem trgu, imela ceno okrog 1 odstotka
privarčevanih sredstev (Antolin et al. (2001): The Role of Guarantees in Defined Contribution
Pensions). Po drugi strani se je potrebno zavedati, da je verjetnost, da bodo privarčevana
sredstva po naložbeni politiki življenjskega cikla v trenutku upokojitve znašala manj od
tega, kar je bilo realno vplačano v sklad, zelo nizka in znaša glede na zgodovinske podatke
približno 1 odstotek (interni izračuni). Za večino varčevalcev bi bilo torej vseeno bolje, da
bi se odločili z vsemi sredstvi (že zbranimi in s tekočo premijo), sodelovati v bolj tveganih
naložbenih oblikah, ki jih ponuja politika življenjskega cikla.
4.2 Grajenje zaupanja
Prve izkušnje z uvajanjem skladov življenjskega cikla v slovensko okolje kažejo na precejšnjo
mero nezaupanja oziroma na previdnost varčevalcev, ki se težko odločajo za bolj tvegane
oblike varčevanja. Da bi to presegli, bi morali izvajalci naložbene politike življenjskega cikla
vložiti več napora v osveščanje varčevalcev. Hkrati pa pozitivna izkušnja, ki so je bili deležni
tisti zavarovanci, ki so po 120 mesecih od vključitve v pokojninski sklad izkoristili možnost
dviga sredstev, postopoma veča zaupanje v celoten sistem pokojninskega varčevanja.
Omeniti je potrebno, da je kar polovica tistih, ki so izpolnjevali pogoje za izredno prenehanje
pokojninskega varčevanja po 120 mesecih od vključitve v sklad, sredstva tudi dvignila.
Modra zavarovalnica je tako na račune zavarovancev nakazala več kot 100 milijonov evrov
predčasno izplačanih sredstev, v celotnem slovenskem prostoru pa je bilo izplačanih več kot
500 milijonov evrov. Vsi zavarovanci so v celoti in v dogovorjenih rokih prejeli privarčevana

172

sredstva, s čimer se je deloma povrnilo zaupanje v sistem. Večina zavarovancev je nato z
varčevanjem nadaljevala.
Povečano zaupanje in ozaveščenost o pomembnosti dodatne pokojnine za dostojno starost
se kaže tudi v vse večjem deležu zavarovancev, ki se ob upokojitvi odločijo za izplačilo v
obliki mesečne rente.
Leta 2015 je tako kar 60 odstotkov upokojenih varčevalcev v Modri zavarovalnici izbralo eno
od oblik rentnega izplačila.
Graf 6: Primerjava deleža enkratnega izplačila in nakupa rent po letih

Vir: Lastni izračuni.
4.3 Pasivnost zavarovancev
ZPIZ-2 je poleg že opisane spremembe pri uvedbi skladov življenjskega cikla omogočil tudi,
da imajo delodajalci lahko sklenjeno pogodbo z več izvajalci dodatnega pokojninskega
zavarovanja hkrati. Tako delodajalci izbiro in odgovornost pri izbiri upravljavca prenesejo na
posameznika (zaposlenega).
Celoten prehod delodajalca k novi obliki varčevanja je izredno kompleksen in dolgotrajen
postopek, ki zahteva vključenost vseh deležnikov v podjetju: uprave, sindikatov, zaposlenih
in izvajalca.
Izkušnje v zadnjih dveh letih so pokazale, da so zavarovanci zelo pasivni, kar se tiče sprememb
in zamenjave izvajalcev – tako vsi izvajalci opažamo trend, da pretežni del zaposlenih ostaja
zvest svojemu prvotnemu ponudniku.
Vzroke za pasivnost pri odločanju za spremembe je mogoče iskati tako v slabem poznavanju
pokojninskega sistema, še posebno drugega stebra. Pretežni del zavarovancev, lani kar 96,5
odstotka, je namreč v dodatno pokojninsko zavarovanje vključen preko svojega delodajalca
in zato do vplačanih premij še niso razvili aktivnega odnosa oziroma odločitev najraje
prepustijo delodajalcu. Drži pa tudi ugotovitev, da so mesečna vplačila razmeroma majhna,
upokojitev pa za večino zavarovancev oddaljeni dogodek, ki mu ne namenjajo dovolj
pozornosti.
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5. V RAZMISLEK
Kako uspešni bodo skladi življenjskega cikla v Sloveniji, bo pokazala šele praksa. Veliko je
potrebno narediti predvsem na samem sistemu dodatnega pokojninskega zavarovanja,
da bo bolj spodbuden za širšo ciljno populacijo. Ker je več kot 96 odstotkov zavarovancev
vključenih v dodatno pokojninsko zavarovanje preko svojega delodajalca, se nam sam
ponuja razmislek, kako spodbuditi posameznike in samozaposlene, da bodo varčevanje v
drugem pokojninskem stebru prepoznali kot pomemben del finančnih virov za zagotavljanje
dostojne pokojnine. Pomembna sistemska spodbuda, ki bi delovala v tej smeri, je zvišanje
kapice pri davčni olajšavi ali ločitev davčne olajšave posameznika od olajšave za delodajalca,
ki bi se v kombinaciji z varčevanjem v skladih življenjskega cikla lahko odrazila v znatnih
privarčevanih sredstvih do trenutka upokojitve.
Zavedati se je potrebno, da bomo morali v prihodnje poiskati rešitev tudi za posameznike
v nižjih dohodkovnih razredih, kar je mogoče doseči, denimo, z obveznim drugim stebrom.
Upravljavci pokojninskih skladov pa lahko še veliko postorimo pri osveščanju in izobraževanju
varčevalcev. Prve izkušnje namreč kažejo, da bi se privarčevana sredstva povečala, če bi se
varčevalci bolje zavedali prednosti dolgoročnega varčevanja v skladih življenjskega cikla
pred varčevanjem v zajamčenih skladih.
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UREDITEV POKOJNINSKE DRUŽBE PO ZZAVAR-1
THE REGULATION OF THE PENSION COMPANY ACCORDING TO ZZAVAR-1
MIROSLAV EKART, BISNODE, D. O. O.

POVZETEK
Pokojninska družba je bila do uveljavitve Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1)1 vsebinsko
skoraj »čista« zavarovalnica z omejeno licenco za opravljanje dejavnosti dodatnega
pokojninskega zavarovanja. To je bila temeljna posebnost te oblike specializirane
zavarovalnice. Novi ZZavar-1 je prinesel dodatno 17. poglavje, s členi, ki se večinoma nanašajo
na kapital pokojninske družbe in njegovo izračunavanje. Z ZZavar-1 je dejansko ohranjen
nekdanji poenostavljeni način izračuna kapitalske ustreznosti, medtem ko prehajajo vse
zavarovalnice na model solventnostnega kapitala, ki temelji na analizi tveganja (ang. riskbased). Za povsem enako zavarovanje sta, odvisno od pravne oblike izvajalca, potrebna
dva različna obsega kapitala. Nenavadne so tudi precej obsežne nove določbe in rešitve
o dodatnem družinskem in invalidskem zavarovanju v pokojninskih družbah, saj gre lahko
trenutno le za akademske določbe, za katere je malo verjetno, da bodo kdaj uporabljene v
praksi.
ABSTRACT
The pension company has been until the new insurance law ZZavar-1 basically a “pure”
insurance company with a narrowed license to do only the business of the pension saving
insurance. This has been the main peculiarity of the pension company. The new ZZavar-1 has
an entire new chapter, chapter 17 with many articles regulating the capital of the pension
company. ZZavar-1 holds on to the old simplified model of calculating the capital adequacy
for the pension company, while all insurance companies go toward the risk based solvency
capital model. For the same pension insurance product, there are two different capital
requirements, depending on the legal form of the pension insurance provider. Last but not
least, there are also many new regulations regarding the additional family and invalidity
insurance for the pension company which seem highly unlikely to be ever put in to practice.
1. UVOD
Pokojninska družba predstavlja eno od številnih oblik pravnih oseb, ki obstajajo v Sloveniji,
v praksi pa je med najmanj pogostimi. Prvikrat se je pojavila z Zakonom o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju ZPIZ-1 (v nadaljevanju ZPIZ-1),2 ki je začel veljati 1. 1. 2000. Z
uveljavitvijo ZPIZ-1 se je v Sloveniji dotedanji pokojninski sistem zelo spremenil. Do tedaj
je bila praktično edina oblika pokojninskega zavarovanja, ki je obstajala preko delodajalcev,
1
2

Zakon o zavarovalništvu, ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/2015.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-1, Uradni list RS, št. 106/1999.
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obvezno plačilo prispevkov za t. i. obvezno državno zavarovanje. Z ZPIZ-1 pa je bil vpeljan
tudi t. i. drugi pokojninski steber, katerega bistvo je (neobdavčeno) plačevanje premij
delodajalcev na police (osebne račune) zaposlenih. Rešitve ZPIZ-1 glede pokojninske družbe
so bile z nekaj dopolnili prevzete v Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ2 (v nadaljevanju ZPIZ-2),3 ki je začel veljati 1. 1. 2013. V zakonu, ki je urejal zavarovalništvo,
pomembnejših, posebnih določil o pokojninski družbi ni bilo. To se je povsem spremenilo z
novim Zakonom o zavarovalništvu ZZavar-1 (v nadaljevanju ZZavar-1).4
2. UREDITEV IN RAZVOJ POKOJNINSKE DRUŽBE V SLOVENIJI
Iz 329. člena ZPIZ-2 je razvidno, da je pokojninska družba specializirana oblika zavarovalne
delniške družbe za namen izvajanja dodatnega pokojninskega zavarovanja.5 Vsebinsko enak
cilj kot pokojninska družba bi lahko dosegla tudi zavarovalnica, ki bi se sama prostovoljno
omejila na dejavnost dodatnega pokojninskega zavarovanja. V delu ZPIZ-2 (v členih od 328
do 338), ki ureja pokojninsko družbo, ni nikjer govora o načelih bančništva, ampak izključno
o zavarovalništvu, kar je v prid tezi o pokojninski družbi kot posebni obliki zavarovalnice.
Pokojninski družbi je v ZZavar-1 namenjeno kar celotno 17. poglavje, od 580. do 608. člena.
ZZavar-1 je zdaj pristojen za vse, kar ni posebej urejeno z ZPIZ-2, tako da je večina poslovanja
pokojninske družbe dejansko urejena po ZZavar-1 in številnih podzakonskih aktih, ki so bili sprejeti
na njegovi osnovi. Dejavnost dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je temeljna dejavnost
pokojninske družbe, pa še naprej ostaja urejena v ZPIZ-2 in po podzakonskih aktih ZPIZ-2.
Leta 2002 je poslovalo šest pokojninskih družb, dve sta v letih 2003 in 2004 prevzeli dve drugi
pokojninski družbi, leta 2007 pa se je ena preoblikovala v zavarovalnico. Tako obstajajo zdaj le
tri pokojninske družbe, pri čemer sta dve od teh leta 2015 prešli v večinsko last zavarovalnic.
Pomen pokojninskih družb za izvajanje dodatnega zavarovanja se z leti zmanjšuje, saj je
ostala samo še ena pokojninska družba, ki ni del zavarovalniške skupine in je v razmeroma
razpršenem lastništvu. Zmanjševanje pomena pokojninskih družb se je pokazalo predvsem
pri preoblikovanju Kapitalske družbe, d. d. leta 2011, pri čemer se je del družbe, ki se ukvarja
s prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem, obveznim zavarovanjem v zaprtem
skladu za javne uslužbence in Prvim pokojninskim skladom, prenesel na novo hčerinsko
družbo, ki je v 100-odstotni lasti Kapitalske družbe.6 Dilema ob preoblikovanju je bila, ali
naj to poteka v smeri pokojninske družbe ali v smeri zavarovalnice. Šlo je za preoblikovanje
po Zakonu o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja
ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ, Ur. l. RS, št. 79/2010). Če bi se država odločila za
preoblikovanje v pokojninsko družbo, bi se s tem pomen in vpliv pokojninskih družb zelo
okrepila. A država je vendarle ocenila, da je z vidika vrednosti naložbe širša licenca, ki zajema
vsa osebna zavarovanja, boljša kot ožja licenca pokojninske družbe, in je ustanovila novo
zavarovalnico.
Po 330. členu ZPIZ-2 je dejavnost pokojninske družbe upravljanje pokojninskega sklada in
izplačilo dodatnih pokojninski rent. Od treh pokojninskih družb, ki obstajajo v Sloveniji, sami
izplačujeta rente dve, ena pa je omejena samo na dejavnost upravljanja pokojninskih skladov.
3

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/2012.
Zakon o zavarovalništvu, ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/2015.
5
Cvetko, A.: Pregled sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja s sodno prakso. De Vesta, 2009, Maribor, str. 389.
6
Pravna podlaga za to je bil Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni
politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ), Uradni list RS, št.
79/2010.
4
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Po standardni klasifikaciji dejavnosti imajo pokojninske družbe naslednjo klasifikacijo: 65.300
– Dejavnost pokojninskih skladov. ZZavar-1 ni posegel v dejavnosti pokojninske družbe. V
drugem odstavku 7. člena sicer taksativno našteva 24 različnih zavarovalnih vrst, ki obsegajo
100 odstotkov možnih in dovoljenih dejavnosti posamezne zavarovalnice. Dostopa do
možnosti opravljanja dejavnosti po ZZavar-1 pokojninska družba nima (npr. ne sme izvajati
nezgodnega zavarovanja), ampak je omejena na dejavnost iz 330. člena ZPIZ-2.
Poraja se vprašanje, ali pokojninska družba lahko ustanovi in upravlja tudi pokojninske
sklade, za katere ni registrirala pokojninskega načrta pri davčnem organu v skladu z 229. in
231. členom ZPIZ-2. Za to ni ovir in takšna dejavnost je v skladu s 330. členom ZPIZ-2, saj vpis
pokojninskega načrta v davčni register ni obvezen – prinese zgolj upravičenost do davčnih
olajšav ali, povedano drugače, brez vpisa v davčni register velja drugačna obdavčitev vplačil
oziroma premij, ki pa je tudi davčno urejena.
3. DOVOLJENJE ZA IMENTIŠTVO KVALIFICIRANEGA DELEŽA
Namen instituta kvalificiranega deleža je zaščititi zavarovance, zavarovalnice in
zavarovalništvo. Zavarovalništvo je izjemno pravno regulirana dejavnost, ki v takšni ali
drugačni obliki skrbi za varnost praktično vseh nas. Z institutom kvalificiranega deleža se
iz potencialnega kroga lastnikov zavarovalnice ali pokojninske družbe izključi osebe, ki bi
lahko ogrozile varnost poslovanja – bodisi namenoma ali nenamenoma –, denimo, zaradi
preslabe usposobljenosti, majhne finančne moči, preteklega delovanja na trgu ipd. S 322.
členom ZPIZ-2 je določeno, da se za dovoljenje za kvalificirani delež (10 ali več odstotkov
lastništva ali upravljavskih pravic pokojninske družbe) uporablja ZZavar-1.
Tako je po 36. členu ZZavar-1 prvo merilo, ki ga bo pri presoji zahteve uporabljala Agencija
za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju AZN), ugled bodočega kvalificiranega imetnika, na
drugem mestu so ugled in izkušnje oseb, ki bodo imele možnost upravljati zavarovalnico ali
drugače vplivati na njeno poslovanje, finančna trdnost prihodnjega kvalificiranega imetnika
pa je šele na tretjem mestu. Včasih AZN pri odločanju o kvalificiranem deležu pokojninske
družbe formalno ni imela opredeljenega kriterija preverjanja ugleda, zdaj pa je to na prvem
mestu. Tako se želi onemogočiti vstop neresnim lastnikom, ki bi med zavarovanci vzbujali
dvom o profesionalnosti poslovanja pokojninske družbe in o zavarovalniški dejavnosti na
splošno. Tudi kdor je v preteklosti pral denar ali celo podpiral terorizem, dovoljenja ne bo
dobil. AZN ima v Sloveniji 100-odstotni izkupiček, kar se tiče opravljanja funkcije nadzora, saj
od osamosvojitve ni propadla ali bila kako drugače resno ogrožena nobena zavarovalnica.
Pogoji iz tega člena ZZavar-1 morajo biti izpolnjeni ves čas, saj je v nasprotnem primeru to
razlog za odvzem dovoljenja za kvalificirani delež.
Zoper lastnika, ki bi postal »neugleden«, bi AZN sprožila ustrezne postopke. Takšen kršitelj
določb ZZavar-1 bi najprej izgubil glasovalne pravice za delnice nad dovoljenim deležem. Če
kršitelj tega stanja v nadaljevanju ne bi saniral z vložitvijo vloge in pridobitvijo dovoljenja,
lahko AZN izda odredbo o odsvojitvi delnic (s ciljem zmanjšanja deleža pod raven 10,
20 odstotkov ipd.) ali celo odločbo o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic, kar zajema
tudi pravico do dividende.
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4. KAPITALSKA USTREZNOST POKOJNINSKE DRUŽBE
ZZavar-1 se od prejšnjega ZZavar najbolj razlikuje v konceptu ugotavljanja in zagotavljanja
potrebnega kapitala, kot ga je vpeljala zakonodaja EU z direktivo Solventnost 2 (ang.
Solvency II).7 Ta ureditev je za zavarovalništvo precej drugačna kot do zdaj. Zavarovalnice
po EU se že vrsto let pripravljajo, da bodo to zakonodajo, katere bistvo je, da morata višina
in kakovost kapitala zavarovalnice odražati tveganja, katerim je zavarovalnica izpostavljena
(ang. Risk-Based Capital), začele izvajati. Cilj je finančna trdnost in stabilnost zavarovalnic (še
zlasti v kriznih časih), da bodo lahko zmeraj izpolnile svoje obveznosti do strank (ne glede
na tržne razmere). Podrobno so predpisani tudi postopki, načini in modeli za izračunavanje
in zagotovitev kapitalske ustreznosti. Povedano bolj preprosto, večja tveganja po novem
zahtevajo več kapitala. Vendar se večina sprememb in določil nove ureditve ZZavar-1
nanaša na zavarovalnice. Za zavarovalnice se izračunava solventnostni kapital (tudi v
primeru pokojninskih skladov), medtem ko se za pokojninske družbe za izračunavanje
potrebnega kapitala še naprej uporabljajo (podobno kot do zdaj) manj kompleksne metode.
Komisija EU je napovedala celostno ureditev tega področja tudi za pokojninske družbe, a
o konkretnih datumih še ni mogoče govoriti. To je temeljni razlog, da obstaja v ZZavar-1
precej členov, ki posebej urejajo pokojninsko družbo kot dejansko izjemo od ureditve za t.
i. klasično zavarovalnico. Z ZZavar-1 se je začela pokojninska družba pomembno razlikovati
od zavarovalnice.
Najpomembnejša določba ZZavar-1 glede tega vprašanja je 587. člen, ki v prvem odstavku
v točkah a in b določa:
»(1) Kapital pokojninske družbe je vedno najmanj enak kapitalskim zahtevam, ki se
izračunajo na naslednji način:
a) 4 % zavarovalno-tehničnih rezervacij v višini, določeni v skladu z drugim odstavkom
tega člena, če pokojninska družba prevzema naložbeno tveganje;
b) 1 % zavarovalno-tehničnih rezervacij v višini, določeni v skladu z drugim odstavkom
tega člena, če pokojninska družba ne prevzema naložbenega tveganja, vendar so
stroški upravljanja določeni in nespremenljivi za obdobje, daljše od petih let.«
Iz te določbe ZZavar-1 je razvidno, da je za upravljanje skladov zajamčenega donosa, kjer
pokojninska družba prevzema naložbeno tveganje, treba imeti štirikrat toliko kapitala kot
za sklade brez zajamčenega donosa. Ker kapital stane, to pomeni, da bodo pokojninske
družbe verjetno zainteresirane za promocijo in večanje obsega poslovanja preko skladov
življenjskega cikla.
587. člen ZZavar-1 določa tudi minimalni kapital pokojninske družbe. Minimalni kapital je
dobesedno najnižji kapital, ki ga mora pokojninska družba zagotoviti ob ustanovitvi družbe
in ga ne glede na obseg poslovanja vedno vzdrževati. Ob ustanoviti pokojninske družbe
znaša ta kapital 3,7 milijona evrov.
Glede na 587. člen ZZavar-1 je mogoče v primerjavi z zavarovalnico razmeroma preprosto
izračunati potreben kapital pokojninske družbe. Poenostavljeni primer je, denimo, 200
milijonov evrov sredstev v pokojninskem skladu z zajamčenim donosom v upravljanju
pokojninske družbe, pomnoženo s 4 odstotki, kar pomeni, da pokojninska družba potrebuje
8 milijonov evrov kapitala. Če bi zavarovalnica izvajala dodatno pokojninsko zavarovanje v
enakem obsegu, bi bil izračun precej bolj kompleksen in predvsem odvisen od kakovosti
naložb v pokojninskih skladih.
7

Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti
zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost 2), UL L, št. 335 z dne 17. decembra 2009.
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Vse pokojninske družbe so začele izvajati naložbeno politiko skladov življenjskega cikla,8 v
skladu s katero je naložbeno tveganje (praviloma) na (mlajših) zavarovancih, šele leta 2016.
V praksi bi se, recimo, pokojninski družbi, ki bi od 200 milijonov evrov sredstev v zajamčenem
skladu na primer 100 milijonov preselila9 na prvi in drugi sklad v okviru skladov življenjskega
cikla, potreba po kapitalu zmanjšala z 8 milijonov evrov (4 % od 200 mio EUR) na 5 (4%
od prvih 100 milijonov EUR in še 1 % od drugih 100 milijonov EUR). Presežek potrebnega
kapitala si lahko izplačajo delničarji, to je lahko »enkratna« dividenda v višini do 3 milijone
evrov za obstoječe delničarje. Delničarji lahko velik presežek kapitala pustijo v pokojninski
družbi in se tako izognejo prihodnjim potrebam po dokapitalizaciji, lahko ga namenijo za
trženje, pridobivanje strank od konkurence ipd. V primeru zmanjšanja kapitala bi se ob
siceršnjem nespremenjenem poslovanju precej popravil ROE10 pokojninske družbe.
Oviro pri večjem prenosu sredstev v prva dva (nezajamčena) sklada v okviru naložbene
politike skladov življenjskega cikla predstavlja prehodna določba iz 417. člena ZPIZ-2.11
Ključno vprašanje po tem členu je, ali lahko zavarovanec sredstva, ki jih je zanj vplačal
delodajalec v obdobju od leta 2000 do 31. 12. 2012, prenese v nezajamčeni sklad in kakšno
je minimalno izplačilo oziroma ali ta »preseljena« sredstva delijo usodo nezajamčenega
(delniškega) sklada tudi v primeru, ko ta doživi, denimo, 30-odstotni padec vrednosti. V
povezavi s tem členom je ministrstvo za delo12 podalo mnenje 1033-7/2012 z dne 29. 1.
2013. Nekateri avtorji menijo, da je tako odpravilo vse dileme, vendar gre formalnopravno
samo za mnenje, ki ni zavezujoče, in ne za pozitivno zakonodajo.13 Po mnenju ministrstva
za delo naj bi v primeru želje zavarovanca, da bi prenesel kolektivna sredstva, vplačana po
ZPIZ-1, v nezajamčeni sklad, zavarovanec podpisal pisno izjavo, da se odpoveduje pravici
do enkratnega izplačila (s tem bi sredstva iz ZPIZ-1 spremenil v sredstva po ZPIZ-2 in de
facto izplačila zaklenil do upokojitve). Skladno s stališčem ministrstva zavarovanec ne more
dobiti manj, kot je vplačal, tudi če bi sredstva v delniškem skladu doživela drastičen upad
vrednosti. Določila 417. člena ZPIZ-2 res niso najbolj jasna in dopuščajo različne razlage,
vendar zahteve po posebnih pisnih izjavah zavarovanca o odpovedi pravicam ne obstajajo.
Povsem drugačno stališče je šele več kot štiri leta pozneje objavila AZN: Stališče Agencije
za zavarovalni nadzor glede pravice do izplačila sredstev, vplačanih s strani delodajalca, v
skladu z ZPIZ-1 z dne 16. 3. 2016.14 V tem stališču AZN je jasno napisano, da se zavarovanec
pravno zavezujoče ne more odpovedati pravicam, ki jih ima po ZPIZ-2, ker zakon tega
ne omogoča. Četrti odstavek mnenja AZN tako opredeljuje: … »Ker je njihova pravica, je
lahko ne izkoristijo, odpoved pa ne more imeti pravnega učinka.« Kljub vsemu je ob koncu
8

To velja predvsem za mlajše zavarovance. Naložbena politika skladov življenjskega cikla po ZPIZ-2 pomeni, da so v enem življenjskem
ciklu trije skladi, npr. A, B in C. A in B bosta kot prvi in drugi sklad namenjena mlajšim osebam, npr. sklad A je za osebe, stare do 45 let,
in ima agresivno (delniško) naložbeno politiko. Prvi sklad se opisuje z besedami kot »dinamični«, agresivni« ali »progresivni«. Drugi sklad
»B« je namenjen osebam srednje starosti, od približno 45 do 55, 58 let starosti, kje gre za mešane delniško-obvezniške sklade. Drugi sklad
se opisuje z besedami »uravnoteženi« (ang. balanced). V prvih dveh skladih ni zajamčenega donosa. Upravljavec kot dober strokovnjak
odgovarja samo za profesionalnost, trud, skrb, ne pa tudi za rezultat. Gre za tipično obligacijo prizadevanja. Zadnji sklad iz skupine skladov
življenjskega cikla pa je vedno zajamčeni sklad, ki deluje na povsem enak način, kot so vsi pokojninski skladi dodatnega pokojninskega
zavarovanja delovali v obdobju od leta 2000 do začetka leta 2016. Tu zavarovanec prevzema naložbeno tveganje nad zajamčenim
donosom. V tem delu gre za obligacijo uspeha, saj mora izvajalec iz kapitala pokriti razliko v primeru nedoseganja zajamčenega donosa.
9

Za prestavljanje do zdaj zbranih sredstev je seveda potrebno pisno soglasje vsakega zavarovanca, ki mora izpolnjevati tudi starostni
kriterij za selitev sredstev.
10
Angleška kratica za Return On Equity.
11
Prvi in drugi odstavek 417. člena ZPIZ-2: »(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 221. člena tega zakona člani, ki so bili vključeni
v pokojninski načrt kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z določbami III. poglavja dvanajstega
dela ZPIZ-1, obdržijo pravico do izplačila v višini odkupne vrednosti enot premoženja, ki jih je financiral delodajalec, v skladu z določbami
drugega, tretjega in četrtega odstavka 358. člena ZPIZ-1. (2) Določba prejšnjega odstavka velja za premije, ki so bile vplačane do uveljavitve
tega zakona, in sredstva, ki jih je imel član na osebnem računu do uveljavitve tega zakona.«
12
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.
13
Več o tem v Pogačar, P.: Pokojninski sistem po novem, Planet GV, Ljubljana 2013, str. 140.
14
Stališče Agencije za zavarovalni nadzor glede pravice do izplačila sredstev vplačanih s strani delodajalca v skladu z ZPIZ-1 z dne 16. 3.
2016, https://www.a-zn.si/Documents/Razno/stalisce5.pdf (pridobljeno 5. 4. 2016).
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mnenja AZN zapisano, da bo konkretno odločitev, če bo prišlo do spora, sprejelo sodišče.
Če bo obveljalo mnenje ministrstva za delo, bomo dejansko imeli zelo počasno rast obsega
skladov življenjskega cikla, saj bo glavnina sredstev ostala v skladih z zajamčenim donosom.
Glede na to to, da je bilo več kot 75 odstotkov vseh sredstev pokojninskih družb (in tudi
drugih izvajalcev) vplačanih po ZPIZ-1 in preko kolektivnih pokojninskih načrtov, je takšno
ravnanje AZN (da je zavzelo uradno in konkretno stališče po štirih letih) in ministrstva za delo,
ki mnenja še vedno ni spremenilo, najmanj neodgovorno, če že ne škodljivo. Gre za javno
prepiranje dveh nadzornih institucij, ki bi morali zbujati zaupanje in javnosti dajati vtis, da
vesta, kaj počneta. Za povprečnega uporabnika, financerja pokojninskega načrta to pomeni
pravno (ne)varnost, ad hoc spreminjanje pravil (to je pogodbenih in zakonskih obveznosti
in pravic) ipd. Škode ni mogoče izmeriti, ker nikoli ne bomo izvedeli, koliko strank je zaradi
takšnih in podobnih zmed in nejasnosti izstopilo iz dodatnega pokojninskega zavarovanja
ali k njemu sploh ni pristopilo.
5. IZVAJANJE DODATNEGA INVALIDSKEGA IN DRUŽINSKEGA ZAVAROVANJA V
OKVIRU DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
ZPIZ-1 je urejal v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja tudi dodatno zavarovanje
za dodatno invalidsko in družinsko pokojnino. Ureditev je bila zapisana v »skromnih«
dveh členih ZPIZ-1, in sicer v 364.15 in 365.16 V praksi sta po ZPIZ-1 to možnost izkoristila
le dva izvajalca – dve zavarovalnici. ZPIZ-2 ni več posebej urejal dodatnega družinskega
in invalidskega zavarovanja, je pa v prehodni določbi v 416. členu ZPIZ-2 določil, da je v
primeru, ko je izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja imel v pokojninskem načrtu
urejeno dodatno družinsko in invalidsko zavarovanje, tega lahko uporabljal še naprej.
Temeljna ideja dodatnega pokojninskega zavarovanja je večanje socialne varnosti
zavarovancev ob upokojitvi, se pravi v obdobju, ko zaradi starosti ne morejo več učinkovito
opravljati svojega poklica. Invalidsko zavarovanje ureja primere, ko se zavarovanci znajdejo v
podobni situaciji zaradi invalidnosti, ne starosti. Namen dodatnega družinskega zavarovanja
je, da v primeru smrti zavarovanca njegovi družinski člani prejmejo določene denarne
prejemke. Po razpoložljivih podatkih ima ena zavarovalnica v pokojninskem načrtu urejeni
obe različici, ena pa le dodatno družinsko zavarovanje. Davčna obravnava premije za namen
dodatnega invalidskega in družinskega zavarovanja je enaka kot pri »redni« premiji, prav tako
se Finančni upravi RS o tem poroča v okviru premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.
Ker gre za pravo zavarovanje, sta pridobitev pravic in trajanje zavarovanja vezana na redno
plačevanje premij. Ob neplačilu premij bo izvajalec ta del dodatnega pokojninskega
zavarovanja verjetno odpovedal .
589. člen ZZavar-1 ureja obveznost oblikovanja škodnih rezervacij za pokojninsko družbo.
Škodne rezervacije so zelo pomembne pri dodatnem družinskem in invalidskem zavarovanju,
kjer obstaja ogromna razlika med tem, kar posamezni zavarovanec vplačuje, in izplačilom
v primeru škodnega dogodka. Tako lahko ob vplačilu, denimo, po nekaj evrov na mesec,
zavarovanec prejme zelo visoko izplačilo, na primer dosmrtno rento ali vsaj nekaj 10 let
15

364. člen ZPIZ-1 (Dodatna invalidska pokojnina):
»Če zavarovanje po pokojninskem načrtu krije izplačilo dodatne invalidske pokojnine, pridobi zavarovanec pravico do dodatne
invalidske pokojnine v naslednjem mesecu po nastopu zavarovalnega primera.«
16
365. člen ZPIZ-1 (Dodatna družinska pokojnina):
»(1) Če zavarovanje po pokojninskem načrtu krije izplačilo dodatne družinske pokojnine, je upravičenec do dodatne družinske pokojnine
lahko samo oseba, ki je po predpisih o obveznem pokojninskem zavarovanju upravičena do družinske oziroma vdovske pokojnine.
(
2) V primeru iz prejšnjega odstavka pridobi upravičenec pravico do dodatne družinske pokojnine v naslednjem mesecu po smrti
zavarovanca.«
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trajajočo mesečno rento v višini 100 evrov ali več. V primeru »navadnega« pokojninskega
varčevanja pa ta člen verjetno ne bo prišel v poštev.
Po 3. točki 5. odstavka 592. člena ZZavar-1 mora pokojninska družba za dodatno invalidsko
in dodatno družinsko pokojnino oblikovati poseben kritni sklad. To pomeni poleg kritnega
sklada za varčevanje in za izplačilo rent še tretjo vrsto možnega kritnega sklada.
Za zdaj nima določil o dodatnem družinskem in invalidskem zavarovanju v svojem
pokojninskem načrtu nobena pokojninska družba in le-tega tudi ne more na novo pridobiti,
saj bosta AZN in ministrstvo za delo vezana na prepoved odobritve novih pokojninskih
načrtov iz 416. člena ZPIZ-2. Trenutno je verjetno edina pravno obstoječa možnost, po kateri
bi pokojninska družba lahko začela izvajati dodatno invalidsko in družinsko zavarovanje, da
bi prevzela pokojninski načrt ene od dveh zavarovalnic, ki to dovoljenje imata. Gre za pravno
zelo urejen in dolgotrajen postopek po ZZavar-1, ki je vezan na dovoljenje AZN. Soglasje
posameznih zavarovancev pri tem ni potrebno. Glede na obsežno normiranje trenutno v
praksi tega neobstoječega zavarovanja za pokojninske družbe se morda lahko odgovor,
zakaj je temu tako, skriva v prihodnjih načrtih, ki jih ima na tem področju država in zajemajo
tudi spremembo ZPIZ-2 ter ponovno odprtje tega zavarovanja.
6. DRUGE DOLOČBE V 17. POGLAVJU ZZAVAR-1
Pokojninska družba mora v skladu s 594. členom ZZavar-1 letno izdelati načrt pozavarovanja
in ga do konca februarja posredovati AZN. Pozavarovanje za varčevalni del verjetno ni
smiselno, lahko pa pride v poštev pri izplačilu rent (riziko dolgoživosti) in v primeru dodatnega
družinskega in invalidskega zavarovanja.
595. člena ZZavar-1 posebej nalaga pokojninski družbi upravljanje z likvidnostjo kot eno
najpomembnejših nalog pokojninske družbe. Določba se nanaša na družbo, medtem ko
ZPIZ-2 ureja likvidnost pokojninskih skladov. Težave z likvidnostjo bi pomenile, da ima
pokojninska družba dovolj sredstev, vendar jih ne more dovolj hitro spremeniti v denarna
sredstva, da bi pravočasno izpolnila svoje obveznosti. Pokojninska družba mora likvidnost
redno spremljati in načrtovati, v primeru likvidnostih težav pa sprejeti takojšnje ukrepe.
V obdobju od leta 2011 do zdaj je bilo za nekaj 100 milijonov evrov enkratnih izplačil iz
pokojninskih skladov in ni poznan noben primer, ko bi bil kateri upravljavec v zamudi. To
pomeni, da so vse pokojninske družbe in tudi drugi upravljavci z odliko opravili preizkus
načrtovanja likvidnosti.
598. člen v kombinaciji s 599. členom ZZavar-1 podrobno opredeljuje dovoljene naložbe
in posamezne omejitve naložb – bodisi posamično ali pa v različnih kombinacijah – in
velja samo za pokojninske družbe v primeru kritnega sklada za rente in kritnega sklada
pokojninske družbe za dodatno družinsko in/ali invalidsko zavarovanje. Dovoljene naložbe
za kritni sklad za varčevanje ureja ZPIZ-2.
V primeru kritnega sklada za rente ali dodatne invalidske in/ali družinske pokojninske bodo
praktično vse obveznosti pokojninske družbe v evrih. Eno od temeljnih načel pri investiranju
v zavarovalništvu je, da so obveznosti in naložbe (vsaj večinsko) usklajene. Tretji odstavek
601. člena ZZavar-1 zahteva najmanj 80-odstotno usklajenost v primeru naložb v tuje valute
preko sklenitve posebnih pogodb za pokritje tveganja (ang. hedging).
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7. SKLEP
ZZavar-1 ohranja zastarel in poenostavljen model izračunavanja potrebnega kapitala
izključno za pokojninske družbe. Za zavarovalnice medtem zagotavlja zahteven in zapleten
sistem izračunavanja solventnostnega kapitala, tudi ko te izvajajo povsem enako dodatno
pokojninsko zavarovanje kot pokojninske družbe. Dodatno nelogičnost nove ureditve
predstavlja tudi podrobno urejanje izvajanja dodatnega invalidskega in družinskega
zavarovanja, ki ga drugi zakon, to je ZPIZ-2, za pokojninske družbe dejansko onemogoča.
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QUO VADIS, DRUŽBENA ODGOVORNOST?
QUO VADIS, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY?
MAG. DRAGICA HARI, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D

POVZETEK
Ahilova peta družbene odgovornosti podjetij je, da je še zmeraj prevečkrat razumljena kot
donacije in sponzorstva. Prihodnost uspešne ekonomije je odvisna od tega, kakšen družbeni
vpliv ima. Kritiki družbeni odgovornosti napovedujejo konec, a vendar problemi človeštva,
ki jih slednja rešuje, ostajajo. In če je družbena odgovornost mrtva, kaj sledi? Bi morda ukinili
oddelke za družbeno odgovornost in jo trajnostno prenesli na vsako delovno mesto?
Podjetja vključujejo skrb za družbene in okoljske probleme v svoje poslovanje ter sodelovanje
z deležniki prostovoljno. Pa je družbena odgovornost danes res še prostovoljna?
Poleg skladnosti poslovanja se morajo podjetja osredotočati na verodostojnost, integriteto
in dobrohotnost. Ali se lahko z dobrimi deli odkupijo za slaba? Za zavarovalnice je etično
ravnanje ključno, da lahko zagotavljajo stabilnost, integriteto in zaupanje s spodbujanjem
realnih pričakovanj. Ali je zavarovalniška etika sploh možna in uresničljiva ali je le oksimoron
– globoko protislovje med zavarovalniško prakso in etičnimi načeli? Etika in družbena
odgovornost sta različni, vendar ne ločeni vprašanji. Etika je tista, ki kvalificira družbeno
odgovornost kot dobro, in ne obrnjeno. Najprej je treba biti etično odgovoren, šele zatem si
lahko družbeno odgovoren.
Informacija je mogočna. Izpostavljamo čezmerno množitev kodeksov in poročil o družbeni
odgovornosti in trajnostnem razvoju, ki so napisana po meri podjetja, prikazujejo dobre
strani in ne omenjajo slabih. Gre za paradoks pomanjkanja odgovornosti pri poročanju o
družbeni odgovornosti. Kodeks in letno poročilo podjetja Enron, denimo, sta predstavljala
model gibanja družbene odgovornosti … Močno poudarjena transparentnost je vodila v
produkcijo dolgih poročil, neštevilnih vprašalnikov in raziskav ter morje podatkov.
Zavarovalnice se soočajo s staranjem prebivalstva, ki vpliva na vsa področja gospodarskega
in družbeno-socialnega življenja. In na drugi strani: ali so zavarovalnice pripravljene na
jutrišnje deležnike – milenijsko in trajnostno generacijo? Bistvene prvine za uspešno in
inovativno vključevanje deležnikov lahko identificiramo v petih ključnih dejavnikih. Ti so:
pravi namen, pravi deležniki, pravi cilj, pravi duh in pravilni procesi.
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ABSTRACT
The concept of corporate social responsibility has its own Achilles heel, still too often
recognized as sponsorships and donations. The future of business success of the economy
depends on its social impact. The critics increasingly say corporate social responsibility is dead
though the global problems of humanity remain. And if is it so, what comes next? Should we
close down our corporate social responsibility departments and make sustainability a part
of everybody’s job?
Truly embedding corporate social responsibility into the company strategy jointly by
stakeholder engagement faces the challenges of social and environmental issues on a
voluntary basis. However, is corporate social responsibility still voluntary?
Companies might be better served by focusing less on compliance and more on credibility,
integrity and benevolence. Does the good outweigh the bad? Ethical behavior is crucial in
insurance industry to ensure stability, integrity and trust by promoting realistic expectations.
Is it insurance ethics possible and achievable or it is an oxymoron – a profound contradiction
between insurance practices and ethical principles. Ethics and corporate social responsibility
are different but not separated issues. Ethics is the one which qualifies corporate social
responsibility as good and not vice-versa. Being ethical comes first.
Information is powerful. We are pointing at the excessive proliferation of codes, social
responsibility and sustainability reports, tailor made by the company, reporting the good
points and hiding the bad ones. We are facing a paradox of the lack of responsibility in
reporting social responsibility. Illustrate, the Code of conduct and annual reports of Enron
were a synonym for the social responsibility movement… In some ways pushing the
transparency forward has contributed to overproduction of lengthy reports, numerous
questionnaires and surveys and a sea of data.
Ageing population brings new challenges also for insurance industry which affects all
areas of socio-economic and social life. On the other hand, is insurance industry prepared
for the stakeholder of tomorrow – the millennial and sustainable generation? The essential
attributes for effective and innovative stakeholder engagement are identified in five key
success factors: the right intent, the right stakeholders, the right issues, the right spirit and
the right processes.
1. UVOD
Enega od največjih izzivov človeštva danes predstavlja to, kako zagotoviti trajen in
uravnotežen razvoj. V prihodnje ne bo mogoče zadovoljevati vseh potreb človeštva, brez da
bi spoštovali naravni sistem, okoljske in človeške vrednote. Kdo naj za to prevzame družbeno
odgovornost?
Evropska komisija z raziskavo Flash Eurobarometer 3631 ugotavlja, da obstaja med Evropejci
informacijska vrzel. Kar 79 odstotkov vprašanih se je izreklo, da jih zanima, kako so podjetja
družbeno odgovorna, vendar jih je le 36 odstotkov smatralo, da imajo o tem dovolj
podatkov. V ZDA, denimo, je zainteresiranih za družbeno odgovornost kar 87 odstotkov
1

Flash Eurobarometer 363 – TNS Political&Social, 2013: How Companies Influence Our Society: Citizens' View. Report. Http://ec.europa.
eu/public_opinion/flash/fl_363_en.pdf (pridobljeno 6. 4. 2016).
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anketiranih. Evropsko povprečje zainteresiranih in informiranih znaša 31 odstotkov, v
Sloveniji 38 odstotkov; zainteresiranih, vendar neinformiranih je v EU 47 odstotkov, v
Sloveniji 41; nezainteresiranih, vendar informiranih je na ravni EU 4 odstotke, v Sloveniji 6;
nezainteresiranih in neinformiranih pa 15 odstotkov v EU in 13 odstotkov v Sloveniji.
2. AHILOVA PETA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI PODJETIJ
Številni strokovnjaki s področja družbene odgovornosti, predvsem pa njeni kritiki, temu
konceptu napovedujejo konec. Koncept na dolgi rok ni vzdržen, a vendar problemi človeštva,
ki jih družbena odgovornost rešuje, ostajajo. Svet postaja vse bolj povezan in globalni izzivi
so zmeraj večji.
Pojmovanje koncepta kot donacije in sponzorstva še zmeraj predstavlja Ahilovo peto
družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji. Slovenske zavarovalnice so šle skladno s stopnjo
svojega razvoja skozi tri generacije družbene odgovornosti: sprva so se le odzivale na
pričakovanja, šele pozneje pa se je družbena odgovornost odrazila kot anticipiranje potreb
in aktivno reševanje problemov kot dolgoročna strategija. Raziskava iz leta 2008 (Hari,
2009) kaže, da so bile zavarovalnice pri nas takrat šele na pragu tretje generacije družbene
odgovornosti, najvidnejša oblika družbeno odgovornega ravnanja so bila še zmeraj
sponzorstva in donacije. Dajati denar še ne pomeni biti družbeno dogovoren. Iz analiz
družbeno odgovornega ravnanja v izbranih tujih zavarovalnicah je mogoče razbrati, da te
kot del svoje družbene odgovornosti le redko navajajo donacije športnikom in športnim
organizacijam. Bolj poudarjajo predvsem globalne, podnebne in demografske spremembe
ter skrb za starejše, uravnoteženost med delom in družino, obvladovanje tveganj, projekte
za zmanjševanje revščine po svetu itd.
Družbena odgovornost mora preseči nesistematične filantropske iniciative, prikazane v
denarju, in stopiti na višjo raven – na raven ocene vpliva. Kako pravzaprav ugotoviti in oceniti
vpliv družbeno odgovorne dejavnosti? Poraja se vprašanje, ali so parametri za merjenje vpliva
zadostni in ustrezni. Gre za izziv, kaj meriti in v čigavem interesu je pravzaprav razumeti vpliv.
Vsako podjetje bi zagotovo želelo ugotoviti, kakšen dejanski vpliv imajo njegova družbeno
odgovorna prizadevanja, kako ga dojemajo njegovi deležniki, tako notranji kot zunanji, in
ne nazadnje tudi, kakšen je ta vpliv na poslovanje.
2.1 Ali je družbena odgovornost podjetij res prostovoljni koncept?
O družbeni odgovornosti podjetij ne obstaja ena sama univerzalna opredelitev – z razvojem
namreč dobiva pojem vedno nove razsežnosti in oblike. Ena najbolj znanih in najpogosteje
citiranih je še zmeraj definicija Evropske komisije: »Družbena odgovornost je koncept, pri
katerem podjetja vključujejo skrb za družbene in okoljske probleme v svoje poslovanje ter
sodelovanje z deležniki na prostovoljni osnovi.« Ali je danes družbena odgovornost podjetij
res (še vedno) prostovoljna?
O družbeni odgovornosti ne moremo govoriti, ne da bi jo povezovali s kakovostjo, poslovno
etiko, trajnostnim razvojem, konceptom trojnega izida (ang. Triple Bottom Line Approach),
korporativnim upravljanjem in strategijo podjetja. Razvojne stopnje družbene odgovornosti
potekajo skozi tri generacije: medtem ko se v sklopu najbolj tradicionalne in razširjene
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družbeno odgovornost enači s prostovoljstvom in človekoljubjem, druga generacija že
poudarja potrebnost dolgoročne strategije, tretja pa izpostavlja strateško usmerjenost in
globalnost z izpostavljanjem problemov človeštva (povzeto po Knez-Riedl, 2007).
Družbena odgovornost je po definiciji prostovoljna. Ali je nekdo odgovoren ali ne, je
posledica njegove odločitve. Zakonodaja predpisuje minimalne standarde, družbena
odgovornost pa lahko z dobro prakso deluje v obojestransko korist, tako podjetja kot družbe
(t. i. win-win situacija). Družbena odgovornost ima velik potencial. Obstaja bojazen, da bi, če
bi jo uzakonili, morda zavrli njene razvojne možnosti, saj bi lahko podjetja stopila v svojih
prizadevanjih korak nazaj, postala manj kreativna in proaktivna ter večinoma zagotavljala
le zakonsko določene standarde. Družbena odgovornost postaja strategija podjetja in
predstavlja trajnostno konkurenčno prednost ter dejavnik uspešnosti, tako ekonomsko
uspešnost kot ugled podjetja. Pa vendar, čeprav ni predpisana z zakonom, postaja vedno bolj
»obvezna«, podjetja si preprosto ne morejo več privoščiti, da ne bi bila družbeno odgovorna.
To ni nujno narobe, kajne?
2.2 Prostovoljni ali obvezni koncept družbene odgovornosti
Vse pogosteje smo priča razpravam o tem, ali bi morala biti družbena odgovornost podjetij
predpisana z zakonom. Kot prva država se je za to odločila Indija,2 kjer so podjetja od aprila
leta 2014 po zakonu primorana investirati v trajnostne programe. Vodilni menedžerji podjetij
v Indiji glede te ureditve niso enotni. Zakon regulacijo definira kot proces, s katerim podjetje
razvija svoje odnose z deležniki za skupno dobro in svojo zavezanost izkazuje z njihovim
vključevanjem v poslovne procese in strategijo podjetja. Zakonsko določene družbeno
odgovorne aktivnosti imajo za cilj izkoreniniti lakoto, revščino in podhranjenost ter spodbujati
preventivno zdravstveno varstvo in izobraževanje. Dejavnost nadzoruje poseben odbor
neodvisnih direktorjev, ki začrtajo strategijo, predvidijo sredstva, vrsto dejavnosti, vloge in
odgovornosti raznolikih deležnikov ter ob tem opredelijo tudi mehanizem spremljanja in
nadzora. Mnenja, ali državno vodena filantropija lahko koristi narodu, so deljena. Nekateri
so prepričani, da gre za novo in izvirno rešitev, ki v državi, kot je Indija, kjer je tretjina
prebivalstva nepismena in jih dve tretjini nima dostopa do ustreznih sanitarij, zagotavlja,
da podjetja prispevajo k pravičnemu in trajnostnemu gospodarskemu razvoju. Drugi pa
zagovarjajo stališče, da obvezna družbena odgovornost pomeni jarem za podjetja, saj že
zaradi nasploh zapletenih predpisov predstavlja še dodatne nevšečnosti za tuja podjetja in
odvrača potencialne vlagatelje (Lal, 2015).
Villamayor (2010) dvomi, da bi obveznost koncepta lahko postala globalna rešitev. Ne
nazadnje je družbena odgovornost način vodenja podjetij, ki definira dialog z deležniki. Ali
bodo podjetja družbeno odgovorna ali ne, naj bi bilo prepuščeno njihovi presoji. Prej ko slej se
bodo začela zavedati prednosti (ali slabosti) biti družbeno odgovoren. Avtor (ibid.) zagovarja
prostovoljnost družbene odgovornosti kot spodbudo in ne odredbo, mehko, a učinkovito
orodje – je prepričanje in predanost, ki nastaja znotraj podjetja z željo spreminjati stvari in
ustvarjati vrednost. Podjetja in zaposleni vsiljeno družbeno odgovornost teže sprejmejo za
svojo.
2

V Indiji morajo od aprila 2014 podjetja z več kot 5 milijard indijskih rupij (približno 65,6 milijona evrov) celotne vrednosti delnic
podjetja, ki kotira na borzi vrednostnih papirjev, oziroma z več kot 10 milijardami indijskih rupij (približno 131 milijonov evrov) letnega
prihodka po zakonu nameniti vsaj dva odstotka svojega neto dobička za družbeni razvoj in okolje. Po podatkih revizijske in svetovalne
družbe Ernst&Young je zajetih več kot 3.000 podjetij, ki namenijo za družbeno odgovorne aktivnosti 1,8 milijarde evrov.
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Todorova (2011) zagovarja družbeno odgovornost podjetij kot prostovoljno pobudo, ki
se začne tam, kjer se zakon konča, in je motivirana predvsem z željo, da podjetje ohrani
konkurenčnost ter poveča učinkovitost upravljanja in virov podjetja. Ni diktirana z zakonom,
ampak je bolj zahteva družbe in potrošnikov. Njena učinkovitost izhaja predvsem iz
prostovoljnosti. Trajnostno poročanje je iniciativa, ki izhaja iz poslovanja, prihaja od znotraj
in ne od zunaj – od države. Ali je torej tako prostovoljno iniciativo prav formalizirati in
uzakoniti? Upadhyay (2012) poudarja, da mora biti družbena odgovornost prostovoljna,
razumljena kot »dobro delo« in ne z zakonom določena obveznost, biti mora vzpodbujana
in ne prisilna. Ključno je, da ne sme vladati diktatura države, ampak sodelovanje z vlado.
Tehtnica je še zmeraj močno nagnjena na stran prostovoljnosti koncepta, tako kot ga razume
Evropska komisija. Potencial družbene odgovornosti je neizmeren predvsem v partnerskem
sodelovanju med podjetji, državo in družbo. Prav prostovoljnost je tista, ki zagotavlja večjo
zavezanost v partnerskem odnosu. Pa vendar je na tem področju mogoče zaznati nekatere
pomembne premike. Evropski parlament je leta 2014 sprejel direktivo, ki sicer ne uzakonja
družbene odgovornosti, vendar pa podjetja zavezuje, da razkrijejo informacije o svojem
vplivu na okolje, delo in človekove pravice v sklopu finančnega poročila. Vzporedno z
razvojem je koncept vse pogosteje predmet razprav, dilem in kritik, ki pa jih je treba razumeti
kot razvojne možnosti in priložnosti ter pomembnost in potrebnost družbene odgovornosti,
pa naj bo le-ta prostovoljna ali obvezna.
2.3 Družbena odgovornost je mrtva – naj živi družbena odgovornost!
Najbolj goreči kritiki napovedujejo družbeni odgovornosti konec. Ali bo res izzvenela, res
pomeni le pesek v oči, olepševanje dejstev, je le dimna zavesa za izboljševanje ugleda
podjetja? Če je družbena odgovornost mrtva, kaj sledi? Res je, da v mnogih primerih pomeni
le površinske spremembe, vendar je krivdo stežka pripišemo le konceptu, saj je svetovna
problematika preveč kompleksna.
Pravzaprav še zdaleč ne drži, da je koncept družbene odgovornosti popolna napaka.
Stopiti moramo korak nazaj in pogledati večjo sliko, z razdalje. Čeprav spremlja družbeno
odgovornost več hrupa kot kdaj koli prej, je veliko vprašanje, kaj lahko privede do občutnih
sprememb, kakšen je dejanski učinek družbene odgovornosti in kakšna sta obseg in globina
resničnih sprememb na bolje. V najboljšem primeru predstavlja le delno rešitev problematike
in je zlahka zlorabljena za ustvarjanje iluzije odgovornosti. Čeprav problematiko rešuje samo
površinsko, pa neuspeha ni mogoče pripisati le konceptu družbene odgovornosti. Vprašati
se je treba, ali resnično želimo izpeljati potrebno transformacijo podjetij in ekonomije, ali
smo motivirani samo z izboljšanjem korporativnega ugleda podjetja. Družbena odgovornost
mora biti poslovna filozofija in strategija podjetja (Townsend, 2015a). Townsend (2015b)
gre še dlje: oddelke za družbeno odgovornost je treba zapreti! Za velike spremembe so
potrebni veliki premiki. Integrirano poslovanje zahteva uvedbo trajnostnih aktivnosti, znanja
in spretnosti ter vpogled v vsako delovno mesto. To lahko dosežemo le s prenesenim in
decentraliziranim pristopom, torej s popolno transformacijo. Ukinitev oddelka za družbeno
odgovornost bi bila pravzaprav osvobajajoča, saj bi manj časa namenili za neskončno in
enolično zbiranje podatkov za poročanje in več za pomembne dosežke na področju trajnosti.
Tega pa ni mogoče doseči brez odprtega in pristnega dialoga z najvišjim vodstvom podjetja.
Rastline v sejni sobi uprave še ne naredijo podjetja »zelenega«.
Soočeni smo z neodgovornim odnosom posameznikov (vključno z lastniki, podjetniki) in
skupin tako do javnih kot do zasebnih dobrin. Javne dobrine se tako spreminjajo v svoje
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nasprotje, v t. i. javne ne-dobrine. Fenomen zastonjkarstva se dandanes ne nanaša več le na
javne dobrine, temveč tudi na zasebne. Vsi ti primeri ponazarjajo povezavo med kulturo in
družbeno odgovornostjo, od individualne vse do globalne ravni (Knez-Riedl in Kaučič, 2012).
Živimo v trajnostni dobi, v kateri ne smemo več spregledati njenih omejitev. Dandanes smo
soočeni z redkostjo dobrin, ki je na eni strani posledica nasprotja med neomejenimi željami
in potrebami, na drugi strani pa se kaže omejenost virov. Redkost dobrin se pojavi zaradi
pomanjkanja norm, odtujenosti od naravnega okolja, nepravičnosti itd. (Knez-Riedl, 2010).
3. NOVA STRATEGIJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 2015–2019
Evropska komisija je leta 2015 skupaj z iniciativo Enterprise 2020 sprejela novo strategijo
družbene odgovornosti za obdobje od leta 2015 do 2019. Še preden ji namenimo pozornost,
poglejmo politiko družbene odgovornosti Evropske komisije za obdobje 2011–2014, ki je
zajemala naslednje prednostne naloge (Belén López Donaire, 2014):
-

povečati vidnost družbene odgovornosti in širjenje dobre prakse,
izboljšanje zaupanja v podjetja na vseh ravneh,
izboljšati samoregulacijo z razvojem kodeksa dobre prakse,
nagrajevanje trga za izboljšave družbene odgovornosti,
popularizacija večjega informiranja glede družbenih aktivnosti in okoljevarstva podjetja,
integracija koncepta družbene odgovornosti v izobraževanje, izobrazbo in raziskovanje,
poudarjati pomembnost politike družbene odgovornosti na nacionalni in mednarodni
ravni z vključevanjem nacionalnih politik posameznih držav,
povečati vključenost Evrope v globalno družbeno odgovornost.

3.1 Evropska strategija družbene odgovornosti 2015–2019
Nova strategija Evropske komisije je naravnana bolj decentralizirano ter izpostavlja pet
strateških smeri in najvišjih prioritet (CSR Europe's Memorandum, 2015):
1. bolj human obraz strategije družbene odgovornosti: kako lokalna podjetja in deležniki
soustvarjajo rešitve, ki lahko pozitivno vplivajo na način življenja, dela, učenja, nakupa in
porabe;
2. uravnoteženje skladnosti poslovanja in inoviranja ter razvoj novih trajnostnih proizvodov
in storitev, ki zadovoljujejo družbene potrebe;
3. evropski pakt za mlade: prednostna naloga so rast in delovna mesta za mlade, krepitev
dobre prakse ter sodelovanja med podjetji in izobraževalnimi ustanovami;
4. zaposleni predstavljajo srce evropske strategije družbene odgovornosti: s strategijo
so predlagani novi ukrepi za sodelovanje pri demografskih spremembah in aktivnem
staranju, dobrem počutju pri delu, mentalnem zdravju in obvladovanju stresa;
5. pragmatična strategija kot podpora graditve kapacitete podjetja s poudarkom na
integrirani uspešnosti podjetja in poročanju ter spoštovanju človekovih pravic kot
najvišjega imperativa podjetja.
Evropska strategija družbene odgovornosti podjetji pa ima tudi nekaj pomanjkljivosti:
skorajda ne namenja pozornosti področju delovnega okolja in zaposljivosti, ne opredeljuje
jasne smeri, kako spodbuditi dimenzijo družbenih inovacij za razvoj novih produktov,
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storitev in poslovnih modelov, ki participirajo v podjetniških modelih deljene vrednosti (ang.
shared value), v dokumentu so slabo prepoznavni ukrepi pri javnih naročilih in investicijah,
prav tako pa skorajda ni zaznati napredka v ponovni vzpostavitvi zaupanja v podjetja in
integriranja družbene odgovornosti v izobraževanje, usposabljanje in raziskave. Prav tako
na ravni Evropske komisije ne obstaja uravnoteženo vodenje glede nekaterih predlogov
ukrepanja, niti spremljevalni ukrepi in komunikacijski načrti, ki so bistvenega pomena, da se
zagotovi učinkovito izvajanje in dolgoročno sposobnost preživetja.
3.2 Enterprise 2020
Podjetje prihodnosti Enterprise 2020 predstavlja pobudo k pametni, trajnostni in vključujoči
družbi, ki so jo pri CSR Europe vzpostavili zato, da bi podprla podjetja pri ustvarjanju
trajne konkurenčnosti z oblikovanjem platforme, namenjene inovacijam in izmenjavi, da
bi pospeševala tesno sodelovanje med podjetji in interesnimi skupinami z iskanjem novih
načinov skupnega prizadevanja za ustvarjanje trajnostne prihodnosti ter da bi okrepila
globalno prevlado Evrope na tem področju. Podprla je premik od skladnosti na področju
družbene odgovornosti k inovacijam. Uravnotežena EU strategija za družbeno odgovornost
z večjim poudarkom na inovacijah bo pritegnila veliko več podjetij, sektorskih združenj in
zainteresiranih strani ter povečala splošno kredibilnost in vpliv EU strategije za družbeno
odgovornost (Enterprise 2020).
Slika 1: Podjetje 2020 v globalnem svetu

Vir: Enterprise 2020.
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4. ETIKA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST
Če bi v današnjem času vodili korporacije Stari Grki, bi v upravi in nadzornem svetu leteh sedel glavni filozof, ki bi svetoval, kako strateško voditi korporacijo v duhu zdravja in
blagostanja (Jost, 2014).
Poraja se vprašanje, ali je zavarovalniška etika oksimoron3. Ali je zavarovalniška etika sploh
možna in uresničljiva ali gre samo za bistroumni nesmisel, za dva izključujoča se pojma,
globoko protislovje med zavarovalniško prakso in etičnimi načeli? Za zavarovalnice je etično
ravnanje ključno za zagotavljanje stabilnosti, integritete in zaupanja s spodbujanjem realnih
pričakovanj (Hari, 2014).
Družbena oziroma socialna nuja ne sovpada zmeraj z etično, in sicer ne le zato, ker lahko
obstaja družbena nuja z nizko etiko, ampak ker se podjetja z visoko družbeno odgovornostjo
ne obnašajo vedno etično. Nekatera podjetja denimo veliko vlagajo v družbeno odgovorne
aktivnosti, a hkrati ravnajo neetično s svojimi zaposlenimi in dobavitelji. Z razlogom lahko
torej sklenemo, da sta etika in družbena odgovornost različni, vendar ne ločeni vprašanji.
Etika je tista, ki kvalificira družbeno odgovornost kot dobro, in ne obrnjeno. Najprej je treba
biti etično odgovoren, šele potem si lahko odgovoren tudi družbeno (Bañon-Gómis et al.,
2011).
Etika in družbena odgovornost sta neobhodno soodvisni, kar se izraža skozi etična merila,
načela in vrednote, ki jih je sprejela družba in morajo prežemati vsa področja dejavnosti
podjetja. Izzivi podjetij so ogromni in presegajo zahteve po preživetju, rasti in poslovnem
dobičku. Zavzemati se morajo za trajnostni razvoj (Camargo idr., 2015). Družbena
odgovornost postavlja podjetja pred nove izzive, saj se morajo soočati s tradicionalnimi
ukrepi ob paradoksu tehnološkega razvoja in sočasnim procesom degradacije človečnosti.
Kapitalistična družba mora revidirati svoje vrednote v duhu trajnostnega razvoja in
zagotavljanja ekonomskega in družbenega razvoja prihodnjih generacij (Reis, 2007).
Skladnost poslovanja, usposobljenost in celovitost so ponavljajoče se teme v številnih
razpravah o finančni krizi, medtem ko se dobrohotnost (ang. benevolence) (skoraj) ne
omenja. Raziskave4 namreč kažejo na zaznavanje zaupanja do finančne organizacije skozi
tri ključne elemente: (1) ali ste kompetentni (sposobnost), (2) ali ste pošteni (integriteta) in
(3) ali skrbite za moje interese (dobrohotnost). Deležniki postavljajo dobrohotnost vse bolj v
ospredje in izražajo pomisleke, ali finančna organizacija skrbi za njihove interese tako kot za
svoje lastne. Gre za moralnost skrbi (ang. morality of care).
Ali se podjetje z dobrimi deli lahko odkupi za slabo ravnanje? Popolnosti ni realno pričakovati,
saj so podjetje ljudje, ljudje pa nismo brez napak. Pa vendar, selektivna etika in družbena
odgovornost nista prava pot, slediti je treba zavezanosti etičnim načelom in sposobnosti
za učinkovito upravljanje osnovne dejavnosti podjetja z ustrezno mero človečnosti in
daljnovidnosti za reševanje problemov okolja in družbe.

3

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika: oksimóron tudi oksímoron -a m (ọ̑; ȋ) lit. besedna figura iz dveh izključujočih se pojmov,
bistroumni nesmisel: uporaba besedne igre in oksimorona v poeziji ♪.
4

De Cremer, D.: 2015: Why Our Trust in Banks Hasn't Been Restored. 2015. Https://hbr.org/2015/03/why-our-trust-in-banks-hasntbeen-restored (pridobljeno 6. 4. 2016).
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5. KORPORATIVNO POROČANJE – ALI JE ČAS ZA REVOLUCIONARNI OBRAT?
Z razvojem družbene odgovornosti podjetij prihaja zmeraj bolj v ospredje vprašanje, kako
družbeno odgovorno delovanje (najbolje) komunicirati. Prav je, da podjetja o svojem
družbeno odgovornem ravnanju poročajo in deležnike seznanjajo o svojem zavedanju
in delovanju. Seveda podjetja pričakujejo od komuniciranja družbene odgovornosti tudi
nekatere koristi, na kar vztrajno opozarjajo predvsem nasprotniki koncepta, a družbeno
odgovorna podjetja obenem vplivajo tudi na druga podjetja in jih spodbujajo k družbeno
odgovornemu ravnanju. Poročanje in komuniciranje mora prav tako biti odgovorno, treba
ga je obvladovati, strateško upravljati, usmerjati, načrtovati in meriti njegove učinke.
Nenatančna definiranost, različno pojmovanje koncepta družbene odgovornosti in zelo
poudarjena transparentnost so vodili v množitev različnih standardov in kodeksov ter posledično
v produkcijo dolgih poročil o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju, neštevilnih
vprašalnikov in raziskav ter morje podatkov. Poročila so napisana po meri podjetij, ki poudarjajo
dobre strani in ne omenjajo slabih. Nemalokrat gre pri poročanju o družbeni odgovornosti za
paradoks pomanjkanja odgovornosti. Kodeks in letno poročilo podjetja Enron5 sta predstavljala
model gibanja družbene odgovornosti, ki pa se je obrnil v svetovni škandal in postal sinonim za
neetično delovanje podjetja. Pri tem pa primer Enrona, žal, ni bil edini tak.
Načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti je bila osrednja tema zadnje mednarodne
konference slovenskega Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO, 2015). Postavljanje
merljivih ciljev in merjenje družbenih učinkov sta nujna za razvoj družbene odgovornosti.
Koncept družbene odgovornosti je široko definiran, težko merljiv in po drugi strani zmeraj
bolj popularen ter kot tak zelo izpostavljen zlorabam v marketinške namene. Jasneje je treba
razločevati med družbeno odgovornostjo, ki je vpeta v celotni poslovni proces in prihaja od
neposrednega vodstva družbe, in družbeno odgovornostjo, ki jo za svoje potrebe generira
marketinški oddelek. Gre za družbene učinke, ki so dolgoročni in zahtevajo opazovanje in
analizo v daljšem časovnem obdobju.
Glede na prej omenjeno direktivo Evropskega parlamenta, ki je začela veljati z letošnjim
letom, so vprašanja o tem, ali naj bo poročanje prostovoljno ali obvezno, zdaj odveč. Ne
nazadnje je bilo le še vprašanje časa, kdaj bo obvezno poročanje nadomestilo prostovoljna
razkritja. Poročanje o družbeni odgovornosti tako iz trendovskega prehaja v obvezno.
Skladno s sprejeto direktivo (Voyles, 2015) bodo morale multinacionalke in največja evropska
podjetja kot del finančnega poročila obvezno poročati o svojem družbenem in okoljskem
vplivu. Po grobi oceni gre za približno 6.000 podjetij z več kot petsto zaposlenimi, ki bodo
morala predstaviti svoje ravnanje glede različnih meril trajnostnega poslovanja. Razkritja
(Bickham, 2015) bodo morala biti obširna, podjetja bodo morala prikazati podrobne podatke
o svoji splošni trajnostni politiki, raznolikosti zaposlenih, okoljske in družbene učinke,
delovne pogoje, spoštovanje človekovih pravic in morebitne kršitve na področju korupcije
ali podkupovanja. Če podjetje nima vzpostavljene poslovne politike in rezultatov na teh
področjih, bo moralo za to podati prepričljive razlage in razloge. Zanimivo bo videti razliko
med podjetji Evropske unije in njihovimi globalnimi konkurenti, ki jim po zakonu še ni treba
poročati o njihovih družbeno odgovornih aktivnostih.
5

Revija Fortune je Enron šest let zapored imenovala za »najbolj inovativno ameriško podjetje«. Decembra leta 2001 se je podjetje
zrušilo ob odkritju, da je že več let goljufivo prikazovalo ugodne poslovne izide. Nadaljnji postopki so pokazali, da je bilo goljufivo
poslovanje sistematično in načrtovano, izpeljano pa ob pomoči »ustvarjalnega računovodstva«. Strokovnjaki razlagajo finančne probleme
Enrona kot kompleksno etično vprašanje. Škandal in propad Enrona je v temeljih zamajal ameriški trg kapitala in povzročil izgubo zaupanja
investitorjev. To je še posebno prizadelo ameriško prepričanost v učinkovitost ureditve kapitalskega trga v ZDA, o ustreznosti njihovih
računovodskih standardov, neodvisnosti in strokovnosti njihovih revizorjev in ne nazadnje superiornosti njihovega načina vodenja
podjetij (ang. board system).
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5.1 Integrirano poročanje
Integrirano poročanje zajema združevanje (integriranje) podatkov o finančnih in nefinančnih
(okoljskih, družbenih in upravljavskih) rezultatih poslovanja. Gre za celostni pristop, ki
omogoča deležnikom podjetja razumeti njegovo dejansko delovanje in dolgoročne posledice
njegovih odločitev in dejanj. Seveda pa je takšen pristop mogoče udejanjati le v podjetjih, v
katerih je trajnostna usmerjenost vpeta v vizijo in v samo jedro poslovne strategije oziroma
vodstvo podjetja to resnično načrtuje ter tudi izvaja. S takšnim poročanjem se transparentno
prikaže odnos med strategijo podjetja, njegovim upravljanjem in poslovnim modelom,
predstavijo se vplivi medsebojne povezave pomembnih priložnosti, tveganj in delovanja
v celotni vrednostni verigi. Po eni strani je to orodje za izkazovanje trajnostne usmerjenosti
in celovite odgovornosti podjetja v odnosu do svojih deležnikov, po drugi strani pa med
vodstvom in zaposlenimi vzpostavi, vzdržuje in nadgrajuje celovito, dolgoročno trajnostno
naravnanost (Drevenšek in Bezjak, 2013).
Mosher, Smith in Wicker (2014) ugotavljajo, da lahko to, da podjetje z deležniki deli pravo
informacijo in na pravi način, izboljša odločanje in pospešuje spremembe v podjetju.
Transparentnost pri ustvarjanju ekonomskih, družbenih in okoljskih vrednot podjetja
omogoča deležnikom, da ugotovijo, kakšen vpliv – pozitiven in negativen – ima podjetje,
katera vsebinska vprašanja so najpomembnejša in kje so priložnosti za podjetje. Omenjeni
avtorji se sprašujejo, kako zagotavljati transparentnost poslovanja in se obenem izogniti
pasti le-te – pretirano dolgim, (pre)dragim in malo branim poročilom. Kot pot k boljšemu
poročanju v treh korakih predlagajo tri ključne elemente – materialnost, vrednotenje
zunanjih učinkov in povezovanje (integracijo):
-

identificirati potencialna materialna področja, jih povezati s poslovnim modelom in
procesom ter pojasniti pristop,
prednostno izbrati nekaj področij, ki so najpomembnejša tako za podjetje kot za njegove
deležnike, in jih vključiti v vrednostno verigo,
predstaviti strategijo poročanja z vključevanjem korporativnega strateškega tima in
upravljanja s tveganji.

5.2 Ali je čas za revolucijo v poročanju družbene odgovornosti in trajnostnega
razvoja?
Shabana, Buchholtz in Carroll (2016) razvoj poročanja o družbeni odgovornosti od prvih
začetkov povzemajo v treh fazah:
-

1. faza: defenzivno poročanje kot gonilo prisilnega izomorfizma,6 ko podjetja poročajo le
zaradi pričakovanj in pritiska deležnikov;
2. faza: proaktivno poročanje kot gonilo normativnega izomorfizma, ki spodbuja in
navaja druga podjetja k poročanju in iskanju novih priložnosti za doseganje ciljev;
3. faza: posnemajoča razpršenost poročanja, ko defenzivni in proaktivni poročevalci
ustvarjajo kritično maso poročevalcev, ki dosežejo prag, ko prednosti poročanja
odtehtajo stroške s pomočjo mimetričnega izomorfizma.

6

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika: izomorfízem -zma m (ȋ) knjiž. lastnost, značilnost izomorfnega, istoličnost: izomorfizem
stvari ♦ mat. lastnost grup z enakimi strukturami; min. pojav, da snovi kristalijo v podobnih kristalih.
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»Vsi si želimo dobro zgodbo, sploh, če se konča srečno – in prav skromno, preprosto poročilo
o družbeni odgovornosti jo lahko zagotovi.« (ibid.) Vaux (2015a) predlaga revolucionarno
poročanje – obrniti tok od integriranega poročanja in se posvetiti temu, kako drugi vidijo
podjetje, in ne le, kako podjetje vidi sebe, ponovno pretehtati, kakšne so vrednote poročanja,
vključiti svoje deležnike in jih vprašati za mnenje. Povsem logično, a vendar tako deluje le
malo podjetij.
Enostranska aktivnost pomeni delovanje brez predhodne komunikacije. To včasih počnejo
tudi podjetja, ki s svojimi deležniki sicer komunicirajo, a ne pri vseh svojih aktivnostih. Take
dejavnosti so lahko slabo sprejete. Enostranska dejanja vsekakor povečujejo možnosti, da
pride do neželenega konflikta, kar je še zlasti pomembno v komunikaciji z zaposlenimi. Težiti
je treba k t. i. win-win situaciji, ki jo lahko dosežemo le, kadar nenehno razmišljamo, kako
bi nasprotna stran lahko pridobila, in ne, kako bi lahko pridobili mi. Ob tem moramo svoj
dobiček postaviti na stranski tir (Hari, 2012).
Vaux (2015b) predlaga, naj podjetja opustijo nepotrebna birokratsko-administrativna
področja in se osredotočijo na ocenjevanje dejanskih dosežkov, predvsem pa naj se
namesto v preteklost zazrejo v prihodnost za potencialnimi investitorji in se smelo lotijo še
neizrabljenih družbenih potreb, preden to stori konkurenca. Avtor (ibid.) se provokativno
sprašuje, kako v preteklost usmerjeno enciklopedijo korporativnega besedičenja spremeniti
v žepno knjigo uspešnega poslovanja.
6. STARANJE PREBIVALSTVA IN NOVA GENERACIJA DELEŽNIKOV
V zadnjih desetletjih se spričo stalnega zniževanja rodnosti in podaljševanja življenjske
dobe starostna sestava prebivalstva – le-to postaja vse starejše – zelo spreminja. O staranju
prebivalstva govorimo takrat, ko se delež posameznikov nad izbrano starostno mejo
(pogosto je to doseženih 65 let) povišuje glede na celotno prebivalstvo. Staranje je tihi
proces, ki se razvija dalj časa in ga spremljajo posledice, ki jih je težko predvideti, zato je tudi
zdajšnje stanje staranja svetovnega prebivalstva kljub vsemu nekaj novega, je edinstveno,
nepredvidljivo in ga je treba obravnavati drugače. Mullen7, denimo, tako pravi: »Današnji
stari ljudje namreč niso takšni kot stari ljudje včerajšnjega dne in so drugačni od starih ljudi
jutrišnjega dne« (citirano v Statistični urad RS, 2010).
6.1 Staranje zavarovancev in zaposlenih (v zavarovalništvu)
Staranje prebivalstva postaja univerzalni problem, pri čemer se lahko posledice kažejo na
različnih ravneh, v različnih oblikah in so pomembne tako za posameznika kot za družbo.
Pomembno je, da se organizacije in tudi zaposleni na te spremembe pripravijo. S staranjem
prebivalstva – tako zavarovancev kot zaposlenih –, ki vpliva na vsa področja gospodarskega
in družbeno-socialnega življenja, se soočajo tudi zavarovalnice. Družba mora spodbujati
aktivno staranje prebivalstva, pri tem pa je treba najprej opraviti s predsodki, da starost,
denimo, prinaša bolezni in odvzema sposobnost biti inovativen, ustvarjalen, fleksibilen,
sposoben slediti novi tehnologiji. Starejše obdobje življenja resda spremljajo omenjeni in tudi
drugi izzivi, vendar biti mlad ali mlajši še ne pomeni, da so zdravje, kreativnost, inovativnost,
7

Elisabeth Mullen, American Association for Retired Persons (AARP)
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fleksibilnost, nova tehnologija in podobno sami po sebi umevni. Vse generacije zaposlenih
je treba spodbujati k skrbi za zdravje, za zdrav življenjski slog, nenehno usposabljanje in
izobraževanje ter ustvarjati pogoje za medgeneracijsko sinergijo. Nekatere slovenske
zavarovalnice8 so na tem področju že precej dejavne, saj se zavedajo pomembnosti
sodelovanja med generacijami, uvajanja mentorstva in coachinga, načrtovanja nasledstva
in delovanja v medgeneracijskih timih. Starejši sodelavci predstavljajo s svojimi izkušnjami,
zanesljivostjo, preudarnostjo, čustveno stabilnostjo in sposobnostjo za izvajanje kompleksnih
nalog dragocen kapital podjetja, ki ga je treba negovati, ob tem pa ustvarjati pogoje za
prenos znanja in izkušenj na mlajše sodelavce. Z uspešnim sodelovanjem v medgeneracijskih
timih izzveni tudi morebitni negativen odnos do starejših sodelavcev, seveda pa velja tudi
obrnjeno – vzpostavi se medsebojno spoštovanje, da tudi starejši sodelavci cenijo mlajše,
njihovo znanje in jim pomagajo pridobivati potrebne izkušnje.
Človeški kapital (Bec, 2014) namreč predstavlja neotipljivi kapital in je vir oziroma potencial,
ki se skriva v obstoječem znanju in sposobnostih zaposlenih. Človeški kapital ni last
podjetja, kajti odvisen je od ljudi, ki lahko ne nazadnje iz podjetja kadarkoli odidejo. Način
upravljanja s tem kapitalom, ki pogosto ni zajet v nobeni računovodski bilanci, je zato še
toliko pomembnejši za konkurenčno sposobnost podjetja.
6.2 Milenijska in trajnostna generacija
Ob staranju prebivalstva se morajo zavarovalnice na drugi strani pripraviti tudi na jutrišnje
deležnike – milenijsko in trajnostno generacijo zaposlenih, kupcev, zavarovancev, poslovnih
partnerjev. Milenijska generacija (rojeni v letih od 1980 do 2000) odrašča in živi v času
naravnih, političnih in korporativnih katastrof in se nekako čuti poklicana, da pomaga svet
spreminjati na bolje. Razumevanje vedenja deležnikov postaja zmeraj bolj pomembno.
Predstavniki nove generacije niso več pasivni kupec kot prejšnje generacije, niti ne kupujejo
toliko, predvsem pa kupujejo druge, drugačne proizvode in storitve ter so bolj zahtevni in
izrazito tehnološko napredni. Zanje je pomembno, od kod produkti izhajajo in v kakšnih
pogojih so bili narejeni. Pripravljeni so plačati več za etično neoporečne proizvode in se
identificirajo z blagovno znamko, katere vrednote so jim blizu.
Vključevanje deležnikov je ključno. Deležniška teorija je postala prevladujoča usmeritev
v menedžerski teoriji in praksi. Freeman predstavlja sinonim za deležniško koncepcijo
podjetja in definira deležnike (ang. stakeholders) kot katerokoli skupino ali posameznike, ki
lahko vplivajo na cilje organizacije oziroma organizacija s svojimi cilji vpliva nanje. Dialog z
deležniki je postal integralni del programov družbene odgovornosti. Podjetja, ki so usvojila
koncept upravljanja deležnikov (ang. stakeholder management), so preveč usmerjena
v to, kar želijo deležnikom sporočati. Koncept vključenosti deležnikov (ang. stakeholder
engagement) pa pripisuje večji pomen temu, kar deležniki želijo povedati podjetjem, lahko
pa s svojim znanjem podjetju tudi pomagajo. Podjetje z družbeno odgovornostjo ne misli
resno, če svojih deležnikov ne obravnava resno. Bistvene prvine za uspešno in inovativno
vključevanje deležnikov lahko strnemo v pet ključnih dejavnikov. Ti so: pravi namen, pravi
deležniki, pravi cilj, pravi duh in pravilni procesi.
8

Kot primer navajamo pilotni delavnici za vodje in za zaposlene, ki so ju leta 2015 izpeljali v Zavarovalnici Triglav. Izhodišče delavnice
za vodje je bilo delo v razmerah, ko se zaradi starostne strukture pokažejo potrebe po drugačnem vodenju, v delavnici za zaposlene
pa potrebe po zavestnem usposabljanju starejših sodelavcev za učinkovito delo do upokojitve, za sodelovanje z mlajšimi in uvajanjem
mentorstva.
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Zavarovalnicam so pri tem lahko v veliko pomoč deležniki, strokovnjaki za posamezna
področja. Znanje, pridobljeno od deležnikov, je neprecenljivo. Seveda pa je zato treba
vključevanje deležnikov skrbno načrtovati, jih spoznati, razumeti njihove želje in potrebe,
najti ustrezno usposobljene notranje sogovornike, graditi zaupanje, se posvetovati in
zagotavljati deležnikom povratne informacije glede njihovih pričakovanj, jih informirati,
kontekstualizirati in seveda biti pri tem realističen in pošten, odzivati se in implementirati
skupno sprejete projekte, jih opazovati, ocenjevati, dokumentirati in poročati deležnikom
(Hari, 2013).
7. SKLEP
Če sta družbena odgovornost podjetij in trajnostni razvoj odgovor, kaj je potem vprašanje?
Ne glede na to, ali smo na strani kritikov ali zagovornikov družbene odgovornosti, je nerealno
pričakovati, da bi slednja našla rešitve za vsa vprašanja. Trajnostna odgovornost zmeraj
bolj postaja del vsakega posameznika in njegove vloge tako v podjetju kot v družbi, zato
namigi, težnje ali pobude po ukinitvi ločenih oddelkov za družbeno odgovornost niso več
le provokacija, ampak postajajo vedno bolj naravni tok trajnostne odgovornosti. Družbena
odgovornost torej ni na poti v pozabo in na smetišče zgodovine. Svetovna problematika
je postala preveč kompleksna, da bi jo reševali enako, kot smo jo nekoč. Iluzije, da bomo z
majhnimi koraki ustvarili velike spremembe, so se razblinile – takšne spremembe zahtevajo
še toliko večje korake. Integrirani pristop k trajnostnemu poslovanju prav tako pomeni
delovati integrirano in decentralizirano, trajnostna odgovornost mora postati genetski zapis
vsake organizacije.
Posamezna zavarovalnica ne more pokrivati vseh področjih in vseh deležnikov, izbrati
mora pomembna področja, skupine deležnikov, identificirati stičišča in izbrati posebne
družbene izzive in problematiko, ki prihaja v ospredje, ne pa se stihijsko obračati na široko
množico. Razumeti je treba priložnosti in nevarnosti, ki obstajajo v zavarovalništvu, ter vlogo
odgovornih zavarovalnic pri trajnostnem razvoju in reševanju problematike, ki postaja
vse bolj pereča. Zavarovalnice bodo delovale trajnostno, če bodo s trajnostnim razvojem
zagotavljale zadostno celovitost svojega delovanja, hkrati pa udejanjale ekonomska,
socialna, okoljska in etična merila. Merilo denarja mora zamenjati ocena vpliva na družbeno
okolje in na integracijo podjetja in družbe.
Ali se podjetje z dobrimi deli lahko odkupi za slaba? Popolnosti ni realno pričakovati –
podjetje so namreč ljudje, ljudje pa nismo brez napak. Pa vendar, selektivna etika in družbena
odgovornost nista prava pot, slediti je treba zavezanosti etičnim načelom in sposobnosti
za učinkovito upravljanje osnovne dejavnosti podjetja z ustrezno mero človečnosti in
daljnovidnosti pri reševanju problemov okolja in družbe.
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SPORNOST SKLEPANJA ZAVAROVANJA POKLICNE ODGOVORNOSTI
PO SISTEMU CLAIMS-MADE
CONTROVERSY IN ACQUISITION OF PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE
BY THE CLAIMS-MADE-SYSTEM
ZASLUŽNI PROF. DR. ŠIME IVANJKO, IZOP-INŠTITUT ZA ZAVAROVALNIŠTVO IN PRAVO V MARIBORU

»Zato lahko sklenemo z ugotovitvijo, da je za nas sprejemljivo
stališče, ki pove, da je škodni dogodek
zavarovalni primer pri zavarovanju odgovornosti,
ne pa uveljavljanje odškodninskega zahtevka.«1
POVZETEK
Že odkar se je zavarovanje pred odgovornostjo začelo uveljavljati, se razpravlja o vsebini in
pomenu zavarovalnega primera kot bistvene sestavine zavarovalne pogodbe. To vprašanje je
posebej izpostavljeno pri zavarovanju poklicne odgovornosti, ki na različne načine opredeljuje
zavarovalni primer. V teoriji in praksi obstaja več pristopov k definiranju zavarovalnega
primera, denimo: vzrok za nastanek odškodninske odgovornosti, nastanek škode, uveljavljanje
odškodninskega zahtevka (ang. claims-made) ter kombinacije nastanka škode in uveljavljanja
odškodninskega zahtevka. Glede na to, da se zavarovanja v Sloveniji večinoma sklepajo po
sistemu uveljavljanja odškodninskega zahtevka, v prispevku opozarjamo na njegovo spornost
z vidika opredelitve zavarovalnega primera po Obligacijskem zakoniku.

ABSTRACT
The content and meaning of insurance case as the essential element of the insurance
contract has been discussed since the early beginnings of liability insurances. This question
is of particular importance in professional liability insurance that defines the insurance claim
in different manners. Namely, the theory and practice provide for different approaches for
defining an insurance claim, such as: reason for tort, occurrence of damages, claims-made
and combination of occurrence of damages and claims made. As the majority of insurances
in Slovenia are acquired by the claims-made-system, the author draws attention to its
controversy in Slovenia in the context of definition of insurance claim in the light of the
Code of Obligations.
1

To poved sem avtor zapisal pred 44 leti v Slovenskem Pravniku, št. 10-12/1972, str. 423–432 v razpravi z naslovom »Zavarovalni primer pri
zavarovanju odgovornosti organizacij združenega dela«, ki je predstavljala del gradiva za izdelavo Zakona o obligacijskih razmerjih nekdanje
SFRJ leta 1978. To stališče je tedaj podprl prof. dr. Stojan Cigoj kot član zvezne komisije za izdelavo Zakona o obligacijskih razmerjih in je prispevalo
k ureditvi, ki jo je vseboval jugoslovanski Zakon o obligacijskih razmerjih in je bila leta 2002 nespremenjena prevzeta v Obligacijski zakonik RS. To
je najverjetneje prvi strokovni članek, ki je bil o tej problematiki – ki je bila aktualna tedaj in je še zdaj – po letu 1945 objavljen v slovenski strokovni
literaturi.
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1. UVOD
Predmet zavarovanja pred odgovornostjo je odškodninska odgovornost zavarovanca, pri
čemer je primarno odškodninsko razmerje in ne zavarovalno. Gre za dvoje področjih pravnih
razmerij: prvo je urejeno s prisilnimi normami odškodninskega prava v Obligacijskem
zakoniku (OZ),2 drugo zavarovalno razmerje je prav tako pretežno urejeno z zakonskimi
prisilnimi normami, ki se dopolnjujejo s pogodbenimi razmerji, če je to predvideno v OZ.3
Odškodninska odgovornost je lahko posledica določenega dogodka ali ravnanja, za katero
je odgovoren zavarovanec kot povzročitelj. Tako, kot je nastanek odškodninske obveznosti
pogojen z določenim dogodkom (v premoženjskem zavarovanju praviloma s škodnim
dogodkom) in z zakonom določenimi pogoji, je z nastankom posameznega dogodka
oziroma dejstva, ki ga v zavarovalništvu opredeljujemo kot zavarovalni primer, pogojena
tudi obveznost zavarovalnice.
Pri premoženjskem zavarovanju je zavarovalni primer vnaprej predvideni dogodek, ki lahko
nastopi in potegne za seboj, če nastopi, zavarovalno obveznost po zavarovalni pogodbi.4 V
takšnem primeru govorimo o realizaciji rizika ali zavarovane nevarnosti. To je praviloma skup
dejstev, ki ima za posledico odgovornost povzročitelja za nastalo škodo.5 Pri zavarovalnem
primeru v premoženjskem zavarovanju je bistveno, da gre za določeni dogodek, ki pomeni
vzrok za nastanek škode (nedopustno ravnanje ali dogodek), škodo kot zmanjšanje ali
uničenje premoženja oziroma premoženjskih pravic in uveljavljanje odškodnine. Pri
zavarovalnem primeru sta zmeraj podana vzrok in škodna posledica. Zavarovana nevarnost
je negotova in je vzrok za nastanek škode, če se nevarnost udejanji, zavarovalni primer pa
je uresničitev nevarnosti, tj. nastanek same škode. Vse omenjene sestavine zavarovalnega
primera so nedeljive. Zavarovalni primer je povezan z interesom, da zavarovalni primer ne
nastane (Ivanjko, 2009). Zavarovana nevarnost je neposredno vzročno povezana s škodnim
dogodkom (ang. proximate cause). Zavarovanec kot povzročitelj mora, da bi bil odškodninsko
odgovoren, nekaj storiti v nasprotju z zakonom ali pogodbo.
Z OZ je zavarovalni primer opredeljen kot dogodek, glede na katerega se sklene zavarovanje,
ki mora biti bodoč, negotov in neodvisen od izključne volje pogodbenikov. Zavarovalna
pogodba je nična, če je tedaj, ko je bila sklenjena, zavarovalni primer že nastal, če je bil že v
nastajanju ali je bilo gotovo, da bo nastal, ali če je tedaj že prenehala možnost, da bi nastal.
Če pa je bilo dogovorjeno, da bo z zavarovanjem zajet določen čas pred sklenitvijo pogodbe,
je pogodba nična le, če je bilo tedaj, ko je bila sklenjena, zainteresirani stranki znano, da je
zavarovalni primer že nastal oziroma da je že prenehala možnost, da bi nastal (922. člen OZ).
Opredeljevanje vsebine in vloge zavarovalnega primera pri premoženjskem zavarovanju
ne poraja posebnih vprašanj. Tudi zavarovanja pred splošno odgovornostjo, ki je prav
tako premoženjsko zavarovanje, praviloma ne spremljajo sporna vprašanja, zato pa že
desetletja potekajo razprave o opredeljevanju zavarovalnega primera kot bistvene sestavine
zavarovanja čiste premoženjske škode oziroma pri zavarovanju poklicne odgovornosti.
V prispevku obravnavamo različne oblike določanja zavarovalnega primera pri tej vrsti
zavarovanja odgovornosti, pri čemer je posebej izpostavljena spornost uvajanja t. i. sistema
claims-made zavarovanja v slovensko pravo.6
2

Ur. l. RS, št. 83/2001 s poznejšimi dopolnitvami in spremembami v določbah o povzročitvi škode od 131. do 189. člena OZ.
OZ ureja zavarovalno razmerje v določbah o zavarovalni pogodbi v členih od 921 do 989, zavarovanje pred odgovornostjo pa je urejeno v
določbah od 964. do 965. člena.
4
Pojem zavarovalnega primera je opredeljen v OZ v določbah 922. člena.
5
Pravni leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2007, str. 968.
6
V Splošnih pogojih za zavarovanje poklicne odgovornosti odvetnikov Zavarovalnice Triglav, d. d., ki so se uporabljali od 18. maja 1994, je
3
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Z Obligacijskim zakonikom ni posebej določeno, kaj je zavarovalni primer pri zavarovanju pred
odgovornostjo, temveč le, kdaj je podana pogodbena ali zakonska obveznost zavarovalnice
plačati odškodnino oškodovancu ali storiti kaj drugega. Bistvena dolžnost zavarovalnice
pri tem zavarovanju je, da osvobodi zavarovanca posledic njegove odgovornosti. Kdaj in
v kakšnem obsegu ter obliki mora zavarovalnica to svojo obveznost izpolniti, podrobneje
določa zavarovalna pogodba. Opredelitev dejstva, ki sproži dejavnost zavarovalnice, da
ukrepa na podlagi zavarovalne pogodbe, pa je odvisna od tega, ali gre za zavarovanje splošne
zakonske, civilne, neposlovne odgovornosti ali pa za pogodbeno poklicno zavarovanje pred
odgovornostjo – za t. i. čisto premoženjsko škodo (škodo na pravici oziroma škodo, ki ni na
stvareh ali osebah).
2. OPREDELJEVANJE POJMA ZAVAROVALNEGA PRIMERA PRI ZAVAROVANJU PRED
ODGOVORNOSTJO
Glede na to, da predstavlja zavarovalni primer pogoj za nastanek obveznosti zavarovalnice,
mu je namenjena posebna pozornost. Z njim so povezani sam obstoj in obseg obveznosti, čas
izpolnitve obveznosti zavarovalnice itd. Ob obveznosti zavarovalnice, da plača odškodnino,
so od zavarovalnega primera odvisne tudi druge obveznosti zavarovalnice ter tudi obveznosti
zavarovanca, da obvesti zavarovalnico o samem dogodku in o času njegovega nastanka. Od
časa nastanka zavarovalnega primera je namreč odvisno uveljavljanje zahtevka za povrnitev
škode itd.
Pri zavarovanju poklicne odgovornosti, ki temelji na pogodbenem razmerju, pa se mnenja
o definiciji zavarovalnega primera razhajajo v teoriji in praksi, že odkar se to zavarovanje
začelo uveljavljati. Tako v preteklosti kot tudi zdaj se praviloma oblikujejo tri različna stališča,
v skladu s katerimi je zavarovalni primer opredeljen:7
1. vzrok za nastanek odškodninske odgovornosti (nem. Verstossprinzip, ang. act committed
theory),
2. nastanek škode (nem. Schadenereignisprinzip, ang. occurence trigger) in
3. uveljavljanje odškodninskega zahtevka kot zavarovalnega primera (nem.
Anspruchserhebungsprinzip, ang. claims-made trigger).
2.1 Vzrok za nastanek odškodninske odgovornosti kot zavarovalni primer
V nemški teoriji in praksi se je v preteklosti ponekod uveljavilo stališče, da nastane zavarovalni
primer takrat, ko nastane vzrok, ki povzroči tretji osebi škodo (napačno ravnanje). To stališče
je bilo mogoče zaslediti tudi v jugoslovanski starejši teoriji in praksi, zlasti pred uveljavitvijo
Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) leta 1978.8 Teorija in praksa si nista bili enotni glede
zavarovalni primer v 8. členu opredeljen tako: »Šteje se, da je nastal zavarovalni primer v trenutku, ko je nastal škodni dogodek, zaradi katerega
bi se lahko uveljavljal odškodninski zahtevek proti zavarovancu.« To je klasično zavarovanje ravnanja, tj. napake, in se škoda lahko uveljavlja po
prenehanju zavarovanja vse do zastaranja. Torej, vse dokler ti splošni pogoji leta 2007 niso bili spremenjeni, je Zavarovalnica Triglav, d. d. sklepala
zavarovanja, pri katerih čas uveljavljanja odškodninskega zahtevka ni pomemben. Enako opredelitev zavarovalnega primera srečujemo tudi v 4.
členu Splošnih pogojev za zavarovanje poklicne odgovornosti, ki so se na splošno uporabljali za vse poklice, ne le za odvetnike, od 30. junija 2006.
7
Tukaj se sklicujemo predvsem na evropsko teorijo in prakso v nemškem, avstrijskem in francoskem pravu. Glede na to, da se v Sloveniji omenjeno
zavarovanje izvaja pretežno po načelu claims-made, bomo temu namenili posebno pozornost zaradi primerjave s slovensko zakonsko ureditvijo.
Poleg omenjenih treh glavnih opredelitev zavarovalnega primera poznamo tudi druge teorije, denimo teorijo ogroženosti (ang. manifstation
theory), teorijo uspešnega dokaza (ang. injury in fact theory), teorijo kontinuitete (ang. keene theory). Šulejić, P.: Osiguranje od odgovornosti u
novom Građanskom zakoniku Republike Srbije. Zbornik privredne komore Srbije, Osiguranje u CEFTA regionu, Zlatibor, 2010, str. 31.
8
Ur. l. RS, št. 29/78 s poznejšimi spremembami in dopolnitvami, ki se je v Sloveniji uporabljal do 1. 1. 2002.
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vzroka, ki naj bi bil opredeljen kot zavarovalni primer (Šulejić, 1967).9 Praktična posledica te
teorije je bila, da je zahtevala zavarovalnica od zavarovanca dokaz, da je vzrok nastal v času
trajanja zavarovanja. Tega seveda ni bilo vedno mogoče dokazati. Med nastankom vzroka in
nastankom škode lahko obstaja časovna razlika. Zavarovanec bi bil v tem primeru – posebno
če je zamenjal zavarovalnico – v težkem položaju, če je vzrok nastal v času zavarovalnega
razmerja z eno zavarovalnico, škoda pa v zavarovalnem razmerju z drugo.
Tisti, ki so menili, da je za zavarovalni dogodek pomemben vzrok škode ter da mora ta nastati
v času trajanja zavarovanja (zastopniki ravnanja), so trdili, da je čas nastanka zavarovalnega
dogodka čas nastanka napake (vzroka) ali ravnanja zavarovanca, če je škoda časovno
nastala pozneje. Za zavarovalnico je bilo relevantno, od kdaj izvira vzrok, ne pa, kdaj je prišlo
do škode. Po tej teoriji zavarovalnica ni bila v obveznosti, če je škoda sicer nastala v času
zavarovalnega kritja, vzrok pa je nastal prej. Takšna praksa je bila nekaj časa poznana tudi
v nemškem pravu. V nemški teoriji je to zavarovanje znano kot zavarovanje nedovoljenega
ravnanja (nem. Verstossprinzip). Pri tem zavarovanju mora napaka, zaradi katere se lahko
uveljavlja plačilo škode, nastati v času trajanja zavarovanja (materialno zavarovalno kritje).
To je lahko aktivno ravnanje ali opustitev. Kdaj nastopi škoda oziroma kdaj se uveljavlja
odškodninski zahtevek, ni pravno relevantno, mora pa nastopiti pred zastaranjem. Pozneje
je bila takšna praksa opuščena, ker za zavarovanca ni bila sprejemljiva, in sicer zlasti ne takrat,
ko pri sklenitvi zavarovalne pogodbe ni vedel ali ni mogel vedeti, da takšen vzrok obstaja.
Prav tako je bilo težko, v nekaterih primerih celo nemogoče, ugotoviti čas nastanka vzroka.
Vzrok sam še ne ustvari obveznosti za zavarovalnico, ker ob nastanku vzroka škode sploh še
ni znano in je tudi negotovo, ali bo do škode tudi prišlo.
Ta teorija je ustrezala zavarovalnicam, ker jim je omogočala popoln nadzor nad rizikom
zavarovanja in je hkrati izključevala morebitno sklenitev pogodbe v špekulativne namene,
nesprejemljiva pa je bila za zavarovance.
2.2 Nastanek škode kot zavarovalni primer
Zaradi težav v praksi, kako ugotavljati vzrok nastanka škode, zlasti pa obstoj vzročne zveze
med vzrokom in škodo, je bilo v Jugoslaviji tako v teoriji kot tudi v praksi praviloma sprejeto
stališče, da je zavarovalni dogodek pri zavarovanju odgovornosti škodni dogodek (nesreča),
s katerim nastane škoda tretji osebi (Ivanjko, 1972). Večina teoretikov v nemško-avstrijskem
prostoru je bila mnenja, da je zavarovalni dogodek pri zavarovanju pred odgovornostjo
škodni dogodek (nesreča), s katerim nastane škoda tretji osebi (Koenig, 1962; Bruck et al.;
Johannsen,1970; Pikard, Besson, 1950). Na angleškem območju je prav tako pri splošnem
zavarovanju pred odgovornostjo model opredeljevanja zavarovalnega primera znan kot
coverage trigger.10
V nekdanji SFRJ je na to stališče vplivala predvsem zakonska opredelitev zavarovalnega
primera v premoženjskem zavarovanju, ki je bil definiran »kot dogodek, glede na katerega
se sklene zavarovanje …« (898. člen ZOR) V teoriji pa se je (Cigoj, 1978) uveljavil termin
»nevarnostni dogodek«, s tem, da je to pojasnjeval kot nastanek škode ali če škoda še ni
nastala, a je gotovo da bo nastala.« Če je zavarovalni primer škodni dogodek, za jamstveno
9

Šulejić, P.: Osiguranje od građanske odgovornosti. Beograd, 1967, str. 52: »Kao momenat u kome nastupa osigurani slučaj kod osigu
ranja odgovornost treba prihvatiti momenat u kome je prouzrokovana šteta trećem licu.« Isti avtor je v zadnjih letih pod vplivom prakse svoje
stališče spremenil in v najnovejšem delu Pravo osiguranja (Beograd 2005, str. 395) zastopa stališče, da je pri tem zavarovanju zavarovalni primer
nastanek škode, tj. dogodek, na podlagi katerega je mogoče uveljavljati odškodnino.
10
Coverage trigger ali occurence trigger prevajamo iz angleščine kot dogodkovni sprožilec kritja. Podrobneje glej Krašovec, H.: Slovar
zavarovalništva. SZZ, Ljubljana, 2006, str. 135.
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obveznost zavarovalnice ni odločilno časovno uveljavljanje škode po tretji osebi, temveč
nastop škodnega dogodka. Odškodninski zahtevek se lahko v tem primeru uveljavlja do
zastaranja.11
Povedano je treba povezati tudi s pojmom rizika pri zavarovanju pred odgovornostjo.
Zavarovanje pred odgovornostjo namreč varuje premoženje zavarovanca pred upravičenimi
in neupravičenimi odškodninskimi zahtevki. Odškodninski zahtevki pa so dejansko lahko
le posledica škodnega dogodka. Obveznost povrniti škodo zavarovancu – in s tem obre
menitev premoženja povzročitelja – nastopi z nastankom škode.
Zavarovalni primer lahko nastopi pri zavarovanju splošne odgovornosti brez nastanka škode
in brez kakršnegakoli ravnanja (vzroka) zavarovanca. Zgled za to je, če tretja oseba vzne
mirja zavarovanca z neutemeljenimi zahtevki. V tem primeru je zavarovalni primer že ob
stoj neutemeljenega odškodninskega zahtevka, ki da zavarovancu pravico zahtevati od
zavarovalnice obrambo pred temi zahtevki v skladu z zavarovalno pogodbo. Dejstvo, da
tretja oseba zahteva od zavarovanca nekaj neutemeljenega, ima lastnost zavarovalnega
primera, ker je to nepričakovano in ima za posledico začetek dejavnosti zavarovalnice, tj.
poskrbeti za obrambo pred neutemeljenimi zahtevki in jih preučiti (Ivanjko, 1972).
2.3 Uveljavljanje odškodninskega zahtevka kot zavarovalni primer
Ob začetkih uveljavljanja zavarovanja pred odgovornostjo je v teoriji dolgo prevladovalo
mnenje, da je zavarovalni dogodek pri tem zavarovanju uveljavljanje zahtevka tretjih oseb.
Zlasti je bilo to mnenje razširjeno v francoski teoriji in praksi. Po 50. členu francoskega zakona
o zavarovalni pogodbi je »zavarovalnica v obveznosti le, če je zaradi posledic škodnega
dogodka dostavljen zavarovancu sodni ali izvensodni odškodninski zahtevek oškodovanca,
predviden v pogodbi.«12 Takšen pristop je bil znan tudi v nemški teoriji, kljub temu da ni
obstajal zakonski predpis, ki bi kot v francoskem pravu injiciral njegov sprejem (Bruck et al.,
1970). Na nemško-avstrijskem območju je teorija do teh rešitev zadržana, v praksi pa poskušajo
zavarovalnice v vse večjem obsegu uveljaviti omenjeni sistem, ker je zanje bistveno ugodnejši,
kot je sistem nastanka škodnega dogodka. Ta oblika sklepanja pogodb se najbolj uveljavila v
angloameriškem pravnem sistemu, znana je kot claims-made zavarovanje.13
To stališče je bilo zastopano tudi v jugoslovanski literaturi (Jovanović,1962; Bazala, 1963).
Kaj je zavarovalni primer, je treba ugotavljati za vsako vrsto zavarovanja posebej na podlagi
opredelitve zavarovalnega primera v splošnih ali posebnih zavarovalnih pogojih. Zakon
prepušča opredelitev zavarovalnega primera zavarovalnim pogojem oziroma zavarovalni
pogodbi. Odgovor je treba iskati v zavarovalnih pogojih, ki bodisi neposredno in jasno
definirajo14 bodisi posredno pripeljejo do ugotovitve, ali je zavarovalni primer čas nastanka
11

V Splošnih pogojih za zavarovanje poklicne odgovornosti odvetnikov Zavarovalnice Triglav, d. d., ki so se uporabljali od 18. maja 1994, je
zavarovalni primer v 8. členu opredeljen tako: »Šteje se, da je nastal zavarovalni primer v trenutku, ko je nastal škodni dogodek, zaradi katerega
bi se lahko uveljavljal odškodninski zahtevek proti zavarovancu.« To je klasično zavarovanje ravnanja, tj. napake, in škoda se lahko uveljavlja po
prenehanju zavarovanja vse do zastaranja. Torej, vse dokler ti splošni pogoji leta 2007 niso bili spremenjeni, je Zavarovalnica Triglav, d. d. sklepala
zavarovanja, pri katerih čas uveljavljanja odškodninskega zahtevka ni pomemben. Enako opredelitev zavarovalnega primera srečujemo tudi v 4.
členu Splošnih pogojev za zavarovanje poklicne odgovornosti, ki so se na splošno uporabljali za vse poklice, ne le za odvetnike, od 30. junija 2006.
12
»Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable, prévu au contrat, une reclamation
amiable ou judiciaire, est faite à l'assuré par le tiers lése.« (50. člen)
»
Praviloma jamstvo zavarovalnice ni neposredno odvisno od škodnega dogodka.«; Sicot, Margeot, str. 255.
13
Claims-made trigger se prevaja v slovenščino kot zahtevkovni sprožilec oziroma nastanek zavarovalnega primera, opredeljen po vložitvi
odškodninskega zahtevka. Glej Krašovec, H.: Slovar zavarovalništva. SZZ, Ljubljana, 2006, str. 135.
14
Pri zavarovanju splošne odgovornosti se šteje, da je nastal zavarovalni primer v trenutku, ko je nastal škodni dogodek, zaradi katerega bi se
lahko uveljavljal odškodninski zahtevek proti zavarovancu (1. odst. 30. člena O-o1/14, Zavarovalnica Maribor, d. d.).
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škode tretji osebi ali pa uveljavljanje odškodninskega zahtevka.15 Pri zavarovalni pogodbi
na splošno velja pravilo, da zavarovalni primer mora nastati v času trajanja zavarovalne
pogodbe in da ga mora zavarovanec takoj sporočiti zavarovalnici. Če je zavarovalni primer
uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, ni mogoče nasproti zavarovalnici po preteku
zavarovalne dobe uveljavljati nobenih zahtevkov, če ni posebej dogovorjena možnost
uveljavljanja odškodninskih zahtevkov po preteku zavarovalne pogodbe (Bruck et al., 1970).
3. SPORNOST SKLEPANJA ZAVAROVANJA POKLICNE ODGOVORNOSTI PO SISTEMU
CLAIMS-MADE
V Sloveniji so zavarovalnice zlasti pri zavarovanju poklicne odgovornosti začele po letu
2007 uveljavljati sistem claims-made (predvsem pri zavarovanju poklicne odgovornosti
odvetnikov in drugih poklicev). Ob tem so začele opuščati zavarovanja, pri katerih je bil
zavarovalni primer opredeljen kot nastanek škode oziroma vzrok škode.16 Sprememba je bila
spodbujena s strani zavarovalnic iz drugih članic EU, zlasti zaradi zahtev pozavarovateljev.
Zavarovalnice zagovarjajo primernost te klavzule predvsem zaradi enostavnosti in
ekonomičnosti, vendar se poraja vprašanje primernosti z vidika zavarovanca, glede na to,
da mora za triletno podaljšanje kritja plačati enoletno premijo.17 Zavarovalni primer pri
zavarovanju poklicne odgovornosti se v nekaterih zavarovalnih pogojih opredeljuje kot
domneva (»šteje se …«), pri tem pa ni jasno, ali gre za izpodbojno (lat. praesumtio iuris) ali za
neizpodbojno domnevo (lat. praesumtio iuris et de iure).18
Slovensko zavarovalno pravo pri urejanju številnih institucij in razmerij posnema nemško
in avstrijsko pravo, zato je mogoče iskati odgovore na vprašanja o primernosti oziroma
spornosti klavzule claims-made pri omenjenih vrstah zavarovanj tudi z uporabo metode
primerjave opredeljevanja in urejanja razmerja med zavarovalcem in zavarovalnico glede
pojma zavarovalnega primera pri tej vrsti zavarovanja. Če primerjamo vsebino 100. člena
nemškega zakona o zavarovalni pogodbi (Versicherungsvertragsgesetz, VVG), ki opredeljuje
obveznosti zavarovalnice pri zavarovanju odgovornosti, ugotovimo, da se vsebina
omenjene določbe bistveno razlikuje od opredelitve odgovornosti zavarovalnice pri tej
vrsti zavarovanja v 964. členu OZ. V nemškem zakonu ni opredeljen pojem zavarovalnega
primera, temveč se določa le obveznost zavarovalnice, da osvobodi zavarovanca njegove
15

Šteje se, da zavarovalni primer nastane v trenutku, ko pride do prvega uveljavljanja odškodninskega zahtevka s strani tretje osebe (1. odst.
8. člena O-POKL-03/05 Zavarovalnice Maribor, d. d.).
16
Zavarovalnica Triglav, d. d., je leta 2000 sklepala zavarovanje poklicne odgovornosti, na primer odvetnikov, po Splošnih pogojih za
zavarovanje poklicne odgovornosti odvetnikov OA-94, kjer je bil zavarovalni primer opredeljen kot nastanek škode. Leta 2010 pa so veljali
spremenjeni Splošni pogojih za zavarovanje poklicne odgovornosti (PG-odg/o8-4) in Posebni pogoji za zavarovanje poklicne odgovornosti
odvetnikov (Pg-opo-ood 07-2), kjer je zavarovalni primer opredeljen kot uveljavitev zahtevka.
17

»Če zavarovalnica po izteku zavarovalne pogodbe ne sklene nove pogodbe ali je ne sklene pod enakimi pogoji, ima zavarovanec pravico,
da v roku enega meseca po poteku zavarovanja in ob plačilu dodatne premije zahteva dodatno kritje za dobo treh let. Če ni v polici drugače
dogovorjeno, je doplačilo enako znesku zadnje letne premije.« (1.toč. 3.člena O-POKL-03/05 Zavarovalnice Maribor) O ekonomskih in pravnih
razlogih uvajanja tega zavarovanja v slovensko prakso pri odvetnikih podrobneje glej Ivanjko, Š.: Pasti pri zavarovanju odgovornosti odvetnikov,
Pravna praksa, Ljubljana, št. 38 z dne 30. 9. 2010 in Veberič, J.: Zavarovanje odgovornosti odvetnikov, Pravna praksa, 40-41/2010 z dne 15. 10.
2010.
18

V splošnih zavarovalnih pogojih za zavarovanje poklicne odgovornosti Zavarovalnice Maribor, ki veljajo od 1. 9. 2005, O-POKL-03/05, je
v 1. točki 8. člena določeno: »Šteje se, da zavarovalni primer nastane v trenutku, ko pride do prvega uveljavljanja odškodninskega zahtevka s
strani tretje osebe.« V 2. točki istega člena pa je navedeno, da »zavarovalno kritje velja za zavarovalne primere, ki so se zgodili med trajanjem
zavarovanja zaradi napačnega ravnanja ali opustitve, pod pogojem, da je do tega ravnanja ali opustitve prišlo v času trajanja zavarovanja«. Iz
vsebine tega člena je mogoče razumeti, da je vzrok škode in zahtevka (napačno ravnanje zavarovanca) glavna sestavina zavarovalnega primera.
Namreč, odškodninski zahtevek je krit le, če je v času trajanja zavarovanja storjeno napačno ravnanje zavarovanca. V 1. točki 10. člena istih
pogojev pa je določeno da, »zavarovanec mora obvestiti zavarovalnico o škodnem dogodku brez odlašanja, takoj ko izve za zavarovalni primer«.
Iz tega besedila ni jasno, kaj je »škodni dogodek« in kaj »zavarovalni primer«. Na splošno je mogoče celotno tako oblikovano besedilo razumeti,
da je le zavarovalni primer vzrok škode oziroma dogodek, ne pa uveljavitev škode. Zlasti pomembno je opozoriti na del besedila, ki poudarja, »da
je do tega ravnanja ali opustitve prišlo v času trajanja zavarovanja«. Če je torej pogoj za zavarovalo kritje, da se je napačno ravnanje zavarovanca
zgodilo v času trajanja pogodbe, potem je jasno, da pri obveznih zavarovanjih ne more biti omejitve glede časa uveljavljanja škode.
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obveznosti, ki je utemeljena na njegovi odgovornosti zaradi dejstva, ki je nastopilo v času
trajanja zavarovanja19 (Bruck, Möller, 2013).
V slovenskem pravu zavarovalnica odgovarja »za škodo, nastalo z zavarovalnim primerom,
le, če tretji oškodovanec zahteva odškodnino« (prvi odstavek 964. člena OZ). V VVG je sicer
zavarovalni primer omenjen na več mestih, vendar ni definiran v nobeni določbi, kot je to
določeno v 922. členu OZ. To pomeni, da je po nemškem pravu opredelitev zavarovalnega
primera prepuščena zavarovalni pogodbi, kar pa ni mogoče po slovenskem pravu, saj
OZ zavarovalni primer najprej opredeljuje v 922. členu, potem pa se pri zavarovanju
pred odgovornostjo na njega sklicuje. Skratka, v slovenskem pravu gre pri zavarovanju
odgovornosti za dva pogoja – nastati mora zavarovalni primer v smislu 922. člena OZ, ki
je bistvena sestavina za obveznost zavarovalnice; uveljavitev škode pa je le stranski pogoj.
Ta stranskost se jasno izraža z besedilom »le, če tretji oškodovanec zahteva odškodnino«.
Pri tem pa ne smemo pozabiti, da gre za prisilne predpise, ki jih ni mogoče spreminjati s
pogodbo. Tukaj gre za temeljno sporno vprašanje pri uporabi klavzule claims-made v
slovenskem pravu. V osnovi gre pri omenjeni klavzuli le za omejitev časa, v katerem mora
oškodovanec uveljavljati škodo, kar pa je z vidika prisilnih norm v slovenskem pravu glede
zastaranja nedopustno.20
Vprašanje zastaranja odškodninskega zahtevka ni v dispoziciji strank. V osnovi pa se pri tej
klavzuli omeji čas kritja in čas, do kdaj je mogoče uveljavljati odškodninski zahtevek. A ta
omejitev se praktično ne nanaša na omejitve zavarovanca, temveč na oškodovanca, kar
pa ni dopustno pri obveznih zavarovanjih in tudi ne pri neobveznih, glede na to, da ima
oškodovanec pravico do neposrednega zahtevka do zavarovalnice (lat. actio directa), ki
odgovarja za škodo oškodovancu v času do zastaranja.
Pri klavzuli claims-made se zakonska ureditev zastaranja odškodninskih zahtevkov ne
uporablja, čeprav je to mogoče sanirati z dodatnim podaljšanjem zavarovanja (ang. extended
reporting period) (Strmljan Čevnja, 2016).21 Pri tej vrst zavarovanja je zlasti sporno zastaranje
pri obveznih zavarovanjih odgovornosti, kjer je po 5. odstavku 357. člena OZ zavarovalnica
neposredno odgovorna po samem zakonu v enakem zastaralnem roku, kot velja zastaralni
rok do neposrednega povzročitelja (zavarovanca). Na Hrvaškem teorija prav tako odločno
zastopa stališče, da klavzula claims-made v hrvaškem pravu ni dovoljena, ker je v nasprotju
s prisilnimi določbami o zastaranju. S to klavzulo se prekludira pravica zavarovanca pri
obveznih zavarovanjih na pravno zavarovalno kritje (Ćurković, 2011).
Klavzula claims-made je dovoljena in nesporna v Španiji in Belgiji, v Nemčiji je mogoča ob
retro in podaljšanem zavarovanju, v Franciji je sporna, ker sodišča zastopajo stališče, da
stranke ne morejo določiti, kaj je zavarovalni primer, v Italiji je njena dopustnost odvisna od
vrste zavarovanja (Strmljan Čevnja, 2016).
Glede na to, da je v slovenskem pravu zavarovalni primer jasno opredeljen v OZ, je treba
opozoriti, da je v 964. členu OZ nedvoumno poudarjeno, da mora najprej nastopiti
zavarovalni primer in ko je že nastopil, lahko tretja oseba zahteva odškodnino. Če je v prvem
odstavku 964. člena govora o zavarovalnem primeru, ki je conditio sine qua non za nastanek
odgovornosti zavarovalnice, potem je treba opredeliti, kaj je to zavarovalni primer. To pa OZ
19

Člen 100 VVG, ki ureja obveznosti zavarovalnice, se glasi: »Bei der Haftpflichtversicherung ist der Versicherer verpflichtet, den
Versicherungsnehmer von Ansprüchen freizustellen, die von einem Dritten auf Grund der Verantwortlichkeit des Versicherungsnehmers für eine
während der Versicherungszeit eintretende Tatsache geltend gemacht werden, und unbegründete Ansprüche abzuwehren.«
20
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je podvomilo v dopustnost klauzule claims-made zavarovanja odgovornosti pri odvetnikih in je v
zadevi II Cp 435/2014 vrnilo primer prvostopnemu sodišču, da ugotovi, ali je ta klavzula v slovenskem pravu dopustna.
21
Janja Strmljan Čevnja je podrobno razložila pomen omenjene klavzule na predavanju Osiguranje profesionalne odgovornosti, 3. 10. 2015
v Zagrebu.
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opredeljuje v določbi 922. člena, kjer je izrecno govora o dogodku, glede katerega se sklene
zavarovanje. Ta dogodek je vzrok in škoda tretjemu kot posledica kršitve poklicne obveznosti
iz pogodbe o opravljanju določene storitve. Problem se pojavlja tudi glede lastnosti, ki je
bistvena za opredelitev zavarovalnega primera, ki mora biti bodoč, torej mora nastati po
sklenitvi zavarovalne pogodbe. Glede na to, da mora po 964.členu OZ zavarovalni primer,
kot ga opredeljuje OZ v 922. členu, nastati pred uveljavitvijo zahtevka, pomeni, da mora
nastati škoda in biti vložen zahtevek v času trajanja zavarovalne pogodbe, tj. je praviloma
v istem zavarovalnem letu. V praksi pa to pri večini tovrstnih poklicev, ki so predmet tega
zavarovanja, ni primer. Škoda lahko nastopi v času trajanja pogodbe, vendar se zahtevek
lahko vlaga po izteku pogodbe.
Četudi se zavarovanje sklene za kritje zavarovalnih primerov, ki bi nastali pred sklenitvijo
zavarovalne pogodbe, se poraja vprašanje, kaj je sploh predmet t. i. retro zavarovanja. Če
je v pogodbi opredeljen zavarovalni primer uveljavljanje zahtevka, je retro zavarovanje
nepotrebno, saj zahtevkov ni bilo do sklenitve pogodbe, če pa so bili že vloženi, zavarovanje
teh zahtevkov ne krije. Retro zavarovanje je torej namenjeno le, da se prepreči ničnost
zavarovalne pogodbe po 2. in 3. odstavku 922. člena OZ, da je zavarovanec vedel za nastanek
zavarovalnega primera, to pa je lahko le vzrok ali nastanek škode, ki še ni uveljavljena. To
pa spremlja vprašanje, ali gre sploh za zavarovanje in ali je preprečitev ničnosti mogoče
zavarovati, saj ne gre za bodoči dogodek. Ničnost ne nastane po sklenitvi zavarovane
pogodbe, temveč je vedno podana, v tem primeru pred sklenitvijo zavarovanja (ničnost
je vedno ex tunc). Zavarovalni primer pa mora nastati po tem, ko je sklenjena zavarovalna
pogodba.
Prav tako se lahko postavi vprašanje, ali je napačno ravnanje zavarovanca, ko ta dobi nepravi
nasvet od odvetnika, dejansko tudi neodvisno od izključno njegove volje. Odvetnik zagotovo
ne svetuje napačno namenoma, vendar takšno ravnanje ni odvisno od njegove volje, temveč
od njegovega neznanja ali drugih okoliščin. Sporen postaja tudi tretji odstavek 922. člena
OZ, glede na to, da je pogodba nična, če je bilo dogovorjeno, da bo z zavarovanjem zajet
določen čas pred sklenitvijo pogodbe. To pomeni, da se pred sklenitvijo pogodbe pri klavzuli
claims-made ne zavarujejo odškodninski zahtevki, če je zavarovalni primer uveljavitev
odškodninskega zahtevka, temveč se praktično zavaruje napačno ravnanje zavarovanca, ki
pa je v osnovi zavarovalni primer v smislu pojmovanja zavarovalnega primera po OZ. Če je že
vložen odškodninski zahtevek, je v tem primeru jasno, da ga naknadno sklenjena pogodba
za zavarovanje poklicne odgovornosti ne more pokriti.
Posebno zanimiva je analiza celotne vsebine tretjega odstavka 922. člena OZ, ki določa
ničnost pogodbe, če je bilo tedaj, ko je bila sklenjena zavarovalna pogodba, zainteresirani
stranki (zavarovalcu torej) znano, da je zavarovalni primer kot dogodek že nastal oziroma
da je že prenehala možnost, da bi nastal. To vsebino je težko uporabiti pri opredeljevanju
vlaganja odškodninskega zahtevka kot zavarovalnega primera. Namreč, če je zavarovancu
težko dokazati, da mu seveda ni znan dogodek, ki je podlaga za uveljavljanje odškodninskega
zahtevka (njemu je znano le, da odškodninski zahtevek ni bil vložen), bo težko dokazoval, da
podlaga za uveljavitev odškodninskega zahtevka ni bila podana.
4.

NOVI POSKUSI OPREDELJEVANJA ZAVAROVALNEGA PRIMERA PRI ZAVAROVANJU
PRED ODGOVORNOSTJO

Problematika in razprave, ki v zvezi s klavzulo claims-made pri določanju zavarovalnega
primera pri zavarovanju pred odgovornostjo potekajo že desetletja, predstavljajo podlago
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za iskanje novih rešitev, ki naj ne bi temeljile na opredelitvi zavarovalnega primera iz ZOR
iz leta 1987 oziroma danes iz OZ. Zanimiv je primer novega pristopa k tej problematiki, ki
ga najdemo v osnutku civilnega zakonika Republike Srbije (Građanski zakonik Republike
Srbije, prednacrt), ki je v postopku sprejemanja. V 1218. a členu je podan zanimiv
predlog opredeljevanja zavarovalnega primera, ki rešuje temeljno problematiko v zvezi z
izpostavljenimi vprašanji o dovoljenosti ali nedovoljenosti klavzule claims-made.
Z osnutkom srbskega zakonika je predvidena možnost, da zavarovalnica opredeli
zavarovalni primer na dva načina, in sicer kot škodni dogodek ali tudi vzrok ter kot
uveljavljanje odškodninskega zahtevka. Tej problematiki je v dokumentu namenjenih več
členov. Primarno je določeno, da se z zavarovalno pogodbo določi, ali nastopi obveznost
zavarovalnice v trenutku nastanka škodnega dogodka ali pa v času vložitve odškodninskega
zahtevka, s tem da je pri zavarovanju fizične osebe vedno zavarovana odgovornost, ki ni
povezana s profesionalno dejavnostjo, z nastankom škodnega dogodka.
Z zakonom se lahko v posebnih primerih določi tudi, kdaj in kaj se šteje kot zavarovalni
primer pri zavarovanju odgovornosti pri posebnih vrstah zavarovanja pred odgovornostjo.
Zavarovalnica je dolžna ob sklenitvi zavarovalne pogodbe s posebno pisno izjavo, ki je
sestavni del police, obvestiti zavarovanca, kateri dogodki oziroma dejstva se štejejo kot
pomembni za nastanek zavarovalnega primera pri zavarovanju pred odgovornostjo, ali pa
ga mora z izrecnim opozorilom seznaniti, ali je to nastanek škodnega dogodka ali vložitev
odškodninskega zahtevka.
V osnutku srbskega civilnega zakonika so zelo natančno opredeljena številna sporna
vprašanja v zvezi z zavarovalnim primerom pri zavarovanju odgovornosti. Tako je v 1219. a
členu posebej zapisano temeljno načelo, da se kot zavarovalni primer šteje škodni dogodek,
če v zavarovalni pogodbi ni posebej določeno kaj drugega. Šteje se, da je škodni dogodek
nastal v trenutku, ko se začne uresničevati v obliki nastajanja škode; če je z istim vzrokom
povezanih več takšnih škod, se to šteje kot en škodni dogodek. Škodni dogodek ali pa
nastanek škode mora vedno nastati v trenutku trajanja zavarovalne pogodbe. Zavarovalnica
je dolžna izplačati odškodnino tudi, če so škodne posledice ali škoda v vzročni zvezi s
škodnim dogodkom, ki se lahko uresniči tudi po prenehanju zavarovalne pogodbe. Škodni
dogodek, ki je nastal v času trajanja zavarovalne pogodbe, njegov vzrok pa je v obdobju
pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, je krit z zavarovanjem, če zavarovalec oziroma
zavarovanec do začetka zavarovanja ni vedel ali pa ni mogel vedeti za vzrok, s katerim je
povezan nastanek škodnega dogodka.
Alternativni predlog predstavlja tudi poseg srbskega zakonodajalca na področje zastaranja
zahtevkov, ki so kriti z zavarovanjem. Tako je mogoče škodo, povzročeno z zavarovalnim
primerom, ki nastane po prenehanju zavarovalne pogodbe, omejiti na določen čas, pri
čemer ta omejitev zavarovalnega kritja nima vpliva na zastaranje odškodninskega zahtevka.
To pomeni, da lahko zavarovalnica svoje obveznosti omeji ne glede na zastaranje. To
predstavlja rešitev temeljnega problema, s katerim se srečujemo v slovenskem pravu. S
posebnim 1220. členom pa je v osnutku srbskega civilnega zakonika urejen zavarovalni
primer v smislu claims-made, to je uveljavljanje odškodninskega zahtevka. Z zavarovalno
pogodbo je mogoče predvideti, da nastopi obveznost zavarovalnice v času uveljavljanja
odškodninskega zahtevka pod pogojem, da je škodni dogodek nastal v času trajanja
zavarovanja in če je odškodninski zahtevek vložen zavarovancu oziroma zavarovalnici med
prvim dnem, ko je podano zavarovalno kritje na podlagi zavarovanja, do poteka dodatnega
roka od dneva prenehanja zavarovanja. Gre za možnost zavarovanja podaljšanega kritja
po tem, ko je zavarovalna pogodba prenehala. Ta omenjeni dodatni rok ne sme biti krajši
od treh let, pri čemer je v osnutku navedena možnost, da se podaljša do 5 oziroma do 10
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let. Kritje v dodatnem roku ne sme biti nižje od kritja, ki je sicer predvideno z zavarovalno
pogodbo. Z zakonom morajo biti določeni pogoji podaljšanja zavarovanja in dodatnega
kritja pri posameznih vrstah zavarovanj. Zavarovalnica ne krije zavarovancu nobene škode,
če ugotovi, da je vedel za škodni dogodek v času sklepanja zavarovanja. Zavarovalno kritje
preneha v trenutku, če do prenehanja zavarovalne pogodbe ni vložen odškodninski zahtevek
pri zavarovalnici.
5. SKLEP
Menimo, da bo sistem claims-made v prihodnje postal ena od možnih različic zavarovanja
pred odgovornostjo pri poklicnih dejavnostih, glede na to, da je ta oblika že navzoča v
drugih državah EU in da omogoča zavarovalnicam bolj transparentno predvideti obseg
zavarovalnega kritja, zlasti z vidika zagotavljanja potrebnih finančnih rezerv. Zdajšnja ureditev
zavarovalnega primera v Obligacijskem zakoniku po našem mnenju tovrstnega sklepanja
zavarovanj po sistemu claims-made ne dovoljuje, ker je v nasprotju s prisilnimi predpisi v
zakoniku, ki se nanašajo na zavarovalni primer pri tej vrsti zavarovanja. Spričo tega bi bilo
primerno poiskati nove pristope k zakonskemu opredeljevanju omenjenega vprašanja. To bi
bilo mogoče urediti s spremembo in dopolnitvijo OZ v določbah, ki urejajo zavarovanje pred
odgovornostjo, ali pa tudi na poseben način v novem Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar-1),
ki bo, glede na to, da ga je treba uskladiti z direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov,
ponovno dopolnjen. Pričakovati je, da bodo sodišča omenjena sporna vprašanja reševala
v luči OZ. To pomeni, da bodo morda ugotovila, da so klavzule claims-made v nasprotju z
zakonom, glede na to, da je na podlagi analize zakonskih in v zavarovalnih pogojih določenih
opredelitev mogoče sklepati, da omenjena klavzula v osnovi pojma zavarovalnega primera
ne spreminja, temveč le določa krajše obdobje trajanja zavarovalnega kritja, kar pomeni,
da je oškodovanec po prenehanju zavarovalne pogodbe brez zavarovalnega varstva.
Zakonodajalcu bi bilo primerno predlagati, naj to vprašanje razreši, glede na to, da ni
pričakovati, da bo sodna praksa v Sloveniji enotna. Zavarovalna stroka je, tako kot je to že
leta 1939 zapisal Urbanc, še vedno nekaj, kar ni zanimivo za raziskovanje in iskanje novih
kreativnih rešitev, ki jih postavlja vsakodnevna praksa na tem tako dinamičnem področju
(Urbanc, 1939).
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POSLOVNA ETIKA
BUSINESS ETHICS
TEA PANZA-FRECE, SAMOSTOJNA PREDAVATELJICA

POVZETEK
Zavarovalno svetovanje je sestavljeno iz strokovnega in etičnega dela. Kaj pričakujemo od
sklenjenega zavarovanja, je odvisno tudi od tega, na kakšno osebo naletimo v svetovalnem
razgovoru in ali upošteva etična načela. Medtem ko nekateri na prvo mesto še zmeraj
postavljajo dobičkonosno logiko poslovanja, si drugi želijo ohraniti čisto vest in si na dolgi
rok ustvariti zaupanje, ki ne temelji le na poznavanju zavarovalne stroke, ampak tudi na
poštenem in etično nespornem odnosu.
O etiki lahko govorimo z več vidikov – z vidika kupca zavarovalnih storitev, v odnosu
prodajnega kanala do stranke in do zavarovalnice, glede na konkurenco in glede na
stališče širše javnosti –, vendar pa se največ ljudi sreča z (ne)etičnim ravnanjem ob sklenitvi
zavarovalne pogodbe ali ob nastanku zavarovalnega primera. Neetično ravnanje lahko
omaje zaupanje javnosti v integriteto finančnega in zavarovalnega trga.
Vedno in povsod pa je v ozadju človek: vsakdo se želi počutiti vrednega, biti cenjen,
spoštovan in razumljen, nihče noče, da bi ga drugi izkoriščali. Ni pomembno, do koga se
obnašamo neetično – do prijatelja, stranke, podrejenega ali pa opeharimo podjetje –, naše
dejanje zmeraj prizadene posameznika.
Etika se zato začne pri nas samih. Kadar smo v etični dilemi, se odločajmo tako, da si
odgovorimo na vprašanje: »Kako bi si želeli biti obravnavani v taki situaciji?« Odgovora se
držimo tudi, ko so odločitve zahtevne.
ABSTRACT
Insurance consulting is composed of professional and ethical work. What we expect from
the insurance cover also depends on what kind of a person we encounter in the counselling
interview and does this person take into account the ethical and moral principles. While some
insurance agents put profitable business logic above other values, others want to maintain
a clear conscience and to create a long term trust that is not based on the knowledge of the
insurance science, but also on a fair and ethically correct relationship.
We can talk about ethics from many perspectives: of the buyer of insurance services, in respect
of the sales channel to the client and the insurance company, according to the competition
and according to the position of the general public, but the most people experience ethical
behaviour at the point of entering into the insurance contract or while the insured event
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occurs. Unethical behaviour can decrease public confidence in the integrity of financial and
insurance markets.
But always and everywhere in the background there is a person. Everyone wants to feel
worthy and appreciated, respected and understood, nobody wants to take advantage of
the other. No matter who we behave unethical to, to our friends, customers, our behaviour
always affects an individual.
Ethics begins at us. When we have an ethical dilemma, we decide in a way to answer the
question: “How would we want to be treated in the same situation?” And to keep this decision
also when the situation is difficult.
1. UVOD
Ustavno in civilno pravo določata svobodo kot temeljno človekovo pravico, ki je hkrati
omejena s pravnimi normami, tako da ščiti drugega človeka pred možnostjo zlorabe njegove
svobode. Svoboda poslovnežev se končuje na meji, ko krati enako svobodo drugemu
poslovnežu. V ta namen je družba vpeljala celotno obligacijsko, gospodarsko, delovno in
civilno pravo (Jelovac, 2010, str. 88). Poslovno etiko potrebujemo zato, da ne razmišljamo, da
je vse, česar pravo izrecno ne prepoveduje, samodejno dovoljeno.
Pogoji današnjega globalnega poslovanja zahtevajo tudi konkurenčne prednosti vseh
udeležencev na zavarovalnem trgu. Cilji zavarovalnic nikakor ne stremijo le k doseganju
dobičkov, treba je zagotavljati in zadržati zadovoljstvo strank, zaposlenih in lastnikov. Da bi
bili posamezniki v zavarovalnici in na vseh njenih tržnih poteh uspešni, morajo upoštevati
etična načela. Vendar pa razmere v slovenskem gospodarstvu in tudi v politiki, ko vsak dan
slišimo o novih aferah, korupciji, podkupovanjih, goljufijah, zlorabi zaupnih informacij in
manipulacijah, postavljajo resno osebno etično dilemo. Maxwell (2007, str. 11) opredeli
etično dilemo kot nezaželeno ali neprijetno odločitev oziroma izbiro, ki je povezana z
moralnim načelom ali delovanjem, in jo strne v tri vprašanja:
- Ali naj storimo to, kar je najlaže narediti, ali to, kar je prav?
- Kaj naj storimo v primeru, ko bi lahko majhna laž prikrila našo napako?
- Kako daleč naj gremo s svojimi obljubami, da bi pridobili stranko?
2. POSLOVNA ETIKA IN POSLOVNA MORALA
Etika je filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na
dobro in zlo (SSKJ, 1994, str. 207).
Moralo opredelimo kot vse, kar vrednoti in usmerja medsebojne odnose ljudi kot posledica
pojmovanja dobrega in slabega in je odvisna od družbenih razmer (SSKJ, 1994, str. 573).
Etika ima več ravni. Govorimo o etiki menedžerjev kot posameznikov in presojamo, kakšne
so najbrž njihove vrednote in kako trdno se ravnajo po njih. Govorimo o etiki menedžmenta
– torej vseh menedžerjev v organizaciji – in presojamo, katerih vrednot se držijo. Pri etiki
organizacije presojamo, kako organizacija ravna ob vrednotah vseh ljudi, s katerimi je v stiku,
predvsem s sodelavci. Ob poslovni etiki govorimo tudi o etiki družbe in presojamo, kakšne
vrednote imajo v njej posebno veljavo. Ravni etike pa ne pomenijo, da bi se posamezniki,
skupine, organizacije in dežele držali istih vrednot (Tavčar v Možina et al., 2002, str. 208).
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Ob sodelovanju znanstvenih disciplin etike in ekonomije je bil konec 60. let prejšnjega
stoletja definiran pojem poslovne etike, ki obravnava korektnost v poslovnih odnosih, vse
od strateških odločitev pa do odnosa do kupcev in dobaviteljev. Razločevanje med dobrim
in zlim temelji na odločitvah, ki so skladne z vrednotami vpletenih. Poslovna morala je
prostovoljno izbrana pozornost poslovnim navadam, ki so s tradicionalnim sociokulturnim
okoljem uvrščene kot vzoren način gledanja in veljaven standard ocenjevanja stvari,
postopkov in obnašanja na poslovnem področju (Možina, 2001, str. 6). Implementacija
poslovne etike ne sme biti le naloga menedžerjev, ki krojijo vrhovno strategijo organizacije,
temveč mora prevladati na vseh ravneh poslovanja.
Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na etično obnašanje organizacije

Etika posameznika

Organizacijska kultura
Zgodbe, miti in legende
Jezik, žargon
Simboli, logotipi, celostna podoba
Tradicija, zgodovina

Vrednote in prepričanja
Moralni razvoj
Okvir etičnega odločanja

Ali je delovanje organizacije
etično in družbeno odgovorno?

Organizacijski sistem

Zunanje interesne skupine

Struktura
Politika in pravila
Etični kodeks
Sistem nagrajevanja
Selekcija, usposabljanje

Državna regulativa
Kupci
Interesne skupine
Globalno tržišče

Vir: Prirejeno po Daft, 2013, str. 376.
Standardi za etično in družbeno odgovorno ravnanje pa ne morejo prezreti vrednot, norm
in prepričanj posameznika oziroma njegovega lastnega etičnega standarda, zato etično
obnašanje organizacije vpliva na etične odločitve in moralni razvoj posameznika. Ker nobena
organizacija ne deluje ločeno od okolja, na njene etične odločitve vplivajo tudi država s svojo
zakonodajo, kupci in trg.

211

3. ETIČNOST MENEDŽERSKIH ODLOČITEV
Delo menedžerja vrednotimo po tem, kako uspešna je organizacija, za katero dela. Menedžerji
se pri sprejemanju odločitev praviloma soočajo s pomanjkanjem časa, da bi lahko opravili
podrobno raziskavo in razmislili o tem, kako bodo predlagano rešitev sprejeli drugi, pogosto
pa so se prisiljeni odločiti v nasprotju s svojimi prepričanji, vestjo in vrednotami, v katere
verjamejo.
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Slika 2: Etični pritisk na menedžerje
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Vir: Tavčar v Možina et al., 2002, str. 209.
Po Daftu (2006, str. 159) si menedžerji lahko pomagajo s štirimi sodili etično dobrih in
pravilnih odločitev:
- utilitarističnim konceptom,
- individualističnim konceptom,
- odločanjem na podlagi temeljnih človekovih pravic in
- odločanjem na podlagi pravičnosti.
Utilitaristični koncept sta v 19. stoletju razvila filozofa Jeremy Beneth in John Stuart Mills.
Menedžerji se odločajo glede na pričakovane rezultate ali posledice odločitve. Etična
odločitev je tista, ki optimizira zadovoljstvo največjega števila udeležencev oziroma prinese
največ dobrega in povzroča najmanj slabega kupcem, zaposlenim, delničarjem, skupnosti
in okolju. V poslovnem svetu pa merilo največjega zadovoljstva najpogosteje predstavlja
dobiček, zato se ta koncept lahko sprevrže v miselnost, da so dobre kakršnekoli odločitve, ki
ga prinašajo.
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Po individualističnem konceptu posameznik odločitve, ki mu na dolgi rok prinašajo koristi,
sprejme kot dobre. Ker se posameznik do drugih obnaša tako, kot si želi, da bi se oni do njega,
so takšne odločitve dobre tudi za druge. Daft (2006, str. 159) verjame, da individualizem vodi
k iskrenosti in zaupanju.
Odločanje na podlagi temeljnih človekovih pravic poudarja, da morajo menedžerji pri
odločanju predvsem spoštovati pravice posameznika do (Bebek, 2005, str. 182) življenja,
svobode, mišljenja in premoženja.
Po četrtem sodilu morajo etične odločitve temeljiti na enakosti, pravičnosti in nepristranskosti.
Zakoni in pravila naj zagotovijo pravično porazdelitev koristi za vse (Daft, 2006. str. 160).
Slika 3: Proces etičnega odločanja
Definiranje problema

Zbiranje dejstev in iskanje
možnih rešitev

Analiza možnih rešitev

Odločanje na podlagi temeljnih
človekovih pravic

Utilitaristični koncept

Odločanje na podlagi
pravičnosti

Individualistični koncept

Odločitev

Nadzor

Vir: Aleksić, 2007, str. 424.
Presojanje o etičnosti odločitev in moralnosti lastnega delovanja je največkrat nelagodno
in zahtevno početje, zapletamo se v lastne zanke, težko iščemo pravo pot (Tavčar v
Možina et al., 2002, str. 209). Če gledamo z vidika posameznika, večina ljudi najbrž stori
to, kar je najbolj udobno in najlažje, in to, kar morajo, da bi zmagali. Poraja se vprašanje,
koliko menedžerjev si želi zmagati preko svojih dosežkov in uspeha ter ali res izbirajo med
etičnostjo in zmagoslavjem. Če smo prepričani, da imamo na izbiro zgolj dve možnosti, torej
zmagati, ne glede na to, kaj moramo za to storiti (tudi če je neetično), ali obdržati etiko in izgubiti,
se soočamo s pravo moralno dilemo. Le malo ljudi je, ki bi si odkrito želeli biti nepošteni, a nihče
si ne želi izgubiti (Maxwell, 2007, str. 13).
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Številni ljudje se v situacijah, ko ne morejo zmagati ali dobiti vsega, odločajo, kaj je prav v
posameznem trenutku in glede na dane okoliščine. Poleg tega smo po naravi nagnjeni k
prizanesljivosti do samih sebe, k temu, da sebe sodimo glede na svoje najboljše namene, medtem
ko pri drugih uporabljamo visoka merila in jih presojamo po njihovih najslabših dejanjih.
4. ETIČNE DILEME
Skorajda ne mine dan, da ne bi mediji objavili nove zgodbe o izmikanju odgovornosti.
Največkrat poslušamo o nedorečeni zakonodaji in pomanjkanju pristojnosti ali zlorabi le-te,
podkupovanju, veriženju podjetij, korupciji ipd. Izgovori, ki jih slišimo, so največkrat (Tavčar
v Možina et al., 2002, str. 211–213):
1. Ravnali smo v skladu z zakonodajo: kar je po zakonu, ni nezakonito, je torej prav in če
je prav, je tudi etično. Vendar pa z zakoni ne more biti predpisano vse, kar je dovoljeno.
Med tistim, kar zakoni izrecno prepovedujejo, in tistim, kar izrecno dovoljujejo, obstaja
sivo področje, v katerem je menedžer sam s svojo vestjo. Ne gre le za raven pravne
dopustnosti, vprašati se mora, ali je to, kar počne, tudi prav.
Slika 4: Zakoni in etika

Izrecno
dovoljeno

»Sivo območje«
Etične dileme

Izrecno
prepovedano

Vir: Prirejeno po Tavčar v Možina et al., 2002, str. 211.
2. Trg bo sam izločil tiste, ki ravnajo neetično. A vseeno na njem obstanejo tudi tisti, ki nizajo
neetičnosti. Tudi ko takšne posamezne etične prekrškarje ujamejo, organizacija posluje
naprej. Če celotni sistem in cilji organizacije spodbujajo neetično početje, osredotočanje
zgolj na posamezne zaposlene ne bo izboljšalo poslovnega etičnega obnašanja.
3. Svoje odločitve utemeljujemo z etičnim relativizmom. Številni ljudje se v situacijah,
v katerih ne morejo zmagati, odločajo, kaj je prav v tistem trenutku in glede na dane
okoliščine. Etika temelji na vrednotah posameznikov, vsakdo pa ima pravico imeti svoje
vrednote. Človek se odloča po svoji volji in načelno se lahko opredeli za dobro ali slabo,
vendar pa v nekaterih življenjskih okoliščinah ne more oceniti, ali je to, kar namerava
storiti, moralno dobro ali slabo. V zgodnjih šestdesetih letih dvajsetega stoletja je dr.
Joseph Fletcher objavil knjigo Situacijska etika, v kateri trdi, da je ljubezen edino
sprejemljivo vodilo za odločanje o tem, kaj je prav in kaj napak.
Stanislava Kalacun je opravila raziskavo, v kateri je sodelovalo 75 menedžerjev velikih in
srednje velikih slovenskih podjetij. Ugotovila je, da so (Kalacun, 2001, str. 21–22), za slovenske
menedžerje najbolj sprejemljive oblike neetičnega vedenja agresivno in manipulativno
oglaševanje, pridobivanje poslovnih informacij o konkurentih na etično sporen način, neetična
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distribucija na prodajni poti proizvodov, poraba delovnega časa v večjem obsegu, kot je
potrebno, ter ponarejanje in prirejanje poslovnih poročil. Prav tako ni opaziti, da bi anketirani
menedžerji pretirano obsojali dajanje podkupnine, pridobivanje in razkrivanje poslovnih
skrivnosti, očitno primerjalno oglaševanje in zavajajoče oglaševanje.
Ena od težav je, da je etika zmeraj osebna. Ljudje pravijo, da si želijo integritete, vendar pa
raziskave, denimo v ZDA (Maxwell, 2007, str. 17), kažejo ironijo, da pogosto ne ravnajo v smislu
takšne integritete. Tako, na primer, kar 59 odstotkov študentov na univerzah v ZDA priznava,
da so že goljufali pri izpitih. Med zaposlenimi jih 43 odstotkov priznava, da so bili v preteklem
letu udeleženi v vsaj enem neetičnem dejanju, 75 odstotkov vprašanih pa je takšno početje
opazovalo, a glede tega ni ukrenilo nič.
Iste osebe, ki goljufajo pri davkih ali si prilaščajo lastnino podjetja, pričakujejo poštenost in
integriteto od poslovnih partnerjev, politikov in strank, ki jih srečujejo pri svojem poslu.
5. ETIČNI KODEKS
Najenostavnejši pripomoček za obvladovanje etičnih dilem predstavljajo specializirani
nabori sodil, ki jih oblikujejo organizacije skladno s svojim načinom delovanja. Prvi pogoj, ki
mora biti izpolnjen, da lahko v organizacijo vpeljemo etični kodeks, je, da morajo vanj najprej
verjeti menedžerji. Temelj vsakega kodeksa je spoštovanje posameznika. Etični kodeks mora
biti osrednji dokument, ki ga poznajo vsi zaposleni, saj mora kodeks v podjetju zaživeti. Ni
več dvoma o tem, da bodo v prihodnje organizacije presojane tudi na osnovi takih meril in
da bo od tega odvisna njihova licenca za delovanje in obstoj (Krt, 2010, str. 51–52).
O koristnosti etičnega kodeksa pa mnogi avtorji tudi dvomijo. Donaldson (1992, str. 55)
pravi, da so lahko vrednote, zapisane v etičnih kodeksih, zelo »trhle«, saj lahko tisti, ki ima
moč, drugim vsili svojo moralo, kar za zaposlene lahko pomeni etično dilemo.
Pri odločanju se prepletajo zakonita, ekonomska in etična odgovornost, česar se mora
organizacija pri snovanju etičnega kodeksa tudi zavedati.
Slika 5: Etično odločanje

Etična
odgovornost

A – Odločitev je dobičkonosna in
etična, najbrž je tudi zakonita.
B – Odločitev je zakonita in etična,
vendar ne prinaša dobička.

A

D

Ekonomska
odgovornost

B
Zakonska
odgovornost

C

Vir: Carrol in Buchholtz, 2006, str. 175.
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C – Odločitev je zakonita in
dobičkonosna, vendar je etično
vprašljiva.
D – Odločitev je zakonita in etična
ter prinaša tudi dobiček.

Če je etični kodeks zasnovan predvsem zato, da kaznuje posamezne neetične posameznike,
ni dosegel svojega namena.
6. PRIMERI NEETIČNEGA RAVNANJA V ZAVAROVALNIŠTVU
S sklenitvijo zavarovanja plačujemo zavarovalno premijo za zavarovanje pred nevarnostmi,
ki se bodo morda zgodile v prihodnosti, ali pa jo plačujemo zato, ker tako zahteva zakon.
Gre za nevidni izdelek v obliki obljube varnosti. Če sklenitev posamezne zavarovalne storitve
ni zakonsko obvezna, je treba slednjo kupcu natančno predstaviti in ga prepričevati, da
takšno storitev potrebuje. Vrednost in smiselnost nakupa lahko kupec ovrednoti šele, ko
se mu pripeti škodni dogodek. Tedaj tudi dokončno presodi o tem, ali sta prodajalec in
zavarovalnica v odnosu do njega ravnala etično ali ne.
6.1 Neetično ravnanje ob sklenitvi zavarovalne pogodbe
Za neetično ravnanje zavarovalnega zastopnika se šteje zlasti naslednje:
- Oseba, ki še ni pridobila dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopnika,
komunicira s stranko o vsebini zavarovalne storitve, brez da bi bil pri tem navzoč mentor,
ki dovoljenje ima.
- Čeprav so zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki ob sklenitvi zavarovalne
pogodbe stranki dolžni vročiti zavarovalne pogoje oziroma jo izrecno opozoriti nanje,
se to v praksi ne zgodi vedno. Stranka le iz zavarovalne police in/ali iz prodajne mape ne
more razbrati celotne vsebine zavarovalne pogodbe.
- V prodajnem razgovoru zavarovalni zastopnik zamolči pomembna dejstva o zavarovalni
storitvi z namenom, da bi zavarovanje laže prodal. Največkrat namenoma ne spregovori
o izključitvah iz zavarovanja, franšizi ali omejitvah zavarovalnega kritja.
- V zavarovanje so vključene nevarnosti, ki stranke ne ogrožajo. Zavarovalni zastopnik
priporoča »višji« paket zavarovalnih storitev zaradi višje provizije, ker se ne prepriča o
resničnih potrebah stranke, ali včasih tudi le zato, ker ta paket zavarovalnica priporoča
kot najbolj optimalen za večino strank.
- Zavarovalni zastopnik za enako zavarovalno storitev ponudi neutemeljene popuste,
in sicer bodisi zato, da bi stranko obdržal, bodisi da bi jo prevzel od konkurenčne
zavarovalnice. Mnogim je znana izjava: »Skleni zavarovanje pri meni, obljubim, da bo
zavarovalna premija nižja kot pri katerikoli drugi zavarovalnici.«
- Da bi zadržal stranko in ji lahko ponudil nižjo zavarovalno premijo, zavarovalni zastopnik
iz zavarovanja izključi tiste nevarnosti, za katere upa, da se stranki ne bodo zgodile, ali pa
ne upošteva določil sistema bonus-malus.
- Zavarovalni zastopnik uporabi osebne podatke zavarovancev za pridobivanje novih
zavarovanj, bodisi v smislu »tudi vaš sosed, sorodnik, sodelavec …« je sklenil takšno
zavarovanje, ali pa pridobiva priporočila brez ustreznega soglasja.
- Pri življenjskih zavarovanjih z naložbenim tveganjem zavarovalni zastopnik stranke ne
seznani, da donosi niso zajamčeni, ampak poudarja le pretekle visoke donose.
- Zavarovalni zastopnik predlaga prekinitev življenjskega zavarovanja in sklenitev novega
»boljšega« zavarovanja, hkrati pa stranke ne opozori na neugodne posledice prekinitve
obstoječega zavarovanja, ali pa obljubi, da bo zavarovalnica po nekaj letih izplačala ne
bistveno nižjo privarčevano zavarovalno vsoto.
- Zavarovalni zastopnik iz malomarnosti ali morda iz koristoljubja sklene zavarovanje za že
poškodovano stvar, na primer poškodovani avtomobil, počeno steklokeramično ploščo,
razbito okno ipd.
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Etično sporna so tudi darila, ki niso povezana z zavarovalno storitvijo, na primer darilni
boni večjih vrednosti, ki jih zavarovalnice poklanjajo novim strankam. V današnjih časih, ko
veliko ljudi nima dovolj sredstev za dostojno življenje, se nekateri odločijo za posamezno
zavarovalnico tudi zgolj zato, da s sklenjenim zavarovanjem pridobijo še kakšno drugo korist.
Vprašati se je treba tudi, ali je etično, da zunanja tržna pot (na primer zavarovalna agencija)
pridobi stranko, ob skadenci pa jo kličejo iz zavarovalnice in vabijo, naj zavarovanje sklene
neposredno pri njih, ali tudi obrnjeno.
Potencialne stranke nemalokrat nadlegujejo iz telefonskih studiev, pri čemer slednji
razpolagajo s podatki, za katere se stranke sprašujejo, od kod so jih dobili.
Ob sklenitvi zavarovalne pogodbe pa ravnajo neetično tudi stranke, ki zavajajo zavarovalne
zastopnike, tako da jim posredujejo napačne podatke ali skušajo z grožnjami o prekinitvi
zavarovanja izsiliti nižjo zavarovalno premijo.
6.2 Neetično ravnanje ob nastanku zavarovalnega primera
V fazi sklepanja zavarovalne pogodbe je mogoče zaznati več neetičnih dejanj s strani
zavarovalnih zastopnikov, pri nastanku zavarovalnega primera pa neetično pogosteje
ravnajo oškodovanci. Govorimo o zavarovalniških goljufijah. Z vidika etike so zaskrbljujoče
raziskave, ki kažejo, da je približno 70 odstotkov zavarovalniških goljufov naključnih. To so
tisti, ki goljufajo zaradi priložnosti, ki se jim ponudi. Na goljufijo sami verjetno ne bi pomislili,
če jih nekdo ne bi poučil ali spomnil, da prijavo zavarovalnega primera lahko tudi nekoliko
priredijo. Kadar zavarovalnica takšne goljufe odkrije, jih je sram in dejanje obžalujejo.
Sklepam, da takšni posamezniki dojemajo zavarovalniško goljufijo kot manj etično sporno
dejanje kot kakršnokoli drugo goljufijo.
Zavarovalnica ravna neetično, kadar njeni zaposleni opravljajo svoje delo preveč birokratsko,
ne svetujejo stranki in ji ne pomagajo ter ne upoštevajo mnenja in pripomb oškodovancev.
Tudi škodni likvidator je lahko vzvišen in postavlja sebe na mesto edinega verodostojnega
strokovnjaka. Ne nazadnje je neetično, kadar zavarovalnica prepočasi rešuje odškodninski
zahtevek, se odziva šele po posredovanju oškodovanca ali zavlačuje z izplačilom že rešenega
odškodninskega zahtevka.
Zavarovalni kodeks (2013, str. 5–6) določa, katere minimalne standarde mora zagotoviti
zavarovalnica.
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7. POMEN ORGANIZACIJSKE KULTURE ZA POSLOVNO ETIKO
Pri organizacijski kulturi gre za način, kako se ljudje v organizaciji obnašajo eden do drugega,
za vzornike in simbole, za navade in obrede – v širšem pomenu pa za vse značilnosti vedenja
v podjetju, ustanovi, javni službi, kakršnikoli organizaciji (Tavčar v Možina et al. 2002, str.
177).
Slika 6: Vrednote in sklopi organizacijske kulture
Obnašanje
Kaj zaposleni naredi
Simboli

Vzorniki

Izkušnje
Kaj zaposleni izkusi

Rituali

Vrednote

Odnos
Kaj zaposleni čuti

Vir: Lastni.
Organizacijska kultura vključuje skupna prepričanja, stališča, vrednote, temeljna načela
in norme v organizaciji, kar celostno oblikuje identiteto podjetja. Vendar pa predstavlja
najpomembnejši dejavnik pri oblikovanju organizacijske kulture osebna filozofija
menedžmenta, iz katere izhaja tudi stil vodenja. Kljub nekaterim neizbežnim zunanjim
dejavnikom, ki vplivajo na osebne značilnosti lastnika ali menedžerjev, ima moč odločanja
menedžment, zaposleni pa se morajo, če ne želijo priti v konflikt s svojimi nadrejenimi,
prilagoditi. Organizacijska kultura uspešnih podjetij temelji na jasnih in natančno določenih
etičnih pravilih in vzpostavljenem sistemu vrednot, ki se jih mora organizacija v praksi tudi
držati.
Vendar pa iz obnašanja ljudi nikakor ne moremo zanesljivo sklepati o vrednotah, ki jih vodijo
– ljudje se namreč lahko držimo poštenja spričo strahu pred zakonom ali zaradi prepričanja,
močni ljudje so naši vzorniki, ker nam dajejo trdnost ali pa zato ker vladajo drugim, vljudnost
je lahko iskrena ali hinavska ipd. (Tavčar v Možina et al. 2002, str. 180).
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8. ZLATO PRAVILO ETIKE
V zdajšnjem času lahko govorimo o krizi etike in morale, krizi vrednot in zaupanja. Najbrž
bi ljudje, če bi se z vidika etičnosti ocenjevali sami, največkrat izbrali trditev »večinoma smo
etični«. Maxwell (2007, str. 23) pravi, da se ljudje odločajo tako spričo praktičnosti, udobnosti.
Biti v konfliktu je namreč neudobno, prav tako ni prijetno izgubljati in plačevati visoke cene
za uspeh. O tem, da so etični menedžerji, organizacija ali družba, pa lahko govorimo le takrat,
ko večina ljudi vedno ravna etično. Začeti je torej treba pri sebi, sprejeti eno samo vodilo, na
katerem bi temeljile vse naše odločitve in se skriva v odgovoru na vprašanje: »Kako bi si
želel/-a biti obravnavan/-a v tej situaciji?« Odgovor predstavlja vodilo integritete v vsakršnih
okoliščinah.
Pri etiki je pomembno le dvoje: prvo je merilo, ki mu moramo slediti, drugo je volja, da temu
dejansko tudi sledimo. Josephsonov inštitut za etiko (Joseph and Edna Josephson Institute
of Ethics, Los Angeles, California) pravi, da je bistvo etike pravzaprav tam, ko se srečamo z
izzivom ravnati prav, tudi ko bomo za to plačali več, kot si želimo.
Da bi upoštevali zlato pravilo etike, nam ni treba poznati prava niti prefinjenih filozofskih
stališč, saj sledimo le filozofiji zmagovalec–zmagovalec. Če vas obravnavam tako, kot bi
želela biti obravnavana sama, ste zmagali. In če me vi obravnavate enako, sem zmagala tudi
sama.
9. SKLEP
Zavezanost etičnemu ravnanju utrjuje pot do uspeha. Vendar pa moramo biti tudi sposobni
etično ravnati in imeti za takšno ravnanje voljo. Ljudje so zmeraj prestopali meje etičnosti in
jih bodo tudi v prihodnje, a sem prepričana, da takšne bližnjice dolgoročno ne zagotavljajo
poslovnega uspeha. Ljudi morda lahko zavajamo kratek čas, nato prej kot slej dojamejo
resnico.
Z zakonodajo nikoli ne bo mogoče zapolniti vseh sivin. Etični kodeks vpliva na znanje
zaposlenih o pomenu poslovne etike, saj daje trdne temelje za izobraževanje s tega področja
in tako omogoča tudi nastajanje organizacijske kulture, ki etična načela podpira.
Na nakupne odločitve zdajšnjih strank vpliva to, kakšne izkušnje so imeli z zavarovalnico –
predvsem z njenim prodajnim osebjem in osebjem pri obravnavi prijavljenih zavarovalnih
primerov – v preteklosti.
Z visoko ravnjo poštenosti in s tem, da delo opravijo tako, da ne škodujejo niti zavarovancu
niti stroki, omenjeni povečujejo ugled zavarovalnice. Nasprotno lahko z nepoštenim,
nestrokovnim ali pristranskim odnosom do stranke ugled zavarovalnice tudi hitro pokvarijo.
Izobraževanje za etično ravnanje naj bo vključeno v vse šolske programe, kajti le tako
bomo oblikovali posameznike, ki bodo tudi v podjetjih poskrbeli za nadaljevanje etičnega
razvoja in rast. Zaposleni morajo poznati etične kodekse, prav tako jih je treba spodbujati,
da jih upoštevajo. Z organizacijo rednih seminarjev ali delavnic ter tudi s sankcioniranjem
neetičnega ravnanja bo zaposlenim nedvoumno jasno, kaj je v podjetju etično sprejemljivo
in kaj ne. Pozitiven odnos do etike prav tako zmanjšuje potrebe po iskanju neetičnih poti.
Če ravnamo etično, bomo obenem živeli v harmoniji in občutili notranji mir.
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POVZETEK
Zavarovalništvo se tako kot po vsem svetu tudi pri nas sooča s spremembami – rekli bi lahko,
da z več spremembami kot katerakoli druga industrija. Spremembe se ob tem dogajajo vse
hitreje. Celotna zavarovalna panoga se je tako znašla v ključnem trenutku, saj se ne spoprijema
le s spreminjajočimi se vedenjskimi vzorci svojih odjemalcev – zavarovalcev in zavarovancev,
z novimi tehnologijami, ter novimi in drugačnimi trženjskimi in poslovnimi modeli, temveč
tudi s političnimi odločitvami, ki bi lahko pomembno vplivale na razvoj trga v prihodnosti.
To je v Sloveniji še posebno izraženo, saj nas čaka reforma ključnih socialnih sistemov, kjer bi
lahko bile zavarovalnice s strokovnim znanjem, podprtim s poslovnimi modeli in strategijami,
ključni lobist, ter tako poskrbele za nadaljnje možnosti razvoja področja.
Zavarovalnice so v primerjavi z nekaterimi drugimi industrijami precej konservativne
in težko spreminjajo svoje modele. A dejstvo je, da se dogaja digitalna revolucija, ki svet
obrača na glavo. Digitalizacija poslovanja, kombinacija uporabe različnih novih tehnologij,
novi vedenjski vzorci, ko se večina potrošnikov prilagaja uporabni elektroniki v vsakdanjem
življenju, tako prinašajo zahtevo po spremembah v poslovanju. Vse večje bodo zahteve
po inovativnosti zaposlenih, ki bo verjetno postala poglavitna konkurenčna prednost
zavarovalnic. Vse omenjeno bo terjalo preoblikovanje poslovnih modelov in strateških
usmeritev, zmožnost hitrega sprejemanja odločitev ter zmogljiv in inovativen kader. Prodaja
se bo spremenila in ne bo le akvizicija ter zaračunavanje premije, katere pomen bo v prihodnje
prav tako drugačen. Kupci, za katere lahko rečemo, da bodo vse bolj hedonistični, bodo
postajali zmeraj bolj zahtevni in »skopuški«. Poslovne priložnosti bo treba iskati v dodatnih
obprodajnih in poprodajnih aktivnostih ter ustvarjati celovito prodajno zgodbo.
Spreminjajoči se zavarovalni trg bo zahteval nove zavarovalne produkte, podprte z novimi
ali preoblikovanimi poslovnimi modeli, in spremenjeno prodajo, ki bo vse bolj temeljila na
zaupanju. V praksi je to predvsem grajenje odnosov s strankami, pri čemer se bo ustvarjala
strateška prednost.
Vse spremembe, ki jih prinaša digitalna revolucija, za zavarovalnice, ki so podvržene
tradicionalnemu poslovanju, niso preproste, vendar je to nova globalna realnost, ki se ji je
treba prilagajati.
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ABSTRACT
Insurance business is facing changes – maybe more changes than any other industry – that
are becoming faster and faster. The entire insurance industry is thus in a crucial moment. There
are changes of behavioural patterns of their clients - insurers and insured, new technologies,
and new and different marketing and business models. Bot only this – insurance business
is facing (especially in Slovenia) political decisions, which can have a significant impact on
future market developments. In Slovenia the government is preparing reform of key social
systems. Insurance companies, with their knowledge and expertise supported by business
models and strategies, should play key role in reform. With their lobbyist insurance industry
should prepare the background for their development.
Insurers compared to some other industries are rather conservative and hard to change
their designs. But digital revolution is already here and it is turning the world upside down.
Digitisation, new technologies, new behavioural patterns are bringing changes in business
models. Innovative people could be key competitive advantage in digital world. All of
changes will namely require the transformation of business models and strategic orientation
as well as ability to rapid decision-making. Business opportunities will be found in additional
(after and pre-sales) activities, customers are increasingly hedonistic and generating
comprehensive stories will become important activity. Changing insurance market will
require new insurance products, supported by new or transformed business models and
changed sales that will increasingly be based on trust. In practice, it will primarily mean
building trust and relationships with customers.
Changes that digital revolution is bringing for traditional business (like insurance business),
are not easy to handle with, but it is new global reality, and we have to adapt.
1. UVOD
Večina je že vsaj enkrat v življenju prebrala knjigo Alica v čudežni deželi. Gre za dogodivščino,
ki se začne, ko deklica Alica zdolgočasena sedi na travniku in steče za zajčkom ter nato skozi
zajčjo luknjo pade v svet, ki je poln absurdov, nesmislov in nenavadnih pripetljajev. Za nas
sta pomembna nenavadna pogovora z gosenico in mačko.
Ko gosenica Alico povpraša, kdo je, ji ta odvrne: »Saj ... saj tega trenutno niti sama ne vem,
gospa ... Hočem reči, da sem vedela, kdo sem, ko sem davi vstala; toda zdi se mi, da sem se
medtem že večkrat spremenila.«
V dialogu z mačko Režalko pa Alica vpraša: »Po kateri poti naj grem?« Mačka ji odgovori:
»To je precej odvisno od tega, kam hočeš priti.« »Ne vem,« odvrne Alica. »Potem je vseeno,
katero pot ubereš,« reče mačka. »Glavno je, da nekam pridem,« pojasni Alica. »Če boš hodila
dovolj dolgo, boš prav gotovo nekam prišla,« odgovori mačka.
Zakaj se zdita ta dialoga pomembna za zavarovalništvo? V poslovnem okolju smo priča
številnim spremembam, ki posledično vplivajo tudi na zavarovalništvo. Pričakujemo lahko,
da se bo slednje v nekaj letih povsem spremenilo in še preden se bomo zavedli, da se
zavarovalništvo spreminja, se bo že do temeljev spremenilo. In zavarovalnice so na razpotju,
ko se bodo morale odločiti po kateri poti iti. A ne glede na smer poti, pa je dejstvo, da so
ljudem pomembne dobre izkušnje, pomembno je da nekdo verjame vanje in jim stoji ob
strani. In zaupanje se vrača z zaupanjem. Zaupanje pa si pridobiš z dejanji. In da, zavarovalnice
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bodo morale postati glasniki sprememb. Prihaja čas, ko bodo morale spremeniti svojo
osredotočenost na produkte in agente ter tudi z dejanji pokazati, da postaja stranka središče
njihovega delovanja in njihovih poslovnih modelov. Le tako bodo pridobile zaupanje, ki se
bo vračalo v pozitivnih rezultatih poslovanja.
Teh sprememb ni preprosto vpeljati, kar še zlasti velja za tradicionalno industrijo, kot je
zavarovalništvo. Sprememba je lahko namreč le malenkostna, vendar za industrijo zelo
velika. Kot pravi teorija kaosa – že zamah metulja bi lahko ob ustreznih pogojih povzročil
pravcati cunami na drugi strani Zemlje. Ta sprememba lahko prihaja od koderkoli – tiste, ki
izhajajo iz notranjega okolja, lahko do neke mere kontroliramo, druge iz zunanjega, ki so
posledica inovacij, populacijskih trendov, socialnih reform, sprememb v naravi ipd., pa so
izven nadzora. Vendarle pa nanje lahko odgovorimo tako, da jih razumemo, upravljamo z
izvori sprememb in se jim prilagajamo ter jih predvidevamo. Zavarovalnice so tradicionalno
dobre pri upravljanju tveganj, ki prihajajo iz njihove dejavnosti, ranljive pa so spričo
nerazumevanja ali prepočasnega prepoznavanja sprememb. Za poslovanje zavarovalnice
bodo tako zmeraj bolj pomembni zaposleni, ki razumejo zunanje okolje, se mu znajo hitro
prilagajati, vidijo dlje in imajo pogum pogledati preko standardnih okvirov. Takšni kadri
bodo v spremenjenih okoliščinah znali poiskati nove strateške prednosti, drugačne poti in
strategije, ob vsem tem pa bodo znali v središče poslovanja postaviti zavarovanca.
2. DRUŽBENE IN DEMOGRAFSKE SPREMEMBE
Spremembe v procesih, avtomatizacija, upravljanje podatkov in online mehanizmi so v
zadnjih letih predstavljali del tehnoloških in socialnih sprememb v okolju. Seveda so se
izboljšali procesi in mehanizmi, hkrati pa se je povečalo razumevanje le-teh. Zavarovalnice
bodo, če bodo še naprej le izboljševale procese, beležile vse slabše rezultate. V ozadju namreč
ostaja razvoj, k čemur je sicer nekaj doprinesla Solventnost 2, ki je povzročila to, da so se
zavarovalnice namesto s poslom in razvojem ukvarjale prav s procesi, ki bi že dolgo morali
biti njihovo bistvo. Izboljšanje procesov in poslovanja z uporabo bolj napredne tehnologije
je lahko videti prava stvar, saj je to v tradicionalni dejavnosti, kot je zavarovalništvo,
pripomoglo k zmanjševanju stroškov. A vmes se je zgodil tehnološki preboj in preboj v
inovativnosti, ki pa mu zavarovalnice niso sledile. Tehnologije in inovacije nas tako vodijo v
smeri nove postindustrijske revolucije, zavarovalnice pa vztrajajo pri poslovnih modelih, v
središču katerih je trženje in ne zavarovanec. Tako lahko zelo verjetno pričakujemo kakšen
projekt (npr. trgovske družbe, projekt iz socialnega omrežja …), ki bo končno segel onstran
tradicionalnega zavarovalništva in dosegel precejšen del trga.
Tehnologija in inovacije so zmeraj stremele k rešitvi posameznega problema. Ti pa se porajajo
ob razmišljanju, da si moramo olajšati delo ali, rečeno drugače, si ga narediti udobnejšega.
Lahko bi rekli, da predstavlja udobje najpomembnejši izvor inovacij in izboljšav. Tako laže
premagujemo prepreke, ki so lahko fizične, materialne in tudi socialne.
Hedonizem, demografija, tehnologija tako postajajo splošen ekonomski, politični in
socialni izziv. Ljudje bodo morali imeti dovolj denarja, da si bodo lahko plačali udobje in
užitek. Upokojenci in starejši ljudje imajo stabilne prihodke in premoženje in bodo verjetno
najpomembnejši »hedonisti«. To si lahko privoščijo zaradi stabilnih prihodkov in časa, ki ga
imajo na voljo, zato predstavljajo pomemben trg za inovacije, izboljšave in poenostavitve, kar
je še posebno izrazito zaradi staranja prebivalstva. Zdaj pa se zaplete: če so včasih za enega
upokojenca delali trije ljudje, zdaj dela za enega le še 1,25 človeka. Čeprav se premoženje
povečuje, je mogoče, da bo zdajšnja generacija otrok in najstnikov (generacija Z) prva, ki bo
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imela manj denarja in premoženja kot njihovi starši. Demografija nujno prinaša potrebo po
spremembah v ključnih socialnih sistemih v državi. Že zdaj se zaradi staranja prebivalstva
kažejo številne potrebe po prilagoditvah zdravstvenega in pokojninskega sistema, če
pustimo vpeljavo sistema dolgotrajne oskrbe ob strani.
Inovacije in nove tehnologije pa prinašajo še eno pomembno spremembo. Spreminja se
namreč sistem zaposlitev in dela, struktura povpraševanja po zaposlenih je precej odvisna od
strukture storitev in izdelkov, za katere obstaja interes. Danes zato ni več dovolj imeti poklic,
temveč je treba znati prilagajati svoje znanje povpraševanju na trgu dela. Vse to prinaša nov
paradoks, ki ob demografskih dejavnikih v veliki meri vpliva na vzdržnost financiranja socialnih
sistemov – namreč, velika podjetja, ki dajejo plače največ ljudem, se izogibajo plačilu davkov
in vsled tehnologijam in inovacijam selijo svojo poslovanje v davčno ugodnejše države ali pa
(če so preveč kratkogleda) celo odpuščajo zaposlene. Države seveda bolje ali slabše porabljajo
davke, tiste z visoko obremenitvijo in slabo ponudbo državnih storitev so tako nekonkurenčne
t. i. davčnim oazam. Izgubljajo dobre posle in dobre ljudi. Toda tehnologija potrebuje dobre
ljudi in hitro odzivnost, saj se spremembe dogajajo vse hitreje. Spremembe nižajo cene
izdelkom, nižje cene so lahko koristne in se odrazijo, denimo, v cenejšem zdravstvu, šolstvu,
infrastrukturi. Ob nižjih cenah bodo ogroženi cena dela in nekateri poklici, nastajali bodo novi
poklici, porajajo se številna vprašanja o najustreznejših davčnih in socialnih politikah. Vse to
prinaša številna nova tveganja, ki so hkrati nove priložnosti.
Kot rečeno, vse to pomeni nov izziv za politike socialnih sistemov, saj bo nujno vzniknila
potreba po drugače zasnovani delovni, davčni in socialni politiki. Na to, kako omenjene
politike spremeniti, ni mogoče odgovoriti preprosto. Ob uvidu v socialno sliko in
demografijo na eni strani ter v tehnologijo na drugi, se bo treba znati zazreti vase in pogledati
dolgoročne učinke. Kako se najprimerneje odzvati na izzive sodobnega časa? Morda z več
individualizma, tako da vsakdo poskrbi zase, morda z univerzalnim temeljnim dohodkom ali
neko kombinacijo? In zavarovalništvo ima možnost odgovoriti na to, a bo moralo delovati
zunaj okvirjev, pogledati preko svoje visoke ograje in dati ljudem nekaj, kar bo pripomoglo
k povečanju njihovega udobja (oziroma, če hočete, varnosti). In spremembe sistemov hkrati
z uvajanjem novih tehnologij, ki bodo prinašale strankam neko dodano vrednost, so edini
odgovor, ki ga lahko damo.
2.1 Demografija in sociološki dejavniki
Demografske spremembe, predvsem podaljševanje življenjske dobe, prinašajo velike
posledice v družbi in tudi za zavarovalnice. Tu gre predvsem za cenovno konkurenco in
posledično bolj nizke profitne marže, kakor na drugi strani za težave pri poslovnih modelih.
Opravljanje dejavnosti v tradicionalnih demografskih razredih, torej s tradicionalnimi
strankami in na tradicionalen način, vse bolj koncentrira ponudbo, ki je klasična, in tako
zaostruje konkurenčni boj. Na eni strani s tem posega v dobičke zavarovalnice, na drugi
strani pa, seveda, pomeni tudi nove priložnosti. Teh je vsekakor ogromno, skorajda bi lahko
rekli, da se ponujajo, le prijeti jih je treba. Naj na tem mestu naštejem le tiste, ki kričijo po
tem, da jih uporabimo, torej najbolj očitne.
Vsekakor se je treba s ponudbo diferencirati od konkurence. To pomeni drugačne ciljne
skupine, drugačno segmentacijo trga, drugačne produkte – predvsem takšne, ki bodo
strankam nekaj prinašali. Vsekakor se kaže potreba po večji cenovni prefinjenosti in
profiliranju tveganj. Demografske in socialne spremembe prinašajo nove dejavnosti, ki jih
je treba osmisliti in vključiti v produkt. Če tega ne bodo storile zavarovalnice, bo kdo drug.
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Demografske spremembe niso le staranje prebivalstva, temveč tudi vse več gospodinjstev,
ki so sestavljena iz več generacij, migracije in njihova dinamika spreminjajo profile tveganj
in hkrati povečujejo kulturno raznolikost. Vse večji del populacije je upokojen, prebivalstvo
se stara. Starajoče se prebivalstvo predstavlja problem za nacionalne proračune, za
zavarovalnice pa je to priložnost za razvoj produktov, ki bodo upokojencem omogočili lepšo
starost. Še več, upokojeni, ki predstavljajo v Sloveniji tretjino vseh državljanov, imajo – četudi
so ti nižji kot v preteklosti – vendarle stabilne dohodke, ki so jih pripravljeni porabiti tudi
za lepše življenje in varnost svojcev. Za zavarovalnice to na eni strani predstavlja prednost,
na drugi strani pa se pojavljajo novi izzivi – nova generacija (generacija Z), ki ima povsem
drugačne nakupovalne navade in na katerih obnašanje vplivajo povsem drugačni in novi
»vplivneži« (največkrat povsem običajni posamezniki, ki svoj vpliv gradijo preko bloganja
ipd.). Ta generacija ima tudi drugačen odnos do storitev, do lastne varnosti in zasebnosti
ter tudi do lojalnosti. Spričo vseh teh sprememb se bodo začeli na trgu pojavljati novi
igralci (npr. Google, Facebook), ki bodo ponujali storitve brez posrednikov. To prinaša na
trg tudi povsem nove dimenzije, saj bodo imeli novi igralci več informacij o potrošniku kot
tradicionalne zavarovalnice in bodo na osnovi tega gradili svojo konkurenčno prednost. S
svojimi podatki o potrošniku bodo namreč vzpostavili nove distribucijske in komunikacijske
kanale, torej za zavarovalništvo povsem nove načine komunikacije s strankami in nove
načine prodaje, ki bodo temeljili na lastnostih generacije Z in podatkovni intenziviteti
posla. Prodaja ne bo le akvizicija, ampak bo vse temeljilo na podatkih, zaupanju in, seveda,
konkurenčnosti ponudbe – ne le po ceni, temveč tudi po kakovosti in celovitosti ponudbe in
storitev. Vse zahtevnejši kupci, ki bodo vedeli, kaj želijo dobiti za svoj denar, bodo sami iskali
storitve, ki bodo zadovoljile njihove potrebe – odločali se bodo med raznoliko ponudbo in
iskali pravi produkt oziroma celovito zgodbo zase. Poslovne priložnosti bo tako treba iskati
v dodatnih obprodajnih in poprodajnih aktivnostih ter ustvarjati celostno prodajno zgodbo.
Pomembno bo graditi dobre odnose s strankami oziroma potrošniki, predvsem preko
zaupanja in poznavanja strank, in tako poiskati strateške prednosti.
V demografskih in socialnih dejavnikih ter spremembah na tem področju lahko pričakujemo
še eno konkurenco. Socialna omrežja, čeprav na eni strani pomenijo odtujevanje ljudi,
obenem prinašajo večjo medsebojno povezanost ljudi v smislu združevanja v skupine in
skupnosti (npr. istomislečih; skupnosti, ki se formirajo glede na preference; skupnosti, ki
vršijo blagovno izmenjavo …). Ali lahko zavarovalnice to izkoristijo? Še več, ali je to morda
ena od groženj klasičnim zavarovalnicam? Takšne skupnosti se lahko namreč medsebojno
dogovorijo za določene »prispevke« in postanejo na nek način nosilec »zavarovanja«.
Gre za skupnosti, ki bi lahko prerasle okvire in posta takšne oblike skupnosti, kot so bile
zavarovalnice na začetku. Gre za neke vrste vzajemno medsebojno izmenjavanje storitev
(jaz zate, ti zame). Ne gre za klasična zavarovanja, vendarle pa gre za način, ki je v svojem
bistvu skorajda zavarovalniški – gre za vzajemno pomoč, za skupnosti, ki lahko, brez da
bi morale upoštevati rigorozno zavarovalniško zakonodajo, konkurirajo zavarovalnicam.
Prav zato je mogoče v tujini najti vse več zavarovalnic, ki ne sledijo zgolj profitni logiki,
temveč delujejo kot vzajemne zavarovalnice (fr. mutuéle). Kakšna pa je razlika? Menim, da
predvsem v (kapitalski) logiki oziroma poslovnem modelu. Skupnosti pri nas verjetno ne
bodo registrirane, hkrati pa lahko delujejo preko socialnih omrežij in brez težav čezmejno.
Ker ne gre za klasično gospodarsko dejavnost, tudi ne gre za to, da bi morale zadostiti vsem
zahtevam zavarovalniške zakonodaje, in lahko na tem – če zanemarimo, da je poslovni
model skupnosti ljudem bliže kot zavarovalniško akviziterstvo – gradijo svojo prednost.
Te pa pravzaprav niti ne potrebujejo, saj so prav zaradi vzajemnosti in pripadnosti nastale
in so same po sebi svoja največja konkurenčna prednost. Povsem preprosto se nam lahko
zgodi zelo podobna skupnost, kot se je formirala v Španiji – samozadostna skupnost ljudi, v
katero novih »članov« skorajda ne sprejemajo več, da pa se lahko pridružijo, morajo izpolniti
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nekatere pogoje. To seveda ne »grozi« le zavarovalništvu, temveč tudi drugim gospodarskim
družbam, verjetno še najbolj bančništvu.
Kaj naj storijo zavarovalnice, da se bodo izognile morebitnim velikim padcem portfelja zaradi
prihoda novih igralcev in skupnosti? Dejstvo je, da posedujejo strokovno znanje, a to ne bo
dovolj – zavarovalnice bodo morale izstopiti iz tradicionalnih okvirjev in vsekakor postati bolj
odzivne in se prilagajati spremembam na trgu. Skratka, na trgu je mogoče pričakovati precej
večjo dinamiko, zavarovalnice bodo morale, kot rečeno, postati precej bolj odzivne, produkte,
ki jih ponujajo, pa bo morala prežemati inovativnost. To pomeni, da bodo morale pripravljati
takšne produkte, ki bodo omogočali izredno veliko prilagodljivost (v realnem času) in bodo
zavarovalnicam omogočili vzpostaviti večjo povezanost s strankami. Najpomembnejša
beseda pri vsem tem je zaupanje – zaupanje med stranko in zavarovalnico bo predstavljalo
temelj prihodnjih odnosov in poslovne uspešnosti. Vsekakor bo to pomenilo spremembo
poslovnih modelov, a v kakšni smeri? Kakšen naj bo poslovni model, da bo prinašal uspeh
tudi v svetu, polnem informacij, in da bo stranka vzpostavila zaupanje do zavarovalnice?
To je težko reči, vsaka zavarovalnica bo morala najti svojo pot, vsekakor pa je pomembno
postaviti potrošnika v središče produktov in poslovanja ter graditi dolgoročno zaupanje,
kajti pripadnost bo mogoče pridobiti le tako. Prav zato se bodo verjetno zavarovalnice
morale vračati k svojimi koreninam. Takšni produkti, ki bodo to omogočali, bodo terjali
dobre poslovne modele za podporo produktom in navzven poudarjanje vzajemne oziroma
skupnostne usmerjenosti, kljub drugačnim organizacijskim oblikam. To bi lahko pomenilo
priložnost za vzajemne zavarovalne družbe, če bodo znale to svojo konkurenčno prednost
osmisliti in jo tudi udejanjiti.
Nadvse pomemben dejavnik uspeha bodo postali zaposleni. Takšni modeli in poslovanje
bodo namreč zahtevali dinamične posameznike z dovolj znanja, polne idej in z dobro
sposobnostjo predvidevanja. Vse to znanje in modeli, predvsem pa zaupanje se namreč
ustvarjajo precej časa, fluktuacija ljudi pa za zavarovalnico ni dober znak. Večja fluktuacija
že danes pomeni nezaupanje kadrov in precejšnje stroške, ki bodo v prihodnosti še
pomembneje vplivali na poslovanje.
2.2 Zdravstvo in sociala
V sodobnih evropskih državah predstavlja zdravstvo enega ključnih socialnih sistemov
države. Kot izrazito socialno kategorijo si ga želijo države čimbolj ohraniti pod svojim
nadzorom, pri čemer pa so ubrale različne poti in so pri tem bolj ali manj uspešne. Če
upoštevamo demografske spremembe in digitalno ter mobilno revolucijo, bodo države v
prihodnje stežka financirale vse socialne sisteme. Če pri pokojninskem sistemu govorimo o
demografski in socialni sliki prebivalstva, bo postala v zdravstvu kot temeljnem socialnem
sistemu, ki ga evropske države večinoma obvladujejo brez zavarovalništva (izjeme potrjujejo
pravilo), težava financiranja in opravljanja storitev še bolj pereča. Če dodamo k temu vse
večjo pojavnost kroničnih bolezni, je problem še obsežnejši. Trendi, ki se kažejo na področju
digitalizacije in genetskih raziskav, namreč kažejo, da se bo medicina vse bolj personificirala,
temelj tega pa bosta molekularna analiza in proaktivna skrb za zdravje. Vzpostavitev
takega sistema bo zahtevala veliko organizacije ter novo in sodobnejšo zakonodajo. Zaradi
sprememb, ki se obetajo, lahko pričakujemo, da bo potrebnih vse več zdravstvenih storitev
ali storitev, povezanih z zdravstvom, posledično pa bodo obstajale zmeraj večje potrebe
po sodobnih zdravstvenih centrih in medicinskem osebju. To nakazuje, da bo zdravstvo
postajalo vedno dražje, k čemur lahko dodamo še naraščajočo pojavnost kroničnih bolezni.
V Sloveniji smo pravkar pred zdravstveno reformo, ki bi morala vse to upoštevati in urediti
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financiranje sistema tako, da bi bil dolgoročno vzdržen. Pri tem bi moralo zavarovalništvo
v Sloveniji prevzeti aktivno vlogo (pod okriljem SZZ), saj lahko le tako poveča svoj vpliv na
odločanje v zdravstvu in pomaga pri sofinanciranju zdravstvenega sistema ter pripomore k
njegovi vzdržnosti. Pri tem je seveda treba postopati previdno in upoštevati vsa strokovna
dognanja. Namreč, država lahko ukine dopolnilno zavarovanje ali ne, dejstvo je, da denarja
za zdravstvo iz javnih sredstev ne bo dovolj. Dopolnilno zavarovanje sicer predstavlja
najboljši način za ublažitev zmanjšanja deleža javnih sredstev, vendar je dejstvo, da to ni
pravi zavarovalni produkt – zavarovalnicam ne omogoča niti pravega upravljanja s tveganji
niti nadzora nad škodami. Vendar pa je takšno zavarovanje v interesu države, ki si želi, da bi
bili vsi prebivalci zdravstveno čim bolje zavarovani. Ker je zavarovanje v javnem interesu, bi
moralo temeljiti na solidarnosti in vzajemnosti, ne pa na želji po dobičku, še manj pa bi smelo
omogočati zaslužke zavarovalnim zastopnikom. Prav tukaj se bodo lomila kopja prihajajoče
zdravstvene reforme. Urediti financiranje sistema v smeri dolgoročne vzdržnosti je namreč
vse prej kot lahka naloga. Modernizacijo medicine namreč spremljajo stroški, višine javnih
prispevkov pa ni mogoče vsako leto prilagajati. Zaradi omejenosti »javnega« financiranja bo
morala torej reforma zdravstva ponuditi modre rešitve, v sklopu katerih bodo lahko našle
svojo priložnost tudi zavarovalnice. Prva možnost je ohranitev dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja, na kar nakazuje trenutna smer zakona o dolgotrajni oskrbi, ki predvideva
zavarovanje doplačil. Ta ideja je dobra predvsem zaradi stabilnosti celotnega sistema,
do zdaj pa zavarovalnicam ni ponujala rešitev, ki bi lahko prinesle nek preboj v smislu
poudarjanja pomena zavarovanja. Zato bi bilo smiselno to zavarovanje preoblikovati tako,
da bi zavarovalnice, ki bi ga izvajale, dobile možnost vplivati na ceno in kakovost storitev
ter na dostopnost – seveda pod strogim nadzorom. Druga možnost, ki se zdi realnejša, je
definiranje storitev v okviru javnega zdravstvenega zavarovanja, financiranega s prispevki,
ter hkratno preoblikovanje sedanjega dopolnilnega zavarovanja v dodatno zdravstveno
zavarovanje, ki bo zasnovano bolj »zavarovalniško«. Težava je le v tem, da je treba definirati,
katere storitve ponuditi v okviru javnega zavarovanja, saj so možnosti financiranja zmeraj
odvisne od gospodarskega stanja v državi. Da bi se temu izognili, bi lahko poskušali tudi s t.
i. hibridi, to je s preoblikovanjem sistema v obe smeri, pri čemer bi »dopolnilni« del služil za
obrambo pred nihanjem gospodarstva, »dodatni« pa izkoriščal zavarovalniško logiko.
Vsekakor bo treba tako pri nas kot tudi povsod po Evropi reformirati zdravstveni sistem, pri
čemer se bo ta zelo verjetno povsod spremenil v smeri delne liberalizacije zdravstvenega
zavarovanja. To bo za zavarovalnice prineslo nove izzive, največji med njimi pa bo, kako
izboljšati zdravstveno oskrbo pri nižjih stroških. (Delna) liberalizacija zdravstvenega
zavarovanja bo sicer vsekakor prinesla veliko priložnosti za rast zavarovalnic. Zavarovalništvo
bo nedvomno moralo odgovoriti z novimi in inovativnimi produkti, priložnost pa bo moralo
iskati v povezavi z medicinsko znanostjo. Tukaj bodo potrebni sofinanciranje in naložbe v
medicinske in klinične raziskave, v razvoj vse boljših medicinskih naprav, inovativnih terapij
in aparatov za genetsko diagnostiko in genetske terapije. Tako bodo zavarovalnice lahko
pridobile zaupanje deležnikov sistema in postale glasnik medicine prihodnosti.
Po drugi strani pa bo delna liberalizacija zagotovo prinesla nove zaplete in zakonodajne
omejitve, predvsem zaradi zaščite osebnih podatkov. Kot že rečeno, se pojavljajo trendi
rasti kroničnih bolezni in pa molekularnega oziroma genetskega testiranja, ki jih bi lahko
uporabili za sprejem v zavarovanje. Toda zakonodaja bo to vsekakor morala predvideti
in ljudi obvarovati pred t. i. gensko diskriminacijo oziroma zlorabo podatkov (rezultatov
testiranj) v primeru negativne diagnostike takšnih testiranj. Si predstavljate, da boste lahko z
le enim testom izvedeli za precej bolezni, za katerimi bi lahko zbolel posameznik? Kakšen bi
bil v tem primeru sprejem v zavarovanje? Zavarovalnice bodo morale poiskati zavarovalna
kritja, v sklopu katerih bodo lahko ponudile možnost molekularega in genetskega testiranja,
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ter na osnovi teh testov pripraviti kritja, ki bodo personalizirana, usmerjena in hkrati toliko
standardizirana, da razlike v premiji ne bodo temeljile na testih, če bo tako zahtevala (in
verjetno bo) zakonodaja. Zavarovalnice bodo morale najti poti do ljudi in jim na osnovi testov
nekako »vsiljevati« takšen življenjski slog in navade, da se bolezni ne bodo razvile oziroma
da se bodo z določenimi »posegi« uklonile genetske predispozicije. Treba bo poznati ljudi in
njihove življenjske navade ter jih naučiti, da bodo znali proaktivno skrbeti zase, četudi bodo
morali zato spremeniti svoje navade. Tako bodo zavarovalnice izpolnjevale svoje poslanstvo
– ponuditi zavarovanje pod »istimi« (cenovnimi, seveda) pogoji. Preventivno delovanje bo
namreč za zavarovalnice najcenejše in, kar je najpomembnejše, le tako bodo lahko pridobile
zaupanje strank, ki bo ob takšnem načinu dela nadvse pomembno. Skrb zavarovalnic se bo
torej koncentrirala okrog njihove naloge ponujanja personaliziranih zavarovanj, k čemur vodi
personalizacija medicine, kjer bo pomemben nasvet. Tako smo spet pri dobrem poznavanju
strank in poslovnem modelu, ki bo spodbujal personalizirano svetovanje.
2.3 Družbene spremembe, digitalna revolucija in veliki podatki
Internet in socialna omrežja pomembno spreminjajo gospodarsko podobo sveta in usmerjajo
nove gospodarske tokove. Poslovanje se spreminja z veliko hitrostjo, hitreje kot kadarkoli prej.
Nove tehnologije, novi načini komunikacije in pridobivanja informacij ter nova pričakovanja
strank narekujejo podjetjem in ustanovam premislek o delovanju v novih okoliščinah, v novi
realnosti – digitalni družbi. Po napovedih bo leta 2020 prek digitalnih kanalov povezana
večina prebivalstva na Zemlji in hkrati tudi velika količina naprav. To odpira povsem nove
razsežnosti poslovanja. Spreminjajo se poslovni modeli, potrošniške navade pa se bodo
prenesle tudi v poslovanje med podjetji. Iz podatkov o nakupnih navadah strank je, na
primer, mogoče samodejno pripraviti aktualne ponudbe za posamezno stranko, storitev bo
treba opraviti takoj in brez omejitve kapacitet in časa, zahteva pa se tudi vse večjo odzivnost
in prilagodljivost ter dosegljivost v realnem času. Ponudniki bodo morali zato preoblikovati
sisteme tako, da bodo ti podpirali povsem digitalizirano in brezpapirno poslovanje.
Digitalno poslovanje tako predstavlja prehod od obstoječih k novim poslovnim modelom,
produktom in storitvam, ki jih omogočajo podatki in tehnologija. Digitalne tehnologije in
inovacije so začele spreminjati in bodo preoblikovale celotno gospodarstvo in poslovanje.
Podjetja bodo morala vlagati veliko svojih virov (sredstva, kadre) v razvoj digitalizacije
poslovanja in razvoj strategij, s katerimi bodo lahko obdržala svoje mesto na trgu. Učinkovita
uporaba digitalnih tehnologij in inovacij ob ustreznih poslovnih modelih bo namreč
podjetjem omogočala ohraniti raven poslovanja in storitev ter tako povečati zadovoljstvo
strank s storitvami ob hkrati nižjih stroških poslovanja. Tako bodo podjetja povečala lojalnost
kupcev in jih uspela zadržati.
Digitalna revolucija se dogaja na vseh področjih, novosti so del slehernega vsakdana.
Zavarovalnice se vse bolj zavedajo pomena implementacije digitalnih tehnologij in digitalne
strategije v operativno delo. Toda to je zares kompleksna in obsežna množica novih izzivov,
ki jih je treba povezati v enovito celoto. Zaradi organizacijskih struktur, mnogih prodajnih
kanalov, pravnih omejitev in podatkovne intenzivnosti, ki jih bo popolna digitalna izkušnja
še dodatno intenzivirala, predstavlja to za zavarovalnice nadvse zahtevno nalogo. Da bi jo
lahko udejanjile, bodo morale zagotoviti dobre kadre, ki bodo digitalno strategijo učinkovito
implementirali v poslovanje. Vse te spremembe torej predstavljajo za zavarovalnice velik
izziv, hkrati pa prinašajo številne nove priložnosti. Z učinkovito digitalizacijo poslovanja
bodo namreč zavarovalnice dobile orodje za povečanje števila interakcij s strankami in
zboljšanje kakovosti le-teh. Tako se bodo lahko osredotočile na stranke in jih postavile v
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središče poslovanja ter ne nazadnje tako vzpostavljale personalizirani odnos, ki bo vodil k
medsebojnemu zaupanju.
Na drugih področjih je digitalna revolucija že v polnem zamahu, medtem ko se v
zavarovalništvu za zdaj o tem predvsem govori. Rekli bi lahko, da na tem področju
zavarovalnice zaostajamo. Digitalna revolucija, ki jo poganjajo spremenjene navade
posameznikov, je v polnem zamahu, le vsakdanjik, ki ga sestavljajo sestankovanja in hitenje
od ene naloge k drugi, zamegljuje pogled na celotno dogajanje v poslovnem okolju. Zanimivo
pri tem je, da virtualnost, t. i. veliki podatki (ang. big data) in nove tehnologije spreminjajo
podobo sveta – tako družbo, etiko, moralo. Pri tem se tako poudarjeni individualizem zelo
dobro izrablja in se ga pod pretvezo spodbujanja k različnim dejavnostim in udobja ujame
v nadzor in uniformiranost. Govorimo lahko celo o hedonističnem individualizmu, kjer se v
bistvu posameznik, nezavedno seveda, sprašuje, koliko bo tehnologija pripomogla k zanj
cenejšim storitvam, ki jih potrebuje, in hkrati povečala njegov užitek.
Tako lahko dandanes iz postelje preko pametnega telefona vključite avtomat za kavo in
pripravo zajtrka, ki vas, ko se stuširate, počaka postrežen na mizi. Medtem ko uživate ob
jutranjem obredu, lahko mimogrede preko pametnega telefona upravljate še pametni
pralni stroj in vklopite pomivalnega. Pametni aparati za gospodinjstvo so vse bolj dostopni
in njihov trg se povečuje. Ali si predstavljate, da vas bo čez deset let ob nakupovanju aparata
kdo spraševal o energetski učinkovitosti le-tega? Ja, pa še kaj. Najprej se vprašajmo, zakaj
neki bi sploh šli v trgovino. Potrebujem, denimo, nov hladilnik. Ali je še kaj boljšega kot
pogledati na pametni telefon, ki mi – po možnosti ob pomoči virtualnega asistenta – ponudi
različne aparate in svetuje pri nakupu. Tega opravim kar preko pametnega telefona, hladilnik
pa mi pripeljejo na dom in postavijo na tisto mesto, ki mi ga je glede na zasnovo stanovanja
priporočil virtualni asistent za arhitekturo.
Da bi si rezerviral počitnice, ne potrebujem turistične agencije. Zakaj bi se odpravil v agencijo,
rabil bencin za pot do tja in plačal njene storitve, če lahko počitniško stanovanje ceneje
najamem preko pametnega telefona kar iz udobja svoje postelje ali pa morda medtem, ko
poslušam predavanje na dnevih zavarovalništva? Agencije se bodo morale preoblikovati in
ponuditi več kot le počitnice. Morale mi bodo ponuditi »pametno izkušnjo« ali kaj več, še
prej pa me znati privabiti, da bom preko pametnega telefona obiskal njihovo spletno stran.
Pri tem ne tekmujejo samo s ponudniki kapacitet, ki jih lahko naslavljam neposredno, ne, še
bolj tekmujejo z blogerji, ki delijo različne izkušnje, povezane z obiski posameznega kraja,
kar preko blogov, ki so spet dostopni preko pametnega telefona. Da ne govorimo o krasnem
virtualnem svetu, ki bo zagotovo omogočil to, da bomo virtualno obiskali izbrani kraj na
Zemlji ali morda celo vesolju in občutili, kot da smo tam. Da, morda bo kraj obiskal mene v
udobju mojega doma, ne pa jaz kraja.
Tehnologija torej že ponuja nekdaj neslutene možnosti, ki bodo z razvojem postajale še
številčnejše. Predvsem prinašajo večjo dostopnost stvari za množico ljudi – slišali smo že izraz
hedonizem množic. Ali se sploh zavedamo, koliko novih tehnologij se razvija, koliko novih
poklicev in služb bo nastalo, za koliko se bodo zaradi tega pocenile storitve, koliko novih
storitev bo oblikovanih, kako se bodo spremenili družba, država, način življenja? Napredek
je nepredstavljiv. Panoge se bodo morale transformirati in postaviti poslovne modele na
novo. In treba je začeti včeraj, kajti zdaj je morda že prepozno. Da, vse to lahko prinesejo
digitalizacija in sodobna tehnologija.
In kako izkoristiti vse te drobne radosti užitkarstva množic v zavarovalništvu? Kako bi to lahko
omogočilo personalizirano zavarovanje – zavarovanje po meri posameznika? Zavarovalnice
so še daleč, a smo že priča prvim korakom. Težava je v pregovorni konservativnosti
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zavarovalnic, ki s svojimi okorelimi informacijskimi sistemi ne sledijo napredku. In najbolj
nujno je vzpostaviti učinkovite informacijske sisteme, ki bodo tudi omogočili sledenje
posamezniku in personalizirano svetovanje. Ime in priimek ter drugi osnovni podatki
so le najnujnejše informacije, ki bi jih morali imeti o posamezniku. A posedovati podatke
o posamezniku danes ni več to, kar je bilo včeraj. Vsem znana aplikacija, ki jo lahko
posameznik uporablja ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja, pomeni enega od korakov
k uspešnejšemu zbiranju podatkov o posamezniku. In ne pod prisilo, temveč prostovoljno
– grem se malce poigrati, dobim izkušnjo, ki me celo spominja na preteklost (pred leti sem
igral podobne igrice na Commodoru), se v bistvu igram in tekmujem, da bom čim boljši,
na podlagi rezultata pa se mi določa premija – kombinacija, ki kaže smer, v kateri je treba
razvijati zavarovalnice, da bodo sledile valu digitalizacije. Da ne govorimo o množici aplikacij
za zdravo življenje, za spremljanje življenjskih navad … Vse to je mogoče preprosto in
brezplačno prenesti na mobilni telefon in če poskusiš, te pritegne. Ni slaba izkušnja. Le korak
je potreben in te izkušnje bi lahko zavarovalnice s pridom izkoristile. Spodbujanje zdravega
življenjskega sloga, merjenje življenjskih funkcij, določanje višine premije za življenjska in
zdravstvena zavarovanja na osnovi aktivnosti, življenjskega sloga … Le počakati je treba,
da se bo katera od zavarovalnic opogumila – vse drugo je namreč že na voljo – in prestopila
meje klasičnega zavarovanja ter ponudila nekaj več. Možnosti, ki jih prinaša digitalni
svet, so neslutene. Tukaj gre za ogromno količino podatkov, ki jih lahko zavarovalnice
pridobijo na nevsiljiv način (merjenje življenjskih navad, kilometri teka, način vožnje, način
prehranjevanja, delovanje aparatov v hiši ipd.) in jih uporabljajo za oceno tveganja in izračun
premije, ki bo prilagojena posamezniku. Veliki podatki, poslovna inteligenca, prediktivno
modeliranje (ang. big data, bussines intelligence, predictive modeling) so različni pojmi,
ki opisujejo aktivnosti, ki jih prinaša intenzivizacija podatkov. Imeti čim več podatkov
o strankah namreč pomeni, dobro jih poznati. In samo osebam, ki jih dobro poznamo,
lahko ponudimo ustrezne produkte in storitve. Vedeti, kaj lahko pričakujem pri posamezni
osebi v prihodnosti, je temelj, da ji lahko pravilno svetujem in ji ponudim zanjo najboljša
zavarovanja – da ji ponudim primerno varnost skozi zavarovalne produkte. Pri tem seveda
potrebujem produkte, ki jih lahko ponudim in ki jih stranke potrebujejo. Kakšne produkte
prodajamo? Ali jih stranke res potrebujejo? Zbirajmo čim več podatkov o strankah in s
pomočjo različnih matematičnih modelov lahko iz gore podatkov dobimo informacije, ki so
neprecenljive za poslovanje zavarovalnice, ustrezno segmentacijo in za servisiranje strank z
ustreznim produktom. Zavarovalnice sicer o tem veliko govorijo, toda na trgu obstaja le ena
kolikor toliko zanimiva izkušnja s področja avtomobilskega zavarovanja. Zakaj ne več? Zakaj
se zavarovalništvo tako oklepa tradicionalnih in konservativnih metod? Vzrokov je več: od
tega, da je potrebna velika mera poguma, da prestopiš meje in si drugačen, pa do tega, da je
treba imeti dovolj dobre informacijske sisteme in kadre. A če to storiš, to hkrati pomeni, da
si na trgu prvi in lahko (če je poslovni model dober in je v ozadju zgrajena celotna zgodba),
kot rečemo, pobereš smetano. Seveda obstaja tudi tveganje, da zamišljeni poslovni model
morda ne bo deloval – to morajo nadrejeni na vseh ravneh razumeti, sicer ne bo napredka.
Nekateri projekti so uspešni, nekateri ne, to je dejstvo, ki spremlja podjetništvo. Drugo
dejstvo pa je, da le podjetniška logika lahko zavarovalništvo ponese na višjo raven – in
morda bo včasih treba tudi pasti. Res je, da obstajajo različne vrste testiranja poslovnih idej,
vendar mora biti zavarovalnica v današnjem svetu, ki se hitro spreminja, hitra, sicer jo bo kdo
prehitel. Da, zastareli in okoreli informacijski sistemi so lahko cokla v razvoju zavarovalnice,
vendar je še pomembneje imeti kadre, ki razumejo podjetniško logiko, ki so pogumni in
generirajo ideje. In spet smo pri najpomembnejšem gonilu sveta. To so kadri, ki bodo zmeraj
pomembnejši dejavnik uspeha. Uprave bodo morale prepoznati, katere so tiste osebe, ki jih
potrebujejo v razvoju, kdo je dovolj dinamičen, generira ideje, je sposoben predvidevati in
ima dovolj znanja in poguma, da zamišljeno izpelje. Produkti zavarovalnic bodo namreč v
tem novem digitalnem svetu zavarovalništva morali omogočati veliko prilagodljivost (zato
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so potrebni dobri informacijski sistemi) in predvsem intenzivne povezave s strankami. Še
vedno bo namreč za vse najpomembnejša beseda v poslu: zaupanje. Zaupanje med stranko
in zavarovalnico bo temelj prihodnjih odnosov in poslovne uspešnosti. Če bomo strankam
zaupali, jim zagotavljali potrebno varnost in udobje, potem lahko pričakujemo, da nam
bodo zveste. Zavarovalništvo se bo vsekakor spremenilo – in verjetno bo akviziterstvo, ki
je v Sloveniji trenutno tako popularno, počasi izginjalo, kajti stroški le-tega so preveliki.
Zamenjale ga bodo digitalne poti, ki pa bodo morale imeti osmišljeno zgodbo. Treba
je izstopiti iz tradicionalnih okvirjev, povečati prilagodljivost in odzivnost. Precej večja
dinamika na trgu bo zahtevala inovativnost pri razvoju produktov in poslovnih modelov
tako, da se bo gradilo zaupanje. Prihodnji razvoj zavarovalnih produktov bo tako temeljil
na poglobljenem razumevanju potreb in vedenja strank – na personalizaciji zavarovanja.
Spet smo pri intenzivizaciji zbiranja podatkov, uporabi tehnologije za pridobitev bogate
in raznolike baze podatkov, ki nam omogoča uporabo modelov poslovne inteligence (npr.
big data). Vprašanje, ki se postavlja samo po sebi, je, ali je zavarovalnica pripravljena na kaj
takšnega? Ali je dovolj pogumna? Ali ima urejene informacijske sisteme? Ali lahko produkte
prilagaja v »realnem času«? Na te dileme lahko odgovorimo, če se vprašamo, kakšne kadre ima
zavarovalnica, in ali ima kadre, ki prinašajo razvojni preboj. Kje vidijo zaposleni prihodnost?
Kako pomembno je za zavarovalnico trženje in kako pomembni so IT in matematični kadri?
Ali so na voljo ljudje, ki imajo ideje in so jih sposobni razvijati in udejanjati? Ali podjetje
prežema podjetniška usmerjenost? Najpomembnejše bi moralo postati zavedanje, da
prihodnost ni v trženju, temveč v odnosu do strank in njihovih nakupovalnih navadah.
Zakaj bi produkt sploh aktivno prodajali, če hočemo, da so stranke aktivne in ga kupujejo?
Ali znajo kadri narediti premik in postaviti stranko v središče poslovanja? Kako bi lahko
zavarovalnica ustvarjala skupnosti, o katerih je bilo govora? Vse to so vprašanja, ki si jih mora
vodstvo zavarovalnice postaviti, da lahko s svojimi zaposlenimi ustvarja uspešne zgodbe.
Ne eno uspešno zgodbo, ampak iz dneva v dan nove – in to dolgoročno uspešne zgodbe,
kajti danes pridobljenih tisoč strank, ki jih jutri z veliko verjetnostjo izgubim, je le strošek,
ki še dodatno pomeni dolgoročno izgubljanje lojalnosti in zaupanja strank ter posledično
izgubljanje portelja. S Solventnostjo 2 je zavarovalništvo na nek način zaplavalo v zgodbe,
ki bi naj ščitile velike, vendar ob upoštevanju načel sorazmernosti lahko preživijo uspešno
tudi majhni. In dolgoročno uspešne zgodbe se bodo pisale na posameznih segmentih, kjer
bodo zavarovalnice poudarjale pripadnost skupnosti in postavile zavarovanca v središče
poslovanja.
3. SKLEP
Zavarovalništvo se tako v Sloveniji kot po vsem svetu sooča s številnimi spremembami v
okolju. Tako se spreminja zavarovalni trg, ki se bo moral prilagoditi. Ob tem vemo, da so
zavarovalnice precej konservativne institucije (kar ni slabo, saj so vedno dobro preživele
krizo) in le stežka spreminjajo svoje poslovne modele. Toda dejstvo je, da se dogaja digitalna
revolucija, ki svet obrača na glavo. Digitalizacija poslovanja, kombinacija uporabe različnih
novih tehnologij, novi vedenjski vzorci, ko se večina potrošnikov prilagaja uporabni elektroniki
v vsakdanjem življenju, prinaša zahtevo po spremembah v poslovanju. Zavarovalnice se
bodo morale hitro spreminjati in prilagajati – zelo podobno kot Alica v prvem dialogu,
ki sem ga povzel v uvodu v ta prispevek. Obenem pa se bo vse bolj poudarjalo to, kar
nam kaže drugi dialog: Katero pot ubrati? Kateri poslovni model je pravilen? To je precej
odvisno od tega, kam hočemo priti. Spreminjajoči se trgi in poslovno okolje bodo postali
osnovno gibalo razvoja zavarovalnic. Cilji in vizije bodo zahtevali razvoj novih, drugačnih
zavarovalnih produktov, ki bodo podprti z novimi ali preoblikovanimi poslovnimi modeli.
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Pomembno vlogo bosta imela poslovna filozofija in strateško pozicioniranje zavarovalnice.
V »novem« svetu se bodo namreč vzpostavili tudi povsem novi distribucijski in predvsem
komunikacijski kanali, ki bodo zahtevali drugačne načine komunikacije s strankami in
spremenjene načine prodaje. Prodaja se bo spremenila in ne bo le akvizicija ter zaračunavanje
premije (tudi pomen le-te se bo spremenil). Poslovanje bo zmeraj bolj temeljilo na zaupanju
in seveda konkurenčnosti ponudbe – ne le po ceni, pač pa tudi po kakovosti in celovitosti
ponudbe in storitev. Kupci, za katere lahko rečemo, da bodo vse bolj hedonistični, bodo
zmeraj zahtevnejši in bolj »skopuški«, odločali se bodo med raznoliko ponudbo in iskali pravi
produkt oziroma celovito zgodbo zase. Poslovne priložnosti bo tako treba iskati v dodatnih
obprodajnih in poprodajnih aktivnostih ter ustvarjati celostno prodajno zgodbo. V praksi to
prinaša predvsem grajenje odnosov s strankami, pri čemer si bodo zavarovalnice ustvarjale
strateško prednost. Vse večje pa bodo zahteve po inovativnosti zaposlenih, kar bo verjetno
postala poglavitna konkurenčna prednost zavarovalnic – predvsem bo to pomembno pri
razvoju novih produktov, ki bodo morali biti oblikovani tako, da bodo dopolnjevali poslovne
usmeritve in strateške cilje, ter bodo sledili poslovni filozofiji zavarovalnice.
Novi produkti bodo morali seveda prav tako izpolnjevati merila Solventnosti 2, hkrati pa
bo zelo pomembno ustrezno upravljanje s tveganji. Solventnost 2 ni samo za velike, saj z
načelom sorazmernosti dopušča, da prostor zapolnijo tudi majhni. Vendarle pa bodo takšni
majhni igralci morali iskati svoje tržne niše, pri čemer jih ogromno prinašajo nove tehnologije.
Zavarovalnice morajo že zdaj razmišljati o inovacijah v poslovanju. Pomembna bo
postala vloga aktuarjev, upravljavcev s tveganji in razvojne ekipe. Te osebe bodo morale
imeti ob podpori vodstva dovolj znanja, idej, poguma ter podjetniške žilice, da bodo
pripravile produkte, ki bodo pomenili dodano vrednost najprej za stranko, hkrati pa tudi
za zavarovalnico. Kot smo že zapisali, temeljna za nakup produkta ne bo več cena, temveč
bodo pomembni ponudba storitev, kakovost in seveda način komunikacije. Kupec bo postal
tisti, ki se bo odločal zase. Nove tehnologije, novi vedenjski vzorci in vse spremembe bodo
postajale gibalo razvoja zavarovalništva v povsem novi smeri in tako ustvarile novo podstat
zavarovalništva.

232

NAČELO SKRAJNE DOBRE VERE – ALI ŠE OBSTAJA?
THE PRINCIPLE OF UTMOST GOOD FAITH INSURANCE CONTRACT –
WHETHER IT IS STILL IN FORCE?
DR. ZORAN RADOVIĆ, INŠTITUT ZA PRIMERJALNO PRAVO, BEOGRAD

POVZETEK
Načelo skrajne dobre vere (lat. uberimma fides) predstavlja v zavarovalništvu eno temeljnih
načel poslovanja. Predvsem obvezuje vse sklenitelje zavarovalniških pogodb, da ravnajo
pošteno. Tako ne dovoljuje prikrivati pomembnih podatkov in navajati zavajajočih. Če načelo
ni upoštevano, ima to velike posledice za sklenitelje zavarovanja ali zavarovanca.
Zavarovanec lahko izgubi pravico do odškodninskega zahtevka, če zavarovalcu ni prijavil vseh
okoliščin, ki so za slednjega pomembne pri odločanju o sklenitvi zavarovalniške pogodbe.
Uporaba načela skrajne dobre vere je v Evropi omejena s povečano skrbjo za potrošnike, ki
zavarovanja ne poznajo dobro in so zato lahko oškodovani. Potrošnikom ni znano, da morajo
pomembne podatke obvezno prijaviti zavarovalcu. S ciljem zaščititi potrošnika so bili na
ravni Evropske unije vpeljani dodatni predpisi, po katerih zavarovanec izgubi pravico do
prekinitve zavarovalniške pogodbe le, če kot sklenitelj zavarovanja pomembnih podatkov
ni prijavil zavarovalcu še pred podpisom pogodbe o zavarovanju. Komisija Evropske unije
je izdala več direktiv o zaščiti potrošnikov, tudi za primer, ko zavarovanec na zastavljena mu
vprašanja ni odgovoril točno, vestno, pošteno in nezavajajoče.
Vse več predpisov v Evropski uniji se nanaša na zaščito osebnih podatkov. Pri tem je zaščita
vsekakor sprejemljiva, vendar ne sme vplivati na poslovanje zavarovalništva ob sklepanju
zavarovalniških pogodb. Sklenitelji zavarovanja morajo pridobiti vse pomembne podatke, ki
vplivajo na višino rizika in na odločitev o sklenitvi zavarovalniške pogodbe. Pogoji o zaščiti
osebnih podatkov morajo biti sorazmerni z riziki zavarovalniškega poslovanja.
ABSTRACT
A contract of insurance is a contract of good faith. The good faith forbids either party, the
insurer the assured by concealing what they privately know to draw the other party into
a bargain from ignorance believing the contrary. Equity between contracting parties is
essential. The first, it is the assured who knows most of the insurer’s requirements to know,
and second, the insurer must trust the assured to give reliable information. The assured
must disclose to insurer every material circumstance which is known to him. Every material
circumstance is material which would influence the judgement of prudent insurer whether
to take the risk. If the assured fails to make such disclosure the insurer he may avoid the
contract. Not in the case of innocent disclosure.
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The principle of good faith as endorsed by English insurance law, providing that if this
principle is not observed by the assured, the insurer might avoid the contract because of
non-disclosure of relevant facts by the assured. This is not any longer acceptable. It is against
the principle of utmost good faith. The right of the insurer to avoid the contract should be
limited in the following manner:
- no fact should be deemed material unless it would have been considered so by reasonable
insurer;
- no incorrect disclosure of material fact by the assured should be held against him where
he could prove that it was true to the best of his knowledge.
Application of the principle of good faith in insurance is substantially limited by intervention
of the EU Commission (Consumer protection in financial services – Insurance Mediation
Directive (IMD) protection Revision 2012). Its purpose was to increase protection of
consumers in insurance. Other EU directives increased protection of the assured (Unfair
Contract Terms 93/13EEC and Insurance Distribution Directive, IDD 2002/92/EC). Also, by
the UK Insurance Act 2015, restricting the principle of good faith.
The EU Directive 95/46/EC regulating protection of personal data raises concern of insurers.
Insurers should not be restricted to process and use data to assess risks properly. Processing
of health data of the assured is imperative. It is indispensable for conclusion and execution
of insurance contract and for settling claims. Exclusion of data processing will constitute a
significance imbalance. Fraud prevention would be at peril.
In order to avoid data protection regulation insurers might try the following:
a) When a claim is stated by the assured or by the insurance beneficiary, insurers will request
from them a written statement authorizing insurers to make enquiries concerning the
claim stated, with police, hospitals and others. The statement will be also signed by the
doctor participating in the claim by his medial finding.
b) When insurers are approached with the request for life insurance on very high amounts,
insurers will request from the applicant to sign the statement authorizing insurers to
make enquiries with police, hospitals and others in order to assess risks.
Proposals made herewith represent a very old practice of American life and accident insurers.
The concept of warranties of English insurance law should be abolished. If the assured made
a promissory warranty, the insurer cannot avoid the claim just because the assured did not
abide to his promise which is of no connection with the damage claimed. Express warranties
by which insurers limit insurance cover can remain in force.
1. UVOD
Sklenitelji zavarovanja lahko urejajo zavarovalna razmerja svobodno, vendar ne v nasprotju
z načelom skrajne dobre vere. Pri urejanju pravic in izpolnjevanju obveznosti iz teh razmerij
morajo spoštovati svoje obljube (načelo uberimma fides). Ena temeljnih obveznosti pri tem je
spoštovanje načela vestnosti in poštenja. Zavarovanec mora zato pred sklenitvijo zavarovalne
pogodbe zavarovalnico seznaniti z vsemi njemu znanimi okoliščinami, ki so pomembne za
ocenitev rizika. Dosledno mora spoštovati t. i. načelo uberimma fides. Od zavarovanca se
zahteva, da »misli pošteno« ali, z drugimi besedami, da bo vesten. Popolno zaupanje (ang.
utmost good faith) pomeni temelj za uresničitev vseh pogodbenih obveznosti.
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Zavarovanec, ki namerava skleniti pogodbo o zavarovanju, mora točno in popolno odgovoriti
na vprašanja, ki mu jih postavi zavarovalec, ter na svojo pobudo posredovati podatke, ki
so pomembni za oceno rizika. Obveznosti sklenitelja zavarovanja predstavljajo temelj za
uspešno delovanje celotnega sistema zavarovanja.
Države članice Evropske unije (EU) in druge države se zavzemajo za vzpostavitev večje zaščite
potrošnikov in osebnih podatkov. Medtem je že bila izdana tudi druga direktiva za zaščito
potrošnikov, ki je hkrati otežila položaj zavarovalcev.
Vprašanje je, ali kot pravni vir (ang. precedent) še velja odlok angleškega sodišča (Carter
vs. Bohem, 1776). Primer: Sodnik je sklenil, da »dobra vera« ne dovoljuje pogodbeni stranki
prikrivati nič takega, kar ji je sicer zasebno znano, a lahko zavede v podpis pogodbe drugo
pogodbeno stran, ki dejanskega stanja ne pozna. Dolžnost sklenitelja zavarovanja je ravnati
pravično. Od zavarovalca tako ni pravično zahtevati, da ocenjuje riziko sam, brez da bi mu bili
na voljo podatki, ki jih lahko zagotovi le zavarovanec. Sklenitelja zavarovanja v tem primeru
ne bi bila v enakem položaju.
V tem prispevku bo beseda o tem, v kolikšnem obsegu je lahko načelo skrajne dobre vere še
naprej uporabno, če upoštevamo vse pomembne direktive EU. Podali bomo nekaj razmišljanj
o institutu jamstva (ang. warranty) v zavarovanju. Gre morda za anahronizem? Pozornost
bomo namenili tudi merilom, ki jih zavarovalnice lahko uporabijo, da bi zavarovalništvo
delovalo.
2. PRAVNI VIRI
Osnovno načelo našega pogodbenega prava v zavarovalništvu temelji na načelu dobre
volje. Svoboda je omejena z zakonom, pri tem sta med predpisi najpomembnejša:
- Obligacijski zakonik (OZ) in
- Pomorski zakonik (PZ).
Pomemben je tudi angleški zakon o pomorskem zavarovanju iz leta 1906 (Marine
Insurance Act, MIA), katerega določila pogosto srečujemo pri sklepanju pogodb. Pravni
viri iz obligacijskih razmerij v zavarovanju so splošni pogoji zavarovanja, katerih uporabo
omejujejo imperativne zakonske norme.
3. NAČELO SKRAJNE DOBRE VERE V UPORABI
Načelo dobre vere ali načelo vestnosti in poštenja je eno temeljnih načel zavarovalne
pogodbe (lat. bona fides, ang. good faith, nem. Treu und Glauben). Iz omenjenega zakona
o pomorskem zavarovanju MIA izhaja, da je pogodba o pomorskem zavarovanju pogodba
skrajne dobre vere (ang. utmost good faith). V pravu so odprtost, iskrenost in zanesljivost
v medsebojnih odnosih strank samoumevne. Razlaga evropskega pogodbenega prava
to načelo potrjuje (European Contract Law). Nepoštena pogodbena določila potrošnika
ne obvezujejo (direktiva EU Unfair Terms in Consumer Contracts Directive 93/13 EEC). EU
je izdala direktivo o nekorektni trgovski praksi do potrošnikov (Direktiva 2005/29EC), ki
trgovcem prepoveduje akcije, ki bi zavajajoče vplivale na potrošnike ob nakupu izdelkov.
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Sklenitelj zavarovanja in zavarovalec se povsem samostojno odločata o tem, ali bosta pogodbo
o zavarovanju sklenila ali ne. Ko se o tem izrečeta, postaneta pravna subjekta, njuna avtonomija
pa se zmanjšuje z imperativnimi zakonskimi normami in pogodbenimi določili.
Sklenitelja zavarovanja morata pri sklepanju obligacijskih razmerij in uveljavljanju pravic ter
izpolnjevanju obveznosti iz teh razmerij spoštovati načelo vestnosti in poštenja. Ti načeli
povezujemo z načelom pravičnosti. Vestnost in poštenje sta osnovni načeli Konvencije ZN
o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. V civilnem zakoniku Nizozemske sta bila izraza
za vestnost in poštenje zamenjana z zahtevo po razumnosti in pravičnosti. Dobra vera
skleniteljev zavarovanja ima prednost, dokler ni dokazano drugače.
Ena temeljnih obveznosti, ki jih ima zavarovanec, je, da pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe
zavarovalca seznani z vsemi znanimi mu okoliščinami, ki so pomembne za ocenitev rizika.
Če zavarovanec ne prijavi vseh za oceno nevarnosti pomembnih okoliščin, za katere ve,
bi jih moral poznati, ali jih prijavi nepravilno, ogrozi svojo pravico do nadomestila škode.
Zavarovalnica ima namreč pravico pogodbo razveljaviti, če ugotovi, da zavarovanec pri
sklenitvi le-te namenoma ali iz hude malomarnosti ni navedel pomembnih okoliščin.
Načelo vestnosti in poštenja najdemo v zakonskih predpisih Slovenije in zakonodaji
številnih drugih držav. Če zavarovanec namenoma prijavi neresnične podatke ali namenoma
zamolči okoliščino, zaradi katere zavarovalnica ne bi sklenila pogodbe o zavarovanju,
lahko zavarovalnica zahteva razveljavitev pogodbe (OZ). Razveljavitev pogodbe iz hude
malomarnosti sklenitelja zavarovanja je predvidena tudi s Pomorskim zakonikom (relativna
ničnost pogodbe).
Nevesten zavarovanec je sleherni zavarovanec, ki ni prijavil vseh bistvenih podatkov, ki bi
vplivali na sklenitev pogodbe o zavarovanju.
4. NAČELO SKRAJNE DOBRE VERE IN JAMSTVO SKLENITELJA ZAVAROVANJA
Zavarovalnice sklenitev pogodbe o zavarovanju pogosto pogojujejo s tem, da zavarovanec
vnaprej prevzame nekatere obveznosti. Zavarovalne pogodbe posledično vsebujejo nekatera
jamstva (ang. warranties), zavarovanec pa prevzema določeno obveznost za čas trajanja
zavarovanja. Med plovbo po nevarnih vodah Somalije, denimo, zavarovanec poskrbi, da je
na ladji navzoča oborožena ekipa, da bi se ubranili morebitnih napadov piratov, ali zagotovi
protipožarne naprave v skladiščih. Če bi bilo skladišče uničeno zaradi požara, zavarovanec pa
ob tem skladno s pogodbo o zavarovanju ni pravočasno izpolnil svoje obveznosti o požarni
zaščiti, bi izgubil pravico do odškodninskega zahtevka. Zavarovanec prav tako izgubi pravico
do nadomestila škode v primeru kraje v skladišču ali za uničeno skladišče, če je škoda nastala
zaradi delovanja tretjih oseb, ne glede na zagotovilo, kajti škoda ni nastala v okviru danega
jamstva (MIA). Tudi po angleškem pravu zavarovanec izgubi pravico do odškodninskega
zahtevka zaradi izgube ladje, potopljene zaradi raketnega napada v času vojne med Irakom
in Iranom, če je zavarovalcu nepravilno jamčil, da ladja pluje pod nemško zastavo v lastništvu
nemškega podjetja.
Vse bolj pogosto se poraja vprašanje, ali je jamstvo po angleškem zavarovalnem pravu
skladno z načelom dobre vere. Prav tako ni sprejemljiva rešitev, po kateri je vsak neprijavljeni
podatek, pomemben za sklenitev zavarovanja, lahko vzrok, da zavarovalec izniči pogodbo,
in sicer ne glede na podatke, pomembne za nastanek morebitne škode. To je v nasprotju z
načelom dobre vere.
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5. ZAŠČITA POTROŠNIKA PRI ZAVAROVANJU
V Veliki Britaniji so leta 2013 uveljavili zakon o zavarovanju potrošnikov (The Consumer
Insurance/Disclosure and Representations/), pri tem pa se le-ta ne nanaša na dejavnost, ki
jo opravlja potrošnik. Po določilu tega zakona se pogodba o zavarovanju potrošnikov ne
nanaša na potrošnikovo trgovanje, posel ali stroko. Pred sklenitvijo pogodbe o zavarovanju
potrošnik ni več dolžan zavarovalcu samoiniciativno navesti vseh okoliščin, s katerimi naj
bi bil sicer zavarovalec seznanjen in ki bi odločujoče vplivale na zavarovalca in pogoje ob
sklenitvi pogodbe. Rečeno je, da je obveznost prijavljanja pomenila zanko za potrošnike,
saj se jih večina te svoje obveznosti ne zaveda. Tako lahko potrošnik, tudi če je ravnal po
načelu vestnosti in razumno, izgubi pravico do nadomestila škode. Na nepravično rešitev
je opozorila komisija angleškega parlamenta, sklicujoč se na odlok sodišča (Lambert vs.
Co-operative Insurance Society, 1975). V tem primeru zavarovalec skleniteljice zavarovanja,
gospe Lambert, ni vprašal, ali je bil njen soprog kdaj kazensko obsojen, slednja pa zavarovalca
s tem ni seznanila. Nakit je bil izgubljen. Sodišče je namreč sklenilo, da je bila gospa Lambert
zavarovalcu dolžna povedati, da je bil soprog kazensko obsojen, zato je posledično izgubila
pravico do odškodninskega zahtevka. Določila tega zakona zahtevajo, da mora potrošnik
razumno, točno in popolno odgovoriti na vprašanja, ki mu jih postavi zavarovalec. Če daje
podatke na svojo pobudo, ti zavarovalca ne smejo zavajati. Pravica zavarovalca do prekinitve
pogodbe obstaja le v primeru, ko zavarovanec namerno navede netočne podatke (ang.
misrepresentation) ali če je ob podajanju le-teh skrajno lahkomiseln (ang. reckless). Zakon
tako spodriva načelo, po katerem je pogodba o zavarovanju pogodba skrajnega zaupanja,
kar je osnova in bistvo samega zavarovanja.
Zaščita potrošnika je v EU boljša z direktivo o zaščiti potrošnika (Consumer protection in financial
services – Insurance Mediation Directive /IMD/ Revision 2012), katere namen je izboljšati
položaj potrošnika z uvedbo standardov pri prodaji zavarovanja. Zavarovalci in posredniki
(brokerji) morajo seznaniti kupce zavarovanja o vseh proizvodih, ki jih zavarovanje nudi, in jim
pri tem, ko je to potrebno, tudi svetovati. Obveznosti zavarovalcev do strank se povečujejo.
Zaščita potrošnika se odraža tudi v direktivi o nepoštenih pogodbenih odredbah (Unfair
Contractual Terms 93/13 EEC z dopolnili S.I.No.27/1995). Zaščito potrošnika v zavarovanju ureja
direktiva o plasmaju (distribuciji) zavarovanja (Insurance Distribution Directive, IDD, 2002/92/
EC), ki uveljavlja tudi strožje pogoje za poklicno delo posrednika v zavarovanju. Zavarovalniški
posredniki morajo zmeraj delovati pošteno, vestno, strokovno, v največjem interesu kupcev
zavarovalniških uslug, pojasnila pa morajo biti jasna in ne smejo navajati k napačnim sklepom.
Vprašanje je, ali bi zakon o pomorskem zavarovanju MIA zamenjali zaradi direktive EU o
pravicah potrošnikov (2011/83/EC). Direktiva izboljšuje položaj potrošnika – zavarovanca,
vendar se zaščita pri tem ne nanaša na vse zavarovance, ker vsi niso potrošniki. Samo zaradi
navedene direktive ni nujno zamenjati MIA, ker se slednja nanaša samo na pravne in fizične
osebe, ki se poklicno ukvarjajo z zavarovanjem ladij in blaga v prevozu. Čeprav ne obstaja
formalna razlaga pojma »zaščita potrošnika«, je Sodišče Evropske unije (Court of Justice of the
European Union) izdalo sklep, da omenjeni pojem zajema tudi socialni red, preprečitev prevar
in zaščito intelektualne lastnine. V Veliki Britaniji je bil leta 2015 sprejet zakon o zavarovanju
(The UK Insurance Act), ki delno nadomešča MIA (1906). Sklenitelj zavarovanja je dolžan podati
»dovolj« podatkov, na osnovi katerih razumen zavarovalec lahko postavi dodatna vprašanja,
da bi se seznanil o vseh pomembnih materialnih dejstvih. Sklenitelju zavarovanja ni dovoljeno
dajati zavajajočih predstavitev. Zavarovalec ima pravico prekiniti pogodbo o zavarovanju, če
stranka namenoma ali zaradi skrajne površnosti posreduje netočne podatke, vendar le, če
dokaže, da pogodbe ne bi sklenil, če bi mu bile poprej znane vse okoliščine.
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Novi zakon zavarovalcu ne dovoljuje, da bi podatke, ki jih dobi od sklenitelja zavarovanja,
uporabljal kot pridobljeno jamstvo (ang. promissory warranty), omogoča pa mu omejiti
zavarovalno kritje v polici. Pravica zavarovalca do prekinitve pogodbe zaradi kršitve jamstva
je časovno omejena. Začne se s trenutkom, ko je bilo jamstvo prekršeno, in traja do takrat, ko
je bilo ponovno obnovljeno. Zavarovalnica ne more prekiniti pogodbe o zavarovanju zgolj
spričo dejstva, da je bilo jamstvo prekršeno.
6. ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV
Direktiva EU o zaščiti osebnih podatkov (Directive 95/46/EC) govori o zaščiti osebnih podatkov,
ki posredno ali neposredno identificirajo fizične ali pravne osebe in ki zajemajo fizični,
psihološki, mentalni, ekonomski, kulturni ali socialni vidik identitete. Direktiva ne dovoljuje
razkrivati identitete oseb iz zdravstvenih podatkov.
Evropski zavarovalci pozorno spremljajo delo Komisije EU, ki ureja področje zavarovalništva,
ob tem pa so izrazili zaskrbljenost glede njenega stališča o zaščiti osebnih podatkov. Zaščita
osebnih podatkov ne bi smela onemogočati poslovanja zavarovalcev. Omogočiti jim mora
oceniti riziko pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, saj lahko nepravilna ocena vpliva na izvedbo,
preprečitev ali zamudo, na primer pri izvajanju medicinskih uslug ali pri avtomobilskih nesrečah.
Večji riziko ima za posledico povečanje premijske stopnje ali omejitev širine kritja. Zaščita
osebnih podatkov mora biti uravnotežena s pravico do zaščite zasebnosti in načina, po katerem
poslujejo zavarovalci. Zavarovalcem je treba omogočiti preverjanje pridobljenih podatkov in
onemogočiti prevare. Če jim taka možnost ni dana, rizika ni mogoče oceniti individualno in za
vsak primer posebej. Predlagana zaščita bo zavarovalcem onemogočila medsebojno izmenjavo
osebnih podatkov sumljivih oseb, da bi preprečili prevare. Po razpoložljivih podatkih dosegajo
prevare deset odstotkov vseh odškodninskih zahtev. Zavarovalcem mora biti omogočeno, da
obdelujejo podatke, ki jih pridobijo od zavarovancev. Preprečevanje prevar v zavarovanju je
med največjimi nalogami zavarovalcev.
Sprejeti predpisi ali predpisi v obravnavi ne smejo biti v nasprotju z drugimi pravnimi
instrumenti (npr. z Direktivo 2005/60/EC o preprečevanju pranja denarja in terorizma).
Evropsko zavarovalno združenje (Insurance Europe) zato predlaga spremembo načrta
(General Data Protection Regulation), tako da zavarovalcem omogoči oceniti riziko in na tej
osnovi določiti ustrezno premijsko stopnjo. Prevladuje mnenje, da so predlagane sankcije
prestroge. In končno, Data Protetcion Authority ni organ, pristojen za izrekanje sankcij.
7. EVROPSKO POGODBENO PRAVO
Skupna letna premija evropskih zavarovalcev znaša več kot 100 milijonov evrov, zato je
nujno uveljaviti Načela evropskega pogodbenega prava v zavarovanju (The Principles of
European Insurance Contract Law, PEICL). Uporabljala bi se v mejah EU, pri tem pa predpisi
PEICL omogočajo zavarovalcem izključiti uporabo nacionalnega prava. Pri izdelavi načel so
bile upoštevane že uveljavljene direktive EU, ki dopolnjujejo evropsko pogodbeno pravo v
zavarovanju. Načela PEICL predstavljajo del splošnega programa evropskega pogodbenega
prava (Common Frame of Reference /CFR/ for European General Contract Law).
Pred uveljavitvijo načel PEICL je obstajala razlika med zavarovancem kot potrošnikom in
zavarovancem, ki se poklicno ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in pri katerem nastajajo
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veliki komercialni riziki. Razlikovanje je bilo pomembno ob sklenitvi pogodbe o zavarovanju.
Sklenitelj zavarovanja je moral zavarovalca vnaprej seznaniti z bistvenimi dejstvi, ob
upoštevanju katerih je lahko zavarovalec ocenil riziko in pogoje za sklenitev zavarovalne
pogodbe. Z načeli PEICL to razlikovanje ni določeno, predvidena je le obveznost, da
zavarovanec zavarovalcu zagotovi točne odgovore na postavljena vprašanja. Če je
zavarovanec vestno podal podatke in odgovore, sme zavarovalec prekiniti zavarovalno
pogodbo samo ob dokazu, da pogodbe ne bi sklenil, če bi mu bile poprej znane pomembne
okoliščine. Zavarovalec nima pravice prekiniti veljavnosti pogodbe, če mu pogodbena
stranka ni odgovorila na »očitno dvoumna ali netočna vprašanja«.
Kadar so pogoji zavarovanja individualni, pogodba ne zavezuje ne sklenitelja zavarovanja ne
zavarovanca, če se ugotovi, da so pogodbeni pogoji v nasprotju z »dobro vero« ter ustvarjajo
pomembno neravnovesje med pravom in obveznostmi skleniteljev zavarovanja.
8. SKLEP
Načelo vesti in poštenja, ki se uporablja v angleškem zavarovalniškem pravu, ni več
sprejemljivo, saj daje zavarovalcu pravico prekiniti pogodbo o zavarovanju, če zavarovanec
tega načela ne spoštuje. Pravico zavarovalca je treba omejiti predvsem, kadar je potrošnik
hkrati zavarovanec. Pri sklepanju pogodbe o zavarovanju je potrošnik dolžan čim bolj točno
odgovoriti na vprašanja zavarovalca – odgovori morajo biti realni in v skladu z resničnim
stanjem. Zavarovalec ima pravico pogodbo prekiniti, če mu potrošnik namenoma posreduje
netočne podatke ali je pri podajanju le-teh skrajno neskrben (ang. reckless).
Vprašanje je, ali naj zavarovalec pri sklenitvi pogodbe zgolj verjame v poštenost zavarovanca in
omogoči uresničitev odškodninskega zahtevka, četudi ni povsem prepričan o zavarovančevi
vestnosti. Proti takemu stališču imamo naslednje argumente:
- Ni primerno razlikovati med zavarovancem, ki namerno ali zaradi skrajne malomarnosti
opusti priložnost prijaviti vse pomembne okoliščine, ter zavarovancem, ki je te podatke
opustil zgolj iz navadne neskrbnosti. V vsakem primeru je dolžnost zavarovanca prijaviti
vse pomembne okoliščine.
- Ne obstaja razlog, da bi se zavarovanec ob zavrnitvi odškodninskega zahtevka skliceval
na zavarovalčevo nespoštovanje načela dobre vere in poštenja, če mu ni že sam pred
sklenitvijo zavarovalne pogodbe prijavil vseh potrebnih in pomembnih podatkov, na
osnovi katerih se je zavarovalec odločil za sklenitev pogodbe o zavarovanju.
Vzemimo denimo lastnika, ki želi jahto zavarovati za svoje športne aktivnosti. V tem primeru
je lastnik jahte v skladu z ustrezno direktivo EU potrošnik, če pa jahto zavaruje za turistično
dejavnost, postane zavarovanec, na katerega se direktiva ne nanaša. V prvem primeru je
zavarovalec v slabšem položaju, ker zavarovanje potrošnika urejajo predpisi direktive EU
(2011/83/EC in drugi). Pogodba o zavarovanju potrošnikov je kot vsaka druga pogodba, s
katero je prevara ali ukana prepovedana.
Po uveljavitvi angleškega zakona in direktive o zaščiti potrošnikov sodišče odškodninskega
zahtevka gospe Lambert ne bi moglo zavrniti, kot je prvotno odločilo v predmetu Lambert
vs. Co-operative Society (1975). Danes bi sodišče lahko zavrnilo odškodninski zahtevek po
predpisih le v primeru, če gospa Lambert na vprašanja zavarovalca ne bi odgovorila iskreno,
popolno in točno. Za uspešno poslovanje zavarovalcev postaja bistven samo izčrpen
vprašalnik zavarovalcev.
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Z namenom preprečevati prevare v zavarovalništvu bi lahko vpeljali pooblastilo s podpisom
zavarovanca (polnomočje) in tako zavarovalcu omogočili, da bi lahko po prejemu
odškodninskega zahtevka preveril resnično stanje pri organih policije, zdravstvenih
službah in drugih institucijah. Za obvladovanje velikih rizikov pri življenjskem zavarovanju
bi zavarovalec lahko zahteval od zavarovanca podpisano pooblastilo, s katerim bi nato
preverjal resničnost podatkov pri zdravstvenih ustanovah. Tako bi se zavarovalci izognili
uporabi direktive o zaščiti osebnih podatkov.
Pravico zavarovalcev, da zmanjšajo pravice do nadomestila škod, je treba omejiti na primere,
ko se zavarovanci niso ravnali po načelu vestnosti in poštenja.
-

Noben materialni dokaz ne bo priznan, razen če ga prizna skrben zavarovalec.
Niti ena sama netočna prijava dejstev ne more ogroziti pravice do nadomestila škode
zavarovancu, če sklenitelj zavarovanja lahko dokaže, da je postopal vestno.

Načelo vestnosti in poštenja v pogodbah o zavarovanju ni neomejeno.
Jamstvo (ang. warranty), ki je uveljavljeno v angleškem pravu (MIA), predstavlja
anahronizem, in sicer pri zavarovanju potrošnikov in drugih zavarovancev. Primer obljube
sklenitelja zavarovanja (ang. promisory warranty): zavarovalec ne bo mogel zavrniti pravice
do nadomestila škode zaradi kraje ali požara, tudi če ni v nikakršni zvezi z dano obljubo.
Zavarovalec bo imel še naprej pravico do pogajanja o jamstvu (ang. express warranty), ki
omejuje zavarovalno kritje, na primer omejuje zavarovanje jahte samo za plovbo v vodah
Mediterana.
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ZAVAROVALNI ZASTOPNIK Z VIDIKA ZZavar-1
THE INSURANCE AGENT IN THE VIEW OF ZZavar-1
MAG. DEJAN SRŠE, ADRIATIC SLOVENICA, D. D.

POVZETEK
Zavarovalno zastopanje ima poleg zavarovalnega posredovanja ključno vlogo pri prodaji
zavarovanj, saj predstavlja povezovalni element med zavarovalnico, ki ponuja zavarovanja,
in strankami, ki ta zavarovanja potrebujejo. Osrednja naloga zavarovalnega zastopanja je
delovanje v imenu in za račun zavarovalnice ter s tem vzpostavljanje in vzdrževanje stikov
med zavarovalnico in zavarovalci.
Na slovenskem trgu ima pri prodaji zavarovanj še vedno osrednjo vlogo zavarovalni
zastopnik. V večini primerov gre pri zavarovalcih kot kupcih zavarovanj za fizične osebe, ki
nimajo specifičnega znanja s področja zavarovalništva. Dejavnost zavarovalnega zastopanja
je predvsem z vidika potrebne zaščite interesov zavarovalcev kot potrošnikov tudi predmet
podrobnejše zakonske ureditve.
V prispevku so povzeti pravni položaj zavarovalnega zastopnika in njegove obveznosti
z vidika Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), in sicer po posameznih sklopih pravil, ki so
namenjena zaščiti interesov zavarovalca kot potrošnika.
ABSTRACT
Insurance Agents in addition to Insurance Brokers play a key role in the sale of insurance,
since this activity forms the connecting element between the Insurance company that
provides insurance and clients who need insurance coverage. The main task of the Insurance
Agent is to act on behalf and on the account of the Insurer as well as the establishment and
maintenance of contacts between the Insurer and the Policyholder.
On the Slovenian market Insurance agent continues to play a main role in selling insurance
products. In most cases, the Policyholders as buyers of insurance are individuals who are not
experienced in a specific insurance knowledge. Insurance mediation is from the perspective
of the protection of the Policyholders as consumers, a subject to detailed regulation.
This article summarizes the legal status of Insurance Agents and their obligations in terms
of the Insurance Act (ZZavar-1) and following a specific set of rules, which are intended to
protect the interests of the Policyholder as a consumer.
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1. UVOD
Zavarovalni zastopnik predstavlja vmesni člen med zavarovalnico in zavarovalci in je po
Zakonu o zavarovalništvu (v nadaljevanju: ZZavar-1)1 tudi ena od zakonsko taksativno
opredeljenih oseb, ki lahko na trgu opravljajo posle zavarovalnega zastopanja. ZZavar-1 je v
veljavi od začetka letošnjega leta, nadomestil pa je prejšnji zakon o zavarovalništvu (ZZavar)
iz leta 2000.2
V ZZavar-1 so glede zavarovalnega zastopnika zajete predvsem statusne in tudi nekatere
obligacijskopravne določbe, ki se nanašajo na njegov pravni položaj in dejavnost, zapisane
pa so v 15. poglavju (v členih od 543 do 547).3
Po ZZavar-1 je zavarovalni zastopnik določen kot oseba, ki ima dovoljenje Agencije za
zavarovalni nadzor (AZN) za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, pri čemer ti posli
zajemajo:
-- sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice,
-- aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe,
-- pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, še posebno pri reševanju odškodninskih
zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico (543. člen).
Pogovorno za zavarovalnega zastopnika velja, da ima vlogo »podaljšane roke zavarovalnice«,
za razliko od zavarovalnega posrednika, ki ima vlogo »podaljšane roke zavarovalca«.
Namen ZZavar-1 je zaščita zavarovalcev kot potrošnikov. Ob upoštevanju navedenega so
zasnovana tudi pravila, ki urejajo delovanje zavarovalnega zastopnika kot prodajalca, ki
v stiku s potrošniki preko prodajnih razgovorov prodaja zavarovalne produkte. Pravila po
ZZavar-1 na področju prodaje zavarovanj so usmerjena predvsem v nujna razkritja tako o
samem zavarovalnem produktu kot o statusu zavarovalnega zastopnika kot prodajalca in
morebitnem navzkrižju interesov, pri čemer je zahtevano tudi, da je zavarovalni zastopnik
dovolj usposobljen za takšno delo.
Težnja vseh pravil je, da so zavarovalcu kot potrošniku vnaprej dani vsi potrebni podatki, na
podlagi katerih lahko sprejme informirano odločitev, da bo preko določenega zavarovalnega
zastopnika sklenil z določeno zavarovalnico zavarovalno pogodbo za določen zavarovalni
produkt, ki ga kot zavarovanec tudi dejansko potrebuje.
Posamezna vprašanja, ki jih z vidika potrošnika kot kupca zavarovalnih produktov ureja
zakon, so obravnavana v naslednjih razdelkih.

1

ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/2015.
ZZavar, Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 13/2000, 31/2000 – ZP-L, 91/2000 – popr., 12/2001 – skl. US, 21/2002, 52/2002 – ZJA, 91/2002
– skl. US, 29/2003 – odl. US, 40/2004 – ZDDPO-1, 50/2004, 65/2004 – skl. US, 76/2005 – ZZVZZ-H, 8/2006 – ORZZavar62, 79/2006, 114/2006
– ZUE, 9/2007, 102/2007, 69/2008, 19/2009, 49/2009, 83/2009, 79/2010, 90/2012, 102/2012, 56/2013, 63/2013 – ZS-K, 66/2014, 92/2014. Na
področju ureditve zavarovalnega zastopanja je ZZavar-1 v primerjavi z ZZavar prinesel določene novosti, na katere je na posameznih mestih
med opombami v prispevku še posebej opozorjeno.
2

3

V besedilu so v oklepajih navedene številke členov Zakona o zavarovalništvu, iz katerih je določba povzeta oziroma ki predpisujejo v
prispevku izpostavljeno obveznost zavarovalnega zastopnika.
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2. KAJ MI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ŽELI PRODATI?
Zavarovalec, ko načrtuje nakup zavarovalnega produkta, nujno potrebuje dovolj informacij,
na podlagi katerih se lahko odloči za sklenitev zavarovanja. Ti podatki se nanašajo bodisi
na samo vsebino zavarovalnega produkta bodisi na druge podatke, ki so s samo sklenitvijo
zavarovalne pogodbe povezani.
2.1 Obvezne informacije v zavarovalni pogodbi
Z ZZavar-1 je določen minimalni nabor obveznih informacij, ki morajo biti navedene v
sami zavarovalni pogodbi oziroma splošnih zavarovalnih pogojih, ki so njen sestavni del
(521. člen). Gre za enajst kategorij razkritij o samem zavarovalnem produktu, ki zajemajo
informacije o zavarovalnici, pri kateri se sklepa zavarovanje, podrobne zahteve po opredelitvi
zavarovalnega kritja, določila o premiji in sankcijah, če le-ta ni plačana, trajanju zavarovalne
pogodbe in možnostih njene odpovedi ter izključitvah.
Še posebna pozornost je namenjena tudi različnim razkritjem pri življenjskih zavarovanjih,
pri katerih zavarovalec prevzema naložbeno tveganje in so upravičenja, ki gredo zavarovalcu
na podlagi zavarovalne pogodbe, neposredno povezana z vrednostjo enote premoženja,
vrednostjo indeksa vrednostnih papirjev ali z drugo referenčno vrednostjo ali z vrednostjo
sredstev, vsebovanih v notranjem skladu zavarovalnice. Glede navedenih zavarovanj, pri
katerih zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, so obvezna razkritja, ki jih mora vsebovati
zavarovalna pogodba, še podrobneje predpisana s podzakonskih aktom. S slednjim je
predviden za razkritje posameznih informacij zavarovalcu tudi poseben obrazec, na katerem
so zbrani vsi stroški in druge pomembne informacije o zavarovalnem produktu.4
2.2 Obvezno obveščanje ob sklenitvi zavarovalne pogodbe
Če je zavarovalec fizična oseba, mu morajo biti ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zagotovljene
tudi dodatne informacije, ki se ne nanašajo le na sam zavarovalni produkt, temveč tudi na
druge podatke, kot so na primer podatki o zavarovalnici, splošnih zavarovalnih pogojih,
pravu, ki se uporablja za zavarovalno pogodbo, in izvensodnem reševanju sporov (522. člen).
Pri življenjskih zavarovanjih mora biti zavarovalec obveščen tudi o tem, ali predloženi
zavarovalni pogoji vsebujejo tudi informacije za razumevanje tveganj, ki jih zavarovalec sam
prevzame s sklenitvijo zavarovalne pogodbe, in o tem, da lahko od pogodbe o življenjskem
zavarovanju v določenem roku odstopi.5 V primeru življenjskega zavarovanja, nezgodnega
in zdravstvenega zavarovanja s pravico do povračila dela zavarovalne premije pa mora
obvestilo zavarovalcu obsegati tudi dodatne podatke (3. odst., 522. čl.).

4

Sklep o podrobnejši vsebini določb nekaterih zavarovalnih pogodb, Ur. l. RS, št. 4/2016.

5

Po 525. členu ZZavar-1 lahko zavarovalec od individualne zavarovalne pogodbe o življenjskem zavarovanju odstopi v roku 30 dni po
tistem, ko je bil obveščen o vseh podatkih po 522. členu. Rok za odstop po prejšnjem zakonu je bil postavljen drugače – 30 dni od sklenitve
zavarovalne pogodbe (83. člen ZZavar), kar je bil lahko krajši rok – po ZZavar-1 namreč rok za odstop sploh ni omejen, če zavarovalec ob
sklenitvi pogodbe ni obveščen tako, kot je to predvideno s 522. členom ZZavar-1.
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2.3 Obvezno obveščanje v času trajanja zavarovalne pogodbe
V času trajanja zavarovalne pogodbe mora biti zavarovalec o posameznih podatkih obveščen
ponovno, če se podatki, ki so bili zavarovalcu dani ob sklenitvi zavarovalne pogodbe,
spremenijo, oziroma enkrat letno, če gre za podatke o stanju udeležbe pri dobičku oziroma
pri življenjskih zavarovanjih z naložbenim tveganjem o stanju upravičenj zavarovalca
vključno z donosnostjo (523. člen).
Obveščanje zavarovalca o podatkih, ki so povezani s samim zavarovalnim produktom
oziroma s samo sklenitvijo zavarovanja, je zakonska obveznost zavarovalnega zastopnika.
Obvezne sestavine zavarovalne pogodbe in drugi podatki, s katerimi mora biti zavarovalec
seznanjen ob sklenitvi zavarovalne pogodbe, so v praksi vključeni v splošne zavarovalne
pogoje oziroma v sklepalne obrazce.
Zavarovalni zastopnik mora podajati podatke pisno ali elektronsko v slovenskem jeziku, pri
čemer jih mora podati razumljivo. Zavarovalca je mogoče obveščati po elektronski pošti le
ob njegovem izrecnem pisnem soglasju, pri čemer mora biti v tem obvestilu zapisano, da se
lahko to soglasje vedno umakne (524 člen).
3. KDO MI PRODAJA ZAVAROVANJE?
Zavarovalcu kot kupcu zavarovanja je treba v sklopu prodajnega razgovora in predstavitve
zavarovalnega produkta nujno predhodno predstaviti prodajalca, in sicer z namenom, da
zavarovalec pred začetkom prodajnega razgovora ve, kdo mu bo predstavil zavarovalni
produkt in kakšen je njegov položaj, predvsem v razmerju do zavarovalnice, katere
zavarovanja prodaja.
3.1 Pisno obvestilo zavarovalcu po 545. členu ZZavar-1
Zavarovalni zastopnik mora v svoji predstavitvi pred začetkom prodajnega razgovora
razkriti ključne podatke o svojem statusu, in sicer s pisnim obvestilom. Pisno obvestilo
zavarovalcu po 545. členu ZZavar-1 mora biti zavarovalcu izročeno pred predstavitvijo
vsebine zavarovanja in sklenitvijo zavarovalne pogodbe ter, če je treba, tudi pri poznejših
spremembah in dopolnitvah zavarovalne pogodbe.6
V pisnem obvestilu zavarovalcu morajo biti zajeti podatki o samem zavarovalnem zastopniku
(osebni podatki zavarovalnega zastopnika in podatki o njegovemu dovoljenju za opravljanje
poslov zavarovalnega zastopanja), podatki o družbah, za katere deluje (ali opravlja posle
zavarovalnega zastopanja za zavarovalnico, za zavarovalno zastopniško družbo ali drugo
osebo, ki sklepa zavarovanja v povezavi s svojo glavno dejavnostjo), podatki o tem, ali
deluje le za eno ali za več zavarovalnic, podatki o kapitalskih udeležbah (če ima sam več
kot 10-% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice ali če ima zavarovalnica
6

Obveznost zavarovalnega zastopnika izročiti pisno obvestilo pred predstavitvijo vsebine zavarovanja in sklenitvijo zavarovalne
pogodbe je določena strožje, kot je bila določena z 217. členom ZZavar, ko je zadoščala pisna seznanitev pred sklenitvijo zavarovalne
pogodbe.
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takšen delež v kapitalu zavarovalno zastopniške družbe, v okviru katere deluje zavarovalni
zastopnik) ter podatki o možnosti izvensodnega reševanja sporov. Ob navedenih podatkih
mora zavarovalni zastopnik izročiti zavarovalcu pisno obvestilo tudi o tem, ali mu svetuje
sklenitev zavarovalne pogodbe na podlagi korektne in poštene analize, ki vključuje podatke
o primerno velikem številu zavarovalnih pogodb, ki so dostopne na trgu, oziroma ali je ali ni
obligacijsko zavezan kot zastopnik za eno ali več zavarovalnic.7
Zavarovalni zastopnik mora stranki izročiti pisno obvestilo neodvisno od tega, kako z njo
komunicira (obisk na domu, preko okenca zavarovalnice, na daljavo). Izjema glede obveznosti
seznanitve s ključnimi podatki o zavarovalnem zastopniku in obveznosti izročitve pisnega
obvestila velja le pri sklepanju zavarovanj za »velike nevarnosti«,8 ko gre za zavarovanja za
velike gospodarske družbe.
Da je zavarovalni zastopnik zavarovalcu izročil pisno obvestilo, se lahko dokazuje bodisi
preko podpisa kopije takšnega obvestila s strani zavarovalca, lahko pa tudi drugače – denimo
preko klavzule izrecne potrditve, ki je vključena v sklepalne obrazce in s podpisom katere
zavarovalec izrecno med drugim potrdi tudi to, da mu je bilo predhodno izročeno pisno
obvestilo zavarovalcu po 545. členu ZZavar-1.
Pisno obvestilo je lahko izročeno tudi v elektronski obliki, vendar le takrat, ko zavarovalni
zastopnik podaja predstavitev vsebine zavarovanja ali sklepa zavarovanje v elektronski
obliki.
4. ALI JE PRODAJALEC USPOSOBLJEN ZA PRODAJO ZAVAROVANJ?
Področje zavarovalništva je kompleksno in strokovno zahtevno področje, zato lahko na njem
delujejo le prodajalci, ki so dovolj strokovno usposobljeni.
4.1 Zavarovalni zastopnik in pomožni zavarovalni zastopnik
Zavarovalni zastopnik je oseba, ki je na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja
z zavarovalnico ali zavarovalno zastopniško družbo (agencijo) ali z drugo osebo, ki sklepa
zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravlja (na primer špediter
in oseba, ki opravlja tehnične preglede vozil – v nadaljevanju: druga oseba), pooblaščena za
sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice. Za ravnanje zavarovalnega
zastopnika je zato zavarovalnica tudi odgovorna.
Glede na samostojnost delovanja ločimo »prave« zavarovalne zastopnike, ki imajo za
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor
(AZN) in lahko te posle opravljajo samostojno, ter pomožne zavarovalne zastopnike, ki tega
dovoljenja (še) nimajo in je zato njihovo delovanje zelo omejeno.
Da lahko zavarovalni zastopniki opravljajo svoje delo samostojno, morajo predhodno
pridobiti dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja (dovoljenje za
7

Pri tej »obligacijski zavezanosti« gre verjetno za pojasnilo glede njene narave, tako kot je bilo to določeno v 217. členu ZZavar
(obligacijska ekskluzivna/neekskluzivna zavezanost zavarovalnega zastopnika).
8

Po 532. členu ZZavar-1.
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prodajalca; v nadaljevanju: dovoljenje AZN), če pa dejavnost opravljajo samostojno bodisi
kot podjetniki posamezniki bodisi v okviru za ta namen ustanovljene gospodarske družbe
(zavarovalno zastopniške družbe), pa potrebujejo tudi dovoljenje AZN za opravljanje
dejavnosti zavarovalnega zastopanja (dovoljenje za podjetje).
Pomožni zavarovalni zastopnik za svoje delovanje ne potrebuje dovoljenja AZN, vendar pa
pri svojem delu ni samostojen in ga lahko opravlja samo v zelo omejenem obsegu. Pomožni
zavarovalni zastopnik lahko namreč kot »zastopniški pripravnik« deluje le pod nadzorom
in ob navzočnosti mentorja, ki ima dovoljenje AZN,9 pri čemer lahko v tem okviru le išče
potencialne zavarovalce in sodeluje pri predstavitvi mentorja zavarovanj potencialnim
zavarovalcem, sam pa sme pri tem predstavljati zgolj osnovne značilnosti zavarovanja, kot
so predmet zavarovanja, zavarovane nevarnosti, zavarovalna kritja, izključitve zavarovalnega
kritja in zavarovalne vsote. Pomožni zavarovalni zastopnik ne sme sklepati zavarovanj ali
podajati drugih izjav v imenu ali za račun zavarovalnice, zavarovalne zastopniške družbe ali
druge osebe (561. člen).
Opravljanje del pomožnega zavarovalnega zastopnika je pomembno z vidika poznejše
pridobitve dovoljenja AZN, saj se takšno delo šteje v dokazovanje pogoja trimesečnih
izkušenj, ki so ob drugih pogojih potrebne za pridobitev dovoljenja AZN, vendar le v primeru,
če so ta dela opravljena pod mentorstvom osebe, ki takšno dovoljenje ima.
Posamezni mentor je lahko hkrati mentor največ petim pomožnim zavarovalnim
zastopnikom. Pri tem je mentor odgovoren za pravilnost in resničnost izjav, ki jih pomožni
zavarovalni zastopnik poda potencialnemu zavarovalcu.
Z ZZavar-1 so določene nekatere izjeme, ko oseba sicer opravlja določene aktivnosti
zavarovalnega zastopanja, vendar pa ob upoštevanju posameznih pogojev ne šteje za
zavarovalnega zastopnika. To pomeni, da lahko ta oseba opravlja tovrstna dela tudi mimo
statusnih pravil, ki sicer veljajo za zavarovalnega zastopnika (npr. ne potrebuje dovoljenja AZN).
Ti pogoji, ki morajo biti za takšno izjemo kumulativno izpolnjeni (543. člen), so:
------

če sklepanje zavarovalne pogodbe zahteva samo znanje o nevarnostih, ki jih krije;
če zavarovalna pogodba ni pogodba o življenjskem zavarovanju;
če zavarovalna pogodba ne krije zavarovanja odgovornosti;
če primarna poklicna dejavnost osebe ni zavarovalno zastopanje;
če zavarovanje pomeni dopolnitev oziroma je v povezavi s proizvodom ali storitvijo, ki se
zagotavlja, in če takšno zavarovanje krije: 1) nevarnost uničenja, izgube ali poškodovanja
proizvodov ali stvari; 2) nevarnost poškodovanja ali izgube prtljage in drugih nevarnosti,
povezanih s turističnim potovanjem, ki je bilo rezervirano preko turistične agencije,
čeprav zavarovalna pogodba vsebuje določila o življenjskem zavarovanju ali zavarovanju
odgovornosti, če takšne vrste zavarovanje prestavlja pomožno ali dopolnilno obliko
zavarovanja, ki krije nevarnosti, povezane s turističnim potovanjem;
-- če znesek letne premije zavarovanja ni višji od 500 EUR in če zavarovalna pogodba – ob
upoštevanju vseh podaljšanj – ni sklenjena za dlje kot pet let.
V praksi gre za takšne aktivnosti največkrat pri prodajalcih tehnične opreme, ki skupaj s
tehničnim izdelkom prodajo kupcem tudi podaljšano ali razširjeno garancijsko zavarovanje,
9

Določba 561. člena ZZavar-1 je strožja in bolj eksplicitna od ureditve po 230. členu ZZavar, saj eksplicitno že v sami definiciji
»pomožnega zavarovalnega zastopnika« zahteva nadzorstvo in fizično navzočnost mentorja. Slednji mora tako vedno spremljati
pomožnega zavarovalnega zastopnika, ko je ta pri stranki zavarovalnice.
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in pri osebah, ki delujejo v okviru turističnih agencij in skupaj s turističnimi aranžmaji
prodajajo strankam tudi turistična zavarovanja.
4.2 Dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja
Posle zavarovalnega zastopanja lahko pri zavarovalnici, zavarovalno zastopniški družbi ali
drugi osebi opravljajo samo fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje AZN (561. člen).
Dovoljenje AZN izda Agencija za zavarovalni nadzor, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje:
-- je uspešno opravila preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov
zavarovalnega zastopanja, pri čemer k opravljanju tega preizkusa lahko pristopi samo
oseba, ki ima končano najmanj V. stopnjo izobrazbe;10
-- ima najmanj trimesečne izkušnje s področja zavarovalnih poslov, ki jih je pridobila na
podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalnico ali zavarovalno
zastopniško ali posredniško družbo;11
-- obvlada slovenski jezik;
-- ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja;12
-- AZN ji ni odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali
posredovanja pred manj kot petimi leti.
Agencija za zavarovalni nadzor mora o zahtevi za izdajo dovoljenja AZN odločiti v 15 dneh
od prejema zahteve (482. člen).
Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalnemu zastopniku odvzame dovoljenje AZN:
-- če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
-- če zavarovalni zastopnik v postopku pregleda poslovanja podaja neresnične podatke,
informacije ali poročila, ki niso izkaz dejanskega stanja;
-- če zavarovalni zastopnik pooblaščeni osebi AZN ne omogoči pregleda poslovanja ali
ovira postopke le-tega;
-- če zavarovalni zastopnik krši omejitev glede največjega dovoljenega števila pomožnih
zavarovalnih zastopnikov pod mentorstvom;
-- če je bil zavarovalni zastopnik pravnomočno obsojen;
-- če zavarovalni zastopnik ponavljajoče se krši obveznost izročanja pisnega obvestila
zavarovalcu po 545. členu, pri čemer za ponavljajočo se kršitev šteje tista, ki jo zavarovalni
zastopnik ponovno stori vsaj enkrat v petih letih po storitvi istovrstne kršitve;
-- če je zavarovalni zastopnik pri opravljanju poslov zavarovalnega zastopanja huje kršil
dobre poslovne običaje;
-- če kot mentor dopušča pomožnemu zavarovalnemu zastopniku ali posredniku, da krši
drugi odstavek tega člena.

10

Zahteva po višji stopnji izobrazbe glede na ureditev po ZZavar je bila predpisana s podzakonskim aktom k ZZavar-1, in sicer s Sklepom
o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (Ur. l. RS, št. 1/2016).
11
Eno od večjih sprememb na področju pogojev za pridobitev dovoljenja AZN predstavlja v primerjavi z ZZavar skrajšanje dobe
potrebnih izkušenj s področja zavarovalnih poslov. Po 230. členu ZZavar je bila namreč ta doba precej daljša – zahtevane so bili enoletne
izkušnje.
12
Gre za strožjo zahtevo v primerjavi z ureditvijo po ZZavar, ki je kot zadržek predpisoval le obsojenost za posamezne vrste kaznivih
dejanj – pravnomočno nepogojno obsojenost za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh
mesecev (230. člen ZZavar). Navedeno pomeni, da po 561. členu ZZavar-1 predstavlja zadržek za pridobitev dovoljenja AZN kakršna koli
obsojenost za kakršnokoli kaznivo dejanje – npr. tudi pravnomočna obsodba na denarno kazen zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve
po 160. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) !!!
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Če zavarovalni zastopnik zaradi kršitev obveznosti zavarovalnega zastopanja prejme redno
ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe na podlagi drugega pravnega
razmerja, mora delodajalec o tem obvestiti AZN.
4.3 Sankcioniranje zaradi zavarovalnega zastopanja brez dovoljenja AZN
Ena od novosti, ki jo prinaša ZZavar-1, je tudi strožje sankcioniranje nepravilnosti na področju
zavarovalnega zastopanja. To velja predvsem v primeru samostojnih aktivnosti prodajalcev
zavarovanj, ki nimajo dovoljenja AZN, enako pa tudi, ko gre za »pomožne zavarovalne
zastopnike«, če delujejo samostojno, brez nadzorstva in fizične navzočnosti mentorja.
Za samostojno delovanje »pomožnih zavarovalnih zastopnikov« so z ZZavar-1 predvidene
naslednje sankcije:
- globa od 400 do 5.000 EUR za pomožnega zavarovalnega zastopnika, ker je deloval brez
dovoljenja AZN (3. odst. 616. čl.);
- globa od 400 do 4.000 EUR za odgovorno osebo zavarovalnice (2. odst. 611. čl.) oziroma
globa od 400 do 5.000 EUR za odgovorno osebo zavarovalno zastopniške družbe (2. odst.
616. čl.);
- globa od 12.000 do 120.000 EUR za zavarovalnico (1. odst. 611. čl.) oziroma globa od
12.520 do 125.000 EUR za zavarovalno zastopniško družbo (1. odst. 616. čl.);
- odvzem dovoljenja AZN mentorju, če je dopuščal pomožnemu zavarovalnemu zastopniku,
da je ravnal preko zakonsko določene omejitve obsega možnih aktivnosti, ter prepoved
ponovne pridobitve dovoljenja AZN v naslednjih 5 letih po odvzemu le-tega.
Samostojno delovanje pomožnega zavarovalnega zastopnika po ZZavar-1 ima tako lahko za
posledico visoke globe, poleg tega pa tudi usodne posledice za mentorja. Ta lahko namreč
izgubi dovoljenje AZN – ob prepovedi ponovne pridobitve le-tega v naslednjih 5 letih –,
posledično pa je lahko izpostavljen odpovedi delovnega razmerja pri svojem delodajalcu
iz razloga nesposobnosti, če je bil zaposlen na delovnem mestu, za katero je kot nujno
zahtevano dovoljenje AZN.
5. KAKO BO POSKRBLJENO ZA MOJE OSEBNE PODATKE?
Za stranko je ne nazadnje pomembno tudi vprašanje, kako varni bodo pri zavarovalnici njeni
osebni podatki.
V zavarovalništvu je področje varovanja zaupnih podatkov, med katere spadajo predvsem
osebni, še posebej regulirano tudi z ZZavar-1. Ta nalaga dolžnost varovanja zaupnih podatkov
tudi vsem zaposlenim v zavarovalnici, ki so jim ti podatki dostopni v zvezi z opravljanjem
njihovega dela. To se še zlasti nanaša prav na zavarovalne zastopnike, pri katerih je njihovo
dnevno delo povezano s pridobivanjem in obdelavo osebnih podatkov strank zavarovalnice.
Zavarovalnica kot upravljavec osebnih podatkov svojih strank, lahko te podatke upravlja v
naslednjih zbirkah osebnih podatkov (268. člen):
- zbirki podatkov o zavarovalcih in zavarovancih,
- zbirki podatkov o zavarovalnih primerih,
- zbirki podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine in zavarovalnine.
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Zavarovalnica mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in okoliščine o posamezni
stranki – zavarovalcu, zavarovancu ali drugemu upravičencu iz zavarovanja –, ki jih je zbrala
pri poslovanju z njo ali jih je pridobila kako drugače. Ker predstavljajo ti podatki tudi osebne
podatke, se za njihovo obdelavo in zavarovanje upošteva tudi Zakon o varovanju osebnih
podatkov (ZVOP-1).13
Zavarovalni zastopniki lahko v okviru svojih pooblastil v imenu in na račun zavarovalnice
obdelujejo osebne podatke posameznikov iz zbirk osebnih podatkov zavarovalnice, vendar
jih ne smejo uporabiti v nasprotju z namenom, za katerega so bili podatki zbrani, jih razkriti
tretjim osebam ali kako drugače omogočiti, da ti podatki pridejo do tretjih oseb.
Zavarovalni zastopnik lahko v primeru neupravičene obdelave osebnih podatkov odgovarja
za prekršek tudi po ZZavar-1, pri čemer so zanj kot posameznika zagrožene globe od 400
pa vse do 3.000 evrov. Ravnanje lahko predstavlja prekršek tudi po ZVOP-1, ob čemer pa
je treba poudariti, da skladno s tem zakonom neupravičena obdelava osebnih podatkov
s strani enega posameznika šteje za en prekršek, zato je lahko skupna globa, ko osebne
podatke obdeluje več posameznikov, precej višja.
6. SKLEP
Dejavnost zavarovalnega zastopanja je podrobno zakonsko urejena. V ZZavar-1 so za
zavarovalnega zastopnika zapisane predvsem statusne in tudi nekatere obligacijskopravne
določbe, ki se nanašajo na njegov pravni položaj in dejavnost.
Osrednji namen ZZavar-1 je zaščititi zavarovalce kot potrošnike. Ob upoštevanju tega so
oblikovana tudi pravila, ki urejajo delovanje zavarovalnega zastopnika kot prodajalca, ki v
stiku s potrošniki prodaja zavarovalne produkte.
Pravila po ZZavar-1 na področju prodaje zavarovanj so usmerjena predvsem v nujna razkritja
tako o samem zavarovalnem produktu kot o statusu zavarovalnega zastopnika kot prodajalca
zavarovalnih produktov. Področje zavarovalništva je kompleksno in strokovno zahtevno
področje, zato lahko na njem delujejo le prodajalci, ki so dovolj strokovno usposobljeni.
Težnja vseh določenih pravil je, da so zavarovalcu kot potrošniku vnaprej na voljo vsi potrebni
podatki, na podlagi katerih lahko sprejme informirano odločitev, da bo preko določenega
zavarovalnega zastopnika sklenil z določeno zavarovalnico zavarovalno pogodbo za določen
zavarovalni produkt, ki ga kot zavarovanec tudi dejansko potrebuje.
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INSURED 360°
POLONA SUHADOLNIK GRAMC, VZAJEMNA, D. V. Z.

POVZETEK
Zavarovalnice so v zadnjih letih s svojo usmerjenostjo v širitev tržnega deleža in večanje
dobičkov pomagale razviti kulturo t. i. razvajenega zavarovanca. Tega zanima le še, kaj lahko
posamezna zavarovalnica ponudi poleg zavarovanja, da mu bo prineslo kratkotrajno korist
in ga prepričalo, da bo določeno zavarovanje sploh sklenil. Takšno delovanje prinaša vsem
udeležencem zgolj kratkotrajne učinke in zelo malo ali nič dolgoročnih, ki bi bili koristni za
celotni zavarovalniški trg.
Spremembe slovenske zakonodaje na področju zavarovalništva in nova evropska direktiva
o distribuciji zavarovalnih produktov nedvomno zahtevajo od zavarovalnic, da v središče
svojega delovanja ponovno postavijo zavarovanca. Prihodnost zavarovalnic je torej v tem,
da se spet osredotočijo na zavarovanca, zato si morajo ves čas postavljati vprašanja, kot so
– kaj zavarovanca zanima, kako se obnaša, kako živi, kaj potrebuje, kaj mu lahko ponudimo
in kako pomagamo. Zavarovalnice, ki bodo spremenile svojo kulturo poslovanja, upoštevale
specifične potrebe posameznega zavarovanca in mu omogočile takšno zavarovanje ali
nabor zavarovanj, ki mu bodo, kot rečemo, pisana na kožo, pri tem pa na različne načine
uporabljale sodobno tehnologijo, bodo pridobile zvestega zavarovanca, ki za to, da bo ostal
pri posamezni zavarovalnici, ne bo potreboval daril ali drugačnega dodatnega prepričevanja.
ABSTRACT
Insurance companies have had in recent years their focus on expanding market share and
increase in profits and because of that they have helped to develop a so-called “spoiled
insured” who is interested only in additional offers, provided by the insurance company and
short-term benefits of this additional offer which convinced him/her to enter into a specific
insurance. This mode of operation brings all participants only short-term effects and very
little or no long-term effects, which would be useful for the entire insurance market.
Changes in Slovenian insurance legislation and the new European directive on the distribution
of insurance products will undoubtedly put the insured in a centre of insurance company
activities. Because of a fact that the future of insurance companies lays in putting the insured
person in the centre, they will have to constantly ask themselves questions such as - what
the insured want to know, how he/she behaves, how he/she lives, what he/she needs, what
to offer and how to help. Insurance companies, which will in change their business culture,
take into account the specific needs of the insured or make tailored insurance to each
insured and take a variety of ways of using new technology, will gain a loyal insured and will
not need gifts or other additional persuasion to remain in the individual insurance company.
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1. UVOD
Živimo v družbi neprestanih sprememb, ki so povezane zlasti z razvojem novih tehnologij.
Vendar – ali je realnost, v kateri živimo, res nova realnost? Lahko za spremembe, ki se dogajajo
pred našimi očmi, rečemo, da jih nismo niti pričakovali niti soustvarili? Nas je »nova realnost«
res presenetila nepripravljene in neopremljene?
Zavarovalnice so v zadnjih letih s svojo usmerjenostjo v širitev tržnega deleža in večanje
dobičkov pomagale razviti kulturo t. i. razvajenega zavarovanca, ki ga zanima le, kaj mu
lahko posamezna zavarovalnica ponudi poleg zavarovanja, da mu bo prineslo kratkotrajno
korist in ga prepričalo, da bo določeno zavarovanje sploh sklenil. Ob prvi priložnosti in ob
prvi novi, boljši, bolj privlačni ponudbi, ki se mu bo ponudila, bo takšen zavarovanec, ne
da bi o tem pretirano razmišljal, zamenjal zavarovalnico. Tovrstno delovanje prinaša vsem
udeležencem zgolj kratkotrajne učinke – zavarovalnici se za kratek čas zboljšajo prodajne
številke, zavarovanec pa je bogatejši za kratkoročni užitek darila, ki ga prejme ob sklenitvi
posameznega zavarovanja.
Morda je nastopil čas, ko se je treba ustaviti in vrniti h koreninam.
Zavarovalništvo je prvotno nastalo zaradi potrebe po zmanjševanju tveganj posameznikov,
ki so izvajali pomorsko-trgovske dejavnosti, zatem pa se je razvijalo zlasti v smeri zaščite pred
nepredvidenimi prihodnjimi dogodki ter zaradi želje in potrebe po večji socialni in drugi
varnosti ob morebitnem nastopu okoliščin, ki bi predstavljale za posameznika preveliko
finančno in siceršnje breme.
Zavarovalništvo, zlasti razvoj le-tega v oblike, ki jih poznamo zdaj, je že od začetkov temeljilo
na vrednoti vzajemnosti – skupina zainteresiranih posameznikov je vplačevala premije,
katerih izplačila so nato koristili tisti, ki so utrpeli škodo iz zavarovanega dogodka. Opisani
temelj predstavlja okvir, ki bi moral zavarovalnicam pomagati ovrednotiti in prevrednotiti
njihovo vizijo ter začrtati nove cilje. Pogled v preteklost pa ne pomeni nostalgije po nečem,
kar je minilo, temveč analizo tistega, kar je bilo osnovano na pravih temeljih in lahko pomaga
zavarovalnicam oblikovati nove razvojne poti, ki bodo omogočale drugačno ravnanje.
Spremembe slovenske zakonodaje na področju zavarovalništva in nova evropska direktiva
o distribuciji zavarovalnih produktov nedvomno postavljajo zavarovalnicam zahtevo, da
v središče svojega delovanja ponovno postavijo zavarovanca. Seveda se zdi, da je temelj
delovanja vsake zavarovalnice že zdaj zavarovanec, a ob tem je osredotočenost na to, da mu
je treba na vsak način prodati določeni zavarovalni produkt, saj bo ta zavarovalnici prinesel
dobro prodajo, tako velika in močna, da se pozablja na osnovno poslanstvo zavarovalnice –
usmerjenost v zavarovanca in njegove potrebe.
Prihodnost zavarovalnic je torej v tem, da ponovno postavijo zavarovanca v središče. Spričo
tega si morajo ves čas postavljati vprašanja, kot so – kaj zavarovanca zanima, kako se
obnaša, kako živi, kaj potrebuje, kaj mu lahko ponudimo in kako pomagamo. Zavarovalnice,
ki bodo upoštevale specifične potrebe posameznega zavarovanca in mu omogočile takšno
zavarovanje ali nabor zavarovanj, ki mu bodo pisana na kožo, bodo pridobile zvestega
zavarovanca, ki za to, da bo ostal pri posamezni zavarovalnici, ne bo potreboval daril ali
drugačnega dodatnega prepričevanja.
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2. KORENINE ZAVAROVALNIŠTVA
2.1 Razvoj zavarovalništva do 20. stoletja
Zavarovalništvo ni izum sodobnega časa, temveč so ga poznali že Kitajci in Babilonci v 3.
in 2. stoletju pred našim štetjem. Zavarovalništvo, kot so ga poznali Kitajci, je obsegalo
prerazporeditev ene vrste blaga na večje število ladij, s čimer so zmanjšali škodo, ki bi nastala,
če bi se katerakoli od ladij potopila. Babilonci pa so razvili sistem, ki je postal tudi del znanega
Hamurabijevega zakonika in so ga uporabljali zlasti prvi mediteranski pomorski trgovci.
Kadar je namreč trgovec najel kredit, s pomočjo katerega je lahko izvedel prevoz svojega
blaga, je moral kreditodajalcu plačati še dodatno vsoto, na podlagi katere je kreditodajalec
jamčil, da bo v primeru kraje blaga ali njegovega uničenja pri prevozu dani kredit preklical.
Zavarovalniške načine zaščite blaga so poznali tudi trgovci na Rodosu (1. stol. pr. n. št.), kjer
so razvili t. i. sistem splošne povprečne vrednosti. Plačilo le-te je trgovcem zagotovilo, da so
lahko blago natovorili in odposlali skupaj z eno ladjo, zbrana premija pa je bila namenjena
tistemu trgovcu, katerega blago se je med plovbo morda poškodovalo.
Prva oblika zavarovalniške pogodbe je nastala v Genovi (14. stol.) in je omogočala, da
je bilo zavarovanje obravnavano ločeno od morebitnih kreditnih ali drugih podobnih
dogovorov, kot kritje sklenjenih zavarovalnih pogodb pa so bila najpogosteje jamstva glede
prenosa lastništva posestev. Takšna ločitev se je kot uspešna najprej izkazala v pomorskem
zavarovanju.
Zavarovalništvo je zelo napredovalo v obdobju razsvetljenstva, ko se je zaradi velikega požara
v Londonu leta 1666 začelo razvijati premoženjsko zavarovalništvo. Ob koncu 17. stoletja je
Edward Lloyd odprl znamenito Coffee House, ki je postala prostor, kjer so se srečevali tisti, ki
so želeli svoje blago in ladje zavarovati, in tisti, ki so bili takšne posle pripravljeni zavarovati.
Takšna neformalna srečanja so pripeljala do ustanovitve zavarovalnice Lloyd's of London.
Slika 1: Lloyd's Coffee House je bila prva pomorska zavarovalnica

Vir: Https://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd's_Coffee_House.
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Življenjska zavarovanja so se začela tržiti šele leta 1706, in sicer je prvo ponudilo podjetje
Amicable Society for a Perpetual Assurance Office, ki je bilo ustanovljeno kot vzajemna
zavarovalna družba. Nato so bila v 19. stoletju oblikovana prva nezgodna zavarovanja, države
pa so začele razvijati nacionalne programe zavarovanj, ki so obsegala zlasti zagotavljanje
pokojnin delavcem s pokojninskimi skladi, nezgodnimi zavarovanji in prvimi oblikami
zdravstvenih zavarovanj.
2.2 Razvoj vzajemnih družb
Prva vzajemna zavarovalna družba je bila ustanovljena v Angliji leta 1696 in je ponujala
požarno zavarovanje. Mnogo vzajemnih družb so vzpostavili kmetje, ki niso zmogli plačevati
zavarovalnih premij, ki so jih od njih zahtevale večje zavarovalne družbe. Vzajemne družbe
so zato ustanavljali v manjših lokalnih območjih, kar jim je omogočalo, da so lahko vzdrževali
razumno višino premije. Ko je bila po letu 1879 ustanovitev vzajemnih družb urejena tudi
zakonodajno, so te v različnih oblikah množično nastajale po vsej Angliji.
Zavarovalnic, ki bi ponujale življenjska zavarovanja, pred vzpostavitvijo modela vzajemnosti
skorajda ni bilo, zatem pa so postale vzajemne zavarovalne družbe za življenjska zavarovanja
v Angliji do leta 1859 najhitreje rastoča vrsta zavarovalnic. Ko je po tem letu država začela
sprejemati pravila boljše prakse, ki so jih morale upoštevati vse zavarovalne družbe, ne glede
na obliko, se je razvoj vzajemnih zavarovalnih družb upočasnil, hitreje pa so se razvijale
zavarovalno delniške družbe.
2.3 Kaj nas zgodovina uči?
Kratek zgodovinski pregled razvoja zavarovalništva nam brez dvoma pokaže močno
povezavo med posamezniki ali podjetjem, ki želijo zaščititi sebe (svoje podjetje) in svojo
prihodnost (prihodnost podjetja) pred nepredvidenimi situacijami, ter zavedanjem okolja
(družbe), da je takšna zaščita nujno potrebna za normalno delovanje celotne družbe.
Zavarovalništvo je bilo že od vseh začetkov povezano z varno prihodnostjo posameznika,
oblike zavarovanj pa s specifičnimi potrebami tistih, ki so delovali v posameznem
okolju. Zavarovanje je torej zelo osebna, subjektivna dejavnost, ki je tesno povezana s
posameznikovim življenjem ter njegovimi občutki in čustvi glede prihodnosti. Zavarovalnice
v resnici ves čas nagovarjajo zavarovančeva čustva, njegove zelo osebne okoliščine, v katerih
je velikokrat ranljiv in občutljiv, zato bi se morale v vsakem trenutku svojega delovanja
zavedati poslanstva in vloge, ki jo imajo v življenju zavarovancev.
3. SPREMEMBA V KULTURI POSLOVANJA
3.1 Kaj pomeni sprememba v kulturi poslovanja?
Kljub temu da so bili temelji zavarovalnic v zgodovini zasnovani drugače, so se te v zadnjih
letih usmerile zlasti v prodajo zavarovalnih produktov, ki so bili oblikovani zgolj z vidika čim
večje donosnosti. Zavarovalnice so torej vse svoje sile usmerile v čim boljšo, čim uspešnejšo
prodajo zavarovalnih produktov, pri doseganju prodajnih ciljev pa niso izbirale sredstev.
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Šele ob nastopu gospodarske krize in zmanjšanju pobranih premij so začele ponovno
začele ugotavljati, da se dozdajšnji načini prodaje zavarovanj ne kažejo več kot edini pravi in
primerni za njihov razvoj.
Gospodarska kriza pa ni edina zunanja okoliščina, spričo katere so morale zavarovalnice
spremeniti svoje pristope in pogled na zavarovalne produkte in zavarovanja. K temu jih silijo
tudi nove tehnologije, ki pomembno preoblikujejo odnos do potrošnika.
Različne študije1 o prihodnjih smereh razvoja zavarovalništva ugotavljajo, da bo imela
primerjalno prednost pred drugimi zavarovalnicami le tista, ki ji bo uspelo razviti poslovno
kulturo, ki se bo sposobna hitro prilagajati, ki se bo zavedala tveganj in bo usmerjena v
zavarovanca. Zavarovalnica bo zgolj s tako vzpostavljeno poslovno kulturo dosegla resnične
spremembe in prinesla v okolje, v katerem deluje, pravo vrednost. Usmerjenost v jasno
zavedanje o tveganjih poslovanja in v še večjo zaščito potrošnika je nedvomno mogoče
razbrati tudi iz ravnanja zavarovalniškega regulatorja (v evropskem in posledično tudi
slovenskem zavarovalniškem prostoru), posledica tega pa so spremembe, ki jih vsebuje
novi slovenski zakon, ki ureja zavarovalništvo, ter nedavni sprejem direktive o distribuciji
zavarovalnih produktov, o kateri pišem v nadaljevanju tega prispevka.
Če se torej zavarovalnica želi prilagoditi spremembam na trgu, mora nedvomno najprej
spremeniti svojo kulturo poslovanja. To ne pomeni zgolj delati tisto, kar je prav z etičnega
vidika, temveč je kultura podjetja zlasti v jasnem zavedanju o ciljih in v aktivnostih, ki jih
morajo, da bi te cilje dosegli, udejanjati vsi zaposleni. Spremembe v podjetju so mogoče, če
so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. spremenjena kultura,
2. potrošnik je v središču,
3. zaposleni so obveščeni in zavzeti,
4. podjetje upravlja s tveganji in ima vzpostavljen sistem odgovornosti,
5. podjetje sprejema inovacije in jih je sposobno vključiti v svoj proces dela.
Kultura podjetja predstavlja bistveni element pri uresničevanju pomembnejših sprememb
v podjetju, zlasti kadar je to na točki preloma in so spremembe nujne za nadaljnjo rast
in razvoj. Če je, denimo, cilj podjetja postaviti kupca v središče, podjetje cilja navkljub
vzpostavljenimi različnimi marketinškimi ali drugim procesom ne bo doseglo, če se v samem
temelju ne bo spremenilo vedenje zaposlenih pri njihovem odnosu s kupci.
Kako ravna podjetje s svojimi kupci, je odločilnega pomena pri razvoju kulture podjetja.
Ideja o potrošniku, ki je postavljen v središče, predstavlja še veliko več od navedenega.
Če zaposleni v zavarovalnici pri vsem svojem delu na prvo mesto postavijo zavarovanca,
bodo veliko laže pritegnili potencialne zavarovance, si pridobili njihovo zaupanje in hitreje
zaznali njihove spremenjene potrebe. V temelju to pomeni preobrat v prodaji zavarovalnih
produktov, ki terja natančnejši vpogled v to, kaj potrošniki dejansko želijo, potrebujejo in so
za to tudi pripravljeni plačati.
Posledica postavitve kupca v središče je kultura večje obveščenosti. Nove tehnologije
omogočajo, da lahko zavarovalnice vzpostavijo z zavarovanci tesnejše in pogostejše odnose
ter tako bolje razumejo njihove potrebe in pričakovanja. Če zaposleni pri svojem delu
uporabljajo sodobno tehnologijo, zaradi česar jim ta postane blizu in domača, bodo tudi
laže in bolje izrabili možnosti, ki jih tehnologija prinaša. To bo posledično pripomoglo k
razvoju celotnega podjetja.
1

Insurance 2020: Unleashing the value from values, PwC 2013.
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Če usmerjenost v potrošnika določa smer razvoja podjetja, upravljanje s tveganji in
vzpostavljeni sistem odgovornosti oblikujeta način poslovanja podjetja. Pri kulturi
podjetja je namreč pomembno, ali je upravljanje s tveganji razumljeno kot delo, ki ga izvaja
notranja služba za upravljanje s tveganji, ali kot bistveni dejavnik pri delu in ocenjevanju dela
vsakega zaposlenega. Večje zavedanje o tveganjih, odločanje na podlagi ocene tveganja in
večja odgovornost omogočajo jasneje razumeti izpostavljenost podjetja na trgu.
Na hitro spreminjajočem se trgu bo podjetje, v katerem imajo razvito kulturo sprejemanja
inovacij in so te sposobni vključiti v proces dela, hitreje doseglo zastavljene cilje.
Nekatere zavarovalnice si že prizadevajo preoblikovati svojo poslovno kulturo in jo prilagoditi
novim tržnim razmeram, velika večina pa te spremembe zaznava le na površju. Visokih
pričakovanj in namenov, ki jih imajo, jim zato ne uspe prevesti v resnične spremembe,
ki bi upoštevale zlasti vedenje in način odločanja njihovih zaposlenih v procesu dela in
sprejemanja odločitev. Spremembe v podjetju je namreč mogoče doseči le, če se spremeni
tudi vedenje zaposlenih. Da bi nam to uspelo, ni dovolj le razvijati njihove komunikacijske
spretnosti in jim ponuditi različne druge treninge, temveč je treba preučiti navade zaposlenih
in jih aktivno preoblikovati.
3.2 Kako začeti?
Kultura podjetja se mora vedno začeti spreminjati pri upravah in neposrednih vodjih. Če ti
ne zaznajo, da je treba v nekaterih delih ali celo bistveno predrugačiti kulturo poslovanja
podjetja, do sprememb ne bo prišlo ali pa bodo te kozmetične, zgolj na zunaj vidne izboljšave,
morda celo sprememba na slabše.
Raziskava, ki so jo pripravili v družbah Ernst & Young in Forbes Insight,2 ugotavlja, da večina
vodstvenih delavcev ne zna ugotoviti vzroka za nezaupanje kupcev ter da v primerjavi z
uporabo novih tehnologij še zmeraj bolj zaupajo zaposlenim v prodajnih oddelkih, ki pa
si pri svojem delu ne pomagajo z možnostmi, ki jih prinaša nova tehnologija. Navedeno
privede do tega, da se vodstveni delavci večinoma še vedno zanašajo na stare prodajne
trike in ne iščejo novih, boljših prodajnih poti, zlasti takšnih, ki bi podjetju pomagale dvigniti
zaupanje pri kupcih.
Zaupanje kupcev v blagovno znamko podjetja je bistveno za njegov nadaljnji razvoj, čeprav
se tega v veliki večini podjetij ne zavedajo ali se ne zavedajo dovolj. Ko so ugotavljali vzroke za
to, da so izgubili zaupanje svojih kupcev, jih je namreč od več kot 300 anketiranih vodstvenih
delavcev le 34 odstotkov odgovorilo, da razumejo, da izguba zaupanja vpliva na vrednost
podjetja, le 30 odstotkov od vprašanih pa jih je navedlo, da lahko opredelijo, katera je bila
tista izkušnja kupca, zaradi katere je nehal zaupati v blagovno znamko podjetja ali podjetje.

2

Building trusted relationships trough analytics and experience, EY and Forbes Insight, 2015.
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Slika 2: Razumevanje izgube zaupanja kupcev

Vir: Building trusted relationships trough analytics and experience, EY and Forbes Insight, 2015.
Podjetja se morajo zavedati, da je sodelovanje s kupci ključni del pri vzpostavljanju zaupanja.
Pomembneje kot pridobiti si zaupanje z načini in metodami, ki se zdijo najboljši podjetju,
je prepustiti kupcem, da sporočijo, kateri so tisti elementi, ki njim predstavljajo zaupanje v
posamezno blagovno znamko ali podjetje. Da bi ugotovili slednje, je treba imeti več stika s
kupci, z njimi več komunicirati in slišati njihove predloge ter jih ne zgolj nagovarjati k nakupu.
4. ZAVAROVANEC V SREDIŠČU
4.1 Izkušnje zavarovanca z zavarovalnico
Zavarovalnice kljub naravi svojega dela ter vrsti produktov in storitev, ki jih ponujajo svojim
potencialnim strankam, ne izrabljajo možnosti, ki so jim na voljo. Zavarovalnice imajo namreč
tako malo stika s svojimi zavarovanci, da je lahko prav vsak stik z njimi tisti kritični trenutek
ali »trenutek resnice«, v katerem se pokaže realni odnos zavarovancev do zavarovalnice, pri
kateri imajo sklenjena zavarovanja.
Po podatkih mednarodne raziskave o potrošnikih na področju zavarovalništva, ki jo je leta
2014 opravilo podjetje Ernest & Young,3 je potrošnikova izkušnja tista, ki spremeni njegov
pogled na zavarovalnico. Zato je pomemben vsak stik zavarovalnice z zavarovanci, zlasti če
je teh stikov malo.
Navedena raziskava je ugotovila tudi, da bodo potrošniki bolj gotovo poročali o pozitivni
izkušnji z zavarovalnico, če bodo z njo stopili v stik v zgodnji in srednji fazi življenjskega cikla
izkušnje. Izkušnja zavarovanca je namreč razdeljena na naslednje faze:
1. izobraževanje,
2. raziskava,
3. odločitev,
4. nakup,
5. vzdrževanje,
6. storitev.

3

EY 2014 Global Customer Insurance Survey, Reimagining customer relationships.
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Potrošniki so pri štirih fazah poročali o pozitivnih izkušnjah z zavarovalnico, in sicer pri
poizvedovanju o vrsti zavarovanja (73 %), pridobivanju informacij o novi sklenitvi (82 %) ter
pri dodatnih informacijah o tej sklenitvi (89 %). V poznejših fazah izkušnje potrošnikov niso
bile več tako dobre, saj so poročali o precej visokem negativnem rezultatu pri spremljanju
reševanja škodnega zahtevka (27 %), reševanju spora glede odločitve o škodnem zahtevku
(28 %), spremembi obstoječe police (22 %) ter glede višanja premije (30 %).
Slika 3: Izkušnje zavarovancev z zavarovalnicami glede na posamezni življenjski cikel pri
zavarovanju

Vir: EY 2014 Global Customer Insurance Survey.
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Zavarovance, ko se odločajo o zavarovanju, najprej zanima, kaj zavarovanje ponuja glede na
višino premije (ang. value for money), nadalje jim je pomembno, da je vsebina zavarovanja
takšna, da jo lahko brez težav razumejo, da je jasno predstavljena, da je zavarovanje
enostavno skleniti ter da ga ponuja zavarovalnica, ki ima na trgu ugled. Zavarovancem je
pomembno tudi, da priporočena polica najbolje ustreza njihovim potrebam in zmožnostim.
Slika 4: Dejavniki odločanja zavarovanca pri izboru zavarovanja in zavarovalnice

Vir: EY 2014 Global Customer Insurance Survey.
Celovita izkušnja, ki jo ima zavarovanec z zavarovalnico v vseh fazah trajanja zavarovalnopogodbenega odnosa, je tista, ki je bistvena pri odločitvi zavarovanca, da bo ta odnos z
zavarovalnico nadaljeval tudi v prihodnje. Če je izkušnja zavarovanca v katerikoli fazi slaba
ali celo negativna, obstaja večja verjetnost, da ne bo želel ostati pri trenutni zavarovalnici.
Zavarovalnice se morajo zato truditi, da izboljšajo izkušnje svojih zavarovancev, in sicer
od trenutka, ko ti prvič stopijo v stik z zavarovalnico, do trenutka, ko vložijo zahtevek za
izplačilo zavarovalnine zaradi nastanka škodnega dogodka. Pozitivna izkušnja zavarovanca
pa bo v celoti odvisna od posameznih poslovnih procesov v zavarovalnici, pri čemer
se morajo zaposleni pri vsakem procesu – od prodaje, sklenitve zavarovalne pogodbe,
reševanja zahtevkov, reklamacij, do trenutka izplačila škode – zavedati, da je v središču
zmeraj zavarovanec, tj. njegove potrebe, želje in pričakovanja. Pri vsakem procesu je
bistvena tudi integracija načina upravljanja s tveganji in sistema odgovornosti, ki tako ne
bosta le aktivnosti, ki jih izvaja služba za upravljanje s tveganji ter morda še katera od služb
v zavarovalnici, temveč sestavni del v odločanju tudi pri najmanjših in najmanj pomembnih
odločitvah, ki jih zaposleni vsakodnevno sprejemajo pri svojem delu.
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4.2 Uporaba novih tehnologij kot možnost tesnejšega stika z zavarovancem
Potrošniki so v svoj vsakdan že skoraj v celoti prevzeli digitalno realnost in možnosti, ki jih
prinašajo nove tehnologije. Ker je digitalna realnost nekaj, čemur se ni več mogoče izogniti,
se morajo temu prilagoditi tudi zavarovalnice. Predvsem bi morale preoblikovati prodajne
poti, ki jih trenutno uporabljajo, in spremeniti odnos do zavarovancev.
Za zavarovance je stik, ki ga imajo z zavarovalnico, kljub uporabi sodobnih tehnologij še
zmeraj zelo pomemben, zato morajo zavarovalnice to potrebo vključiti v stroškovno
učinkovito večkanalno strategijo.
To, kako zavarovalnice delujejo na razvijajočem se digitalnem področju, bo v naslednjih letih
zmeraj bolj pomembno. Pri tem bo v ospredju primerno odzivanje na potrebe zavarovancev
na vse bolj digitaliziranem trgu, prav tako pa bo pomembno, da bo zavarovalnica pokazala,
da zna videti in izkoristiti vse ali čim več digitalnih priložnosti, ki obstajajo.
Če želi zavarovalnica ugotoviti, kakšne so trenutne potrebe njenih zavarovancev, in hkrati
čim bolj natančno opredeliti tudi najbolj verjetne prihodnje potrebe le-teh, mora pri tem
uporabljati različne analitične metode. Te so v dobi razvoja digitalnih tehnologij vedno boljše
in omogočajo zavarovalnicam, da lahko velike količine podatkov, s katerimi razpolagajo, laže
in bolj natančno uporabijo pri oblikovanju novih, drugačnih pristopov do zavarovancev. Že
omenjena raziskava Ernst & Young in Forbes Insight kaže, da zna uporabiti različne analitične
metode, ki omogočajo oblikovati boljše pristope – tj. takšne, ki upoštevajo resnične potrebe
potrošnikov –, le 37 odstotkov anketiranih podjetij.
Slika 5: Sposobnost uporabe analitičnih metod pri oblikovanju boljših pristopov do
potrošnikov

Vir: Building trusted relationships trough analytics and experience, EY and Forbes Insight, 2015.
T. i. veliki podatki (ang. big data) in drugi dragoceni podatki, s katerimi razpolagajo posamezne
zavarovalnice, pomagajo izboljšati profilacijo zavarovancev in ustvariti zavarovalne produkte,
ki bodo narejeni po meri zavarovanca. Zavarovalnici tovrstni podatki omogočajo tudi bolj
natančno in strokovno pristopiti k izdelavi pogojev za sprejem v zavarovanje ter določanju
cenovnih tveganj. Prav tako podatki pomagajo tudi pri izboljšanju kulture poslovanja in pri
strateškem pogledu glede nadaljnjega razvoja zavarovalnice.
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Kljub možnostim uporabe analitičnih metod, ki že obstajajo in bi jih podjetja lahko uporabila
za izboljšanje poslovanja, 37 odstotkov podjetij iz analize EY in Forbes Insight svojih kupcev
še zmeraj ne segmentira, prav tako pa 41 odstotkov anketiranih podjetij možnosti naprednih
analitičnih metod ne uporablja pri razumevanju obnašanja, želja in potreb svojih kupcev.

Slika 6: Uporaba analitičnih metod pri izboljšanju poslovanja podjetij

Vir: Building trusted relationships trough analytics and experience, EY and Forbes Insight,
2015.
Številne analize o obnašanju sodobnega potrošnika kažejo, da ta pri nakupu zmeraj pogosteje
uporablja nove tehnologije, slednje pa tudi sicer spreminjajo nakupovalne navade. Glede na
to potrošniki pričakujejo, da bodo sodobne tehnologije uporabljale tudi blagovne znamke,
kjer kupujejo (oziroma pri nakupu samem), zlati pa pri tem iščejo tiste blagovne znamke in
tista podjetja, ki kakorkoli izstopajo v množici enakih ali podobnih ponudnikov.
4.3 Regulator kot pospeševalec sprememb v zavarovalnicah glede odnosa do
zavarovancev
Evropska komisija in evropski zavarovalniški regulator sta prepoznala težave, s katerimi
se srečujejo zavarovanci v stikih z zavarovalnicami, zato sta v začetku leta 2016 sprejela
direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov, ki jo bodo morale države Evropske unije v
svojo zakonodajo preliti v prihodnjih dveh letih. Cilj sprememb je zagotoviti večje varstvo
potrošnikov in po mnenju avtorice tega prispevka ponovno postaviti zavarovanca v središče
delovanja zavarovalnice.
Namen nove direktive je:
- razširiti področje njene uporabe na vse distribucijske kanale, vključno z zahtevami za
tiste, ki zavarovalne produkte tržijo kot svojo dopolnilno dejavnost;
- opredeliti, obvladovati in ublažiti nasprotja interesov različnih deležnikov na
zavarovalniškem trgu;
- poostriti sankcije in ukrepe, če pride do kršitev ključnih določb direktive;
- izpopolniti ustreznost in objektivnost zavarovalnega svetovanja;
- poskrbeti, da bodo poklicne kvalifikacije prodajalcev ustrezale zapletenosti produktov, ki
jih prodajajo;
- pojasniti postopek za čezmejno vstopanje na trg.
Skladno s sprejeto direktivo bo moral potrošnik, preden bo sklenil pogodbo o zavarovanju,
prejeti informativni papir, na katerem bodo v razumljivem jeziku navedene standardizirane
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informacije o vrsti zavarovanja, pogodbenih obveznostih, kritjih in nekaterih tveganjih ter
drugih elementih pogodbe.
V Sloveniji je začel z letom 2016 veljati tudi novi Zakon o zavarovalništvu, ki je v slovenski
pravni red prenesel evropsko direktivo Solventnost 2. Ta daje večji poudarek dobremu
obvladovanju tveganj v zavarovalnicah in močnemu notranjemu nadzoru, s tem pa naj bi se
povečala tudi raven varstva zavarovancev.
Oba nova pravna dokumenta sta bila sprejeta z namenom zagotoviti večjo zaščito
zavarovanca. Zavarovalnice ju morajo oziroma ju bodo morale upoštevati, to pa jih bo brez
dvoma prisililo k temu, da bodo morale spremeniti kulturo poslovanja. Da je zavarovalnica
res spremenila svojo kulturo poslovanja, bo brez dvoma jasno takrat, ko ji bodo zavarovanci
sporočili, da so prepoznali njen trud glede oblikovanja takšnih zavarovalnih produktov, ki
so resnično namenjeni njihovim potrebam, nedvoumni in jasni ter resnično zagotavljajo
varnejšo prihodnost njim in njihovim svojcem.
5. SKLEP
Zavarovalnice so v zgodovini nastajale iz potreb posameznikov po zagotavljanju varnosti.
Vedno so bile v neposrednem stiku z zavarovancem in so dobro poznale njegove potrebe.
Ta stik se je – zlasti zaradi želje po doseganju čim večjih tržnih deležev in dobička – počasi
rahljal in se v zadnjih letih skorajda povsem izgubil.
Nove razmere na trgu, predvsem hitro spreminjajoče se potrebe zavarovancev zaradi vse
večje uporabe novih tehnologij, silijo zavarovalnice k spremembi načina delovanja. Zavedati
se težav in omejitev je prva potrebna aktivnost, ki jo morajo zavarovalnice resno preveriti
v svojem načinu poslovanja. Nadalje morajo sprejeti dejstvo, da prodaja zavarovalnih
produktov, kakor je potekala do zdaj, ni več ustrezna, saj se ne sklada več s potrebami
in zahtevami zavarovancev. Zavarovalnice se spremembam trenutno upirajo tako, da
potencialnim zavarovancem ponujajo različne ugodnosti in darila, če se ti odločijo skleniti
zavarovanje pri njih. A takšen način je dolgoročno neuspešen, saj so zavarovanci vsem darilom
navkljub nezadovoljni z zavarovalnico, ki jim na začetku – tudi zaradi daril – daje občutek, da
jim veliko nudi, realnost med obljubljenim in dejanskim pa se pokaže ob nastanku škodnega
dogodka in vložitvi zahtevka za izplačilo zavarovalnine. Predstavljeno ravnanje zavarovalnic
je finančno neprimerno, saj imajo z razdeljevanjem daril ob sklenitvi velike stroške. Zneske,
ki jih zdaj namenjajo za različna darila in ugodnosti, bi morale zavarovalnice nameniti
oblikovanju zavarovalnih produktov, ki bodo odražali dejanske potrebe zavarovancev in jih
bodo slednji zato tudi želeli skleniti.
Zavarovalnice se torej ne morejo več izogibati uporabi novih tehnologij, in sicer morajo
biti te navzoče v vseh fazah delovanja. Pri tem je nujno uporabiti in ustrezno analizirati
podatke v predrazvojni fazi, saj lahko z različnimi prediktivnimi metodami razvijemo dobre
zavarovalne produkte. V fazi ponujanja zavarovalnega produkta potencialnim zavarovancem
pa je pomemben stik z zavarovancem, ki bo prav tako lahko boljši, če bodo zavarovalnice
ustrezno izrabile možnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije.
Vse opisano pomeni spremembo organizacijske kulture v zavarovalnicah, ki se začne
pri zaposlenih. Če namreč zaposleni ne bodo sprejeli drugačnega odnosa v poslovanju z
zavarovanci – če torej od trenutka oblikovanja produkta, prodaje in reševanja škode ne bodo
razumeli, da je bistvo njihovega delovanja v tem, da je zavarovanec v središču njihovega
dela –, se spremembe ne bodo zgodile, zavarovalnica kot taka pa bo nazadovala in še bolj
izgubila zaupanje zavarovancev.
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Zahteve regulatorja gredo v smeri zaščite zavarovancev, zavarovalnice pa teh zahtev ne
smejo jemati kot vsiljenih od zunaj, kot nekaj, čemur morajo zgolj zadostiti do tiste mere, da
z regulatorjem ne bodo imele prevelikih težav. Zavarovalnice bi morale zahteve regulatorja
razumeti kot priložnost za vpeljavo korenitih sprememb v poslovanje z zavarovanci, kot
možnost, da z zavarovanci zgradijo odprte, jasne, neposredne odnose, da omogočijo
zavarovancem začutiti, da zgolj zanje in zaradi njih oblikujejo posamezne zavarovalne
produkte. Zavarovanci bodo tako dobili zagotovilo, da so njihove želje in potrebe slišane in
uslišane.
Zavarovanec 360° je torej cilj, h kateremu bi morala stremeti vsaka zavarovalnica. Poslovni
model, ki ga nova realnost težko preseneti nepripravljenega.
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STRATEGIJA ZA NOVO REALNOST – ZAKAJ IN KAKO POVEČATI PREGLEDNOST
POSLOVANJA IN RAZKRITJE NASPROTIJ INTERESOV V ZAVAROVALNIŠTVU
STRATEGY FOR NEW REALITY – WHY AND HOW TO INCREASE BUSINESS TRANSPARENCY
AND CONFLICT OF INTEREST DISCLOSURE IN THE INSURANCE INDUSTRY
MAG. ANDREJ ŠERCER, VZAJEMNA, D. V. Z.

POVZETEK
Pri načrtovanju strategij za novo realnost bi morale zavarovalnice prepoznati in upoštevati
kot priložnost tudi vidik večje preglednosti poslovanja in razkritja nasprotij interesov.
Zavarovalnice so ponavadi osredotočene zlasti na poročanje regulatorju in na razkritja,
namenjena lastnikom, bistveno manj pozornosti pa namenjajo ustreznosti razkritij drugim
zainteresiranim deležnikom, med katerimi so ključni tudi zavarovanci. V prihodnje bodo
poleg razkritij v letnem poročilu zavarovancem dostopna tudi nova, podrobnejša razkritja
v poročilu o solventnostnem in finančnem položaju. Zavarovanci imajo prav tako pravico
poznati kriterije za presojo sposobnosti in primernosti članov organov vodenja, nadzora
in nosilcev ključnih funkcij ter politiko njihovega nagrajevanja. Povsem nove standarde se
pričakuje tudi na področju razkrivanja nasprotij interesov, še zlati v odnosu zavarovalnica in
posrednik ter zavarovanec, kjer bo v ospredju predvsem razkrivanje narave prejetega plačila
v zvezi z zavarovalno pogodbo.
ABSTRACT
Increasing business transparency and conflict of interest disclosure in the insurance industry,
should be taken as an opportunity in each insurance business strategy. Insurance companies
are usually focused on regulatory reporting and disclosure to the shareholders, much less
on disclosure to other stakeholders, in particular policyholders. In the future, in addition
to the disclosure in the Annual Report, the new disclosures in the Report on solvency and
financial condition will be accessible to the policyholders. They should also be familiar with
fit and proper requirements for persons who effectively run the undertaking or have other
key functions, and with the Remuneration policy. Completely new standards are expected in
the area of disclosure of conflict of interest. Particularly in relationship between the insurer
or broker and policyholder, which will focus in disclosure of the nature of the remuneration
received in relation to the insurance contract.
1. UVOD
Poslovodstva zavarovalnic se soočajo z dejstvom, da postaja eden od ključnih izzivov
negotovost, ki jo prinašajo napovedane makroekonomske, reformne in regulatorne
spremembe. To bo terjalo prilagoditve poslovnih modelov in strategij, v ospredje prihajajo
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nujnost učinkovitejšega upravljanja tveganj ter zahteve po povečani preglednosti poslovanja
in poročanju. Poraja se občutek, da se zaradi tega posledično zmanjšuje osredotočenost na
razvoj in prodajo produktov, obenem pa povečujejo regulatorni stroški.
Ali lahko gledamo na te spremembe tudi kot na priložnost za izboljšanje na tistih področij,
ki nam omogočajo povečati prepoznavnost in zaupanje pri naših zavarovancih in drugih
ključnih deležnikih? Eno od teh je gotovo vprašanje večje preglednosti poslovanja in razkritja
nasprotij interesov v zavarovalništvu. K temu nas spodbujajo tako novi standardi Solventnost
21 kot tudi pričakovana nova evropska pravila o distribuciji zavarovalnih produktov.2 Prav
tako te vidike poudarja dobra praksa korporativnega in notranjega upravljanja finančnih
institucij. Sodoben okvir učinkovitega sistema upravljanja namreč temelji na štirih ključnih
načelih3: odgovornosti, pristojnosti, preglednosti in poštenosti.4 To pomeni, da je vprašanje
preglednosti (transparentnosti) poslovanja zelo pomembno.
2. SPLOŠNO O VEČJI PREGLEDNOSTI POSLOVANJA IN RAZKRITJIH
2.1 Komu, kaj in kako razkrivati
Pri preglednosti poslovanja in razkritjih zavarovalnic niti ni glavna dilema kaj, kdaj in kako
razkriti, temveč zlasti, kako v poplavi vseh zahtevanih razkritjih oblikovati jasne vsebinske
informacije za vse ključne deležnike zavarovalnice, zlasti zavarovance. Če zavarovalnice
pri tem ne bodo dale prednosti zgoščenim in razumljivim informacijam pred množico
zapletenih podatkov, bo to lahko res le regulatorno breme, brez otipljive dodane vrednosti
in tržne prednosti.
Zavarovalnice so ponavadi osredotočene zlasti na poročanje regulatorju in na razkritja,
namenjena lastnikom. Bistveno manj pozornosti namenjajo ustreznosti razkritij drugim
zainteresiranim deležnikom, med katerimi so ključni tudi zavarovanci. A zavedati se morajo,
da se vsebina in način razkritja informacij regulatorju in lastnikom ne skladata nujno s
pričakovanji zavarovancev.
Kot medij javne objave se v zadnjih letih spodbuja zlasti javne objave na spletnih straneh.
Pri tem velja splošno pravilo, da mora način obveščanja zagotavljati javnosti enakopraven,
pravočasen in ekonomičen dostop do vseh pomembnih informacij. Besedilo javne objave
mora biti jasno, razumljivo in nezavajajoče.
Zavarovalnice se morajo pri oblikovanju razkritij zavedati, da je lahko poplava nepreglednih
in nerazumljivih informacij še bolj zavajajoča kot morebitna neobjava. Spričo tega bi si
morale zavarovalnice prizadevati posredovati svojim zavarovancev zlasti informacije, na
podlagi katerih povprečni zavarovanec lahko oceni trdnost in solventnost zavarovalnice,
poleg tega pa tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz njenih zavarovalnih produktov.
V nadaljevanju so prikazani ključni poudarki in razlike, značilne za zavarovalnice, ki so javne
ali nejavne družbe, ter novosti, namenjene razkritjem zavarovancev.
1
2
3
4

Direktiva 2009/138/ES z dne 25. 11. 2009 (direktiva Solventnost 2).
Direktiva 2016/97/ES z dne 20. 1. 2016 (direktiva IDD).
Šercer, A.: Okvir sodobnega modela notranjega upravljanja. Konferenca o skladnosti in etiki poslovanja, EISEP, Bled, 29. 9. 2015.
Ang. Accountability, Responsibility, Transparency, Fairness.
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2.2 Preglednost poslovanja zavarovalnic, javnih družb
Najvišjo stopnjo transparentnosti poslovanja se pričakuje od javnih družb, torej od
tistih, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organizirani borzni trg. Nekatere največje
zavarovalnice imajo ta status. Njihove dolžnosti razkrivanja nadzorovanih informacij določajo
zlasti Zakon o trgu finančnih inštrumentov,5 Pravila, Navodila in Priporočila Ljubljanske
borze6 ter tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb.7
Nadzorovane informacije so informacije, ki jih mora v skladu z zakonodajo razkriti javna
družba, pri čemer gre lahko za stalne oziroma periodične objave (npr. letno poročilo,
polletno poročilo), občasne ali »ad hoc« objave (npr. informacije o pomembnih deležih,
zlasti o spremembi pomembnih deležev, lastnih delnic, skupnega števila delnic itd.), druge
informacije o vrednostnem papirju ali izdajatelju (npr. sprememba pravic iz vrednostnega
papirja, nove izdaje vrednostnih papirjev ipd.) ter za notranje informacije.8
Če se osredotočimo zlasti na priporočila in dobro prakso Kodeksa upravljanja javnih
delniških družb, je v posebnem poglavju le-tega – »transparentnost poslovanja« – v zvezi
s tem poudarjenih nekaj ključnih priporočil. Tako naj bo sestavni del politike upravljanja
družbe tudi opredelitev strategije komuniciranja družbe, ki vključuje visokokakovostne
standarde pripravljanja in objavljanja računovodskih, finančnih in nefinančnih informacij.9
Družba obvešča javnost tako, da ne povzroča neenakomerne obveščenosti. Javna objava
vsebuje vse informacije, ki omogočajo vlagatelju v vrednostne papirje presoditi položaj in
oceniti vpliv poslovnega dogodka na ceno vrednostnega papirja. Besedilo javne objave
je jasno, razumljivo in nezavajajoče.10 Družba vzpostavi tak način obveščanja javnosti, da
zagotavlja delničarjem in javnosti enakopraven, pravočasen in ekonomičen dostop do vseh
pomembnih informacij.11
Ob dvomu je presoja na strani organov vodenja in nadzora družbe. V primeru kršitev ti
solidarno odgovarjajo za škodo, ki je nastala vlagateljem zaradi nepravilnega razkritja.
Ugotovimo lahko, da je vsebinski poudarek zlasti na razkritju informacij, ki jih potrebuje
vlagatelj, da bi lahko ocenil vpliv posameznega dogodka na položaj izdajatelja ali pravic iz
vrednostnega papirja. Predvsem pa je ključno, da so razkrite informacije jasne in razumljive,
zlasti pa nezavajajoče.
2.3 Preglednost poslovanja zavarovalnic, nejavnih družb
Za ostale nejavne družbe, ki jih je bistveno več kot javnih, se glede preglednosti poslovanja
uporabljajo zlasti določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),12 ki v zvezi s tem določa
zlasti razkritja v revidiranem letnem poročilu in njegovo javno objavo.13
5

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Ur. l. RS, št. 67/2007, s spremembami in dopolnitvami.
Pravila borze, Navodila za izdajatelje vrednostnih papirjev na borznem trgu, Priporočila javnim družbam za obveščanje,
www.ljse.si (pridobljeno 11. 4. 2016).
7
Kodeks upravljanja javnih delniških družb, www.ljse.si (pridobljeno 11. 4. 2016).
8
Več o tem v 3. poglavju ZTFI, Obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij.
6

9
10
11
12
13

Glej priporočilo, št. 20 v Kodeksu upravljanja javnih delniških družb.
Glej priporočilo, št. 20.1 v Kodeksu upravljanja javnih delniških družb.
Glej priporočilo, št. 21 v Kodeksu upravljanja javnih delniških družb.
Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami (ZGD-1).
Glej zlasti 70. in 58. člen ZGD-1.
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Novela ZGD-1F pa je leta 2015 prinesla novost, v skladu s katero morajo družbe, zavezane
reviziji, po zgledu javnih družb pripraviti in objaviti izjavo o upravljanju in spoštovanju
izbranega kodeksa upravljanja. In v to skupino spadajo tudi zavarovalnice.
To je spodbudilo pripravo novega Kodeksa upravljanja za nejavne družbe,14 ki vsebuje tudi
priporočila glede javnega poročanja.15 Priporočila so razdeljena na osnovno in napredno
raven, pri čemer se slednja približuje standardom, ki veljajo za javne družbe. Kodeks glede
javnega poročanja družb sicer postavlja v središče letno poročilo družbe, poleg tega pa prav
tako sprotno poročanje o finančnem in pravnem položaju ter poslovanju družbe z javno
objavo medletnih poročil, obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja ter ciljev
družbe itd.16
Različni akterji pa si ob tem ves čas prizadevajo vpeljevati v pripravo letnih poročil družb
in razkritja v njih dobro prakso. Najnovejši trendi in novosti pri razkritjih v poslovnem delu
letnih poročil so tako zlasti v spodbujanju razkritij glede naslednjih področij:17
• analize poslovanja, gospodarskih gibanj, vizije, strategije in načrtov,
• tveganja in upravljanja družb,
• trajnostnega razvoja.
Med najboljšimi letnimi poročili v zadnjem letu sta pri tem tudi letni poročili dveh
zavarovalnic.18
3. NOVOSTI PREGLEDNOSTI POSLOVANJA PO SOLVENTNOSTI 2
3.1 Poročilo o solventnostnem in finančnem položaju
Leta 2016 so na zavarovalniškem področju v polnosti zaživeli novi standardi Solventnost
2, ki odsevajo zlasti najnovejši razvoj na področju upravljanja zavarovalnic, kapitalskih
zahtev, obvladovanja tveganj in nadzora, s skupnim ciljem čim bolj zaščititi zavarovance.19
Bistvene vsebinske spremembe se delijo na področje kvantitativnih zahtev (t. i. prvi steber),
kvalitativnih zahtev in pravil za nadzor (t. i. drugi steber), nadzornega poročanja in javnega
razkritja informacij (t. i. tretji steber) ter nadzora skupine (t. i. streha).
Pomen ustreznega javnega razkritja informacij zavarovalnic je tako poudarjen tudi v
standardih Solventnost 2. Pri tem velja poudariti zlasti osrednjo novost, tj. vsakoletno
izdelavo in javno objavo poročila o solventnostnem in finančnem položaju (v nadaljevanju
tudi: PFSP).20 Ključna razkritja v njem so zlasti:21
14
Kodeks upravljanja za nejavne družbe, osnutek za javno razpravo. Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo,
razvoj in turizem, Združenje nadzornikov Slovenije, januar 2016, www.zdruzenje-ns.si (pridobljeno 11. 4. 2016).
15
Glej 10. poglavje Kodeksa upravljanja za nejavne družbe, zlasti priporočila za t. i. napredno raven.
16
Glej priporočilo, št. 10.6.1 Kodeksa upravljanja za nejavne družbe.
17
Poslovna akademija Financ, gradivo seminarja Vsebine letnega poročila (tveganja, analize, načrti, trajnostni razvoj, računovodski
del, novosti), 28. 1. 2016, Ljubljana.
18
Horvat, T., Benčina Čož, B.: Najboljša letna poročila imajo Krka, Zavarovalnica Tilia, Mercator IP in Osnovna šola Trzin. Finance, 18. 11.
2015.
19
Mednarodno združenje zavarovalniških nadzornikov IAIS je solventnost opredelilo kot zmožnost zavarovalnice, da lahko v vsakem
trenutku poplača obveznosti, ki nastanejo na podlagi sklenjenih zavarovalnih polic (IAIS, 2007).
20
Glej 261. člen ZZavar-1.
21
Glej tudi oddelek I in IV Smernic o poročanju in javnem razkritju EIOPA.
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-- opis poslov in delovanja zavarovalnice: zlasti uspešnost iz naslova zavarovalnih pogodb
ter donosnost naložb;
-- opis sistema upravljanja zavarovalnice in ocena njegove ustreznosti glede na profil
tveganj zavarovalnice: zlasti opis sistema korporativnega in notranjega upravljanja,
zahteve glede sposobnosti in primernosti članov organov vodenja in nadzora ter nosilcev
ključnih funkcij, opis sistema upravljana tveganj in lastne ocene tveganj in solventnosti
(t. i. ORSA), opis sistema notranjih kontrol, funkcije notranje revizije, aktuarske funkcije
ter izločenih poslov;
-- za vsako vrsto tveganja opis izpostavljenosti, koncentracije, občutljivosti in uporabljenih
tehnik za zmanjševanje tveganj: zlasti glede tveganj iz naslova zavarovalnih pogodb,
tržnega, kreditnega in likvidnostnega tveganja ter operativnega tveganja in drugih
pomembnih tveganj;
-- opis podlag in metod za vrednotenje sredstev, zavarovalno-tehničnih rezervacij in drugih
obveznosti;
-- opis upravljanja kapitala: zlasti lastni viri sredstev; zahtevani solventnostni kapital (t. i.
SCR) in zahtevani minimalni kapital (t. i. MCR), neskladnost z zahtevanima MCR ali SCR, z
obrazložitvijo vzrokov in posledic ter predvidenih ukrepov.
Večina navedenih podatkov je razmeroma zahtevnih in jih povprečni zavarovanec (potrošnik)
težko razume, zato se upravičeno poraja dvom o dejanski dodani vrednostni teh razkritij,
kljub temu da je bil namen zakonodajalca nedvomno dober. Tovrstni dokumenti so se že v
praksi pokazali kot dokaj obširni in podrobni, kar povprečnega uporabnika verjetno ne bo
pritegnilo k branju. Verjetno bi bilo ustrezneje, če bi po zgledu ureditve kapitalskega trga za
širšo javnost objavili le povzetke teh dokumentov.22
Kljub temu pa bodo lahko zavarovanci, katerih temeljni cilj je zlasti trdna in solventna
zavarovalnica, ključne informacije o tem razbrali predvsem iz opisa sistema korporativnega
in notranjega upravljanja, opisa sistema upravljanja tveganj in opredeljenega apetita do
prevzemanj tveganj zavarovalnice ter iz rezultatov lastne ocene tveganj in solventnosti. Poleg
tega pa bosta ključna kazalnika tudi višina zahtevanega minimalnega in solventnostnega
kapitala oziroma količnik kapitalske ustreznosti, ki bo omogočal tudi transparentno
primerjavo med zavarovalnicami.
V utemeljenih primerih23 bo mogoče razkritje nekaterih informacij tudi opustiti, zlasti če bi
lahko ob objavi le-teh konkurenčna zavarovalnica pridobila znatno neupravičeno prednost
ali če obstajajo obveznosti do zavarovancev glede varovanja poslovne skrivnosti. Pri tem pa
takšna izjema nikakor ne more veljati glede razkritja MCR in SCR.
Če bo vsebina iz PFSP že kako drugače objavljena (npr. pri zavarovalnicah, ki so javne družbe),
bo lahko regulator dovolil tudi le sklic na takšno objavo, če bo slednja po naravi in obsegu
enakovredna. V primeru večjih naknadnih sprememb, ki lahko vplivajo na ustreznost že
objavljenih informacij, pa se v zvezi z PFSP zahteva posodobitev in dodatne informacije.24

22

Glej 54. člen ZTFI glede objave povzetka prospekta in 200. člen ZISDU-3 glede dostopnosti dokumenta s ključnimi podatki za
vlagatelje (t. i. KID).
23

Glej 261. člen ZZavar-1, ki podobno kot ZTFI-1 omogoča regulatorju dovoliti takšno opustitev na podlagi utemeljene zahteve
zavarovalnice.
24

Glej 263. člen ZZavar-1, v katerem so kot večje spremembe predvidene: neskladnost z MCR (a ni mogoče predložiti realnega
kratkoročnega finančnega načrta); neskladnost s SCR (a ni predložen realen sanacijski načrt); prostovoljno, po presoji zavarovalnice.
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3.2 Razkritja prejemkov poslovodstva ter kriterijev sposobnosti in primernosti
Pri razkrivanju prejemkov članov organov vodenja ali nadzora je ZGD-1 prinesel določeno
transparentnost že pred leti – zlasti do skupščine (lastnikov) –, saj mora poslovodstvo seznaniti
delničarje s prejemki članov organov vodenja ali nadzora v preteklem letu, in sicer ločeno
za vsakega člana organa ter razčlenjeno vsaj na fiksne in variabilne prejemke, udeležbo v
dobičku itd. Takšna informacija mora biti razkrita tudi v prilogi k računovodskim izkazom,
kar velja tudi za politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora, če jo je določila
skupščina.25 Glede razkrivanja kriterijev sposobnosti in primernosti članov organov vodenja
in nadzora v ZGD-1 niso zapisane posebne določbe, razen da mora pred izvolitvijo za člana
nadzornega sveta na skupščini predlagani kandidat predstaviti svoje preteklo strokovno
izpopolnjevanje in delo, ki ga trenutno opravlja, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do
nasprotja interesov ali njegove pristranskosti.26
Novi Zakon o zavarovalništvu ne vsebuje dodatnih izrecnih določb o razkritju prejemkov
poslovodstva ter kriterijev sposobnosti in primernosti, podobno prav tako ne delegirana
uredba in smernice o sistemu upravljanja. V teh dokumentih je predpisana zlasti obveznost
sprejema in izvajanja postopkov ocenjevanja sposobnosti in primernosti ter politike
prejemkov.27 A opozoriti velja, da standardi Solventnost 2 kljub temu postavljajo povsem
jasno konceptualno izhodišče, da imajo zavarovanci (potrošniki) pravico poznati kriterije
za presojo sposobnosti in primernosti članov organov vodenja in nadzora ter nosilcev
ključnih funkcij, prav tako pa tudi politiko njihovega nagrajevanja, saj je to eden izmed
ključnih elementov preglednega korporativnega upravljanja in obvladovanja tveganj na
tem področju. Kako in kje to razkriti širši javnosti oziroma zavarovancem, ostaja tako vsaj
v začetni fazi v presoji samih zavarovalnic in v usmeritvah regulatorja. Omenjena razkritja
pa bodo zavarovancem vsaj deloma dostopna v poročilu o solventnostnem in finančnem
položaju, kot je to omenjeno v prejšnjem razdelku.
Korak dlje je bil storjen v sorodnem Zakonu o bančništvu,28 saj slednji v zvezi s tem izrecno
zahteva dodatna razkritja. Tako mora banka na svojih javnih spletnih straneh pojasniti tudi
način izpolnjevanja zahtev glede:
-- ureditve notranjega upravljanja banke in organizacijske strukture banke;
-- politiko izbora članov organa vodenja ali nadzora (t. i. upravljalni organ) ter
-- politiko prejemkov uprave in višjega poslovodstva, ključnih funkcij ter zaposlenih, ki
lahko sklepajo posle, ki vplivajo na profil tveganosti banke.
4. SPLOŠNO O RAZKRITJIH NASPROTIJ INTERESOV
4.1 Kaj je nasprotje oziroma konflikt interesov
Podobne dileme, kot so omenjene pri vprašanju razkritij zavarovalnic, se porajajo tudi na
področju razkritja nasprotij interesov. Ali zavarovalnice gledajo na to zgolj kot na formalno
zahtevo ali pa želijo s tem pri zavarovancih resnično krepiti prepričanje, da zavarovalnice ter
posredniki in zastopniki delujejo v njihovem interesu? In kako bodo zagotavljale skladno
25

Glej 294. člen ZGD-1.

26

Glej 274. člen ZGD-1.

27

Glej 273. in 275. člen Delegirane uredbe Komisije 2015/35 z dne 10. 10. 2014 ter razdelek 2 in 3 Smernic o sistemu upravljanja EIOPA.

28

Ur. l. RS, št. 25/2015, v nadaljevanju ZBan-2, glej 88. člen.
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upravljanje z nasprotji interesov na drugih pomembnih zavarovalniških področjih? Pri tem se
moramo namreč zavedati, da kdor ne pozna svoje vloge v zavarovalnici, prav tako ne pozna
svojih interesov. In kdor ne pozna svojih interesov, ne more prepoznati niti morebitnega
nasprotja interesov ter ga spričo tega ne more ustrezno upravljati.
Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma
odločanje v okviru izvajanja funkcije posamezne osebe ogroženo zaradi vključevanja
njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične
ali nacionalne nenaklonjenosti ali kakršnihkoli drugih povezanih interesov z drugo fizično
ali pravno osebo.29 Povedano drugače, nasprotje interesov je podano praviloma takrat, ko
zasebni interes (člana organa vodenja ali nadzora, nosilca ključne funkcije, zaposlenega,
zastopnika ali posrednika, itd.) prevlada nad interesom zavarovalnice ali njenih zavarovancev
in drugih deležnikov, ki bi ga morale te osebe dejansko zasledovati.
Zaradi nasprotja interesov je omajano zlasti zaupanje, da osebe dejansko delujejo v dobro
družbe (zavarovalnice), ki je ključno korporativno načelo, oziroma v dobro svojih strank,
zavarovancev. Poleg tega lahko prihaja tudi do dejanskih kršitev, oškodovanja oziroma
tveganj za korporativno integriteto in skladnost poslovanja.
Pri obvladovanju nasprotja interesov je najbolj priporočljiva preventiva, katere namen
je preprečevati, da bi nastale okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov. To je
mogoče doseči z doslednim spoštovanjem predpisov in priporočil dobre prakse na tem
področju, jasno razmejitvijo pristojnosti in odgovornosti, z izogibanjem nasprotju interesov,
zlasti pa z doslednimi razkritji vseh relevantnih okoliščin, ki bi lahko vplivale na nastanek
nasprotja interesov.30
4.2 Nasprotje interesov v sistemu notranjega upravljanja zavarovalnic
Področje prepoznavanja, izogibanja in razkrivanja nasprotij interesov članov organov
vodenja in nadzora je v predpisih precej podrobno urejeno, zato v nadaljevanju namenjamo
prostor – čeprav bi glede na nekatere izzive, ki obstajajo v praksi, prav to področje zaslužilo
več pozornosti – zlasti drugim vidikom in novostim v zvezi s tem.
V novih standardih Solventnost 2 je že pri sistemu notranjega upravljanja zavarovalnice
kot ključen element za trden in zanesljiv sistem izpostavljena pregledna organizacijska
struktura z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede
odgovornosti.31 Ta vidik je zelo poudarjen tudi pri nosilcih štirih ključnih funkcij zavarovalnice,
ki naj bi bili kot kontrolne funkcije čim bolj neodvisni32 in bi se morali v primeru opravljanja
drugih poslovnih nalog izogibati morebitnemu nasprotju interesov. Pri notranji reviziji je
to v praksi že povsem samoumevno, druge ključne funkcije pa bodo morale slediti tem
standardom.
Izrecno je poudarjeno, da morajo zavarovalnice zagotoviti, da dodelitev več nalog
posameznikom in organizacijskim enotam, le-tem ne preprečuje ali verjetno ne bo
29
30
31
32

Povzeto po 38. a členu ZGD-1 in Kodeksu upravljanja javnih delniških družb, priloga C.1.
Podobno tudi Vavpotič Srakar, J.: Obvladovanje nasprotja interesov, Bančni vestnik, 1–2/2013.
Glej 1. točko prvega odstavka 50. člena ZZavar-1.
Glej 4. točko drugega odstavka 52. člena ZZavar-1, ki izrecno prepoveduje, da bi bila ta oseba istočasno član uprave ali prokurist.
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preprečevalo opravljanja določene funkcije na preudaren, pošten in objektiven način.33
V praksi ponavadi, žal, zmanjka osredotočenosti za urejanje, izogibanje in razkrivanje
morebitnega nasprotja interesov na nižjih ravneh, čeprav so nekatera področja (npr. oddelek
nabave,34 računovodstvo, reševanje škod, prodaja, zastopniki in posredniki itd.) lahko z
vidika zagotavljanja ustrezne korporativne integritete in preprečevanja morebitnih zlorab
zelo tvegana.
Zlasti se je treba zavedati, da morebiten obstoj nasprotja interesov ne pomeni nujno tudi
absolutne prepovedi oziroma nezdružljivost določenih funkcij. V praksi gre pogosto za
zmotne predstave, ki posameznike odvračajo od tega, da bi potencialna nasprotja interesov
ustrezno prepoznali, razkrili ter jih ustrezno upravljali in obvladovali. Zato je pomembno, da
posameznik morebitna nasprotja interesov prepozna, saj jih drugače niti ne more ustrezno
upravljati.
Glede na navedeno je priporočljivo področje upravljanja z nasprotji interesi ustrezno urediti
v posebni politiki oziroma internem aktu. Ključne elemente je dobro vključiti v krovno
politiko upravljanja zavarovalnice, ki je javno dostopna. Poleg tega pa je treba tudi poskrbeti
za ustrezno razkritje tega področja v letnem poročilu družbe in kot dela opisa sistema
notranjega upravljanja tudi v poročilu o solventnostnem in finančnem položaju.
Zanimivo je omeniti, da na sorodnem bančnem področju poseben podzakonski akt izrecno
določa,35 da morajo politike prevzemanja in upravljanja tveganj vključevati tudi politike za
ugotavljanje ter preprečevanje oziroma obvladovanje nasprotja interesov na ravni banke
ali na ravni članov organa vodenja in nadzora. Pri tem naj bi te politike opredeljevale način
ugotavljanja nasprotij interesov in njihovo obvladovanje, vključno s praktičnimi primeri
nasprotij interesov ter ukrepi v primeru neupoštevanja teh politik.
5. NOVOSTI RAZKRITIJ NASPROTIJ INTERESOV ZAVAROVANCEM
5.1 Razkritja nasprotij interesov v odnosu zastopnik ali posrednik in zavarovanec
V zvezi s preprečevanjem nasprotij interesov si zaslužijo posebno pozornost področje prodaje
ter zastopniki in posredniki, ki imajo neposreden stik z zavarovanci. Zaradi narave njihovih
različnih interesov je ustrezno obvladovanje in razkrivanje pri njih še toliko pomembnejše.
Zavedati se moramo, da so v zavarovalništvu navzoča nekatera inherentna tveganja,36 ki
izhajajo iz dejstva, da sklepanje zavarovanj spodbujata zlasti ponudba37 in agresivni prodajni
modeli, ki temeljijo na proviziji. Provizije namreč neposredno predpostavljajo obstoj
nasprotja interesov med posrednikom in zastopnikom ter zavarovancem na drugi strani.
Zavarovalnice morajo zato storiti vse, kar je v njihovi moči, da to nasprotje interesov ne bi
negativno vplivalo na prodajne poti.
33

Glej točko g prvega odstavka 258. člena Delegirane uredbe Komisije EU, 2015/35.
Glej Hauptman, M.: Ali je navzkrižje interesov povod za korupcijo v nabavnem oddelku, Finance, 18. 7. 2014.
35
Glej 10. člen Sklepa Banke Slovenije o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega
notranjega kapitala za banke in hranilnice, www.bsi.si (pridobljeno 11. 4. 2016).
34

36
37

Tudi »neločljivo, nerazdružno povezan s čim«.
Tudi t. i. push business.
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Novi standardi Solventnost 2, ki postavljajo v ospredje varstvo zavarovancev, in novi Zakon
o zavarovalništvu prinašajo spremembo tudi na tem področju. Tako morajo38 zavarovalni
zastopniki zavarovalcu že, preden mu predstavijo vsebino zavarovanja in z njim sklenejo
zavarovalno pogodbo, izročiti posebno pisno obvestilo (obrazec), ki vsebuje ključne podatke
o zavarovalnem zastopniku. Med te podatke spadata med drugim tudi jasno razkritje
zavarovalnice ali zastopniške družbe, s katero ima sklenjeno pogodbo o posredovanju,
za katere zavarovalnice deluje, in razkritje morebitne lastniške udeležbe. Poleg tega mora
zavarovalni zastopnik razkriti tudi, ali svetuje zavarovalcu sklenitev pogodbe na podlagi
korektne in poštene analize ter ali je oziroma ni pogodbeno zavezan kot zastopnik za
eno ali več zavarovalnic. Nova ureditev je strožja, saj je predhodno zadoščala zgolj pisna
seznanitev, zdaj pa je treba obvestilo izročiti ter ob tem pridobiti tudi dokaz o izročitvi, in sicer
zavarovalec prejem obvestila potrdi s podpisom. Navedeno je namenjeno jasnemu razkritju
morebitnega nasprotja interesov zastopnika ter lažji presoji in odločitvi zavarovanca glede
sklenitve zavarovalne pogodbe.
Podobno je pri zavarovalnem posredniku,39 ki zavarovalcu razkrije vse pravne in ekonomske
povezave s posamezno zavarovalnico, ki bi lahko vplivale na nepristranskost posrednika pri
izpolnjevanju obveznosti do zavarovalca. Razkriti mora vse, kar bi lahko vplivalo na njegovo
dolžnost ščititi interese zavarovalca. Zlasti glede svetovanja pri sklenitvi zavarovanja, ki
upoštevaje okoliščine zavarovalcu zagotavlja največje varstvo, ter glede stalnega preverjanja
sklenjene pogodbe in izdelovanja predlogov sprememb z namenom doseči večje varstvo.
Glede pravne in ekonomske povezave mora razkriti zlasti, ali posreduje izključno za določeno
zavarovalnico ter ali je upravičen do posebne provizije za uspeh oziroma do višje provizije
pri določenih zavarovanjih.
A to predstavlja le prvi korak pri razkrivanju nasprotij interesov na tem področju. Še večje
novosti prinašajo nova evropska pravila40o distribuciji zavarovalnih produktov, ki jih bo treba
prenesti v slovenski pravni red predvidoma do konca februarja 2018.
5.2 Novosti, ki jih prinaša direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov
Pri razkrivanju nasprotij interesov pri distribuciji oziroma prodaji zavarovalnih produktov
gre direktiva IDD še korak dlje v smeri večje preglednosti, kar naj bi povečevalo zaupanje
zavarovalcev, da zavarovalnice in posredniki dejansko delujejo v njihovem interesu.
Celotni koncept temelji na treh načelih,41 v skladu s katerimi je treba zagotoviti, da:
• distributerji produktov vedno delujejo odkrito, pošteno in profesionalno v skladu z
najboljšimi interesi strank;
• so vse informacije v zvezi z zavarovalnimi produkti (vključno s trženjskimi sporočili),
poštene, jasne in nezavajajoče;
• distributerji produktov niso plačani oziroma se njihova uspešnost ne ocenjuje tako, da
bi bilo to v nasprotju z njihovo dolžnostjo delovanja v skladu z najboljšimi interesi strank
(da se ne sklepajo dogovori glede plačila in prodajnih ciljev, ki bi jih spodbujali, da bi
stranki priporočili določen produkt, kljub temu da bi ji lahko ponudili drugega, ki bi bolje
zadovoljil njene potrebe).
38
39
40
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Glej 545. člen ZZavar-1.
Glej 553. člen ZZavar-1, ki ima izrecen naslov »nasprotje interesov«.
Direktiva 2016/97/ES z dne 20. 1. 2016 (direktiva IDD).
Glej 17. člen direktive IDD.
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V zvezi z razkritjem nasprotja interesov bo moral tako zavarovalni posrednik pred sklenitvijo
zavarovalne pogodbe v prihodnje zagotoviti še dodatna razkritja, in sicer zlasti glede narave
prejetega plačila v zvezi z zavarovalno pogodbo.42 Razkriti bo moral, ali deluje na podlagi:
-- honorarja oziroma plačila, ki ga plača neposredno stranka;
-- kakršnekoli provizije oziroma plačila, ki je že zajeto v premijo;
-- kakšnega drugega plačila ali druge ekonomske koristi;
-- kombinacije prej omenjenih plačil.
Kadar bo honorar plačala neposredno stranka, jo bo moral distributer produkta obvestiti o
višini honorarja, če to ne bo mogoče, pa vsaj o metodi za izračun le-tega. Pred sklenitvijo
zavarovalne pogodbe bodo morale obvestiti stranko o naravi plačila, ki ga prejmejo njeni
zaposleni v zvezi z zavarovalno pogodbo, tudi zavarovalnice. Če bo stranka katerokoli plačilo,
razen tekočih premij in načrtovanih plačil, opravila po sklenitvi pogodbe, bosta morala
posrednik oziroma zavarovalnica razkriti tudi podatke za vsako tovrstno plačilo.
Dodatna pravila preprečevanja nasprotja interesov pa so predvidena tudi pri zavarovalnih
naložbenih produktih. Tako bosta morala zavarovalni posrednik in zavarovalnica vzpostaviti
učinkovito pravno in organizacijsko ureditev, da bodo lahko sprejeti vsi potrebni ukrepi,
s katerimi bo preprečeno, da bi nasprotje interesov škodilo interesom strank. Ureditev bo
morala biti sorazmerna glede na opravljanje konkretnih dejavnosti, naravo zavarovalnih
produktov in vrsto distributerja.43
Torej, komaj se bomo dobro uskladili z določbami novega ZZavar-1, že bo v začetku leta
2018 sledilo njegovo noveliranje, ki bo korenito osvežilo zlasti določbe o zavarovalnem
posredovanju in razkrivanju nasprotja interesov v zvezi s tem. Zavarovalničarji smo
nedvomno radovedni, kako bodo omenjene novosti prenesene v domačo zakonodajo in
kako bodo vplivale na delo v praksi.
6. SKLEP
Zavarovalnice se morajo pri oblikovanju razkritij za različno javnost zavedati, da, kar je
morda primerno za regulatorja ali lastnike, ni nujno ustrezno tudi za zavarovance. Poplava
razkritij ter nepreglednih in nerazumljivih informacij je lahko še bolj zavajajoča kot neobjava.
Zavarovalnice bi si zato morale prizadevati svojim zavarovancem posredovati zlasti
zgoščene in razumljive informacije, na podlagi katerih povprečni zavarovanec lahko oceni
trdnost in solventnost zavarovalnice, zlasti pa tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz njenih
zavarovalnih produktov.
Povprečni zavarovanec bo najverjetneje težko razumel precej zahtevno vsebino poročila o
solventnostnem in finančnem položaju zavarovalnice, zato se – kljub temu, da je bil namen
zakonodajalca nedvomno dober – upravičeno poraja dvom o dejanski dodani vrednostni
teh razkritij. Verjetno bi bilo ustrezneje, če bi po zgledu ureditve na kapitalskem trgu za širšo
javnost in zavarovance objavili le povzetke teh dokumentov.
Nedvomno pa bo v prihodnje za zavarovance bistveno bolj uporabno razkrivanje nasprotij
interesov pri prodaji zavarovalnih produktov, kjer bo v ospredju predvsem razkrivanje narave
42
43

Glej 19. člen direktive IDD.
Glej 27. in 28. člen direktive IDD.
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prejetega plačila v zvezi z zavarovalno pogodbo. To naj bi povečevalo zaupanje zavarovalcev,
da zavarovalnice in posredniki dejansko delujejo v njihovem interesu.
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STRATEGIJA, APETIT IN POLITIKE KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA TVEGANJ V DOBI,
KO JE SOLVENTNOST 2 POSTALA REALNOST
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT STRATEGY, APETITE
AND POLICIES IN THE AGE WHEN SOLVENCY II BECAME REALITY
MAG. SAŠA ŠTIVAN, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
Direktiva Solventnost 2 je postala z začetkom leta 2016 za zavarovalnice neizogibna realnost
in od slednjih zahteva izpolnjevanje vseh treh stebrov. Glede na predhodno direktivo med
drugim daje večji poudarek tveganjem in korporativnemu upravljanju zavarovalnic.
Direktiva tako v prvem stebru zahteva kvalitetnejše obvladovanje tveganj ter izpolnjevanje
kapitalskih zahtev, ki izhajajo iz posameznih vrst tveganj, katerim je zavarovalnica pri svojemu
poslovanju izpostavljena. Posledično je pomembno, da se uprave in vodstva zavarovalnic
zavedajo, da postajajo v dobi Solventnosti 2 številne njihove poslovne odločitve (kot so npr.
odločitve o naložbah sredstev, zavarovalnih produktih ipd.) neposredno povezane s tveganji
in hkrati s kapitalskimi zahtevami in njihovim izpolnjevanjem.
V drugem stebru postavlja Solventnost 2 okvire sodobnega korporativnega upravljanja ter
integriranega, korporativnega upravljanja tveganj, ki omogoča varnejše ter zanesljivejše
upravljanje zavarovalnic in tveganj, katerim so le-te izpostavljene. Pri tem ne določa izključno
določenega modela korporativnega upravljanja s tveganji (krajše ERM), a opredeljuje okvire,
ki so skladni z zahtevami sodobnih konceptov ERM, in podpirajo tudi zahteve tretjega stebra
direktive, ki postavlja v ospredje transparentnost sistema in poslovanja v obliki jasnih pisnih
pravil in poročil. Elemente tega predstavljajo tudi:
- Jasna in dokumentirana strategija upravljanja s tveganji, ki je skladna s strategijo,
vizijo in poslanstvom zavarovalnice. Predstavlja krovni dokument ERM in opredeljuje
njegove temeljne elemente.
- Definiran apetit po tveganjih, ki je usklajen s strateško usmeritvijo zavarovalnice in
podrobneje specificira raven tveganj oziroma iz njih izhajajoče potencialne izgube, ki
jih je zavarovalnica pripravljena še sprejeti tekom poslovanja, da bi dosegla zastavljene
strateške in poslovne cilje.
- Politike upravljanja s tveganji za funkcijo upravljanja s tveganji, proces ORSA,
kapital kot tudi politike za vse posamezne, ključne vrste tveganj, ki jim je zavarovalnica
izpostavljena. Pri tem politike izhajajo iz strategije in podrobneje specificirajo sistem
ter veljavne elemente procesa za identifikacijo, merjenje, ocenjevanje in upravljanje
posameznih vrst tveganj ter poročanje o njih.
Navedeni dokumenti predstavljajo in definirajo temeljne elemente sistema ERM, zato
direktiva posledično navaja, da so praviloma potrjeni vsaj s strani uprave ter da jasno
določajo tudi procese, pristojnosti in odgovornosti.

276

ABSTRACT
With the beginning of the year 2016, Directive Solvency 2 became unavoidable reality for
insurance companies and requires teh fullfilment of all three pillars. In addition to the previous
directive Solvency 1, it also gives higher focus to risks management and corporate governance.
Accordingly within the 1st pillar directive sets capital requirements, which are based on specific
risk types, to which the insurance company is exposed within its business operations. Following,
it is important that management boards and other management members are aware, that in the
age of Solvency 2 their various business decisions (e.g.: investment decisions, insurance products
decisions etc.) are directly connected to risks and at the same time to capital requirements.
Within the 2nd pillar Solvency 2 sets the framework of modern corporate governance and
integrated, enterprise risk management (ERM), which provide more reliable management of
insurance companies and risks. Solvency 2 however does not specify one distinct ERM model,
however it sets the framework, which is in line with modern ERM concepts and also support
requirements of the 3rd pillar regarding the transparency and clearly written rules of the ERM
system and business. Following are some key elements:
- Clear and documented risk management strategy, which is consistent with the
strategy, vision and mission of the insurance company. It represents the umbrella ERM
document and sets its fundamental elements.
- Defined risk appetite, which is in line with the strategic orientation of the insurance
company and specifies more in detail levels of risks and out of them derived potential
losses, which the insurance company is still willing to accept during its business
operations in order to achieve its strategic and business goals.
- Risk management policy for risk management function, ORSA process and capital as for
all specific and key risk types, to which the insurace company is exposed to. Policies have to
be derived out of the strategy and define more in detail the system and risk management
elements for identification, measurement, assessment and managing specific risk types, as
well reporting.
Mentioned key documents represent and set fundametial elements of the ERM system and
accordingly the directive states that they are to be approved at least by the management board
and should also clearly and transparently define processes, competences and responsibilities.
1. UVOD
Zgodovina je pokazala, da zaradi neustrezno upravljanih tveganj lahko zaidejo v finančne
težave ali se celo soočajo s stečajem tudi velike finančne ustanove, kot so zavarovalnice in banke.
Posledično je eden od ključnih ciljev Solventnosti 2 zasledovanje večje varnosti poslovanja
zavarovalnic kot načina doseganja večje zaščite potrošnikov in tudi investitorjev. Za dosego
tega, nova direktiva nadgrajuje predhodno direktivo med drugim, tudi z novimi spoznanji
korporativnega upravljanja in korporativnega upravljanja s tveganji. V poslovanju zavarovalnic
dodatno daje pomen tveganjem in njihovemu učinkovitemu upravljanju. To skuša doseči z večjo
transparentnostjo poslovanja, jasnimi pisnimi pravili, zagotavljanjem zadostnih kapitalskih
zahtev za nastop nepričakovanih tveganj in učinkovitim korporativnim upravljanjem.
Od zavarovalnic zato pričakuje in jih spodbuja, da učinkovito identificirajo, merijo/ocenjujejo
in obvladujejo svoja tveganja, saj so za manjšo izpostavljenost tveganjem dodatno tudi
ustrezno nagrajene z nižjimi kapitalskimi zahtevami.
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Za dosego učinkovitega upravljanja s tveganji, varnejšega poslovanja, večje transparentnosti
in skladno s sodobnimi korporativnimi sistemi upravljanja s tveganji, nova direktiva od
zavarovalnic pričakuje, da imajo v okviru sistema korporativnega upravljanja s tveganji
vzpostavljena tudi jasno dokumentirana pravila in posledično ustrezne temeljne dokumente
ERM kot so: strategija upravljanja s tveganji, apetit po tveganjih in politike upravljanja s
tveganji.
2. INTEGRIRANO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE S TVEGANJI IN DIREKTIVA
SOLVENTNOST 2
Direktiva Solventnost 2 postavlja okvire korporativnega upravljanja (angl. corporate
governance) v členih od 41 do 49. V členih od 44 do 47 direktiva navaja štiri ključne funkcije,
med katerimi je tudi funkcija upravljanja s tveganji, ki jo mora vsaka zavarovalnica vzpostaviti.
Podrobnejše zahteve v zvezi s sistemom korporativnega upravljanja, vključno funkcije in
upravljanja tveganj, ki jih zavarovalnica mora urediti, podaja Evropski organ za zavarovanja
in poklicne pokojnine (EIOPA) v Smernicah o sistemu upravljanja (2013).
Direktiva ne določa enega modela korporativnega upravljanja in zavarovalnicam prepušča
izbiro. V 41. členu navaja splošne zahteve učinkovitega sistema korporativnega
upravljanja:
- ustrezna in transparentna organizacijska struktura,
- jasno določene pristojnosti, kompetence in odgovornosti,
- učinkovit sistem poročanja in informiranja,
- sorazmernost in primernost sistema z naravo ter kompleksnostjo zavarovalnice in funkcij,
- ustrezno dokumentirana pisna pravila, ki so lahko v obliki strategije in politike za vsa
področja korporativnega upravljanja (vsaj za obvladovanje tveganj, notranji nadzor ter
notranjo revizijo), potrjene in redno pregledovane s strani uprave ali nadzornih organov,
- skladnost s členi od 42 do 49.
V okviru korporativnega upravljanja direktiva zahteva tudi za vsako ključno funkcijo
postavljen in jasno dokumentiran sistem, ki vključuje praviloma politike z jasnimi pristojnosti
ter redno obveščanje nadzornikov o morebitnem neizpolnjevanju zahtev.
Direktiva v 44. členu zahteva, da morajo vse zavarovalnice vzpostaviti učinkovito
upravljanje s tveganji, ki mora biti integrirano v organizacijsko strukturo in proces
odločanja. Pri tem direktiva na upravo prenaša primarno odgovornost za zagotovitev
vzpostavitve in učinkovitega delovanja upravljanja s tveganji.
Skladno z direktivo mora funkcija upravljanja s tveganji imeti vzpostavljeno ustrezno
strategijo, politike, pristojnosti, odgovornosti, procese in postopke poročanja, ki omogočajo
učinkovito identifikacijo, ocenjevanje, obvladovanje, spremljanje, kontroliranje in poročanje
o vseh tveganjih, ki so za zavarovalnico pomembna.
Direktiva v 42. členu dodatno zahteva, da mora imeti kot ostale tudi funkcija upravljanja s
tveganji zdrav in preudaren (angl. fit and proper) menedžment in vse ključne zaposlene z
ustreznimi strokovnimi kvalifikacijami, izkušnjami, integriteto in dobro reputacijo.
Pri tem je pomembno, da je vzpostavljen sistem upravljanja s tveganji jasen, integriran
in dovolj enostaven, da ga lahko vsi zaposleni smiselno in razumljivo vključijo v poslovne
procese. Pogoj za to so tudi v dokumentih strategije, apetita in politike jasno ter transparentno
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Dodatni osnovni, vsebinski dokumenti, ki praviloma izhajajo iz zgoraj navedenih in dodatno
specificirajo pisna pravila učinkovitega upravljanja tveganj, so praviloma še:
- metodologije, ki lahko podrobneje definirajo načine upravljanja tveganj in vsebine,
opredeljene v politikah,
- dokumentiran in jasen sistem limitov in kompetenc, vzpostavljen z namenom
omejevanja tveganj ter
- nedvoumno zapisane, učinkovite in integrirane interne kontrole v okviru sistema
notranjih kontrol kot enega ključnih sistemov za znižanje tveganj.
Pri tem je za pripravo temeljnih dokumentov upravljanja s tveganji, kot so strategija,
apetit in politike, pristojna funkcija upravljanja s tveganji, praviloma pa jih zaradi njihove
pomembnosti potrjuje vsaj uprava.
3. STRATEGIJA UPRAVLJANJA S TVEGANJI
Učinkovita Strategija upravljanja s tveganji (v nadaljevanju tudi: Strategija) izhaja iz poslanstva,
vizije in strategije poslovanja zavarovalnice. Ključni namen le-te je postaviti temelje
korporativnega sistema upravljanja s tveganji (angl. Enterprise Risk Management, ERM)
tako, da le-ta v največji možni meri podpira in učinkovito zagotavlja doseganje strateških
ciljev zavarovalnice. Direktiva v 42. členu navaja tudi, da mora biti sistem upravljanja
sorazmeren glede na naravo, obseg in zahtevnost poslov zavarovalnice.
Pomembno je, da sama strategija jasno in v celoti upošteva tudi obstoječe zakonodajne
zahteve s področja korporativnega upravljanja s tveganji ter tudi ostale povezane zahteve in
smernice kot izhodišča ERM. Pri tem zavarovalnica izhaja iz zakonskih predpisov in izhodišč,
zlasti zahtev direktive opredeljenih v členih od 41 do 49, ki definirajo sistem korporativnega
upravljanja v zavarovalnici, Smernic o sistemu upravljanja ter drugih smernic upravljanja s
tveganji kot tudi iz pravil sodobnih sistemov ERM.
Direktiva v 44. členu direktiva predpisuje, da mora zavarovalnica vzpostavi učinkovit sistem
upravljanja s tveganji, ki vsebuje strategijo, politike, metode in procese ter postopke
poročanja, ki so potrebni za redno odkrivanje, merjenje, ocenjevanje, spremljanje, upravljanje
in poročanje po posameznih vrstah tveganj in skupnih tveganjih, ki jim je zavarovalnica
izpostavljena. Člen hkrati opredeljuje, da mora biti upravljanje s tveganji integrirano v
organizacijsko strukturo in proces odločanja.
Ključni referenčni dokumenti, ki predstavljajo regulatorno podlago ali izhodišča za Strategijo
in sistem upravljanja s tveganji zavarovalnice, so:
-

-

Zakon o zavarovalništvu in ostali podzakonski sklepi in smernice AZN,
Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in
opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost 2), dopolnjena s strani
Evropskega parlamenta in Sveta aprila 2014 (t.i. Omnibus 2 direktiva),
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES,
Smernice EIOPE v sklopu regulative Solventnost 2, kot so na primer:
• Smernice o v prihodnost usmerjeni lastni oceni tveganj podjetja (na podlagi načel
ORSA),
• Smernice o sistemu upravljanja,
OECD smernice korporativnega upravljanja.
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Strategija tako predstavlja krovni dokument celovitega korporativnega sistema
upravljanja s tveganji v zavarovalnici. Opredeljuje okvirje sistema ERM in njegove
temeljne komponente. Določa njegove cilje in glavne elemente na najvišji, strateški ravni
ter predstavlja izhodišče za pripravo vseh podrejenih aktov, politik, metodologij in navodil
s področja upravljanja s tveganji, v katerih so podrobneje opredeljeni elementi ERM po
posameznih vrstah tveganj. Pri tem je pomembno, da so vsebine omenjenih podrejenih
aktov in dokumentov skladne s strategijo in z iz nje izhajajočimi vsebinami.
Strategija v okviru sistema upravljanja s tveganji na najvišjem, strateškem nivoju specificira
ključne pristojnosti in odgovornosti ter tudi opisuje ključne procese identifikacije,
spremljanja, ocenjevanja, merjenja, obvladovanja in upravljanja tveganj ter poročanja o njih.
Strategija je v največji možni meri prilagojena poslovnim načelom, ciljem in profilu tveganosti
zavarovalnice. Tako pri opredelitvi ERM, ki ga definira, in z njim povezanimi procesi upravljanja
s tveganji upošteva značilnosti zavarovalnice kot celote, njeno velikost, organizacijo in
obseg poslovanja kot tudi raven in kakovost dostopnih resursov in podatkov.
3.1 Strategija in cilji sistema ERM
Zavarovalnica ključne cilje sistema ERM definira v strategiji. Ti cilji služijo kot izhodišča za
vzpostavitev in definiranje sistema ERM. Okviri za postavitev ciljev sistema so vse zakonske
zahteve, katere je smiselno, da jih zavarovalnica še dopolni s sodobnimi, dobrimi praksami
ERM sistemov in celovitega, integriranega upravljanja s tveganji.
Pri tem je eden od ključnih izhodišč in ciljev sistema ERM zagotavljanje, da so vsa pomembna,
materialna tveganja pravočasno identificirana in da obstaja standardizirani nabor procesov
ter postopkov, ki zagotavljajo razumevanje posledic možnih realizacij tveganj, vplivov
soodvisnosti med tveganji in ki predstavlja možne odzive na posamezna tveganja.
Direktiva Solventnost 2 pri tem ne določa izključno enega modela korporativnega upravljanja
in zavarovalnicam pri tem prepušča izbiro. V 41., 42. in 44. členu navaja okvirne zahteve
oziroma cilje sistema korporativnega upravljanja in upravljanja s tveganji:
- vzpostavitev učinkovitega, celovitega upravljanja s tveganji, ki mora biti integrirano v
organizacijsko strukturo in proces odločanja,
- ustrezna in transparentna organizacijska struktura,
- jasno določene pristojnosti, kompetence in odgovornosti,
- odgovornost za vzpostavitev zahtevanega upravljanja s tveganji ima uprava,
- učinkovit sistem poročanja in informiranja,
- sorazmernost in primernost sistema z naravo ter kompleksnostjo zavarovalnice in funkcij,
- zagotovljeno delovanje funkcije upravljanja s tveganji kot samostojne in neodvisne
funkcije, kot tudi funkcij notranje revizije, aktuariata in skladnosti,
- zagotavljanje zdravega in preudarnega managementa in vodstva, z ustreznimi
strokovnimi kvalifikacijami, izkušnjami, integriteto in dobrim ugledom,
- ustrezno dokumentirana pisna pravila, ki so lahko v obliki strategije in politike za vsa
področja korporativnega upravljanja (vsaj za obvladovanje tveganj, notranji nadzor ter
notranjo revizijo), potrjene in redno pregledovane s strani uprave ali nadzornih organov,
- redno obveščanje nadzornih organov o morebitnem neizpolnjevanju zahtev.
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Dodatni cilji, ob povezavi z zgoraj navedenimi zahtevami, drugimi zakonskimi predpisi
ter njihovo povezavo z načeli sodobnih, dobrih praks sistemov ERM in celovitega,
integriranega upravljanja s tveganji, so:
- povezanost in usklajenost s strateškimi cilji, poslanstvom in vizijo zavarovalnice;
- zagotavljanje identifikacije vseh pomembnih potencialnih tveganih dogodkov, ki bi
lahko imeli materialen vpliv na poslovanje in zagotavljanje učinkovitega upravljanja leteh v okviru apetita po tveganjih, brez preseganja slednjega;
- zagotavljanje integriranega, v prihodnost usmerjenega in procesno opredeljenega
pristopa za upravljanje vseh materialnih tveganj, ne le finančnih, s ciljem maksimiranja
vrednosti zavarovalnice – v okviru Solventnosti 2, kot proces ORSA (angl. Own Risk and
Solvency Assessment);
- učinkovito in uspešno identificiranje, merjenje, ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje
ter upravljanje z vsemi materialnimi tveganji;
- matrično identificiranje tveganj z vidika treh dimenzij: vrste tveganja, poslovne funkcije
in povezanega produkta oziroma storitve;
- ažurno pripravljanje, predlaganje, koordiniranje ter implementiranje ukrepov za
zmanjševanje tveganj in odpravo posledic ter preprečevanje nastopa prihodnjih
tveganih dogodkov;
- pripravo kvalitetnih analiz in poročanje po vnaprej jasno določenih poteh poročanja o
izpostavljenostih tveganjem in z njimi povezanih vsebin, z namenom informiranja in
nudenja ustrezne podpore odločanju;
- zagotavljanje ustreznih izračunov kapitalskih zahtev za tveganja skladno z zakonodajo in
kapitalskimi modeli bonitetnih hiš;
- ravnanje skladno z načelom optimalnega upravljanja razmerja med izpostavljenostjo
tveganjem in donosnostjo (angl. risk vs. return);
- ravnanje ob upoštevanju načela razmerja med stroški in koristmi (angl. cost benefit
principle);
- upoštevanje soodvisnosti oziroma korelacije tveganj: oziroma možnost, da učinek
odprave določenega tveganja vpliva na povečanje ali povzročitev drugega tveganja
(angl. risk correlation);
- preglednost in transparentnost.
3.2 Strategija in zakonsko minimalni obseg področij upravljanja s tveganji ter z njimi
povezane ključne vrste tveganj
Skladno z vsebino 44. člena direktive je učinkovit sistem ERM dolžan zagotavljati učinkovito
upravljanje tveganj vsaj na naslednjih šestih zakonsko zahtevanih področji poslovanja:
- sklepanje zavarovanj, razvoj novih produktov in oblikovanje rezervacij;
- zagotavljanje ustreznega pozavarovanja v obliki maksimalne stopnje lastnega deleža ter
drugih tehnik za zmanjševanje tveganja;
- aktivno upravljanje sredstev in obveznosti, oziroma njihove usklajenosti (angl. asset
liability management ali krajše ALM);
- upravljanje tveganj, povezanih z naložbami, zlasti izvedenih finančnih instrumentov,
vključno s sprejemljivo kreditno izpostavljenostjo;
- zagotavljanje likvidnosti;
- učinkovito operativno poslovanje oziroma izvajanje procesov, delovanje sistemov,
ravnanje ljudi in obvladovanje zunanjih dogodkov.
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EIOPA v okviru Smernic o sistemu upraljanja (2014) še podrobneje opredeljuje in dopolnjuje
minimalni vsebinski obseg tveganj, ki jih je zavarovalnica dolžna pokriti v okviru svojega
učinkovitega korporativnega upravljanja s tveganji.
Za uspešno upravljanje ključnih tveganj v okviru navedenih, zakonsko zahtevanih in ostalih
področij poslovanja tako lahko izvedemo najmanj naslednje ključne vrste tveganj, za
katere je zavarovalnica dolžna zagotoviti integrirano in učinkovito korporativno upravljanje
tveganj:
- zavarovalna tveganja (vključno s tveganji oblikovanja zavarovalno-tehničnih rezervacij
ter tveganji pozavarovanja),
- strateška tveganja in tveganja izgube poslovnega ugleda,
- operativna tveganja,
- tržna tveganja,
- kreditna tveganja,
- tveganje koncentracije,
- kapitalsko tveganje in
- likvidnostno tveganje.
Ob navedenih ključnih vrstah tveganj zajema sistem upravljanja s tveganji tudi upravljanje
drugih vrst tveganj, ki jim je zavarovalnica izpostavljena in sicer vseh drugih v procesu
ORSA ali v poslovnem procesu identificiranih materialnih tveganj.
3.3 Osnovni dokumenti kot gradniki sistema ERM
Strategija postavlja temelje sistema ERM, ki mora biti tudi transparentno in jasno
dokumentiran. Z namenom uspešnega upravljanja tveganj in skladno z zakonodajo v
okviru ERM tako zavarovalnica kot ključni izhodišči za pripravo ostalih dokumentov, vezanih
na upravljanje s tveganji, definira Strategijo ter Izjavo o apetitu po tveganjih. V okviru
omenjenih dokumentov opredeli ključna izhodišča za korporativno upravljanje s tveganji in
pripravljenost do prevzemanja posameznih vrst tveganj.
Slika 2: Osnovni dokumenti oziroma interni akti upravljanja s tveganji v zavarovalnici
Strategija zavarovalnice (poslanstvo, vizija)

Strategija upravljanja s
tveganji

Katalog tveganj

Izjava o apetitu
po tveganjih

Politika funkcije upravljanja s tveganji

Posamezne politike upravljanja z določenimi
ključnimi vrstami tveganj
(zavarovalnim, tržnim, operativnim,
likvidnostnim, kreditnim idr.)

Politika
upravljanja s
kapitalom

Politika
ORSA

Metodologije

Metodologija

Metodologija

Minimalne zahteve za hčerinske družbe

Vir: Lastni.
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Ob upoštevanju ključnih izhodišč sistema ERM, ki so opredeljeni v osnovnih dveh dokumentih,
tj. Strategija in Izjava o apetitu po tveganjih, nato zavarovalnica pripravi podrejene interne
akte, politike, katalog tveganj, in po presoji tudi metodologije in navodila po področjih
upravljanja s posameznimi vrstami tveganj, v katerih so podrobneje opredeljeni elementi
sistema ERM.
Na podlagi postavljenih okvirom in meril v omenjenih dokumentih zavarovalnica definira
tudi limite oziroma sisteme limitov po posameznih vrstah tveganj, katerih izpolnjevanje
zavarovalnici omogoča doseganje apetita po tveganjih in njenih strateških ciljev.
Globalna raziskava korporativnega upravljanja, opravljena s strani Deloitte, je pokazala, da v
več kot 80% primerih matična podjetja prenesejo na svoja hčerinska podjetja in podružnice
vsaj določene centralno razvite politike, metodologije in druge dokumente, ki opredeljujejo
način poslovanja in upravljanja (Deloitte, 2013). Prenos enotnih standardov predstavlja tudi
enega od načinov učinkovitega korporativnega upravljanja, katerega ključna cilja sta zmeraj
kvaliteten nadzor in učinkovito obvladovanje hčerinskih družb. Pri tem družbe praviloma
prenos in implementacijo izvedejo preko večinskega nadzora v nadzornih svetih ali upravah
hčerinskih družb. Pri prenosu dokumentov je zmeraj pomembno tudi, da se ustrezno
upošteva lokalne zahteve in specifike hčerinske družbe. Raziskava je pokazala, da ima 84%
podjetij vzpostavljen sistem kompentenc, po katerem mora določene aktivnosti hčerinske
družbe v primeru preseganja določenega praga odobriti matično podjetje. Tako praviloma
matična podjetja pripravijo s ciljem nadzora in kontrole hčerinskih družb obseg minimalnih
zahtev: politik, procedur, sistemov, procesov ipd., ki zagotavljajo, da matično podjetje in
hčerinske družbe funkcionirajo kot celota (Deloitte, 2013). Tako na podlagi omenjenih
aktov, v primeru skupine, funkcija za upravljanje s tveganji matične oziroma obvladujoče
družbe pripravi seznam minimalnih zahtev in dokumentov za učinkovito korporativno
upravljanje tveganj. Na podlagi teh nato opredeli izvajanje funkcije upravljanja s tveganji
v posameznih hčerinskih družbah, in sicer z ustrezno prilagoditvijo lokalnim zahtevam ter
njihovo implementacijo v posamezne hčerinske družbe.
3.4 Temeljne odgovornosti in pristojnosti v sistemu ERM
Strategija ob ostalem definira na najvišjem strateškem nivoju tudi ključne organe ter
pristojnosti in odgovornosti za učinkovito upravljanje s tveganji.
Skladno z direktivo Solventnosti 2 leži odgovornost za vzpostavitev sistema integriranega
upravljanja s tveganji v celotni zavarovalnici na upravi, ki je zadolžena, da zagotovi potrebne
vire ter ustrezno organizacijsko in odgovornostno strukturo.
Za dosego tega lahko uprava praviloma prenese in pooblasti funkcijo upravljanja s tveganji
ali ustanovi v ta namen druge organe, kot so na primer odbori (Slika 3). Tako lahko na primer
v ta namen ustanovi Odbor za upravljanje s tveganji (angl. Risk mangement committee, ali
krajše RMC) kot organ za odločanje na najvišjem nivoju tega segmenta tveganj (Ingram,
2012).
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Slika 3: Primer organov, vključenih v proces integriranega, korporativnega upravljanja s
tveganji, in tri obrambne linije pred tveganji

Notranja revizija

III. OBRAMBNA LINIJA PRED TVEGANJI

Nadzorni svet
Uprava

Upravljalni in
nadzorni organi

Odbori: npr. Odbor za upravljanje s tveganji (RMC)

II. OBRAMBNA LINIJA
PRED TVEGANJI

Neodvisna Služba za upravljanje s tveganji

Upravljalci
tveganj

Aktuariat

Skladnost poslovanja

Strokovna služba za IT

Poslovne funkcije
(primarna odgovornost, ki je decentralizirana)

I. OBRAMBNA LINIJA
PRED TVEGANJI

Poslovni procesi

Vir: Lastni
Za sistem upravljanja s tveganji in postavitev odgovornosti ter pristojnosti je ključno, da je
postavljen na način, ki zagotavlja, da so vsa pomembna tveganja pravočasno identificirana,
in da obstaja standardizirani nabor postopkov, ki zagotavlja razumevanje posledic
možnih realizacij tveganj, vplivov soodvisnosti med tveganji in predstavlja možne načine
obvladovanja posameznih tveganj oziroma izpostavljenosti. Za dosego omenjenega so
odgovornosti praviloma razdeljene med naslednje organe:
-

Upravljalno-nadzorni organi:
• Nadzorni svet zavarovalnice v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti na
področju upravljanja tveganj daje soglasje upravi h pisnim pravilom sistema upravljanja
tveganj na najvišji ravni, kar vključuje obravnavo in potrjevanje strategije upravljanja s
tveganji in apetita po tveganjih, lahko pa tudi nekaterih najpomembnejših podrejenih
internih politik. Nadzorni svet se na svojih sejah tudi redno seznanja s profilom tveganosti
zavarovalnice.
• Uprava zavarovalnice ima zakonsko obveznost vzpostaviti sistem celovitega in
učinkovitega sistema upravljanja s tveganji, ki zmanjšuje nastanek nepredvidljivih
posledic za zavarovalnico na sprejemljivo raven. Uprava stremi k temu, da zavarovalnica
na podlagi sprejetega apetita po tveganjih dosega optimalno donosnost oziroma
dobičkonosnost poslovanja. Praviloma potrjuje politike, seznanja pa se tudi z drugimi
temeljnimi dokumenti in elementi sistema upravljanja s tveganji.

-

Poslovne funkcije so zadolžene za sprejemanje in identifikacijo tveganj, v skladu z
usmeritvami ERM na svojem poslovnem področju dela ter upravljanje s konkretnimi
tveganji na svojem področju v okviru dovoljenih limitov izpostavljenosti, kar vključuje:
• odločanje o posameznih poslovnih transakcijah in njihovem doprinosu k profilu
tveganosti,
• upravljanje lastnega portfelja poslovnih odločitev tako, da so izpostavljenosti
primerno razpršene in je zmanjšana možnost neobvladljivih oziroma katastrofičnih
posledic,
• vzpostavitev ustreznih procesnih, sistemskih in vodstvenih notranjih kontrol, ki
zagotavljajo, da so vhodi in izhodi procesa pravilni, da so izhodi iz procesa pravočasno
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na voljo vsem deležnikom in da so procesi dela zastavljeni na način, ki zmanjšuje
možnost mrtvega teka med posameznimi organizacijskimi enotami oziroma med seboj
povezanimi procesi, če le-ti segajo čez več organizacijskih enot.
-

-

Organe druge obrambne linije pred tveganji:
• Odbori: npr. Odbor za upravljanje s tveganji (RMC), ki je odbor uprave, katerega
temeljni cilji so pomoč upravi pri ugotavljanju izpostavljenosti poslovnim tveganjem,
ugotavljanje pomembnih tveganj in pomanjkljivosti v notranje-kontrolnem okolju
zavarovalnice, nadzor izpostavljenosti tveganjem in preverjanje, ali je izpostavljenost
tveganjem skladna z Apetitom po tveganjih, kot ga določa poslovna strategija
zavarovalnice in njen poslovni načrt. Odbor je zadolžen tudi za preverjanje učinkovitosti
funkcij, ki izvajajo upravljanje s tveganji, kot tudi za skrb za to, da ima zavarovalnica
vzpostavljeno primerno infrastrukturo, ter da ima primerne vire in sisteme, ki omogočajo
zadovoljiv nivo upravljanja s poslovnimi tveganji. Pristojnosti in odgovornosti odbora so
praviloma urejene s poslovnikom o delu Odbora za upravljanje s tveganji.
• Služba za upravljanje s tveganji (v nadaljevanju tudi SUT) je zadolžena za
vzpostavitev in kontinuirano delovanje integriranega sistema upravljanja s tveganji v
skladu z zahtevami strategije, z usmeritvami in sklepi RMC in drugih organov odločanja ter
v skladu z regulatornimi zahtevami in internimi politikami. Zadolžena je tudi za pripravo
enotnih metodologij za identifikacijo, merjenje in ocenjevanje tveganj in za razvoj tehnik
upravljanja s tveganji na ravni zavarovalnice in njene skupine. Služba pripravlja tudi
analize izpostavljenosti tveganjem in na podlagi le-teh predlaga ukrepe za omejevanje
izpostavljenosti. Organizacija, vloga, naloge in odgovornosti funkcije upravljanja tveganj
kot ene ključnih funkcij v zavarovalnici so podrobneje opredeljene praviloma v »Politiki
funkcije upravljanja s tveganji«.
• Služba za skladnost poslovanja, katere naloge primarno obsegajo svetovanje
vodstvu družbe o skladnosti z veljavno zakonodajo, ki izhaja iz zahtev zakonodaje,
ocenjevanje možnih učinkov pomembnejših sprememb pravnega okolja na poslovanje
zavarovalnice ter identifikacija in ocenjevanje tveganj skladnosti.
• Aktuariat, katerega naloge primarno obsegajo svetovanje vodstvu in obvladovanje
zavarovalnega tveganja, vključno s tveganji oblikovanja zavarovalno-tehničnih rezervacij
in ocene kakovosti ter primernosti, pri njihovem izračunu uporabljenih podatkov in
modelov.
• Strokovna služba za IT, katere primarna naloga je ob zagotavljanju ustrezne
informacijske podpore praviloma tudi vzpostavitev in skrb za sistem upravljanja in
varovanja informacij (SUVI), sistem zagotavljanja neprekinjenega poslovanja (BCP),
okrevalni sistema (BRP), sistem upravljanja kvalitete podatkov (DQM) ipd.
III. Obrambna linija pred tveganji, ki jo predstavlja notranja revizija opravlja stalen in
celovit nadzor nad poslovanjem zavarovalnice s ciljem preverjanja in ocenjevanja, ali so
procesi upravljanja tveganj ter kontrolni in upravljavski procesi v zavarovalnici ustrezni
in delujejo na način, ki zagotavlja, da so tveganja primerno prepoznana in obvladovana;
da so računovodske informacije ter informacije za potrebe odločanja in operativnega
delovanja pravilne, zanesljive in pravočasne; da zaposleni delujejo v skladu z zakonskimi
in drugimi predpisi, standardi in usmeritvami ter v skladu z notranjimi pravili, ki urejajo
poslovanje zavarovalnice; da se sredstva uporabljajo gospodarno, učinkovito in so
primerno zaščitena; da so programi, načrti in cilji doseženi; da zavarovalnica nenehno
izboljšuje kakovost svojega delovanja.
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3.5 Strategija in pomembnost organizacijske kulture za sistem ERM
Za sistem korporativnega upravljanja s tveganji je pomembno, da je integriran in dovolj
enostaven, da ga lahko smiselno in razumljivo vključijo v poslovne procese vsi zaposleni,
in sicer skladno z izpostavljenostjo njihove poslovne funkcije posameznim vrstam tveganj.
Upravljanje s tveganji je lahko povsem učinkovito le, če je sprejeto s strani vseh zaposlenih
in le-ti prejmejo jasno ter konsistentno sporočilo s strani vodstva in strokovnih organov,
kako ga implementirati in upravljati s tveganji pri lastnem delu. Učinkovito korporativno
upravljanje s tveganji v idealni obliki tako lahko obstaja le, ko služba za upravljanje s
tveganji sodeluje z upravo in vsemi ostalimi zaposlenimi/poslovnimi funkcijami. Za
učinkovito korporativno upravljanje tveganj je zato ključno, da v zavarovalnici obstajata
močna organizacijska kultura upravljanja s tveganji in kvalitetna komunikacija.
Enega od ključnih temeljev ERM predstavljata integriteta in etične vrednote. Ravnanje
zaposlenih v duhu le-teh vpliva tudi na ugled zavarovalnice, česar je prav, da se zaveda
in ustrezno vzpodbuja brezpogojno upoštevanje integritete in etičnega ravnanja na vseh
nivojih odločanja. Zavarovalnica lahko za dosego tega vzpostavi Kodeks etičnega ravnanja
in zagotovi seznanitev vseh zaposlenih z njim.
V okviru učinkovitega integriranega upravljanja s tveganji imajo pomembno vlogo vsi
zaposleni. Zato je naloga vsakega zaposlenega, da:
- pozna področje upravljanja s tveganji,
- prispeva k dvigu kulture pravilnega ravnanja s tveganji in zavedanja o njih,
- ravna v skladu z zakonodajo, internimi pravili, postopki in navodili,
- upošteva kodeks etičnega ravnanja,
- nadrejenega obvešča o pomanjkljivostih in tveganjih v procesih dela in produktih,
- sprotno in pravočasno razkriva morebitna zaznana tveganj, kot so kriminala dejanja ter
šibke točke v poslovanju,
- deluje v duhu dobrega gospodarja,
- skrbi za dobro ime zavarovalnice.
Zavarovalnica spodbuja aktivno prizadevanje zaposlenih za izboljševanje procesov v
katerih sodelujejo in po potrebi predlaganje ter vzpostavitev dodatnih kontrol, da bi se v
prihodnje tako zmanjšalo število realiziranih tveganj ter s tem neposredni in posredni stroški
zavarovalnice za njihovo odpravo.
Za učinkovito upravljanje s tveganji na nivoju vseh zaposlenih je pomembno, da zavarovalnica
vzpostavi in vzdržuje takšno organizacijsko kulturo, v kateri cilj upravljanja s tveganji ni
iskanje odgovornih oseb za realizirana tveganja in z njimi povezane izgube, ampak čim
hitrejša in učinkovita omilitev škode (učinkovitejše zmanjšanje negativnih posledic in učenje
na napakah), predvsem pa preprečevanje prihodnjih škod (preventivni učinek) in strokovno,
vestno ter etično poslovanje. Pri tem je pomembna vzpostavitev zavesti pri zaposlenih,
da ne poročanje ali malomarno poročanje o realiziranih tveganj pomeni za zavarovalnico
povečano tveganje in predvidoma dodatne stroške ali druge negativne posledice, ter se
zato prikrivanje in zavestno neporočanje tudi smatra kot kršitev delovnih obveznosti.
3.6 Strategija in ključni procesi upravljanja s tveganji
Strategija opredeljuje ključne skupine procesov korporativnega upravljanja tveganj.
Opredeljuje jih na najvišjem, strateškem nivoju. Podrobneje so procesi definirani v politikah,
metodologijah in navodilih za posamezne vrste tveganj.
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Pri tem Strategija praviloma navaja sledeče ključne skupine procesov:
- identifikacija tveganj,
- ocenjevanje / merjenje tveganj,
- obvladovanje / prevzemanje tveganj,
- spremljanje tveganj,
- poročanje o tveganjih,
- alokacija kapitalskih zahtev za tveganja (angl. risk budgeting).
Zavarovalnica ima za namen izvajanja omenjenih ključnih procesov, v iz Strategije izhajajočih
politikah upravljanja tveganj in njim podrejenih aktih po posameznih vrstah tveganj še
podrobneje opredeljene same proces ter tudi ukrepe, postopke, metodologije, pristojnosti
in odgovornosti, ključne kazalnike ter frekvenco in linije poročanja organom upravljanja.
Podlago za opredelitev glede pripravljenosti za prevzemanje tveganj predstavlja proces
identifikacije potencialnih tveganj, ki jim je pri svojem poslovanju izpostavljena
zavarovalnica, ter popis pristojnosti in odgovornosti, ki jih imajo posamezna poslovna
področja, službe ter organi vodenja in določanja v okviru celovitega sistema upravljanja s
tveganji. Proces identifikacije tveganj je stalen proces, v katerem sodelujejo vsa poslovna
področja. Namen procesa je:
- zagotoviti vključenost vseh vrst tveganj v sistem upravljanja tveganj, ki bi lahko vplivale
na doseganje strateških ciljev;
- doseči enotno obravnavo in razumevanje tveganj na vseh ravneh upravljanja
zavarovalnice;
- vzpostaviti proces spremljanja in merjenja izpostavljenosti identificiranih tveganj.
Praviloma se proces izvaja najmanj enkrat na leto, in sicer predvidoma v okviru priprave
poslovnega in finančnega plana. Pri tem je pomembno izhodišče, da spremembe tveganj
izhajajo iz sprememb v zunanjem okolju ali sprememb strategije zavarovalnice in tudi njene
notranje strukture.
Rezultat identifikacije tveganj predstavlja tudi popis in opis vseh pomembnih tveganj
oziroma katalog tveganj. Gre za seznam pomembnih vrst tveganj in ključnih karakteristik
le-teh. Katalog tveganj vključuje le tiste pomembne vrste identificiranih tveganj, ki se jim
zavarovalnica izpostavlja ali zaradi karakteristik svojega poslovanja ali pa se jim bo izpostavila
v naslednjem enoletnem obdobju. Katalog tveganj vsebuje najmanj podatke o vrsti in
podvrsti tveganja, definicijo tveganja, podatek ali je tveganje zajeto v regulatorni kapitalski
zahtevi oziroma ali se vrednoti v okviru določenega kapitalskega modela (npr. S&P, A.M. Best,
Fitch…). Vsebuje lahko še druge podatke kot so denimo: ocena izpostavljenosti tveganju
(frekvenca in učinek), vzroki tveganja, načini upravljanja s tveganjem in morebitne povezane
metodologije, metodologija merjenja če obstaja, podatki o soodvisnosti z drugimi tveganji,
odgovorna organizacijska enota in način poročanja o izpostavljenosti. Zavarovalnica katalog
redno, praviloma letno, ažurira.
Pomemben element procesa spremljanja, ocenjevanja / merjenja in obladovanja /
prevzemanja tveganj predstavlja Izjava o apetitu po tveganjih, iz katere izhaja podrobnejši
sistem limitov, in v kateri zavarovalnica za vse posamezne vrste tveganj opredeli ciljne
oziroma najvišje še sprejemljive nivoje izpostavljenosti do njih. Pri spremljanju, ocenjevanju
in obvladovanju tveganj zavarovalnica in skupina zasledujeta in upoštevata zlasti:
- načelo transparetnosti zahtevo po preglednosti,
- načelo optimalnega upravljanja razmerja med izpostavljenostjo tveganjem in
donosnostjo (angl. risk vs. return),

288

-

načelo razmerja med stroški in koristmi (angl. cost benefit principle) in
soodvisnost oziroma korelacijo tveganj, torej možnost, da učinek odprave posameznega
tveganja vpliva na povečanje ali povzročitev drugega tveganja (angl. risk correlation).

Pri obvladovanju nastopa tveganih dogodkov zavarovalnica sledi pravilu doseganja
pozitivnega poslovnega učinka glede na razmerje med potencialno izgubo, če se tveganje
udejanji, in višino sredstev oziroma potrebnih stroškov, da bi se izognili nastopu škodnega
dogodka zaradi tveganja. Gre za ravnanje v smislu preudarnosti z namenom izboljšanja
poslovnega rezultata in izogibanje morebitnim katastrofalnim posledicam, ki bi lahko v
izrednih primerih vplivale tudi na obstoj zavarovalnice.
Skladno z drirektivo zavarovalnica za namen ocenjevanja / merjenja izpostavljenosti
posameznim vrstam tveganj in iz njih izhajajočih kapitalskih zahtev v osnovi lahko uporablja
standardno formulo S2 ali lastno razviti in s strani regulatorja odobreni interni model
(polni ali le delni). Vzporedno z njo zavarovalnica pravilno razvija lastne metodologije
in interne modele za spremljanje, merjenje, ocenjevanje profila tveganj in prevzemanja
tveganj, s pomočjo katerih dodatno preverja izpostavljenost tveganjem in ustreznost SF.
Dodatni element spremljanja, merjenja in ocenjevanja tveganj predstavlja proces ORSA,
ki ob presoji ustreznosti standardne formule za zavarovalnico vključuje presojo vseh vrst
tveganj, ki so z vidika poslovanja zavarovalnice materialna. Zavarovalnica izvede lastno
oceno tveganj in solventnosti praviloma enkrat letno oziroma pogosteje v primeru, če
pride do pomembnejših sprememb profila tveganosti zaradi sprememb poslovne strategije
zavarovalnice ali razmer v poslovnem okolju. Podrobneje so postopki in proces izvedbe
ocene tveganj in solventnosti praviloma opredeljeni v ločenem dokumentu – Politiki ORSA.
Proces poročanja o tveganjih sledi cilju jasne, transparentne in redne informiranosti vseh
pristojnih organov o vseh ključnih tveganjih. Sistem poročanja izhaja iz odgovornosti in
pristojnosti posameznih poslovnih funkcij in odborov ter drugih organov odločanja. Ne
glede na prej navedeno se s poročilom o profilu tveganosti zavarovalnice najmanj kvartalno
seznani uprava in nadzorni odbor zavarovalnice. Pripravljavec poročila je praviloma
neodvisna služba za upravljanje s tveganji.
Proces alokacije kapitalskih zahtev (angl. risk budgeting) je praviloma opredeljen v
ločenem dokumentu oziroma politiki. Izvaja se skladno z zahtevami Solventnosti 2 in
ob uporabi standardne formule za izračun kapitalskih zahtev. Presojo primernosti SF za
zavarovalnico in morebitne dodatne kapitalske zahteve za tiste vrste tveganj, ki po presoji
strokovnih služb niso ustrezno ali v zadostni meri vključene v SF se opravi v okviru procesa
ORSA.
4. APETIT PO TVEGANJIH
Apetit po tveganjih leži v osrčju korporativnega upravljanja s tveganji. Vloga apetita je
podrobneje kvalitativno in praviloma kvantitativno specificirati v strategiji opredeljene
osnovne usmeritve glede prevzemanja tveganj. Opredeljuje pripravljenost za prevzemanje
tveganj v merljivi in praviloma kvantitativni obliki ter tako opredeljuje stopnjo, do katere se
je zavarovalnica na posameznih segmentih tveganj, upoštevaje strateške cilje in kapitalsko
moč, sposobna oziroma tudi pripravljena izpostavljati pri doseganju svojih ciljev (Orros,
2011). Stopnja je praviloma opredeljana v, s strani uprave ali celo nadzornega sveta
potrjenem dokumentu oziroma Izjavi o apetitu po tveganjih (angl. Risk apetite statement,
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v nadaljevanju tudi RAS). V okviru le-te zavarovalnica definira apetit z merljivimi indikatorji
apetita po tveganjih.
Zavedanje zavarovalnic o pomenu apetita po tveganjih kažejo tudi rezultati raziskave, ki
ugotavlja, da ima 74% zavrovalnic že potrjeno izjavo o apetitu po tveganju in jih več kot tri
četrtine poudarja dodatno potrebo po nadaljnem razvoju apetita, od tega jih le-to 40% vidi
kot njihovo prioriteto razvoja korporativnega upravljanja s tveganji (Wozman, 2014).
Apetit po tveganjih predstavlja raven tveganj oziroma raven potencialnih izgub, ki
izvirajo iz tveganj, ki jih je zavarovalnica še pripravljena sprejeti v teku poslovanja,
da bi dosegla zastavljene poslovne in strateške cilje (KPMG, 2014). Opredeljuje, katera
tveganja je zavarovalnica pripravljena sprejeti, katera omejiti, prenesti ali pa se jim v celoti
izogniti (Slika 4).
Slika 4: Apetit po tveganjih in upravljanje s tveganji

Vir: Coatesworth, 2013.
V apetitu zavarovalnica lahko opredeli tudi tolerance oziroma meje razponov, ki
jih postavlja kot skrajno sprejemljive pri prevzemanju določenih tveganj (angl. risk
tolerance) (KPMG, 2014). Te omejitve so opredeljene kvalitativno in/ali kvantitativno ter
določajo skrajne vrednosti nekaterih najpomembnejših kazalnikov profila tveganosti
zavarovalnice.
Omejevanje tveganj na sprejemljivo raven pa hkrati vpliva tudi na raven donosnosti, ki jo
zavarovalnica lahko pričakuje iz poslovanja. Zato je pri določanju apetita pomembo, da
zavarovalnica stremi k temu, da izhaja s še sprejemljive ravni tveganj in na podlagi teh
omejitev dosega maksimalno možno donosnost. Zavarovalnica tako v okviru določanja
apetita optimira in upravlja razmerje med prevzetimi tveganji in ustvarjenim donosom
(razlika med koristmi in stroškovnim vidikom ukrepov obvladovanja tveganj), zato definira
meje želenega prevzemanja tveganj in pri tem upošteva dolgoročne strateške cilje
zavarovalnice skladno s strategijo in potrjene poslovne načrte.
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V apetitu po tveganjih so definirane meje in tolerančni razponi za ciljne vrednosti ključnih
kazalnikov za posamezne segmente poslovanja oziroma vrste tveganj, ki se lahko nanašajo:
- finančne in druge poslovne cilje, ki jih zavarovalnica zasleduje (bonitetna ocena, količnik
kapitalske ustreznosti, pokritost rezervacij, raven likvidnosti, ipd.),
- na vrsto in količino poslov po kriteriju porabe kapitala ali deleža v strukturi sklenjenih
poslov oziroma izpostavljenosti,
- omejitev poslovanja na segmentih, ki se jim zavarovalnica ne želi izpostavljati (t.i.
tveganja ničelne tolerance).
Slika 5: Primer apetita po tveganjih z indikatorji in mejami tolerance

Vir: Lloyds, 2011.
Za nekatere vrste tveganj, ki jih zavarovalnica pri svojem poslovanju zaradi neskladnosti s
svojo poslovno strategijo, etičnimi normami in regulatornimi okviri sploh ne želi prevzemati,
opredeli v Apetitu po tveganjih nično toleranco. Tak primer je interni krimal.
Elementi apetita po tveganjih praviloma predstavljajo sestavni del strategije zavarovalnice
in skladno s tem je smiselno, da se realizacija apetita spremlja praviloma vsaj četrtletno v
okviru funkcije upravljanja s tveganji. V kolikor je apetit po tveganjih presežen, služba za
upravljanje s tveganji pripravi ter poda upravi predloge ukrepov za povrnitev izpostavljenosti
na sprejemljivo raven.
Pomembno je, da apetit služi tudi kot izhodišče za izpeljavo limitov, ki predstavljajo
najbolj granularno stopnjo in način omejevanja izpostostavljenosti tveganjem. Kvalitetno
postavljeni limiti transformirajo ter zrcalijo apetit po tveganjih na operativno raven. Pri tem
morajo biti limiti postavljeni tako, da v kolikor se jih zaposleni na operativnem nivoju držijo,
to pomeni, da zavarovalnica ostaja v okviru postavljenega apetita po tveganjih in posredno
na pravi poti za doseganje strateških in poslovnih ciljev.
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5. POLITIKE UPRAVLJANJA S TVEGANJI
Politike izhajajo iz strategije, apetita po tveganjih in podrobneje specificirajo organizacijske
zahteve, pristojnosti in odgovornosti ter tudi specifične procese upravljanja s tveganji in
poročanja o njih. Lahko se nanašajo in natančneje opredelujejo funkcijo upravljanja tveganj
ali določen proces za upravljanje tveganja ali katero od vrst tveganj, ki jim je zavarovalnica
pri svojem poslovanju izpostavljena.
5.1 Politika poslovne funkcije upravljanja s tveganji
V skladu z novo zakonsko ureditvijo zavarovalništva v Republiki Sloveniji (ZZavar-1, 2015)
in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 morajo zavarovalnice
imeti trden in zanesljiv sistem upravljanja, v katerega spada tudi funkcija upravljanja s
tveganji z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede
odgovornosti le-te. Funkcija upravljanja s tveganji je v direktivi Solventnost 2 in 50. členu
ZZavar-1 opredeljena kot ena izmed ključnih funkcij zavarovalnice.
Politika funkcije upravljanja s tveganji, podrobneje opredeljuje organizacijsko umeščenost,
pristojnosti oz. naloge in odgovornosti, vključno s poročanjem, tako funkcije upravljanja s
tveganji kot njenega nosilca v zavarovalnici, v skladu s sistemom in politiko upravljanja ter
poslovno strategijo zavarovalnice. Cilj politike je zagotoviti pregleden sistem upravljanja z
jasnimi nalogami in pristojnostmi, ki jih ima funkcija upravljanja s tveganji in nosilec funkcije
upravljanja s tveganji v Zavarovalnici in Skupini.
Organizacija funkcije upravljanja s tvegnji se skladno z direktivo Solventnost 2 praviloma
izvaja v samostojni službi za upravljanje s tveganji. Slednja je praviloma neposredno
podrejena upravi zavarovalnice in deluje samostojno ter neodvisno od drugih poslovnih
funkcij. Odgovorna je za izvajanje aktivnosti, ki so potrebne za opravljanje nalog funkcij
upravljanja s tveganji.
Nosilec funkcije upravljanja s tveganji je oseba, pooblaščena s strani uprave s soglasjem
nadzornega sveta, ki je umeščena v organizacijsko strukturo tako, da ji je omogočeno
nadzorovanje in nepristransko poročanje o izvajanju nalog, ki so v zakonodaji določene kot
ključne naloge upravljanja s tveganji po Solventnosti 2
Služba in nosilec funkcije upravljanja s tveganji izvajajo naloge v okviru druge obrambne
linije v 3-nivojskem notranje-kontrolnem sistemu obrambe pred tveganji. V okviru tega
upravljanje s tveganji v prvi vrsti izvajajo Uprava zavarovalnice in ostale poslovne funkcije,
ki s svojimi poslovnimi odločitvami aktivno upravljajo s konkretnimi poslovnimi tveganji in
so odgovorne za identifikacijo in prevzemanje tveganj. Služba in nosilec funkcije upravljanja
s tveganji skrbita, da se sistem upravljanja s tveganji izvaja učinkovito in konsistentno v
celotni zavarovalnici in v primeru odstopanja primerno ukrepata s priporočili in navodili.
Naloge funkcije upravljanja s tveganji se opravljajo v skladu z veljavnim zakonom o
zavarovalništvu, akti, regulativnimi tehničnimi standardi in izvedbenimi tehničnimi standardi,
ki jih sprejme Evropska komisija, ter podzakonskimi predpisi Agencije za zavarovalni nadzor
(v nadaljevanju AZN) in standardi s področja upravljanja s tveganji.
Ključne naloge funkcije za upravljanje s tveganji so:
1. vzpostavitev, skrbništvo in nadzorovanje učinkovitega integriranega sistema upravljanja
s tveganji;
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2. svetovanje in strokovno podpiranje upravnega, upravljalnega ali nadzornega organa pri
učinkovitem izvajanju sistema upravljanja s tveganji o zadevah na področju upravljanja
tveganj, tudi v zvezi s strateškimi zadevami, kot so strategija zavarovalnice, združitve in
prevzemi ter večji projekti in naložbe;
3. svetovanje in strokovno podpiranje poslovnih funkcij pri učinkovitem izvajanju sistema
upravljanja s tveganji;
4. spremljanje splošnega profila tveganja zavarovalnice kot celote z identifikacijo, oceno
izpostavljenosti tveganjem, vključno z oceno potencialnih bodočih tveganj in ukrepi za
znižanje ključnih tveganj;
5. poročanje o tveganjih notranjim in zunanjim organom: upravi, nadzornemu svetu,
odborom, AZN in drugim;
6. aktivna skrb za delovanje Odbora za upravljanje s tveganji in drugih morebitnih odborov,
ki so del sistema upravljanja s tveganji;
7. koordinacija in kontrola nad aktivnostmi povezanimi z upravljanjem tveganj, kar
praviloma vključuje tudi koordinacijo procesa in pripravo poročila o lastni oceni tveganj
in solventnosti ipd. ter koordinacijo izračuna kapitalskih zahtev po Solventnosti 2, ki
izhaja iz tveganj (Munich RE, 2013).
V okviru doseganja harmoničnega korporativnega upravljanja tveganj skupine, funkcija
za upravljanje s tveganji matične oziroma obvladujoče družbe pripravi s ciljem nadzora in
kontrole hčerinskih družb obseg minimalnih zahtev: politik, metodologij, procedur, sistemov
in procesov ipd., ki zagotavljajo, da matično podjetje in hčerinske družbe funkcionirajo na
področju upravljanja s tvganji kot celota (Deloitte, 2013). Tako na podlagi omenjenih aktov
matične družbe, v primeru skupine, funkcija za upravljanje s tveganji matične družbe pripravi
seznam minimalnih zahtev in dokumentov za enotno, skladno ter učinkovito korporativno
upravljanje tveganj, na podlagi katerih nato opredeli izvajanje funkcije upravljanja tveganj v
posameznih hčerinskih družbah.
Hčerinska družba nato v okviru izpolnjevanja minimalnih zahtev pri izvajanju funkcije
upravljanja s tvegnaji deluje in se odloča samostojno. Razlog je v tem, da praviloma
spremljanje tveganj zaradi pojavljanja le-teh v vseh poslovnih procesih ne more biti
centralizirno in se izvaja v posamezni družbi ob upoštevanju enotnih standardov. Funkcija
upravljanja s tveganji v posamezni odvisni družbi je tako sama primarno odgovorna za
identifikacijo, merjenje/ocenjevanje, spremljanje, obvladovanje in poročanje o tveganjih
matični družbi.
5.2 Politike upravljanja posameznih vrst tveganj
Direktiva nalaga službi za upravljanje s tveganji, da vzpostavi ustrezen sistem in procese, ki
omogočajo identifikacijo, oceno, presojo, nadzor in poročanje o vseh pomembnih vrstah
tveganj, ki jim je zavarovalnica izpostavljena ali pa bi jim lahko bila.
Da zagotovi omenjeno, zavarovalnica vključi v svoje politike načine upravljanja za vse
najpomembnejše, ključne vrste tveganj, ki jim je pri svojem poslovanju izpostavljena (kot
izhaja iz točke 3.2).
V okviru minimalnih šestih zakonsko zahtevanih področij upravljanja s tveganji poslovanja
definira EIOPA v četrtem oddelku Smernic o sistemu upraljanja tudi funkcijo upravljanja
s tveganji kot eno od ključnih funkcij (EIOPA, 2014) in pri tem dodaja minimalni vsebinski
obseg, ki ga je zavarovalnica dolžna pokriti v okviru svojih politik:
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-

upravljanje zavarovalnega tveganja in tveganja oblikovanja zavarolno-tehničnih
rezervacij ter tveganja pozavarovanja,
upravljanje kapitala,
operativno tveganje,
likvidnostno tveganje,
upravljanje sredstev in obveznosti,
strateško tveganje ter
tveganje izgube poslovnega ugleda.

Politike upravljanja posameznih ključnih vrst tveganj izhajajo iz Strategije upravljanja s
tveganji ter podrobneje specificirajo sistem in veljavne elemente procesa za ugotavljanje,
merjenje, ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje posamezne vrste tveganj, ki se jim
zavarovalnica izpostavlja pri svojem poslovanju.
Pri tem politike upoštevajo značilnosti zavarovalnice kot celote, njeno velikost, organizacijo
in obseg poslovanja, kot tudi raven in kakovost dostopnih resursov in podatkov.
Posamezne politike definirajo glavne elemente sistema upravljanja s posamezno vrsto
tveganj, podrobneje definirajo posamezno vrsto tveganj in njene podskupine, določajo
pristojnosti in odgovornosti, opisujejo ključne procese ugotavljanja, spremljanja, merjenja
in obvladovanja posamezne vrste tveganj ter njihovega poročanja.
Namen posamezne politike upravljanja z določeno vrsto tveganja je zagotoviti celovit in
predvsem učinkovit pristop k upravljanju te vrste tveganj v zavarovalnici.
5.3 Politika upravljanja kapitala
V uvodu direktive Solventnost 2 je zapisana ugotovitev, da v luči tržnega dogajanja ob njenem
sprejetju obstoječi regulatorni okvir in direktiva 73/239/EEC iz leta 1973 (revidirana v 2002)
za delovanje zavarovalnic in pozavarovalnic Solventnost 1 ne izpolnjuje več predpostavk
o učinkovitih solventnostnih zahtevah, ki bi vodile k učinkoviti razporeditvi kapitala na
področju Evropske unije, kar pa predstavlja temelj za zagotavljanje varnosti imetnikov
zavarovalnih polic. Nova direktiva tako poudarja pomen ustreznih kapitalskih zahtev in jih
postavlja glede na tveganja, ki jih zavarovalnica prevzema in jim je izpostavljena pri svojem
poslovanju na strani obveznosti in na strani sredstev.
Tudi bonitetne agencije, analitiki in regulatorji v zadnjih desetletjih pripisujejo zmeraj večji
pomen kapitalskim modelom v okviru korporativnega upravljanja s tveganji (A. M. Best,
2013), saj je v primeru nastopa negativnih rizičnih dogodkov prav zadosten obseg kapitala
lahko ključen za preživetje zavarovalnice. Tako predstavlja kapital ob ustreznih rezervacijah
enega od ključnih dejavnikov, ki jih direktiva natančno opredeljuje, saj ustrezna višina
kapitala zmanjšuje verjetnost insolventnosti oziroma stečaja v primeru nastopa negativnih
tveganj.
Pomembnost neustreznega oziroma premajhnega kapitala, kot drugega najpogostejšega
razloga za insolventnost zavarovalnic, kaže tudi poročilo bonitetne agencije A. M. Best iz
leta 1999, ki je analizirala in identificirala razloge za več kot 400 insolvenčnih postopkov
zavarovalnic (Holzheu, Meyer, 2000). Kot najpogostejši razlog stečaja navaja nezadostne
rezervacije/premije (22,4 %), na drugem mestu pa sledi neustrezen razpoložljivi kapital (13,5
%).
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Pomembnost neustreznega oziroma premajhnega kapitala, kot drugega najpogostejšega
razloga za insolventnost zavarovalnic, kaže tudi poročilo bonitetne agencije A. M. Best iz leta
1999, ki je analizirala in identificirala razloge za več kot 400 insolvenčnih postopkov
zavarovalnic (Holzheu, Meyer, 2000). Kot najpogostejši razlog stečaja navaja nezadostne
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Glede na omenjeno pomembnost ustreznosti kapitala direktiva tako definira dve kapitalski
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(Slika
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-zavarovalnici,
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SCR); omogoča
da lahko varno posluje tudi ob nastopu
negativnih
tveganj.
zavarovalnici, da lahko varno posluje tudi ob nastopu negativnih tveganj.

Slika
6:Kapital,
Kapital,
kapitalska
ustreznost
in zavarovalnice
bilanca zavarovalnice
po direktivi
Slika 6:
kapitalska
ustreznost
in bilanca
po direktivi Solventnost
II Solventnost II
Presežek
Razpoložljivi kapital
SCR
MCR
Sredstva,
vrednotena po
tržni vrednosti
(finančne
naložbe,
opredmetena in
neopredmetena
osnovna
sredstva …)

Marža za tveganje

Najboljša ocena
zavarovalno-tehničnih
rezervacij

MCR = zahtevan minimalni kapital

Vir: Lastni.

SCR = zahtevan solventnostni kapital

Vir: Lastni.
Direktiva Solventnost II definira v prvem stebru kvantitativne zahteve za izračun SCR in
Direktiva
Solventnost II definira v prvem stebru kvantitativne zahteve za izračun SCR in MCR
MCR po določeni standardni formuli, na željo zavarovalnice pa po njenem internem modelu,
po določeni standardni formuli, na željo zavarovalnice pa po njenem internem modelu, ki pa
ki pa mora biti poprej odobren s strani nadzornega organa. Dodatno definira tudi lastna
mora biti poprej odobren s strani nadzornega organa. Dodatno definira tudi lastna sredstva,
sredstva, ki jih glede na kakovost deli v tri skupine.
ki jih glede na kakovost deli v tri skupine.
22
Solventnostni kapital (SCR) dejansko predstavlja višino zahtevanega kapitala, ki zagotavlja,
da bo zavarovalnica sposobna poravnati vse svoje obveznosti v naslednji mesecih z
99,5-odstotno verjetnostjo, oziroma dopušča le 0,5-odstotno verjetnost insolventnosti, kar
je ekvivalentno zavarovalnici z ratingom BBB.
Zahtevani SCR za posamezno vrsto tveganja predstavlja razliko med lastnimi sredstvi pred
šokom in po njem zaradi simuliranega tveganega dogodka. Posamezne zahteve SCR se nato
ne seštejejo, ampak v dveh stopnjah korelirajo po korelacijskih faktorjih, ki jih določi EIOPA.
Kapital v višini minimalnega zahtevanega kapitala (MCR) pomeni za zavarovalnico 85-odstotno
verjetnost, da bo sposobna poravnati vse svoje obveznosti v enem letu. Direktiva podaja za
MCR poenostavljeno linearno formulo in mejne vrednosti v višini 25 in 45 odstotkov SCR.
Z vidika nadzornikov lahko na obe kapitalski zahtevi gledamo kot na »mehko« in »trdo« dno,
ki pomenita zgodnja opozorilna signala (angl. early warning signals) različno intenzivno
intervencijo nadzornikov.
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Iz navedenega izhaja velik pomen, ki ga direktiva pripisuje ustreznemu upravljanju kapitala.
Tako enega od ključnih ciljev politike predstavlja vzpostavitev sistema in procesov, ki
zagotavljajo, da bo zavarovalnica v vsakem trenutku izpolnjevala zakonsko zahtevo po
zagotavljanju zadostnega kritja oziroma višine lastnih sredstev za v členih od 128 do 131
predpisanega minimalnega, kot v členih od 100 do 127 predpisanega solventnostnega
kapitala.
Politika upravljanja s kapitalom izhaja iz poslovne strategije zavarovalnice ter podrobneje
specificira sistem in veljavne elemente procesa upravljanja kapitala v zavarovalnici. Sistem
in povezani procesi upravljanja s kapitalom temeljijo na strateških ciljih, regulatornih
zahtevah, dobrih praksah in interno vzpostavljenih metodologijah, ki upoštevajo značilnosti
zavarovalnice kot celote, njeno velikost, organizacijo in obseg poslovanja.
Pomembno je, da politika definira:
- cilje in načela ne le letnega, temveč srednjeročnega upravljanja s kapitalom,
- podlage in smernice za opredelitev dividendne politike,
- glavne elemente sistema upravljanja s kapitalom,
- določa pristojnosti in odgovornosti vezane na upravljanje kapitala,
- opisuje ključne procese in kriterije ugotavljanja, merjenja in spremljanja kapitalskih
potreb in kapitalske ustreznosti ter poročanja.
Širše gledano je cilj politike upravljanja s kapitalom zagotoviti celosten in učinkovit pristop
k upravljanju kapitala v zavarovalnici. Pri tem je definirani kapital namenjen za pokrivanje
nepričakovanih izgub iz naslova ekstremnih škodnih dogodkov ali izgub vrednosti
premoženja, zagotavljanju stabilne dolgoročne rasti in doseganju ciljne bonitetne ocene
s strani bonitetnih agencij ter doseganju dolgoročne kapitalske ustreznosti po kriterijih
notranje presoje tveganj in solventnosti ter regulatornih zahtev.
Zavarovalnica se pri definiciji kapitala naslanja zlasti na opredelitve Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD) in Mednarodnih računovodskih standardov kot tudi Direktivo Solventnost 2
in ostale regulatrne predpise. Skladno s tem zavarovalnica v politiki kapitala opredeljuje tudi:
- strukturo knjigovodskega kapitala ter
- strukturo in vsebino osnovnih in pomožnih lastnih sredstev skladno s členi direktive od
87 do 99.
Pomembno je, da politika upravljanja z metodologijo določitve višine kapitala zasleduje cilj
učinkovite porabe razpoložljivega lastnih virov ali kapitala, ki zagotavlja vsaj:
- varnost ter dobičkonosnost poslovanja na ravni družbe in skupine,
- visoko stopnjo zaupanja vseh deležnikov,
- izpolnjevanje regulatornih zahtev s področja kapitalske ustreznosti,
- doseganje ustrezne kapitalske ustreznosti v procesu lastne ocene tveganj in
solventnosti ter
- doseganje kriterijev zunanjih bonitetnih agencij za ohranitev želene bonitetne ocene.
Pomemben cilj upravljanja s kapitalom je tudi zagotavljanje dolgoročne in stabilne donosnosti
naložbe lastnikov skozi izplačila dividend na podlagi vnaprej definiranih kriterijev dividendne
politike, ki zavarovalnici omogoča stabilno poslovanje, rast in doseganje strateških ciljev na
dolgi rok ter zadovoljstvo vseh deležnikov in stabilno lastniško strukturo družbe.
Za kvalitetno doseganje navedenih ciljev kapitalske ustreznosti in kapitalskih zahtev skladno
s Solventnostjo 2, vezanih na nivo tveganja, so nujni celovita identifikacija, spremljanje,
merjenje in upravljanje realiziranih in potencialnih tveganj ter kontinuirano izvajanje
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procesa ORSA najmanj enkrat letno, poleg tega pa tudi redno merjenje in spremljanje
vrednosti, dobičkonosnosti in porabe ekonomskega kapitala, optimiranje strukture kapitala
in sprejemanje potrebnih poslovnih odločitev za namen doseganja učinkovitega upravljanja
s kapitalom.
S sistemom upravljanja kapitala, ki je definiran v Politiki upravljanja kapitala želi zavarovalnica
za optimalno doseganje strateških ciljev vzpostaviti tudi sistem za transparentno in
optimalno ekonomsko alokacijo kapitala po posameznih poslovnih področjih na podlagi
kriterijev tveganjem prilagojene dobičkonosnosti.
5.4 Politika ORSA
Direktiva v 45. členu navaja, da vsaka zavarovalnica v okviru svojega sistema upravljanja s
tveganji redno in transparentno izvaja tudi lastno oceno tveganj in solventnosti, ki mora biti
primerna naravi, obsegu in zahtevnosti tveganj, ki so del njenega poslovanja. Zavarovalnica
mora jasno in pisno prikazati postopke in metode uporabljene za njeno izvedbo.
EIOPA dodatno v Smernicah o lastni oceni tveganj in solventnosti (EIOPA, 2014) v točki 1.15
navaja, da mora vsaka zavarovalnica imeti pisni dokument politike ORSA. Dodatno zahteva,
da zavarovalnica ima tudi ustrezno evidenco o vsaki izvedbi ORSA ter dokumentacijo o
internem poročilu ORSA in poročilu ORSA za nadzorne organe.
Politika tako skladno z zahtevami direktive opisuje proces, metodologijo in postopke
poročanja o lastni, v prihodnost usmerjeni, oceni tveganj in solventnosti (angl. Own Risk
and Solvency Assessment, v nadaljevanju: ORSA) ter določa pristojnosti in odgovornosti
deležnikov v procesu. Politika definira zlasti naslednje elemente (EIOPA, 2014 in AZN, 2016):
- proces in procedure izvajanja ORSA, ki vključuje tudi pogostost izvedbe rednega procesa
ORSA, cilje in sprožilce ter okoliščine za izvedbo izrednega procesa ORSA,
- definicijo materialnosti in princip proporcionalnosti, ki se uporablja pri ORSA,
- metodologijo za izvedbo ocene primernosti standardne formule Solventnosti 2 glede na
profil tveganj zavarovalnice,
- metodo identifikacije za zavarovalnico neugodnih scenarijev poslovanja v prihodnjem
poslovnem obdobju,
- metodo vrednotenja vpliva neugodnih scenarijev na kapitalsko ustreznost,
- način zagotavljanja kvalitete podatkov pri izvajanju ORSA,
- pristojnosti in odgovornosti v procesu ORSA,
- poročanje o rezultatih ORSA.
Pri tem politika ORSA določa frekvenco izvajanja procesa ORSA, ki se praviloma opravi enkrat
letno, po potrebi pa tudi pogosteje. Glede na način poslovanja zavarovalnice je smiselno, da
politika definira, da se redni proces in izračun ORSA praviloma začne v drugem kvartalnem
obdobju ter se izvede na podlagi pripravljenih in dostopnih zadnjih veljavnih izračunov
kapitalske ustreznosti po stanju konec predhodnega leta in potrjenega poslovnega načrta.
Politika definira tudi izredne dogodke, ki praviloma utemeljeno pomenijo pogostejšo
fekvenco izvedbe izrednega procesa in izračuna ORSA, in sicer v primeru materialnih
sprememb v profilu tveganj zavarovalnice ali ob identifikaciji potencialnih prihodnjih
dogodkov ali scenarijev, ki bi lahko pomembno vplivi na doseganje strateških ciljev ali
kapitalsko ustreznost zavarovalnice. Taki izredni dogodki so na primer lahko (Ingram, 2010
in ICP, 2015):
- akvizicija novih trgov, ki materialno vpliva na profil tveganj zavarovalnice,
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nastop na trgu z novo zavarovalno vrsto,
akvizicija drugih zavarovalnic ali materialno pomembnih družb,
nenadne, velike spremembe v zavarovalni premiji,
večje spremembe v zavarovalno-tehničnih rezervacijah zavarovalnice,
znižanje količnika kapitalske ustreznosti zavarovalnice pod določeni odstotek, denimo
150%,
sprememba zakonodaje z materialnim vplivom na finančni položaj zavarovalnice,
večje spremembe na finančnih trgih z večjim vplivom na vrednost portfelja finančnih
naložb zavarovalnice ipd.

Pri tem je pomembno, da zavarovalnica izvaja proces ORSA tako na ravni obvladujoče družbe
kot tudi na ravni celotne skupine. Skladno s Solventnostjo 2 in procesom na ravni skupine
zavarovalnica lahko uporablja t.i. načelo proporcionalnosti, kar pomeni, da se v skupni
rezultat ORSA vključijo tudi rezultati ORSA najpomembnejših podrejenih družb, za ostale
družbe se v okviru procesa opredeli način njihovega upoštevanja glede na profil tveganosti,
princip proporcionalnosti in kriterij materialnosti.
Naloga politke je, da je sam proces ORSA, kot ga le-ta definira, dobro integriran v poslovanje
zavarovalnice in se izvaja v skladu z letnim planiranjem poslovanja in potrjeno poslovno
strategijo, saj se v sklopu letnega planiranja izvede plan načrtovane bilance stanja za namen
ugotavljanja kapitalske ustreznosti, na podlagi katere se določi planiran primerni razpoložljivi
kapital, solventnostni zahtevani kapital in minimalni zahtevani kapital zavarovalnice. Pri tem
je minimalni obseg korakov procesa ORSA, ki jim politika mora vključiti sledeč:
- Identifikacija tveganj in ocena primernosti standardne formule,
- Opredelitev in ocena stresnih scenarijev,
- Izračun planirane kapitalske ustreznosti glede na poslovni načrt zavarovalnice,
- Priprava poročila ORSA,
- Poročanje o rezultatih notranjim in zunanjim deležnikom.
Z vidika načela transparentnosti je zlasti za politiko ORSA pomembno, da zavarovalnica vodi
evidenco o vsaki izvedeni lastni oceni tveganj in solventnosti, ki predstavlja vso relevantno
dokumentacijo, predpostavke, metode, izračune in ostale informacije, ki so bile uporabljene
za izvedbo lastne ocene tveganj in solventnosti.
6. SKLEP
Direktiva Solventnost 2 od zavarovalnic pričakuje, da preudarneje upravljajo tveganja
katerim so izpostavljena pri svojem poslovanju. Pri tem predpisuje okvire, ki praviloma v
celoti izhajajo iz sodobnih sistemov korporativnega upravljanja s tveganji.
Le-ti za dosego transparentnosti in cilja učinkovitega upravljanja s tveganji zahtevajo tudi
jasno dokumentirane temeljne dokumente, kot so strategija upravljanja s tveganji, apetit po
tveganjih in politike upravljanja s tveganji.
Primarni temelj sistema korporativnega upravljanja s tveganji postavlja strategija upravljanja
s tveganji. Ta mora biti skladna s strategijo, vizijo in poslanstvom zavarovalnice. Opredeljuje
cilje, elemente sistema upravljanja s tveganji ter tudi z upravljanjem tveganj povezane
temeljne, strateške procese in odgovornosti ter pristojnosti.
V strategiji zavarovalnica opredeljuje osnovne usmeritve glede prevzemanja tveganj, a jih

298

nato z namenom spremljanja podrobneje kvalitativno in praviloma kvantitativno specificira
v Apetitu po tveganjih. Apetit po tveganjih tako za zavarovalnico transparetno in merljivo
določa raven potencialnih izgub, ki izvirajo iz tveganj, ki jih je zavarovalnica še pripravljena
sprejeti v teku poslovanja, da bi dosegla zastavljene poslovne in strateške cilje. Zavarovalnica
v Izjavi o apetitu po tveganjih v obliki indikatorjev apetita po tveganjih opredeljuje, katera
tveganja je zavarovalnica še pripravljena sprejeti, in hkrati, v katerih primerih oziroma ob
katerih vrednostih indikatorjev je trenutek, ko zavarovalnica pripravi predloge in izvede
ukrepe, še preden bi bilo prepozno.
Zavarovalnica na podlagi smernic strategije, postavljenega apetita po tveganjih nato
pripravi ustrezne politike upravljanja s tveganji, ki podrobneje specificirajo organizacijske
zahteve, pristojnosti in odgovornosti, kot tudi specifične procese upravljanja s tveganji in
poročanja o njih. Lahko se nanašajo in natančneje opredelujejo funkcijo upravljanja tveganj
ali določeni proces za upravljanje tveganja ali katero od vrst tveganj, ki jim je zavarovalnica
pri svojem poslovanju izpostavljena.
S transparetnim in jasno dokumentiranim sistemom temeljnih dokumentov regulatorni
organi, kot tudi zavarovalnice same dosežejo jasno opredeljene cilje, meje in postopke,
kako s tveganji učinkovito upravljati. Z vzpostavljenim sodobnim sistemom korporativnga
upravljanja s tveganji in z učinkovitim, integriranim upravljanjem ključnih tveganj, kot ga
zahtevajo tudi regulatorni organi, lahko zavarovalnice neposredno ali posredno dodatno
okrepijo zadovoljstvo, lojalnost in zaupanje strank, delničarjev ter širše javnosti v to, da
delajo dobro in pošteno.
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OBVLADOVANJE KONTROLE PRAVILNOSTI ZARAČUNANIH STORITEV V
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POVZETEK
V prispevku predstavljamo specifiko dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, predvsem pa
prispevek največje zdravstvene zavarovalnice Vzajemna, d.v.z., ki s pravilnimi procesi,
ustrezno usposobljenimi in motiviranimi zaposlenimi ter učinkovito in pregledno aplikativno
podporo Admiral kakovostno obvladuje ogromno množico podatkov o zdravstvenih
storitvah. Pri številnih kontrolah, ki jih dnevno izvajamo v zdravstveni zavarovalnici zasledimo
tudi nekatere nepravilnosti v zdravstvenem sistemu, katere analiziramo in o njih obveščamo
ostale deležnike. Trenutno je veliko razprav o spremembah, ki jih je potrebno izvesti v okviru
zdravstvene reforme in ravno kakovostni in celoviti podatki so nam lahko v veliko pomoč
pri odločanju ali zavzemanju stališč. Zavarovalnica Vzajemna, d.v.z. tako prispeva svoj del k
kakovostnemu zdravstvu za naše zavarovance in za vse državljane Republike Slovenije.
ABSTRACT
The paper presents the specifics of supplementary health insurance in Slovenia, in particular,
the contribution of the largest health insurer Vzajemna, mutal health insurance company
which with proper processes, adequately trained and motivated staff and efficient and
transparent application Admiral supports quality controls huge crowd data provided by
healthcare providers. Insurance company with daily controls detects some irregularities
in the health system and analyzes them and informs about uncertainties and irregularities
other participants in health system. In Slovenia we talk about the changes that need to be
implemented in the context of health care reform and quality and comprehensive information
can be essential for right decisions. This in one of the way Vzajemna, d.v.z. contributes to
quality health care for our insured person and for all citizens of the Republic of Slovenia.
1. UVOD
V Sloveniji že vrsto let potekajo razprave o prihodnosti zdravstvenega sistema. Številne
dozdajšnje vlade so si zadale kot prednostno nalogo, da bodo izpeljale zdravstveno reformo
in nadgradile zdravstveni sistem. Vsaka sprememba na ravni zdravstvenega sistema lahko
pomembno spremeni položaj posameznega deležnika v njem, zato se vsak od njih po
svoje pripravlja na prihodnost, s ciljem še naprej ostati aktiven in pomemben dejavnik
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sistema. Slovenski sistem zdravstvenega zavarovanja se skladno z Zakonom o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ) deli na obvezno zavarovanje,
katerega nosilec je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), in
prostovoljno zavarovanje, ki je v pristojnosti zdravstvenih zavarovalnic. Zavarovalnice v
okviru prostovoljnega zavarovanja ponujajo dodatna, dopolnilna, nadomestna in vzporedna
zavarovanja. V prispevku obravnavamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, katerega
predmet zavarovanja so doplačila k zdravstvenim storitvam, oskrba z zdravili s pozitivne
in vmesne liste, nenujni reševalni prevozi ter medicinski in drugi pripomočki, ki so sicer
pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, a jih slednje ne krije v celoti. Dopolnilno
zdravstveno zavarovanje se izvaja po načelih medgeneracijske vzajemnosti, vzajemnosti
med spoloma in vzajemnosti med zdravimi in manj zdravimi zavarovanci. Skupaj z obveznim
zdravstvenim zavarovanjem predstavlja dopolnilno zdravstveno zavarovanje del socialne
varnosti zavarovanih oseb.
V Sloveniji, ko govorimo o spremembah v zdravstvu, nekateri najprej pomislijo na
dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Pri tem ostaja v ozadju, da je bilo slednje pred več
kot 15 leti ustanovljeno z namenom, da bi v zdravstveni sistem pripeljali več finančnih
sredstev, predvsem zasebnih. Tako je še zdaj – še več, dopolnilno zavarovanje utrjuje
finančno stabilnost, saj s 450 milijoni evrov zasebnih sredstev omogoča delovanje sistema
in s tem uveljavljanje pravic zavarovancev. Zasebna sredstva se zbirajo v obliki zavarovalne
premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje in se prenesejo do izvajalcev zdravstvenih
storitev preko izplačil škodnih računov oziroma zahtevkov. Gre za uveljavljeni proces, ki
ga zavarovalnice, ki izvajamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, obvladujemo v
okviru škodnih služb. Obvladovanje izplačil škodnih zahtevkov pomeni tudi prihranke
v sistemu in porabo sredstev za dejanske namene, ki jih potrebujemo državljanke in
državljani (to so, denimo, lahko tudi čakalne vrste za zdravstvene storitve). Prav tako
pa pomeni obvladovanje škod tudi obvladovanje zavarovalne premije.
Z vidika kakovostnega obvladovanja obračuna zavarovalnih storitev ima dopolnilno
zdravstveno zavarovanje v primerjavi z drugimi zavarovalnimi vrstami neprimerno več
zavarovalnih dogodkov, na drugi strani pa je s pravnimi predpisi omejeno število informacij,
ki predstavljajo podlago za preverjanje pravilnosti obračuna. V zadnjih letih se je količina
kakovostnih obračunskih podatkov v sistemu povečala, kar omogoča učinkovitejše in
predvsem kakovostnejše odločanje na področju zdravstva kot celote. V prenesenem pomenu
zato lahko rečemo, da je začetek zdravstvene reforme v obstoju celostnega, preglednega in
učinkovitega pregleda nad podatki, ki se zbirajo pri različnih ustanovah z različnimi nameni.
Združevanje le-teh pa je v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi naloga pristojnih
organov. Pri spremembah zdravstvenega sistema je zato treba postaviti v ospredje tudi
povezovalnost ter v dogovarjanje vključiti vse deležnike. Tudi to namreč omogoča racionalno
porabo sredstev.
V skladu z zapisanim je pristop k obvladovanju kontrole pravilnosti zaračunanih storitev
na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja precej drugačen kot pri drugih
zavarovalnih vrstah. Škodna služba zdravstvene zavarovalnice Vzajemna, ki se izvaja v
Sektorju za zavarovalne primere, je v ospredje svojega delovanja postavila optimalno
obvladovanje in kontrolo pravilnosti zaračunanih storitev za doplačilo za naše zavarovance.
Obdelava zavarovalnih primerov v zavarovalnici temelji na dveh stebrih, in sicer:
-- potrjevanju pravilnosti zaračunanih storitev in
-- prepoznavanju nepravilnosti, prevar ali celo goljufij, ob čemer je treba poudariti, da
je stopnja tolerantnosti do takih pojavov ali dejanj ničelna.

302

Da lahko učinkovito izvajamo dejavnosti v obeh navedenih stebrih, je ključnega pomena,
da imamo strokovno usposobljene in motivirane zaposlene, vodenje z zgledom ter ustrezno
in učinkovito programsko orodje. Na Vzajemni pri obvladovanju obračunskih podatkov
uporabljamo programsko orodje Admiral, podjetja Optilab, d. o. o.
V osrednjem delu prispevka predstavljamo temeljni pristop k obvladovanju kontrole
pravilnosti zaračunanih zdravstvenih storitev in postopke za odpravo nepravilnosti, sledi
predstavitev posameznih primerov odkritih nepravilnosti, na koncu pa še sklep.
2.

PROCES OBVLADOVANJA KONTROLE PRAVILNOSTI ZARAČUNANIH STORITEV V
ZDRAVSTVENEM SISTEMU

Ob že omenjeni razliki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v primerjavi z drugimi
zavarovanji, ki je v velikem številu zavarovalnih primerov in omejitvah glede števila kontrolnih
informacij, ima dopolnilno zdravstveno zavarovanje še naslednje posebnosti:
-- neomejena zavarovalna vsota,
-- ni mogoče odkloniti zavarovanja osebi, ki zavarovanje želi skleniti,
-- pravice iz naslova zavarovanja so že definirane v ZZVZZ (v 23. členu), tako da zavarovalnice
iz naslova dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj ne morejo plačevati nobenih storitev, ki
niso predmet doplačevanja, niti jih ne morejo plačati v drugačni višini ali deležu,
-- enaka obravnava vseh zavarovancev in enaka premija (ne glede na starost in zdravstveno
stanje),
-- zdravstvene zavarovalnice ne morejo vplivati na ceno in količino zdravstvenih storitev
(splošni dogovor med Zavodom za zdravstveno zavarovanje in izvajalci zdravstvenih
storitev),
-- zdravstvene zavarovalnice ne morejo vplivati na spremembo deležev doplačil in pri
definiranju drugih pravil obračuna storitev,
-- med zavarovalnicami, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, se uporabljajo
izravnalne sheme,
-- visoka stopnja zavarovanosti med prebivalci RS, kar posledično pomeni veliko število
zavarovalnih primerov,
-- izvajalci zdravstvenih storitev, ki so vključeni v mrežo javne zdravstvene službe, so dolžni
sodelovati z zavarovalnicami, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Zdravstvene zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, po trenutnih
zakonskih predpisih niso vključene v dogovor o ceni in količini zdravstvenih storitev, čeprav
so leta 2014 prispevale za zdravstvo14,8 odstotka sredstev. Kljub temu pa je eden od
pomembnih ciljev Vzajemne zdravstvene zavarovalnice obvladovati odhodke za zdravstvene
storitve, saj ti posledično vplivajo na višino zavarovalne premije za naše zavarovance.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je največja specializirana zavarovalnica za prostovoljna
zdravstvena zavarovanja v Sloveniji. Posluje po načelo vzajemnosti, kar pomeni, da vsi
člani solidarno zagotavljajo varnost za vsakega posameznika. Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica ima več kot 860.000 članov in sodeluje z več kot 1.800 izvajalci zdravstvenih
storitev. V sektorju za zavarovalne primere prejmemo na leto od izvajalcev zdravstvenih
storitev približno 42 tisoč dokumentov in 22 milijonov različnih škodnih postavk. Leta 2014
so znašali čisti odhodki za škode več kot 236 milijonov evrov. Največ so k skupnim odhodkom
škod prispevala doplačila za zdravila in lekarniško dejavnost (38,1 odstotka) ter doplačila iz
naslova bolnišnične dejavnosti (20 odstotkov).
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Ob dveh ključnih temeljnih ciljih, in sicer potrjevanju pravilnih obračunov in prepoznavanju
nepravilnih obračunov ali prevar, sledimo v sektorju za zavarovalne primere Vzajemne še
naslednjim:
-- jasna in enotna pravila na področju obračuna zdravstvenih storitev za vse deležnike v
sistemu,
-- stalna nadgradnja področja obdelave zavarovalnih primerov,
-- zdravstveni sistem po meri državljana,
-- obravnava izvajalcev zdravstvenih storitev kot enega od ključnih partnerjev.
V veliko pomoč pri uspešnem obvladovanju podatkov pa je, seveda, tudi informacijska
podpora, ki je že več deset let prepoznana kot pomembno sredstvo za podporo poslovanju.
Informacijska tehnologija – v primeru Vzajemne aplikacija Admiral – nam pomaga v treh
smereh, in sicer pripomore k:
-- zboljšanju kakovosti procesov,
-- pohitritvi procesov,
-- znižanju stroškov procesov.
Primeri, ko predstavlja informacijska tehnologija strateško orodje pri izvajanju posameznega
procesa v podjetju, niso pogosti, a na področju kontrole obdelave zavarovalnih primerov je
za sektor za zavarovalne primere aplikacija Admiral postala prav to.
S ciljem učinkovito upravljati z velikim številom obračunskih podatkov smo se odločili
pristopiti k obvladovanju računskih postavk celostno in sistematično, in sicer s pomočjo že
omenjene aplikativne podpore. Natančno smo opredelili procese kontrole in dejavnosti, ki
jih izvajamo na vsaki posamezni stopnji procesa. Slednjega prikazujemo na Sliki 1.
Slika 1: Proces kontrole obračunskih podatkov

Vir: Vzajemna, d. v. z.
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Proces kontrole obračunskih podatkov smo razdelili na posamezne faze, ki so podrobneje
predstavljene v nadaljevanju.
1. TEHNIČNE KONTROLE
Pred leti smo prešli z neurejene in pomanjkljive papirne dokumentacije na strukturirano
in pregledno elektronsko dokumentacijo za skoraj vse izvajalce zdravstvenih storitev.
Portal eIzmenjava tako preko digitalnega potrdila omogoča elektronsko pošiljanje
računov, zahtevkov in specifikacij ter spremljavo obdelave poslanih računov in pregled
arhiva elektronsko posredovanih dokumentov. Tehnične kontrole preverjajo pravilnost
in ustreznost strukture dokumentov.
2. VSEBINSKE KONTROLE
Poleg tehničnih kontrol smo vzpostavili tudi vsebinske, torej glede pravilnosti
obračunanih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo, pravili obveznega zdravstvenega
zavarovanja in drugimi navodili. Trenutno imamo vgrajenih približno 200 samodejnih
kontrol, s katerimi pregledujemo obračunske postavke.
Posamezni koraki procesa obvladovanja obračunskih podatkov so predstavljeni v
nadaljevanju.
-

Zaznavanje odstopanj: Pri obdelavi obračunskih podatkov opazijo zaposleni odstopanja
sami ali s pomočjo programskega orodja Admiral.
Analiza odstopanj: Skliče se interno skupino za vsebinske kontrole Vzajemne, ki
pripravi analizo, po potrebi se skupini pridružijo zunanji medicinski strokovnjaki za
različna področja in strokovnjaki iz podjetja Optilab. Ugotovljene nepravilnosti skupina
analizira z več vidikov, ki so pomembni za zagotovitev uspešnosti kontrol v praksi. Pri
analizi podatkov nam je v veliko pomoč aplikacija Admiral, ki množico podatkov prikaže
razumljivo in strukturirano (Slika 2).

Slika 2: Primer analize povezav med izvajalci zdravstvenih storitev, lekarnami, zdravniki
in pacienti

Vir: Aplikacija Admiral.
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Na Sliki 2 je prikazana analiza povezav pri izdajanju in predpisovanju hipnotikov in sedativov.
Večji krogi (pacienti) pomenijo večje količine zdravil, večji kvadrati (zdravniki) pa večje količine
predpisanih zdravil. V analizi iščemo večjo koncentracijo pacientov okrog posameznih zdravnikov.
Na podlagi strokovnega znanja vseh sodelujočih se preuči zaznano odstopanje od veljavnih
pravil ter pripravijo opredelitve in predlogi novih kontrol.
- Testiranje nove kontrole: Aplikacija Admiral nam omogoča enostavno vnesti nove kontrole.
Kontrole se vnašajo na način in v jeziku, ki ni tehničen in ga lahko uporabnik, brez da bi imel
kakršnekoli programerske izkušnje, osvoji v nekaj mesecih. Kontrole zaposleni, ki je napredni
uporabnik, najprej vnese v sistem Admiral, nato se jih testira ob historičnih podatkih in se jih
po potrebi še dopolni.
- Vpeljava nove kontrole: Pri vzpostavitvi kontrol je pomembna visoka stopnja avtonomije.
Pomembno je, da imamo v zavarovalnici možnost hitro vzpostaviti nove kontrole in da znamo
to narediti samostojno. Tako lahko hitro preprečimo nadaljnje nepravilnosti in posledično
izgube. Kontrole lahko vzpostavimo v sektorju za zavarovalne primere, saj imamo več naprednih
uporabnikov, ki imajo za to potrebno znanje. Pri tem smo povsem neodvisni od zunanjih
izvajalcev in tudi od internega IT oddelka. Preden vpeljemo novo kontrolo, pa izvedemo še
pomemben korak, in sicer s to novo kontrolo seznanimo zaposlene na področju obdelave.
- Določitev in preiskovanje »sumljivih postavk«: Z aplikacijo Admiral pri obdelavi
obračunskih podatkov preko obstoječih in novih kontrol določimo v obračunu t. i. sumljive
postavke – tj. postavke, ki odstopajo od vgrajenih samodejnih kontrol. Te postavke zaposleni
dodatno raziščejo, in sicer naredijo pri posameznem izvajalcu poizvedbo za dodatno
obrazložitev obračuna ali v nekaterih primerih pridobijo dodatno medicinsko dokumentacijo.
Za Vzajemno je zelo pomembno, da dobro sodelujemo z izvajalci zdravstvenih storitev, zato
mora biti proces preiskovanja sumljivih postavk učinkovit in obenem neinvaziven – učinkovit
zato, ker želimo sumljive postavke čimprej razrešiti, neinvaziven pa, ker izvajalcem ne želimo
po nepotrebnem povzročati dodatnega dela. Admiral omogoča preiskovalcu Vzajemne, da
preveri vse okoliščine in podatke, ki jih ima na voljo, da se prepriča, ali gre res za potencialno
nepravilnost ali ne (Slika 3).
Slika 3: Pogled preiskovalca Vzajemne v aplikaciji Admiral na zgodovino storitev zavarovanca

Vir: Aplikacija Admiral.
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Na Vzajemni z novimi kontrolami vsako leto povečujemo število postavk, ki jih pregledamo.
Leta 2015 smo tako vrednostno preverili kar za 400 odstotkov postavk več kot leto poprej.
- Razčiščevanje sumljivih postavk: Ko prejmemo od izvajalcev zdravstvenih storitev
dodatne informacije in dokumentacijo, lahko preiskavo sumljivih postavk zaključimo. To
pomeni, da potrdimo pravilnost obračuna ali pa ugotovimo, da je prišlo pri obračunu
storitev do nepravilnosti.
- Popravek napačno obračunanih podatkov s strani izvajalca zdravstvenih storitev:
Če ugotovimo nepravilnosti, pridobimo od izvajalcev dobropise in zahtevamo, da te
nepravilnosti odpravijo tudi za prihodnje obračune. Če je to potrebno, o napaki obvestimo
tudi programske hiše. Če ugotovimo preveč obračunane storitve, dvojne obračune
ali celo obračun fiktivnih storitev, ima to finančni učinek na ravni celotne zdravstvene
blagajne (korist takšnega učinka so lahko tudi krajše čakalne dobe).
3. SPREMLJANJE SPREMEMB V ZDRAVSTVENEM SISTEMU (pravila, okrožnice)
V Sektorju za zavarovalne primere Vzajemne je bila imenovana posebna interna skupina
zaposlenih, ki spremlja vse spremembe zakonodaje, podzakonskih aktov in drugih
veljavnih predpisov, ki vplivajo na obračun zdravstvenih storitev. Skupina na eni strani
zagotavlja aplikativno podporo tem spremembam, na drugi pa s spremembami seznani
in dodatno izobrazi vse zaposlene, ki delujejo na področju obdelave obračunskih
podatkov izvajalcev zdravstvenih storitev.
4. SISTEMATIČNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
Pri odkrivanju nepravilnosti v procesu obdelave obračunskih podatkov imajo ključno
vlogo strokovni in motivirani zaposleni. Zaposlene tako sistematično izobražujemo na
različnih področjih, tako na področju poznavanja zdravstvenega sistema, sprememb pri
pravilih obračuna storitev, uporabe in nadgradnje aplikacije Admiral, pridobivajo novo
medicinsko znanje in novo znanje s področja odkrivanja prevar in goljufij.
5. REDNO SPREMLJANJE IN NADGRADNJA PROCESA OBVLADOVANJA OBRAČUNSKIH
PODATKOV
V Vzajemni redno spremljamo učinkovitost posameznih kontrol, in sicer tako po številu
in odstotku preiskanih postavk, skupni vrednosti preiskovanih postavk, skupni vrednosti
reklamacij idr. Nenehno dodajamo nove vsebinske kontrole, prav tako pa izločamo stare,
če ugotovimo, da niso več potrebne. Zaposleni letno podajo predloge za nadgradnjo
aplikacije in skupaj s podjetjem Optilab pripravimo letni razvojni načrt aplikacije.
V Vzajemni smo ustanovili tudi posebno delovno skupino, imenovano Ekonomika in
analitika škod. Ta redno pripravlja analize posameznih področij, storitev in tudi odkritih
nepravilnosti. Pri pripravi analiz večkrat sodelujemo tudi s strokovnjaki na posameznih
področjih, tako da analizo podkrepimo tudi z neodvisnim zunanjim strokovnim mnenjem.
6. SEZANITEV ZUNANJIH DELEŽNIKOV Z UGOTOVLJENIMI NEPRAVILNOSTMI V
SISTEMU IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ODPRAVO LE-TEH
Na podlagi pripravljenih analiz o odkritih nepravilnostih redno informiramo zunanje
deležnike, kot so Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za zdravje,
posamezne interesne skupine (zbornice …), Slovensko zavarovalno združenje in druge.
Če se pokaže, da so bile ugotovljene sistemske nepravilnosti, pripravimo tudi aktivnosti
za ustrezno ureditev področja.

307

3. PRIMERI UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTI
Ob predstavljenem procesu kontrole obračunskih podatkov smo odkrili že precej nepravilnosti
(tako napačno obračunane storitve, napačen obračun deleža, ki ga krije dopolnilno zdravstveno
zavarovanje, preveč obračunane storitve, dvojno obračunane storitve in celo fiktivne storitve).
V nadaljevanju bomo predstavili dva primera odkritih nepravilnosti, in sicer se prvi nanaša
na odkritje nepravilnosti na posameznem področju, drugi pa na odkritje nepravilnosti pri
obračunu skupin primerljivih primerov (v nadaljevanju SPP).
Primer: Analiza podatkov za zdravila
Pri pregledu obračunov na področju zdravil smo zaznali posamezna odstopanja. S skupino
strokovnjakov s področja analitike in farmacije smo opravili preglede obračunanih zdravil.
Pripravili smo obsežno analizo, ki je vsebovala pregled podvojenih učinkovin (zdravila z
identično ATC klasifikacijo prvih petih znakov), preseganje maksimalnega odmerka zdravil
zavarovancev za več kot 50 odstotkov, pregled izdane količine na recept (vsaj 50 % prekoračen
maksimalni dnevni odmerek v obdobju 90 dni) ter interakcijo izdanih zdravil.
Rezultati analize:
- identificirali smo približno 15.000 primerov, ko so zavarovanci v preučevanem letu
prejemali zdravila z istimi učinkovinami,
- približno 5.000 primerov je bilo takih, ko so prejeli preveliko količino zdravil na dan (ki
presega maksimalno predpisano količino s strani proizvajalca),
- na velikem številu receptov (približno 7.000) je bila predpisana količina zdravil, ki presega
dovoljeno maksimalno dnevno količino za zdravljenje kroničnih bolezni; le pri četrtini
pregledanih primerov je zdravnik to tudi ustrezno označil na receptu,
- zavarovanci so hkrati prejeli zdravila, pri katerih lahko prihaja do neželenih interakcij,
- predpisovala so se zdravila, ki jih že dlje ni mogoče dobiti na našem trgu, niso več aktivna
ali pa je njihova preskrba na trgu motena,
- pregled primerov tistih, ki redno prejemajo zdravila za zdravljenje visokega krvnega
tlaka, je pokazal, da je bilo ob predpisu zdravila opravljeno merjenje krvnega tlaka le pri
približno polovici zavarovancev,
- predpisi in navodila sicer opredeljujejo razdelitev dela in nadzor nad porabo zdravil v
sistemu, vendar se jih v praksi ne upošteva,
- definiranje kontrol je pokazalo, da je sistem zelo zapleten, netransparenten,
nekonsistenten, sestavljen iz številnih aktov in podatkov (npr. cena zdravila), zato je
težko zagotoviti učinkovit nadzor nad obračunavanjem.
Primer: Kontrola obračuna SPP Amputacij
Pri pregledu obračunov na področju SPP amputacij smo zaznali odstopanja na podlagi
vgrajene kontrole, ki deluje tako, da poišče SPP, ki se uporabljajo ob amputaciji, in to so
I07Z, F11A, F11B, F13Z. Za amputacije, ki se opravijo zaradi sladkorne bolezni, je namreč
zdravljenje v celoti (100 %) krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tako da se ne
obračunajo zdravstvenim zavarovalnicam. Za presojo o upravičenosti obračuna takšnih
amputacij smo v zavarovalnici namreč potrebovali dodatno medicinsko dokumentacijo, in
sicer odpustno pismo, da smo lahko ugotovili pravi razlog amputacije. Pokazalo se je, da
je bilo kar nekaj storitev obračunanih napačno, saj niso del plačila iz naslova dodatnega
prostovoljnega zavarovanja. O napačnem obračunavanju storitev smo izvajalce obvestili in
od njih tako prejeli dobropise.
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4. SKLEP
Demografski izzivi, izzivi, ki spremljajo razvoj sodobne tehnologije, razvoj zdravil in inovativni
načini zdravljenja bodo v prihodnosti soustvarjali spremembe zdravstvenega sistema in
vplivali na naš odnos do vrednote zdravja. V Sloveniji se po nekaterih odličnih kazalnikih
zdravljenja lahko primerjamo z razvitim svetom, zato moramo doseženo raven kakovosti
ohraniti in nadaljevati z dobro prakso. Na številnih drugih področjih pa smo soočeni predvsem
z izzivi, kot je, denimo, vpeljava dolgotrajne oskrbe. In v sklopu teh sprememb, ki se obetajo,
bo vse bolj pomembno kakovostno obvladovati vse vrste podatkov, ki so na voljo, da bomo
znali ustrezno pripraviti in sprejemati zdravstveno strategijo razvoja. Med temi podatki so
tudi obračunski, saj bo treba tudi v zdravstvenem sistemu izpeljati finančne optimizacije
po načelu stroškovne učinkovitosti opravljenih storitev. Prvo, kar moramo pri tem storiti,
je vključiti v razprave in pripravo rešitev vse deležnike, saj lahko vsakdo prispeva svoj del
s področja, na katerem je najbolje strokovno usposobljen in najbolje obvladuje podatke,
s katerimi razpolaga. V Vzajemni zdravstveni zavarovalnici in podjetju Optilab smo na tem
področju že naredili pomemben korak, saj smo združili strokovno znanje obeh institucij in
prispevali svoj del k bolj urejenemu in organiziranemu zdravstvenemu sistemu, kakršnega si
vsi državljanke in državljani Slovenije želimo. S sistematičnim pristopom k izobraževanju in
motiviranosti zaposlenih smo dvignili stopnjo strokovnega znanja in tako tudi v zunanjem
okolju izboljšali ugled Vzajemne kot strokovne institucije. Ponosni smo na to, da smo z
učinkovitim procesom kontrole obračunanih storitev na eni strani dosegli prihranke in
optimizacijo v zdravstvenem sistemu, na drugi pa opozorili na nekatere nepravilnosti, katerih
posledice bi lahko občutili tudi naši zavarovanci preko plačevanja višjih premij.
Ob izkušnji uspešnega večletnega sodelovanja na področju obvladovanja škod dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja smo se s podjetjem Optilab odločili sodelovanje še okrepiti. V
Vzajemni tako z letošnjim letom s pomočjo strokovnjakov iz podjetja Optilab širimo izkušnje
in prakso uporabe aplikacije Admiral tudi na druge zavarovalne vrste v našem portfelju.
Nadgradnja aplikacije bo tako prilagojena specifiki posameznega zavarovanja, hkrati pa bo
ostala pregledna in uporabnikom prijazna. Cilj Vzajemne za leto 2016 je, da bomo škode
vseh zavarovalnih vrst celostno in učinkovito obvladovali z eno samo aplikativno rešitvijo.
V skladu s to odločitvijo smo vzpostavili projekt in z metodami projektnega dela uspešno
uresničujemo naloge, ki smo si jih zadali.
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POŽARNA VARNOST V INDUSTRIJSKIH OBJEKTIH
FIRE SAFETY IN INDUSTRIAL FASCILITIES
MILENA UZAR, BUREAU VERITAS, D. O. O.

POVZETEK
Načrtovanje, gradnja, vzdrževanje in rekonstrukcije industrijskih objektov in stavb so odvisni
predvsem od njihove namembnosti, tehnologije, surovin, energentov, števila uporabnikov
in arhitekturne zasnove. Težnja lastnikov po zmeraj večjem dobičku posledično vpliva na
spremembo tehnologij, izbiro cenejših materialov, prilagajanje velikosti delovnih prostorov,
kopičenje dnevnih zalog surovin, končnih izdelkov in embalaže. Te aktivnosti lahko pomenijo
grob poseg v stanje požarno varnega objekta, po drugi strani pa predstavljajo priložnost za
nov pristop in oblikovanje novih zavarovalnih produktov, večje vlaganje v požarno varnost
in s tem manjše tveganje zavarovalnic in lastnikov objektov.
Konkurenčnost in fair play med zavarovalnicami na tem področju je mogoče doseči z
upoštevanjem skupnih strokovnih izhodišč, ki so lahko podana v spričevalu požarne varnosti
– certifikatu za posamezni objekt. Ta verodostojni dokument in neodvisen vodnik služi
lastniku objekta kot orodje za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje stanja požarne varnosti
objekta ter zavarovalnici kot orodje za določanje ustrezne višine zavarovalne premije.
Lastnike objektov skupaj motivirajmo k zmanjševanju tveganj za nastanek požara z večjim
vlaganjem v pasivno in aktivno požarno zaščito, kar posledično predstavlja tudi manjše
tveganje za zavarovalnice. Znesek zavarovalne premije naj zavarovalnica določi na podlagi
strokovne ocene dejanskega stanja objekta, ki jo izdela neodvisna organizacija – odgovorni
inženir, strokovnjak požarne varnosti, ki ima znanje in izkušnje s področja projektiranja in
nadzora gradenj.
Z aktivnejšim strokovnim sodelovanjem in povezovanjem v času načrtovanja, gradnje
in obratovanja objektov lahko zavarovalnice ključno pripomorejo k izboljšanju stanja na
področju varstva pred požarom. Tako se zmanjšujejo možnosti za izgubo življenj, nastanek
materialne škode, izpad proizvodnje ter posledično izplačilo visokih zavarovalnih premij
v primeru nastanka požara. Aktivno je treba sodelovati tudi pri preiskavah vzrokov, ki so
botrovali nastanku požara, iskanju odgovornosti za neupravičeno razsežnost požara in
nastale škode.
ABSTRACT
Planning, construction, maintenance and reconstructions of industrial facilities and
buildings largely depend on their purpose, technology, materials, energy resources, number
of users and architectural design. The tendency of owners for increasing profit result in
changes of technologies, choice of cheaper materials, adjustments of the size of working
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spaces, accumulation of daily stocks, raw materials, finished products and packaging. These
activities are a strong intervention in the state of facility’s fire safety, but can on the other hand
represent an opportunity for a new approach or creation of new insurance products, increased
investments in fire safety and thus a lower risk for insurance companies and facility owners.
Competitiveness and “fair play” among insurance companies in this field can be achieved by
considering common technical points, which can be specified the Certificate of fire safety for
each facility. This credible document and independent guide serves facility owners as a tool
to address the deficiencies and for improving the fire safety of the facility, while serving the
insurance company for determining the appropriate amount of insurance premiums.
Together we shall motivate facility owners for reducing the risk of fire by increasing
investments in passive and active fire protection system, which in turn also leads to less risk
for insurance companies. Insurance premiums should be established by insurance company
on the basis of an expert assessment of the current condition of the facility, which is given by
an independent organization – responsible engineer – expert in fire safety with knowledge
and experience in facility planning and supervision.
Insurance companies can be a key element to improve the situation in the field of fire safety by
active and professional participation and integration during the planning, construction and
operation of facilities. This way possibility of fatalities, material damages, loss of production
and consequently high insurance premiums are reduced in the event of fire. It is necessary
to actively participate in the investigation of the fire causes, finding liability for unjustified
fire extensions and in the resulting damage.
1. UVOD
Požari predstavljajo danes enega najdražjih javnovarnostnih problemov v Sloveniji. Škoda,
ki nastane v njih, je primerljiva s tisto, ki spremlja potrese ali druge naravne katastrofe.
Vsako leto pride do požara ali eksplozije z veliko materialno škodo na gospodarskem ali
industrijskem objektu ali v naravnem okolju.
Poleg stroškov, ki izvirajo neposredno iz požara ali eksplozije, nastanejo zaradi nezgodnega
dogodka še posredni stroški; nekatere od slednjih določimo laže, druge teže. Posredna škoda
zajema izpad proizvodnje, izgubo poslov, življenj, povečanje brezposelnosti, zmanjšanje
vrednosti premoženja, zmanjšanje plačevanja davkov, uničeno naravno okolje, vpliv na
zdravje ljudi in živali, izplačila zavarovalnih premij za posamezne škodne primere ipd.
Statistika požarov skoraj nikoli ne pokaže povsem pravega stanja – predvsem zato, ker
veliko požarov ni ustrezno raziskanih. Temu lahko botruje pomanjkanje časa, strokovnosti
in izkušenj, preslabo sodelovanje strokovnih služb, privede pa do napačne določitve vzroka
požara ter odgovornosti za nastanek in razširitev le-tega. Za takšne preiskave potrebujemo
več časa, treba je uskladiti različne službe, različni so tudi ekonomsko-politični razlogi.
Strokovnjaki na področju projektiranja in nadzora požarne varnosti se sprašujemo, kako ob
tem ravnajo zavarovalnice. Zakaj zavarovalna premija ne motivira k večji požarni varnosti,
zakaj odgovoren lastnik ni nagrajen, je morda laže povrniti škodo, bodo s korektnim
pristopom zavarovalnice izgubile stranko? In takšnih vprašanj bi lahko nanizali še veliko.
Vse navedeno ne velja le za industrijske objekte, temveč tudi za stavbe v javni rabi, v katerih
je varnost uporabnikov še zlasti poudarjena. Celo stavbe javnih zavodov, ki jih uporablja
več kot 1.000 ljudi, nimajo niti enega takšnega stopnišča, ki bi v primeru nastanka požara
omogočalo varno evakuacijo ter intervencijo. In spet bi lahko našteli še številne take objekte.
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2. OSREDNJI DEL
2.1 Vodilo – izhodišča
Stanje na terenu, dolgoletno delovanje na področju požarne varnosti (projektiranje, nadzor,
svetovanje ipd.) in nekatere navedbe v lanskoletnih zavarovalniškem biltenu in zborniku ob
dnevih slovenskega zavarovalništva, ki ju je izdalo Slovensko zavarovalno združenje, so me
spodbudile k predstavitvi ideje in zdaj tudi že storitve, ki smo jo že nekajkrat uspešno realizirali.
Pokazalo se je, da bi s poznavanjem vsebine lahko vzpostavili uspešno sodelovanje
zavarovancev – investitorjev z zavarovalnicami in tako zajezili brezglavo konkuriranje z
nižanjem premij na segmentu premoženjskih požarnih zavarovanj.
Povzemam nekaj zapisov, ki so pripomogli k temu pisanju, denimo:
- »Namesto da bi gradili na dolgi rok, se zatekamo h kratkoročnim rešitvam, kopiramo in
posnemamo povprečne prakse ter recikliramo stare produkte. Premalo razvijamo nam
lastne inovativne poslovne modele in nove dolgoročne produkte, ki jih zavarovanci
dejansko potrebujejo, a za to morda še niti ne vedo.« (Šercer, Dnevi slovenskega
zavarovalništva, 2015)
- »V razvoju bo prednjačila tista finančna panoga, ki ji bo prvi uspelo povrniti zaupanje
komitentov in tudi investitorjev, saj so oboji nujen pogoj za rast. Viri in trgi so sicer omejeni,
zato morajo zavarovalnice storiti vse, kar je v njihovi moči, da bodo s transparentnim
poslovanjem utrdile zaupanje komitentov in investitorjev. Zlasti od nas je tudi odvisno,
ali bomo znali ponuditi dovolj inovativne in zanimive produkte, s katerimi bomo lahko
povečevali zavarovalno premijo premoženjskih in življenjskih zavarovanj.« (Šercer, ibid.)
- »Zavarovanje ni le strošek, temveč predvsem investicija v prihodnost, katere prednosti se
morajo zavedati vsi: prebivalstvo in tudi država.« (Krumberger, Statistični zavarovalniški
bilten, 2015)
Že te navedbe, čeprav bi jih lahko podala še več, dovolj nazorno povedo, da realno obstajata
želja in težnja po bolj celostnem pristopu k dolgoročnim produktom in naložbam.
2.2 Vizija in namen
V letih po osamosvojitvi je prišlo v Sloveniji do mnogih sprememb v lastništvu in namembnosti
obstoječih objektov, do uporabe novih tehnologij, novih gorljivih ali negorljivih materialov,
do razširitev in delitev objektov ali posameznih obratov, do novega načina ogrevanja (UNP,
zemeljski plin, olje ipd.) … Podjetja so zaradi racionalizacije stroškov ukinila, denimo, gasilske
enote, projektantske službe, ekipe za vzdrževanje objektov in naprav. Zaradi varčevanja se
pri obnovah in rekonstrukcijah objektov uporabljajo cenejši materiali – posledično manj
kakovostni, gorljivi detajli –, posegi na objektih ostajajo nedokončani. Za obnovo je na
razpolago manj denarja, zato so materiali prepereti, dotrajani, instalacije prešibke.
Z aktivnejšim strokovnim sodelovanjem in povezovanjem v času načrtovanja, gradnje
in obratovanja objektov lahko zavarovalnice ključno pripomorejo k izboljšanju stanja na
področju varstva pred požarom. Kje so lahko stične točke?
- Vključevanje zavarovalnic v proces gradnje: odmik od zakonskega minimalizma,
zavarovanje kredita za novogradnjo (spremljanje stanja na gradbišču, postavljanje
zahtev za zagotavljanje ustrezne požarne varnosti že v času gradnje …).
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Motiviranje zavarovancev: z večjim vlaganjem v pasivno in aktivno zaščito objektov do
možnosti za znižanje plačila zavarovalnih premij, v primeru požara ali eksplozije vpliv
nezgodnega dogodka omejiti na čim manjše območje – čim manjšo neposredno in
posredno škodo.
Motiviranje zavarovalnic: s strokovnim znanjem in na podlagi dejanskega stanja objektov
(novi in obstoječi objekti), do višjih zavarovalnih premij in manjšega tveganja.
Raziskave posledic in odgovornosti v primeru škodnega dogodka – požara (minimalna
škoda, škoda večja, kot bi smela biti). Ugotavljanje odgovornosti (ne samo za nastanek
požara, temveč tudi za nekontrolirano razširitev obseg požara ipd.).

2.3 Opažanja in ugotovitve s terena
Pri rekonstrukcijah in obnovah se investitorji izogibajo dolgotrajnemu in zapletenemu
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če je le mogoče, se dela izvedejo kot
vzdrževalna, kar pomeni, da za objekt ni treba dobiti novega uporabnega dovoljenja. Taki
posegi pomembno vplivajo na prvotno projektirano požarno zasnovo objekta, rušijo se
delitve na posamezne požarne sektorje, ni zagotovljena varna evakuacija zaposlenih in
obiskovalcev, povečajo se možnosti za nenadzorovano širjenje požara in nastanek eksplozije
ter tudi smrtne žrtve (primer požarov v Mercatorjevih skladiščnih prostorih v Ljubljani in v
Alpeksu v Celju).
Seveda pa poznamo tudi odgovorne investitorje, ki želijo zagotoviti čim večjo požarno
varnost objekta in škodo ob morebitnem požaru čim bolj omejiti. Vestno vlagajo v objekt
in tako v varnost zaposlenih, da bi bila škoda na objektu in izpad proizvodnje v primeru
nezgodnega dogodka minimalna. Ob tovrstnem ravnanju bo tudi izplačilo zavarovalnice
omejeno na najnižjo mogočo raven. Tu se poraja vprašanje, zakaj ne bi odgovornega
investitorja »nagradili« z nižjo zavarovalno premijo, saj je tveganje v takem objektu, kolikor
je le mogoče, znižano. Zakaj ne bi motivirali lastnikov objektov, da v objektu in za varnost
naredijo več, kot določa zakonski minimum, saj bi tako dolgoročno pridobili vsi?
2.3.1 Zakonska podlaga – pridobivanje gradbenega dovoljenja
Načrtovanje stavbe in obnova le-te sta odvisna predvsem od namembnosti stavbe,
tehnologije, števila uporabnikov, arhitekturne zasnove objekta. V industriji je oblika stavb
podrejena tehnologiji. Stavbe so lahko, denimo, grajene kot velike razvlečene površine
ali pa so vitke in visoke. Industrijske stavbe so lahko namenjene obdelavi in predelavi
različnih materialov, vzdrževanju in servisiranju, skladiščenju s pripadajočimi razstavnimi in
pisarniškimi prostori. Stavbe so lahko grajene masivno, montažne, jeklene in celo lesene,
vendar pod določenimi pogoji. Ko gre za nove objekte, pogoje gradnje v odvisnosti od
požarne zahtevnosti objekta določa študija oziroma zasnova požarne varnosti.
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Tabela 1: Priloga 1 Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti
Razvrstitev
objektov po
skupinah (skladno
s CC-SI1)

Požarno manj zahtevni
objekti – Zasnova
požarne varnosti

Požarno zahtevni objekti
(zahteve za objekt, če je izpolnjen vsaj
eden od naštetih pogojev oziroma
glede na namen uporabe) – Študija
požarne varnosti

1251 – industrijske
stavbe

stavbe, ki po predpisih
o graditvi objektov ne
spadajo med nezahtevne
ali enostavne objekte in
ne izpolnjujejo nobenega
od meril za požarno
zahtevne objekte

- industrijske stavbe z bruto tlorisno
površino več kot več 2000 m2, če
požarna obremenitev znaša manj kot
300 MJ/ m2
- industrijske stavbe z bruto tlorisno
površino več kot več 1000 m2, če
požarna obremenitev znaša 300 MJ/
m2 ali več
- industrijske stavbe z bruto tlorisno
površino več kot več 400 m2, če
požarna obremenitev znaša 1000 MJ/
m2 ali več

1252 – rezervoarji,
silosi in skladišča

stavbe, ki po predpisih
o graditvi objektov ne
spadajo med nezahtevne
ali enostavne objekte in
ne izpolnjujejo nobenega
od meril za požarno
zahtevne objekte

- skladišča in pokrite skladiščne
površine z bruto tlorisno površino
več kot več 1000 m2, če požarna
obremenitev znaša 300 MJ/ m2 ali več
- skladišča in pokrite skladiščne
površine z bruto tlorisno površino
več kot več 400 m2, če požarna
obremenitev znaša 1000 MJ/ m2 ali
več
- skladišča, silosi in rezervoarji za
snovi, ki lahko eksplodirajo, in snovi,
ki se vžigajo same od sebe, skupne
zmogljivosti več kot 1000 kg
- rezervoarji in druga skladišča
zelo lahko vnetljivih tekočin, lahko
vnetljivih tekočin in gorljivih plinov,
oksidantov ter snovi, ki v dotiku
z vodo razvijajo vnetljive pline, s
skupno zmogljivostjo več kot 50 m3;
rezervoarji dizelskega goriva in ekstra
lahkega kurilnega olja z zmogljivostjo
več kot 250 m3

Vir: Ur. l. RS, št. 12/2013.
Zasnova požarne varnosti
Zasnova požarne varnosti se izdela za požarno manj zahtevne objekte, kot so določeni v
Tabeli 1. Obvezna je v primeru gradnje novega požarno manj zahtevnega objekta in pri
dozidavi, nadzidavi ali rekonstrukciji obstoječega objekta, ki bo po dozidavi, nadzidavi
oziroma rekonstrukciji spadal med požarno manj zahtevne.

314

Pri dozidavi, nadzidavi ali rekonstrukciji obstoječega objekta, ki bo po gradnji spadal med
požarno manj zahtevne, se zasnova lahko izdela tudi kot sprememba oziroma dopolnitev
zasnove, če ta obstaja.
V primerih iz prejšnjega odstavka je treba predpisano zahtevo varnosti pred požarom
izpolniti tako, da se obravnavajo vsi deli objekta, na katere načrtovana dozidava, nadzidava
oziroma rekonstrukcija obstoječega objekta z vidika varstva pred požarom lahko vpliva, pri
tem pa se požarna varnost objekta ne sme poslabšati.
Študija požarne varnosti
Študija požarne varnosti se izdela za požarno zahtevne objekte, kot je razvidno iz Tabele 1.
Obvezna je v primeru gradnje novega požarno zahtevnega objekta in pri dozidavi, nadzidavi
ali rekonstrukciji obstoječega objekta, ki bo po dozidavi, nadzidavi oziroma rekonstrukciji,
spadal med požarno zahtevne.
Pri dozidavi, nadzidavi ali rekonstrukciji obstoječega objekta, ki bo po gradnji spadal med
požarno zahtevne, se študija lahko izdela tudi kot sprememba oziroma dopolnitev študije,
če ta obstaja.
V primerih iz prejšnjega odstavka je treba predpisano zahtevo varnosti pred požarom
izpolniti tako, da se obravnavajo vsi deli objekta, na katere načrtovana dozidava, nadzidava
oziroma rekonstrukcija obstoječega objekta z vidika varstva pred požarom lahko vpliva, pri
tem pa se požarna varnost objekta ne sme poslabšati.
Izkaz požarne varnosti
Povzetek vsebine študije požarne varnosti ali zasnove požarne varnosti mora biti naveden v
obrazcu Izkaz požarne varnosti. Izpolnjeni del obrazca »načrtovani ukrepi« je sestavni del
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Stolpec »izvedeni ukrepi« se
izpolni ob zaključku gradnje na podlagi ustrezno izvedenih del. Podpisani Izkaz požarne varnosti
predstavlja obvezno prilogo dokazila o zanesljivosti objekta. Dokument predstavlja tudi odlično
vodilo za pripravo požarnega reda ter poznejše rekonstrukcije in vzdrževanje objekta.
2.3.2 Zakonska podlaga – vzdrževalna dela
Kaj pa se zgodi, ko lastnik objekta, za katerega že obstaja uporabno dovoljenje, z vzdrževalnimi
deli in minimalnimi rekonstrukcijami, za katere meni, da gradbeno dovoljenje ni potrebno,
»nezavedno« posega v požarno varnost?
Zaradi novega tehnološkega postopka ali novega končnega izdelka se na istih tehnoloških
postrojih začnejo uporabljati novi materiali. Po novem so to lahko bolj gorljivi materiali, pri
njihovi obdelavi se sproščajo hlapi, nevarni za nastanek eksplozije in zdravje ljudi. Bistveno
se lahko poveča specifična požarna obremenitev na kvadratni meter v požarnem sektorju.
Ali bo zavarovalni agent prepoznal novo tveganje?
Zaradi cenejšega ogrevanja se zamenja energent (npr. UNP z zemeljskim plinom), a kotlovnica
ostane na enaki lokaciji. S tem se pomembno spremenijo pogoji za varno obratovanje in
lokacijo kotlovnice. Ali bo zavarovalni agent prepoznal novo tveganje?
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Obstoječi industrijski objekt investitor ureja skladno s potrebami tehnologije, pri tem pa
pozablja na prvotno konstrukcijsko zasnovo objekta. Brez ustreznega znanja o projektiranju
in nadzoru je na objektu skoraj nemogoče odkriti detajle, ki v primeru požara omogočajo
nenadzorovano širjenje ognja in povzročijo, da nastane bistveno večja škoda, kot bi smela.
Posledično so previsoka tudi izplačila zavarovalnih odškodnin. Zakaj?
2.3.3 Požar v Mercatorju
Požar, v katerem so goreli trije skladiščni prostori Mercatorja v Ljubljani s skupno površino
13.000 kvadratnih metrov, je nastal ob vzdrževalnih delih.
Slika 1: Požar v skladiščnih prostorih Mercatorja v Zalogu pri Ljubljani

Vir: http://pgd-crnuce.si.
Ta primer poraja številna vprašanja:
- Zakaj požarni sektorji niso za nekaj časa zadržali požara?
- Zakaj objekt ni bil opremljen s stabilno gasilno napravo?
- Ali je bil objekt grajen z namenom skladiščenja tako visoke specifične požarne
obremenitve?
- Ali so bili vgrajeni gorljivi materiali dovoljeni – skladni s projektno dokumentacijo?
- Ali je bila evakuacijska pot dovolj osvetljena in ali je delovala varnostna razsvetljava?
- Ali je požarna centrala prejela signal detekcije požara in ali je bilo delovno mesto, kjer je
locirana požarna centrala, zasedeno?
Ob omenjeni razsežnosti požara se kot strokovnjaki na tem področju sprašujemo, ali je
zavarovalnica lahko odgovorila na vsa zapisana in še številna druga vprašanja, preden je
zaključila primer.
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Ali je nastala škoda (objekt, zaloge, življenje, stroški intervencije, vplivi na okolje itd.) res
»upravičena«? Nosi krivdo za nastalo škodo le oseba, ki je izvajala dela? Zakaj? Kako? Kdo?
3. SKLEP
Z aktivnejšim strokovnim sodelovanjem in povezovanjem v času načrtovanja, gradnje
in obratovanja objektov lahko zavarovalnice ključno pripomorejo k izboljšanju stanja
na področju varstva pred požarom. Tako se bodo zmanjšale možnosti za izgubo življenj,
nastanek materialne škode, izpad proizvodnje ter posledično izplačilo visokih zavarovalnih
premij v primeru nastanka požara.
Bureau Veritas je leta 1828 ustanovljena strokovna storitvena družba. Naš najpomembnejši
cilj je nuditi odjemalcem vse storitve, ki so potrebne za doseganje, ohranjanje in dokazovanje
skladnosti z zahtevami na področju kakovosti, varnosti, zdravja, okolja in družbene
odgovornosti.
Naša pot je vseskozi usmerjena k nenehnemu razvoju in sledenju trendom – nemalokrat
pa tudi k ustvarjanju le-teh – na vseh področjih našega delovanja. Pred skoraj 200 leti smo
bili ustanovljeni kot informacijska pisarna za posredovanje informacij o pomorstvu, ki so
služile zavarovalnicam kot pomoč za lažje sklepanje premoženjskih in nezgodnih polic v
pomorskem prometu. Ob zaupanju, ki smo si ga pridobili, smo se v nadaljnjih letih s svojo
dejavnostjo postopoma razširili na številna dodatna področja in na vse kontinente sveta.
Storitve, ki jih ponujamo zdaj, so:
- Na področju varnosti in zdravja pri delu izvajamo vse vrste periodičnih pregledov in
preizkusov, strokovna dela na področju požarne varnosti, protieksplozijske zaščite,
varovanja okolja ter usposabljanja s področja varnosti in zdravja zaposlenih.
- Na področju industrije in gradbeništva izvajamo celovito vodenje gradbenih projektov,
strokovne nadzore nad gradnjo, kontrolo kakovosti izdelave in montaže jeklenih
konstrukcij, kontrolo kakovosti lesa in lesenih proizvodov …
- Certificiranje sistemov vodenja na področju kakovosti, varnosti, zdravja, okolja in
družbene odgovornosti v skladu z mednarodnimi, nacionalnimi in panožnimi standardi.
- Na področju mednarodne trgovine so naše aktivnosti usmerjene v nadzor kakovosti in
količine različnih vrst blaga (vozil, nafte in naftnih izdelkov, premoga, rud in mineralov
ipd.).
- Posebno pozornost namenjamo izobraževanju o novih sistemskih pristopih ter orodjih
za obvladovanje in izboljševanje sistemov vodenja ter usposabljanju s področja varnosti
in zdravja pri delu.
Naše temeljne vrednote, ki smo jim pri izvedbi storitev zavezani na vsakem koraku, so
integriteta in etika, nepristranskost in neodvisnost, usmerjenost k odjemalcem ter družbena
in okoljska odgovornost. Več o družbi Bureau Veritas si lahko preberete na spletni strani
www.bureauveritas.si.
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