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VEČ PROŽNOSTI IN VEČ ODGOVORNOSTI – ZA POSLOVODSTVA ZAVAROVALNIC
PRI DOSEGANJU SKLADNOSTI S SMERNICAMI ZA PRIPRAVO NA SOLVENTNOST II
MORE FLEXIBILITY AND MORE RESPONSIBILITY – FOR THE MANAGEMENT
OF INSURANCE COMPANIES IN ACHIEVING COMPLIANCE WITH THE
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF SOLVENCY II
MAG. ANDREJ ŠERCER, VZAJEMNA, D. V. Z.

POVZETEK
Smernice in vmesni ukrepi za pripravo na vpeljavo direktive Solventnost II bodo v prehodnem
obdobju pomagali zavarovalnicam, da se bodo lahko pravočasno in celostno pripravile na
nove zahteve. Rok dveh let je sicer razmeroma dolg, a vendar bo treba čim prej pripraviti jasen
akcijski načrt in redno poročati regulatorju o napredku. Za doseganje teh ciljev so odgovorna
predvsem poslovodstva zavarovalnic. Ali se zavedajo svoje vloga pri vpeljavi splošnih zahtev
glede sistema upravljanja, ključnih funkcij, standardov sposobnosti in primernosti, izločenih
poslov, sistema obvladovanja tveganj, v prihodnost usmerjene ocene lastnih tveganj in
poročanja regulatorju? Smernice je mogoče uveljaviti na več načinov, a ti še niso povsem jasni.
Predpisi na osnovi tveganj že na splošno temeljijo zlasti na ohlapnih načelih in ne toliko na
konkretnih pravilih, poleg tega pa zahtevajo tudi izvajanje določene diskrecije pri odločanju.
Če upoštevamo še poenostavitve, ki jih dopušča načelo sorazmernosti, ugotovimo, da se
bomo vsaj na kompleksnejših področjih internega upravljanja zavarovalnic v prehodnem
obdobju srečevali z veliko nedorečenosti. Zavarovalnice in njihova vodstva pridobivajo tako
veliko več svobode in prožnosti, a hkrati tudi mnogo več odgovornosti. Ali bodo vodstva
znala to izkoristiti v prid razvoja in konkurenčne prednosti svojih zavarovalnic ter večje
zaščite zavarovancev?
ABSTRACT
Solvency II Preparatory Guidelines and interim phase will help insurance companies to be
better prepared for the application of the new regulatory framework. Although two years
seems like a long period, it will be necessary to prepare a clear plan of actions and report
progress to the regulator. Management of insurance companies are primarily responsible
for achieving these goals. Are they aware of their role in the introduction of the general
governance requirements, key functions, fit & proper requirements, outsourcing, risk
management system, forward looking assessment of the undertaking’s own risks and
submission of information to regulator? Guidelines can be implemented in several ways,
however the approach is not yet fully settled. Risk based regulation generally based on
soft principles rather than specific rules, and it also requires the use of judgement call and
discretion. Taking into consideration possible simplifications, in accordance with principle
of proportionality, we find out that there will be a lot of uncertainty, especially in the
complex areas of internal governance. Management of insurance companies is getting more
freedom and flexibility, nevertheless it must also deal with additional responsibilities. Is it
5

possible for insurance companies to take advantage of upcoming changes in favor of the
development, competitive advantages of its insurance companies and greater protection of
policyholders?
1 UVOD
Ker je uveljavitev direktive Solventnost II1 odložena v leto 2016, je Evropski organ za
zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)2 sprejel posebne smernice za pripravo na
direktivo, ki so začele veljati 1. januarja 2014. Smernice o sistemu upravljanja, Smernice o
v prihodnost usmerjeni lastni oceni tveganj podjetja (na podlagi načel ORSA) in Smernice
o predložitvi informacij nacionalnim pristojnim organom3 bodo v prehodnem obdobju, od
leta 2014 do 2016, v pomoč zavarovalnicam, da se bodo pravočasno in celostno pripravile
na nove zahteve.
Za uveljavitev smernic je pristojen nacionalni regulator, vpeljane pa so lahko na več
načinov.4 Predvideno je, da bo s sprejemom novele Zakona o zavarovalništvu v prvi
polovici leta 2014 formalno prenesena vsebina le ključnih smernic. Nekatere druge bodo
vključene v Zakon o zavarovalništvu predvidoma v letu 2015, nekatere v podzakonske akte
ali pa bodo prenesene na podlagi priporočil in neposrednih usklajevanj z regulatorjem. Če
upoštevamo še možne poenostavitve, ki jih dopušča načelo sorazmernosti,5 ugotovimo, da
bomo vsaj na kompleksnejših področjih internega upravljanja zavarovalnic v prehodnem
obdobju naleteli na veliko nejasnosti. A to je povsem v skladu s temeljnim pristopom
Solventnosti II oziroma s predpisi (t. i. regulativo) na osnovi tveganj, ki temeljijo na načelih
in zahtevajo tudi izvajanje določene diskrecije pri odločanju. Zavarovalnice in njihova
poslovodstva pridobivajo tako veliko več svobode in prožnosti, vendar obenem tudi veliko
več odgovornosti.
Za doseganje napredka pri usklajevanju s smernicami so najprej odgovorni poslovodstva in
nosilci ključnih funkcij v zavarovalnici. In katera so tista ključna področja smernic oziroma
internega upravljanja zavarovalnic, ki jim mora poslovodstvo nameniti posebno pozornost?
Kakšni sta vloga in odgovornost uprave pri vpeljavi splošnih zahtev glede sistema upravljanja,
pri vpeljavi ključnih funkcij, standardov sposobnosti in primernosti, sistema obvladovanja
tveganj, v prihodnost usmerjene ocene lastnih tveganj, izločenih poslov in poročanja
regulatorju? Poudarek mora biti zlasti na tistih ključnih smernicah in področjih, s katerimi se
je treba uskladiti čim prej, saj druge podrobnosti morda lahko počakajo.
Določeni rok dveh let je sicer razmeroma dolg, a kaj ko bo treba čim prej pripraviti jasen
akcijski načrt in redno poročati regulatorju o napredku. Samoocena, ki so jo zavarovalnice
izpeljale minulo poletje,6 je pokazala, da se le deloma zavedajo izziva, ki je pred njimi.

Direktiva 2009/138/ ES, z dne 25. 11. 2009, v nadaljevanju tudi direktiva Solventnost II ali SII.
EIOPA – Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, ki se je pred 1. 1. 2011 imenoval CEIOPS.
3
Prevedene in objavljene v slovenskem jeziku 31. 10. 2013, veljajo od 1. 1. 2014, www.eiopa.europa.eu.
4
Agencija za zavarovalni nadzor, ki je 31. 12. 2013 obvestila EIOPA, na kakšen način namerava uveljaviti posamezne
smernice; objavljeno na: www.eiopa.europa.eu.
5
Drugi odstavek 41. člena direktive Solventnost II, pri čemer se uporablja tudi izraz »načelo proporcionalnosti«.
6
Samoocena je bila izpeljana v okviru SZZ (poletje 2013). Sodelovalo je 12 zavarovalnic, pri čemer so bili podatki v
zbirni obliki posredovani tudi AZN, kot priloga predloga glede implementacije smernic v Sloveniji, z dne 1. 7. 2013.
1
2
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2 USKLAJEVANJE S SMERNICAMI ZA PRIPRAVO NA SOLVENTNOST II
2.1 Korporativno in notranje upravljanje zavarovalnic
Korporativno upravljanje (ang. Corporate governance) oziroma upravljanje gospodarskih
družb in finančnih institucij je poenostavljeno rečeno sistem urejanja odnosov in interesov
med različnimi deležniki v družbi z namenom zagotavljanja doseganja ciljev družbe. Gre torej
zlasti za odnose med družbo ter upravo in nadzornim svetom (dvotirni sistem) oziroma za
odnose med upravnim odborom (enotirni sistem) in skupščino. Poleg tega gre tudi za odnose
do drugih pomembnih deležnikov, kot so zaposleni, upniki, investicijska javnost, okolje ipd.
Ta pojem vključuje še način določanja ciljev družbe, pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da
je te cilje mogoče doseči, in vrednotenje doseženih rezultatov. V Sloveniji smo se začeli s
tem področjem bolj sistematično ukvarjati po letu 2003, ko je bil sprejet tudi prvi Kodeks
upravljanja javnih delniških družb,7 ki so ga kot zbir standardov in dobre prakse upravljanja
javne družbe zavezane upoštevati po načelu »spoštuj ali pojasni razloge za odstopanje«.
Tem standardom lahko seveda z namenom oblikovati transparenten in razumljiv sistem
upravljanja, ki viša raven zaupanja domačih in tujih vlagateljev, zaposlenih in širše javnosti v
sistem upravljanja teh družb, sledijo tudi druge družbe.8
Notranje upravljanje (ang. Internal governance) predstavlja pomemben del korporativnega
upravljanja, ki ureja zlasti ustrezno notranjo organizacijo zavarovalnice, delitev pristojnosti in
odgovornosti njenih organov in ključnih funkcij, pogoje in postopke za njihovo imenovanje,
obvladovanje nasprotja interesov, sistem upravljanja tveganj, notranje kontrole, skladnost
poslovanja ipd.9 To področje se v strokovni praksi pogosto označuje tudi s kratico GRC10
(ang. governance, risk management, compliance) in od svetovne finančne krize naprej
pridobiva na pomenu zlasti pri upravljanju finančnih družb, med katere se uvrščajo tudi
zavarovalnice. V slovenski pravni red se standardi GRC na finančnem področju prenašajo
zlasti z implementacijo posameznih direktiv in izvedbenih predpisov oziroma z noveliranjem
Zakona o bančništvu, Zakona o trgu finančnih instrumentov in Zakona o zavarovalništvu.
2.2 Smernice za pripravo na Solventnost II
Na področju zavarovalništva so ključni zlasti direktiva Solventnost II in izvedbeni predpisi
Evropske komisije ter priporočila in smernice EIOPA. Splošno znano je, da je bil predvideni
datum, ko naj bi začela veljati direktiva Solventnost II, zaradi kompleksnosti nekaterih vsebin
in usklajevanja med interesnimi skupinami že nekajkrat spremenjen. Nazadnje decembra
2013 s t. i. drugo »Quick Fix Directive«, ki je datum uveljavitve direktive Solventnost II
prestavila na 1. januar 2016.11 Obenem so oživele tudi ideje o uveljavitvi direktive v dveh
korakih, pri čemer naj bi bila drugi in tretji steber vpeljana v prehodnem obdobju od leta
Sprejet 18. 3. 2004, prenovljen 14. 12. 2005 in 5. 2. 2007 ter v prenovljeni obliki sprejet 8. 12. 2009. Dostopen na
spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d. in drugih podpisnikov.
8
Šercer, A.: Krepitev notranjega upravljanja in promocija izvensodnega reševanja sporov kot konkurenčna prednost
zavarovalnic. Zbornik prispevkov, 20. Dnevi slovenskega zavarovalništva, SZZ, 2013.
9
Rotovnik, T.: Regulatorni vidiki ureditev notranjega upravljanja v bankah. Bančni vestnik, 9/2012 in 10/2012.
10
Steinberg, R.: Governance, Risk Management, Compliance. Wiley J. & Sons, Inc., New Jersey, USA, 2011.
11
Leta 2012 je bil datum uveljavitve tako najprej prestavljen na 1. 1. 2014, pozneje pa so prevladali predlogi o zamiku
na 1. 1. 2016, zaradi česar je bila sprejeta posebna t. i. druga »Quick Fix Directive«.
7
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2014 do 2016, na podlagi t. i. Smernic za pripravo na Solventnost II,12 ki naj bi temeljile zlasti
na že omenjenem načelu »uskladi se ali pojasni odstopanja«.13
Ne smemo prezreti dejstva, da je evropski regulator pri tem poudaril, da:
• Smernice o sistemu upravljanja,
• Smernice o v prihodnost usmerjeni lastni oceni tveganj podjetja (na podlagi načel
ORSA),
• Smernice o predložitvi informacij nacionalnim pristojnim organom,
pokrivajo področja, ki so po njegovem mnenju ključnega pomena za učinkovito pripravo
na nove zahteve. Pričakuje se, da se bodo zavarovalnice uskladile z vsemi pomembnimi
zahtevami smernic in bodo tako ob uradni uveljavitvi direktive lahko zagotovile popolno
skladnost. Nacionalni regulator bo moral poročati EIOPA o napredku pri uporabi smernic
do konca meseca februarja po vsakem končanem letu, prvič konec februarja 2015 za leto
2014.14
Končno je bilo marca 2014 sprejeto tudi kompromisno besedilo več let usklajevane t. i.
Omnibus II direktive, ki dopolnjuje direktivo Solventnost II z namenom ustrezne sektorske
prilagoditve ter tako zaokroža nov in sodoben okvir zavarovalniških predpisov in njegovega
nadzora.15 Pospešeno se usklajujejo tudi izvedbeni akti za implementacijo direktive
Solventnost II (ang. Delegated Acts oziroma Implementing Measures), za katere je predvideno,
da jih bo Evropska komisija predložila v sprejem Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje
septembra 2014.16
2.3 Značilnosti predpisov na osnovi tveganj
Eden izmed temeljnih pristopov Solventnosti II so predpisi (t. i. regulativa) na osnovi tveganj.
Zanje je značilno, da upoštevajo predvsem izpostavljenost posamezne zavarovalnice tistim
tveganjem, ki jim je zavarovalnica dejansko izpostavljena pri svojem poslovanju. Gre za t.
i. oceno ali profil tveganosti posamezne zavarovalnice (ang. risk based approach). Njihova
značilnost je tudi ta, da v največji možni meri upoštevajo vseobsegajoča tveganja poslovanja
ter so zlasti usmerjeni v prihodnost poslovanja posamezne zavarovalnice.
Predpisi na osnovi tveganj temeljijo na načelih (ang. principle based) in ne na konkretnih
pravilih (ang. rules based), kar je za našo pravno kulturo razmeroma redko. Zaradi tega
zahtevajo tudi izvajanje določene diskrecijske pravice pri odločanju (ang. judgement call),
zlasti na strani regulatorja in tudi na strani samih zavarovalnic oziroma njihovih poslovodstev.
To daje po eni strani več svobode (možnosti), po drugi pa zahteva tudi več presoje (odločanja)
in s tem povezane odgovornosti.
Z namenom učinkovitega uresničevanja načela predpisov na osnovi tveganj v praksi,
Solventnost II vpeljuje tudi štiri ključne funkcije v zavarovalnici, in sicer funkcijo upravljanja
tveganj, aktuarsko funkcijo, funkcijo notranje revizije in funkcijo spremljanja skladnosti, ki
naj bi bile nekakšno zagotovilo, da bodo zavarovalnice in njihova poslovodstva poslovale
Glej opombo, št. 3.
Ang. comply or explain, kar je hkrati tudi koncept Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
14
Npr. Smernice o sistemu upravljanja, smernica 2 ipd.
15
Evropska komisija, Stališče 14/61, 11. 3. 2014. Po sprejetju s strani Evropskega parlamenta sledita še formalni
sprejem s strani Evropskega sveta in objava v Uradnem listu EU.
16
Spletna stran: www.insuranceeurope.eu/news-press, marec 2014.
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na način, ki zagotavlja sprejemljivo prevzemanje tveganj in realno oceno lastnega
solventnostnega položaja.
2.4 Pripravljenost in pričakovanja zavarovalnic
Samoocena zavarovalnic o pripravljenosti na Solventnost II je pokazala, da se zavarovalnice
le deloma zavedajo izziva, ki je pred njimi. Podatki o tem so bili v zbirni obliki posredovani
Agenciji za zavarovalni nadzor, poleg tega pa tudi predlogi glede načina implementacije
smernic.17
V povezavi s samim postopkom implementacije smernic je bilo opozorjeno na nujnost
zmernega in postopnega prilagajanja, saj zakonodajni proces še ni končan. Tako se bomo
lahko prilagajali vsem podrobnostim, ki jih bodo prinesli izvedbeni predpisi. V nasprotnem
primeru obstaja nevarnost, da bodo zavarovalnice zapravljale čas in denar za vpeljavo
začasnih, nepopolnih in dragih rešitev. V največji možni meri se mora upoštevati načelo
sorazmernosti in s tem povezane poenostavitve ter pristop na podlagi »prizadevanj po
najboljših močeh« (ang. best efforts). Takšen naj bo splošen pristop, še zlasti pa pri sistemu
upravljanja, poročanja in oceni lastnih tveganj. Ker so smernice precej podrobne, bi to za
manjše zavarovalnice lahko pomenilo velike stroške in posledično nekonkurenčnost. Zaradi
tega zahtevani standardi na teh treh področjih ne smejo biti previsoki ali prepodrobni.
V zvezi s sistemom upravljanja je bilo poleg dosledne uporabe načela sorazmernosti
opozorjeno tudi na nejasnosti glede vpeljave nove ključne funkcije skladnosti poslovanja
in na nerazvitost funkcije upravljanja tveganj. Nejasnosti obstajajo tudi glede nove vloge
aktuarske funkcije, ki ni povsem primerljiva z dozdajšnjo funkcijo pooblaščenega aktuarja, saj
pušča aktuarju na mnogih področjih veliko svobode, poleg tega pa zahteva tudi izkušnje in
široko znanje. Zaradi novosti pri zahtevah glede sposobnosti in primernosti nosilcev funkcij
bodo dobrodošla konkretnejša priporočila regulatorja, saj to dejansko pomeni vzpostavitev
novih procesov v zavarovalnicah. Prav tako bi bila dobrodošla priporočila glede izločenih
poslov.
Glede področja upravljanja tveganj zavarovalnice priznavajo, da je ta funkcija še v razvoju.
Razen formalnega okvira upravljanja tveganj, celostne slike, ki bi bila povezana s poslovno
strategijo, in integracije v sistem poročanja in poslovnega odločanja še ni. Izzive predstavljajo
identifikacija tveganj, ocenjevanje medsebojnih vplivov, določanje limitov in kontrolnih
mehanizmov.
Podobno ni razvito upravljanje s kapitalom, saj predstavlja nadgradnjo izračuna kapitalskih
zahtev. Tako ne obstajajo interni dokumenti o upravljanju s kapitalom, ni vzpostavljen
proces za določanje razpoložljivega kapitala za kritje posameznih kapitalskih zahtev iz
naslova različnih tveganj. Srednjeročne načrte upravljanja s kapitalom imajo le v nekaterih
zavarovalnicah, a tudi niso povezani z lastno oceno tveganj in solventnosti. Preden se
vpelje proces lastne ocene tveganj in solventnosti, je treba najprej nujno zagotoviti
dobro upravljanje s podatki, kar pomeni kakovostne in hitro dostopne podatke, ter v
celoti vzpostaviti izračun zahtevanega solventnostnega kapitala. Šele potem se lahko
nadgradijo modeli za potrebe lastne ocene tveganj in solventnosti. Glede na navedeno je
smiselno v prehodnem obdobju vpeljati le kvalitativne ocene. Nadalje je treba ta proces
Izvedena v okviru SZZ. Sodelovalo je 12 zavarovalnic, pri čemer so bili podatki v zbirni obliki posredovani tudi AZN
kot priloga predloga glede implementacije smernic v Sloveniji, z dne 1. 7. 2013.
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integrirati v obstoječe procese sprejema poslovne politike, razvoja novih produktov ipd.
Predhodna vpeljava prvega stebra je pomembna tudi pri vključevanju lastne ocene tveganj
in solventnosti v načrtovanje potreb po kapitalu, kar bo realno izvedljivo šele od leta 2016
naprej, v vmesnem obdobju pa so dobrodošle smernice in standardi glede izdelave lastne
ocene tveganj in solventnosti.18
2.5 Predvideni pristopi pri vpeljavi smernic
Pozitivno dejstvo je, da so številne zavarovalnice že doslej postopno dograjevale sistem
notranjega upravljanja na njim lasten način ter tako dejansko že upoštevale načelo
sorazmernosti, kar je izrazitega pomena zlasti za majhne in srednje velike zavarovalnice.
Spodbudno je, da s pozitivnimi spremembami niso odlašale do trenutka, ko jih bodo v to
prisilile regulatorne zahteve, temveč so očitno v tem prepoznale tudi del svoje konkurenčne
prednosti. Zavedajo se, da jih tudi njihovi lastniki in mednarodni investitorji ter komitenti
in drugi deležniki vse bolj opazujejo in ocenjujejo prav z vidika razvitosti, trdnosti in
transparentnosti njihovega sistema korporativnega in notranjega upravljanja. Pozitivno je
torej, da je vsebina nekaterih smernic vsaj delno dejansko že upoštevana v praksi, zlasti pri
večjih zavarovalnicah oziroma tistih, ki imajo status javne delniške družbe.
Že uvodoma je bilo omenjeno, da je za uveljavitev smernic pristojen nacionalni regulator, ki
ima na voljo več možnih načinov, upoštevaje tudi načelo sorazmernosti in druge pomembne
posebnosti posameznega zavarovalniškega trga. Stremeti je treba zlasti k temu, da bodo
zavarovalnice v največji možni meri usklajene z bistvenimi zahtevami smernic oziroma z
direktivo Solventnost II, ko bo slednja formalno uveljavljena.
Gotovo niso vse smernice in vsa področja vsebinsko enako pomembna, poleg tega pa vseh
sprememb tudi objektivno gledano ni mogoče uvesti istočasno ali z enako intenzivnostjo.
Deloma se bo to odražalo tudi v pristopu nacionalnih regulatorjev, saj bodo vsebinsko
najpomembnejše smernice najverjetneje prenesene v zakonodajo, druge bodo verjetno
ostale na ravni priporočil, z nekaterimi pa se morda niti ne bo treba usklajevati. To je lepo
razvidno tudi iz sporočila našega regulatorja EIOPA,19 kjer so predvideni naslednji pristopi:
• sprejem novele Zakona o zavarovalništvu v prvi polovici leta 2014, s katero bo prenesena
zlasti vsebina nekaterih ključnih smernic o upravljanju,20
• priporočila regulatorja, po načelu »uskladi se ali pojasni odstopanja«, kar bo dober zrelostni
test za zavarovalnice, da pokažejo razumevanje in pripravljenost za samoiniciativno
krepitev teh področij,
• poznejša vključitev vsebine nekaterih drugih pomembnih smernic v prenovljeni Zakon o
zavarovalništvu, predvidoma v letu 2015,
• prenos nekaterih podrobnosti v podzakonske akte,
• predvidena so tudi neposredna usklajevanja regulatorja s posamezno zavarovalnico, kar
bo lepa priložnost za učinkovito uporabo načela sorazmernosti v praksi.
SZZ, Osnutek Smernic EIOPA za pripravo na SII - pregled stanja pripravljenosti v zavarovalnicah in predlogi SZZ
glede implementacije smernic v Sloveniji, Ljubljana, 1. 7. 2013.
19
AZN, ki je 31. 12. 2013 obvestila EIOPA, kako namerava uveljaviti posamezne smernice; objavljeno na: www.eiopa.
europa.eu (v nadaljevanju: AZN obvestilo EIOPA o načinu uveljavitve smernic).
20
Dne 24. 3. 2014 je AZN v dogovoru z Ministrstvom za finance pripravila delovni predlog sprememb in dopolnitev
Zakona o zavarovalništvu ter ga posredovala SZZ v pregled in pripombe (v nadaljevanju: predlog novele
ZZavar-K).
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Kar bo predpisano z zakonom ali podzakonskim aktom, bo bolj ali manj obvezno in tukaj
ne bo veliko dilem, razen če se bodo pojavile v povezavi z uporabo načela sorazmernosti v
posamezni zavarovalnici. Verjetno bo več nejasnosti pri smernicah, ki bodo ostale na ravni
priporočil in se bodo upoštevale po načelu »uskladi se ali pojasni odstopanja«. Vendar je
ta pristop že vrsto let preizkušen v praksi tistih zavarovalnic, ki so javne delniške družbe in
zavezane k spoštovanju Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb. Zavarovalnice si bodo
morale po najboljših močeh (ang. best efforts) prizadevati za uskladitev z vsemi ali čim več
smernicami in podobno kot v izjavah o spoštovanju navedenega kodeksa razkriti, s katerimi
smernicami niso usklajene in kaj je razlog za to.
Rečeno poenostavljeno, se bo najprej zahtevala zlasti uskladitev z vsemi tistimi ključnimi
smernicami o sistemu upravljanja, ki bodo prenesene v novelo Zakona o zavarovalništvu
v letu 2014. Smernice o v prihodnost usmerjeni lastni oceni tveganj podjetja (na podlagi
načel ORSA) se bodo najverjetneje upoštevale na podlagi priporočil regulatorja in njegove
neposredne diskusije s posamezno zavarovalnico. Smernice za poročanje regulatorju pa
bodo verjetno šele konec leta 2014 prenesene v podzakonski akt oziroma pozneje v Zakon
o zavarovalništvu.
3 VEČ PROŽNOSTI IN VEČ ODGOVORNOSTI ZA POSLOVODSTVA
3.1 Dograjevanje sistema notranjega upravljanja zavarovalnic
V nadaljevanju bo pozornost namenjena zlasti smernicam na tistih področjih internega
upravljanja zavarovalnic, ki so po mnenju avtorja vsebinsko pomembnejša ali pa bodo imela
prednost pri usklajevanju zaradi zakonske prisile.
3.1.1 Učinkovit sistem upravljanja
Učinkovit sistem internega upravljanja predstavlja nujen predpogoj za doseganje vseh drugih
ciljev direktive Solventnost II. Glede na to smernice, in v prihodnje tudi zakon, določajo,21 da
mora imeti zavarovalnica učinkovit sistem upravljanja, ki:
• zagotavlja dobro in preudarno opravljanje zavarovalniške dejavnosti,
• ima pregledno organizacijsko strukturo, jasno dodelitev in ustrezno ločitev
odgovornosti,
• vključuje učinkovit sistem prenosa informacij,
• je predmet rednega notranjega pregleda,
• je sorazmeren glede na naravo, obseg in zahtevnost poslov zavarovalnice.
Načelo sorazmernosti, ki je ključno načelo Solventnosti II, je pri vzpostavljanju učinkovitega
sistema upravljanja bistvenega pomena zlasti za manjše in srednje velike zavarovalnice, ki
so praviloma bolj omejene z viri in podvržene večji konkurenčnosti. Zato je pomembno, da
se poslovodstva in nosilci ključnih funkcij zavedajo prožnosti, ki jim ga daje, ter ga v praksi,
kolikor je le mogoče, tudi dejansko izkoristijo.22
21
22

Smernice o sistemu upravljanja, S 1, 3, 8, in predlog šestega odstavka 13. a člena novele ZZavar-K.
Več o izzivih uporabe načela sorazmernosti glej v nadaljevanju v posebnem razdelku.
11

Zavarovalnica mora imeti sprejet strateški načrt poslovanja in o tem obveščati regulatorja,
kar je v praksi bolj ali manj že uveljavljeno. Namen te zahteve je tudi, da lahko zavarovalnica
strateškemu načrtu prilagodi organizacijsko in operativno strukturo, katerih namen mora biti
podpora strateškim ciljem in poslovanju podjetja.23 O izdelavi kriznega načrta24 predvidoma
ne bo obstajala izrecna zakonska zahteva, kar pomeni, da gre za raven priporočil. Že zdaj
sta uveljavljena t. i. načelo štirih oči pri vodenju zavarovalnice in dejanskem sprejemanju
odločitev ter zahteva po dokumentiranju odločitev uprave in nadzornega sveta.25
Zavarovalnica mora imeti sprejete politike upravljanja tveganj, spremljanja skladnosti,
notranjih kontrol, notranje revizije in izločenih poslov ter sistem, s katerim zagotavlja, da
se te politike izvajajo. Politike sprejme uprava s predhodnim soglasjem nadzornega sveta.26
Politike je treba preveriti in pregledati vsaj enkrat letno, v primeru pomembnih sprememb
v sistemu upravljanja ali na določnem področju pa jih je treba ustrezno prilagoditi.27
O sprejetem sistemu upravljanja in sprejetih politikah ter njihovih spremembah mora
zavarovalnica obvestiti regulatorja. Podrobnejšo vsebino politik bo predpisal regulator.28
Za uskladitev sistema upravljanja in izdelavo politik je predviden rok šestih mesecev od
uveljavitve zakonskih sprememb, torej nekje do konca leta 2014.
Učinkovit sistem prenosa informacij zahteva zlasti določitev rednega in izrednega poročanja
s strani imenovanih teles, komisij, odborov, nosilcev ključnih funkcij in drugih oseb. Poleg
tega zahteva določitev pristojnosti organov vodenja in nadzora, možnost zahtevanja
dodatnih informacij ter določitev načina in rokov za obravnavanje prejetih poročil in drugih
informacij.
V prvi fazi pa v zakon ne bodo vključene zahteve glede politike in srednjeročnega načrta
upravljanja kapitala, v katerem naj bi bili upoštevani tudi rezultati sistema obvladovanja
tveganj in v prihodnost usmerjene ocene lastnih tveganj,29 temveč ostajajo ta področja na
ravni priporočil.
Zavarovalnica mora sprejeti načrt prilagajanja Solventnosti II, predvidoma v roku šestih
mesecev od uveljavitve novele, in o napredku redno obveščati regulatorja.30
3.1.2 Ključne funkcije zavarovalnice
Zavarovalnica mora imeti vzpostavljene štiri ključne funkcije,31 in sicer:
• funkcijo upravljanja tveganj,
• funkcijo spremljanja skladnosti,
• funkcijo notranje revizije,
• aktuarsko funkcijo.

Prav tam, S 4, in predlog 13. c člena novele ZZavar-K.
Prav tam, S 10.
25
Prav tam, S 6 in 7.
26
Predlog 3. točke 30. člena novele ZZavar-K.
27
Prav tam, S 9, in predlog sedmega odstavka 13. a člena novele ZZavar-K.
28
Predvidoma v roku 3 mesecev od uveljavitve novele ZZavar-K.
29
Prav tam, S 31 do 32.
30
Prav tam, S 1, 2, in predlog 13. d člena novele ZZavar-K.
31
Prav tam, S 5, in predlog 13. b člena novele ZZavar-K.
23
24
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Morda je prav z zakonom predvidena dolžnost imenovanja teh ključnih oseb lahko bistvena
dodana vrednost pri notranjem upravljanju, ki je, na primer, bančni sektor v taki obliki ne
pozna. Predvideno je, da naj bi zavarovalnice nosilce ključnih funkcij imenovale že v roku
treh mesecev od uveljavitve sprememb, kar je logično glede na zahtevo, da naj bi bile politike
njihovega delovanja sprejete v šestih mesecih.
V sistemu bo razmeroma nova funkcija spremljanja skladnosti. Njen nosilec bo moral na
temelju sprejetega načrta zavarovalnice o prilagajanju Solventnosti II, izdelati vsakokratno
trimesečno poročilo o izvajanju sprejetega načrta in ga v roku enega meseca posredovati
upravi in nadzornemu svetu ter regulatorju.32 Sicer pa funkcija spremljanja skladnosti vključuje
tudi seznanjanje uprave in nadzornega sveta glede skladnosti z zakoni in drugimi predpisi,
sprejetimi v skladu z direktivo Solventnost II, in oceno možnih vplivov kakršnih koli sprememb
v pravnem okolju na posle zavarovalnice ter opredelitev in oceno tveganj glede skladnosti.33
Podobno je s funkcijo upravljanja tveganj, ki sicer v zavarovalnicah že obstaja, a ima še veliko
priložnosti za razvoj. Predvideno je, da bo gonilna sila pri dograjevanju učinkovitega sistema
upravljanja tveganj v skladu z novimi standardi. Največji izzivi jo čakajo prav pri povezovanju tega
področja s poslovno strategijo in integracijo v sistem poročanja in poslovnega odločanja.
Funkcija notranje revizije34 je bila že doslej zelo razvita in uveljavljena. Spremembe kažejo
zlasti terminološko poenotenje poimenovanja aktov s tega področja, torej politika delovanja
notranje revizije namesto pravil. Poleg tega se poudarja tudi, da notranja revizija izvaja
nadzor nad tem, da ima zavarovalnica ustrezne in učinkovite notranje kontrole in druge
elemente sistema upravljanja.
Naloge aktuarske funkcije bodo določene bolj podrobno,35 pri čemer gre zlasti za izračunavanje
zavarovalno-tehničnih rezervacij, prevzemanje zavarovalnih tveganj, ustreznost višine
zavarovalne premije, ustreznost pozavarovanja ter sodelovanje pri implementaciji in izvajanju
sistema upravljanja tveganj. Nosilec aktuarske funkcije je pooblaščeni aktuar zavarovalnice.
Podrobno se določajo tudi njegove dolžnosti glede obveščanja uprave, nadzornega sveta in
regulatorja.
3.1.3 Sistem upravljanja tveganj
Zavarovalnica mora vzpostaviti učinkovit sistem upravljanja tveganj, ki vsebuje strategije,
procese in postopke poročanja, ki so potrebni za redno odkrivanje, merjenje, spremljanje,
upravljanje in poročanje na posamezni in skupni ravni tveganj, ki jim je zavarovalnica
izpostavljena ali bi jim lahko bila izpostavljena, in o njihovih medsebojnih odvisnostih.
Učinkovit sistem upravljanja tveganj mora biti sestavni del organizacijske strukture in
procesa odločanja zavarovalnice.36
Predlog 166. b člena novele ZZavar-K.
Deloma nejasni sta S 33 in 34, ki se nanašata na okolje notranjega nadzora (notranje kontrole), ter spremljanje in
poročanje v zvezi s tem. AZN je v pojasnilu EIOPA navedla, da je to področje že sistematično vključeno v obstoječo
zakonodajo, kar kaže na to, da se je imelo očitno v mislih področje notranje revizije, ki ga urejajo že druge smernice.
Obstaja določen dvom, da se ti smernici nanašata na zagotavljanje skladnosti, ki je doslej neurejena, saj o tem ne
obstajajo druge smernice.
34
Prav tam, S 35 do 37, ter predlog drugega odstavka 161. člena in prvega odstavka 162. člena novele ZZavar-K.
35
Prav tam, S 38 do 43, in predlog 72. a člena novele ZZavar-K.
36
Predlog 166. b člena novele ZZavar-K.
32
33
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Poudarja se, da je dolžnost članov uprave zavarovalnice zagotoviti učinkovito upravljanje
tveganj, katerim je zavarovalnica podvržena, in ne le spremljanje, kot je to veljajo doslej.
Poleg tega je njihova dolžnost tudi opredeliti pripravljenost za sprejem tveganj (t. i. apetit
do tveganj), splošne omejitve dovoljenega tveganja in osnovne strategije ter politike
upravljanja tveganj.37 Podobno morajo člani uprave zavarovalnice zagotoviti delovanje
sistema notranjih kontrol in ne le njegovo organizacijo, kot je to veljajo do zdaj. Gre seveda
zlasti za poudarjanje odgovornosti38 in s tem pomena tega področja, ki ga bo, gledano
strokovno in organizacijsko, pokrival nosilec funkcije upravljanja tveganj.
Sistem upravljanja tveganj mora poleg tveganj kapitalske ustreznosti, likvidnosti in
solventnosti zajemati tudi druga pomembna področja, kot so sklepanje zavarovanj in
oblikovanje rezervacij, usklajevanje sredstev z obveznostmi, upravljanje naložb, obvladovanje
likvidnosti in tveganja koncentracije, upravljanje operativnega tveganja, pozavarovanje in
druge tehnike za zmanjševanje tveganj.39
Spoštovanje načela preudarne osebe40 pri upravljanju naložbenega tveganja v prvi fazi
najverjetneje ne bo izrecna zakonska zaveza, temveč ostaja na ravni priporočila. To pomeni,
da so ga zavarovalnice dolžne upoštevati po najboljših močeh oziroma v skladu s splošnimi
standardi skrbnega in profesionalnega ravnanja.
3.1.4 Izločeni posli
Izločeni posli ne pomenijo novosti v naši zavarovalniški zakonodaji. Nov je le pristop,
ki zavarovalnicam nalaga sprejetje ustrezne politike, v sklopu katere se določi pristop k
izločenemu poslu in postopke izvajanja izločenih poslov, zlasti pa merila za njihovo določitev,
pogoje in način izbora prevzemnika takšnega posla ter način spremljanja. Zavarovalnica mora
voditi seznam izločenih poslov. Podobno kot doslej mora prenos izločenega posla dovoliti
regulator, zavarovalnica pa mora za potrebe izvajanja nadzora zagotoviti vse potrebne
podatke o prevzemniku.41
Vsebinsko gledano je izločeni posel tista funkcija ali aktivnost zavarovalnice, dana v zunanje
izvajanje, ki je ključna oziroma pomembna za njeno poslovanje,42 ter zaradi tega neposredno
povezana tudi z vprašanjem učinkovitega upravljanja s tem povezanih tveganj.
Novost bo tudi možnost izločitve izvajanja ključne funkcije, ki sicer odpira nekatere zanimive
dileme, hkrati pa v polnosti sledi tudi načelu sorazmernosti. Pri tem je poudarjeno, da mora
prevzemnik izpolnjevati pogoje glede znanja in izkušenj ter druge pogoje, ki jih za opravljanje
te funkcije določajo zakon ali podzakonski akti. V primeru izločitve ključne funkcije znotraj
skupine pa mora prevzemnik jasno dokumentirati, katere funkcije se nanašajo na katero
Prav tam, S 15, in predlog drugega odstavka 26. člena novele ZZavar-K.
Opustitve ali kršitve teh pravil predstavljajo hujšo kršitev pravil o obvladovanju tveganj, prav tako pa lahko
regulator naloži zavarovalnici izboljšanje postopkov za učinkovit sistem upravljanja tveganj (predlog prve alineje 6.
točke prvega odstavka in 11. točke drugega odstavka 181. člena novele ZZavar-K). Za najhujše kršitve je predvidena
globa od 25.000 do 125.000 EUR za zavarovalnico.
39
Prav tam, splošno S 15, 17, 18, glede področnih politik S 18 do 24, in predlog 166. a člena novele ZZavar-K.
40
Prav tam, S 25 do 30.
41
Prav tam, S 44 do 47, ter predlog 76. b in 77. a člena novele ZZavar-K.
42
Na primer zastopanje pri sklepanju zavarovalnih pogodb, upravljanje s premoženjem kritnega sklada, obdelava
zavarovalnih primerov, vodenje računovodstva, vodenje zbirk osebnih podatkov, obdelava in hranjenje podatkov,
izvajanje ključnih funkcij.
37
38
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pravno osebo, in zagotoviti, da takšna ureditev ne ovira izvajanja ključnih funkcij na ravni
skupine.
3.1.5 Sposobnost in primernost
V skladu s smernicami43 bodo morale zavarovalnice v prihodnje oblikovati in sprejeti interne
politike, s katerimi bo z vidika meril sposobnosti in primernosti (oziroma ugleda, izkušenj
in upravljanja) določeno, katere pogoje morajo izpolnjevati člani nadzornega sveta ali
uprave ter nosilci ključnih funkcij v zavarovalnici. Interne politike zavarovalnic bodo tako s
pripadajočimi pravili in merili ocenjevanja predstavljale vsebinsko in postopkovno izhodišče
za vse ključne deležnike (uprave, nadzorne svete in skupščine), ki sodelujejo pri predlaganju,
izbiri ali imenovanju oseb na te funkcije. Splošen cilj je zagotavljanje presoje in ocene, ali
so te osebe glede na svoje lastnosti sposobne solidno in skrbno upravljati ali nadzorovati
zavarovalnico oziroma opravljati ključno funkcijo. To pomeni, da bodo največjo odgovornost
za preudarno upravljanje in nadzor nad tem upravljanjem nosile zlasti same zavarovalnice in
ne več le nadzorni organi.44
Vse naštete konceptualne novosti v prvi fazi najverjetneje ne bodo vključene v zakon, ampak
ostajajo na ravni priporočil. Ponovno pa se uvaja zakonska domneva za člane uprave glede
lastnosti in izkušenj, ki so potrebne za vodenje poslov zavarovalnice, kot to že velja za člane
nadzornega sveta.45 Pri slednjih se dodaja pogoj, da nad njimi ni bil začet postopek osebnega
stečaja.
3.1.6 Posebnosti za zavarovalniško skupino
Prav tako v zakon v prvi fazi ne bodo vključene dodatne posebnosti glede upravljanja
skupine,46 temveč se pričakuje, da se bodo ti standardi prenašali v prakso na podlagi
priporočil in neposrednega usklajevanja zavarovalniških skupin z regulatorjem. Če
odmislimo podrobnosti, zadostuje, da se izpostavi vidik kompleksnosti sistema upravljanja
tveganj in prenosa informacij v takšnih skupinah, še zlasti ker morajo biti ti sistemi celoviti
in učinkoviti. Po drugi strani pa lahko sklenemo, da so pravila Solventnosti 2 pisana prav
za takšne subjekte, in sicer velike, kompleksne in v čezmejno poslovanje usmerjene
zavarovalnice.
3.2 V prihodnost usmerjeno ocenjevanje lastnih tveganj
Omenili smo že, da je ena izmed ključnih lastnosti predpisov na osnovi tveganj oziroma
Solventnosti II prav usmerjenost v prihodnost poslovanja posamezne zavarovalnice. Zato
je logično, da smernice47 poudarjajo v prihodnost usmerjeno ocenjevanje lastnih tveganj
Prav tam, S 11 do 14.
Šercer, A.: Kdo je sposoben in primeren za člana nadzornega sveta ali uprave ter ključno funkcijo zavarovalnice?
Zavarovalniški horizonti, Slovensko zavarovalno združenje, januar 2014.
45
Predlog drugega odstavka 24. člena novele ZZavar-K.
46
Prav tam, S 48 do 52.
47
Smernice o v prihodnost usmerjeni lastni oceni tveganj na podlagi načel ORSA.
43
44
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zavarovalnice tudi na načelih ORSA (ang. Own Risk and Solvency Assessment), kar naj bi v
polnosti zaživelo po letu 2016.
Tako se v pripravljalni fazi od zavarovalnic pričakuje, da bodo sprejele v prihodnost usmerjen
pogled na tveganja, ki so jim izpostavljene, in da bodo izvajale oceno tveganj po svojih
najboljših močeh. Smernice so osredotočene bolj na to, kaj naj bo namen in cilj takšne ocene,
in ne toliko na način same izvedbe ocene. Tako se zavarovalnicam prepušča bolj ali manj lasten
pristop v skladu z načelom sorazmernosti oziroma upoštevaje naravo, obseg in zahtevnost
poslov in z njimi povezanih tveganj.48 Smernice, ki se nanašajo na samo pripravo poročila o v
prihodnost usmerjeni lastni oceni tveganj, so tako namenjene zlasti regulatorju.
Bistveno je, da uprava in nadzorni svet poznata vsa pomembna tveganja, s katerimi se
srečuje zavarovalnica pri poslovanju, in se jih zavedata, in sicer ne glede na to, ali so ta
tveganja zajeta v izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala in količinsko opredeljena.
Kvalitativen preskok bo zlasti v tem, da uprave in nadzorni sveti (t. i. pristop od zgoraj navzdol)
skupaj z nosilcem ključne funkcije upravljanja tveganj in ostalimi sodelujočimi prevzamejo
dejavno vlogo pri izvedbi takšnega lastnega ocenjevanja, zlasti z usmerjanjem postopka in
preverjanjem njegovih rezultatov.49
Predvideno je, da vsebina omenjenih smernic v prvi fazi ne bo vključena v zakon, temveč
naj bi se prenašala v prakso postopno na podlagi posebnih priporočil regulatorja ter tudi
z neposredno diskusijo in usklajevanjem zavarovalnic z regulatorjem. Čeprav smernice kot
prag uspešnosti pri usklajevanju določajo 80 odstotkov zavarovalniškega trga, naj bi pri nas
to veljajo enako za vse zavarovalnice.50
Uprava in nadzorni svet sprejmeta posebno politiko o lastni oceni tveganj, voditi se mora
evidenco o vseh izvedenih lastnih ocenah tveganj, izdelati se mora notranje poročilo ter ga
posredovati upravi, nadzornemu svetu in ključnim zaposlenim, poleg tega pa tudi poročilo
za regulatorja, ki v prehodnem obdobju ne bo obvezno. Lastna ocena tveganj se izvede
vsaj enkrat letno.51 Prav tako naj ne bi bila zahtevana lastna ocena celotnih solventnostnih
potreb ali pojasnila odstopanja od predpostavk, na katerih temelji izračun zahtevanega
solventnostnega kapitala, temveč bo to ostalo na ravni priporočil.52
Pričakovati je, da bodo na začetku pristopi zavarovalnic na tem področju zelo različni, odvisno
tudi od priporočil in usklajevanja z regulatorjem ter od upoštevanja načela sorazmernosti.
Bistveno je zlasti to, da poskušajo zavarovalnice pri definiranju procesa v prihodnost
usmerjene lastne ocene tveganj vzpostaviti povezavo s postopkom strateškega upravljana in
odločanja na najvišjih ravneh. Ključno je namreč, da zavarovalnica upošteva rezultate lastne
ocene tveganj in pridobljena spoznanja pri upravljanju s kapitalom, poslovnem načrtovanju
in razvoju produktov.53

Prav tam, S 4.
Prav tam, S 5.
50
Prav tam, S 3.
51
Prav tam, S 6, 7, 8, 9, 10, 18. Politika naj bi vsebovala opis procesov in postopkov, vzpostavljenih za izvedbo lastne
ocene tveganj, upoštevanje povezave med profilom tveganj, odobrenimi mejami dovoljenega tveganja in celotnimi
solventnostnimi potrebami, informacije o načinu izvajanj stresnih testov, standardih kakovosti podatkov, pogostosti
ocene in utemeljitvi njene ustreznosti, čas izvedbe in okoliščine za izredno izvedbo ocene.
52
Prav tam, S 12, 13 ter AZN obvestilo EIOPA o načinu uveljavitve smernic.
53
Prav tam, S 17.
48
49

16

3.3 Celostno in pravočasno poročanje regulatorju
V povezavi z vpeljavo smernic54o predložitvi informacij nacionalnim pristojnim organom je
predvideno, da bo regulator v roku šestih mesecev od uveljavitve novele sprejel poseben
podzakonski akt, s katerim bo predpisal podrobnejšo vsebino poročanja zavarovalnic glede
podatkov, ki jih določa direktiva Solventnost II,55 pri čemer bodo upoštevane usmeritve, ki
jih določajo te smernice.56 Vse morebitne druge vsebinske obveznosti v zvezi s poročanjem
regulatorju pa bi bile v zakonodajo vključene pozneje.57
In kaj lahko pričakujemo v zvezi s tem? Verjetno splošne zahteve in standarde glede
oblikovanja informacijskih sistemov in struktur za zagotavljanje visoko kakovostnih informacij
za namene nadzora ter naravo, obseg in obliko podatkov ter zahtevo, v katerih časovnih
obdobjih jih mora zavarovalnica predložiti. Zahteve se bodo nanašale na predložitev tako
količinskih informacij kot tudi opisnih, saj bo regulator lahko le tako opravil ustrezen pregled
ter ocenil kakovost informacij in doseženi napredek.58
Količinske informacije se bodo poročale letno, in sicer v roku 22 tednov po koncu leta, ter
četrtletno, v roku 8 tednov po zaključku četrtletja.59 Poleg količinskih informacij bodo morale
zavarovalnice letno poročati tudi opisne informacije, in sicer60 o splošnih zahtevah glede
upravljanja, o zahtevah glede sposobnosti in primernosti, o sistemu obvladovanja tveganj,
o sistemu notranjega nadzora, o sistemu in strukturi upravljanja, prav tako v roku 22 tednov
po koncu leta. V enem od prejšnjih razdelkov je bilo tudi že omenjeno, da bo moral nosilec
skladnosti poslovanja v prehodnem obdobju četrtletno poročati regulatorju o stanju in
poteku prilagajanja Solventnosti II.
S smernicami je predvideno, da bodo zavarovalnice sprejele posebno politiko poročanja
regulatorju, v sklopu katere bodo določile odgovorne poslovne enote, postopke in roke
poročanja ter pojasnile postopke in kontrole za zagotovitev zanesljivosti, popolnosti in
skladnosti podatkov in informacij. Predvideno je poročanje po zavarovalnih vrstah. Kot način
poročanja pa je predvideno elektronsko poročanje.61
Vsem je znano, da se zavarovalnice že nekaj let intenzivneje pripravljajo prav na nove standarde
poročanja regulatorju. Sem spadajo zlasti interno urejanje podatkov ter izbor in vzpostavitev
ustrezne IT podpore za poročanje. Pri tem je treba omeniti posebne standarde za kakovost
podatkov, ki se sicer bolj navezujejo na podatke za izračune kvantitativnih zahtev prvega
stebra, vsebujejo pa tudi širše zahteve glede notranjih postopkov in procesov zavarovalnice
(ang. data quality management). Morda so zavarovalnice ob prvih načrtovanjih virov za
zagotovitev skladnosti z novimi standardi celo podcenjevale potreben napor in obsežnost
zahtev, ki jih prinaša Solventnost II. Usklajevanje s smernicami oziroma novimi standardi
Smernice o predložitvi informacij nacionalnim pristojnim organom.
Prvi odstavek 35. člena direktive Solventnost II, ki določa, da so to vsaj podatki, ki so pri izvajanju nadzora nad
zavarovalnico potrebni za (a) oceno sistema upravljanja, ki ga uporabljajo zavarovalnice, poslov, ki jih izvajajo,
načel vrednotenja, uporabljenih za solventnost, tveganj, s katerimi se soočajo, in sistemom za upravljanje tveganj
ter njihove strukture kapitala, potreb in upravljanja; (b) sprejem kakršnih koli ustreznih odločitev, ki izhajajo iz
opravljanja njihovih nadzornih pravic in dolžnosti.
56
Predlog 177. a člena novele ZZavar-K.
57
AZN obvestilo EIOPA o načinu uveljavitve smernic.
58
Prav tam, S 1.
59
Prav tam, S 3, 13 in S 4, 16 ter S 35.
60
Prav tam, S 21 do S 27.
61
Prav tam, S 34, 36, 37.
54
55
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je ponekod še vedno obravnavano zlasti kot projekt IT, kar pa nikakor ni. Priporočljivo je,
da zavarovalnice znova ocenijo zadostnost načrtovanih virov in predvsem vključijo v te
projekte in procese vse ključne organizacijske enote zavarovalnice. Solventnost II ni le skrb
aktuarjev, upravljavcev tveganj in oseb, povezanih z upravljanjem in razvojem informacijske
tehnologije, temveč tudi vseh drugih pomembnih področij v zavarovalnici. Pri tem ima
funkcija skladnosti lahko zelo pomembno in hkrati praktično vlogo, saj je prav celovita in
pravočasna uskladitev zavarovalnice z novimi standardi Solventnosti II njen osrednji cilj.
4 UPORABLJAJMO NAČELO SORAZMERNOSTI IN POENOSTAVITVE
4.1. Načelo sorazmernosti pomaga pri iskanju ustreznejših rešitev za zavarovalnico
4.1.1 Namen in cilji načela sorazmernosti
Načelo sorazmernosti je eno od temeljnih načel direktive Solventnost II, namenjeno temu,
da direktiva ne bi preveč obremenila majhnih in srednje velikih zavarovalnice, med katere
se uvrščajo skoraj vse slovenske zavarovalnice. Prav tako ne bi smela naložiti prevelikega
bremena zavarovalnicam, ki so specializirane v zagotavljanju posebnih vrst zavarovanj
ali storitev za posebne segmente strank, ob čemer bi se moralo upoštevati, da je takšna
specializacija primerno orodje za uspešno in učinkovito obvladovanje tveganj.62
Pri uporabi načela sorazmernosti moramo stremeti zlasti k naslednjim ciljem:63
• standardi Solventnosti II morajo biti dosegljivi vsem zavarovalnicam, zato se manjšim
zavarovalnicam ne sme nalagati dodatnih nesorazmernih in nepotrebnih stroškov,
• to načelo se mora uporabljati na področjih vseh treh stebrov direktive Solventnost II,
• omogočiti se morajo poenostavitve za vse vrste tveganj oziroma za vsa poslovna
področja,
• poenostavitve morajo biti dostopne vsem zavarovalnicam, ne glede na njihovo velikost,
• kljub uporabi tega načela se mora zagotoviti ustrezno raven zaščite zavarovancev, in
sicer ne glede na to, ali posamezna zavarovalnica to načelo uporablja ali ne,
• morebitne poenostavitve morajo biti vpeljane pregledno, odgovorno ter skladno s
temeljnimi pravili Solventnosti II,
• zavarovalnice morajo biti pri iskanju ustreznih poenostavitev za njihovo poslovanje
aktivno vključene v dialog z regulatorjem.
4.1.2 Poenostavitve morajo biti čim bolj dostopne vsem zavarovalnicam
Načelo sorazmernosti se mora v praksi uporabljati čim širše in čim bolj prožno. To pomeni,
da mora biti na voljo vsem zavarovalnicam, prav tako pa ne sme biti določena le ozka zaprta
lista dovoljenih primerov poenostavitev, temveč mora biti pristop čim bolj prilagodljiv. Tak
pristop bi morali zavarovalnice in regulator uporabljati kot osnovno vodilo ter mu dajati
prednost pred togimi kogentnimi pravili. Prožnost naj bo v konkretnih primerih odvisna
62
63

Glej 19. in 20. točko preambule direktive Solventnost II.
Spletna stran: www.insuranceeurope.eu, Solvency II, Making it workable for all; januar 2011.
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od dejanskih okoliščin, v katerih posluje zavarovalnica, in od njenega profila tveganosti.
Najbolje je, da je odločitev za posamezne poenostavitve dogovorjena med zavarovalnico in
regulatorjem ter da je hkrati ustrezno utemeljena. Ključno bi moralo biti, da regulator pozna
in upošteva predloge zavarovalnice, saj ta sama najbolje pozna naravo svojega poslovanja
in zanjo najprimernejše rešitve. Edino, na kar je treba pri tem paziti, je to, da je tudi v primeru
poenostavitev zagotovljena primerna raven zaščite zavarovancev.64
4.1.3 Sorazmernost in poenostavitve morajo biti določne in predvidljive
Uporaba načela sorazmernosti mora biti čim bolj določno opredeljena v izvedbenih predpisih
ter priporočilih in smernicah oziroma v zakonu in podzakonskih aktih. Ker se splošna uporaba
načela sorazmernosti v praksi razlikuje glede na različne okoliščine, je nujno, da izvedbeni
ukrepi oziroma predpisi65to načelo čim bolj operacionalizirajo v konkretnih določbah
oziroma pri posameznih ukrepih. Če je le mogoče z jasnimi navodili, ki pripomorejo k lažji
interpretaciji in uporabi v praksi. Le tako bo ustrezno konkretizirana splošna naklonjenost
do uporabe načela sorazmernosti in zagotovljena predvidljivost uporabe načela v praksi.
Bistveno je, da zavarovalnice vnaprej vedo, kdaj se lahko uporabijo poenostavljeni pristopi,
in da so le-ti sprejemljivi za regulatorja. Zaradi večje določnosti in predvidljivosti so zato
nujno potrebne jasne in konkretne usmeritve glede poenostavitev prav v vseh predpisih, saj
bodo zavarovalnice le tako sposobne določiti najustreznejše poenostavitve glede na lasten
profil tveganosti.66
4.1.4 Test sorazmernosti v dveh korakih
Ker načelo sorazmernosti torej dopušča izjeme in poenostavitve, je vsaj na kompleksnejših
področjih usklajevanja s smernicami oziroma direktivo Solventnost II mogoče pričakovati
kar veliko nejasnosti glede tega, kaj je dovoljeno in kaj ne. Kako torej pravilno razumeti
in uporabljati kriterij sorazmernosti pri presoji »narave, obsega in zahtevnosti poslov
zavarovalnice« v konkretnih situacijah? Povsem jasno je, da je sorazmernost nov in širok
koncept, ki pa je ključen za uspešno in učinkovito uveljavitev standardov Solventnosti II.
Za lažje odločanje o tem, kdaj uporabiti posamezne poenostavitve, je predlagana uporaba
testa sorazmernosti v dveh fazah:
• najprej naj se presodi »naravo in zahtevnost oziroma kompleksnost poslov«, da se
ugotovi, kje bi bilo poenostavitve najbolj primerno uporabiti,67
• zatem pa naj se uporabi t. i. lestvica pragov, in sicer kot vodilo, kdaj omejiti uporabo
Spletna stran: www.insuranceeurope.eu, Solvency II, Making it workable for all; januar 2011.
Spletna stran: www.area-xxi.com, »Draft Delegated Acts Solvency II«, januar 2014, ki ga pripravlja Evropska
komisija, pod oznako CEGBNI/INSUR/08/2014.
66
Spletna stran: www.insuranceeurope.eu, Solvency II, Making it workable for all; januar 2011.
67
Pri presoji narave poslov se preveri, kakšna je homogenost tveganj pri poslih, stopnja verjetnosti realne napovedi
prihodnjih vrednosti (npr. pri dolgoročnih poslih je več negotovosti kot pri kratkoročnih poslih), presoja se morebitno
povečanje potencialnih škod (npr. zavarovanje potovanj ima relativno stabilen in ozek razpon pričakovanih škod, po
drugi strani pa se pri kreditnih zavarovanjih lahko občasno pojavijo visoke škode, podobno je tudi pri zavarovanju
posledic katastrof), nadalje se upošteva tudi korelacijo tveganja posameznega posla z ostalimi tveganji (npr.
razmerje t. i. kratkih in dolgih repov). Na splošno je pri bolj predvidljivih poslih laže modelirati tveganja in manj
je možnosti da bi bila podcenjena. Pri presoji zahtevnosti oziroma kompleksnosti poslov se preverja zlasti, kakšen
je možen obseg izgub kot rezultat številnih medsebojnih različnih dejavnikov, kakšna je soodvisnost posameznih
poslov ipd. Kompleksnost je zato povezana z visoko stopnjo sofisticiranih izračunov oziroma potrebnih ekspertiz.
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posameznih poenostavitev, ker je to nujno za zmanjšanje tveganja morebitnih napak in
neskladnosti pri odločanju za poenostavljeni pristop.68
4.2 Največ priložnosti za poenostavitve je pri upravljanju in poročanju
Za manjše in srednje velike zavarovalnice sta značilna razmeroma enostavna poslovna
struktura in profil tveganosti. Uskladitev z vsemi predvidenimi zahtevami drugega in tretjega
stebra bo zelo verjetno nadvse obremenjujoča vsaj z vidika visokih in nepotrebnih stroškov,
ki bi se posledično lahko prevalili celo na zavarovance. Takšne zavarovalnice zato potrebujejo
dovolj prožnosti prav pri prilagajanju novim zahtevam na področju upravljanja in poročanja,
upoštevaje seveda lastno oceno tveganosti poslovanja.
Pri sistemu upravljanja bi se moralo načelo sorazmernosti osredotočiti na minimalne
pogoje, ki še omogočajo doseči temelje cilje posameznih zahtev. V manjših zavarovalnicah,
na primer, imajo zaposleni pogosto široko znanje ali pregled nad več področji, običajno se
vsi nahajajo na isti lokaciji in tudi dnevno komunicirajo. Vse te vidike je mogoče ustrezno
upoštevati pri razmejitvi potencialnega konflikta interesov. To pomeni, da lahko posameznik
opravlja več ključnih funkcij hkrati, na primer funkcijo aktuarja in upravljanja tveganj. Prav
tako se lahko posamezna funkcija občasno ali delno zagotavlja z zunanjim izvajanjem,
kar je gotovo stroškovno učinkoviteje, kot če bi te posle oziroma funkcije povsem izločili.
Načelo sorazmernosti mora biti upoštevano tudi pri presojanju primernosti (ang. fit & proper)
članov uprav in nadzornih svetov ter nosilcev ključnih funkcij. Večji poudarek bi moral biti
na ustreznem splošnem znanju in izkušnjah za opravljanje določene funkcije in ne toliko
na ozkih specifičnih strokovnih kvalifikacijah. Namen Solventnosti II verjetno ni, da bi se
osebam, ki so že doslej učinkovito in kompetentno opravljale posamezne funkcije, zgolj
zaradi formalnosti onemogočilo opravljati le-te tudi v prihodnje. Še zlasti je to pomembno
za manjše zavarovalnice, ki jim že na splošno primanjkuje kadra s specifičnim strokovnim
znanjem in izkušnjami.69
Podobno je pri izvajanju v prihodnost usmerjene lastne ocene tveganj in solventnosti, ki
lahko pri manjših zavarovalnicah predstavlja strokovno zahtevno ali celo nepotrebno
dodatno delo. V skladu z načelom sorazmernosti je, da se uporabi pragmatičen in prožen
pristop, ki se osredotoča zlasti na to, da ima zavarovalnica vzpostavljen primeren proces
lastne ocene tveganj in solventnosti glede na njene konkretne potrebe. V začetni fazi bodo
tako verjetno zadoščale neka minimalna vsebina in struktura ter ustrezna oblika, kar lahko
potem zavarovalnice postopno dograjujejo.
Poenostavitve so smiselne tudi pri dolžnostih razkrivanja informacij o sistemu upravljanja in
upravljanju tveganj. Zavedati se je treba, da gre za informacije, ki jih povprečna javnost (npr.
zavarovanci) ne razume, za investicijsko javnost in analitike pa so najverjetneje nepomembne,
saj ti praviloma ne spremljajo majhnih in srednje velikih zavarovalnic. Podobno je lahko pri
poročanju regulatorju glede kvantitativnih podatkov, saj bi izpolnjevanje vseh predvidenih
zahtev lahko povzročalo nesorazmerne stroške, pri čemer morda regulator nekaterih
informacij v praksi niti ne bo potreboval.70

Spletna stran: www.insuranceeurope.eu., Initial thoughts on the use of simplifications; december 2008.
Spletna stran: www.insuranceeurope.eu, Solvency II, Making it workable for all; januar 2011.
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5 SKLEP
Spodbudno je, da so se zavarovalnice že doslej bolj ali manj sistematično pripravljale na nove
zahteve. Smernice za pripravo na Solventnost II pomenijo glede na to le pripomoček za bolj
sistematičen pristop pri doseganju celovite in pravočasne uskladitve. Pozornost je smiselno
nameniti najprej tistim ključnim področjem oziroma smernicam, ki omogočajo krepitev
internega upravljanja zavarovalnic ter zagotavljanje ključnih informacij za poslovodstva in
regulatorja. Sklepamo lahko, da bodo najpomembnejša področja že letos konkretizirana v
določbah novele Zakona o zavarovalništvu, podzakonskih aktih ali priporočilih regulatorja.
Zavarovalnice in njihova vodstva naj čim prej sprejmejo celosten načrt prilagajanja zahtevam
Solventnosti II ter redno preverjajo njegovo uresničevanje in napredek v praksi. Prav tako naj
določijo manjkajoče nosilce ključnih funkcij, saj bo prav na aktuarja, upravljavca tveganj in
skladnost prenesenih največ vsebinskih nalog glede prilagajanja. Nadalje naj se zavarovalnice
posvetijo dograjevanju učinkovitega sistema internega upravljanja in upravljanja tveganj.
Pozornost je treba nameniti jasni dodelitvi in ustrezni ločitvi odgovornosti, sprejemu ključnih
politik in strategij ter učinkovitemu sistemu prenosa informacij. Sistem upravljanja tveganj
naj bo ustrezno umeščen v proces odločanja zavarovalnice ter naj po najboljših močeh
vključuje v prihodnost usmerjeno lastno ocenjevanje tveganj. Poleg politike in strategije naj
se določi tudi pripravljenost za sprejem tveganj in splošne omejitve dovoljenega tveganja.
Pozornost naj se nameni tudi izločenim poslom, kriterijem za presojanje sposobnosti in
primernosti ključnih oseb ter seveda celovitemu in pravočasnemu poročanju regulatorju
v skladu z njegovimi zahtevami. Pomembno je, da se v ta proces ustrezno vključi tudi
nadzorni svet, vsaj z vidika potrditve strateškega načrta poslovanja, soglasij pri sprejemu
politik, preverjanja rezultatov lastne ocene tveganj ter zadostne obveščenosti o ključnih
vprašanjih sistema upravljanja in upravljanja tveganj. Če pa bodo določene rešitve vključene
v statutarne določbe ali odvisne celo od sklepa skupščine, bo treba v ta proces pritegniti tudi
ta organ.
V čim večji možni meri naj se izkoristi tudi dialog z regulatorjem, bodisi posredno preko
Slovenskega zavarovanega združenja bodisi neposredno preko predvidenih usklajevanj
in delavnic. Tako bodo zavarovalnice laže uporabljale načelo sorazmernosti in se odločale
za dopustne poenostavitve v praksi, kar je ključnega pomena tako za doseganje ciljev
Solventnosti II, kot tudi za ohranjanje in povečevanje njihove konkurenčnih prednosti.
Zavarovalnice in njihova vodstva pridobivajo tako veliko več svobode in prožnosti, a hkrati
tudi veliko več odgovornosti. Ali bodo znali to izkoristiti v prid razvoja in konkurenčne
prednosti svojih zavarovalnic ter večje zaščite zavarovancev?
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ZAVAROVALNIŠKA ETIKA
INSURANCE ETHICS
MAG. DRAGICA HARI, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
Zavarovalniška etika – oksimoron? Provokativni, bistroumni nesmisel, dva izključujoča se
pojma, globoko protislovje med zavarovalniško prakso in etičnimi principi? Zavarovalništvo
kot panoga se pogosto sooča z očitki o neetičnem delovanju. Zavarovanje je negotov
posel v negotovi družbi, saj že po definiciji odpira etična vprašanja med pričakovanji in
dejansko zavarovaljivim rizikom. Imperativi sodobne zavarovalnice so odgovorna politika,
verodostojnost, etika, trajnostni razvoj in družbena odgovornost. Etika je tista, ki kvalificira
družbeno odgovornost kot dobro, in ne obrnjeno.
Zavarovalništvo se danes sooča s precejšnjimi etičnimi izzivi in dilemami. Kako
se na le-te odziva, ni bilo nikoli tako pomembno, kot je prav zdaj. Vpetost etike v
poslovanje, obvladovanje konflikta interesov, komuniciranje in demonstriranje etičnih
vrednot in prakse od najvišjega vodstva navzdol so bistvene za poslovanje v skladu
s temeljnimi vrednotami zavarovalnice. Pritiski za neetično delovanje prihajajo tudi s
strani zavarovancev. Že sam obstoj zavarovanja kot tržne ponudbe ustvarja pogoje za
prevare in zlorabe, ki izhajajo iz moralnega hazarda. Deljena odgovornost zavarovalnice
in zavarovancev postavlja okvir za razumevanje zavarovalniške etike. Zakon določa
minimalne standarde, zavarovalnice morajo na podlagi temeljnih načel etičnega kodeksa
postaviti višje.
Ljudje sami sebe večinoma ocenjujemo kot visoko etične. Zakaj potem ne ravnamo zmeraj
etično?
ABSTRACT
Insurance ethics – an oxymoron? Provocative, cunning nonsense, suggesting a profound
contradiction between insurance practices and ethical principles? The insurance industry
often confronts criticism for unethical activities. Insurance is an uncertain business in
our uncertain society. Insurance by definition raises ethical questions with its existing
gap between consumer expectations and the genuine insurable risk. The imperatives of
modern insurance company are committed corporate policy, credibility, ethics, sustainable
development and corporate social responsibility. Ethics is the one which qualifies corporate
social responsibility as good and not vice-versa.
Insurance industry is facing significant ethical challenges and dilemmas. The way they
respond to those challenges has never been more important. Embedding ethics in business
processes, handling conflicts of interest, communication and demonstration of ethical
values and practice are essential if a board wishes its company to operate in line with its
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core values. Sometimes the push to act unethically comes from the consumer. The very
existence of insurance as a market proposition inherently sets the stage for fraud and abuse
which come from moral hazard. Shared responsibility of both parties sets the framework for
understanding insurance ethics. Law sets the minimal standards. Insurance companies must
set higher standards based upon guiding principles.
Most people give themselves a relatively high ethical rating. Why aren’t we as ethical as we
think we are?
1 UVOD
Zavarovalniška etika – oksimoron? Zavarovalniška etika – bistroumni nesmisel, dva
izključujoča se pojma, kontradikcija med zavarovalniško prakso in etičnimi principi?
Civilna tožba newyorškega finančnega ministra Eliota Spitzerja proti svetovnemu
zavarovalnemu posredniku Marsh&McLennan Companies (2004) in ameriški zavarovalnici
AIG (2005) zaradi neetičnega in nelegalnega poslovanja je povzročila pretres v
zavarovalništvu Združenih držav Amerike. Pretres se je prenesel tudi v Evropo. Svetovna
finančna kriza je hitro pokazala hude razsežnosti pozabljenega občutka za etiko, pravičnost,
moralo in zmernost.
Imperativi sodobne zavarovalnice so: odgovorna politika, verodostojnost, etika, družbena
odgovornost in trajnostni razvoj. Kako ravnati verodostojno in etično v vse hujšem boju
za zavarovance in tržni delež? Zavarovanje že po definiciji poraja etična vprašanja med
pričakovanji in dejansko zavarovaljivim rizikom. Prodajamo obljubo, neotipljiv produkt.
Pokažemo lahko le svojo kredibilnost, poštenost, ugled. Etiko podjetja je mogoče udejanjati
tudi ob ekonomskih zahtevah, saj lahko prehaja iz instrumenta za ustvarjanje dobička v
pogoj za to.
Etično ravnanje je ključno za zagotavljanje stabilnosti, integritete in zaupanja v zavarovalništvo
s spodbujanjem realnih pričakovanj. Pogoste etične dileme so: pritisk na tržni delež in
dobiček, izkrivljanje konkurenčnih produktov, popusti, nerealna premija, delitev podatkov
o zavarovancih, konflikt interesov, razkritje dohodkov, poslovna darila, oglaševanje itd.
Do etičnih dilem prihaja zaradi osebnega (sebičnega) interesa, konkurenčnih pritiskov,
poslovnih metod in ciljev ter osebnih vrednot, znanja, hotenja, etičnih izkušenj in vesti,
različnih kultur.
»Zlato« ali »platinasto« pravilo? Nobeno ni povsem dovolj. Etika mora postati ključni element
od najvišjega menedžmenta do slehernega zaposlenega, in sicer tako v zavarovalnici kot v
agenciji, pri posredniku. Etični kodeks predstavlja orodje za uresničevanje etičnega ravnanja.
Kodeks ne more biti univerzalen, integrirati ga je treba v vizijo, poslanstvo, kulturo in cilje,
zajeti mora tudi ključne deležnike. Kako etično odločati in prepričevati ter razvijati etično
vedenje? Kako meriti etiko?
Etika je dvosmerna – pritiski za neetično ravnanje prihajajo tudi od zavarovancev, ki skrivajo
ali zavajajo ali na to napeljujejo zavarovalnega delavca. Zaposlene je treba spodbujati, da v
partnerskem odnosu z zavarovalnico identificirajo tveganja.
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2 IMPERATIVI SODOBNE ZAVAROVALNICE
Odgovorna politika, verodostojnost, etika, trajnostni razvoj in družbena odgovornost so
imperativi sodobne zavarovalnice. Zavarovalnica bo delovala v skladu s tako politiko, kakršne
so njene temeljne vrednote, filozofija, kultura, morala in etika ter interesi njenih deležnikov.
Preučevanje temeljnih vrednot ključnih deležnikov podjetja mora predstavljati eno od
osnovnih preučevanj. Gre za ugotavljanje obstoječega sistema vrednot pri vsakem ključnem
posamezniku posebej, predvsem pri t. i. top menedžmentu. Ko opredelimo posameznikov
odnos do dobička, tveganj, inovativnosti, stilov vodenja, do ciljev, rasti podjetja in tržnega
deleža, do kakovosti, upoštevanja družbenih ciljev in ciljev sodelavcev, dobimo nazorno
sliko o njegovih vrednotah. Razjasnitev vrednot zajema bistvena in izhodiščna spoznanja za
oblikovanje politike podjetja (Ulrich, 1990, citirano v Hari, 2010).
S filozofijo podjetja je povzeta in ustvarjena kultura podjetja kot želena podlaga za vedenje
udeležencev v podjetju. Rečemo lahko, da je to formalno izražena, želena kultura podjetja
(Kralj, 2003). Kralj povzema Rüttingerja, ki pri oblikovanju podjetniške kulture izhaja iz
naslednje podmene: kjerkoli se srečujejo ljudje, nastane čez nekaj časa kultura oziroma
subkultura. V vsaki kulturi se razvijejo nenapisane, celo neizrečene norme in medsebojna
pričakovanja, ki močno vplivajo na vedenje članov. Ljudje raje sami razvijajo, oblikujejo in
izoblikujejo kulturo, katere člani so, kot da bi se pasivno prepustili neki dani kulturi.
Morala (iz lat. mos, ki pomeni običaj, nrav, in moralis s pomenom nraven, moralen) je skupek
predpisov, norm, vrednot, idealov ipd., ki so sankcionirani s posebno notranjo, subjektivno
sankcijo, ki jo subjekt, oseba, posameznik »uporablja« na samem sebi zaradi morebitnega
kršenja omenjenih nravstvenih postavk. Morala je toliko bolj učinkovita, kolikor bolj je
ponotranjena, kolikor bolj jo oseba (p)osvoji. Takšna morala je predvsem avtonomna. Morala
se po eni plati nenehno spreminja, po drugi pa obstajajo v njej vrednote in norme stalnice,
ki jo notranje povezujejo in dolgoročno osmišljajo (Sruk, 1999).
Etika je filozofska disciplina ali panoga, ki se ukvarja s tematiko človeškega hotenja in
ravnanja z vidika dobrega in zlega, moralnega in nemoralnega. Etika je teoretična filozofska
refleksija o nravnosti, o pojavih in procesih, ki so moralno relevantni. Glede na dve poglavitni
vrsti nalog se deli na dve področji – na teoretično in na praktično normativno etiko. Če nam
prva pojasnjuje, denimo, kaj je moralna sodba, druga moralno sodi; če prva ugotavlja, kaj je
moralna opredelitev, druga moralno opredeljuje. Teoretična etika ali metaetika razglablja
o pojmu moralno načelo, normativna etika pa moralna načela formulira in pojasnjuje. Prva
raziskuje, kakšna in kolikšna je vloga karakterja, pobude, namere, cilja, motiva ali ravnanja
človeka pri nravstvenem presojanju, medtem ko druga določa, kakšen značaj, kakšna pobuda,
namera, kakšen cilj, motiv in kakšno delovanje so moralno pozitivni, kateri negativni (Sruk,
1999). Aristotel v Nikomahovi etiki pravi, da vsaka umetnost in vsako raziskovanje ter tudi
vsako dejanje in odločanje težijo k nekemu dobremu.
Etiko moramo najprej razumeti. Etika je disciplina, ki izprašuje posameznikove moralne
standarde oziroma moralne standarde družbe. Etika ni (1) enako kot čustva, (2) vera, (3)
upoštevanje zakonov, (4) upoštevanje sprejetih norm določene kulture ali (5) znanost, kjer
bi pomembni podatki pripomogli k etičnim odločitvam (citirano v Hari, 2010).
Etika uči, kaj je dobro in kaj je narobe. Še več, uči, kako delati stvari prav. Sliši se enostavno,
vendar žal ni tako. Etiki pojmujejo etiko različno. Nekateri pravijo, da tisto, kar je prav, sloni
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na moralnih principih, drugi pravijo, da je to odvisno od situacije in od posameznika. Filozofi
preučujejo etiko že več kot 2.500 let. Z razmahom družbene odgovornosti v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja je poslovna etika postala znanstvena disciplina.
3 ZAVAROVALNIŠKA ETIKA – OKSIMORON?
Zavarovalniška etika – oksimoron?1 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 principi? Kdo ne pozna reka Mao Ce Tunga, da je »hrana
pred etiko« (ang. food before ethics) ali, povedano z drugimi besedami, da ima preživetje
prednost pred moralnimi premisleki; in Friedmanove kritike2 o dobičku kot edini družbeni
odgovornosti podjetja?
Zavarovanje že po definiciji odpira etična vprašanja med pričakovanji in dejansko
zavarovaljivim rizikom. Prodajamo obljubo, neotipljiv produkt. Pokažemo lahko le svojo
kredibilnost, poštenost, ugled. Etično ravnanje je ključno za zagotavljanje stabilnosti,
integritete in zaupanja v zavarovalništvo s spodbujanjem realnih pričakovanj.
Temu morajo namenjati pozornost tudi zavarovalnozastopniške in zavarovalnoposredniške
družbe, če hočejo delovati v duhu odgovornega podjetja. Zavarovanci so v boju zanje kljub
zavarovanju mnogokrat »nezavarovani« – tj. brez varstva pred nekorektnim in neetičnim
delovanjem nekaterih posameznikov. Zavarovalnice prodajamo zaupanje. Namen zavarovanja
je zagotavljati varstvo in zaščito in v tem pogledu so zavarovanci v ranljivem položaju, saj
položijo svoje zaupanje v roke zastopnika oziroma zavarovalnice. Vsak prodajalec, ki v svojo
korist nekorektno svetuje kupcu, ni nič boljši od, na primer, varnostnika, ki prestopi stran in
namesto da bi varoval premoženje svojega delodajalca, ga sam krade (Hari, 2011).
Zavarovalništvo kot panoga je nemalokrat deležno kritik o neetičnem ravnanju in poraja
vprašanja o nelegalnem delovanju. Narava zavarovalništva kot taka lahko vodi v vprašljive
etične odločitve posameznikov, ki vplivajo na celotno zavarovalništvo. Ne smemo zanemariti
dejstva, da poskušajo neetično delovati tudi zavarovanci, pa vendarle je teža neetičnega
delovanja posameznikov kot pomembnih akterjev v zavarovalniški industriji toliko večja.
V zadnjih letih je bilo napisanih precej del o družbeni odgovornosti v zavarovalništvu,
vendar pa ni niti nikjer v tuji strokovni literaturi postavljen standard za ocenjevanje etičnega
obnašanja zavarovalniških korporacij. Vse več obtožb in sodnih procesov proti vodilnim
svetovnim zavarovalnim korporacijam in priznanim vodilnim možem, je znak, da se je treba
spoprijeti z etičnimi vprašanji in dilemami tudi v zavarovalništvu.
3.1 Spitzerjeva civilna tožba
Leta 2004 je, kot je bilo že omenjeno, newyorški finančni minister Eliot Spitzer zaradi
neetičnega in nelegalnega poslovanja vložil civilno tožbo proti svetovnemu zavarovalnemu
posredniku Marsh&McLennan Companies in leto pozneje proti ameriški zavarovalnici AIG.
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.
2
T. i. Friedmanova zabloda (Friedman, 1970): »Družbena odgovornost podjetij je povečevati svoj dobiček.« (ang. The
Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits).
1
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Tožba je sprožila pretres v zavarovalništvu Združenih držav Amerike, prenesel pa se je tudi v
Evropo. Svetovna finančna kriza je hitro pokazala hude razsežnosti pozabljenega občutka za
etiko, pravičnost, moralo in zmernost.
Ključne Spitzerjeve obtožbe proti Marsh&McLennan Companies so bile naslednje:
• posrednik ni deloval v najboljšem interesu svojih strank zaradi navzkrižja interesov, ki so
izhajala iz kontingenta provizij, ki so jih prejemali od določenih zavarovalnic kot plačilo
za napeljevanje in zavajanje strank;
• razkritja neresničnih in zavajajočih provizijskih pogodb;
• sklepanje zarot z določenimi velikimi zavarovalci za nerazumno omejeno trgovanje,
pridobivanjem novih strank za trženje osnovnega zavarovanja s prikrito, fiktivno ali kako
drugače nekonkurenčno ponudbo ali drugimi prodajnimi pogoji, lociranje priložnosti za
prodajo in podkupovanje za implementiranje takega nezakonitega sodelovanja;
• vpletenost v različne oblike prikrojevanja razpisnih ponudb, kot so: predložitev fiktivnih
in umetno napihnjenih ponudb za ustvarjanje občutka konkurence med zavarovalnicami,
napeljevanje zavarovateljev, naj se vzdržijo dajanja ponudb zaradi omejevanja
konkurence, neobnavljanje zavarovanj za zagotavljanje obstoječega portfelja;
• zastopanje in neresnično prikazovanje storitev svojim strankam z zagotavljanjem, da pri
pogajanjih z zavarovalnico v vseh pogledih upoštevajo strankine najvišje interese.
Leta 2008 se je v novo finančno in etično afero zapletla zavarovalnica AIG: trg inštrumentov
za zavarovanje kreditov ni bil reguliran in AIG je zavarovala veliko več, kot je bila dejansko
sposobna pokriti, in tako kovala velike dobičke. Ko je balon počil, AIG ni mogla zagotoviti
večmilijardnih zahtevkov po dodatnih vplačilih in ji je ameriški kongres odobril 170 milijard
dolarjev državne pomoči. Nedolgo zatem je izbruhnila nova finančna afera – tako javnost
kot kongres sta bila ogorčena nad dejanjem AIG, ki je kar 165 milijonov dolarjev namenila
za nagrade 73 uslužbencev zavarovalnice. Noben poskus 90- oziroma celo 100-odstotne
obdavčitve nagrad in zahteve po vračilu le-teh pa niso mogli popraviti že storjene škode.
V zadnjem desetletju so morale mnoge zavarovalniške in posredniške korporacije v ameriški
industriji (predvsem) življenjskih zavarovanj poravnati na stotine milijonov dolarjev v
skupinskih tožbah zaradi neetičnega poslovanja, ki je bilo tudi na robu legalnega. Še večjo
škodo so utrpele zaradi posledic teh tožb, in sicer z ogromnim zmanjšanjem stopnje zaupanja
med lastnimi zavarovanci in z drugačno percepcijo ključnih etičnih dilem v zavarovalništvu.
3.2 Etične dileme in izzivi v zavarovalništvu
Etika zagotavlja stabilnost, integriteto, zaupanje. Zakon postavlja samo minimalne standarde,
zavarovalnice morajo same postaviti višje. Spitzerjeva civilna tožba je v zavarovalništvu
sprožila številna etična vprašanja in etične dileme, ki jih lahko združimo v enajst ključnih
etičnih izzivov (Cooper, 2007):
• neupoštevanje strankinih potreb ter priporočanje produktov in storitev, ki ne zadovoljijo
potreb stranke,
• pomanjkanje znanja ali spretnosti za kompetentno opravljanje svojih nalog,
• zasledovanje osebnega finančnega dobička ali drugih osebnih ugodnosti na račun
neopravljanja delovnih obveznosti,
• nasprotja interesov, ki vključujejo poslovne ali finančne odnose s kupci, dobavitelji in
konkurenti, pa vplivajo ali bi lahko vplivali na posameznikovo neodgovorno ravnanje,
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nezagotavljanje takojšnjega in poštenega odziva na poizvedbe in zahteve strank,
prikrivanje omejitev sposobnosti opravljanja storitev,
nezmožnost zagotoviti produkte in storitve najvišje kakovosti,
zlagana ali zavajajoča marketinška in oglaševalska predstavitev produktov in storitev,
omalovaževanje konkurence, njihovih produktov, zaposlenih ali agentov,
nenatančno vodenje knjig, evidenc in poročil in
nezmožnost objektivnega poslovanja.

Pogoste etične dileme v zavarovalništvu so: pritiski na dobiček, omalovaževanje
konkurence in predstavljanje njenih produktov kot negativnih, izkrivljanje, vračanje
premij, nerealno nizke premije, izrabljanje informacij, pridobljenih ob izvajanju prevzema
rizika, razkrivanje prihodkov, dajanje daril, oglaševanje, delitev informacij o zavarovancih
z drugimi subjekti.
Zavarovanje že po definiciji spremljajo etična vprašanja. Mnogi etični pomisleki se porajajo
zaradi razkoraka med pričakovanji zavarovancev in resnično zavarovaljivim rizikom.
Zavarovanci so nemalokrat razočarani in jezni, ko ob škodnem dogodku presenečeni
ugotovijo, da njihova zavarovalna polica ne pokriva posameznega rizika. Razkorak med
tem, kaj zavarovanci pričakujejo in kaj lahko zavarovalnice nudijo, bo vedno obstajal, vendar
pa si je treba prizadevati, da bi ga zmanjšali. Zavarovanje ni zlo. Nasprotno, zavarovanje
je potrebno in dobro. Ko to spoznamo, se skrb za etiko pravzaprav ne konča, temveč se
šele prav začne. Zavarovalnice se dnevno srečujejo z vprašanji: kaj je poštena cena, naj bo
premija čim višja ali čim nižja ali nekje vmes, kakšna je primerna raven storitve – le toliko, da
zagotovimo minimalne standarde ali več, kot je kupec storitve pričakoval in plačal, ali nekaj
vmes? Obstaja mnogo načinov, kako zgraditi zaupanje s pomočjo etike, vendar pa je temelj
vsega, kako je bil zavarovalni produkt zasnovan. Biti mora enostaven, transparenten, ne sme
obljubljati več jamstva, kot ga lahko zagotovi.
3.3 Konflikt interesov – vzrok etičnih dilem
Do etičnih dilem prihaja zaradi osebnega (sebičnega) interesa, konkurenčnih pritiskov,
poslovnih metod in ciljev ter osebnih vrednot, nasprotij med različnimi kulturami. Temeljni
vzrok pa lahko pravzaprav iščemo v konfliktu interesov. Zavarovanje ta konflikt generira že
samo po sebi. Konflikta interesov ne gre enačiti z neetičnim obnašanjem, ampak bolj s tem,
kako se upreti skušnjavi, da bi deloval neetično. Do konflikta interesov pride v posebnih
okoliščinah, razmerju oziroma odnosu ali poslovnem dogovoru, ki ni poznan nasprotni
stranki. Nemogoče je izločiti prav vsak konflikt interesov.
Etično vedenje je ključnega pomena za ohranitev ne le zaupanja do posamezne zavarovalnice,
ampak do celotne zavarovalniške panoge. Neetično ravnanje je tudi zavarovancu prodati
zavarovalni produkt oziroma storitev, ki je le-ta sploh ne potrebuje, korist ima predvsem
zavarovalni agent, ki s tem zasluži provizijo. Carr (citirano v Barrese, 2007) trdi, da je etično
vprašljivo lagati o kakovosti avtomobila, ki ga posameznik prodaja, ali o številu prevoženih
kilometrov, da pa je to dovoljeno v poslu samem. Posameznik igra vlogo t. i. Jekyll/
Hyde zaposlenega, ki kot posameznik preglasi svoje individualne etične dileme na račun
delodajalca. Miller in Ahrens pa na drugi strani postavljata družbeno blagostanje kot primarni
cilj, četudi na račun zmanjšanja dobička. Pa vendar je nobelovec Milton Friedman mnogo let
pozneje (1996) uravnotežil vprašanje dobička kot pogoj za doseganje drugih ciljev in priznal
občutljivost učinka ravnanja podjetja napram različnim deležnikom.
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Povprečni zavarovanec pogosto ne pozna vseh podrobnosti s področja zavarovalne tematike.
Le redki zavarovanci berejo svoje police in zavarovalne pogoje, predvsem pa velja, da jih ne
berejo ob sklenitvi zavarovanja, ampak šele ob morebitnem škodnem dogodku. Takrat le
redki povsem razumejo zapletene pogoje zavarovanja. Ljudje enostavno zaupajo svojemu
zavarovalnemu agentu, da jim je priporočil in uredil ustrezno zavarovalno zaščito. Zaupanje
je torej imperativ zavarovalništva. Zavarovanci sklepajo zavarovanja, pa čeprav običajno
nimajo tako dobrega mnenja o zavarovalnicah. Mnogokrat najbolj zaupajo prav svojemu
lokalnemu agentu.
3.4 Zavarovalniška etika in koncept družbene odgovornosti
Barrese (Baresse, 2007) odpira razpravo in temeljna vprašanja o legitimnosti družbene
odgovornosti, ki nekako ostajajo neodgovorjena. Zakaj podjetja obstajajo? Komu so
odgovorna? Kaj pomeni biti družbeno odgovoren? Kako se lahko izmeri družbeno delovanje?
Ali lahko ekonomsko delovanje podredimo družbenemu delovanju ali je treba ekonomsko
uspešnost žrtvovati za socialno uspešnost? Kontroverznost se pojavi, ko se delovanje enega
zmanjšuje na škodo drugega.
Baker (citirano v Brinkmann in Doyle, 2011) v nasprotju s Baressejem, ki provokativno
sugerira zavarovalniško etiko kot oksimoron, tj. globok prepad med zavarovalniško prakso in
etičnimi principi, argumentira prav nasprotno: zavarovanje je oblika družbene odgovornosti.
Prvi korak k razvoju področja zavarovalniške etike je identificirati ključne izzive s področij
aktuarstva, zavarovalniškega prava, marketinga in trženja. Zavarovalništvo je del družbene
odgovornosti, zavarovanje je delitev rizika in odgovornosti v velikih združbah ali poolih.
Deljena odgovornost za modro in preudarno obvladovanje rizikov, trajnostni razvoj ali
na primer reševanje revščine, preprečevanje kriminala bi lahko bili primeri modrega in
proaktivnega razmišljanja in delovanja zavarovalništva, ki bi dejansko pomenilo razliko in
napredek. Opredeliti je treba osnovne vrednote in načela kot temelj za uspešno zavarovalno
tehnologijo in zavarovalna razmerja. Zavarovanje je oblika družbene odgovornosti, vendar
samo ob uravnoteženju poslovnih in etičnih principov.
Družbena oziroma socialna nuja ne sovpada vedno z etično, in sicer ne samo zato, ker lahko
obstoja družbena nuja z nizko etiko, ampak ker se podjetja z visoko družbeno odgovornostjo
ne obnašajo vedno etično. Nekatera podjetja veliko vlagajo v družbeno odgovorne
aktivnosti, pa vendar na primer 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 družbeno odgovoren (BañonGómis s soavtorji, 2011).
3.5 Deljena odgovornost – okvir za razumevanje zavarovalniške etike
Brinkmann (2007) postavlja konceptualni okvir in tipologijo deljene odgovornosti (ang.
shared responsibility) prav na primeru zavarovalništva kot soodvisnost korporativne etike in
etike zavarovancev in drugih deležnikov zavarovalnice. Bistvo koncepta ni zgolj odgovornost,
ampak težnja, da se maksimirajo pozitivni vplivi in minimizirajo negativni. Dolgoročno obe
strani potrebujeta druga drugo kot zavezništvo za trajnostno interdisciplinarno odgovornost.
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Elementi deljene odgovornosti so: vzajemna nevtralizacija moralnega hazarda, kontinuum
marketinške etike ter pogojna, neobhodna in erozivna deljena odgovornost.
Razlog za kontradiktorno razumevanje etike in vrednot je zagotovo menjalni proces.
Zavarovanci so inherentno nezaupljivi in mnogi se zato obnašajo oportunistično v duhu
osebne pridobitve. Zavarovalnice pravzaprav same prispevajo k disfunkcionalnosti sistema
menjave, saj ne naredijo dovolj za osveščanje zavarovancev in enostavnost postopkov
sklepanja zavarovanj in prijav škod (Brinkmann, Lesch, 2011).
Kako oglaševati potrebo po zavarovanju? Z zastraševanjem, s humorjem, ustvarjanjem
zaupanja ali – etično? Alternativni pristop k oglaševanju je zagotovo v večjem osveščanju
zavarovancev in deljeni odgovornosti zavarovalnice in zavarovancev za ustvarjanje etične
klime v zavarovalniški panogi (Doyle s soavtorji, 2009).
3.6 Moralni hazard in zavarovalniške prevare
Že sam obstoj zavarovanja kot tržne ponudbe ustvarja pogoje za prevare in zlorabe.
Zavarovanec prenese svoje tveganje na zavarovalnico in za to plača določeno ceno (premijo),
zavarovalnica pa zagotovi izplačilo odškodnine, če zavarovanec utrpi škodo. Asimetrija
informacij med obema strankama, ki sta obe že zgodovinsko pogojeno podvrženi nevarnosti
moralnega hazarda,3 lahko povzroči, da na določeni točki menjave ena od strank ne ravna v
duhu zaupanja med strankama. Do prevare oziroma zlorabe lahko pride na katerikoli stopnji
interakcije.
Etika je dvosmerna – včasih lahko neetično deluje zavarovanec, ko, denimo, ob sklepanju
pogodbe ali pozneje v zahtevku za povrnitev škode zamolči nekatere informacije, zakrije
predhodno poškodovanje zavarovanega objekta ali stvari ali sklepa zavarovanje po nastanku
dejanske škode, navaja višje vrednosti za povrnitev škode, pretirava pri navajanju obsega
nastale škode, zamolči resnično zdravstveno stanje pri življenjskih zavarovanjih, namerno
povzroči škodo, simulira škodni dogodek, potvarja dokumente za uveljavljanje škode, vpleta
avtomobilske servise v nepoštene posle itd.
Šele v zadnjem času so v akademskih razpravah našli prostor dejavniki, ki izhajajo iz moralnega
hazarda, navad, običajev in obnašanja ljudi glede poštenosti, obnašanja oškodovancev in
stopnje tolerance nelegitimnih praks v zavarovalništvu kot panogi. Lesch in Brinkmann (2011)
sta v študiji, v kateri sta sodelovali univerza Severne Dakote in norveška Business School,
primerjala izsledke telefonske raziskave iz leta 1997 in ponovljene raziskave iz leta 2007,
ki jih je izvajala CAIF (Coalition Against Insurance Fraud). Zaskrbljujoče je, da so se nekateri
odgovori z vidika etike celo poslabšali, saj na primer manj sodelujočih v raziskavi smatra za
neetično prirejanje dejstev v prijavi škodnega primera, vlaganje prijav za predhodne škode,
»napihovanje« zahtevka in podobno. Odgovor na trditev »Nihče ne pove resnice ob prijavi
Daniel Kahneman, izraelski pionir behavioristične ekonomske teorije in nobelovec (leta 2002), te mehanizme
imenuje utvara veljavnosti. Zaradi nje v finančnem svetu nimamo opraviti le z moralnim hazardom (torej
tveganjem, ki ga nekdo ne bi sprejel, če bi moral morebitne škodne posledice nositi sam), ampak tudi s hazardom
(samo)zaupanja. Ljudje smo namreč nagnjeni k temu, da razumemo svet bolj urejen in predvidljiv, kot je v resnici,
ker spomin samodejno in nenehno vzdržuje zgodbo o tem, kaj se dogaja, jo spravlja v sklad s tem, kar se mu zdi, da
se dogaja, ter upošteva samo dejavnike, ki so v skladu s tem. Pridobljeno na spletni strani:
http://www.razgledi.net/2011/11/02/moralni-hazard-in-utvara-veljavnosti-%E2%80%93-kar-ne-sme-pasti-jetreba-razbiti/ (21. 3. 2014).
3
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škodnega dogodka.« je bil skoraj v polovici primerov pritrdilen. Sodelujoče so na podlagi
njihovega odnosa do zavarovalniških goljufij razvrstili v štiri skupine:
• moralisti (31 odstotkov): najmanj tolerantni do zavarovalniških goljufij,
• realisti (22 odstotkov): ljudje z nizko stopnjo tolerance, zavedajo se pojava in gledajo na
tako obnašanje racionalno,
• konformisti (26 odstotkov): ljudje, ki so do zavarovalniških goljufij precej tolerantni, delno
zaradi njihove osebne percepcije, kako pogosto prihaja do goljufij,
• kritiki (21 odstotkov): ljudje z najvišjo toleranco do goljufij, še več, krivdo pripisujejo
zavarovalnicam, ne zahtevajo kazni za kršitelje.
Navezujoč se na omenjeno raziskavo je Brinkmann izvedel oportunistični test morale med
Nemci in Norvežani. Pokazalo se je, da so Norvežani manj naklonjeni zavarovalniškim
goljufijam kot Nemci, za oboje pa je bolj sprejemljivo pretiravati glede višine škode ali
prirejati okoliščine, kot pa popiti pločevinko Coca-Cole v supermarketu, ne da bi jo plačali.
3.7 Konceptualni pristop razumevanja nagnjenosti k zavarovalniškim prevaram
Kolikšen odstotek zavarovancev nekako pričakuje, da bo njihov zavarovalni agent »nekoliko
priredil« njihov škodni zahtevek? Pohlep igra tu pomembno vlogo, razumevanje in tihi
pristanek k »saj to vsi počnejo« (ang. »everybody does it«) in celo, da so prevare vračunane
v premijo, pomenijo ignoranco do zavarovalniške panoge kot celote. Če zavarovalni agent
ali zavarovalni delavec nima privzgojenih strogih etičnih osnov, bo lahko hitro podlegel
skušnjavam, ki jih v zavarovalništvu ni malo. Dovolj je, da se vda enkrat, in ostane zaznamovan
vso zavarovalniško kariero, prav tako pa ima opraviti z veliko več pritiski kot prej za neetično
ravnanje s strani zavarovancev. Vsak agent, vsak zavarovalniški delavec se sooča z določenimi
etičnimi izzivi. To, kako se odziva nanje, ni bilo še nikoli tako pomembno, kot je prav zdaj.
Brinkmann (Lesch in Brinkmann, 2011) primerja moralno-sociološki in psihološki pristop k
razumevanju oškodovancev, vlagateljev zahtevkov. Psihološki pogled preučuje posameznika
z vidika notranjega individualnega miselnega stanja in skozi proces ter odnos posameznika
do nepoštenega vedenja, medtem ko je sociološki pogled bolj odraz družbene morale, kako
prav ali kako narobe ali celo utemeljeno je ogoljufati zavarovalnico. Osebno prepričanje
in morala posameznika ter družbena sprejemljivost nepoštenega ravnanja so temeljni pri
tem, kakšen odnos bo imel posameznik do zavarovalniških prevar in zlorab. Zanimivo je,
da v raziskavah niso bile ugotovljene bistvene razlike med mišljenjem posameznikov glede
na družbeni status in višino prihodkov, so pa moški pokazali dvakrat večjo dovzetnost za
zavarovalniške prevare kot ženske, ki so izkazovale višjo moralno in etično držo.
4 UVAJANJE ETIČNIH NAČEL IN ETIČNEGA KODEKSA
Vizija zavarovalnice kot trajnostne organizacije predstavlja gonilno silo vseh sprememb,
tako na miselnem kot na čustvenem področju. Zavezani moramo biti poštenosti, integriteti
in etiki. Etika je stara vrednota, na katero smo, žal, v naši družbi nekoliko pozabili. Kako
ponovno obuditi pomen etičnega ravnanja in ga razjasniti? O etiki ni dovolj le razpravljati
in razmišljati, temveč moramo v skladu z njo tudi ravnati. Odgovorna politika zavarovalnice
potrjuje, da je podjetje lahko etično tudi ob ekonomskih zahtevah: ne samo, da lahko
podjetje posluje z dobičkom in premaguje konkurenco, temveč lahko etika podjetja prehaja
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iz instrumenta za ustvarjanje dobička v pogoj za to. Zavarovalnice se vedno bolj zavedajo,
da je nujno prepoznavati potrebe okolja in se odzivati nanje, ter se trudijo biti družbeno
odgovorne. Strategija verodostojnosti je oblikovana širše in temelji na etičnem, odgovornem,
komunikativnem in inovativnem ravnanju kot posledici odgovorne politike podjetja za
zagotavljanje dolgoročne uspešnosti in trajnostnega razvoja. Razjasnitev etičnega ravnanja
tako pri sebi kot pri zaposlenih je kritičen korak k podjetniški zrelosti (Hari, 2010).
4.1 Etika ni konsenz, je prepričanje
Etika ni konsenz, temveč prepričanje. Je vedenje, ki se mora dotikati vseh vidikov odnosa z
zavarovanci. Namenjena mora biti doseganju višjega cilja, ki vpliva na celotno zavarovalniško
panogo, pa čeprav je včasih etična pot samotna, nepopularna in velikokrat tudi izziv in
časovni preizkus ter se pokaže kot edina pravilna šele po določenem času. Zanimivo je, da
sami sebe večinoma ocenjujemo kot zelo etične osebe, do drugih pa smo bolj strogi. Poraja
se vprašanje: če sami sebe ocenjujemo kot tako zelo etične, zakaj potem ne ravnamo vedno
tako? Nas drugi cilji res tako zlahka premamijo? Nas res racionalno razmišljanje vodi k temu,
da delamo stvari, kakor jih hočemo in ne kot bi jih morali?
Različni ljudje in različne organizacije imajo različne standarde in vrednote. Etika je subjektivno
področje, skoraj vsak ima svoje mnenje o tem, kaj je prav in kaj ne. Dejanje, ki je za nekoga
etično, mogoče za drugega ne pomeni enako. Že kot otroci vemo, da je narobe ubijati. Kaj
pa v času vojne? Če je težko odgovarjati na tovrstna vprašanja, ki so sicer urejena s pravili in
zakoni, potem je še teže odgovarjati na vprašanja poslovne etike. Poslovna odločitev ne sme
biti odločitev med prav in narobe, ampak izbira med dvema pravilnima odgovoroma.
4.2 Zlato ali platinasto pravilo
Razjasnitev etičnega ravnanja tako pri sebi kot pri zaposlenih pomeni kritičen korak k
podjetniški zrelosti. Zlato pravilo4 (ang. Golden Rule) – ravnaj z drugimi tako, kot bi si želel,
da oni ravnajo s tabo (Duska, 1999) – ni povsem dovolj za etično ravnanje. Zlato pravilo je
univerzalna etična norma, ki jo najdemo v mnogih religijah, in predstavlja osnovo moralnih
in etičnih pravil družbe. Na drugi strani pa je morala skupek pravil o tem, kaj je dobro in kaj
narobe. Kaj pa platinasto pravilo (ang. Platinum Rule),5 ki pravi: ravnaj z drugimi tako, kot
si oni želijo? (ibid.) Nobeno od obeh pravil ni povsem dovolj. Vzpostaviti se morajo visoki
etični standardi, visoki standardi pravičnosti in poštenosti, za zavarovanca moramo narediti
nekaj več, kot mu samo prodati zavarovanje. Zagotoviti mu moramo dodano vrednost in s
spodbujanjem realnih pričakovanj povrniti njegovo zaupanje v zavarovalništvo.
4.3 Etično doživljanje ter razvijanje etičnega uma in vedenja
Etika mora postati ključni element od najvišjega menedžmenta zavarovalnice do slehernega
sodelavca. Etični standardi morajo biti vzpostavljeni tudi z zavarovančeve perspektive
– družba mora zavarovalnico dojemati kot etično. Zavarovalni agent mora zavarovancu s
4
5

Ang. Golden Rule – Do unto others as you would have them do unto you.
Ang. Platinum Rule – Do unto others what they want done unto them.
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produktom prinesti tudi dodano vrednost, saj le tako zadosti zavarovančevim potrebam.
»Ko zavarovalnemu agentu uspe pomagati zavarovancu najti pot skozi njegov 'blodnjak'
želja, zahtev, prošenj, hrepenenj in aspiracij, mu pomaga doseči višjo stopnjo lastne
izpopolnitve in samorealizacije. Ena od najpomembnejših obveznosti zavarovalnega agenta
kot profesionalca je najti, kaj je tisto, kar zavarovanec v resnici potrebuje, seveda v mejah
možnosti. V tem primeru izpolnimo svojo obveznost – servisirati zavarovanca tako, kot bi to
storili sami sebi, če bi imeli enake potrebe.« (Duska, 1999) Čigavo je pravzaprav življenjsko ali
premoženjsko zavarovanje? Nikakor ne od zavarovalnice ali od zavarovalnega agenta.
Etično doživljanje je nekaj, kar je odvisno tudi od vsakega posameznika oziroma se
spreminja od človeka do človeka. Posameznikove osebnostne lastnosti pomembno vplivajo
na etično delovanje tudi na profesionalnem področju. Ramovš (Ramovš, 1996) navaja štiri
determinante, ki vplivajo na etično delovanje človeka v poklicni sferi: znanje, svobodno
hotenje, etično izkušnjo in vest. Poklicno etično ravnanje posameznika ima tudi določene
osebnostne meje, omejitve. V luči ene stroke je neka rešitev lahko etična, v luči druge pa je
neetična in škodljiva, zato je treba razviti čut za celoto.
Z etičnostjo se organizacija bolje zavaruje pred neetičnimi zaposlenimi, dobavitelji, kupci in
konkurenti. Po drugi strani pa se z etičnostjo skuša zavarovati integriteto posameznika. Če
prevladuje neetična klima, so namreč pritiski na posameznika večji. Posamezniki ponavadi
nočejo delati nečesa, kar je v nasprotju z njihovimi osebnimi prepričanji o tem, kaj je prav in
kaj narobe. Viktor in Cullen (citirano v Hari, 2010) zagovarjata neformalne in formalne ukrepe
za uresničevanje etike. Neformalni ukrepi se odražajo kot skrb vodstva za etiko podjetja,
pogovori o etičnih vprašanjih med vodstvom podjetja in zaposlenimi, možnost toleriranja
neetičnega vedenja, širjenje zgodb o »etičnih« zaposlenih in pogovori med zaposlenimi na
temo etike. Formalne ukrepe pa lahko ugotavljamo s formalnimi zapisi temeljnih vrednot, z
zapisi etično usmerjene politike podjetja, kodeksa etike, sredstev, ki omogočajo anonimno
prijaviti neetično vedenje, s prisotnostjo ukrepov na področju človeških virov, z navzočnostjo
strukturnih ukrepov, pridobivanja etičnih standardov in indeksov ter s prisotnostjo
izobraževalnih programov na temo etike.
Uprava zavarovalnice je najbolj odgovorna za ugotavljanje, izkazovanje in komunikacijo
etičnih vrednot in standardov ter implementacijo etičnih vrednot v vse procese poslovanja.
Deležniki zavarovalnice izkazujejo visoka pričakovanja, da zavarovalnice poslujejo v
skladu z dobro prakso korporativnega upravljanja in da njihovo vodstvo prevzema
popolno odgovornost za poslovanje. Vprašanja etike so neločljivo povezana z vsemi vidiki
korporativnega upravljanja in vsako odločitvijo in dejanjem uprave. Poudariti je treba, da
sta osebna integriteta in izkazovanje etičnih vrednot poleg strokovnosti in sposobnosti
ključnega pomena pri izbiri članov in predsednika uprave zavarovalnice.
Etično vzdušje pa ni omejeno samo na vodstvo. Treba je izvajati stalne etične revizije, ki
prikažejo trenutno stanje v organizaciji, in analizirati etične izzive z različnimi modeli. Eden
od njih je model etičnega odločanja Potter Box (več v Hari, 2010).
Gardner (Gardner, 2006) napoveduje, da prihodnost pripada ljudem, ki so sposobni razmišljati
in delovati v sinergiji petih umov: discipliniranega, sintetičnega, kreativnega, obzirnega in
etičnega. Poudarja pomen dobrega dela (ang. good work) pri pridobivanju in negovanju
etičnega uma in etičnega vedenja posameznikov. Temelje dobremu delu vidi v vertikalni
(etična orientacija se začne doma, prav tako zgled dobrega dela) in horizontalni podpori (v
sodobni družbi prevzemajo pomembnost in vplivnost sovrstniki in kolegi) ter periodičnem
vcepljanju, saj kljub zgodnjim determinantam etičnega obnašanja še vedno ne obstaja
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nikakršno zagotovilo, da se bo posameznik obnašal etično. Dober delavec ima niz principov
in vrednot, ki so konsistentni drug z drugim in tvorijo jasno celoto. Univerzalna etika ne
obstaja, še več, različne kulture in različna obdobja jo interpretirajo drugače, pa vendarle vse
družbe privzemajo odlike, kot so: resnicoljubnost, integriteta, lojalnost, poštenost, nobena
pa eksplicitno ne potrdi hinavstva, izdaje, nepoštenosti, nelojalnosti, nepravičnosti. Gardner
opozarja na nevarnosti, ki ogrožajo etično naravnanost in orientacijo. Poudarja pomembnost
odnosa posameznik–drugi posamezniki ter posameznik–njegova vloga.
4.4 Visoki etični standardi in etični kodeks
Temeljna načela etičnega kodeksa so integriteta, objektivnost, kompetentnost, poštenost,
zaupnost, profesionalizem in prizadevnost: poštenost v vsaki komunikaciji, vsak naj sodi le o
svoji stroki, na katero se spozna, slabe novice je treba povedati takoj, razkriti možne konflikte
interesov, komunikacija mora potekati po uradnih komunikacijskih kanalih, zaupanje je
treba vzdrževati.
Mnoge tuje zavarovalnice že imajo svoje etične kodekse. Posamezna zavarovalnica mora najprej
ugotoviti, kakšen naj bi bil namen njenega kodeksa, in ga uskladiti z lastno vizijo, poslanstvom,
kulturo in cilji, prav tako pa je prav, da se v to vključi tudi ključne deležnike. Kodeks prav zaradi
tega ne more biti univerzalen, pri oblikovanju pa je zagotovo pomembno upoštevati dobro
prakso iz drugih zavarovalnic. Etični kodeks je namenjen odvračanju od kršitev in pospeševanju
poštenega in etičnega ravnanja. Mnogi kodeksi so razdeljeni na dva dela: na inspiracijski del
in del, v sklopu katerega so opredeljena pravila oziroma temeljna načela. V kodeksu so zajeta
vodilna načela in smernice za vse deležnike, tako notranje (zaposleni) kot zunanje (delničarji,
lastniki, zavarovanci, partnerji, konkurenca, širša družbena skupnost, naravno okolje). Poleg
omenjenih osnovnih principov mora biti v kodeksu zajeto tudi izogibanje konfliktu interesov,
tako zakonsko določenih kot tistih, kjer delavec zasleduje interes, ki je drugačen od interesa
družbe ali njenih delničarjev, z namenom pridobiti osebno korist. Svobodna konkurenca,
transparentnost in popolnost informacij, varovanje zdravja, varstvo okolja, izogibanje političnim
aktivnostim, varovanje visoko občutljivih osebnih podatkov, preprečevanje pranja denarja in
financiranje terorizma – tudi ta področja je treba ustrezno vključiti v kodeks. Zelo pomembno
je, da pri pripravi kodeksa sodelujejo zaposleni, saj ga bodo le tako sprejeli za svojega. Prav
tako je pomembno, da se s kodeksom ustvari in v njem opredeli pozitivno in varno delovno
okolje brez vsakršnega nadlegovanja in diskriminacij. Raznolikost je konkurenčna prednost
tako v delovnem okolju kot na trgu. Zaposleni so ključni dejavnik za izvajanje poslovnega
načrta, zato je pomembno vzpostaviti ustrezno ravnovesje med delom in zasebnim življenjem,
zagotavljati dostojanstvo in spoštovanje, upoštevati raznolikost. Le tako bo dosežen poslovni in
osebni uspeh. Ko je kodeks napisan, delo še zdaleč ni končano. Zaposlene je treba s kodeksom
ustrezno seznaniti in jih vzgajati v duhu le-tega. Kodeks je treba revidirati in ga usklajevati
s strategijo zavarovalnice. Če so načela kodeksa kršena, je treba ukrepati v skladu z vnaprej
določenimi pravili. Poročanje o kršitvah in domnevnih kršitvah je prav tako pomemben del
etičnega ravnanja zavarovalnice (Hari, 2011).
4.5 Obvladovanje zavarovalniških prevar, zlorab in korupcije
Zavarovalnice bi morale nastopiti proti zavarovalniškim prevaram skupaj. Mnoge namreč
že same odkrivajo, raziskujejo in preprečujejo prevare in koruptivno ravnanje zunanjih in
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notranjih deležnikov. V pomoč tem prizadevanjem se uporabljajo tudi napredni računalniški
sistemi. O prizadevanjih zavarovalnice za ničelno toleranco do prevar, zlorab in korupcije je
treba na subtilen način obveščati tudi javnost.
Skladnost poslovanja je povezana z upravljanjem tveganj, z etiko in vključenostjo vseh
deležnikov. Nastajajoča kultura »vključi me« se kaže v širši družbeni agendi družbene
odgovornosti, kjer zaposleni v partnerskem odnosu s podjetjem identificirajo tveganja (ang.
Whistle-blowers)6, jih upravljajo in jih z zgodnjim odkrivanjem obrnejo v priložnosti. Seveda
je treba zaposlene spodbujati in izobraziti, da so sposobni zaznati tveganja, ter jih vključevati
v vsa področja poslovanja. Zaposleni si želijo podpore vodstva in možnost vplivati na etične
odločitve, da lahko pri njih sodelujejo in pomagajo reševati morebitne dileme (Hari, 2013).
Kaj storiti, če vodstvo zaposlenih ne sliši ali jih ne želi slišati? Spregovoriti o sumu ali dejanskih
nepravilnostih je lahko najtežja in najbolj zaskrbljujoča etična, moralna, zakonska ali osebna
dilema, s katero se nekdo sooči v življenju (Bonime-Blanc, 2013). Etika tako pomeni poštenost,
zanesljivost, integriteto, odgovornost, spoštovanje – in tudi pogum. S prevarami se lahko
spoprimejo tudi t. i. ambasadorji etike, ki so izbrani izmed zaposlenih z visokimi etičnimi
standardi, ki promovirajo etiko in pomagajo zakoreniniti etične vrednote. Zaposleni se lahko
obračajo tudi nanje, ko se ne želijo posluževati uradne komunikacije s službo, pristojno
za obvladovanje zavarovalniških prevar. Izbor ambasadorjev etike mora biti dolgotrajen,
poglobljen in subtilen proces, samo ena slaba izbira lahko poruši verodostojnost vseh
ostalih ambasadorjev. Ambasador ne more postati nekdo na svojo željo, zaposleni ga sami
predlagajo iz svojih vrst, je oseba, ki ji zaupajo in ki s svojim zgledom in delom pooseblja
visoke etične standarde. Ni pomembno število ambasadorjev, pomembna je njihova etična
drža.
Zavarovalniške prevare veliko stanejo tako oškodovano zavarovalnico kot vse njene poštene
zavarovance. Deljena odgovornost ali soodgovornost zavarovalnice in zavarovancev
postaja nova paradigma v boju proti zavarovalniških prevaram in korupciji. Ne gre samo za
sodelovanje, ampak tudi za zahteve delničarjev in protestna gibanja deležnikov. Kot primer
lahko navedemo t. i. delničarsko pomlad (ang. »Shareholder Spring«)7 in globalno gibanje
okupirajmo, zavzemimo (»Occupy«).8
5 SKLEP
Ljudje smatramo sami sebe kot visoko etične. A zakaj potem ne ravnamo zmeraj etično?
Etika je vedenje, ki mora biti vtkano v vse vidike odnosa z zavarovanci. Spodbujeno mora
biti z namenom doseganja višjega cilja, kot prispevek za celotno zavarovalniško panogo,
pa čeprav je včasih etična pot samotna, nepopularna ter velikokrat tudi izziv in časovni test,
vedno od koga kritizirana. Šele po določenem času se etična pot izkaže kot edina pravilna.
Zavarovalnica mora namenjati verodostojnosti in etičnosti podjetja enako pozornosti kot
skrbi za kakovost in uspešnost svojih produktov in storitev. Verodostojnost je tista temeljna
Ang. Whistle-blower, pogovorno: oseba, ki oblast ali javnost informira o nezakonitih poslih koga (Oxford. Veliki
angleško-slovenski slovar, DZS, 2005).
7
V Veliki Britaniji so na primer leta 2012 v »Sharehold Spring« dosegli odstope direktorjev družb in omejitev njihovih
prihodkov.
8
Globalno gibanje »Occupy« se je z Wall Streeta razširilo tudi v Evropo, zavzema se za takojšnje drastične spremembe
v družbi, usmerjeno pa je predvsem na finančne instutucije, banke, zavarovalnice, borze, velike korporacije in politiko.
Gibanje smo zaznali tudi v Sloveniji.
6
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značilnost podjetja, brez katere le-to ne more vpeljati in uresničevati etike. Etika ni konsenz,
ampak je prepričanje. Ne smemo zanemariti občutka za pravičnost in moralnost in še zlasti
ne občutka za zmernost. Zakon določa minimalne standarde, zavarovalnice morajo na
podlagi temeljnih načel etičnega kodeksa postaviti višje.
Zavarovanje ni zlo, ampak prav nasprotno – je potrebno in dobro. Ko to spoznamo, se
skrb za etiko pravzaprav ne konča, temveč šele prav začne. Obstaja mnogo načinov, kako
ustvariti zaupanje s pomočjo etike, vendar pa je temelj vsega, kako je bil zavarovalni produkt
zasnovan. Biti mora enostaven in transparenten, ne sme obljubljati več jamstva, kot ga lahko
zagotovi.
Zavarovanje je oblika družbene odgovornosti, vendar samo, ko so uravnoteženi poslovni
in etični principi. Etika je tista, ki kvalificira družbeno odgovornost kot dobro in ne
obrnjeno; najprej je treba biti etično odgovoren in šele potem družbeno odgovoren.
Deljena odgovornost postavlja konceptualni okvir soodvisnosti korporativne etike in etike
zavarovancev in drugih deležnikov zavarovalnice. Bistvo koncepta ni zgolj odgovornost,
ampak težnja, da se maksimirajo pozitivni vplivi in minimizirajo negativni. Dolgoročno
obe strani potrebujeta druga drugo kot zavezništvo za trajnostno interdisciplinarno
odgovornost.
Posledice neetičnih poskusov in dejanj posameznikov kot pomembnih akterjev v
zavarovalniški panogi niso zanemarljive. Ne smemo spregledati dejstva, da poskušajo
neetično delovati tudi zavarovanci. Zavarovanci so inherentno nezaupljivi in mnogi
se zato obnašajo oportunistično v duhu osebne pridobitve. Zavarovalnice pravzaprav
tudi same prispevajo k disfunkcionalnosti sistema menjave, saj ne naredijo dovolj za
osveščanje zavarovancev in za to, da bi bili postopki pri sklepanju zavarovanj in prijavi škod
enostavni.
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Vpliv spletnih socialnih omrežIj na zavarovalništvo
IMPACT OF ONLINE SOCIAL NETWORKS ON INSURANCE
Mag. Alan Medveš, Adriatic Slovenica, d. d.

Povzetek
Bistvo zavarovalne dejavnosti je v ustvarjanju odnosov in medsebojnega zaupanja med
ponudniki in odjemalci zavarovalnih storitev. Na kakovost odnosov najpomembneje
vplivata dobra komunikacija in obvladovanje komunikacijskih veščin. Za uspešno prodajo
zavarovalnih storitev potrebujemo dobro usposobljene ljudi, ki obvladujejo vse oblike
komunikacije, ki so odločilnega pomena za sklepanje zavarovanj. Naši zaposleni morajo
biti primerno usposobljeni tudi za vedenje v poslovnem in v zasebnem svetu, ki zahteva
zmernost. Zavedati se moramo, da smo od pojava interneta in socialnih omrežij vse bolj pod
drobnogledom naših odjemalcev. Zato se moramo nenehno spraševati, ali je vsaka oseba
primerna za opravljanje dela v zavarovalništvu in kaj je tisto, kar zagotavlja, da je posameznik
na svojem delovnem mestu uspešen in učinkovit. Kakšne osebnostne lastnosti in sposobnosti
morajo imeti zaposleni v zavarovalništvu? Nedvomno moramo kot finančna institucija,
katere bistvo temelji na ustvarjanju vzajemnega zaupanja z odjemalci naših storitev, graditi
na takem profilu zaposlenih, ki s svojim znanjem in pozitivno naravnanostjo vsakodnevno
prispevajo k ugledu zavarovalne panoge. Zaposleni morajo imeti jasne etične in moralne
vrednote ter se morajo dobro zavedati prednosti in nevarnosti, ki jih prinašajo Facebook in
druga družbena omrežja. Tovrstna omrežja namreč zelo vplivajo na ugled posameznika, ki
je prisoten v svoji socialni mreži. Navzočnost v socialnih omrežjih prinaša veliko prednosti
– Facebook, denimo, posamezniku na primer zagotavlja prepoznavnost –, zagotovo pa ima
tudi nekaj slabosti.
Abstract
The essence of the insurance business is in creating relationships and enhacing mutual trust
between suppliers and clients of insurance services. The quality of the relationships depends
mostly on good communication and mastering effective communication skills. To achieve
successful sales of insurance services we need well-trained people who master all forms
of communication that are of decisive importance when taking out insurances. Our staff
must be adequately trained in their business and private behaviour also - this one requires
moderation. We must realize that with the emergence of the internet and social networks
we are increasingly put under the microscope of our clients. Therefore, we must constantly
ask ourselves whether can every person be suitable for the job in insurance business and
what are the qualities that ensure the effectiveness and efficiency of an individual that
does his job in insurance business. Who can become an employed in insurance business
and what his/hers personality traits and skills are? As a financial institution whose essence
is in creating relationships and enhacing mutual trust with clients undoubtedly needs to
build on people that contribute to the reputation of our industry with their knowledge and
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positive attitude on a daily basis. The staff must have clear ethical and moral values and be
constantly aware about the advantages and disadvantages that Facebook and other social
networks bring in our everyday life. Social networks has an influence on the reputation of
an individual who is present in his/her social network. The presence has a lot of advantages,
because being present on Facebook for example, brings us visibility, but has certainly also
some disadvantages.
1 Uvod
Spletna socialna omrežja so nam odprla novo okno do komunikacije in interakcij z drugimi
osebami, ki tvorijo našo socialno mrežo, ali za sklepanje novih znanstev in prijateljstev, ki
segajo čez prostorske in časovne meje. Lahko bi rekli, da nas le klik loči od naših prijateljev
in znancev, zdajšnjih ali prihodnjih. Socialna omrežja so zato lahko kot široko okno v svet in
prostor, ki nam omogoča, da se srečujemo z ljudmi od vsepovsod ter z njimi hitro in poceni
spletamo odnose. Lahko si izmenjujemo informacije in druge vsebine, ki jih želimo deliti.
Na socialnih omrežjih so namreč zelo poudarjene vizualizirane vsebine, ki so sestavljene iz
osebnih aktivnosti posameznika. Vedno bolj pa so socialna omrežja učinkovito orodje za
iskanje in sklepanje poslovnih stikov, iskanje poslovnih priložnosti, ki se prav tako širijo tudi na
tuje trge. Facebook in druga socialna omrežja so tako postala zanimiva tudi za zavarovalnice,
saj so idealna priložnost za nagovor točno določene strukture potrošnikov. Tako ni naključje,
če se nam ob spletnem profilu pojavi tudi ponudba produkta, ki se ujema z našimi interesi,
zanimanji, najljubšimi stvarmi, hobiji.
A ob zapisanem se moramo vprašati, ali si potrošniki želijo več neosebnih stikov ali pa bi jim bilo
ljubše večje število osebnih pristopov zavarovalnih zastopnikov s personalizirano ponudbo.
Poudariti je treba, da so se nakupovalne navade s pojavom interneta bistveno spremenile.
Denimo, pred leti so nas za določeno izbrano zavarovanje potrošniki iskali sami. V roke so
vzeli telefonski imenik, poklicali zavarovalnico, se pozanimali o času uradnih ur in se nato
odpravili k nam ali pa smo jim zavarovalnice poslale zavarovalnega zastopnika na dom ob
točno dogovorjenem terminu. In kako poteka prodaja danes, v množici družbenih omrežij, ko
je internet naše vsakodnevno orodje? Vse poteka hitreje, potrošniki si ponudbe ogledajo na
spletnih straneh zavarovalnic, primerjajo različne ponudbe na trgu in se praktično za določen
produkt in zavarovalnico odločijo, še preden so se do zavarovalnice sploh odpravili. Torej,
danes potrošniki že vnaprej vedo, kaj kupujejo z vidika produkta kot takega. To pomeni, da
sami iščejo zavarovalnico, ki jim mora ponuditi čim več koristnih in jedrnatih informacij. Kako
pa se odločijo, s katero zavarovalnico bodo sklenili zavarovanje? Če so se v preteklosti, ko
niso imeli interneta na dosegu roke ali na pametnem telefonu, odločali na osnovi občutkov in
mnenja najbližjih, pa danes lahko, še preden se odločijo, ali bodo z eno ali drugo, morda tretjo
zavarovalnico sklenili zavarovanje, na svojem spletnem profilu objavijo vprašanje: »Zavarovati
moram svoj dom. Kaj naj storim?« in v nekaj trenutkih že dobijo prve odzive, mnenja,
stališča, izkušnje. Skratka, dobijo ne le informacijo o najboljšem ali najcenejšem produktu za
njihove potrebe, pač pa tudi informacijo o prodajnih pristopih zavarovalnih zastopnikov, o
poprodajnih storitvah – in to iz prve roke, od ostalih potrošnikov. V nekaterih primerih lahko
o nas zavarovalnicah in o naših sodelavcih potrošniki izvedo tudi, kaj počnemo in kako se
vedemo v zasebnem življenju. Danes so take informacije s pomočjo socialnih omrežij veliko
laže in hitreje dostopne. Da, vse to zelo pomembno vpliva na potrošnikovo izbiro.
Torej, socialna omrežja dodajo svojo pozitivno noto nakupnim navadam potrošnikov, saj jim
zagotavljajo podrobnejše informacije ne glede na prostor in čas. Seveda pa so precej bolj
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poudarjene negativne posledice. Preko socialnega omrežja je laže izreči nekatere misli ali
stališča, saj dajejo nekakšen občutek nedotakljivosti, anonimnosti in nestvarnosti. A vendar
je vpliv na stvarna življenja ljudi zelo velik. Včasih se misli in stališča ne skladajo z dejanskim
stanjem, večkrat so odraz slabe izkušnje posameznika.
2 SOCIALNA OMREŽJA VZVOD ZA POSLOVNO RAST?
Ne glede na to, ali smo del manjšega, srednjega ali velikega poslovnega okolja, naša ciljna
publika uporablja socialna omrežja. To neizogibno primora v njihovo uporabo tudi nas. Biti
navzoč na socialnih omrežjih od zavarovalnic ne zahteva zelo velikega finančnega vložka,
vendar lahko doprinese veliko k poslovnemu uspehu. Začetek ni tako težak, kot se zdi. Če le
vložimo dovolj časa in truda ob vzpostavitvi omrežij, da pridobimo manjše število sledilcev
na predstavitveni strani (profilu), je vsaka nadaljnja rast lahko eksponentna, saj sledilci sami
promovirajo in predstavljajo našo dejavnost svoji socialni mreži.
Socialna omrežja imajo tako dve ključni lastnosti, ki lahko pomagata pri doseganju ciljev.
Prva je ta, da imamo kot člani tovrstnih omrežji dostop do praktično neomejenega števila
kontaktov. Če je bilo v preteklosti znatnega pomena pridobivati kontaktne podatke
potencialnih odjemalcev, je zdaj to še pomembneje. Dandanes lahko do teh podatkov
pridemo z zgolj malo truda. Socialno mreženje nam danes omogoča, da dosežemo zelo
raznoliko demografsko skupino posameznikov.
Porabniki se v današnjem času vse manj odzivajo na sporočila v tradicionalnih medijih
(časopisih, na televiziji, radiu itd.), temveč se pri svojih nakupnih odločitvah vse bolj
poslužujejo priporočil in mnenj, ki jih najdejo na blogih in drugih družbenih omrežjih. Reči
je treba, da je Facebook postal najbolj priljubljeno socialno omrežje, ki zaradi velikega števila
uporabnikov prinaša kar nekaj koristnih možnosti za poslovne namene. Njegova uporaba
pa je enostavna in v večini primerov povsem brezplačna. Večja možnost samopromocije z
brezplačnim oglaševanjem, s predstavitvijo produktov, širjenjem kroga prijateljev (sledilcev),
iskanje kadrov so le nekatere izmed možnosti, ki jih lahko izkoriščamo.
Z večanjem števila uporabnikov socialnih omrežij so se začela pojavljati tudi vprašanja o vplivu
vse pogostejše spletne komunikacije na medosebne odnose. Uporaba socialnih omrežij
zmanjšuje osebno komunikacijo in tako negativno vpliva na posameznikov socialni kapital. V
nasprotju s tem spoznanjem, ki poudarja pomen socialnih omrežij pri oblikovanju šibkih vezi,
obstaja pozitivna korelacija tudi med uporabo Facebooka in ustvarjanjem socialnega kapitala,
pri tem pa gre pripisati poseben pomen povezovalnemu socialnemu kapitalu, za katerega so
značilne šibke vezi. Posamezniki torej z uporabo socialnih omrežij vzdržujejo večje število
stikov, tudi z osebami, s katerimi se sicer srečajo le redko ali skoraj nikoli. Vzdrževanje stikov
preko Facebooka je med razlogi za uporabo v veliki večini primerov potrjeno dejstvo in govori
o tem, da fizičen stik ni več pogoj za ohranjanje dolgoročno trdnih odnosov. Kljub temu je za
mnogo ljudi osebna interakcija še vedno tisti element, ki vpliva na ureditev »online« odnosa.
3 Pomen človeških virov
Zavarovalništvo smo ljudje, povezani v poslovno razmerje zaradi ustvarjanja zaupanja med
seboj in s kupci, s končnim ciljem uresničevanja pričakovanih koristi. Brez zaupanja ne
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pride do sklenitve zavarovanja, brez sklenitve zavarovanja nima koristi niti ena niti druga
stran. Zaupanje je torej največjega pomena za izvajanje zavarovalnega posla. Ustvarjanje
zaupanja je veščina, ki jo izvajajo ljudje z uporabo besedne in nebesedne komunikacije.
Glede na generične lastnosti zavarovalnih storitev je nadvse pomembno, kako izbiramo
in zaposlujemo ljudi na vsa delovna mesta, še posebno na delovno mesto zavarovalnega
zastopnika. Zavarovalni zastopnik zastopa in predstavlja zavarovalno hišo odjemalcu in
je večinoma prva oseba, ki naveže stik s prihodnjim zavarovancem. Rečemo lahko, da je
zavarovalni zastopnik najpomembnejši člen v verigi zavarovalne storitve.
Temeljno zavarovalniško načelo velikega števila članov je osnova za učinkovitost in rast
zavarovalnice. Za učinkovito in uspešno poslovanje potrebujemo vedno nove in nove
zavarovance. Posledično je trženje zavarovalnih storitev najbolj pomembna dejavnost.
Trženje sicer lahko izvajamo na različne načine (različni pisni in vizualni mediji, internet,
socialna omrežja ipd.), vendar imajo velik pomen človeški viri in naša komunikacija. To zahteva
od zavarovalnic, da nenehno usposabljajo svoje zaposlene ter tudi preverjajo zadovoljstvo
odjemalcev in zaposlenih. S pojavom socialnih omrežij je treba temu nameniti še več
pozornosti. Usposabljanja, ki jih v veliki večini primerov zgolj usmerjamo v prodajo s ciljem
večanja tržnega deleža, niso dovolj. Velik poudarek bi morali namreč nameniti izobraževanju
zaposlenih v zavarovalni dejavnosti na temo etike in moralnih vrednot. Vedenje posameznika
je njemu lastno obnašanje, ki se izoblikuje skozi vzgojo in osebni duhovni razvoj. S pomočjo
komunikacije in življenjskih izkušenj se posameznik vključuje v poslovno okolje, ustvarja
nove odnose in se odziva na dogajanja na delovnem mestu. Skupek in prepletanje vedenjskih
vzorcev vseh zaposlenih skozi komunikacijski proces ustvarja ugled in kaže zadovoljstvo
tako navzven kot navznoter. Če so zaposleni sproščeni in zadovoljni, prevladuje pozitiven
ugled in stopnja zadovoljstva je visoka, kar se kaže skozi navdušenje in pripadnost podjetju.
Večje zadovoljstvo, ki se kaže tudi zunaj delovnega okolja, vodi k večjemu uspehu in razvoju
zavarovalnice. V takem okolju bo vsakdo naredil vse, da bo pripomogel k dobremu ugledu
podjetja, v katerem je zaposlen. Nasprotno pa nezadovoljstvo poraja nesporazume in ovira
razvoj zavarovalnice. Odnosi so neiskreni, delovno ozračje napeto in moreče, energijo pa
zaposleni trošijo za medsebojno obračunavanje in podtikanje. Doseganje ciljev je vprašljivo,
uspešnosti in učinkovitosti ni. Omenjena pozitivna in negativna čustva se kažejo tako
navznoter kot navzven. Dokler so prisotna pozitivna čustva ni narobe, če se izražajo tudi zunaj
delovnega okolja. Problem pa se pojavi, če nam uidejo negativna čustva, in to neposredno
na našem Facebook profilu (Vitak, 2008).
Kupec namreč spremlja dogajanje preko socialnih omrežij, še pogosteje pa takrat, ko
se odloča za nakup zavarovanja. Glede na spremenjene nakupne navade se posluži vseh
komunikacijskih kanalov, pri čemer gre pri spletnih za enosmerno komunikacijo v pisni
obliki. Kupec namreč preko interneta ustvarja odnos s seboj v obliki razmišljanja in dotika
s tipkovnico. Gre za notranjo obliko komuniciranja. Kupec tako zaupa le svoji odločitvi in
svojemu interpretiranju in razumevanju napisanih informacij. Ta oblika komunikacije je
brezosebna in hladna. Razčiščevanje dvomov in vprašanj pa prepuščeno posamezniku.
4 Pomen etike v komuniciranju
Etika kot filozofska disciplina izvira iz stare Grčije kot veja aksiologije kot obče teorije
vrednot. Je nauk o sprejemljivem načinu skupnega življenja ljudi v njihovem naravnem
bivališču. Ukvarja se s proučevanjem človeškega delovanja, obnašanja posameznika in širših
družbenih skupnostih. Etika ne more biti zunaj človeka, ker je del njegove biti. Pojavi se v
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umu in ni delo človeških rok. Je zmožnost razmišljanja in razločevanja med dobrim in slabim.
Je zmožnost pogovora posameznika s samim seboj. Etičen je tisti, ki ukrepa v skladu s svojim
razmišljanjem in se odloča na podlagi načel svojega notranjega sodišča, ki ga predstavlja
naša vest, ki je enako jasna in odločna v vsakem posamezniku. Etika je pri vsakem človeku
drugačna in odvisna od postavljenih zavestnih ciljev. Vesti ne moremo enačiti z razumom,
ki deluje hladno in racionalno ob postavljanju dejstev (Ule, 2009). V nasprotju z razumom
deluje vest na podlagi vrednotenja. Njene sodbe nam povedo, kaj je dobro ali slabo. Je
notranja elementarna modrost človeka, neodvisna od njegove izobrazbe in statusa. Etika
je delovanje, etično obnašanje pa izbiranje dobrega pred zlim ob upoštevanju etičnih
postopkov in sodil.
Poslovno komuniciranje je sporazumevanje v določenem poslovnem okolju. Je oblikovanje
in osnova poslovnih odnosov. Je sredstvo za doseganje poslovnih ciljev z informiranjem,
pogovarjanjem, dogovarjanjem ipd. Je sestavni del aktivnosti vseh zaposlenih pri
opravljanju del in nalog ter njihovega delovanja v poslovnem okolju. Poslovna etika je
vedenje udeležencev v poslovnem razmerju in prostoru. Velikokrat pa pretirana želja po
uspehu, neučakanost in egoizem vodijo posameznika v dejanja, s katerimi etika nima nič
skupnega. Aktualno razmišljanje globalnega sveta, da je v življenju pomembno dosegati
čim večje finančne učnike in jih takoj pretvoriti v potrošnjo in užitek, peha sodobnega
človeka v čustveno praznino. V želji za čim večjim užitkom in zaslužkom je posameznik
mnogokrat v skušnjavi, da pohodi svoja čustva in svojo notranjo modrost. Z denarjem
pač ne moremo podkupiti svoje vesti in občutka zadovoljstva s samim seboj. Zato bi
moral posameznik uporabiti svojo notranjo moč in se skušnjavi upreti. Največja moč
je zmaga nad samim seboj. V največji možni meri moramo usmerjati sami sebe v svojo
in občo korist. Poslovni človek bi moral slediti načelom poslovne etike in trdno stati na
svojih nogah.
Vse lepo in prav, ko govorimo o etičnih načelih v poslovnih razmerjih. Vendar je temeljna
ugotovitev na tem mestu to, da se etična načela ne dotikajo socialnih omrežij, vsaj ne
neposredno. A bi se jih nujno morala.
5 Nevarnosti in prednosti socialnih omrežIj
Ena od slabosti Facebooka in ostalih socialnih omrežjih je njihova neosebnost, ki vodi do
odtujenosti in pomanjkanja osebnih stikov, saj je vprašljiva kakovost odnosov, ki se oblikujejo
in ohranjajo preko njih. Vsak človek namreč teži k druženju, ne le v virtualnosti, ampak preko
osebnega sitka, ki na poseben način zbližuje ljudi. Težko si je namreč prestavljati, da se dva,
ki navežeta stik preko spleta, ne bi želela čez čas tudi dejansko srečati. To kaže, da posredna
komunikacija in odnos le ne moreta biti tako vživeta ali samozadostna kot pri realnem stiku
(Foster, 1997).
Problem sodobne komunikacijske tehnologije je lahko tudi v tem, da ljudi »posrka« vase
in jim daje občutek, da so virtualne skupnosti resnične. Le-te namreč omogočajo, da
posamezniki znotraj njih iščejo neke nove oblike skupnosti in s tem dobijo zanje pomen
oziroma krepijo identiteto ali pa se lahko njihova identiteta skozi to tudi spreminja in postaja
negotova (Foster, 1997).
Socialna omrežja ponujajo uporabnikom veliko možnosti za razkrivanje samih sebe, kar
je dostopno drugim. Uporabniki o sebi pogosto povedo več in so bolj odkriti, kot bi bili
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sicer v neposrednem odnosu. Kaj jih vodi k temu? Lažen občutek anonimnosti, ki ga vzbuja
splet. Ker med osebami, ki se povezujejo, ni neposrednega fizičnega stika, daje to občutek
varnosti. Mnogokrat se zgodi, da nepremišljeno objavimo na spletu informacije z namenom,
da jih bodo videli naši prijatelji, pozabimo pa, da so ob nepravi nastavitvi zaščite lahko
dostopne tudi drugim. Objava pa je lahko tudi povsem namerna. Nepremišljeno razkrivanje
je tvegano tako z osebnega kot s poslovnega vidika. Pogosto se ne zavedamo, da podatki
niso dostopni le ljudem v naši socialni mreži, temveč še vsem drugim, ki so v socialni mreži
naših »prijateljev«. V povprečju ima vsak Facebook uporabnik 150 prijateljev, kar pomeni
da je naša socialna mreža lahko znatno večja, kot pričakujemo. Dogodki, ki se dogajajo na
socialnih omrežjih, lahko zelo negativno vplivajo na realni svet, na našo identiteto in na
mnenje drugih o nas.
Nevarnost, ki se lahko pojavi, so tudi lažne identitete, s katerimi se zavaja ostale uporabnike.
V nekaterih primerih pa prihaja celo do kraje identitete.
Po drugi strani pa prinašajo socialna omrežja kar nekaj prednosti, saj omogočajo lažjo, hitrejšo
in cenovno ugodno obliko komuniciranja, ki ga ne omejuje niti časovna niti prostorska
razdalja. Seveda pa je predpogoj za to, da se profili dopolnjujejo z vsebinami, ki so dostopne
ciljni publiki.
Socialna omrežja so enostavna za uporabo in omogočajo komuniciranje in povezovanje z
večjo skupino uporabnikov hkrati. Ne nazadnje pa so tudi odlično komunikacijsko orodje in
dajejo nad socialno mrežo večji pregled, kar omogoča, da vidimo razširjenost lastne in ostale
socialne mreže, seveda ob predpogoju, da so mreže deljene in odprte.
Nanizali smo zgolj nekaj nevarnosti in prednosti, ki jih nosijo s seboj nosijo socialna omrežja.
Nevarnostim smo izpostavljeni predvsem, če socialna omrežja uporabljamo nepremišljeno
in na njih objavljamo vse, kar se nam v življenju dogaja, ne zavedajoč se, da vse, kar damo na
splet, tam za vedno ostane, četudi te vsebine sami izbrišemo.
6 Socialna omrežja in poslovanje v prihodnje
Aktualni trendi kažejo, da bomo v prihodnje med seboj še veliko bolj povezani. Tako lahko
pričakujemo še nadaljnje povečevanje uporabe družbenih medijev. Za zavarovalnice to
pomeni predvsem še bolj dejavno prihodnost na socialnih omrežjih. Delež investicij se bo
znatno povečal, saj je vse večja tudi konkurenca. Zato ne zadošča le, da smo navzoči, ampak
moramo biti tudi aktivni. Pri tem pa ni dovolj, da zgolj rečemo, da bomo pripravili več akcij in
dejavnosti za širjenje prepoznavnosti, pač pa da se bomo vsi zaposleni obnašali odgovorno
in pazili na vsebine, ki jih bomo objavljali na naših profilih. Pripravljeni moramo biti na nove
izzive, ki jih ne bo manjkalo. Glede na to, da danes poznamo na desetine velikih in razvijajočih
se omrežij, lahko pričakujemo nova orodja za združevanje le-teh v eno samo. To z enega
vidika pomeni lažje nadziranje dogajanja na tem področju, po drugi strani pa zahteva velik
vložek v fleksibilnost in pripravljenost na nove izzive. V prihodnje bo še toliko bolj pomembno
vključevati uporabnike v poslovno dogajanje. Uporabniki namreč niso le pasivni opazovalci,
ampak želijo tudi aktivno sodelovati in izraziti svoje mnenje. Zato jim moramo to omogočiti,
da bodo svojo stopnjo interaktivnosti lahko povečali v naš prid. Pomembno odločitev bo
treba sprejeti že danes, ta se pa nanaša na integracijo socialnih omrežij v vsakodnevni delovni
proces, ker si upamo trditi, da tovrstna omrežja ne zmanjšujejo koncentracije in ne ovirajo
delovnega procesa, pač pa pogojujejo delovno uspešnost.
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7 SKLEP
V svetu, v katerem živimo, imajo socialna omrežja vse pomembnejšo vlogo pri zagotavljanju
uspešnosti, tudi v zavarovalništvu. Kot lahko ugotavljamo, pa to uspešnost tvorimo vsi
akterji, torej tudi posamezniki s svojim socialnim kapitalom, ki ga lahko obravnavamo kot vir,
ki ima za posameznika ali širšo družbo dodano vrednost. Razvoj zavarovalniške panoge ne
zajema zgolj delovnega področja, temveč tudi osebnostni razvoj in strokovne kompetence
posameznikov.
Pečat sodobni družbi dajejo hitre spremembe in nova tehnologija, ki jo moramo sprejeti in
izkoristiti njen potencial. Predvsem v zadnjih letih se je zelo razmahnila uporaba socialnih
omrežij, ne le v smislu večjega števila uporabnikov, temveč tudi glede na čas, ki ga povprečni
uporabnik preživi na teh omrežjih. Za mnoge so socialna omrežja postala del vsakdanjega
življenja.
Zgolj prisotnost na socialnih omrežjih še zdaleč ni dovolj, da bi bili uspešni. Tisto, kar vodi k
uspehu, je zgledno mreženje, ki temelji na sodelovanju, zanimanju, poštenosti, nevsiljivosti,
strokovnosti in strateški uporabi tega medija. Socialna omrežja so predvsem orodje za
doseganje uspeha, od nas pa je odvisno, kako jih bomo izkoristili. Z njihovo uporabo se
promoviramo, komuniciramo, si izmenjujemo informacije ipd. Pri tem se moramo zavedati,
da je izjemno pomembno ustvarjati in ohranjati ugled s primerno oblikovanimi Facebook
profili, še bolj pa z ustreznim vedenjem, ki se kaže skozi slog pisanja, način komuniciranja ter
z obliko fotografij in nastavitvijo zasebnosti.
Nekatera socialna omrežja omogočajo navajati priporočila (prijatelj ti, denimo, priporoči neko
osebo za prijatelja ali da »lajkaš« posamezno stran), ki pa nimajo prave vrednosti. Znano je
namreč, da tovrstna priporočila pogosto nastajajo na podlagi prošnje ali odgovora, zato niso
element, ki bi igral odločilno vlogo pri doseganju uspeha. Z razvojem socialnih omrežij so
se pojavile tudi številne aplikacije, vendar se odločamo predvsem za tiste, ki so namenjene
osnovni komunikaciji, naprednih aplikacij na socialnih omrežjih pa se ne poslužujemo. Raje
namreč uporabljamo aplikacije na spletu, ki prav tako omogočajo izmenjavo dokumentov,
spletno urejanje besedil ipd.
Socialna omrežja so orodje z velikim potencialom in konkurenčno prednostjo. Zavedati pa
se moramo nevarnosti, kot so kraja identitete, možnost zlorabe podatkov ipd. Vendar pa
številne prednosti odtehtajo nevarnosti. Razlog za neuspeh običajno ne izvira iz slabosti
socialnih omrežij, temveč iz napak, ki jih uporabnik naredi sam. Zgledno mreženje in
poznavanje dejavnikov uspeha pa lahko prineseta le pozitivne rezultate. Socialna omrežja
so torej tehnologija, ki jo je zaradi številnih prednosti enostavno treba sprejeti in jo izkoristiti,
predvsem v poslovne namene. Zato je smiselno v izobraževalne programe zaposlenih
vključiti tudi teme o uporabi socialnih omrežij. Vsaka zavarovalnica bi morala izkoristiti vse
prednosti, ki jih ta omrežja ponujajo, mora pa imeti dorečena pravila obnašanja, sprejet
nekakšen kodeks ravnanja na njih. Vsak zaposleni pa se mora tega kodeksa držati tako v
službi kot doma.
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ZAVAROVALNIŠKE GOLJUFIJE IN VLOGA ZAVAROVALNIC
INSURANCE FRAUDS AND THE ROLE OF INSURANCE COMPANIES
MAG. DEJAN JASNIČ, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.
LUKA PUŠNIK, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
V prispevku so obravnavani različni vidiki zavarovalniških goljufij ter preventivno
izobraževanje in osveščanje kot ključna pri preprečevanju njihovih posledic. Pozornost je
najprej namenjena inherentni asimetriji informacij v zavarovalni pogodbi, ki predstavlja
osnovno priložnost za zavarovalniško goljufijo. Pri tem sta izpostavljena pomen
zaupanja in dobre vere vseh pogodbenih strank pri sklepanju in izvajanju zavarovalne
pogodbe kot pomembna dejavnika pri obvladovanju moralnega tveganja, povezanega z
asimetrijo informacij. V nadaljevanju so opisani posamezni možni načini razlikovanja vrst
zavarovalniških goljufij, pri čemer sta posebej poudarjena problematika obravnavanja
kaznivih zavarovalniških goljufij v slovenskem pravnem redu ter obseg mehkih priložnostnih
goljufij. Zatem sta predstavljena psihološki in sociološki vidik zavarovalniških goljufij ter v tem
pogledu njihova racionalizacija s strani storilca. Omenjena vidika sta še posebno pomembna
pri obravnavanju mehkih priložnostnih goljufij, pri katerih se izobraževanje in osveščanje
javnosti kažeta kot najbolj učinkoviti metodi za njihovo preprečevanje. Sledi predstavitev
korporativne komunikacijske kampanje »Naj domišljije ne postanejo goljufije«, ki izhaja iz
zaznane poslovne in komunikacijske priložnosti in izzivov zavarovalnice Triglav ter širšega
okolja. Kampanja je bila oblikovana z namenom spodbujanja razumevanja tematike prevar
in zavarovalniških goljufih ter osveščanja deležniškega okolja o pomenu preprečevanja
zavarovalniških goljufij. Kot takšna predstavlja kampanja pomemben mejnik – tako v
okviru zavarovalne stroke kot tudi v širšem smislu – pri osveščanju javnosti v slovenskem
in mednarodnem prostoru. Snovanje komunikacijske strategije so pomembno zaznamovali
fenomen prevar, resnost tematike ter gospodarsko in družbeno nespodbudne okoliščine,
ki smo jim še zmeraj priča. Prispevek se sklene z utemeljitvijo, da so za izvajanje aktivnosti
z namenom zniževanja stopnje tolerance javnosti do goljufij, krepitve ugleda zavarovalnic
in zaupnega odnosa med strankami zavarovalne pogodbe najbolj primerna zavarovalna
združenja in podobne stanovske organizacije na ravni industrije.
ABSTRACT
This paper discusses the occurrence of insurance fraud from several points of view, as well
as preventive education and raising awareness as one of the key steps for preventing the
consequences of insurance fraud. It first focuses on the inherent asymmetry of information
in the insurance contract, which is the basic opportunity for insurance fraud. Furthermore,
it highlights the importance of the trust and good faith of all the contracting parties during
the conclusion and implementation of the insurance contract as important factors in
managing the moral risk related to the asymmetry of information. The following describes
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different possible ways of distinguishing types of insurance fraud, while what is especially
stressed is the treatment of criminal insurance fraud in the Slovene legal order and the
volume of soft fraud (opportunistic fraud). The article further describes the psychological
and social views on insurance fraud and their rationalisation by the offender. These views
are especially important when dealing with soft fraud, where it has been proved that
educating and raising the awareness of the public are the most efficient methods for their
prevention. In the continuation, there is a presentation of the corporate communication
campaign »Don't let the imagination become fraud«, which is the result of the perceived
business and communication opportunity and the challenges of Zavarovanica Triglav, as
well as of the wider environment. The campaign has been designed with the purpose of
encouraging an understanding of the topic of fraud and insurance scams, as well as to raise
the awareness of stakeholders about the importance of preventing insurance fraud. As such,
it represents an important milestone (within the insurance profession as well as in a broader
sense) in raising the awareness of the public in Slovenia and abroad. The formation of the
communication strategy was marked to a considerable extent by the phenomenon of fraud,
the gravity of the topic and the economically and socially discouraging circumstances that
we have witnessed and that we continue to witness today. The article concludes by arguing
that insurance associations and similar professional organizations at the level of the industry
are most suitable for carrying out activities like these with the goal of reducing the level of
tolerance of the public towards fraud, strengthening the reputation of insurance companies
and the relationship of trust between the parties of the insurance contract.
1 UVOD
V prispevku so obravnavani različni vidiki zavarovalniških goljufij ter preventivno
izobraževanje in osveščanje kot ključna pri preprečevanju njihovih posledic. Pozornost je
najprej namenjena inherentni asimetriji informacij v zavarovalni pogodbi, ki predstavlja
osnovno priložnost za zavarovalniško goljufijo. Pri tem sta izpostavljena pomen zaupanja
in dobre vere vseh pogodbenih strank pri sklepanju in izvajanju zavarovalne pogodbe
kot pomembna dejavnika pri obvladovanju moralnega tveganja, povezanega z asimetrijo
informacij. V nadaljevanju so opisani posamezni možni načini razlikovanja vrst zavarovalniških
goljufij, pri čemer sta posebej izpostavljena problematika obravnavanja kaznivih
zavarovalniških goljufij v slovenskem pravnem redu in obseg mehkih priložnostih goljufij.
V prispevku sta nato predstavljena psihološki in sociološki vidik zavarovalniških goljufij
ter v tem pogledu njihova racionalizacija s strani storilca. Omenjena vidika sta še posebno
pomembna pri obravnavanju mehkih priložnostnih goljufij, pri katerih se izobraževanje in
osveščanje javnosti kažeta kot najbolj učinkoviti metodi za njihovo preprečevanje. Sledi
predstavitev korporativne komunikacijske kampanje »Naj domišljije ne postanejo goljufije«,
ki izhaja iz zaznane poslovne in komunikacijske priložnosti in izzivov zavarovalnice Triglav
ter širšega okolja. Kampanja je bila oblikovana z namenom spodbujanja razumevanje
tematike prevar in zavarovalniških goljufih ter osveščanja deležniškega okolja o pomenu
preprečevanja zavarovalniških goljufij. Kot takšna predstavlja pomemben mejnik – tako v
okviru zavarovalne stroke kot tudi v širšem smislu – pri osveščanju javnosti v slovenskem
in mednarodnem prostoru. Snovanje komunikacijske strategije so pomembno zaznamovali
fenomen prevar, resnost tematike ter gospodarsko in družbeno nespodbudne okoliščinah,
ki smo jim še zmeraj priča. Prispevek se sklene z utemeljitvijo, da so za izvajanje takšnih
aktivnosti z namenom zniževanja stopnje tolerance javnosti do goljufij, krepitve ugleda
zavarovalnic in zaupnega odnosa med strankami zavarovalne pogodbe najbolj primerna
zavarovalna združenja in podobne stanovske organizacije na ravni industrije.
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2 ASIMETRIJA INFORMACIJ KOT PRILOŽNOST ZA GOLJUFIJO
Dejavnik, ob odsotnosti katerega do zavarovalniških goljufij verjetno ne bi moglo prihajati, je
gotovo asimetrija informacij, ki obstaja v odnosu med strankami zavarovalne pogodbe. Slednje
ne poznajo enako dobro predmeta zavarovanja, z njim povezanih tveganj in ne nazadnje
okoliščin zavarovalnega primera. Zavarovalec oziroma zavarovanec je pri tem v informacijski
prednosti pred zavarovalnico, ki ga izpostavlja ex post moralnemu tveganju. Takšna prednost
namreč predstavlja priložnost za zavarovalniško goljufijo, pa naj bo to s prikrivanjem
pomembnih podatkov ob sklenitvi police, s čimer si lahko zavarovalec izposluje zanj ugodnejše
zavarovanje, ali z zavajanjem pri opisovanju okoliščin zavarovalnega primera, s čimer želi
doseči višjo odškodnino. Stroški goljufij se prenašajo na vse zavarovalce preko višjih premij,
zavarovalniški trg pa tako postaja manj učinkovit, stranke pa neenakopravno obravnavane. Na
drugi strani obstaja asimetrija informacij tudi v prid zavarovalnicam pri poznavanju pogojev
zavarovalnih pogodb in njihovih kritij. To dokazuje že skoraj pregovorno prepričanje v javnosti,
da so tisti pravi goljufi zavarovalnice, ki se s pomočjo pogojev izmikajo izplačilom škod, kot jih
(ne)upravičeno pričakujejo zavarovanci.
Opisano asimetrijo informacij je nemogoče ali pa vsaj stroškovno neučinkovito v celoti
odpraviti (o tem glej več v Townsend, 1979). Z novo tehnologijo se asimetrija sicer manjša,
saj je na voljo zmeraj več informacij, ki jih je mogoče pridobiti neodvisno od zavarovanca.
Kljub temu pa so zavarovalnice še zmeraj precej informacijsko odvisne od zavarovancev, kar
nazorno dokazujejo dolgi obrazci, ki jih morajo zavarovanci izpolnjevati ob sklepanju polic in
uveljavljanju zahtevkov. Ti podatki so verodostojni, če se zavarovalna pogodba izvaja v dobri
veri in če med strankama pogodbe obstaja zaupanje. Odkritost pri razkrivanju podatkov
zavarovalnicam posredno spodbuja tudi Zakon o zavarovalništvu, ki v 152. členu nalaga
zavarovalnicam varovanje tako pridobljenih podatkov kot poklicne skrivnosti in v nadaljevanju
restriktivno določa izjeme od prepovedi razkrivanja teh podatkov tretjim osebam.
Zavarovalniške goljufije se v smislu nepoštenega ravnanja s strani stranke razlikujejo od
davčnih zatajitev ali tatvin v trgovini in podobnih ravnanj v tem, da gre za zlorabo obljube,
dane s strani zavarovalnice, da bo izplačala škodo za zavarovalni primer (Tennyson, 2008).
V tem smislu so tudi same v precejšnji meri opredeljene s pogoji zavarovalne police in z
doslednostjo zavarovalnic pri njihovem izvrševanju. Vsaka kršitev pogodbe zmanjšuje
zaupanje med strankama in hkrati povečuje zgoraj opisano moralno tveganje ter s tem
sprejemljivost zavarovalniških goljufij. Tako se, na primer, nekorektnost zavarovalnic pri
obravnavanju odškodninskih zahtevkov in njihova splošna neučinkovitost pri preprečevanju
domnevno vseprisotnih zavarovalniških goljufij pogosto pojavljata kot razloga za višjo stopnjo
tolerance javnosti do zavarovalniških goljufov. Tudi vsako raziskavo suma zavarovalniške
goljufije s strani zavarovalnice lahko razumemo kot izkaz nezaupanja med strankama. Zdi se,
kot bi se vrteli v začaranem krogu, ki pa se lahko hitro spremeni v spiralo, če so še raziskave
domnevnih goljufij povprečno neuspešne v smislu potrjevanja sumov goljufij.
3 VRSTE ZAVAROVALNIŠKIH GOLJUFIJ
Zavarovalniške goljufije lahko klasificiramo po več merilih. Razlikujemo lahko med
načrtovanimi in priložnostnimi goljufijami, pri čemer je za prve tipičen izostanek
zavarovalnega primera v celoti, pri priložnostnih goljufijah pa se navaja lažne okoliščine, da
bi bilo izplačilo iz naslova zavarovalnega primera, ki se je zgodil, čim višje.
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3.1 Načrtovane in priložnostne goljufije
V praksi opisujemo načrtovane in priložnostne goljufije tudi s terminoma kaznive goljufije
in mehke goljufije, čeprav ne gre za povsem enako razdelitev. Če se med raziskavo ugotovijo
in dokažejo vsi znaki kaznivega dejanja goljufije, gre za t. i. kaznivo goljufijo, ki je največkrat
tudi načrtovana. Pri takšnih goljufijah je očiten naklep storilca, da z zavajanjem zavarovalnice
slednjo spravi v zmoto ali jo pusti v zmoti in tako na njeno škodo sebi ali komu drugemu
pridobi protipravno premoženjsko korist.1
Pri tem je pomembno opozoriti, da se je področje kaznivosti zavarovalniških goljufij želelo
razširiti, ko je bil 211. člen Kazenskega zakonika (KZ-1) dopolnjen z novim drugim odstavkom.
Zavarovalniška goljufija je namreč po tem določilu kazniva tudi, če storilec ob sklenitvi
pogodbe navede lažne podatke ali zamolči pomembne podatke, sklene prepovedano dvojno
zavarovanje ali sklene zavarovalno pogodbo potem, ko je zavarovalni ali škodni primer že
nastopil. Vendar je treba tudi pri teh ravnanjih, da bi bila kazensko preganjana, dokazati
storilčev namen, da sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist.
Dokazovanje slednjega je izjemno zahtevno ali skoraj nemogoče v odsotnosti uveljavljanja
odškodninskega zahtevka. S slednjim pa so že izpolnjeni znaki osnovnega kaznivega dejanja
goljufije ali vsaj poskusa le-te. Poleg vprašljivega dometa določila 2. odstavka 211. člena KZ-1
v kazenskopravnem smislu se zdi, da je določilo vneslo zmedo tudi na obligacijskopravno
področje. Obligacijski zakonik (OZ) namreč za večino ravnanj, ki so opisana v 2. odstavku 211.
člena KZ-1, predvideva izpodbojnost zavarovalne pogodbe in ne ničnosti, kot bi se lahko
pričakovalo glede na to, da je takšna polica sklenjena kot posledica kaznivega ravnanja.2 Še
več, pri namernem neresničnem prijavljanju ali zamolčanju pomembnih okoliščin je usoda
zavarovalne pogodbe odvisna od izkazane skrbnosti zavarovalnice pri njenem sklepanju
in med njenim trajanjem ter je v celoti neodvisna od naklepa zavarovalca in njegovega
kaznivega dejanja.3
Pri mnogih zavarovalniških goljufijah je težko dokazati vse znake kaznivega dejanja in se
rešujejo pretežno na pogodbeni ravni med strankama zavarovalne pogodbe. Če pri tem
pride do spora med strankama, se ta rešuje v pravdnem postopku. Gre za mehke goljufije,
ki so po navadi priložnostne. Takšna terminologija pa ne sme zavesti, saj so mehke goljufije
vse prej kot take, kar se tiče njihovega stroškovnega učinka. Iz več raziskav izhaja, da so
mehke oziroma priložnostne goljufije mnogo bolj pogoste in v seštevku dražje kot kaznive
goljufije.4
3.2 Zavarovalniške goljufije glede na tip storilca
Zavarovalniške goljufije lahko ločimo tudi po njihovih storilcih. Po tem merilu imamo
notranje goljufije, ki jih storijo zavarovalničarji, zastopniki, posredniki, cenilci in drugi
delavci ter predstavniki zavarovalnic, pri zunanjih goljufijah pa so storilci zavarovalci,
zavarovanci in drugi upravičenci iz zavarovanja, dobavitelji in izvajalci storitev. Pri slednjih
se zavarovalniška goljufija lahko pojavi tudi kot posledica njihovega lastnega goljufanja
zavarovancev s prekomerno prodajo (preveč storitev ali po previsoki ceni). Zavarovalniške
1. odstavek 211. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).
Glej npr. 932., 956. in 958. člen OZ.
3
935. člen OZ.
4
Glej npr. IRC in ISO (2001), IRC (1996).
1
2
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goljufije največkrat povezujemo z napihovanjem, navajanjem neresničnega ali fingiranega
zavarovalnega primera. Nič manj problematične pa niso zavarovalniške goljufije, do katerih
prihaja ob prevzemih. Pri teh gre za zavajanje ob sklepanju zavarovalne pogodbe z namenom
neupravičene pridobitve širšega oziroma višjega kritja ali pa za izposlovanje nižje premije z
zamolčanjem pomembnih okoliščin, z navajanjem neresnične vrednosti zavarovane stvari
ali pa s prepovedanim dvojnim zavarovanjem.
4 OBSEG ZAVAROVALNIŠKIH GOLJUFIJ IN MOTIVACIJA STORILCEV
Prvi resnejši poskusi merjenja stroškov in razširjenosti zavarovalniških goljufij segajo šele v
drugo polovico osemdesetih let prejšnjega stoletja. Tovrstni poskusi so postali pogostejši v
devetdesetih zaradi povečane konkurence na trgu zavarovalniških storitev in želje po znižanju
vse večjih stroškov. Navkljub temu je še zdaj težko natančno oceniti obseg zavarovalniških
goljufij oziroma jih kvantificirati. Viaene in Dedene navajata za to več razlogov (Viaene
in Dedene, 2004), najprej pa izpostavljata, da so zavarovalniške goljufije po svoji naravi
prikrite in jih je zato tudi težko meriti. Poleg tega so enako dinamične, kot je tudi poslovno
okolje, in goljufi hitro izkoristijo vsako novo ponujeno priložnost. Iz tega izhaja tudi ocena o
velikem razkoraku med odkritimi in neodkritimi goljufijami. Pomembno oviro pri merjenju
zavarovalniških goljufij predstavlja tudi odsotnost standarda za takšno merjenje, ki bi bil
splošno sprejet v zavarovalniški industriji. To dokazuje tudi ena od študij, opravljena na tem
področju, ko so bili štirje pregledovalci zaprošeni, naj pregledajo enake škodne spise in med
njimi označijo sumljive (Derrig in Ostaszewski, 1995). Vsi pregledovalci so sicer ocenili, da je
sumljivih škodnih spisov od 5 do 10 odstotkov, vendar niti enega od njih niso označili kot
sumljivega vsi štirje hkrati.
Viaene in Dedene zato opozarjata, da je treba podatke o zavarovalniških goljufijah in tudi
ocene o njihovi razširjenosti obravnavati previdno. Pri tem pa poudarjata, da so takšne
meritve in ocene nujno potrebne za boljše razumevanje fenomena zavarovalniških goljufij, za
postavljanje prioritet in učinkovito alokacijo sredstev v boju proti goljufijam ter ne nazadnje
tudi zaradi možnosti, da se javnosti predstavijo dokumentirani in verodostojni podatki o
zavarovalniških goljufijah.
V zvezi s samo oceno obsega zavarovalniških goljufij je zanimiv prispevek Sharon Tennyson.
Ta navaja izsledke študij pregledov zaključenih odškodninskih zahtevkov, s katerimi
relativizira tudi pri nas splošno sprejeto oceno, da naj bi zavarovalniške goljufije predstavljale
10 odstotkov vseh odškodninskih zahtevkov (Tennyson, 2008). Študije so sicer pokazale,
da naj bi bili elementi zavarovalniških goljufij navzoči v kar četrtini do celo tretjini vseh
odškodninskih zahtevkov, vendar bi bilo mogoče zavarovalniško goljufijo dokazati le v 3 do
5 odstotkih zahtevkov. Takšni rezultati so skladni s poprej navedenim o razliki med kaznivimi
in mehkimi zavarovalniškimi goljufijami.
Tennyson nadalje izpostavlja, da predvsem študije, ki analizirajo vzorce pri stroških
odškodninskih zahtevkov ali njihovo pogostnost, potrjujejo razmeroma visok odstotek
prisotnosti zavarovalniških goljufij. Tako so bili stroški popravila avtomobila po eni od
opisanih študij v povprečju višji kar za 32,5 odstotka, če so bili kriti s strani zavarovalnice.
Druga študija je pokazala, da se telesne poškodbe, ki so medicinsko težko dokazljive,
uveljavljajo v 42 odstotkov več primerih v državah, kjer so mogoči pavšalni odškodninskih
zahtevki za telesne bolečine in se ne omejujejo na medicinsko dokazljive poškodbe in izgubo
zaslužka. Visok odstotek zavarovalniških goljufij je pokazala tudi opisana študija, povezana
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z odbitnimi franšizami. Višja odbitna franšiza je pomenila 25 odstotkov višje odškodninske
zahtevke iz naslova avtomobilskih škod, v katerih je bilo udeleženo le eno vozilo, medtem
ko materialnega povišanja pri škodah, v katerih je bilo udeleženih več vozil in s tem tudi več
prič, ni bilo.
5 RACIONALIZACIJA ZAVAROVALNIŠKIH GOLJUFIJ
K razširjenosti zavarovalniških goljufij pripomore njihova razmeroma preprosta racionalizacija
pri storilcih. Gre namreč za nenasilno kaznivo dejanje, ki se dojema kot malo tvegano in
visoko donosno. Zavarovalniške goljufije se pogosto opravičuje kot dejanje brez prave
žrtve, ki še najbolj prizadene zavarovalnice, ki pa naj bi si to lahko privoščile. Šlo naj bi za
dejanje, ki ga opravičujejo plačane premije in tudi vtis, da naj bi to tako ali tako počeli vsi.
S takšno racionalizacijo želijo storilci izničiti notranji upor proti nepoštenemu ravnanju in s
samozavajanjem ohraniti lastno podobo o svoji poštenosti.5
Kot izpostavlja Tennyson, je odnos javnosti do zavarovalniških goljufij povezan z dojemanjem
zavarovalnic. Prevladujoče negativno mnenje, da zavarovalnice neupravičeno bogatijo
na račun zavarovancev, viša tolerančni prag do zavarovalniških goljufij. Enako velja, če se
v javnosti ustvarja vtis, da zavarovalnice ne naredijo dovolj, da bi zavarovalniške goljufije
preprečile, vse z izgovori, da so goljufije neizogibne, da jih je prezahtevno odkrivati in da je
njihovo raziskovanje povezano s previsokimi stroški. Dojemanje poštenosti zavarovalnice
kot institucije tako pomembno vpliva na sprejemljivost zavarovalniških goljufij v javnosti.
6 POLITIKA NIČELNE TOLERANCE DO PREVAR KOT SPODBUDA
Zavarovalnica Triglav je kot vodilna slovenska zavarovalnica z več kot 110-letno tradicijo
in obvladujoča družba Skupine Triglav, ki deluje na 8 trgih v 7 državah, leta 2009 sprejela
politiko ničelne tolerance do prevar kot zavezo k zagotavljanju poštenega, odgovornega
in zakonitega poslovanja. Politika sloni na treh stebrih – preprečevanju, odkrivanju in
raziskovanju prevar – ter sega v vse postopke delovanja zavarovalnice. Sočasno je vzpostavila
Službo za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar (SPORP).
6.1 Poslovna in komunikacijska priložnost in izzivi
Da bi dosegli ničelno toleranco do prevar, pa ni dovolj le delovanje zavarovalnice preko
določene organizacijske enote, temveč je vsaj toliko pomembno tudi zavedanje o pomenu
osveščanja in vključevanja notranje in zunanje javnosti v proces preprečevanja in odkrivanja
prevar. V Sloveniji do začetka priprave korporativne komunikacijske kampanje septembra
leta 2012 ni bila opravljena nobena javnomnenjska raziskava o prevarah, prav tako ni bila
izpeljana nobena osveščevalna kampanja.
V tem so bili prepoznani ključni izzivi kampanje, ki so se odsevali tako v iskanju ravnotežja med
prevarami v najširšem pomenu besede kot v ožji temi zavarovalniške goljufije, vključenosti
5

Glej Mazar, Amir in Ariely, 2007.
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zaposlenih, ki so prva linija pri soočanju z goljufijami, doseganju sprememb razumevanja in
ravnanja notranje in zunanje javnosti, snovanju privlačne zgodbe ob upoštevanju resnosti
tematike in upravljanju morebitnih negativnih odzivov ter spodbujanju učinkovitosti
aktivnosti brez usmerjanja finančnih sredstev v zakup medijskega prostora.
Pri pripravi tako kompleksnega projekta osveščanja je bilo nadvse pomembno aktivno
sodelovanje različnih profilov iz zavarovalniške, komunikacijske in raziskovalne stroke. Na
strani zavarovalnice so sodelovali zaposleni iz SPORP, EOS – spletno poslovanje in službe
za marketing, na strani zunanjih partnerjev pa integrirani tim komunikacijske agencije,
raziskovalne agencije. Predvsem pa je bilo pomembno, da je najvišje vodstvo zavarovalnice
podpiralo projekt in v njem tudi dejavno sodelovalo.
7 PRISTOP K RAZUMEVANJU IN ANALIZA TEMATIKE ZAVAROVALNIŠKIH GOLJUFIJ V
DELEŽNIŠKEM PROSTORU
Prvi korak pri raziskovanju teme prevar je bil interni posnetek stanja. Pri tem se je natančno
analiziralo strateški načrt razvoja SPORP, politiko ničelne stopnje tolerance do prevar,
delovanje SPORP (kadrovsko organiziranost, notranje procese, tehnično infrastrukturo) in
se preučilo sam fenomen prevar (psihološki profili prevarantov, sheme prevar ipd.). Eksterni
posnetek stanja pa je prinašal spoznanja o odnosu do poštenja in etike v družbenem
okolju (globalno in v Sloveniji) ter v slovenskem zavarovalništvu (aktivnosti Slovenskega
zavarovalnega združenja, dotedanji relevantni dogodki), medijsko pojavljanje teme,
preučene so bile druge relevantne raziskave (Reader's Digest Trusted Brands, Edelman
Trust Barometer 2012, Deloitte 2012: Reducing claims fraud – A cross-industry issue, »UK
Commercial Insurance Fraud Study 2005 in Research brief: Dettering opportunistic general
insurance fraud, August 2010, Association of British Insurers) in primer dobre prakse iz ZDA
(PA Insurance Fraud Prevention Authority – kampanja Know the risk. Now the penalties.).
V nadaljevanju se z analizo deležniškega okolja pridobilo poglobljeno razumevanje
umeščenosti tematike v prostor in odnos posameznih deležniških skupin do nje. Medije smo
analizirali s pregledom objav za zadnje leto, zaposlene in splošno javnost (zavarovance) skozi
mnenjsko raziskavo percepcije, razumevanje posledic zavarovalniških goljufij pa z namizno
raziskavo in usmerjenimi intervjuji z različnimi profili posameznikov.
Medijska analiza je pokazala, da je tema etike in prevar v širši družbi zelo navzoča, a ne
vezano na zavarovalnice; izhaja iz trenutnih razmer in stanja duha v slovenski družbi. Tako
so mediji pogosto poročali o različnih oblikah prevar in potencialnem obstoju korupcije
v gospodarsko-političnem prostoru ter o upadu zaupanja v institucije. Na splošno je bilo
zelo malo poročanja o zavarovalniških goljufijah ter o nezakonitosti in neetični takšnega
ravnanja.
Mnenjska raziskava je potrdila, da se preprečevanje zavarovalniških goljufij začenja z
osveščanjem. Splošna javnost in zaposleni so kot goljufe največkrat opredelili tiste, ki so
nagnjeni k nepoštenemu vedenju (71 % splošna javnost, 88 % zaposleni). Kot najpogostejši
razlog za poseganje po tovrstnih dejanjih sta obe skupini navedli željo po zaslužku (60 %,
72 %). Petina vprašanih iz obeh skupin je menila, da se posamezniki odločijo goljufati zaradi
finančne stiske oziroma obupa. Raziskava je pokazala, da pri odkrivanju storilcev (prijavi
sumov prevar) velja bolj računati na zaposlene kot na zavarovance.
Analiza panoge je pokazala, da na področju zavarovalniških goljufij v Sloveniji do tedaj
tematiki ni bila namenjena posebna pozornost (vsaj ne v širšem obsegu). Poleg tega je
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obstajalo zavedanje, da ima zavarovalnica Triglav vzpostavljeno napredno tehnološko
infrastrukturo ter organizacijsko in procesno okolje na področju preprečevanja prevar,
zato je smiselno, da kot vodilna zavarovalnica v regiji prevzame iniciativo tudi na tem
področju.
8 CILJNE JAVNOSTI, KOMUNIKACIJSKI CILJI TER SLOGAN IN SPOROČILA KAMPANJE
Ob upoštevanju poslovno-komunikacijskih priložnosti in izzivov ter na podlagi analize
deležniškega okolja so bile določene cilje javnosti ter oblikovan nabor ciljev s ključnimi
indikatorji uspešnosti, ki so dovoljevali kakovostno in številčno spremljanje uspešnosti
celovite kampanje (komunikacijski splet predstavljamo v naslednjih razdelkih).
8.1 Ciljne javnosti
Definirana je bila trojica ključnih javnosti, ki jih Zavarovalnica Triglav (ZT) s kampanjo
nagovarja:
• primarna javnost: cenilci in zaposleni v škodnih centrih ZT, vodstvo, vodje, drugi
zaposleni,
• sekundarna javnost: zavarovanci (fizične osebe),
• terciarna javnost: mediji (gospodarski, črna kronika, življenjski slog) in strokovna
javnost.
8.2 Komunikacijski cilji
Temeljni cilj je bil doseči osveščenost in razumevanje zavarovalniških goljufij kot nezakonitega
in neetičnega dejanja med notranjo in zunanjo javnostjo ter poznavanje posledic (kazen
za prevaranta, višje premije za vse). Povedano z drugimi besedami, želja je bila dolgoročno
znižati obstoječi prag tolerance do zavarovalniških goljufij. Drugi pomemben cilj je bil doseči
poznavanje in razumevanje politike ničelne tolerance do prevar in operativnih postopkov v
ZT (npr. način prijave suma prevare). Na podlagi glavnih ciljev smo določili 18 merljivih ciljev
kampanje (za obdobje od začetka kampanje marca 2013 do zaključka decembra 2013), ki so bili
razdeljeni v interni in eksterni segment (nadalje pa podrobneje na segmente odnosa do prevar
in zavarovalniških goljufij, kakovostno in številčno pojavnost tematike v širšem prostoru, ugled
zavarovalnice ipd.).
8.3 Nosilni slogan in ključna sporočila
Ob upoštevanju resnosti tematike in glede na družbeno-gospodarske razmere je bil
ton komunikacije oblikovan na pozitivnih sporočilih in ne na izpostavljanju kaznovanja
nepoštenosti. Kampanja se je tako osredotočala na spodbujanje poštenosti.
Krovno sporočilnost je prinašala zgodba nosilnega slogana: »Naj domišljije ne postanejo
goljufije«.
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Ključna sporočila kampanje pa so tako bila še:
• uveljavljamo ničelno toleranco do prevar kot zavezo k aktivnemu zagotavljanju poštenega,
odgovornega in zakonitega poslovanja,
• zavarovalniške goljufije so splošna težava zavarovalniške industrije ne le v Sloveniji,
temveč tudi po svetu,
• zavarovalniška goljufija je neetično in kaznivo dejanje, zaradi katerega tudi pošteni
zavarovanci plačujejo višje premije,
• zaposleni predstavljajo prvo linijo za preprečevanje prevar,
• prijavi sum prevare na linijo za sporočanje sumov prevar,
• v postopkih SPORP zavarovalnice tesno sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki.
9 CELOVITA KOMUNIKACIJSKA PLATFORMA
Integrirana korporativna komunikacijska kampanja je vključevala konsistenten in celovit
splet aktivnosti, ki so se medsebojno dopolnjevale. Za sam začetek projekta je bilo ključno,
da je najvišje vodstvo podprlo idejo in projekt ter v slednjem nato aktivno sodelovalo (ob
lansiranju kampanje, ob ključnih mejnikih, z udeležbo na dogodkih ipd.). Po oblikovanju
kreativne in komunikacijske strategije kampanje je potekalo obdobje operativnega
načrtovanja in priprave ključnih pojavnostnih gradiv.
Ker je doseči spremembe v vedenju dolgoročni cilj, so bile aktivnosti v prvem letu kampanje
usmerjene k doseganju ciljev osveščanja in razumevanja prevar. Ker so zaposleni ključni za
delovanje vsakega podjetja, je bil interni del kampanje zasnovan precej bolj intenzivno in
neposredno kot eksterni.
Za doseganje privlačnosti se je v kampanji uporabilo kreativne rešitve (ang. out-of-the box),
kot sta nosilni (viralni) spletni video, spletna igrica (spomin). Vsako eksterno aktivnost smo
podprli s spodbujanjem medijskega poročanja (z intervjuji, izjavami, sporočili za javnost), z
vzpostavitvijo spletne podpore (objava na podstrani o prevarah www.triglav.eu, objava na
družbenih omrežjih) in interne komunikacije (mesečna okrožnica, interna revija Obzornik
ipd). Zaposlene smo aktivno vključili prek vpeljave ambasadorjev poštenja, spodbujali smo
tudi vlogo predstavnikov zavarovalnice na internih in eksternih dogodkih.
9.1 Potek kampanje
Časovnica internih in eksternih komunikacijskih aktivnostih je bila načrtovana po mesecih,
pri čemer je bil potek dejavnosti redno spremljan in po potrebi tudi revidiran. Interno je
bila kampanja lansirana 27. marca 2013, eksterno pa 15. aprila 2013. Sistematično je bila
razdeljena na notranje (predstavitev kampanje vodstvu, vodjem, zaposlenim in objava
spletnega videa) in zunanje aktivnosti (širjenje spletnega videa preko družbenih omrežjih
in medijska publiciteta). Ključni element je predstavljal spletni video z estradnico Severino,
ki zabavno in privlačno opozarja, da so zavarovalniške goljufije kaznivo dejanje in zvišujejo
premije vsem.
Videoposnetek je bil deležen veliko pozornosti med različnimi deležniki (osnovni video sta
spremljali še dve različici: utrinki s snemanja in skrita kamera). V tednu dni je tako osnovna
različica le-tega na spletu zabeležila več kot 120.000 ogledov iz Slovenije in tujine (večinoma
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na trgih, kjer je prisotna zavarovalnica), mesec po lansiranju pa je bilo v medijih in družbenih
medijih zasledenih 189 objav o videu (56 v Sloveniji, 133 v regiji).
Interno lansiranje kampanje so sestavljale intenzivne aktivnosti v prvih 14 dneh kampanje:
napoved kampanje na razširjenjem kolegiju zavarovalnice, predstavitev kampanje na
strateški konferenci (300 zaposlenih), vzpostavljena interna spletna stran o prevarah, plakati
na frekventnih mestih, e-okrožnica za vse zaposlene, tematsko obarvana številka internega
časopisa Obzornik.
Naslednji ključni mejnik kampanje je bil posvet o zavarovalniških goljufijah, ki je bil izpeljan
maja 2013. V jesenskem delu je zaživel koncept ambasadorjev poštenja, pripravili pa smo še
dogodek za javnost, na katerem so bili prikazani postopki v procesu soočanja s prevarami na
področju zavarovalništva.
9.2 Komunikacijski splet
V okviru kampanje so bili uporabljeni raznovrstno komunikacijsko orodje in kanali:
• »preliminarna« predstavitev nosilnega spletnega videa na strateški konferenci
zavarovalnice, na kateri je bilo navzočih približno 300 zaposlenih (pred uradnim internim
lansiranjem kampanje),
• plakati, postavljeni na frekventnih mestih v prostorih zavarovalnice,
• obvestilo o spletnem videu v celotni Skupini Triglav,
• redna mesečna okrožnica o aktivnostih kampanje (zadnji teden v mesecu; pošiljatelj član
uprave ali direktor SPORP),
• mesečna okrožnica za cenilce in škodne centre (prilagojena sporočila za primarno ciljno
javnost),
• redna mesečna rubrika o etiki in prevarah ter izobraževalna nagradna igra v internem
glasilu Obzornik (mesečnik, prejemajo vsi zaposleni v tiskani obliki),
• video izjave zaposlenih na temo poštenja,
• nagradna igra »spomin« na intranetni strani, ki je osveščala zaposlene o prevarah,
• izobraževanja po območnih enotah (cenilci in škodni centri) o SPORP in internih
postopkih,
• ambasadorji poštenja (četrtletna srečanja),
• poročanje o delovanju SPORP na internih kolegijih,
• sporočila za javnost (ob ključnih komunikacijskih mejnikih: npr. objava spletnega
videa, posvet o zavarovalniških goljufijah, novinarski dogodek, pridobitev certifikata
CFE ipd.),
• posvet o zavarovalniških goljufijah (predavanje strokovnjaka iz Association of Certified
Fraud Examiners in omizje s predstavniki zavarovalniške industrije, odločevalcev,
organov pregona, gospodarstva in izbrani strokovnjaki; prvi tovrstni dogodek v Sloveniji
z izjemnim odzivom – več kot 120 gostov iz zavarovalnic, detektivov, zdravnikov,
odločevalcev, strokovnjakov, medijev),
• novinarski dogodek (praktičen prikaz celotnega postopka odkrivanja zavarovalniških
goljufij v sodelovanju z zunanjimi deležniki (detektivi, forenziki),
• medijsko pojavljanje predstavnikov zavarovalnice v povezavi s temo zavarovalniških
goljufij,
• aktivno sodelovanje predstavnikov ZT na strokovnih dogodkih na temo etike/prevar
doma in v tujini (npr. European Insurance Fraud Summit, Amsterdam; Insurance Fraud
Detection and Prevention, Ljubljana),
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•
•

sodelovanje z deležniki (predavanje predstavnika zavarovalnice detektivom o vlogi
detektivov pri dokazovanju zavarovalniških goljufij),
spletni in družbeni mediji: komuniciranje preko profila zavarovalnice na omrežju
Facebook, Twitter, preko YouTube kanala in spletne strani www.triglav.eu.

10 MERJENJE IN EVALVACIJA
Pred začetkom kampanje so bili določeni konkretni kakovostni in številčni ter časovno
opredeljeni komunikacijski cilji – ključni indikatorji uspešnosti (ki se nanašajo posebej na
interni in eksterni del kampanje). Merjenje doseganja ciljev se je med projektom izvajalo
redno (mesečno) po posameznih indikatorjih (razen mnenjske raziskave), ob koncu kampanje
pa se je ponovila raziskava percepcije in razumevanja posledic zavarovalniških goljufij. Pri
tem sta bila dva indikatorja izmerjena z raziskavo ugleda, ki jo redno izvaja zavarovalnica.
Med kampanjo (maj 2013–oktober 2013) je bila med cenilci opravljena tudi anketa o
poznavanju in delovanju SPORP. Pokazala je, da imajo ti o SPORP pozitivno mnenje; med
drugim so navedli, da dela dobro, strokovno, hitro in učinkovito, da dobro osvešča javnost,
pripomore k odkrivanju goljufij in poštenem delu zavarovalnice. Iz odgovorov je bilo
razvidno, da si zaposleni želijo nadaljnje izobraževanje, rednejše obveščanje o rezultatih
SPORP in praktičnih delavnic za dodatno pridobivanje znanja.
Od vseh zastavljenih ciljev kampanje (merjeno s ključnimi indikatorji uspešnost) jih je bilo
povsem doseženih dve tretjini.
11 SKLEP
Zavarovalnica lahko s sistematičnim pristopom z vzpostavljanjem sistema za odkrivanje in
raziskovanje zavarovalniških goljufij doseže materialne učinke že, če uspešno preprečuje, da
bi bila oškodovana za poprej navedeni odstotek dokazljivih goljufij. Kot izpostavlja Tennyson,
je tudi sicer empirično dokazano, da se zaradi večje stopnje odkrivanja goljufij statistično
pomembno znižuje višina odškodninskih zahtevkov. To je mnogo teže doseči le s splošno
prevencijo in strožjo kaznovalno politiko na ravni države.
Celostno obravnavanje zavarovalniških goljufij pa zavarovalnicam onemogoča tudi
nekaj pomembnih ovir. Viaene in Dedene med temi izpostavita dejstvo, da ob odsotnosti
industrijskih standardov novice o zavarovalniških goljufijah za zavarovalnico nikoli niso
dobre novice. To velja enako takrat, ko se ne odkrivajo, kot tudi takrat, ko se odkrivajo.
Namreč, v obeh primerih se lahko to razume kot neučinkovit nadzor zavarovalnice nad
goljufijami. Kot oviro avtorja izpostavljata tudi to, da v zavarovalnicah pogosto prevladajo
drugi strateški cilji, kot je ugled zavarovalnice. Prizadevanje zoper goljufije se namreč lahko
razume kot neprijazna poteza do strank. Še posebno to velja, če druge zavarovalnice nimajo
vpeljanih sistemov za odkrivanje in raziskovanje goljufij in s tega stališča veljajo za strankam
prijaznejše. Visoko prioriteto ima lahko zaradi ostrega konkurenčnega boja tudi želja po čim
hitrejšem in čim večjem povečanju premije, ki lahko vprašanje njene kakovosti postavi v
podrejeni položaj. Pri obvladovanju goljufij se pojavlja tudi problem t. i. free ridinga, saj je
izjemno zahtevno prepričati zavarovance v dodano vrednost, ki naj bi jo zanje predstavljala
investicija v obvladovanje prevar prav s strani njihove zavarovalnice.
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Učinek, ki ga lahko zavarovalnice dosežejo posamično s sistematičnim obravnavanjem
zavarovalniških goljufij, ni zanemarljiv. Še več pa lahko zavarovalnice dosežejo s skupnimi
aktivnostmi na ravni industrije, kjer ovire, omenjene v prejšnjem odstavku, niso tako zelo
pomembne. Pri takšnih dejavnostih se je treba osredotočati na psihološke in sociološke
razsežnosti zavarovalniških goljufij. Slednje so še posebno pomembne pri obravnavanju
mehkih priložnostnih goljufij, ki so precej bolj razširjene kot kaznive. Zavarovalna
združenja in podobne stanovske organizacije imajo tako lahko pomembno vlogo pri
izobraževanju in osveščanju javnosti o nesprejemljivosti in škodljivosti zavarovalniških
goljufij. Izpostavljanje njihove kaznivosti v takšnih kampanjah ni zaželeno, saj lahko
krepi negativno dojemanje zavarovalnic v javnosti. Poglavitni cilj kampanje je predvsem
v zmanjšanju splošne tolerance javnosti do zavarovalniških goljufij. Kot je bilo
izpostavljeno, je pri tem velikega pomena zboljševanje javnega ugleda zavarovalniške
industrije in krepitev zaupnega odnosa med strankami zavarovalne pogodbe. In na
tem področju so zavarovalnice v Sloveniji pred precej velikim izzivom. Raziskava, ki
smo jo opravili leta 2012, je namreč pokazala, da velika večina zavarovalniške prevare
bolj povezuje z zavarovalnimi pogoji, nizkimi odškodninami, s previsokimi premijami in
samimi zavarovalnicami kot pa z zavarovalniškimi goljufi.
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POVZETEK
Slovensko zdravstvo je nenehno pod pritiskom stroškov. O tem, kako jih zmanjšati in katere
storitve v ta namen odstraniti iz košarice, je bilo v številnih razpravah podanih že nič koliko
predlogov. V prispevku se lotevamo vprašanja, ali nižji stroški res takoj pomenijo slabše
storitve ali manj storitev. Predstavljamo izkušnje in zglede dobrih praks iz tujine, kjer so z
informatizacijo in modernizacijo zdravstvenih procesov zboljšali raven kakovosti obravnave
pacientov in obenem ustvarili nezanemarljive prihranke. V besedilu so nanizani primeri
medicinskega asistenčnega centra, teleradiologije, elektronskega zdravstvenega zapisa in
bolnišničnega informacijskega sistema.
Ključne besede: slovensko zdravstvo, telemedicina, alternative
ABSTRACT
Slovene healthcare is under constant cost pressure. Much has already been said about how
to decrease costs, and what needed to be removed from the basket of rights in order to do
so. The questions that we are discussing in this article is whether lower costs must really
automatically imply lower quality or less rights. In the article we present experience from
abroad, where information and communication technology or modernization yield not
only better quality of service for the patient, but also resulted in lower costs of treatments.
We present cases of medical assistance centre, teleradiology, electronic health record and
hospital information system.
1 Uvod
1.1 Izzivi slovenskega zdravstva
Evropa se v zadnjih desetletjih nenehno sooča s pritiskom zagotoviti svojim prebivalcem
stabilen in učinkovit zdravstveni sistem. To spremljajo izzivi, ki so povezani z ohranjanjem
pridobljenih zdravstvenih pravic (košarica pravic) ob hkratnem zagotavljanju finančne
vzdržnosti in učinkovitosti sistema. Temeljni ali izvorni vzrok za nenehno iskanje ravnovesja
je izredno slaba demografska slika Evrope in tako tudi Slovenije, kjer se delež starostnikov v
družbi močno povečuje, naravnega prirasta (rojstev) pa je premalo. Sledita razvoj medicine
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in dragih zdravil ter v nekaterih državah tudi ne najbolj optimalno organiziran zdravstveni
sistem ali deli tega sistema. Spričo vsega omenjenega se izdatki za zdravstveno oziroma
socialno področje nenehno povečujejo, zato je treba sisteme nenehno dograjevati predvsem
z vidika financiranja in na drugi strani optimizacije delovanja. V Sloveniji so razmere bistveno
slabše, saj že desetletja niso bile izpeljane ključne večje spremembe. V Evropi medtem sisteme
nadgrajujejo vsakih nekaj let in tako »laže« odgovarjajo na izzive družbe. Za našo državo
objektivno velja, da so med temeljnimi razlogi za aktualno stanje, ki zahteva temeljitejše
spremembe zdravstvenega sistema, naslednji [11]:
• zmanjševanje javnih sredstev v okviru zdravstvenega sistema,
• razvoj zdravil in medicinske opreme prehiteva financiranje le-tega,
• postajamo nadpovprečno starajoča se družba – višji stroški zdravljenja,
• področje dolgotrajne oskrbe ni zakonsko urejeno,
• samoorganiziranost zdravstvenega sistema in posameznih javnih ustanov (izvajalci,
ZZZS in dogovarjanje v okviru splošnih in področnih dogovorov brez navzočnosti vseh
deležnikov financiranja),
• finančna sredstva ne sledijo bolniku,
• nekatere storitve se plačujejo v 90-odstotnem deležu s strani prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja, kar pa ne predstavlja doplačila, temveč kar klasično plačilo
storitve, zdravila ali medicinskega pripomočka,
• doplačila za storitve se izvajajo tudi po celotni realizaciji programa obveznega
zdravstvenega zavarovanja – preseganje plana na strani izvajalcev,
• nezadostno poznavanje zdravstvenih sistemov v EU,
• neusklajenost in premajhna izmenjava ključnih informacij (npr. epidemioloških) med
ključnimi deležniki zdravstvenega sistema (Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, zdravstvenim ministrstvom, Inštitutom za varovanje zdravja, zavarovalnicami
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in strokovnimi združenji),
• ideološka in pravna nedorečenost glede sožitja javne in zasebne prakse (in tudi
zdravstvenega sistema),
• pomanjkanje strategije razvoja sistema zdravstvenega varstva države (na področju
zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja),
• Odsotnost normativov in standardov pri izvajanju zdravstvenih storitev ter načinov
financiranja izvajalcev zdravstvenih storitev za optimalnejše izvajanje in večjo kakovost.
Kot zanimivost in kot dejstvo pa podatek, da je 39 javnih zdravstvenih zavodov, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija, in JAZMP leta 2013 poslovalo s skupnim primanjkljajem
v višini 41.763.641 evrov, kar znaša 3,22 odstotka celotnih prihodkov. Od tega skupni
primanjkljaj bolnišnic za leto 2013 znaša 39.890.443 evrov, kar v povprečju predstavlja 3,33
odstotka celotnih prihodkov bolnišnic [12].
V zadnjih letih in še predvsem v zadnjih mesecih se je tudi v Sloveniji razvila intenzivna
medijska in politična razprava o krizi zdravstvenega sistema. Kljub številnim poskusom
se naši državi od osamosvojitve, torej v skoraj 23 letih, ni uspelo prilagoditi aktualnim
razmeram v družbi predvsem z vidika ekonomskega in socialnega stanja ter krize vrednot. V
zadnjem času različne institucije in civilna združenja precej glasno zahtevajo spremembe in
od odgovornih v vladi in parlamentu pričakujejo, da jih bodo izpeljali, in to ne le na načelni
ravni, temveč na izvedbeni na vseh področjih zdravstva, to je od financiranja do izvajalcev
zdravstvenih storitev (mreže). Po mnenju iniciative zdravnikov se [13] »javni zdravstveni
sistem ne prilagaja spremembam družbe, zato deluje slabo. Javna sredstva, pridobljena iz
dela državljanov, namenjena zdravljenju bolnikov, se porabljajo netransparentno, brezplačen
dostop do storitev javnega zdravstvenega sistema je za paciente vedno težji, nosilci storitev
javnega zdravstvenega sistema pa na to nimamo vpliva.« Javnega sistema zdravstvenega
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varstva in socialnega varstva ni mogoče financirati izključno z javnimi sredstvi, temveč je
treba zagotoviti tudi zasebna sredstva z občutkom kupne moči prebivalstva. Stabilen sistem
financiranja lahko zagotovijo le različni viri, s sprejemljivim razmerjem med javnimi in
zasebnimi sredstvi, s čimer se bo vzdrževala konkurenčnost gospodarstva. Trenutno znašajo
sredstva, namenjena za javni zdravstveni sistem, približno 2,4 milijarde evrov v obveznem
zdravstvenem zavarovanju in 450 milijonov evrov v okviru dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja; dodatnih 400 milijonov evrov predstavljajo druga zasebna sredstva (delodajalci,
plačila iz žepa, druga zavarovanja).
Namen tokratnih zavarovalniških dnevov je postaviti v ospredje rešitve, predloge za
izboljšanje in nadgradnjo zdravstvenega sistema. Velik izziv z vidika zniževanja porabljenih
sredstev, in sicer ne na račun kakovosti in razvoja, predstavlja področje informatike v
zdravstvu. V zadnjih nekaj letih se je to področje, predvsem kar se tiče izmenjave podatkov,
izjemno razvilo, če izpostavimo samo mobilno tehnologijo. Prenos podatkov in dostopnost
do njih je danes zgolj vprašanje pravice do dostopnosti teh podatkov. Izziv, ki mora zanimati
odgovorne v zdravstvenem sistemu, je, kako integrirati vso to množico aplikativnih rešitev in
podpor v posameznih zdravstvenih ustanovah, da bo menedžmentu v pomoč pri odločanju
in sprejemanju odločitev z dodano vrednostjo. Rezultat tega pa bo racionalno poslovanje
celotnega zdravstvenega sistema.
2 ZGLEDI dobrih praks
2.1 Telemedicina in primer teleradiologije
Telemedicina je področje, ki se ukvarja s problematiko, kako »zagotavljati zdravstvene
storitve z uporabo informacijske in telekomunikacijske tehnologije v primerih, ko sta izvajalec
zdravstvene storitve in pacient oziroma dva izvajalca zdravstvene storitve prostorsko ločena
[1].« Področje prinaša prednosti pacientom in izvajalcem na odročnih lokacijah, ponuja
možnosti za zboljšanje kakovosti storitev in obenem prihranek pri izvajanju storitev, saj v
večini primerov omeji potrebe po fizičnem stiku.
Področje se je v zadnjih letih tako razširilo, da že dalje časa govorimo tudi o posameznih
podpodročjih. Zdaj torej ne govorimo več le o telemedicini, ampak specifično o teleradiologiji,
telekardiologiji, teledermatologiji, telekirurgiji, telepatologiji itd. Pristopi k telemedicini
so zelo različni, in sicer variirajo od preprostejših, kjer gre zgolj za uporabo telefona ali
elektronske pošte pri posvetovanju, triaži ali mentoriranju na daljavo (bodisi med zdravniki ali
med zdravnikom in pacientom), pa do kompleksnejših pristopov, kot je denimo telekirurgija,
kjer kirurg na daljavo operira pacienta, tako da upravlja robotske roke.
Prednosti za pacienta so boljša dostopnost do zdravstvenih storitev, večja enakost v
dostopnosti do zdravstvenih storitev, zmanjšanje števila nenujnih obiskov v zdravstvenih
ustanovah. Po drugi strani pa telemedicina zdravstveni stroki omogoča trajno spremljati
pacienta, omogoča pravočasno intervencijo in večjo učinkovitost, zmanjšuje potrebo po
periodičnih pregledih, obremenitve zdravstvenega osebja in skrajšuje ali odpravlja čakanje
v ambulantah.
Med najbolj znanimi in utečenimi primeri telemedicine je verjetno teleradiologija. Namen
le-te je uporaba tehnologije pri analizi rentgenskih slik. V ZDA sta se uveljavila dva modela
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delovanja teleradiologije [2]: lokalni model in t. i. model nighthawk. Teleradiologija je zelo
popularen primer, ker radiologija omogoča jasno delitev dela. Storitev je namreč sestavljena
iz dveh ločenih aktivnosti, tj. slikanja in interpretacije oziroma analize rentgenskega posnetka.
Medtem ko interpretacijo opravi akreditirani zdravnik, lahko pacienta slika medicinski
tehnik.
Ustanovi Johns Hopkins University in Mayo Clinic [2] sta izkoristili prednost telemedicine
in vzpostavili središča, v katerih dežura več radiologov, ki so dosegljivi 24 ur na dan. Ti
radiologi opravljajo storitve oddaljene interpretacije rentgenskih slik, ki se zajamejo po
bolnišnicah in klinikah po celotni državi. Tako ni treba, da bi imeli dežurne radiologe v vsaki
od klinik, kar posledično seveda zmanjša stroške. Drugi, t. i. model nighthawk, pa predvideva
vzpostavitev centra za interpretacijo rentgenskih slik v državi, z osem- do deseturno časovno
razliko; najpogosteje se teleradiološke storitve opravljajo v Indiji. Tako se rentgenske slike,
ki se zajemajo v ZDA, v večernih urah in ponoči pošlje radiologom v center v Indiji. Tako se
zmanjša potreba po dežurstvih, prav tako pa so manjši stroški za delo radiologov, saj so ti v
Indiji cenejši kot v ZDA.
Seveda pa takšen način dela spremljajo tudi nekateri izziv. Največjega v sklopu zadnje
omenjenega modela tako predstavlja odgovornost pri napakah. Odškodninska odgovornost
se lahko reši v okviru pogodbenega odnosa med bolnišnico ali kliniko in izvajalcem
teleradioloških storitev. Težave se pojavijo pri resnejših sankcijah, kot je odvzem zdravniške
licence, saj za zdravnike v Indiji veljajo drugačni zakoni kot za zdravnike v ZDA.
Gledano kvantitativno, so prednosti teleradiologije številne [7]:
• rešuje problem pomanjkanja radiologov, predvsem na bolj odročnih lokacijah,
• omogoča storitev radiloogije 24/7 tudi v majhnih in odročnih klinikah,
• omogoča takojšnjo pridobitev drugega mnenja, tudi zunaj običajnega delovnega časa,
kar je pomembno predvsem v kritičnih oziroma nujnih primerih.
Slika 1: Bolnišnice vključene v projekt RHIRA [8].

Daucourt in drugi [8] opisujejo primer vzpostavitve mreže med bolnišnicami v regiji
Akvitanija v Franciji. V projektu, imenovanem RIHRA, je leta 2005 sodelovalo 15 bolnišnic, ki
so uporabljale teleradiologijo za izmenjavo rentgenskih in drugih slik.
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Dodana vrednost projekta je bila zmanjšanje potreb po dežurstvih radiologov in možnost
hitre pridobitve drugega mnenja v kritičnih situacijah. Upadla je potreba po transportu
pacientov za potrebe radiologije. Storitev je torej za pacienta postala kakovostnejša.
Prihranki po prvem letu delovanja so znašali od 38.115 do 188.041 evrov (odvisno od stopnje
amortizacije investicije v dodatno opremo), kar v primeru teh 15 bolnišnic predstavlja
zmanjšanje celotnih stroškov za radiologijo za najmanj 1,3 do kar 6,5 odstotka.
2.2 Medicinski asistenčni center
Medicinski asistenčni center (ang. Telemedical consultation) je v bistvu eno od področij
telemedicine, ki se že široko uporablja v praksi v Švici in Veliki Britaniji. Zaradi odličnih
rezultatov obstaja zanj veliko zanimanja tudi drugje.
Temeljni namen medicinskega asistenčnega centra je nudenje najboljših, visoko strokovnih
in razumljivih nasvetov v primeru splošnih zdravstvenih vprašanj ter tudi nudenje
profesionalne, znanstveno podprte pomoči v primeru zdravstvenih težav in bolezni. Pri tem
je seveda samo po sebi razumljivo, da uporabnik lahko pride do te storitve od kjerkoli in
kadarkoli, s pomočjo ustrezne komunikacijske tehnologije (telefona ali preko interneta).
Za vzpostavitev takega asistenčnega centra je potrebno ustrezno usposobljeno in izkušeno
medicinsko osebje (zdravniki in medicinske sestre) in primeren informacijski sistem za
medicinsko triažo, ki je osnova za ugotavljanje zdravstvenega stanja osebe na daljavo. Na
trgu obstaja kar nekaj konkretnih informacijskih rešitev, ki ponujajo programsko opremo,
v katero je vgrajeno sveže strokovno medicinsko znanje številnih vrhunskih zdravnikov
(več kot 100). Zamisel takega informacijskega sistema je, da usposobljeni osebi (običajno
je to izkušena medicinska sestra) pomaga pravilno usmerjati komunikacijo s stranko. Pri tej
komunikaciji je namreč nujno postaviti vsa nujna in smiselna vprašanja, tako zajeti čim širšo
sliko simptomov ter nato s podvprašanji in dodatnimi kontrolami preveriti bolj ali manj vse
možnosti s ciljem postavitve najbolj kakovostne diagnoze, kot je mogoča brez osebnega
stika s stranko.
Široka uporaba medicinskih asistenčnih centrov prinaša velike učinke na ravni nacionalnih
zdravstvenih sistemov, saj nosilcem stroškov zdravstva omogočajo občutne prihranke,
obenem pa tovrstni centri zagotavljajo večje zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih
storitev. Slednji lahko namreč pridejo do zdravstvene oskrbe kadarkoli (24/7) in od
kjerkoli (tudi iz udobja svojega doma). Taka storitev pa je še posebno zanimiva za tujce na
začasnem delu v drugi državi in za osebe, ki veliko potujejo (poslovno ali zasebno), saj lahko
praktično kjerkoli dobijo nadvse kakovosten zdravstveni nasvet ali strokovno diagnozo.
Ne nazadnje pa to pripomore tudi k zmanjšanju bolniške odsotnosti pri zaposlenih, saj je
lahko precej zdravstvenih težav rešijo po telefonu, brez da bi morali obiskati zdravnika v
ambulanti.
Odličen primer takega asistenčnega centra je Medi24 iz Švice (www.Medi24.ch), ki izvaja
poleg osnovne dejavnosti triaže, svetovanja, ugotavljanja najprimernejšega pristopa in
nujnosti zdravljenja tudi druge storitve (razlaga bolezni, spremljanje simptomov bolezni,
preventiva, zagotavljanje optimalno hitre nujne medicinske pomoči, zagotavljanje
telefonske podpore in pomoči za celo vrsto medicinskih ustanov in zasebnih zdravniških
praks ipd.
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V Švici se na asistenčni center najpogosteje obračajo z vprašanji o zdravilih in zaradi
ugotavljanja resnosti tipičnih situacij zvišane temperature, kašlja, bolečega grla in bolečin
v trebuhu. Še precej več pa pove spodnja slika. V 62,2 odstotka primerih ni potreben obisk
zdravnika, saj si lahko ob ustreznih nasvetih pacient pomaga sam. V dodatnih 8,5 odstotka
gre za rutinske konzultacije. V praksi to prihrani veliko časa pacientom (70 % pacientov se
namreč ni treba odpraviti k zdravniku) in seveda zdravnikom, ki jih tako obišče praktično
trikrat manj pacientov. Tistim, ki zdravniško pomoč zares potrebujejo, pa lahko zdravniki
namenijo precej več časa.
Slika 2: Vsebina telekonzultacij [3].

Seveda je tudi skoraj samo po sebi razumljivo, da tak sistem zagotavlja tudi znatne prihranke
v zdravstveni blagajni, saj stroški takega asistenčnega centra v primerjavi s stroški, ki izhajajo
iz nepotrebnih obiskov pri zdravniku, niso zelo visoki.
Če torej povzamemo koristi medicinskega asistenčnega centra z vseh zornih kotov:
• Vidik pacienta: pacienti so izjemno zadovoljni, saj imajo na voljo še eno dodatno pot do
kakovostne zdravstvene oskrbe, ki jim je neprestano na voljo vse dni v letu.
• Vidik zdravnika: zdravniki so presrečni, saj se ne ukvarjajo več s primeri blagih prehladov,
kašlja ali s hipohondri, ki želijo vsaj enkrat tedensko obiskati svojega zdravnika. Take
primere prevzame in reši asistenčni center, zdravniki pa se ukvarjajo s tistim, kar znajo in
kar je njihov temeljni namen – zdravljenje tistih, ki to res potrebujejo.
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•

Vidik zdravstvene blagajne: asistenčni centri omogočajo očiten prihranek, saj je izkoristek
dragih zdravstvenih ustanov veliko boljši. Omeniti velja, da se opazno zniža tudi število
bolniških odsotnosti, saj pacientom ni treba tolikokrat obiskati zdravstvene ustanove.

Iz opisanega sklepamo, da bi bila vzpostavitev nacionalnega medicinskoasistenčnega centra,
ki se opira na ustrezen strokovni triažni informacijski sistem, pozitivna za vse deležnike
zdravstvenega sistema – in to brez večanja stroškov za zdravstvo, zelo verjetno bi tudi
prihranili (win-win-win situacija).
2.3 Informatizacija zdravstvenih procesov
Termin e-zdravje (ang. e-health) se je prvič pojavil leta 1999 [9]. Uporablja se kot oznaka za
zdravstvo, katerega procesi so podprti z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije.
Izraz se pogosto uporablja v povezavi z določeno tehnologijo in sodobnimi praksami, kot so
elektronski zdravstveni zapis (ang. electronic healthcare record, EHR), ePredpisovanje (ang.
ePrescribing), telemedicina, mZdravje (ang. mHealth), medicinski informacijski sistem (ang.
healthcare information system) itd.
V prispevku se ne želimo dotikati slovenskega projekta eZdravje, temveč predstaviti nekatere
uspešne prakse iz tujine, ki imajo pozitivne ekonomske učinke.
• Projekt: Emergency Care Sumary, ECS; Nosilec: NHS Škotska, Združeno kraljestvo
[10]. Preko sistema ECS so avtoriziranemu osebju 24 ur na dan na voljo informacije o
pacientovih alergijah in zdravilih, ki so bila pacientu predpisana. Poglavitna dodana
vrednost je večja varnost pacientov, saj ima nujna medicinska pomoč dostop do ažurnih in
natančnih informacij. Na daljši rok opažajo zmanjšanje tveganja in pohitritev postopkov.
V devetih letih so za potrebe projekta investirali 5,5 milijona funtov, pridobili pa za 21,6
milijona funtov prihrankov in učinkov.
• Projekt: Computerised Patient Record System, Nosilec: University Hospitals, Ženeva,
Švica [10]. Projekt integrira računalniško podprt elektronski zdravstveni zapis (ang.
computerized patient record), ki je vključen tako v klinične kot neklinične procese. Zajema
vsa interna naročila, kot je naročilo na rentgen, laboratorijske teste, zdravila, nego,
potrebe po pridobitvi manjkajočih informacij ... Dodana vrednost projekta je v povečani
varnosti pacientov, prihranku časa zaradi zmanjšanja nepotrebnega čakanja, boljših
storitvah zaradi bolj celovitega in kontinuiranega pogleda na zdravje, boljšem nadzoru
nad interakcijo med zdravili in v sprejemanju bolj kakovostnih medicinskih odločitev. V
obdobju trinajstih let se je investicija v višini 63 milijonov švicarskih frankov odrazila v
učinkih, vrednih 125 milijonov švicarskih frankov.
• Projekt: Bolnišnični informacijski sistem (Hospital information system), Nosilec:
National Heart Hospital Sofia, Bolgarija [10]. Bolnišnični informacijski sistem pomaga
zdravstvenemu osebju skozi celotno klinično pot pacienta. Jedro sistema je elektronski
zdravstveni zapis (ang. electronic patient record), ki vključuje informacije o zdravstvenem
stanju, kronologiji diagnoz, testov itd. Dodana vrednost za paciente je hitrejša in
kakovostnejša obravnava in zmanjšanje možnosti napak. V 15 letih je investicija v višini
1,3 milijona evrov povrnila rezultate v vrednosti 3,7 milijona evrov.
3 SKLEP
V prispevku smo nanizali nekaj možnosti, kako z uporabo informacijske tehnologije lahko
zboljšamo raven storitev, kakovost obravnave pacientov in obenem realiziramo prihranke.
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Naš namen ni bil ponuditi takojšnjo univerzalno rešitev, saj se zavedamo, da so razmere
v zdravstvu kompleksne in da bi vpeljava posameznih rešitev v naš zdravstveni sistem
zahtevala celovitejšo analizo. Namen članka je predstaviti provokativno hipotezo in
spodbuditi razpravo. Ne zastopamo pa mnenja, da je znižanje stroškov avtomatsko povezano
z zmanjševanjem pravic zavarovancev ali s poslabšanjem kakovosti storitev. Z zapisanim in
s predstavljenimi študijami želimo vzpostaviti konstruktiven diskurz in ponuditi alternativen
pogled na trenutni diskurz, ki se za zdaj osredinja zgolj na to, pod kakšnim kotom zarezati v
košarico zdravstvenih pravic.
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DODATNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA
Z VIDIKA UREDITVE PO OBLIGACIJSKEM ZAKONIKU
SUPPLEMENTAL HEALTH INSURANCE
FROM THE PERSPECTIVE OF CODE OF OBLIGATIONS
MAG. DEJAN SRŠE, ADRIATIC SLOVENICA, D. D.

POVZETEK
Obligacijski zakonik (OZ) ureja zavarovalno pogodbo s prisilnimi določbami (ius cogens),
pri čemer OZ v tem okviru določa tako splošna pravila za zavarovalne pogodbe kot tudi
posebna – tj. tista, ki veljajo le za premoženjska zavarovanja, in tista, ki veljajo le za osebna
zavarovanja.
Dodatnih zdravstvenih zavarovanj ni mogoče enoznačno vnaprej umestiti bodisi med
»premoženjska« bodisi med »osebna« zavarovanja v okviru sistematike OZ, kot je to sicer
značilno za druga (tudi zdravstvena zavarovanja). Dodatna zdravstvena zavarovanja so
namreč zavarovanja, v okviru katerih je mogoče dogovoriti zavarovalno zaščito tako po
»škodnem principu« kot tudi po »vsotnem principu«. Za umestitev in posledično določitev,
katera so veljavna posebna pravila OZ iz poglavja, ki ureja zavarovalno pogodbo, je treba
preučiti vsebino zavarovalnega kritja takšnega zavarovanja.
Za področje zdravstvenih zavarovanj v OZ niso določene posledice, če premija ni plačana,
prav tako ni urejena možnost enostranske odpovedi »brez posebnega razloga«. Te ureditve za
področje dodatnih zdravstvenih zavarovanj ni niti v posebnem zakonu, ki ureja zdravstvena
zavarovanja (ZZVZZ). Ob odsotnosti zakonske ureditve tega izjemno pomembnega področja
zavarovalnega razmerja je treba slednjega pri dodatnih zdravstvenih zavarovanjih nujno
urejati s pogodbenimi določili, sicer bi prišlo do pravne praznine.
Posebna zakonska ureditev področja dodatnih zdravstvenih zavarovanj je izjemno omejena
oziroma je praktično ni, zato bi veljalo to področje posebej urediti bodisi v okviru zakona,
ki ureja zdravstvena zavarovanja, bodisi v okviru prenove in dopolnitve splošne zakonske
ureditve zavarovalne pogodbe.
Urejanje zavarovalnega razmerja na področjih, ki (in dokler) ostajajo zunaj prisilne zakonske
ureditve, pa je prepuščeno avtonomni in dispozitivni pogodbeni ureditvi, za katero se
pogodbeni stranki dogovorita sami.
ABSTRACT
The Slovenian Code of Obligations (OZ) regulates the insurance contract with mandatory
rules (ius cogens) and in this context OZ provides both – general rules for insurance contracts
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as well as specific rules – those that apply only to property insurance, and those that apply
only to personal insurance.
The Supplementary Health Insurance in terms of OZ scheme can not be clearly placed in
advance either between »property« or between »personal« insurance as it is otherwise
typical of other (including other health insurance). The Supplementary Health Insurance
is a type of insurance that enables the arrangement of insurance protection based on the
»indemnity principle« as well as the »sum principle«. For the listing and, consequently, the
determination of which of the specific rules of Chapter of OZ, regulating the insurance
contract, are valid, requires the examination of the content of the insurance coverage of
such insurance.
For the area of health insurance, OZ does not regulate the consequences of situation when
the premium is not paid not the possibility of unilateral termination »without specific
cause«. These questions are also not covered for Supplementary Health Insurance within the
special law, regulating health insurance (ZZVZZ). In the absence of legislative regulation of
this extremely important area of the insurance relationship, the latter should be mandatory
regulated with contractual provisions to avoid a legal vacuum.
Special legal regulation of Supplementary Health Insurance is extremely limited or there is
virtually none, thus it would be rational to regulate this area, either in the context of the law
governing health insurance, either as part of renovation and modification of the general
legislative regulation of the insurance contract.
Regularization of the insurance relationship in the fields, which are (and till they remain)
outside the mandatory regulation (ius cogens), is left to the autonomous and discretionary
contractual arrangements between the parties.
1 UVOD
Načelo dispozitivne narave zakonskih določb je eno izmed temeljnih načel Obligacijskega
zakonika (OZ) kot osrednjega pravnega vira ureditve obligacijskih razmerij v Republiki
Sloveniji. Navedeno pa ne velja za področje zavarovalnega prava. Za slednje je namreč
značilna visoka stopnja prisilnosti (kogentnosti) oziroma državnega poseganja v pogodbeno
in statusno sfero, in sicer predvsem zaradi varovanja zavarovancev.
OZ tako ureja zavarovalno pogodbo s prisilnimi določbami (ius cogens), pri čemer v tem
okviru določa tako splošna pravila kot tudi posebna – tj. tista, ki veljajo le za premoženjska
zavarovanja, in tista, ki veljajo le za osebna.
V prispevku je obravnavano pravno vprašanje uporabe prisilnih določb OZ za področje
dodatnih zdravstvenih zavarovanj, predvsem z vidika umeščanja teh zavarovanj v sistematiko
določb iz poglavja OZ, ki ureja zavarovalno pogodbo.
Pozornost je namenjena tudi problematiki ureditve zavarovalnega razmerja v delih, za katere
je v določbah OZ eksplicitno navedeno, da ne veljajo za zdravstvena zavarovanja.
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2 SPLOŠNO O PRAVNI UREDITVI ZAVAROVALNE POGODBE
2.1 Obligacijski zakonik in zavarovalna pogodba
Obligacijski zakonik (OZ)1 je v Republiki Sloveniji osrednji zakon, ki ureja področje zavarovalne
pogodbe. Zavarovalna pogodba je v OZ precej podrobno urejena: prvenstveno z določbami
iz posebnega dela OZ (XXVI. poglavje OZ), v nadaljevanju pa tudi s celotnim splošnim delom
OZ, ki ureja na splošno vsa obligacijska razmerja – tudi zavarovalno pogodbo, če seveda s
posebnimi določili iz posebnega dela OZ, ni urejeno drugače.
Ureditev zavarovalne pogodbe, kakršna je v OZ, je prisotna v slovenskem pravnem okolju
že več kot 36 let. V OZ, ki velja od leta 2002, je bila namreč praktično prevzeta ureditev
zavarovalne pogodbe iz predhodnega zakona – Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR)2 iz
leta 1978.
Ureditev po OZ je tako na področje ureditve zavarovalne pogodbe v primerjavi z ureditvijo
po ZOR prinesla le nekatere spremembe – poleg terminoloških uskladitev in »kozmetičnih«
popravkov so te predvsem na področju pravnih posledic v primeru neplačevanja premije (v
937. člen OZ – uvedba nove pravne posledice za primer neplačevanja premije kot »mirovanje
zavarovalnega kritja« brez razdora pogodbe ter odstranitev ex lege prenehanja zavarovalne
pogodbe v primeru, če premija ni plačana tudi v enem letu po zapadlosti), na področju
trajanja zavarovanja (v 946. členu OZ – izenačitev zavarovalnih pogodb s klavzulami o
»avtomatskem podaljševanju« z zavarovalnimi pogodbami, pri katerih trajanje ni določeno,
ter skrajšanje praga za odpoved večletnih pogodb s pet let na tri) in ne nazadnje prav na
področju zdravstvenih zavarovanj – kot izrecne omembe »zdravstvenih zavarovanj«, kar bo
natančneje obravnavano v nadaljevanju.
2.2 Prisilnost zakonske ureditve zavarovalne pogodbe
Za obligacijska razmerja je sicer značilno, da lahko stranke uredijo svoje pogodbeno razmerje
prosto, tj. tudi drugače, kot to določa zakon (načelo avtonomije in načelo dispozitivne narave
zakonskih določb). Vendar pa obstajajo tudi izjeme, med drugim prav na področju zakonske
ureditve razmerja pri zavarovalni pogodbi (zavarovalnega razmerja), kjer gre za precejšno
mero uporabe prisilnih določb (ius cogens), ki jih morajo udeleženci pravnega razmerja
obvezno upoštevati.
Načelo avtonomije in načelo dispozitivne narave zakonskih določb namreč izhajata iz
domneve, da sta v civilnopravnih razmerjih stranki enakopravni in kot takšni uresničujeta
svoje interese. Vendar pa v dejanskem življenju enakopravnost ne obstaja in je ena od
pogodbenih strank pogosto močnejša ter bo vsilila svoje interese drugi. Kadar je takšna
neenakopravnost očitna, skuša poseči v razmerje zakonodajalec in zaščititi šibkejšo stranko.
Eden takšnih primerov je prav zavarovalna pogodba, v kateri zavarovalnica nastopa na
podlagi splošnih pogojev – gre torej za adhezijsko pogodbo oziroma »pogodbo po pristopu«,
pri kateri zavarovalcu največkrat ostane le izbira, ali bo takšno pogodbo sklenil ali ne. Iz
1
2

Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006 – Odl. US, 40/2007.
Uradni list SFRJ, št. 29/1978, 39/1985, 2/1989, 45/1989, 57/1989.
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navedenih razlogov je zakonodajalec uredil zavarovalno pogodbo s prisilnimi določbami in
pri tem skušal uravnovesiti interese obeh udeležencev.3
Prisilnost določb glede zavarovalne pogodbe se kaže v tem, ko je določeno, da se posamezna
zavarovalna pogodba sme odmakniti le od tistih določb OZ o zavarovalni pogodbi, v katerih
je to izrecno dopustno (izrecno dopuščen odmik), ter od tistih, ki pogodbenim strankam
omogočajo ravnati tako, kakor hočejo (omogočeno prosto ravnanje pogodbenih strank).
Odmik od drugih določb OZ, če ni prepovedan z OZ ali s katerim drugim zakonom, je
dopusten samo, če je v nedvomnem interesu zavarovanca (924. člen OZ).
Pogodbene stranke se torej lahko pri oblikovanju zavarovalnih pogodb le izjemoma
izognejo zakonskim določbam.4 Iz navedenega pa nikakor ne izhaja, da pogodbeni stranki
ne bi smeli prosto urediti zavarovalnega razmerja v delu, ki ga prisilne določbe sploh ne
urejajo, in da v zvezi s tem ne bi smeli ustanoviti medsebojnih pravic in obveznosti zunaj
prisilnih določb.
Za s prisilnimi določbami neurejeno področje zavarovalnega razmerja torej veljata načelo
avtonomije in načelo dispozitivnosti. Navedena ugotovitev ni in ne more biti v nasprotju z
924. členom OZ. Omenjena določba namreč ureja »odmik od določb tega poglavja«, zato
se torej lahko uporabi le v okviru področja zavarovalnega razmerja, ki je z »določbami tega
poglavja« urejeno.
3 PRAVNI VIRI UREDITVE DODATNIH ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ
3.1 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
Prostovoljna zdravstvena zavarovanja so urejena prvenstveno z Zakonom o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ),5 ki prinaša posebno ureditev za tovrstne
zavarovalne pogodbe (lex specialis).
Dodatna zdravstvena zavarovanja so v ZZVZZ opredeljena kot zavarovanja, ki v primeru
bolezni, poškodbe ali posebnega zdravstvenega stanja krijejo:6
• stroške zdravstvenih in z njimi povezanih storitev ter oskrbe z zdravili in medicinskimi
pripomočki,
• izplačila denarnih prejemkov,
in sicer pod pogojem, da slednja niso sestavni del pravic iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja in hkrati nimajo značilnosti niti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niti
nadomestnega zdravstvenega zavarovanja.7
Plavšak, N. et al: Obligacijski zakonik s komentarjem, 4. knjiga, GV Založba, Ljubljana 2004, str. 809.
Pavliha, M.: Zavarovalno pravo, Gospodarski vestnik, Ljubljana 2000, str. 160.
5
Uradni list RS, št. 9/1992, 13/1993, 13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 – Odl. US, 6/1999, 56/1999 - ZVZD, 99/2001,
60/2002, 42/2002 - ZDR, 126/2003, 62/2005 – Odl. US, 76/2005, 100/2005 – Odl. US, 38/2006, 114/2006 – ZUTPG,
91/2007, 71/2008 – Skl. US, 76/2008, 62/2010 – ZUPJS, 87/2011, 40/2011 – ZUPJS-A, 40/2012 – ZUJF.
6
Na enak način so opredeljena zdravstvena zavarovanja tudi v Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar) – 2. tč. 2. odst. 2.
člena ZZavar.
7
3. tč. 2. odst. 61. člena ZZVZZ.
3
4
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ZZVZZ v nadaljevanju določa, da se za razmerja iz pogodb prostovoljnih zdravstvenih
zavarovanj uporabljajo določbe OZ, če v ZZVZZ ni določeno drugače.8 Vendar pa za
področje »dodatnih zdravstvenih zavarovanj« razen definicije zavarovanca in zavarovalca
ter obveznosti podpisa zavarovanca na polico v primeru, ko v teh vlogah nastopata različni
osebi, ne določa nobene druge ureditve. ZZVZZ namreč v nadaljevanju prinaša zgolj zelo
podrobno ureditev »dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj«.
3.2 OZ kot osrednji zakonski vir za dodatna zdravstvena zavarovanja
Ob odsotnosti druge ureditve v specialnem zakonu (tj. ZZVZZ) ostaja torej tudi za področje
dodatnih zdravstvenih zavarovanj osrednji vir splošna zakonska ureditev po OZ.
OZ ureja zavarovalno pogodbo s prisilnimi določbami, in sicer kot tvegano (aleatorno)
pogodbo v členih od 921 do 989, pri čemer se za zdravstvena zavarovanja ne uporabljajo
splošne določbe OZ glede posledic neplačila premije (937. člen), obveznosti obvestitve o
nastanku zavarovalnega primera (941. člen) ter glede trajanja zavarovanja (946. člen).
3.3 Splošni zavarovalni pogoji zavarovalnic9
Splošni zavarovalni pogoji zavarovalnice kot sestavni del pogodbe za dodatno zdravstveno
zavarovanje v praksi predstavljajo bistveni del ureditve zavarovalnega razmerja, saj
podrobneje urejajo pravice in dolžnosti pogodbenih strank ter s tem opredeljujejo
tudi vsebino zavarovalne zaščite (še posebej pomembna – opredelitev »zavarovalnega
primera«).
Splošni zavarovalni pogoji morajo biti v skladu s prisilnimi predpisi – pri dodatnem
zdravstvenem zavarovanju so to torej določbe OZ.
4 UMESTITEV DODATNIH ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ V SISTEMATIKO OZ
4.1 Delitev zavarovanj po OZ na »premoženjska« in »osebna«
OZ ureja zavarovalno pogodbo v XXVI. poglavju, pri čemer v tem okviru določa tako splošna
pravila za zavarovalne pogodbe (1. oddelek) kot tudi posebna – tj. tista, ki veljajo le za
»premoženjska zavarovanja« (2. oddelek), in tista, ki veljajo le za »osebna zavarovanja« (3.
oddelek).
Razvrščanje zavarovanj po OZ ni v koliziji z umeščanjem zavarovanj po Zakonu o
zavarovalništvu (ZZavar), saj razvrščanji nista namenjeni enakim razlogom – umeščanje po
OZ je namreč namenjeno določitvi, katera prisilna določila obligacijskega prava veljajo za
katero vrsto zavarovanja (zasebnopravni razlogi), umeščanje po ZZavar pa je namenjeno
4. odst. 61. člena ZZVZZ.
Npr. Splošni pogoji za zavarovanje tveganja raka ONA AS ZDRAVJE Adriatica Slovenice, d. d. z oznako 01-PZZ-C1001/13.
8
9
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razvrščanju zavarovanj za postavitev okvirov opravljanja posameznih zavarovalnih poslov iz
statusnopravnih razlogov.10
Zavarovanja se torej skladno s sistematiko OZ delijo na »premoženjska« in »osebna«, pri
čemer za osebna štejejo življenjska in nezgodna (966. člen OZ).
Iz primerjalne analize določb, ki urejajo zavarovanja v okviru navedene delitve, izhaja,
da OZ upošteva klasično delitev zavarovanj po načinu, ali gre za »škodna« ali za »vsotna«
zavarovanja.
»Škodna zavarovanja« so po klasičnem gledanju tista, ki so namenjena nadomeščanju škod
zaradi zavarovalnih primerov, ki se uresničijo na predmetih zavarovanja ali zaradi njih. Pri
takšnih zavarovanjih se predpostavlja, da z zavarovalnim primerom nastane škoda, ki se lahko
ugotovi, izmeri in nadomesti z odškodnino, določeno z enim izmed odškodbenih načinov.
Navedeno pomeni, da morata biti za plačilo ali dajatev zavarovalnine oziroma odškodnine
uresničena dva pogoja, in sicer zavarovalni primer in z njim povzročena materialna škoda.
S tem je povezano tudi načelo funkcionalne povezanosti zavarovalnine oziroma odškodnine z
višino škode, ki nastane, ter načelo prepovedi obogatitve.11
»Vsotna zavarovanja« pa so tista, pri katerih se ob nastanku zavarovalnega primera plača
vnaprej dogovorjena zavarovalna vsota. Materialna škoda se tu ne predpostavlja, ne ugotavlja
in ne meri in se od nje ne odmeri zavarovalnina z enim od odškodbenih načinov, kot je to
značilno za škodna zavarovanja. Vnaprej določena zavarovalna vsota se izplača zgolj zaradi
dejstva, ker je nastal vnaprej opredeljeni zavarovalni primer. Pogoj za plačilo zavarovalne
vsote je samo zavarovalni primer, ne pa tudi nastala škoda.12
Navedene kriterije za umestitev zavarovanja v sistematiko OZ lahko povzamemo, kot sledi v
nadaljevanju.
Premoženjska zavarovanja:
• riziko (nevarnost) se uresniči na premoženju (npr. na stvari, predmetu),
• vrednost predmeta zavarovanja je mogoče premoženjsko oceniti,
• zavarovalnina se odmeri po odškodbenem principu kot povračilo utrpljene škode,
• pravice iz zavarovanja ima le tisti, ki ima premoženjski interes (interes, da ne pride do
zavarovalnega primera, ker s tem utrpi škodo oziroma stroške).
Osebna zavarovanja:
• riziko (nevarnost) se uresniči na osebi,
• pravice niso premoženjsko ocenljive; višja premija, večja zagotovitev finančne varnosti,
• zavarovalnina se odmeri glede na določeno zavarovalno vsoto; o škodi in o odškodnini
ne moremo govoriti; višina škode ni relevantna,
• premoženjski interes ni predpogoj za zavarovanje.

Navedeno potrjuje tudi dejstvo umestitve nezgodnega zavarovanja – z vidika ZZavar se nezgodna zavarovanja
eksplicitno umeščajo med »premoženjska zavarovanja«, z vidika OZ pa se z namenom določitve posebnih pravil
nezgodna zavarovanja eksplicitno ne umeščajo med »premoženjska zavarovanja«.
11
Boncelj, J.: Zavarovalna tehnika, Del 1., Ekonomska fakulteta, Ljubljana 1965, str. 69.
12
Ibidem.
10
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4.2 Umestitev dodatnih zdravstvenih zavarovanj v sistematiko OZ
Umestitev dodatnih zdravstvenih zavarovanj v sistematiko OZ je pomembna z vidika
določitve uporabe, katera pravila od tistih, ki jih OZ posebej določa za področje premoženjskih
in posebej za področje osebnih zavarovanj, se bodo za dodatno zdravstveno zavarovanje
uporabila.
Iz definicije »dodatnih zdravstvenih zavarovanj« (glej razdelek 3.1) izhaja, da so dodatna
zdravstvena zavarovanja lahko po svoji naravi tako škodna zavarovanja (kritje stroškov
zdravstvenih storitev, stroškov zdravil in stroškov medicinsko-tehničnih pripomočkov) kot tudi
vsotna zavarovanja (kritje izplačila dogovorjenih denarnih nadomestil).
Dodatnih zdravstvenih zavarovanj tako ni mogoče enoznačno vnaprej umestiti bodisi med
»premoženjska« bodisi med »osebna« zavarovanja v okviru sistematike OZ, kot je to sicer
značilno za druga zavarovanja (tudi zdravstvena).13 Dodatna zdravstvena zavarovanja so
namreč z vidika OZ zavarovanja, v okviru katerih je mogoče dogovoriti zavarovalno zaščito
tako po »škodnem principu« kot tudi po »vsotnem principu«. Za umestitev je torej treba
preučiti vsebino zavarovalnega kritja takšnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja.
Če se dajatev zavarovalnice iz sklenjenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja odmerja
po principu škodnega zavarovanja, potem je dodatno zdravstveno zavarovanje z vidika OZ
umeščeno med »premoženjska zavarovanja«, če pa se dajatev odmerja po principu »vsotnega
zavarovanja«, gre z vidika OZ za »osebna zavarovanja«.
4.3 Dodatno zdravstveno zavarovanje kot »premoženjsko zavarovanje«
Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem kot premoženjskim zavarovanjem so ščiteni
premoženjski interesi zavarovanca v primeru njegove bolezni, poškodbe ali posebnega
zdravstvenega stanja.
Zavarovalno kritje se tako lahko nanaša na kritje določenih stroškov (zdravstvenih in z njimi
povezanih storitev ter oskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki), ki bi jih zavarovanec sicer
moral plačati sam. Zavarovalnina iz takšnega zavarovanja se odmerja glede na višino takšnih
stroškov, ki nastanejo za zavarovanca, zavarovalnica pa jo izplačuje največ do dogovorjene
zavarovalne vsote.
Zavarovalno kritje se skladno s 3. točko 2. odstavka 61. člena ZZVZZ lahko nanaša le na tiste
stroške, ki niso sestavni del pravic obveznega zavarovanja.14
Tipičen primer premoženjskega zdravstvenega zavarovanja je »dopolnilno zdravstveno zavarovanje«, pri katerem
je že v splošnih pogojih zavarovalnic kot predpogoj za sklenitev tega zavarovanja zahtevan obstoj pravnega interesa
– npr. 1. odst. 4. člena Splošnih pogojev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja Adriatica Slovenice, d. d. z oznako
01-PZZ-A01-08/13: »Zavarovanec je lahko samo oseba, ki ima po Zakonu status zavarovane osebe v obveznem
zdravstvenem zavarovanju in je zavezanec za doplačila«.
14
Kritje takšnih stroškov je namreč prvenstveno pridržano »dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju«, ki je prav
tako tipično premoženjsko zavarovanje – ščiteni so premoženjski interesi zavarovanca, tj. da ne plača doplačila, ki bi
ga zaradi omejenega kritja stroškov iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja pri uveljavljanju zdravstvenih
storitev moral plačati sam. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je opredeljeno kot »javni interes Republike Slovenije«
in je zato zelo podrobno regulirano s kogentnimi predpisi ZZVZZ.
13
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Ker gre za »premoženjsko zavarovanje«, se za takšno dodatno zdravstveno zavarovanje poleg
splošne ureditve zavarovalne pogodbe uporabljajo tudi posebna pravila OZ, denimo:
• obstoj zavarovalnega interesa (948. člen),
• zavarovalnina ne more biti večja od škode, ki je zavarovancu nastala z nastankom
zavarovalnega primera (2. odst. 949. člen),
• pravilo glede dvojnega zavarovanja (2. odst. 958. člen),
• subrogacija (963. člen).15
4.4 Dodatno zdravstveno zavarovanje kot »osebno zavarovanje«
Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem kot osebnim zavarovanjem so krita izplačila
dogovorjenih denarnih zneskov v primeru bolezni zavarovanca, njegove poškodbe ali
posebnega zdravstvenega stanja.
Za izplačilo zavarovalnine pri teh zavarovanjih, ki so zasnovana po »vsotnem principu«, tako
zadošča zgolj nastanek zavarovalnega primera. Ob uresničenju z zavarovalno pogodbo
vnaprej določene nevarnosti (rizika), ki se realizira na zavarovancu (njegova bolezen,
poškodba, posebno zdravstveno stanje), bo zavarovalnica izplačala zavarovalnino v višini
vnaprej dogovorjene zavarovalne vsote.
Pri tem tipu dodatnega zdravstvenega zavarovanja gre za »osebno zavarovanje«, zato se za
takšno dodatno zdravstveno zavarovanje lahko poleg splošne ureditve zavarovalne pogodbe
uporabljajo tudi posebna pravila OZ, vendar pa je obseg teh posebnih pravil zelo omejen.16
Za dodatna zdravstvena zavarovanja se tako uporabljajo posebna pravila OZ, kot so na
primer:
• sporazumna določitev zavarovalne vsote na polici (966. člen),
• zavarovanje tretjega (970. člen),17
• kumuliranje odškodnine in zavarovalne vsote ter prepoved subrogacije (972. člen).
5 IZKLJUČEVANJE UPORABE OZ ZA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA
5.1 Novost po OZ – izključevanje uporabe za zdravstvena zavarovanja
Ena od novosti, ki jo je v primerjavi s predhodno ureditvijo po ZOR prinesel OZ, je prav izrecna
omemba zdravstvenih zavarovanj – zdravstvena zavarovanja namreč v ZOR sploh niso bila
omenjena.18
Subrogacijski zahtevki zavarovalnic za izplačane stroške so v posameznih primerih še posebej izpostavljeni z
izrecno zakonsko določbo – npr. 2.odst. 18. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP).
16
Večina določb iz posebne ureditve OZ za »osebna zavarovanja« se namreč eksplicitno nanaša zgolj na življenjska
zavarovanja – npr. polica življenjskega zavarovanja (967. člen), starost zavarovalca oziroma zavarovane osebe
(968. člen), posledice neplačane premije in zmanjšanje zavarovalne vsote (969. člen), odkup (978. člen), predujem
(979. člen), zastava police (980. člen), življenjsko zavarovanje v korist tretjega (od 981. do 989. člena).
17
Primer zavarovanja tretjega urejen tudi v posebni ureditvi za zdravstvena zavarovanja – 5. odst. 61. člena ZZVZZ,
ki določa, da mora zavarovanec posebej podpisati polico v primeru, ko je v vlogi zavarovalca druga oseba.
18
Razlog za navedeno je v tem, da so se zavarovalne pogodbe za zdravstveno zavarovanje začele pojavljati s
15
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Zdravstvena zavarovanja so tako v OZ v okviru ureditve zavarovalne pogodbe v XXVI.
poglavju eksplicitno omenjena, vendar le z negativnimi formulacijami – tj. z določitvijo na
način, da se posamezne določbe OZ na zdravstvena zavarovanja ne nanašajo.
Takšne OZ določbe so:19
• posledice, če premija ni plačana (6. odst. 937. člena),
• obveznost obvestitve o nastalem zavarovalnem primeru (941. člen),
• trajanje zavarovanja (5. odst. 946. člena).
Omemba »zdravstvenega zavarovanja« v kontekstu 941. člena na način »razen pri
zdravstvenem zavarovanju« pravzaprav prinaša posebno ureditev za področje obveznosti
obveščanja zavarovalnice pri dodatnih zdravstvenih zavarovanjih – zakonsko predpisane
dolžnosti zavarovalca glede obvestitve zavarovalnice o nastanku zavarovalnega primera
najpozneje v treh dneh, ko zavarovalec zanj izve, pri tovrstnih zavarovanjih torej ni.
Povsem drugače pa je pri izključevanju uporabe določb za zdravstvena zavarovanja glede
ureditve posledic, če premija ni plačana, ter ureditve glede trajanja zavarovanja. Pri teh dveh
določbah namreč ne gre za urejanje teh vprašanj v okviru prisilnih določb OZ, temveč za
odsotnost prisilne ureditve v okviru določb OZ.
Zavarovalno razmerje glede posledic, če premija ni plačana, in glede trajanja zavarovanja za
področje zdravstvenih zavarovanj tako v OZ ni urejeno.
5.2 Ureditev glede posledic, če premija ni plačana, pri dodatnih zdravstvenih
zavarovanjih
Plačevanje premije v okviru sklenjene zavarovalne pogodbe je najpomembnejša obveznost
zavarovalca, ki izhaja že iz same definicije zavarovalne pogodbe (921. člen OZ). Neplačevanje
premije zato predstavlja kršitev sklenjene zavarovalne pogodbe, za katero morajo biti nujno
urejene pravne posledice v okviru zavarovalnega razmerja med pogodbenima strankama.
Kot je bilo že navedeno, pa posledice, če premija ni plačana pri zdravstvenih zavarovanjih, v
OZ niso urejene.
Vendar pa ZZVZZ (glej točko 3.1) za področje »dodatnih zdravstvenih zavarovanj« ne določa
ureditve za primer neplačevanja premije za razliko od področja »dopolnilnih zdravstvenih
zavarovanj«, kjer je to podrobno določeno.20
Ob odsotnosti zakonske ureditve izjemno pomembnega področja je treba slednjega nujno
urediti s pogodbenimi določili, sicer bi prišlo do pravne praznine.
spremembo zdravstvenega sistema šele pozneje – prvič jih je v slovenskem prostoru začel urejati šele ZZVZZ leta
1992 (14 let po začetku veljavnosti prejšnje ureditve po ZOR).
19
Iste določbe se ne uporabljajo tudi za življenjska zavarovanja. Namen takšnega izključevanja je v tem, ker se narava
takšnih zavarovanj razlikuje od drugih zavarovanj, zato je ta vprašanja treba urediti drugače – pri življenjskem
zavarovanju tako npr. ureditev po 969. členu OZ namesto po 937. členu OZ.
20
Posebna pravila za primer neplačevanja premije pri »dopolnilnih zdravstvenih zavarovanjih« (62. c člen ZZVZZ)
so podobna tistim, ki so določena po 937. členu. Razlike v primerjavi s pravilom po OZ so predvsem naslednje: daljši
rok (60 dni); priporočeno pismo se vroča po pravilih Zakona o upravnem postopku (ZUP), ki veljajo za »osebno
vročanje«, ter prejemnik priporočene pošiljke mora biti poleg zavarovalca tudi zavarovanec (če ne gre za isto osebo).
Več v Srše, D.: Neplačilo premije kot kršitev zavarovalne pogodbe, Zavarovalniški horizonti, Letnik 6, številka 3–4,
Slovensko zavarovalno združenje GIZ, Ljubljana 2010, str. 41–60.
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Pri dodatnih zdravstvenih zavarovanjih se praviloma to področje uredi s splošnimi pogoji. Pri
tem je treba upoštevati splošno ureditev zavarovalne pogodbe, kjer je v prvi vrsti uveljavljeno
načelo kogentnosti, zato je ureditev v splošnih pogojih praviloma mogoča le na način, ki
ob upoštevanju določene specifičnosti dodatnega zdravstvenega zavarovanja odstopa od
ureditve po OZ v korist zavarovalca21 – v splošnih pogojih je lahko tako določena ureditev, ki
bistveno ne odstopa od ureditve po 937. členu OZ.
5.3 Ureditev glede trajanja zavarovanja pri dodatnih zdravstvenih zavarovanjih
Določba 946. člena OZ ureja področje trajanja zavarovanja. Pravila o trajanju zavarovanja so
dispozitivne narave. Zakon določa norme samo za primer, če se stranki ne dogovorita kaj
drugega.22
V 946. členu OZ so za posamezne tipe »zavarovalnih pogodb glede na trajanje« s prisilnimi
določbami urejeni možni načini enostranske odpovedi takšnih pogodb, in sicer »brez
posebnega razloga«.23
Takšne »zavarovalne pogodbe glede na trajanje«, za katere veljajo prisilna pravila glede
možnega načina enostranske odpovedi »brez posebnega razloga«, so v 946. členu OZ
taksativno naštete, in sicer:
• pogodba, sklenjena za nedoločen čas,
• pogodba, sklenjena z določilom, da se po preteku obdobja, za katero je bila sklenjena,
• podaljša za enako časovno obdobje,
• pogodba, sklenjena za več kot 3 leta.
Vendar pa navedena prisilna pravila glede možnega načina enostranske odpovedi »brez
posebnega razloga« zaradi izključevalne določbe 5. odstavka 946. člena OZ ne veljajo tudi
za življenjsko in zdravstveno zavarovanje. Za ta zavarovanja namreč veljajo druga pravila,24 pri
čemer pa teh pravil glede trajanja zavarovanja za področje zdravstvenih zavarovanj v OZ ni.
Neveljavnost določila 946. člena OZ za področje zdravstvenih zavarovanj ob odsotnosti
drugih določb25 tako pomeni, da področje trajanja tovrstnih zavarovalnih pogodb ni urejeno
v OZ.
Ker to področje zavarovalnega razmerja torej ni urejeno v okviru določb XXVI. poglavja
OZ, za ureditev tega področja tudi ni relevantna določba 924. člena OZ. Pri zdravstvenih
zavarovanjih namreč ne more iti za »odmik od določb tega poglavja«, saj »določbe tega
poglavja« zavarovalnega razmerja v tem delu ne urejajo.
Za s prisilnimi določbami neurejeno področje zavarovalnega razmerja pa veljata načelo
avtonomije in načelo dispozitivnosti – pogodbeni stranki lahko možni način enostranske
Gregorič, J.: Novosti obligacijskega zakonika pri urejanju posledic neplačila premije ter trajanja zavarovanja,
Pravnik 9-10/02, Ljubljana 2003, str. 558
22
Cigoj, S.: Komentar obligacijskih razmerij, IV. Knjiga, ČZ Uradni list SR Slovenije, Ljubljana 1986, str. 2461.
23
Primeri enostranskih odpovedi zaradi »posebnih razlogov«, so urejeni v drugih določbah – npr. v primeru namerne
ali nenamerne neresnične prijave ali zamolčanja (932. in 933. člen OZ); če premija ni plačana (937. člen OZ); v primeru
povečanja nevarnosti (938. člen OZ) ...
24
Plavšak, N. et al: Obligacijski zakonik s komentarjem, 4. knjiga, GV Založba, Ljubljana 2004, str. 852.
25
Za razliko od življenjskih zavarovanj, kjer je takšno določilo glede (prenehanja) trajanja 978. člen OZ.
21

75

odpovedi »brez posebnega razloga« uredita po svoje, razen če tega ne preprečuje posebna
ureditev zunaj OZ.26 Pri dodatnih zdravstvenih zavarovanjih, kot je bilo že omenjeno, pa
takšne posebne ureditve ni.
Dejstvo, da možnost enostranske odpovedi »brez posebnega razloga« za dodatna zdravstvena
zavarovanja z OZ sploh ni urejena, potrjuje tudi nasprotna interpretacija 5. odstavka 946.
člena OZ – če bi namreč slednjo interpretirali na način, da izključevalno določilo pravzaprav
predstavlja prisilni način urejanja področja trajanja zdravstvenega zavarovanja, ki ga sploh
ni mogoče (drugače) urediti, bi prišli do naslednjih sklepov:
• Pogodbe za dodatno zdravstveno zavarovanje sploh ne bi mogla odpovedati nobena
od pogodbenih strank. Določba 946. člena OZ namreč ureja pravice in obveznosti za
obe pogodbeni stranki zato niti zavarovalnica niti zavarovalec sklenjene pogodbe za
dodatno zdravstveno zavarovanje sploh ne bi mogla odpovedati. Navedeno bi bilo
povsem v nasprotju s temelji obligacijskega prava in tudi z namenom same določbe
946. člena.27
• Takšen neustrezen in z vidika nomotehnike povsem napačen pristop pri tolmačenju 5.
odstavka 946. člena OZ bi nadalje pomenil tudi to, da zavarovalnica v primeru neplačila
premije pri dodatnem zdravstvenem zavarovanju zavarovalne pogodbe sploh ne bi
smela odpovedati. Identičen nomotehnični pristop namreč najdemo tudi pri določbi
6. odstavka 937. člena OZ, ki ureja možnost odpovedi zavarovalne pogodbe v primeru
neplačevanja premije.
• Če bi določba 5. odstavka 946. člena OZ dejansko prepovedovala odpoved zdravstvenega
zavarovanja, potem sploh ne bi bila potrebna (zgodovinsko gledano celo poznejša)
specialna določba 62. c člena ZZVZZ, ki zavarovalnici izrecno prepoveduje odpovedati
pogodbo o dopolnilnem (ne dodatnem) zdravstvenem zavarovanju.
Namen določbe 5. odstavka 946. člena OZ torej ni v tem, da bi pogodbenima strankama
pri dodatnih zdravstvenih zavarovanjih prepovedala možnost enostranske odpovedi »brez
posebnega razloga«, temveč v tem, da izključi takšna pravila za življenjska in zdravstvena
zavarovanja, ker je zanje predvidena drugačna ureditev – za življenjska zavarovanja je to
ureditev OZ v členih, ki urejajo »osebna zavarovanja« (npr. 978. člen OZ), za zdravstvena
zavarovanja pa ureditev v zakonu, ki prvenstveno ureja prostovoljna zdravstvena zavarovanja
(tj. ZZVZZ).
V ZZVZZ pa so podrobno urejena le pravila glede »dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja«,
kjer so eksplicitno določena pravila glede možnosti enostranske odpovedi »brez posebnega
razloga« – za zavarovalca možnost po 4. odstavku 62. c člena ZZVZZ, za zavarovalnico pa
takšne možnosti po 1. odstavku 62. c člena ZZVZZ sploh ni.
Za dodatna zdravstvena zavarovanja pa takšna posebna pravil glede možnosti enostranske
odpovedi »brez posebnega razloga« ne obstajajo. Ob odsotnosti prisilne ureditve je tako
ureditev te možnosti prepuščena dispoziciji pogodbenih strank – praviloma pogodbeni
ureditvi v okviru splošnih zavarovalnih pogojev kot sestavnega dela zavarovalnega
razmerja.

Za področje »dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj« je to ZZVZZ.
»Pravila o trajanju zavarovanja so dispozitivne narave.« ter »Izključitev pravice razvezati pogodbo bi pomenila
poseg v pogodbeno svobodo in je zato nedopustna.« Tako Cigoj, S.: Komentar obligacijskih razmerij, IV. Knjiga, ČZ
Uradni list SR Slovenije, Ljubljana 1986, str. 2461.
26
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6 SKLEP
Obligacijski zakonik (OZ) ureja zavarovalno pogodbo s prisilnimi določbami (ius cogens),
pri čemer OZ v tem okviru določa tako splošna pravila za zavarovalne pogodbe kot tudi
posebna – tj. tista, ki veljajo le za premoženjska zavarovanja, in tista, ki veljajo le za osebna
zavarovanja.
Dodatnih zdravstvenih zavarovanj ni mogoče enoznačno vnaprej umestiti bodisi med
»premoženjska« bodisi med »osebna« zavarovanja v okviru sistematike OZ, kot je to sicer
značilno za druga (tudi zdravstvena zavarovanja). Dodatna zdravstvena zavarovanja so
namreč zavarovanja, v okviru katerih je mogoče dogovoriti zavarovalno zaščito tako po
»škodnem principu« kot tudi po »vsotnem principu«. Za umestitev in posledično določitev,
katera so veljavna posebna pravila OZ iz poglavja, ki ureja zavarovalno pogodbo, je treba
preučiti vsebino zavarovalnega kritja takšnega zavarovanja.
Za področje zdravstvenih zavarovanj v OZ niso določene posledice, če premija ni plačana,
prav tako ni urejena možnost enostranske odpovedi »brez posebnega razloga«. Te ureditve za
področje dodatnih zdravstvenih zavarovanj ni niti v posebnem zakonu, ki ureja zdravstvena
zavarovanja (ZZVZZ). Ob odsotnosti zakonske ureditve tega izjemno pomembnega področja
zavarovalnega razmerja je treba slednjega pri dodatnih zdravstvenih zavarovanjih nujno
urejati s pogodbenimi določili, sicer bi prišlo do pravne praznine.
Posebna zakonska ureditev področja dodatnih zdravstvenih zavarovanj je izjemno omejena
oziroma je praktično ni, zato bi veljalo to področje posebej urediti bodisi v okviru zakona,
ki ureja zdravstvena zavarovanja, bodisi v okviru prenove in dopolnitve splošne zakonske
ureditve zavarovalne pogodbe.
Urejanje zavarovalnega razmerja na področjih, ki (in dokler) ostajajo zunaj prisilne zakonske
ureditve, pa je prepuščeno avtonomni in dispozitivni pogodbeni ureditvi, za katero se
pogodbeni stranki dogovorita sami.
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VARSTVO ZDRAVJA – KAKO GA BOMO REFORMIRALI,
ZAVAROVALI, PLAČALI, VRNILI ZAUPANJE?
PROTECTION OF HEALTH – HOW DO WE REFORM, PROTECT,
PAY AND TRUST AGAIN?
JANEZ GREGORIČ, VZAJEMNA, D. V. Z.

POVZETEK
Zdravstvenemu sistemu in njegovim deležnikom je namenjene veliko pozornosti javnosti
in tudi politike. Znaten finančni primanjkljaj nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja
kliče po nujni reformi zdravstvenega sistema. Kot vzrok za zdajšnje stanje na področju
zdravstva pa se zelo enostransko izpostavlja koruptivnost deležnikov v zdravstvu, zdravnikov
in dobaviteljev ter tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Predvsem politika pa se izogiba
kakršnimkoli analizam, ali niso morda za vsesplošni kolaps sistema odgovorni prav aktualna
sistemska urejenost obveznega zavarovanja in institucije, ki ga obvladujejo. Čudežni ukrep,
ki bi rešil zdravstvo, tako ne more biti propagirana ukinitev dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja, saj bi bil to ob nespremenjenem sistemu zgolj enkratni ukrep. Potrebne so
resnične sistemske spremembe, s katerimi bodo v delovanje zdravstvenega sistema vneseni
tudi elementi trga. Samo vzpostavitev konkurence bo namreč lahko izločila tiste, ki zavirajo
razvoj sistema.
ABSTRACT
At the moment media and politics aim a very big part of their attention to a healthcare system
and its partakers. Significant financial deficit of the public health insurance calls for and
also requires an urgent reform of the healthcare system. Current situation very unilaterally
highlights causes in a corruptness of healthcare partakers – doctors and suppliers – and also
in a supplementary health insurance system as such. Policy avoids any kind of real analysis
if it is possible that a present regulation of public health insurance and its institutions are
those which are significantly responsible for the overall collapse of the system. Magical
solution that would save the healthcare system therefore can’t be in advertising an abolition
of supplementary health insurance, as this will be a single, on time measure in an otherwise
unaltered system. We need change that will be real, systematic and will include elements
of market economy in the functioning of the health system. Only restoration of mutual
competition will eliminate those that hinder the development of the whole system.
1 UVOD
V zadnjem letu, še toliko bolj pa od začetka leta 2014 smo priča intenzivnemu poročanju
medijev o težavah zdravstvenega sistema. Pri tem so še zlasti v ospredju slabo delo,
koruptivnost in pogoltnost zdravnikov (ti so zato, ker delajo v javnem in zasebnem sistemu,
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večkrat označeni kot dvoživke), izgube bolnišnic, slabo vodenje le-teh, koruptivnost
dobaviteljev in seveda dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki naj bi bilo s svojimi stroški
ključni povzročitelj finančne luknje v zdravstvenem sistemu.
Zdi se mi, da se v najrazličnejših medijih še nikoli do zdaj ni toliko analiziralo, narekovalo
hitre rešitve, splošno modrovalo, žugalo, opominjalo in žigosalo.1 Če poskušamo strniti vse
zapisano in izrečeno, bi lahko povzeli: v preteklosti smo imeli dobro zdravstvo, zdaj nam gre
čedalje slabše, ker je v zdravstvenem sistemu preveč tistih, ki so koruptivni in so prisesani na
zdravstveni denar ter izkoriščajo neurejenost zdravstvenega sistema. Vsepovsod obstajajo
vrtički, ki jih zdravniki in dobavitelji skrbno čuvajo ter nikogar ne spustijo zraven. Cene so
zato tako visoke, kot so, denarja bo kmalu zmanjkalo, potrebujemo nove finančne vire, sicer
se bo sistem zrušil; ukiniti je treba dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ta je glavni krivec za
sedanje pomanjkanja denarja v zdravstvenem sistemu; obvezno in dopolnilno zdravstveno
zavarovanje naj izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in razmere se
bodo hitro uredile. Besede, ki jih v povezavi z zdravstvom največkrat preberemo ali slišimo,
pa so: korupcija, pohlep, pogoltni dobavitelji, posredniki, ukiniti, združiti. Ne moremo pa
niti mimo bistvenega sporočila pričakujoči javnosti: mi2 bi to naredili bolje, mi bi težave zelo
hitro odpravili.3
Kaj je torej sploh mogoče storiti, da bi izboljšali varstvo zdravja posameznika (in s tem družbe
kot celote) v družbenem okolju, ki je samo po sebi izrazito konfliktno, in to tako glede načina
reševanja kot tudi s časovnega vidika akcije. In kdo je tisti, ki naj bo poklican, ali pa tisti, ki je
sposoben takšne spremembe tudi izpeljati, ne le govoriti o njih?
2 ZUNANJI DEJAVNIKI ZAHTEVAJO SPREMEMBE
Zunanji dejavniki, na katere nimamo vpliva in se nam dogajajo pred »vrati«, a si pred njimi
zatiskamo oči, so dokaj znani. Demografska gibanja kažejo, da se bo delež starejših oseb (več
kot 65 let) izrazito povečeval, število mlajših pa bo upadalo.4 Gre za izrazito spreminjanje
starostne strukture prebivalstva.5 Podaljševanje povprečne starosti ob znanem dejstvu, da se
obseg škod (bolezni, poškodbe …) s starostjo izrazito povečuje, prinaša ali šele bo prineslo
izjemen porast stroškov. Tu je tudi medicinska inflacija, tj. spremembe, ki so posledica
razvoja in napredka medicinske tehnologije, za katero se ocenjuje, da se povečuje s stopnjo
3,6 odstotka letno.

In uporabljalo vse mogoče izpeljanke v zvezi z izgovorjenimi ali zapisanimi besedami, ki imajo različen pomen in še
raje podpomen, če ga je avditorij le pripravljen ali sposoben razumeti. Seveda se velja vprašati, ali se v zdravstvu to
dogaja zlonamerno ali pa so razmere resnično tako slabe. In ali se na »križ pribija« prave grešnike?
2
Obstaja cela vrsta strokovnjakov, stvarnih in samooklicanih, ter civilnih iniciativ, združenj, društev, koalicij, gibanj,
ki prepogosto pavšalno analizirajo stanje in podajajo tudi pavšalne (predvsem hitre) rešitve.
3
Seveda ne gre zanemariti niti tega, da vstopamo v predvolilno obdobje, ko se tudi takšne obljube zelo rade delijo
vse naokrog.
4
Razmerje med delovno aktivnimi posamezniki, teh je nekaj manj kot 800 tisoč, in številom upokojencev, ki jih je že
več kot 600 tisoč, je v Sloveniji izrazito slabo.
5
Približno do leta 2030 se bo najmanj rizična skupina zavarovancev (od 20 do 25 let) najbolj zmanjšala, in sicer za 20
odstotkov. Število oseb v starostni skupini od 51 do 65 let se bo povečevalo (za 24 odstotkov), zelo pa se bo povečala
skupina zavarovancev, starih več kot 65 let (za 68 odstotkov). Na drugi strani se pričakovana življenjska doba tako v
Sloveniji kakor tudi na ravni EU podaljšuje, in to celo bolj od pričakovanj.
1
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3 ALI JE ZDRAVSTVENI SISTEM FINANČNA PONIKALNICA?
Kriza v gospodarstvu je, tudi zaradi zmanjševanja števila zaposlenih, ki preko prispevkov
prispevajo največji del plačil v zdravstveni sistem, razgalila vse slabosti financiranja
zdravstvenega sistema. Povečevanje primanjkljaja v zdravstveni blagajni je nenadoma
dvignilo na noge mnoge, s pozivom na pogrom zoper tiste, ki da so največji zajedavci
sistema.6
V celotnem zdravstvenem sistemu se na leto obrne približno 3,2 milijarde evrov.7 Struktura
porabe oziroma imena ali skupine tistih, ki se napajajo iz tega vira, so v zadnjem času postale
izrazito hvaležna medijska zgodba. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je 26. marca
2014 objavila poročilo, v katerem razgalja delo zdravnikov, ki opravljajo delo v javnem in
tudi zasebnem zdravstvu. Iz dokumenta izhaja, da je približno 2900 zaposlenih v javnem
zdravstvu prejelo poleg plače še druge dohodke iz pogodbenih razmerji, in sicer 167
milijonov evrov (od 2004 do 2012).8
Poleg tega je komisija v poročilu navedla prihodke zasebnih podjetij, s katerimi sodelujejo
tudi zaposleni v javnih ustanovah. V Sloveniji naj bi bilo takih podjetij 1046, zaslužek
iz poslovanja z javnim sektorjem pa je znašal 69 milijonov evrov (v letih od 2004 do
2013).9
Vse omenjene teme so bile medijsko izredno dobro podprte in odmevne. Zdravniki so bili
ožigosani kot pijavke in dvoživke, medtem ko je del poročila KPK, ki analizira 7,3 milijarde
evrov javnih sredstev, ki so jih v tem obdobju kot plačilo prejeli zdravstveni posredniki, ostal
precej prezrt. Med njimi prevladuje devet podjetij, ki so prejela kar 5,2 milijarde evrov (71
odstotkov vsega), med njimi dve podjetji 50 odstotkov celotnega zneska. KPK ugotavlja, da
so si prevladujoči dobavitelji ustvarili dogovorni monopol (oligopol), ki bistveno vpliva na
precenjenost stroškov v zdravstvu.10
Kdo torej verjame, da bomo samo z razpravljanjem in žigosanjem tistih, ki jim je
sistem sam omogočil ribariti v prebogatem ribniku, rešili zdravstvo kot sistem? Tisti, ki
tudi verjamejo, da zadošča že le odpraviti korupcijo, in čudežno bodo izginile težave
v zdravstvu. Takšno gledanje pa pomeni zatiskati si oči pred dejstvom, da so težave
predvsem sistemske.

Ne smemo si zatiskati oči pred dejstvom, da je govorjenje o korupciji, ki brez dvoma obstaja, lahko zgolj izgovor za
to, da se v zdravstvu stvari ne začne reševati sistemsko. Je to prezahtevno ali morda za to ne obstaja interes?
7
Podatek za leto 2012 je 3.238,45 milijona EUR.
8
16 odstotkov zdravnikov dela tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Če po stališču KPK dodatni zaslužki niso
nujno sporni, pa je delež visok, prav tako prehajanje iz javnega v zasebno sfero kaže na občutljivost zasebnega
interesa zdravnikov v javnem zdravstvu.
9
K navedeni točki poročila je primerno ugotovitev podal Alojz Ihan, ki je med drugim zapisal: »koliko zdravstva lahko
rešimo, če se politika na tak način loteva zdravnikov, ki delajo tako v javnem kot zasebnem zdravstvu. Mar niso
takšni zdravniki samo stranski učinek namernega ustvarjanja vrst, da bi imel sistem stroške z manj bolniki, kot jih je
v resnici (Delo, 5. 4. 2014). »Če zdravnik dela dopoldne v javnem sistemu in popoldne enake posege za samoplačnike
in ne spravlja samoplačniških pacientov koruptivno preko vrst v javni sistem, ni problema v zdravniku, ampak v
sistemu. Kako je namreč mogoče, da obstaja interes samoplačnikov za nekaj, kar ima dolžnost zagotoviti javna
služba?« (tako Ihan, Dnevnik, 20. 7. 2013)
10
Ihan, A., 5. 4. 2014.
6
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4 POGLED NA ZAZNANE SLABOSTI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA11
Ni torej zgolj ali predvsem korupcija tista, ki najbolj razjeda zdravstveni sistem. Najbolj
izrazite napake oziroma slabosti so skrite v samem ustroju. Če poskušamo vse anomalije
delovanja strniti v kratko, a zelo drastično ugotovitev, potem velja: zdravstveni sistem ne
zasleduje več svojega osnovnega namena, ki je zagotavljati zdravje slovenskim državljanom.
Zdravstveni zavodi, ki so nekako prisiljeni z manjšim obsegom zdravljenja zagotavljati svoj
obstanek – seveda glede na funkcijo, ki jo imajo v tem sistemu –, zato da preživijo, ukrepajo
tako, da ustvarijo čim manj stroškov. Posledično to pomeni, da je zdravstveni sistem prešel iz
sistema za zagotavljanje zdravja v sistem vzdrževanja državnih institucij, ki hočejo preživeti,
pri tem pa (jim) je zdravje državljanov postranska stvar.12
In dalje: zdravstveni sistem sam po sebi ni samostojen, ampak je del državnega aparata,
birokracije, ki deluje po lastnih, netržnih principih. Državni aparat pa zmeraj brani svoj
obstoj, korist tistih, zaradi katerih sploh obstaja, pa se izgubi ali je drugotnega pomena. Ker
so bolnišnice in zdravstveni domovi v državni lasti in so del infrastrukture tega državnega
aparata, se veliko zbranega denarja namenja za vzdrževanje prav teh ustanov, četudi so
izrazito neekonomične, bistveno manj pa je v ospredju cilj ljudem omogočati enak dostop
do dogovorjenih (in plačanih) zdravstvenih storitev.13, 14
4.1 Čakalne vrste
Ena od anomalij, o kateri se veliko razpravlja, so čakalne vrste. Te se ob poglabljanju krize
podaljšujejo in prizadenejo – oziroma naj bi prizadele – vse državljane enako, čeprav si ne
smemo zatiskati oči, da so prav predolge čakalne vrste gojišče korupcije. Računsko sodišče
je denimo ugotovilo, da naj bi v nekaterih vejah medicine uradne čakalne vrste preskočila
kar tretjina bolnikov (z uporabo poznanstev, močjo posameznika, s finančnimi spodbudami,
tj. kuvertami).
Temeljno vprašanje je torej, ali so čakalne vrste posledica premalo denarja za plačilo storitev,
korupcije ali napačne sistemske ureditve.15 Menim, da gre predvsem za slednje.
Sistem zdaj izhaja iz paradigme, da se zdravstveno porabo obvladuje z omejevanjem
ponudbe. Posledica so seveda vrste, ki privedejo do želenega cilja – manj storitev pomeni
manj stroškov. Zaradi predolgega čakanja so namreč tisti, ki vrst ne morejo preskakovati,
pogosto primorani poiskati ustrezno storitev v zasebnem sektorju (samoplačništvo). Morebiti
so vrste prav posledica nenavadne politike podeljevanja koncesij. Koncesij se podeli bistveno
manj, kot je bolnikov (pa še tedaj je slišati, da se jih podeli bistveno preveč), to pa ima učinek
ne le na bolnike, marveč vpliva tudi na razvoj in konkurenčnost zdravstvenega trga – torej
Če odpravljamo samo napake delov, sistem ne bo bolje deloval (dr. Russell Ackoff).
Ihan, A., 29. 6. 2013.
13
Ihan, A., 20. 7. 2013.
14
»Naše zdravstvo je torej, na veselje vseh njegovih pijavk, namenjeno brezrezervnemu pokrivanju izgub državnih
bolnišnic, namesto da bi bilo javni sistem, katerega edini cilj je z javnim denarjem organizirati racionalno in
učinkovito zdravljenje vseh ljudi, kdorkoli ga že izvaja, državni, privatni ali tuji zdravnik.« (tako Ihan, A., 20. 7. 2013)
15
Čakalne vrste so anomalija in bi jih bilo treba tako tudi obravnavati, ne pa da o njih govorimo kot o normalnem delu
sistema. Veljati bi morala logika, da če zavarovalec plača (preko prispevkov) storitev, blago, je do tega tudi upravičen.
In ni normalno, da greš to, kar si že plačal, iskati k zasebniku, in potem to še enkrat plačaš kot samoplačnik.
11
12
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izvajalcev zdravstvenih storitev. Če bi bilo koncesij podeljenih dovolj in bi bile primerno
obravnavane, bi pomenile nič več kot le vstopnico do bolnika. Da pa bi bolnik tudi dejansko
prišel do izvajalca, bi ga ta moral privabiti s kakovostjo in konkurenčnostjo. Izvajalci bi se
torej sami začeli boriti za bolnike in ker bi se vzpostavila konkurenca, bi bili ustvarjeni pogoji
za boljše in celo cenejše zdravstvene storitve.16 Ključ do odprave čakalnih vrst torej ne more
biti pri ZZZS, saj je prav ta s svojo politiko za njihov nastajanje najbolj odgovoren. Šele ko bi
ZZZS finančno stimuliral izvajalce (tj. jih drugače financiral), bi lahko naredili korak naprej k
njihovi odpravi.
4.2 Mešanje javnega in zasebnega
Veliko je govora o zdravnikih dvoživkah. Ti delajo tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju.
Če kot zasebniki – brezplačno, seveda – izkoriščajo zmogljivosti javnega sektorja (prostore,
diagnostiko, laboratorije …), je jasno, da gre za okoriščanje na račun javnega sektorja
(denarja). Seveda je to predvsem napaka sistema, ki ne zna postaviti pravil igre. Ta bi morala
najprej odpraviti plačno uravnilovko, ki dobesedno duši kakršnokoli željo po dobrem delu
v javnem sektorju, ter konec koncev zdravniku omogočiti, da v svojem prostem času počne
kar želi – torej tudi dela pri zasebniku.
4.3 Odsotnost enovitega in povezanega informacijskega sistema
Slovensko zdravstvo nima vzpostavljenega enovitega in povezanega informacijskega
sistema. Brez informatike je nemogoče bistveno izboljšati kakovost in učinkovitost, saj
vodstva organizacij nimajo ustreznih informacij, potrebnih za pravočasno ukrepanje in
ekonomično organiziranje. Slovenija nima informacijskega sistema, ki bi podpiral procese
naročanja, skladiščenja in izdajanja materialov ter zdravil, zagotavljal celovit pregled
obravnave pacienta, upravljanje operacijskih dvoran, pregled nad kliničnimi kazalniki. Nima
centralne baze podatkov, ne podpira vzdrževanja stavb, opreme, nima možnosti izračuna
dejanskih stroškov medicinskih storitev. Zato tudi ni mogoče nagrajevanje na podlagi
opravljenega dela. Krog je torej sklenjen. Če se v podjetjih zahteva informacijsko podporo
za vsa področja poslovanja, s ciljem da bi optimizirali stroške, to zelo očitno (še) ne velja za
javne zdravstvene ustanove. A bi moralo, saj ne obstaja noben razlog, da tega še ni. Enovit
zdravstveni informacijski sistem, ki bi podpiral vse procese, bi zagotovil vsaj desetodstotno
znižanje stroškov poslovanja.17
4.4 Nabava
Nakupovanje materialov, opreme in zdravil se največkrat povezuje z veliko možnostjo
korupcije (previsoke cene pomenijo odtekanje javnega denarja). Nabava je v rokah
posameznih zdravnikov, tudi predstojnikov oddelkov, direktorjev zdravstvenih ustanov.
Ihan, A., 20. 7. 2013.
Germ, M., 18. 12. 2013. Navedeni avtor navaja tudi, da so na Češkem porabili desetletje, da so vse nepovezane
informacijske rešitve povezali v enovit sistem e-zdravja. Tudi v Sloveniji o nekakšnem enotnem informacijskem
sistemu razpravljamo že dolgo, vendar brez otipljivega uspeha. Delne rešitve, kot je e-recept, nikakor niso dovolj. Ali
je to naključje?
16
17
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Med dobavitelji se vedno znova pojavlja nekaj istih podjetij. Problem so tudi t. i. ekskluzivni
dobavitelji za Slovenijo, ki cene dobavljenega blaga, če jih primerjamo s tujino, še zvišujejo.
Nekateri vidijo rešitev v enotnem, centraliziranem nabavnem sistemu (zdaj vsak izvajalec
naroča blago samostojno in ga tudi plačuje po neenotnih, previsokih cenah. Seveda pa se
rešitev skriva tudi v samem sistemu javnega naročanja – odgovornosti pri javnem naročanju,
saj namreč ne more biti naključje, da se med dobavitelji pojavljajo zmeraj ista imena.
4.5 Moč in nemoč Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ZZZS predstavlja eno od bistvenih sistemskih anomalij18 v delovanju zdravstvenega
sistema.
ZZZS, ki se ga pogosto poimenuje tudi »zavarovalnica«, je glede na pristojnosti, ki jih ima,
še najbolj podoben državnemu uradu. V njegovi pristojnosti ni namreč nič takega, s čimer
bi lahko določal optimum med ceno in količino produktov ter realnimi potrebami države
oziroma prebivalstva.19 ZZZS nima pravice določati, kaj in koliko bo kupil. Ne sme in ne more
imeti pregleda nad tem, kar kupuje. Ker nima nadzora, ne more dovolj kritično preverjati, ali so
zaračunane storitve po posameznih postavkah utemeljene.20 Ker vse to določa politika, ZZZS
torej nima in ne more imeti nadzora nad svojimi financami. Ali je torej opravilno sposoben
kupec, ki smo ga državljani pooblastili, da bo za nas kupil najboljše? Ni! 21 Pa vendar ZZZS
nima nikakršnih zadržkov in si želi dobiti v upravljanje še več denarja.22
Kot je bilo že rečeno, se ZZZS večkrat kvalificira kot zavarovalnico (očitno zdravstveno zavarovalnico). To še zdaleč
ne drži, vendar bi bilo dobro, če bi bilo tako. Zavarovalec, ki mesečno preko obveznih prispevkov plačuje visoke zneske
»premije«, bi torej moral prejeti polico, ki bi jasno in izrecno opredeljevala njegove pravice, ne pa predvsem obveznosti,
ki jih ima do ZZZS (tj. plačilo). Ne gre za dvostranski pogodbeni odnos, zavarovalec (plačnik) je povsem drugotnega
pomena. ZZZS torej plačniki sploh ne zanimajo (enako, kot to velja za zavarovalnice, s katerimi ZZZS tudi nima
sklenjene neke posebne pogodbe). Zanj so očitno nujno zlo. Sklepa pa pogodbe z zdravstvenimi ustanovami (torej
institucijami, ki jih je treba ohraniti v sistemu, kakovost njihovega poslovanja pa je spet drugotnega pomena).
19
ZZZS na primer uvaja terapevtske skupine zdravil, katerih namen je iz skupine primerljivih zdravil določiti tisto
ali tista, ki jih še plača ZZZS (običajno torej cenejša). Če bolnik vztraja pri drugem zdravilu, pa razliko doplača sam.
Ocenjeni prihranek ZZZS je 50 milijonov evrov letno. Vendar pa stroka opozarja na past: spreminjanje terapije (kot
posledica spremembe zdravila) pomeni slabše sodelovanje bolnika pri zdravljenju. Poveča se tako umrljivost kot
tudi zbolevnost za, na primer, srčno-žilnimi boleznimi. Prihranek pri zdravilih se lahko tako na drugi strani sprevrže
v povečevanjem potreb po zdravljenju v bolnišnicah, kar pa vpliva na zviševanje stroškov. Ali je torej administrativni
ukrep ZZZS dovolj premišljen? Ob tem velja dodati še, da je ministrstvo za zdravje že konec marca 2014 pozvalo ZZZS,
naj ukrep glede uvedbe nepreizkušenih cenejših generičnih zdravil zoper določene oblike levkemije (terapevtska
skupina zdravil z imatinibom) prekliče, ker so bile zaznane zgoraj opredeljene negativne posledice, vendar se ZZZS
temu pozivu ni uklonil. Ministrstvo nima neposredne pravice oziroma pristojnosti, da bi lahko vplivalo na odločitev
ZZZS – upravni odbor ZZZS odgovarja svoji skupščini.
20
ZZZS tako (programirano?) dopušča, da se milijoni izjemno dragocenih podatkov o nakupih, cenah, proizvodih,
materialih in vsem mogočem izgubijo v računovodstvih bolnišnic, čeprav bi lahko priseben kupec z njihovo pomočjo
zelo preprosto ugotovil številne možnosti za racionalizacijo stroškov in zaznal verjetna korupcijska tveganja (Ihan,
A., 22. 2. 2014).
21
ZZZS navzven ugovarja, administrira, nelogično odreja in spreminja cene, ki spravljajo v nemogoč položaj
zdravstvene izvajalce. A na koncu se zaradi stomilijonskih izgub, zaradi katerih bi takoj odletelo vodstvo vsake
normalne zavarovalnice, nihče ne razburja, ker vsi vedo, da ZZZS tako ni opravilno sposoben (Ihan, A., 22. 2. 2014).
22
V zvezi z ZZZS se pogosto javno izpostavlja njegove nizke stroške poslovanja (4 %), vendar pri tem velja, da če
ZZZS nima vzpostavljenega nikakršnega sistema nadzora (v primerjavi z zavarovalnicami), s tem nima stroškov.
Vsak kakovosten nadzor stane, njegove koristi pa bistveno presegajo strošek. Zakaj torej ZZZS ne vpelje takšnega
nadzora – in zakaj si še prizadeva iz sistema povsem izriniti tiste, ki ta nadzor vršijo (zavarovalnice)? Zdi se, da si tega
nadzora in s tem zmanjševanja cen politika niti ne želi.
18
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In kako v tako reguliranem sistemu delujejo bolnišnice? Ker ZZZS plačuje brez pravega
nadzora, mu bolnišnica zaradi lastnega interesa seveda ne bo razkrila, kakšne so resnične
cene njenih storitev. Če ji je to pač omogočeno, bo pobirala dobiček na precenjenih storitvah
in z njimi pokrivala izgubo na podcenjenih. Bolnišnice so v tem podobne podjetju – delajo
predvsem tisto, kar se jim zaradi računovodskih napak neinformiranega ZZZS najbolj
splača.23
Glede na to, da so v pravu Evropske unije zdravstvene storitve opredeljene kot tržne storitve,
je delovanje javnih zdravstvenih ustanov sporno tudi z vidika varstva svobodne konkurence.
Javni zdravstveni zavodi s svojo dejavnostjo nastopajo na trgu. Pri tem uporabljajo sredstva,
delovno silo in plačila, ki so zagotovljeni iz javnih sredstev (nedovoljen pojav prikritega
subvencioniranja dopolnilne dejavnosti iz javnih virov). Deklarirajo se kot neprofitne
organizacije, a so dejansko profitne, pri čemer izrabljajo ugodnosti neprofitnih organizacij
glede državnega in občinskega financiranja ter prednosti profitnih organizacij ustvarjanja
prihodkov na trgu. V primerjavi z zasebnim sektorjem so torej v bistveno ugodnejšem
položaju, ker del stroškov poslovanja prenašajo na državo (sredstva in delovno silo). Gre za
razmerje nelojalne konkurence do zasebnopravnih ponudnikov istih storitev.24
Enake anomalije se širijo tudi na raven zasebnikov – koncesionarjev. Zasebnik v takem
sistemu skuša delati tisto, kar ZZZS preplačuje, ne pa tistega, kar je podplačano. Posledica
tega – tj. netransparentnih računov v javnem zdravstvu – pa je tudi popolno razvrednotenje
zdravnikovega dela.25
5 KAKŠNE SPREMEMBE SO POTREBNE, DA BI ZDRAVSTVENI SISTEM IZŠEL
IZ (VSAJ NEKATERIH) TEŽAV
Kakšne spremembe je torej treba vpeljati v zdravstveni sistem, da bi izšel iz težav? Zmeda
mnenj, predlogov in hitrih rešitev je neizmerna, a dejstvo je, da se mora sistem obrniti k
bolniku. Sistem mora ob tem postati strokovno, finančno in organizacijsko samostojen in
sposoben preživeti. A kako to doseči?
Da bi lahko presegli dozdajšnjo neučinkovitost, je treba vzpostaviti konkurenco. Prvi korak
do tega je gotovo liberalizacija izvajanja zdravstvene dejavnosti. Vsem, ki želijo izvajati
zdravstvene storitve, je treba omogočiti enakopraven vstop na trg teh storitev. Izvajalci bodo
prisiljeni delati čim bolje za svoje paciente, vse to pa bo vplivalo tudi na njihovo ekonomiko
in kakovost. Tu je vzor lahko Nizozemska s svojim modelom zdravstvenega sistema, ki velja
za najboljši in do uporabnika najprijaznejši zdravstveni sistem.
Nizozemska je svoj model zdravstvenega sistema po dolgoletnih pripravah vpeljala leta
2006. Cilj njihove reforme, tako zdravstvenega in socialnega varstva kakor tudi financiranja,
je bil zagotoviti univerzalno zdravstveno zavarovanje za vse, vzpostaviti trg pri zakupu
zdravstvenih storitev, kar bi povečalo učinkovitost in kakovost storitev, ter povečati
odgovornost posameznika za zdravje in za racionalno rabo zdravstvenih storitev. Za sistem
je značilna močna regulatorna in nadzorna vloga države, vendar pa je lastništvo bolnišnic
Ihan, A., 5. 4. 2014.
Grumerec, J., 2014.
25
Ihan, A., 5. 4. 2014: Zaslužek se skriva samo še v preprodaji materialov (gre sicer za pretiravanje, je pa razvrednotenje
dela zdravnika izrazito in pretirano; pri tem še zlasti bode v oči plačilo dežurstev, ki je minimalno oziroma nevredno
odgovornosti, ki jo ima zdravnik, in njegovega časa). In to je ena od izredno velikih anomalij sedanjega sistema.
23
24
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mešano, poznajo tako zasebne kot neprofitne in javne bolnišnice v lasti lokalnih skupnosti.
Tako na ravni izvajalcev kot tudi financiranja ter uporabnikov se želi doseči čim višjo stopnjo
učinkovitosti na temelju konkurenčnosti (bolniki izbirajo, kje se bodo zdravili).26
Prav tako se je treba dogovoriti oziroma primerno določiti, kaj sploh lahko financiramo z
denarjem, ki ga imamo na voljo (približno 3,1 milijarde evrov). Primarni cilj financiranja ne
sme in ne more biti financiranje državnih zavodov (javnih izvajalcev zdravstvenih storitev),
marveč bi morala na prvo mesto stopiti zdravstvena oskrba ljudi. Bolnišnice, javne ali zasebne,
bi morale poslovati same in pod enakimi pogoji ter si konkurirati na trgu, gospodarile bi z
zaslužkom, ki bi ga pridobile z učinkovitim zdravljenjem bolnikov.27 Tisti, ki ne bodo zmogli
biti konkurenčni s kakovostjo in ceno storitev, morajo doživeti enako usodo kot neuspešna
podjetja.
Ti subjekti bi tudi morali izdajati račune z vso potrebno specifikacijo za vsako storitev in vsak
material. Zdaj je račun le skupen, torej brez specifikacij, zato je lahko v njem skrito karkoli.
Specificirana bi morala biti tako delo kot tudi uporabljeni material. Tak račun bi skupaj z
nujno informatizacijo zdravstva zagotovo pripomogel k razčiščevanju cen.
Sistemska sprememba ne prenese, da bi ZZZS v prihodnosti ohranil enako vlogo. Postane
naj del državne uprave, kar glede na svojo vlogo neformalno že je. Če ZZZS zagovarja,
da zdaj, ko sicer ima denar, ne more storiti nič, zakaj bi mu naivno verjeli in mu to moč
podelili v prihodnosti, spet naivno pričakujoč, da bo začel delati bolje. Verjamemo pa, da bi
strokovnjaki ZZZS in ministrstva za zdravstvo že zmogli upravljati zdravstveni trg. Seveda pa
je ob morebitni novi vlogi ZZZS in resornega ministrstva treba na novo urediti tudi status
– lastništvo bolnišnic. Zdajšnja logika biti lastnik na eni strani in na drugi strani sam sebi
določati oziroma zapovedovati nižanje stroškov namreč ne zdrži.28
In seveda, zavarovalnicam, ki so veliki plačniki zdravstvenih storitev, je treba omogočiti, da
prevzamejo aktivno vlogo – imeti morajo pravico dejavno sodelovati pri sklepanju dogovorov
z izvajalci zdravstvenih storitev za tiste storitve, ki jih pokrivajo (tudi v primeru delitve na dva
dela, na košarico A, ki bi bila krita iz obveznega zavarovanja, in košarico B, ki bi jo pokrivala
zasebna sredstva iz klasičnega zavarovanja, kot je zamišljeno v sklopu prenove aktualnega
sistema). Zavarovalnice se zagotovo lahko bolje pogajajo z izvajalci, kot pa to velja za ZZZS.
In kaj je treba narediti z zdravniki? Zdravniki se na vse zahtevnejše delovne razmere in
brezposelnost (trenutno je brezposelnih 184 zdravnikov, po oceni zdravniške zbornice pa
celo 400) ter na to, kakšen odnos imajo do njih javnost in bolniki, odzivajo tako, da se jih
vse več odloči sprejeti delo zunaj Slovenije. Glede na visoko ceno njihovega izobraževanja
(»cena« npr. specialista je nekaj manj kot 300 tisoč evrov) in veliko dejanskih odhodov v tujino
bo lahko to za našo državo kmalu pomenilo sistemsko katastrofo. Ali bo celotno podeželje
kmalu ostalo brez zdravnikov? To in pa plačna uravnilovka (vseeno je, ali si dober in garaš ali
pa si slab in len, kot zdravnik si plačan enako) sta rak rana za delo zdravnikov.29 Zato bi moralo
Rednak,. A., 10. 3. 2014.
Bolnišnic tako tudi ne bi prignali v današnjo situacijo, ko se namesto z razvojem storitev, ki bi jim prinašale več
bolnikov in več zaslužka, ukvarjajo s preživetjem na način, da se branijo bolnikov, ne zaposlujejo novih zdravnikov
in omejujejo preiskave zaradi nižanja stroškov (Ihan, A., 20. 6. 2013).
28
Strokovnjaki ZZZS bi zapolnili večino vrzeli v znanju in kadrih ministrstva za zdravje. Zaradi pomanjkanja
ljudi namreč ministrstvo strokovno ne obvlada skoraj ničesar, hkrati pa ima pooblastila za obvladovanje vsake
podrobnosti v zdravstvu (gradnjo, nabavo materiala, celo za zaposlitve) (tako Ihan, A., 20. 7. 2013).
29
V zdravstvenem sistemu je preveč nesposobnih, ki so sposobni samo onesposobiti sposobne (tako Čokl, L., 30. 11.
2013).
26
27
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veljati, da je treba zdravnikom zagotoviti vrednotenje, delo in zaslužek, kakršne si zaslužijo,
in tudi njihovo odgovornost obravnavati primerno in izenačujoče z drugimi profili. Tudi tako
lahko povrnemo zaupanje v zdravstvo, za kar si, vsaj na papirju, zelo prizadevamo.
5.1 Ali je slovenski zdravstveni sistem še solidaren?
Če pogledamo le sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, v njem zagotovo obstaja
veliko razlik v t. i. solidarnostnih obveznostih med posameznimi kategorijami zavarovancev.
Prispevki povprečnega zaposlenega in nekaterih posebej »privilegiranih« kategorij
zavarovancev se izjemno razlikujejo, pri tem pa so zgolj navidezno sorazmerni z ekonomsko
močjo privilegiranih skupin.
Te anomalije so zdaj manj vidne, saj je posameznikova percepcija plače naravnana na uvid
neto plače, pozablja pa se na bruto plačo. Če bi bil sistem plačevanja prispevkov tak, da bi
morali zavarovanci sami, iz žepa, plačati »prispevek« za obvezno zdravstveno zavarovanje,
in bi uvideli, koliko v resnici plačajo in kaj za to dobijo, bi to nedvoumno spremenilo splošno
dojemanje. Ugotovili bi namreč, da nekdo, ki prejema neto plačo 600 evrov, prispeva za
zdravstvo 50 evrov, tisti, ki zasluži 10.000 evrov, pa 1500. In k temu dodamo še 28 evrom
premije dopolnilnega zavarovanja. Nesolidarnost in nepravičnost torej nastajata predvsem
v obveznem in bistveno manj v dopolnilnem delu zavarovanja. In če izpostavimo še skupine,
ki so še posebno privilegirane (tj. upokojence), potem je absurd popoln. A na splošno, dokler
bo veljalo, da je obvezno zdravstveno zavarovanje »zastonj« (ker je iz bruto dohodka), se
javno mnenje še dolgo ne bo spremenilo.
Da, sistem je še zmeraj solidaren, a glede sorazmernosti višine plačil in plačilnih sposobnosti
zagotovo ni urejen primerno. Če pogledamo, koliko posameznik dobi za sicer zelo različne
zneske plačila, je odgovor jasen – enako. Vsem je vse na enak način enako dostopno ali
nedostopno. Če je prvo še sprejemljivo, pa se v drugem primeru tisti, ki plačajo veliko,
upravičeno jezijo.
5.1.1 Socialna kapica kot primeren korektiv
Socialna kapica pomeni omejitev osnove za obračun in plačilo prispevkov, v konkretnem
primeru prispevkov za zdravstveno zavarovanje.30 Za zneske nad omejitvijo se prispevki ne
obračunavajo in ne plačajo (zakonska ureditev določa, da zaposleni plačujejo enak odstotek
glede na bruto plačo).
Glede socialne kapice velja, da so si argumenti, ki govorijo v prid njeni uvedbi in na drugi
strani proti njej, izrazito nasprotni. V nekaterih državah EU je namreč socialna kapica vpeljana.
Argument v prid socialni kapici je tudi ta, da naj glede na to, da so pravice, ki izhajajo iz
sistemov socialne varnosti, omejene, enako velja tudi za vplačila prispevkov v socialna
zavarovanja. Socialna kapica bi odpravila nepravičnost socialnega sistema, ki finančno
nadpovprečno obremenjuje tiste, ki glede na svojo visoko plačo prekomerno prispevajo v
socialna zavarovanja.31
Po dosegljivih podatkih je bila meja socialne kapice (torej ne izrecno za prispevke za obvezno zdravstveno
zavarovanje) leta 2010 določena na znesek bruto plače v višini 40.856,50 evrov.
31
Slokan, 12. 4. 2014.
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Nasprotniki uvedbe socialne kapice konkretno za obvezno zdravstveno zavarovanje navajajo,
da je univerzalno in obvezno – zavarovancem ni treba skleniti pogodbe o zavarovanju
niti jim ni treba vnaprej določiti obsega zavarovanja. Posameznik naj bi bil upravičen do
zdravstvenih storitev le na osnovi medicinske indikacije – koriščenje zdravstvenih storitev je
tako (praviloma) neomejeno glede na potrebe zavarovane osebe.32
Prav (pravilo) neomejene pravice koriščenja zdravstvenih storitev glede na potrebe
zavarovane osebe pa je tisto, kar omaje argumente nasprotnikov socialne kapice, seveda
v sistemu, kakršnega imamo. Dejstvo je namreč, da sistem obveznega zavarovanja zgolj
teoretično zagotavlja neomejene pravice glede na potrebe, praktično pa je prav zato, ker
so vsi, torej tisti, ki plačujejo veliko, in tisti, ki plačujejo malo ali nič, izenačeni v negotovosti
realnega prejemka. Tudi zato velja, da odsotnost socialne kapice, praviloma pri osebah z
višjo stopnjo izobrazbe in z višjimi dohodki, zaradi širjenja osnov za plačilo zdravstvenih
prispevkov, povzroča manjšo željo po, denimo, dodatnem delu (npr. delo po avtorskih
pogodbah), saj gre večina plačila za prispevke in dohodnino.
6 DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
V medijih je dopolnilno zdravstveno zavarovanje večkrat ožigosano kot eden od bistvenih
krivcev za aktualno slabo stanje zdravstvenega sistema. Zavarovalnicam, ki tržijo dopolnilno
zdravstveno zavarovanje, se očita predvsem visoke stroške poslovanja33 in preživetost sistema
dvojnega plačevanja vsakega produkta, po katerem je zdajšnje dopolnilno zdravstveno
zavarovanje pravzaprav obvezno zavarovanje.
Spričo navedenega se zelo pogosto pojavlja predlog, da bi dopolnilno zdravstveno
zavarovanje odpravili. Vendar je to politična in demagoška ideja, kjer dodaten denar obstaja
le na papirju. Ukinitev bo s seboj prinesla velik primanjkljaj, ker bo obvezno zavarovanje
tako kot zdaj ta denar enkratno porabilo. Storitev bo tako treba doplačati iz žepa (tudi
ostareli). Morda se bodo stroški prevalili samo na bolnike. Tudi uvedba višjih dajatev iz bruto
plač bi bila povsem napačna. Najprej zato, ker bi spet trpela konkurenčnost gospodarstva
zaradi višjih dajatev, prav tako bi morali zdravi in mladi plačevati bistveno več, starejši, ki
ne prejemajo plač, pa nič. Ukinitev dolgoročno torej ne prinese nič, potrebna je sistemska
sprememba.34
Za odpravo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja si najbolj prizadevajo tisti, ki želijo
ohraniti zdajšnji sistem, ker imajo od natančno takšnega, kakršen je, največje koristi. Če
je sistem nekonkurenčen, omogoča monopole. Iz sistema se torej zagotovo želi odstraniti
tistega, ki se zna z dobavitelji pogajati in znižati cene. To pa so samo zavarovalnice.
Slokan, 12. 4. 2014.
Primerjavo se dala z ZZZS, ki se javno ponaša z nizkimi stroški poslovanja. No, ob tem ne ZZZS ne kdo drug javno
ne pove, da npr. ZZZS od zavarovalnic zahteva visoka plačila za vzdrževanje kartičnega sistema (KZZ, 2 milijona
letno), da zavarovalnice izdajajo račune, izterjujejo neplačane premije, kar za ZZZS delajo drugi – zato tudi stroškov
s tem ne more imeti. Da seveda o nadzoru, ki pri ZZZS ne obstaja, sploh ne govorimo.
34
Pogoji, da bi se lahko osnovna košarica zdravstvenih storitev financirala samo iz javnih sredstev, bodo izpolnjeni
šele tedaj, ko bosta obseg storitev v košarici in višina prispevka določena tako, da se bodo izvajalcem plačale vse
opravljene storitve po tržnih cenah. Taka košarica bo (če se obvezni prispevki ne bodo precej povišali) ustrezno
manjša in namesto dopolnilnega bomo potrebovali dodatna zavarovanja, ki jih bodo ponudile zavarovalnice. Do
tedaj pa ostaja dopolnilno zavarovanje edini blažilec posledic zmanjšanja obsega javnih sredstev za zdravstvo
(tako Kovač, 25. 3. 2014).
32
33
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Pravilno vprašanje torej ni, ali dopolnilno zavarovanje ukiniti ali ne ukiniti, kajti jasno je, da
bi morebitna ukinitev prinesla še bistveno večje pomanjkanje denarja, kot ga manjka zdaj.
Vprašanje je, kako in kdaj ljudem jasno povedati (in se tudi odločiti), ali želimo vzdrževati tak
sistem, kot ga imamo (torej teoretično solidarnost), ali pa želimo vanj, tudi po vzoru dobrih
praks iz tujine, vnesti t. i. elemente trga.
7 ALI OBSTAJA ZAUPANJE V ZDRAVSTVO?
Samo sistem, katerega prioriteta je pacient, vzgaja samozavestne in zahtevne paciente, ki niso
pasivni, ampak se pozanimajo o zdravnikih in tako sami ločijo med dobrim in slabim delom
le-teh. Ker pa je v Sloveniji zaradi poprej navedenih anomalij sistem uravnan z omejevanjem
dostopa do zdravstvenih storitev (preko čakalnih vrst), sam ustvarja nejevoljne paciente, ki
verjamejo v razpadanje zdravstva in nujnost lovljenja vzporednih poti (korupcija), ker pač
sistem ne deluje. Vendar taki pacienti tudi kot davkoplačevalci kmalu ne bodo več naklonjeni
podpiranju zdravstva kot javnega sistema in bodo glasovali za razpad sistema.35
Precej kritično je treba gledati tudi na t. i. defenzivno medicino. Zdravniki zato, da se
zavarujejo pred odškodninskimi zahtevki, ki jih je zmeraj več, zaradi bojazni pred javno in
nejavno kritiko, ki je podžgana z vsakodnevnim medijskim linčem zdravnikov, ne ravnajo
racionalno. Veliko preiskav ali pa načinov zdravljenja v ničemer ne izboljša stanja bolnikov.
Tu so potem še ukrepi podaljševanja življenja za vsako ceno, ki so povezani z visokimi stroški,
posledica česar je tudi manj sredstev za tiste, ki so do zdravljenja bolj upravičeni. Namerno
sem zapisal bolj upravičeni, a kdo bi si želel biti v vlogi boga, ki bo odločal in izbiral. Kdo bo
odločal o tem, kaj je za posameznika smiselno in kaj ohranja njegovo dostojanstvo? Vendar je
tudi to stvar medicine, zdravstva, in tudi tako se na nek način vrača zaupanje – ko se storitve
ne izvajajo zaradi storitev samih, marveč v korist bolnika.
8 KAJ PA POLITIKA?
Politika z vsakim svojim korakom dokazuje, da ne zna ali ne želi videti zdravstvenega sistema
kot celote ter da nima prave želje, da bi vsaj začela primerno in sistemsko reformo. Če bi
namreč želela morebitni reformi sploh dati pravo vsebino, bi k njeni pripravi povabila vse
deležnike v zdravstvenem sistemu.36 Tako pa prezre oziroma namerno izloča zavarovalnice,
ki so kot plačniki zdravstvenih storitev pomemben del sistema. To je na zadnjem posvetu
»Slovenija 2030 – Javno zdravstvo, ki je potekalo sredi aprila 2014, dokazal tudi predsednik
države, ki je posvet sklical. Navzoči so bili predstavniki zdravnikov, seveda ZZZS in izvajalcev
(bolnišnice), ne pa tudi predstavniki zavarovalnic. In kako naj razumemo poziv predsednika, ki
je povabljenim postavil dve temeljni vprašanji: kakšni bi morali biti ukrepi za rešitev zdravstva
in zasnova zdravstva za prihodnost. Če namreč vprašanja naslavlja na tiste, ki že do zdaj niso
zmogli narediti nikakršnega aktivnega koraka naprej, je to zgolj pesek v oči javnosti.
Ihan, A., 29. 6. 2013.
Zanimive so nekatere kolumne. Tako Ihan piše, da je predsednik stranke Desus Karel Erjavec pravilno zaslutil, da
bi vsako razčiščevanje računov v zdravstvu povzročilo tudi razčiščevanje računov v pokojninskem sistemu. Zato je
poskrbel, da se je strankarsko znebil zdravstvenega resorja, da bo lahko za naslednje predvolilne potrebe le-tega
mirno »razsuval« z argumentom, da morajo zdravniki naprej počistiti pred svojim pragom. Tako v predvolilnem času
ne bo neprijetnih vprašanj, zakaj se upokojenci subvencionirajo iz državnega proračuna in ob tem še iz zdravstvene
blagajne (Ihan, 15. 4. 2014).
35
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9 SKLEP
Kakšna je prihodnost zdravstva in s tem naša prihodnost? Morali si bomo urediti sistem, ki se
ne bo sesul sam vase in nas potem prisilil, da gradimo iz pepela. Nekateri opozarjajo, da se
nam utegne zgoditi prav to. Ker je vse preveč govorjenja in premalo udejanjenih ukrepov. In
preveč ideološkega in vnaprejšnjega nasprotovanja. In prav vse omenjeno vodi v dramatičen
proces: ljudje odhajajo v tujino, pa ne le zaradi dela, marveč tudi zato, ker v takšni družbi
preprosto nočejo več živeti. In ker najpogosteje odhajajo više izobraženi, se nam dogaja
»razredčina« pameti. Vedno več je samo povprečnih, ki zasedajo zmeraj več pomembnih
mest. In povprečni lahko sprejemajo samo povprečne odločitve. In ti nas ne bodo mogli
potegniti iz blata.
Si torej zaslužimo to, kar imamo, ali pa smo sposobni spremeniti razmere tako, kot nam
kažejo vzori iz tujine. Ni namreč treba odkrivati ničesar novega, le moč za izvedbo je treba
najti. In preseči ideološke delitve, ki si jih nekateri prizadevajo prikazati kot strokovne delitve.
A te, gledano objektivno, ne obstajajo. Za začetek pa naj vlada zdravje razglasi za glavno
prioriteto – uradno, ne le na simbolni ravni.
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POKOJNINSKE RENTE PO NOVEM
NEW PENSION ANNUITIES
MAG. MAJA GOLOVRŠKI, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
Nova zakonodaja prinaša v primerjavi z obstoječo prakso izplačevanja več omejitev v ponudbi
na trgu rent iz naslova PDPZ. Odpira dilemo med zaščito zavarovanca pred potencialno
napačno odločitvijo o obliki rente na eni strani in na drugi strani med tem, da bi mu prav večja
možnost izbire omogočila, da bi lahko izplačila v starosti bolj prilagodil svojim pričakovanim
potrebam. Po zgledu prakse v tujini lahko ugotovimo, da se rentna izplačila razvijajo v smeri
vedno večje prilagodljivosti (sočasno z zmeraj večjo transparentnostjo) tega produkta, zato
ocenjujemo, da zdaj določene omejitve pri oblikovanju rentnih produktov pomenijo zgolj
prehod iz predhodno uveljavljenih pospešenih (t. i. turbo) oblik izplačil v bolj konzervativne
produkte, ki bodo predstavljali temelj za nadaljnji razvoj.
ABSTRACT
The new legislation brings several limitations in the market offer of annuities on the basis of
the Voluntary Supplementary Pension Insurance in comparison to the existing practice of
payments. It opens the dilemma of the protection of the Insured against a possible wrong
decision regarding the choice of the annuity type in comparison to the fact that the possibility
to choose among several types of annuities would mean that the Insured can adapt the
manner of payments in old age to his/her expected needs. With regard to the practice
abroad we can establish that the development of annuity payment goes in the direction of
the increasing flexibility (simultaneously with the increasing transparency) of this product,
therefore we estimate that the present determined limitations for the formation of annuity
products mean only the transition from the previously established accelerated (turbo) forms
of payments towards more conservative products, which represent a foundation for further
development.
1 Uvod
Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 2012 (v nadaljevanju
ZPIZ-2),1 ki je začela veljati 1. januarja 2013, je vnesla nekaj sprememb tudi na področje za
izplačevanje pokojninskih rent iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v
nadaljevanju rente iz PDPZ). Prinesla je nov pokojninski načrt za izplačevanje doživljenjske
(ne pa več nujno mesečne) pokojninske rente ter podzakonski akt, ki ureja način in pogoje
izplačevanja. Od 1. januarja 2015 bo tako treba rente iz PDPZ izplačevati v skladu z določili
1

Uradni list RS, št. 96/2012 s spremembami, v nadaljevanju ZPIZ-2.
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posebnega pokojninskega načrta, ki bo sprejet v skladu s Pravilnikom o podrobnejših
pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata
pri izračunu pokojninske rente.2 Pokojninski načrt za izplačevanje bo moral, prav tako kot
obstoječi pokojninski načrt za vplačevanje, odobriti minister, pristojen za delo, izvajalec pa
bo nato predlagal še vpis v posebni register pri davčni upravi Republike Slovenije. Praksa
izplačevanja rent iz PDPZ, ki se je oblikovala v zadnjih nekaj letih, se bo na tej podlagi
nedvomno spremenila. Kakšne bodo torej po novelirani zakonodaji – tudi z ozirom na oblike
pokojninskih rent, ki že dlje časa obstajajo v tujini – možne oblike pokojninskih rent pri
nas?
2 Izplačevanje rent iz PDPZ po novem
2.1 Po določilih Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih
zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente
Pravilnik o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska
družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente (v nadaljevanju Pravilnik), sprejet na
podlagi četrtega odstavka 348. člena ZPIZ-2, določa pogoje in način izračunavanja rent iz
PDPZ. V primerjavi z dozdajšnjo ureditvijo, ki je predvidevala zgolj to, da gre za doživljenjsko
obliko mesečne pokojninske rente, se po novem rente iz PDPZ določajo z ozirom na več
pogojev in ob upoštevanju nekaterih omejitev:
1. višino zneska mesečne rente,
2. višino zbranih sredstev posameznika – višino odkupne vrednosti ob uveljavitvi pravice
do rente iz PDPZ,
3. najvišjo višino stroškov, ki se lahko upoštevajo v izračunu,
4. obrestno mero, ki se upošteva v izračunu rente iz PDPZ,
5. udeležbo zavarovancev pri dobičku iz poslovanja kritnega sklada.
Znesek rente iz PDPZ oziroma posameznega izplačila po novem ne sme biti nižji od 30
evrov. Pokojninski načrt za izplačevanje mora tako določati, da se renta takrat, ko znesek
mesečne rente ne dosega 30 evrov, izplačuje kot četrtletna, polletna ali letna renta, in sicer
z ozirom na to, kdaj je dosežna omejitev tega zneska. Iz navedenega razloga ne moremo
govoriti nujno o mesečni renti, mogoči pa so tudi različni zneski posameznih izplačil (višine
rent). Nadalje ugotovimo, da so omejitve izplačil povezane z višino odkupne vrednosti, ki
jo ima zavarovanec ob uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine (rente iz PDPZ).
Ko odkupna vrednost zbranih sredstev ne presega 5.000 evrov, posebna omejitev pri obliki
rente ni predpisana. Slednja je določena, ko je odkupna vrednost višja od 5.000 evrov in nižja
od 20.000 evrov ter ko je enaka ali višja od 20.000 evrov. V prvem primeru znesek najnižje
rente, ki se izplačuje četrtletno, ne sme biti nižji od 30 evrov. To dejansko pomeni, da bi
bila mesečna renta – če predpostavimo enake zneske izplačil – ki se mora sicer izplačevati
četrtletno, vsaj 10 evrov. Zavarovancu je sicer mogoče v tem primeru ponuditi različne
zneske izplačil, vendar znotraj omejitve minimalno 30 evrov kot četrtletna renta. V drugem
primeru, ko imamo odkupno vrednost 20.000 evrov ali več, poprej omenjeni pravilnik obliko
rente v smislu njene višine omeji tako, da visoka mesečna renta ne presega dvakratnika
nizke mesečne rente. To pomeni, da bi posameznik lahko prejemal mesečno rento v višini,
na primer, X, po izteku določenega zajamčenega obdobja, pa (le) še v višini X/2.
2

Uradni list RS, št. 110/2013.
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V izračunu – ceni rente iz PDPZ bo izplačevalec lahko upošteval obrestno mero ali časovno
strukturo obrestnih mer, ki ne bo višja od 1 in nižja od 4 odstotkov, ter stroške v višini
največ 12 odstotkov od rente, ki bo izplačana zavarovancu (dejansko torej nekoliko več kot
12 odstotkov). Posebej bo lahko upošteval tudi stroške poslovanja po določilih zakona, ki
ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje. Ti dodatni stroški so tako lahko, denimo,
izplačila iz naslova davka na dobiček, obresti za kredite, ki jih v skladu s tem zakonom najema
v imenu in za račun pokojninskega sklada za izplačevanje, stroški posredovanja pri nakupu
in prodaji vrednostnih papirjev, zmanjšani za strošek borznoposredniške družbe oziroma
banke, izplačila po pogodbah z depozitarjem, nadomestila oziroma stroški nadzora.3 V
breme sredstev sklada se po novem ne sme obračunavati upravljavska provizija.
Zavarovanci bodo ne glede na obliko rente udeleženi pri morebitnem ustvarjenem dobičku
iz poslovanja kritnega sklada, oblikovanega posebej za izplačevanje rent iz PDPZ. Pripisu
dobička se nameni najmanj 90 odstotkov pozitivnega tehničnega rezultata preteklega
obračunskega obdobja, pri čemer se polovica od tega vsako leto pripiše zavarovancu v obliki
povišanja rente, nerazporejeni znesek pa je namenjen kritju izgub iz naslova negativnega
tehničnega rezultata. Vsota teh nerazporejenih zneskov tehničnih rezultatov po pripisu
dobička v obliki povišanja pokojninskih rent ne sme biti višja od vsot zneskov v višini 20
odstotkov matematične rezervacije posameznega zavarovanca ali zneska 12 mesečnih rent
zavarovanca, pri čemer se upošteva višji znesek od obeh.
2.2 Primeri izračunov
Do zdaj zapisano pomeni v številkah in ob upoštevanju navedenih predpostavk, kot sledi.
Primer 1:
Predpostavke: oseba, stara 65 let, višina odkupne vrednosti 5.000 evrov, stroški 12 %, tehnična
obrestna mera 2,75 %, udeležba na dobičku ni upoštevana
1. mesečna renta z enakimi zneski izplačil brez zajamčenega obdobja izplačevanja približno
22,5 evra;
2. pospešena renta v razmerju 1 : 2 s 3-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
38 evrov mesečno, nato 57 evrov četrtletna (19 evrov mesečna) renta;
3. pospešena renta v razmerju 1 : 2 s 5-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
35 evrov mesečno, nato 52,5 evra četrtletna (17,5 evra mesečna) renta;
4. pospešena renta v razmerju 1 : 2 z 8-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
31 evrov mesečno, nato 46,5 evra četrtletna (15,5 evra mesečna) renta;
5. pospešena renta v razmerju 1 : 6 s 3-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
72 evrov mesečno, nato 36 evrov četrtletna (12 evrov mesečna) renta;
6. pospešena renta v razmerju 1 : 6 s 5-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
56 evrov mesečno, nato 54 evrov polletna renta (mesečna in četrtletna renta nista možni,
ker ne dosežeta 30 evrov;
7. pospešena renta v razmerju 1 : 6 z 8-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
42 evrov mesečno, nato 42 evrov polletna renta (mesečna in četrtletna renta nista možni,
ker ne dosežeta 30 evrov);
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Uradni list RS, št. 6/1994, 68/1996, 25/1997, 32/1997,
10/1998, 26/1999, 56/1999, 31/2000, 110/2002; četrti odstavek 42. člena v zvezi s 17. in 115. členom ZISDU-1.
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8. pospešena renta v razmerju 1 : 12 s 3-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
92 evrov, nato 46 evrov polletna renta (mesečna in četrtletna renta nista možni, ker ne
dosežeta 30 evrov);
9. pospešena renta v razmerju 1 : 12 s 5-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
65 evrov, nato 32,5 evra polletna renta (mesečna in četrtletna renta nista mogoči, ker ne
dosežeta 30 evrov);
10. pospešena renta v razmerju 1 : 12 s 8-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
46 evrov, nato 46 evrov letna renta (mesečna, četrtletna in polletna renta niso možne, ker
ne dosežejo 30 evrov).
Primer 2:
Predpostavke: oseba, stara 65 let, višina odkupne vrednosti 10.000 evrov, stroški 12 %,
tehnična obrestna mera 2,75 %, udeležba na dobičku ni upoštevana
1. mesečna renta z enakimi zneski izplačil brez zajamčenega obdobja izplačevanja približno
45 evrov;
2. pospešena renta v razmerju 1 : 6 s 3-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
144 evrov mesečno, nato približno 72 evrov četrtletna (24 evrov mesečna) renta;
3. pospešena renta v razmerju 1 : 6 s 5-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
111 evrov mesečno, nato približno 55,5 evra četrtletna (18,5 evra mesečna) renta;
4. pospešena renta v razmerju 1 : 6 z 8-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
85 evrov mesečno, nato približno 42,5 evra četrtletna (14 evrov mesečna) renta;
5. pospešena renta v razmerju 1 : 12 s 3-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
183 evrov mesečno, nato približno 45,75 evra četrtletna (15,25 evra mesečna) renta;
6. pospešena renta v razmerju 1 : 12 s 5-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
130 evrov mesečno, nato približno 32,4 evra četrtletna (10,8 evra mesečna) renta;
7. pospešena renta v razmerju 1 : 12 z 8-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja ni
mogoča, ker znesek četrtletne rente ne doseže 30 evrov.
Primer 3:
Predpostavke: oseba, stara 65 let, višina odkupne vrednosti 15.000 evrov, stroški 12 %,
tehnična obrestna mera 2,75 %, udeležba na dobičku ni upoštevana
1. mesečna renta z enakimi zneski izplačil brez zajamčenega obdobja izplačevanja približno
67 evrov;
2. pospešena renta v razmerju 1 : 6 s 3-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
216 evrov mesečno, nato približno 108 evrov četrtletna (36 evrov mesečna) renta;
3. pospešena renta v razmerju 1 : 6 s 5-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
167 evrov mesečno, nato približno 83,4 evra četrtletna (27,8 evra mesečna) renta;
4. pospešena renta v razmerju 1 : 6 z 8-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
127 evrov mesečno, nato približno 63 evrov četrtletna (21 evrov mesečna) renta;
5. pospešena renta v razmerju 1 : 12 s 3-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
275 evrov mesečno, nato približno 69 evrov četrtletna (23 evrov mesečna) renta;
6. pospešena renta v razmerju 1 : 12 s 5-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
195 evrov mesečno, nato približno 48,75 evra četrtletna (16,25 evra mesečna) renta;
7. pospešena renta v razmerju 1 : 12 z 8-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
139 evrov mesečno, nato približno 34,8 evra četrtletna (11,6 evra mesečna) renta.
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Primer 4:
Predpostavke: oseba, stara 65 let, višina odkupne vrednosti 20.000 evrov, stroški 12 %,
tehnična obrestna mera 2,75 %, udeležba na dobičku ni upoštevana
1. mesečna renta z enakimi zneski izplačil brez zajamčenega obdobja izplačevanja približno
90 evrov;
2. pospešena renta v razmerju 1 : 2 s 3-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
153 evrov mesečno, nato 76,5 evra mesečna renta;
3. pospešena renta v razmerju 1 : 2 s 5-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
139,5 evrov mesečno, nato približno 70 evrov mesečna renta;
4. pospešena renta v razmerju 1 : 2 z 8-letnim zajamčenim obdobjem izplačevanja približno
124 evrov mesečno, nato približno 62 evrov mesečna renta.
Tabelarični prikaz:

Iz zgornjih primerov izračunov lahko razberemo, da je nova ureditev precej bolj konzervativna
od zdajšnje, po kateri lahko zavarovanec izbira med različnimi oblikami, zlasti pa različnimi
višinami rentnih izplačil. Med njimi so tudi taka izplačila, pri katerih lahko zavarovanec večino
privarčevanih sredstev počrpa v določenem začetnem zajamčenem obdobju varčevanja,
nato pa prejema le simboličen znesek. Menimo, da tudi v tem primeru velja, da nobena
skrajnost ne doseže svojega namena. Slednjega vidimo v tem, da ima zavarovanec možnost
za svoja privarčevana sredstva kupiti rento, ki ustreza okoliščinam, v katerih se je znašel ali
jih lahko z gotovostjo pričakuje (npr. hujša bolezen, slabo zdravstveno stanje). Pri tem pa
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ne sme iti za očitno izigravanje davčne ali druge zakonodaje (npr. za simbolično obročno
izplačilo, ki zagotovi, da se celoten znesek obdavči polovično).4
2.3 Uveljavitev pravice do rente iz PDPZ
Po določilih ZPIZ-2 ima zavarovanec pravico samostojno izbrati izplačevalca pokojninske
rente. Zakon pri tem ne razlikuje več med situacijama, ko je izplačevalec rente iz PDPZ druga
oseba od prvotnega izvajalca PDPZ, ureja pa situacijo, ko ima zavarovanec sredstva pri
različnih upravljavcih pokojninskih skladov. V tem primeru se zavarovančeva sredstva v smislu
odkupne vrednosti na njegovo zahtevo prenesejo v sklad, namenjen izplačevanju rente iz
PDPZ, ki ga zavarovanec izbere. Kaj v tem smislu predstavlja odkupno vrednost, zakonsko ni
določeno. Ob uporabi drugega odstavka 310. člena ZPIZ-2 gre za vrednost premoženja, ki
je vpisano na osebnem računu zavarovanca, torej za sredstva na vsakem osebnem računu,
ki ga zavarovanec ima. To lahko pomeni ločen račun za individualno PDPZ in kolektivno
PDPZ, za sredstva, ki so na zadržanju ob prenehanju zavarovanja brez izplačila ipd. Zakon
namreč ne predvideva situacije, ko zavarovanec ne poda zahteve za prenos teh sredstev k
istemu izplačevalcu rente oziroma ko dejansko izbere več izplačevalcev pokojninske rente za
sredstva po več računih, kar pomeni, da je mogoče dogovoriti izplačevanje po posameznih
odkupnih vrednostih. V tem primeru bo vsak izplačevalec določal višino rente po pravilih,
kot so opredeljena v njegovem pokojninskem načrtu za izplačevanje, glede na konkretno
višino odkupne vrednosti, ki jo je zavarovanec prenesel k njemu po enem osebnem računu.
Ali to pomeni, da bodo lahko zavarovanci, ki želijo dobiti sredstva izplačana hitreje, višino
zbranih sredstev razdelili na zneske do vključno 20.000 evrov pri različnih izvajalcih PDPZ
in nato dogovorili rente, ki omogočajo izplačila rent tudi v drugačnem razmerju, kot je
1 : 2 v smislu najvišje in najnižje mesečne rente? Takšne situacije zakon in podzakonski akt
eksplicitno ne urejata.
3 Vrste pokojninskih rent NA tujEM
3.1 Razvoj v okviru OECD
Rente postajajo v smislu zagotavljanja finančne varnosti v času po upokojitvi zmeraj
bolj pomembne, zato je Odbor za zavarovanja in zasebne pokojnine, ki deluje v okviru
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (Insurance and Private Pension Committee;
Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), začel večletni projekt
o razvoju rentnih produktov. Ti produkti so po mnenju omenjenega odbora bistveni
instrument faze izplačevanja, posebno pri pokojninskih načrtih z dogovorjenimi prispevki
(ang. defined contribution pension plans), ki lahko posameznika v finančnem smislu varujejo
pred tveganjem dolgoživosti. Odbor je z dozdajšnjimi raziskavami ugotovil tudi, da je trg
V skladu z 42. členom Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006, 90/2007, 119/2007, 10/2008, 92/2008, 78/2008,
125/2008, 119/2008, 20/2009, 104/2009, 10/2010, 13/2010, 20/2010, 43/2010, 106/2010, 103/2010, 9/2011 ZUKD-1, 105/2011, 9/2012 – Odl. US, 24/2012, 30/2012, 40/2012 - ZUJF, 75/2012, 94/2012, 102/2012, 52/2013 Odl.
US, 96/2013, 108/2013, ZDoh-2) se v davčno osnovo od pokojninske rente, kot je odmerjena v skladu z zakonom,
ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
všteva 50 % dohodka, medtem ko se od odkupne vrednosti, ki se izplača v enkratnem znesku v skladu, z določili 108.
člena v povezavi s tč. 9, tretjega odstavka 105. člena všteva v davčno osnovo celotni dohodek.
4
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rentnih produktov zaradi množice različnih produktov razdrobljen. Rente so lahko oblikovane
kot naložbeni produkt (ang. investment annuities) in stroške morebitnih garancij prenašajo
na sklenitelja, na rentnega upravičenca, po drugi strani pa imamo poudarek na rentah kot
na zavarovalnem produktu, ki mora posameznika zaščititi pred tveganjem, ki je povezano s
smrtjo oziroma dolgoživostjo in z zmanjšanjem finančnih sredstev po upokojitvi. Po mnenju
navedenega odbora klasična doživljenjska renta ščiti ljudi pred zmanjšanjem dohodka,
kar se zgodi ob upokojitvi, vendar pa ljudje pogosto podcenjujejo pomen dolgoživosti in
si v ta namen ne zagotovijo dovolj finančnih sredstev. Po drugi strani se spoprijemajo s
težavami tudi ponudniki rent, in sicer zlasti v smislu tveganj, ki so povezana z inflacijo, višjimi
kapitalskimi zahtevami, ter tudi s tveganji, povezanimi z dolgoživostjo in s stroški garancij.
Ne nepomemben vpliv na povpraševanje ima tudi davčna obravnava izplačil, ki je lahko
v različnih državah Evropske unije precej različna. Namen projekta OECD je doseči boljše
razumevanje – in s tem večjo dostopnost – rentnih produktov, značilnosti posameznih vrst
rent in njihovih cen, usmerjen pa je tudi v prodajno prakso razkritij.5
3.2 Oblike rent
Rentne produkte bi lahko razdelili na tiste s takojšnjim začetkom izplačevanja rente (ang.
immediate annuities), ki so navzoči na razvitih velikih trgih, na primer v Veliki Britaniji,
Kanadi, ZDA, Južni Afriki, Švici, na Irskem in v Avstraliji, ter na tiste z odloženim začetkom
izplačevanja rente (ang. deferred annuities). Slednji imajo dve fazi – tj. fazo vplačevanja in
fazo izplačevanja – in so razširjeni na Danskem, v Belgiji, Nemčiji in na Nizozemskem. Če
izpostavimo Veliko Britanijo, za katero je značilen razvit trg pokojninskih rent, zasledimo
več različnih oblik rent s takojšnjim začetkom izplačevanja. To je od različnih oblik
doživljenjskih naraščajočih rent, ki so vezane na inflacijo ali na določeno obrestno mero,
do fiksnih doživljenjskih rent, ki se izplačujejo ves čas v enakem (absolutno določenem)
znesku. Prednost naraščajočih rent je v ohranjanju njihove realne vrednosti, slabost pa v
tem, da so prav iz razloga zagotavljanja tega jamstva v začetnem obdobju izplačevanja
razmeroma nizke (drage). Nasprotno so fiksne rente v začetnem obdobju višje, nato pa z
inflacijo izgubljajo svojo realno vrednost. Zanimive so rente, ki v primeru zavarovančeve
smrti zagotavljajo dodatno finančno varnost tudi zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju
ali osebi, ki jo zavarovanec preživlja (ang. joint life annuities). Lahko gre za določen odstotek
ali celoten znesek rente, ki je bila določena za zavarovanca in se po njegovi smrti izplačuje
zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju oziroma osebi, ki jo zavarovanec preživlja, do
njegove smrti. V primerjavi z navadno rento (ang. single annuity) so tovrstne rente dražje,
saj gre za praviloma daljšo dobo izplačevanja. Tovrstne rente poznajo tudi na Hrvaškem
in Poljskem. V Švici je razvita oblika produkta, pri katerem se dodatno izplačilo rente ob
upokojitvi zavarovanca zagotovi – poleg partnerja – tudi zavarovančevim otrokom, če so ti
še tako mladi, da jih je zavarovanec dolžan preživljati.
Pri izplačilih rent poznamo različne programe enkratnih ali periodičnih dvigov kot tudi
začasnih rent v določenem obdobju ali pred izpolnitvijo določene starosti ter nato obročnih
doživljenjskih izplačil (npr. Singapur, Velika Britanija), obstajajo pa tudi periodični dvigi,
omejeni z višino zbranih sredstev in letnim najvišjim zneskom dviga (npr. v ZDA in Veliki
Britaniji). T. i. prilagodljive rente (ang. flexible annuities), ki se prav tako razvijajo v Veliki
Britaniji, ponujajo hibridni produkt med klasičnimi fiksnimi rentami in periodičnimi dvigi
sredstev iz pokojninskega sklada, saj skušajo združiti najboljše elemente obeh. Pred
5

Http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/AnnuityProducts2013.pdf, pridobljeno 15. 3. 2014.
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dopolnjenim 75. letom je mogoče dogovoriti rento z določenim jamstvom ali kratkoročno
(začasno) rento za dobo do petih let ter nato nakup klasične doživljenjske rente. Sredstva,
ki do nakupa klasične rente ostanejo v skladu, ostanejo investirana, sredstva, ki se namenijo
za nakup prve oblike rente, pa so oplemenitena (jamstvo oziroma lahko višja kratkoročna
renta). Za tovrstne produkte se pogosto odločajo tisti, ki se upokojujejo postopoma ali želijo
zbrana sredstva, ki jih pustijo v skladu, v primeru smrti pustiti partnerju.
Rente za osebe s slabšim zdravstvenim stanjem (ang. impaired annuities) omogočajo višje
izplačilo skozi celotno dobo ali v predvidenem začetnem obdobju, kar je povezano s slabo
zdravstveno diagnozo zavarovanca. Obstajajo pa tudi rente za zavarovance, pri katerih slabo
zdravstveno stanje še ni izkazano, vendar ga je pričakovati zaradi njihovega življenjskega
sloga, na primer kajenja, prekomernega uživanja alkohola, debelosti (ang. enchanced
annuities). Naložbene rente (ang. investment-linked annuities) predvidevajo izplačilo rente
glede na gibanje sredstev (naložbenih točk), ki so investirana v različne oblike naložbenih
instrumentov, pri čemer naložbeno tveganje praviloma nosi zavarovanec. Za razliko od teh
so rente z udeležbo na dobičku (ang. with-profits annuities) oblika izplačil, ki zagotavljajo
določen minimalni znesek, nad njim pa je višina izplačila povezana z morebitno delitvijo
dobička. Pri obdobnih rentah (ang. phased-retirement annuities) se sredstva razdelijo v več
faz, ko so mogoči dvigi sredstev (vse prisotno, npr., v Veliki Britaniji).
Med rentnimi produkti, ki vsebujejo garancijo (jamstvo), poznamo rente z jamstvom
izplačila v primeru smrti (ang. Guaranteed Minimum Death Benefit – GMDB), ki v primeru smrti
zavarovanca v določenem obdobju po začetku izplačevanja zagotavljajo določeno višino
izplačila upravičencu. Rente z jamstvom najnižjega zneska dvigov v času po upokojitvi (ang.
Guaranteed Minimum Withdrawal Benefit – GMWB) omogočajo na primer letna enkratna
izplačila, ki pa skupno ne morejo biti višja od določenega odstotka zneska vseh vplačil ali
drugače določenega zneska jamstva. Zavarovanca varujejo pred naložbenim tveganjem v
času po upokojitvi. Dvigi so pri tej obliki pogosto mogoči v dogovorjenem začetnem obdobju,
nato pa se izplačuje doživljenjska renta. Lahko je določeno minimalno jamstvo na vrednost
zbranih sredstev (ang. Guaranteed Minimum Accumulation Benefit – GMAB) ob upokojitvi, pri
čemer je običajno dogovorjeno tudi začetno obdobje, ko enkratni dvig sredstev ni mogoč.
Zavarovanca ščiti pred izgubo (znižanjem) sredstev v fazi akumulacije zaradi slabih naložb.
Dogovoriti je mogoče zajamčeni donos (ang. Guaranteed Minimum Income Benefit – GMIB),
ki zagotavlja minimalni znesek rente, ki je ves čas enak, ni pa jamstva na sredstva v primeru
enkratnih dvigov.6 Za mnoge rentne produkte je značilna tudi participacija zavarovanca na
dobičku oziroma bonus. To velja zlasti pri rentah, ki imajo obe fazi, torej fazo vplačevanja
in izplačevanja. V teh primerih je jamstvo izvajalca ponavadi nizko (npr. jamstvo vplačil v
fazi vplačevanja, v izračunu rente pa se upošteva 0-% obrestna mera), zavarovanec pa je
udeležen pri delitvi dobička oziroma bonusa, če to omogoča stanje sredstev po izvedeni
izravnavi tveganj (ang. smoothed bonus). Tak način je prisoten, denimo, na Danskem in v Južni
Afriki. Tam poznajo izravnavanje tveganj, ki so povezana z nizkimi donosi in dolgoživostjo
s soudeležbo zavarovancev, pri čemer je bonus, ki ga je zavarovanec deležen, osnovan na
matematičnem izračunu (formuli) uteženega povprečja zadnjih petih let, s poudarkom na
bližnjih letih.
Pri odloženih rentah, katerih trg je velik na primer na Danskem, lahko posameznik izbira med
več oblikami. Mogoče je dogovoriti program izplačil po upokojitvi, delni dvig po določenem
datumu oziroma obdobju in izplačilo preostalih sredstev v obliki doživljenjske rente.
Kling, A., Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften, Ulm, Concepts and Innovations in Life Insurance, Risk
Management by Product design, European Actuarial Academy, Vienna, november 2012.
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Zavarovanec lahko dogovori najprej rento za določeno obdobje, za kar se mora odločiti že v
fazi vplačevanja, in nato preide v doživljenjsko rento. Izvajalec lahko jamči minimalni donos,
in sicer v obeh fazah vplačevanja in izplačevanja, vključujoč kritje za primer smrti. V Nemčiji
so značilne variabilne rente z jamstvom valorizacije, ki je razmeroma nizko, pri katerih si
dobiček delita zavarovanec in izvajalec (izplačevalec) preko sistema bonusov. Ta oblika
produkta je razvita tudi v Belgiji in na Nizozemskem. V Švici so rente pretežno fiksne, pri
čemer je značilno, da faktorje za odmero višine rente za moške in ženske kot tudi individualne
rente ali rente za oba zakonca (partnerja) določa zakon in ne konkurenca na trgu. Kljub
vsemu so rente zasnovane tako, da so ob prevzemanju razmeroma nizkega zajamčenega
donosa (vračilo glavnice) v fazi vplačevanja profitabilne tudi za izvajalce. V Singapurju prav
tako poznajo rente z odloženim začetkom izplačevanja, in sicer tako, da je treba najnižji
znesek, ki bo namenjen za čas po upokojitvi, doseči do 55. leta, medtem ko se renta začne
izplačevati ob upokojitvi. Renta je doživljenjska, do tega minimalnega zneska pa je mogoč
tudi enkraten dvig. V Mehiki, denimo, imajo indeksno obliko doživljenjske rente s takojšnjim
začetkom izplačevanja, pri čemer so uradno predpisani obrestna mera in tablice umrljivosti,
ki se upoštevajo pri izračunu višine rente, prav tako pa višina stroškov, kar pomeni, da med
ponudniki v tem smislu ni konkurence.
3.3 Kaj vpliva na izbiro rente
Na trg rentnih zavarovanj po ugotovitvah OECD vpliva:
• oblika obveznega pokojninskega sistema – bolj, kot je slednji urejen, večje, kot so
pokojnine, manj je prostora za razvoj dodatnih oblik rent;
• obseg, oblika in intenzivnost obveznih prispevkov za varčevanje za starost – višji,
kot so obvezni prispevki in s tem prisila, manj je prostovoljnih odločitev za tovrstno
varčevanje;
• oblika in pomen kolektivnih pokojninskih shem – pokojninski načrti z zagotovljenimi
pravicami (ang. defined benefits) že vsebujejo višino izplačil za starost, medtem ko
pokojninski načrti z zagotovljenimi prispevki (ang. defined contributions) omogočajo
izbiro rente ob upokojitvi;
• davčna ureditev in olajšave (spodbude);
• moč in stabilnost industrije;
• zahteve po višini rezervacij in naložbene omejitve;
• reguliranje cene – tržna ali regulirana;
• dostopnost tehničnih informacij (npr. tablice umrljivosti);
• raven zaupanja in znanje posrednikov;
• dostop do zdravstvenih storitev in zdravstvenega zavarovanja.7
Z vidika zavarovanca vpliva na izbiro rente tudi več dejavnikov osebne narave: kot odločilni
je pri tem opredeljena možnost vplačevanja – varčevanja za starost, poleg tega pa tudi
subjektivno zavedanje o tem, da bo po upokojitvi deležen zmanjšanja finančnih sredstev
iz naslova obvezne pokojnine v primerjavi s plačo. Na izbiro rente nadalje vplivajo stopnja
previdnosti, ki je lastna vsakemu posamezniku, dolgoročno gledanje in racionalno obnašanje
ter izobrazba, poleg tega pa tudi telesna kondicija in zdravstveno stanje.8
Rusconi, R.: National Annuity Markets, Features and Implications, OECD Working Paper on Insurance and private
Pensions, No. 24, OECD publishing, JEL Classification: D11, D14, D91, E21, G11, G38, J14, J26, september 2008.
8
Gessner, S.: Life annuity products, SCOR, Campus Global Life – Product Development and Life Reinsurance, June
12.–18. 2013.
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Sklenemo lahko, da je domača zakonodaja, če gledamo razvoj rentnih trgov in prakso izplačil
v času po upokojitvi v tujini, bistveno omejila možne oblike pokojninskih rent.
4 Zaščita zavarovanca – korak naprej ali nazaj?
Razlog za podrobno pravno urejanje nekega razmerja je lahko v tem, da se strankam, tj.
predvsem močnejši stranki v razmerju, onemogoči ali zmanjša možnosti za »stranpoti«.
To je lahko pozitivno v smislu varovanja interesov šibkejše stranke, ki tako ni prepuščena
samovoljnemu vsiljevanju pogodbenih določil s strani izplačevalca rente. Po drugi strani pa
tak način urejanja razmerij izrazito posega v pravice oziroma upravičenja zavarovanca, ki bi
jih v zvezi z izplačevanjem svojih sredstev lahko imel. Zavarovanec bo imel spričo omejitev,
ki jih prinaša Pravilnik o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica
ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente, dejansko malo možnosti
izbire, pri čemer naj omenimo, da je načeloma način uresničevanja pravic posameznika
mogoče omejiti le z zakonom.9
Skrajni situaciji bi tako bili – ali imeti enake zneske mesečne doživljenjske rente za vse
višine odkupnih vrednosti, kar bi bilo najenostavnejše z vidika razumljivosti produkta, ne
pa prilagojeno potrebam zavarovanca, ali zavarovancu omogočiti, da se odloči tudi za
druge oblike obročnih izplačil svojih sredstev z ozirom na svoje finančno stanje in potrebe,
tveganje, ki ga želi prevzeti, finančno pismenost, glede na svoje zdravstveno stanje ipd. V
tem primeru bi bili produkti kompleksnejši in zavarovancu nekoliko teže razumljivi. Ne glede
na zadnje, menimo, da poteka trend razvoja zavarovalnih produktov na splošno v smeri
zmeraj večje transparentnosti in obveščanja zavarovancev, izrazito v fazi pred sklenitvijo
zavarovalne pogodbe, v smeri vedno večjega prilagajanja potrebam zavarovanca in ne
obrnjeno. Spremenjena ureditev izplačevanja pokojninskih rent lahko celo nakazuje vstop na
to pot, če upoštevamo, da je mogoče dogovoriti nekaj več kot zgolj le enake zneske izplačil
mesečne doživljenjske rente. A ta korak je za zdaj zelo previden. Morda bo že naslednji večji
in bolj suveren ter bo tudi našim zavarovancem omogočil več izbire, izplačevalcem pa več
prostora za razvoj produktov, ki so na tujih trgih že dolgo navzoči.
5 Sklep
Vprašanje o možnih oblikah pokojninskih rent se je pojavilo šele po letu 2010, ko so v sistem
izplačevanja rente iz sklenjenega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
lahko vstopili prvi zavarovanci.10 Takrat smo se izplačevalci pojavili na trgu z različnimi
oblikami rent, zlasti s takimi, ki omogočajo pospešeno izplačilo glavnine sredstev. Naraščajoče
oblike rent v smislu vezave na določeni indeks inflacije ali določeni odstotek obrestne mere
se (še) niso razvile, prav tako zakonodaja ni predvidevala kombinacije enkratnih izplačil in
doživljenjske rente. Glede na časovno kratko, tj. triletno, prakso izplačevanja pokojninskih
rent in razmeroma nizke zneske odkupnih vrednosti, ki so smo jim bili priča do zdaj (od
uveljavitve PDPZ je minilo štirinajst let), se gotovo težko primerjamo z razvitimi in dolgo
uveljavljenimi trgi rentnih produktov. A sledili bi jim lahko v smislu razvoja več možnih
oblik rent, ki bi se prilagajale potrebam zavarovanca. Pravila, ki bodo uveljavljena z letom
Drugi odstavek 15. člena Ustave Republike Slovenije.
V skladu z določili 362. člena je zavarovanec PDPZ pridobil pravico do dodatne starostne pokojnine (pokojninske
rente iz PDPZ), če je dopolnil starost 58 let, uveljavil pravico do pokojnine po predpisih o obveznem pokojninskem
zavarovanju in je od vključitve v prostovoljno dodatno zavarovanje preteklo najmanj 120 mesecev.
9

10
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2015, so pri tem zelo omejujoča. Ali bodo s takim načinom izplačevanja svojih sredstev
zavarovanci, ki so jim omejitve pravzaprav tudi namenjene, zadovoljni, se bo pokazalo v
naslednjih nekaj letih. Ključno pa je povečati obseg sredstev, s katerimi zavarovanec vstopa
v izplačevanje rente iz PDPZ. Novela ZPIZ-2 je v smislu večje zanimivosti produkta že prinesla
nekaj sprememb, ki si jih izvajalci zdaj prizadevamo udejanjiti v praksi. Po naši oceni pa je v
tem smislu bistvena tudi transparentna davčna olajšava. Slednja zdaj ni določena tako, da bi
jo bilo mogoče vnaprej natančno in preprosto izračunati, zato bi jo bilo treba s tega vidika
vsaj pri individualnem zavarovanju prilagoditi.
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POKOJNINSKA ZAVAROVANJA – PASTI IN REŠITVE
PENSION INSURANCE – TRAPS AND SOLUTIONS
KRISTINA KOŽMAN, ADRIATIC SLOVENICA, D. D.
MAG. MAJA BENKO, ADRIATIC SLOVENICA, D. D.

POVZETEK
Z novo zakonodajo postaja drugi steber zanimivejši za širšo populacijo; tako je predvidena
ustreznejša naložbena politika za dolgoročno varčevanje, hkrati pa se vpeljuje striktnejšo
opredelitev drugega stebra kot »podaljška« obveznega zavarovanja, pri čemer je jasneje
določen namen varčevanja za obdobje po upokojitvi. Učinke omenjenih sprememb bomo
lahko natančneje presojali šele čez nekaj časa, že zdaj pa lahko z gotovostjo trdimo, da z
novim zakonom ne bodo odpravljene vse težave na področju pokojninske zakonodaje.
Nedvomno se bo odprlo veliko novih vprašanj, na katera pa bo lahko odgovoril šele naslednji
zakon na tem področju.
ABSTRACT
With the new legislation the second pension pillar is becoming more interesting for general
population. For this reason, a more appropriate investment policy for long-term saving is
envisaged and at the same time more strict definition of the second pillar as the »extension«
of the obligatory insurance with more clear definition of the purpose of saving for the
retirement period is introduced. The effects of the mentioned changes may only be observed
in the future. However, already today it may be claimed that this new regulation will not
eliminate all difficulties in the field of pension legislation. For sure, many new issues will be
raised, but only the next regulation from this field will be able to find answers to that.
1 UVOD
Zakonodajalec je 31. 12. 2012 uveljavil nov zakon, ki ureja pokojninska in invalidska
zavarovanja v Sloveniji. Na podlagi tega zakona – tj. Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-2) – se spreminjajo tako določila prvega stebra (na primer podaljšanje
delovne dobe, ki je pogoj za pridobitev pokojnine, podaljšanje dobe za izračun pokojnine,
zmanjšanje pravic za pridobitev invalidske pokojnine, sprememba valorizacijskih količnikov
pokojnin, sprememba prehodnih določb usklajevanja pokojnin iz prvega stebra) kot tudi
določila za upravljanje dodatnih pokojnin v okviru drugega stebra.
Z navedenimi spremembami postaja drugi steber zanimivejši za širšo populacijo,
dolgoročnemu varčevanju je omogočena ustreznejša naložbena politika, vpeljuje se
striktnejšo opredelitev drugega stebra kot »podaljška« obveznega zavarovanja, pri čemer
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je jasneje določen namen varčevanja za obdobje po upokojitvi (onemogočanje dvigov
sredstev, namen nakup pokojninske rente).
Vse to poraja priložnosti za upravljavce pokojninskih načrtov, da se na trgu dodatnih
pokojninskih zavarovanj uveljavijo kot ponudniki celostne rešitve za namen zapolnitve
pokojninske vrzeli, ki nastaja zaradi zmanjševanja pravic iz prvega pokojninskega stebra.
Prinaša pa tudi pasti za člane pokojninskih načrtov. Nekaj izmed njih, ki jih je po našem
mnenju potrebno izpostaviti in nato ustrezno obravnavati, bomo orisali v nadaljevanju.
Nekaj pozornosti bomo namenili tudi pokojninskimi sistemom v drugih državah ter nakazali,
kako tam obravnavajo in odpravljajo težave pokojninske zakonodaje. Čeprav je smotrno
pogledati izza svojih meja in uporabiti obstoječe rešitve, pa je prav pri pokojninskih ureditvah
iz tega vidika smiselno delovati pazljivo. Pokojninski sistemi so namreč zelo pogojeni z
ureditvami socialnega, zdravstvenega, delovno-pravnega sistema in jih ni nikoli mogoče v
celoti uporabiti v drugi državi. Pregled je zato podan zgolj v idejno razpravo za izboljšanje
celostne rešitve v Sloveniji.
Ob koncu prispevka bomo predlagali nekaj možnih rešitev za omenjene pasti, ki bodo
po našem mnenju lahko v trenutnih gospodarskih in ekonomskih razmerah v večji meri
zadostile potrebam članov pokojninskih načrtov ter naredile prikaz podrobnosti zakonodaje
bolj transparenten. Dotaknili se bomo tudi usmeritev, ki bi lahko pomenile nov korak pri
obravnavi pokojninskih zavarovanj.
Dejstvo je, da moramo ljudem že danes vzbuditi zavedanje, da so sami odgovorni za svojo
materialno varnost v starosti in da morajo začeti zanjo čim prej skrbeti.
2 IZZIVI POKOJNINSKIH ZAVAROVANJ
Globalni izziv razvitih držav je trenutno zajeziti posledice, ki jih povzroča hitro staranje
prebivalstva. Dejstvo je, da je v razvitih državah odstotek, starejših od 65 let, višji od 15
(Malačič, 2008). Bolj kot je država napredna in modernizirana, večji delež starega prebivalstva
ima in, seveda, obratno. Med temeljnimi dejavniki staranja prebivalstva je prav tako majhno
število rojstev oziroma nizek naravni prirast, ki se je v Sloveniji s 5,8 v letu 1980 znižal na
1,3 v letu 2012, med leti 1993 in 2005 pa je bil pogosto celo negativen (Statistični urad RS).
Projekcije Organizacije združenih narodov kažejo, da naj bi bilo v Sloveniji po letu 2050 že
več kot 33 odstotkov vseh prebivalcev starejših od 65 let (UN, 2006). Hkrati s povečevanjem
deleža starejšega prebivalstva se podaljšuje tudi pričakovana življenjska doba – po podatkih
Statističnega urada RS se je denimo od leta 1960 do leta 2012 tako za štiridesetletnika
podaljšala za več kot šest let (z 31,41 leta na 38,02 leta), za štiridesetletnico pa za osem let (s
35,49 leta na 43,49 leta).
Upokojenci bodo torej vedno bolj stari, njihove potrebe bodo zato tudi drugačne (ali
dolgotrajnejše) od potreb zdajšnje generacije v tem življenjskem obdobju – med drugim
bo treba zanje zagotavljati ustrezno zdravstveno varstvo, zmeraj pomembnejši bo ustrezen
sistem dolgotrajne nege, hkrati pa bo v primeru nizkih prejemkov v tem obdobju ta populacija
lahko tudi socialno ogrožena.
Posledice staranja prebivalstva tako postajajo osrednja tema javnih razprav. Jasno je, da
omenjeni demografski kazalec vpliva na vsa področja našega življenja, saj se pomembno
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odraža v produktivnosti in splošnem gospodarskem razvoju. Zanimiva je ugotovitev iz ene
od mnogih raziskav, da so ekonomisti spregledali korelacijo med staranjem prebivalstva
in vplivom na gospodarsko rast ter produktivnost ali je niso dobro razumeli (Bloom, Lutz,
Prskawetz, 2008). Ukrepi za zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva na globalni ravni, če
se populacije pospešeno starajo, posledično prihajajo z zamikom.
Zanimivo je, da se je zanimanje politikov in širše javnosti v zvezi s posledicami staranja
prebivalstva povečalo šele takrat, ko so bile vidne spremembe na področju zdravstvenega
varstva, na področju dolgotrajne oskrbe starejšega prebivalstva ter spremembe značilnosti
prehajanja iz aktivne dobe v pokoj (Malačič, 2008). S staranjem populacije so zmeraj večji
izdatki za zdravstveno varstvo, zaradi daljše življenjske dobe se posledično podaljšuje tudi
obdobje oskrbe starejšega prebivalstva. Nezanemarljivo ni niti, da zgodnji odhod v pokoj
ne pripomore k izboljšanju splošnega stanja v gospodarstvu. Navkljub omenjenemu pa
se še vedno povečuje brezposelnost starejših, pri čemer je zelo verjetno, da bo ta težava
vztrajala tudi v prihodnje. Dejstvo je namreč, da brezposelnost pogosteje doleti starejše
kot mlajše. Ker pa je starejših zmeraj več, bo težava brezposelnosti v starejših generacijah
vedno bolj bremenila družbo. Zato je še toliko bolj pomembno, da smo kot družba odzivni
in proaktivni pri vpeljavi novih regulativ, saj bomo lahko le tako kos pritiskom na vse bolj
osiromašeno pokojninsko blagajno. S staranjem prebivalstva se bodo povečevali izdatki
za pokojnine, zdravstvo in dolgoročno oskrbo. Dolgoročno bo sistem, kot ga poznamo
zdaj – tudi ob vseh spremembah, ki nam jih je že uspelo vpeljati – postal nevzdržen.
2.1 Pokojninska zavarovanja v EU
Sistemi pokojninskih zavarovanj so v posameznih državah EU precej različni, in sicer ne le
strukturno, temveč obstajajo med njimi velike razlike tudi s terminološkega vidika.
V splošnem lahko posamezniki pridobijo pokojnino iz treh sistemov; ti so naslednji:
1. sistem obveznega socialnega zavarovanja,
2. poklicni sistemi pokojninskega zavarovanja, ki so povezani s pogodbo o zaposlitvi in
večinoma temeljijo na kolektivni pogodbi,
3. individualne pogodbe o pokojninskem varčevanju s ponudniki finančnih storitev, ki so
povezane s prostovoljnimi, individualnimi odločitvami (EC, 2009).
Zasebni sistemi so imeli do začetka 90. let 20. stoletja pomembno vlogo le v pokojninskih
sistemih na Danskem, Irskem, Nizozemskem, Švedskem ter v Združenem kraljestvu. V
omenjenih državah so omejili osnovno, pavšalno pokojnino, kar je spodbudilo nastanek
zasebnih sistemov pokojninskega zavarovanja v obliki kolektivnih poklicnih pokojninskih
zavarovanj ali v obliki individualnih pokojninskih zavarovanj (EC, 2009).
Omenjene države pa niso edine, ki so zasebnemu sistemu pokojninskega zavarovanja dale
prednost. Zaradi staranja prebivalstva in zmeraj večje luknje v pokojninski blagajni so tudi
druge evropske države preusmerile pozornost od javnega sistema k zasebnemu. To se je
zgodilo predvsem zato, ker so države hotele izboljšati ustreznost pokojnin.
Poprej je že bilo omenjeno, da postaja vse bolj vidno neravnotežje zaradi podaljševanja
življenjske dobe, zmanjševanja rodnosti, neravnovesja med delovno aktivnim in neaktivnim
prebivalstvom. Predvsem države v tranziciji so se soočile z visoko brezposelnostjo, s hitrim
upokojevanjem in številnimi pravicami upokojencev.
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Pred nekaj leti so preoblikovale svoje sisteme pokojnin Estonija, Latvija, Litva, Madžarska,
Poljska, Romunija, Slovaška in Švedska. Vpeljale so zasebni del, s katerim so se dopolnili
tradicionalni javni sistemi; nastala je mešanica javnega urejanja in zasebnega upravljanja
evropskih pokojnin. A pot do ustreznih pokojnin je še dolga. Tako kot v Sloveniji je tudi v
omenjenih državah pričakovati nove pokojninske reforme, ki bodo pripomogle k čim bolj
ustreznim pokojninam.
Tabela 1: Uporaba zasebnih pokojninskih sistemov v Evropski uniji
Države članice je mogoče razporediti v štiri kategorije:
države članice, ki imajo majhen delež zasebnega financiranja in tega
ne nameravajo spremeniti, čeprav se je odstotek kritja v zasebnih
sistemih nekoliko povečal;
države članice, pri katerih je del pokojninskih prejemkov vedno
temeljil na zasebnih, naložbenih sistemih, vendar se je vloga teh
sistemov povečala in se že povečuje. Čeprav dokladni sistemi
zagotavljajo učinkovito zaščito pred revščino upokojencev, ne bodo
nujno zagotovili popolne ustreznosti pokojnin v smislu nadomestnih
dohodkov, zato so kombinirani z zasebnimi, naložbenimi sistemi;
države članice, ki so nedavno preoblikovale svoje zakonsko določene
sisteme tako, da vključujejo delež obveznih naložbenih zasebnih
sistemov pokojninskega zavarovanja, ki so jih financirale s prenosom
delov splošnih pokojninskih prispevkov iz dokladnega sistema. V
večini teh držav bo znaten del ustreznosti pokojnin v prihodnosti
temeljil na teh sistemih, ki bodo najverjetneje pripomogli k
preprečevanju revščine in k zagotavljanju zadostnega nadomestila
prihodka;
države članice, ki imajo sisteme pokojninskega zavarovanja v okviru
socialnega zavarovanja, ki temeljijo na prihodkih in dokladnem
sistemu, vendar zdaj dele obetanega zadovoljivega kritja namenjajo
za razširitev obstoječih ali novoustanovljenih vnaprej financiranih,
zasebnih sistemov pokojninskega zavarovanja.

Primeri
Španija, Francija,
Luksemburg,
Malta
Danska, Irska,
Nizozemska,
Švedska (*),
Združeno
kraljestvo
Bolgarija, Estonija,
Latvija, Litva,
Madžarska,
Poljska, Romunija,
Slovaška, Švedska
(*)

Belgija, Nemčija,
Italija, Avstrija

Vir: Evropska komisija: Zasebni sistemi pokojninskega zavarovanja, 2009.
Če pogledamo zgornjo tabelo, je zanimiva ugotovitev, da se zahod (bogatejše in razvitejše
države) še zmeraj zanaša na medgeneracijsko solidarnost, na vzhodu in severu EU pa dajejo
vse večji poudarek kritju pokojninske vrzeli iz zasebnih sistemov. Sicer je v vseh omenjenih
državah največji delež prejemkov še vedno financiran iz javno upravljanih sistemov, zasebni
sistemi pa pomenijo le del, ki je mišljen kot dodatni dohodek k obstoječi (javni) pokojnini.
Če se vrnemo na navedene štiri kategorije držav glede na uporabo zasebnih pokojninskih
sistemov, lahko razberemo, da se je v prvi kategoriji, kjer je delež zasebnega financiranja
pokojnine majhen, znašla tudi Francija. Tu pokojnine zagotavljajo socialno varnost v
odvisnosti od osebnih prejemkov. V Franciji poznajo ločena pokojninska zavarovanja
za različne skupine – zavarovanja pa zagotavljajo pokojnine v odvisnosti od dohodkov
(poleg dodatnih obveznih pokojninskih zavarovanj). Zavarovanja tako pokrivajo starostne,
predčasne in družinske pokojnine. Francija je ena od držav, ki je v devetdesetih letih dvajsetega
stoletja imela najvišjo stopnjo javnih izdatkov za pokojnine (Martin, Whitehouse, 2008).
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Leta 2004 so izpeljali pokojninsko reformo, katere temeljni element je bilo podaljšanje
vplačevanja prispevkov za polno pokojnino.
V drugi kategoriji, v kateri so države, katerih del pokojninskih prejemkov je vedno temeljil
na zasebnih, naložbenih sistemih, bomo izpostavili Nizozemsko. Tam je socialna varnost
odvisna od osebnih prejemkov, sicer pa vsak dobi vsaj pavšalno starostno pokojnino. Vladna
strategija za vzdrževanje stabilnosti javne pokojninske blagajne temelji na odpravi javnega
dolga. To pa izvajajo preko zmanjšanja pokojninskih pravic, kot je, recimo, zmanjšanje
možnosti za zgodnjo upokojitev. Tudi pri njih izpostavljajo potrebo po reformah na trgu dela
z namenom povečanja stopnje zaposlenosti.
V tretji kategoriji, v kateri so države članice, ki so nedavno oblikovale svoje zakonsko določene
sisteme, da vključujejo delež obveznih naložbenih zasebnih pokojninskih sistemov, se
nahaja Poljska. Tudi tukaj pokojnine zagotavljajo socialno varnost v odvisnosti od osebnih
prejemkov. Pokojninsko zavarovanje iz naslova socialne varnosti vključuje vse zaposlene in
samozaposlene, izključuje pa kmete. Pri njih imajo pokojnine za nekatere službe v javnem
sektorju, ki se izplačujejo iz proračuna. Tudi predčasne pokojnine se izplačujejo iz državnega
proračuna. Reforma prvega stebra je bila izpeljana leta 1999. Že zdaj se špekulira, da bodo
do leta 2030 imeli težave pri zagotavljanju sredstev sistema medgeneracijske solidarnosti,
in sicer predvsem zaradi promocije drugega stebra – vplačila prispevkov v prvi steber so se
zmanjšala zaradi preusmeritve vplačil v drugi steber (Eror et al, 2009).
Četrto kategorijo držav zastopa Avstrija – države v tej kategoriji imajo pokojninske sisteme
v okviru socialnega zavarovanja. Tudi v Avstriji pokojnine zagotavljajo socialno varnost na
podlagi osebnih prejemkov. Starostna, invalidska in družinska pokojnina se izplačujejo za vse
zaposlene in samozaposlene. Leta 2004 so z reformo pokojninskega sistema želeli povečati
transparentnost med prispevki in izplačanimi pokojninami. Vpeljali so tudi bonuse in maluse
za poznejši oziroma zgodnejši odhod v pokoj.
Pokojninski sistem v Sloveniji temelji, kot je bilo omenjeno, na dokladnem sistemu. Delovno
aktivno prebivalstvo plačuje davke in prispevke za pokojnine populacije, ki je v pokoju.
Seveda se to pričakuje tudi od prihodnjih generacij. Ker je sistem zaradi demografskih
dejavnikov postal nevzdržen, je bila leta 2000 sprejeta prva pokojninska zakonodaja, ki je
manjšala pravice bodočih upokojencev. Omejeni sistem je deloval do konca leta 2012, ko je
regulator spričo splošnih razmer na trgu in še slabših demografskih kazalnikov vpeljal novo
zakonodajo. Slednja je še ostrejša, kar se tiče omejevanja pravic odhoda v pokoj, stremi pa
k temu, da bi drugi steber postal podaljšek prvega in s tem pripomogel k uravnoteženju
javnih financ. Prihodnost bo pokazala, ali so nastavki pravilni in ali bo sistem dolgoročno
vzdržen.
2.2 Reforma pokojninskega sistema
Najpomembnejši cilj varčevanja za obdobje upokojitve je predvsem zagotoviti si socialno
varnost in finančno preskrbljenost. Dejstvo je, da se posamezniki med seboj razlikujemo v
potrebah, željah, oblikah potrošnje, pričakovanjih glede življenjskega standarda v starosti,
zato imamo lahko tudi različne cilje.
Sistem medgeneracijske solidarnosti deluje zmeraj slabše, pokojninska blagajna se zaradi
slabšanja razmerja med aktivno in upokojeno populacijo relativno zmanjšuje. Vedno več
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upokojencev in vse manj delovno aktivnih ruši ravnovesje in kar kriči po reformah. Takoj ko se
začne razprava o tem, postaja jasno, da se nikakor ne bo mogoče ogniti krčenju dozdajšnjih
pravic. Za dostojno starost je treba poskrbeti tudi na načine, ki niso nujno povezani z
medgeneracijsko solidarnostjo. Zato postaja varčevanje tako v obliki prostovoljnega
dodatnega pokojninskega varčevanja kot tudi kakršnokoli drugo dolgoročno (namensko)
varčevanje zmeraj bolj pomembno. Le s povezavo vseh treh stebrov si bomo zagotovili
dostojno starost s standardom, ki ga pričakujemo. Vse to se bo uresničilo, če bomo le začeli
varčevati zadosti zgodaj ali pa v starejšem obdobju prispevali več.
S prvim dnem lanskega januarja je začel veljati nov zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko
zavarovanje v Sloveniji. Razlog, da je bil sprejet, je bilo predvsem porušeno razmerje med
upokojenci in zaposlenim prebivalstvom zaradi podaljšane življenjske dobe in posledično
daljše dobe prejemanja pokojnine ter zaradi zgodnjega odhajanja v pokoj. To so ključni
podatki, ki kažejo na to, da pokojninska blagajna ne bo več mogla podpirati neugodnih
posledic demografskih kazalcev.
Nov zakon spreminja tako določila prvega stebra (na primer podaljšanje delovne dobe,
ki je pogoj za pridobitev pokojnine, podaljšanje dobe za izračun pokojnine, zmanjšanje
pravic za pridobitev invalidske pokojnine, sprememba valorizacijskih količnikov pokojnin,
sprememba prehodnih določb usklajevanja pokojnin iz prvega stebra) kot tudi določila
za upravljanje dodatnih pokojnin v okviru drugega stebra. Omenjeno pomeni, da postaja
drugi steber zanimivejši za širšo populacijo, da se dolgoročnemu varčevanju omogoča
ustreznejšo naložbeno politiko in da se vpeljuje striktnejša opredelitev drugega stebra
kot »podaljška« obveznega zavarovanja, pri čemer je jasneje dorečen namen varčevanja
za obdobje po upokojitvi (onemogočanje dvigov sredstev, namen nakup pokojninske
rente).
Pričakuje se, da bo ZPIZ-2 kratkoročno in tudi dolgoročno pozitivno vplival na vzdržnost
javnih financ v prihodnje. Skupni odhodki za pokojnine naj bi bili še zmeraj nižji, kot bi bili,
če bi ostal v veljavi predhodni zakon (MDDSZ, 2013).
2.3 Kaj prinaša ZPIZ-2
V primerjavi s prejšnjo različico je temeljna sprememba aktualnega zakona upokojitvena
starost, ki se za oba spola zvišuje na 65 let ter najmanj 15 let delovne dobe. Z vidika starostne
upokojitve se bo mogoče (v prehodnem obdobju) upokojiti tudi pri 60 letih in po 40 letih
pokojninske dobe (brez dokupa). Prehodno obdobje se bo v omenjenem primeru za moške
končalo z letom 2017, sicer pa zanje že zdaj velja, da mora pokojninska doba znašati 40
let. Z vidika žensk pa se bo prehodno obdobje za starostno mejo izteklo z letom 2018, za
pokojninsko dobo pa z letom 2017. Starostno mejo za upokojitev pa bo mogoče znižati, in
sicer zaradi skrbi za otroke, zaradi vojaščine in zaradi dela pred 18. letom starosti.
Težava, ki postaja še zlasti očitna v času krize, je dejstvo, da mnogi, starejši od 55 let, preprosto
ne morejo najti zaposlitve. Poleg mladih predstavljajo največjo in najbolj kritično skupino
med brezposelnimi tako v Evropi kot Sloveniji. Od decembra 2006 do decembra 2013 se je
število registriranih brezposelnih od 50 do 59 leta po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje
povečalo z 20.219 na 34.194 (decembra 2012 je doseglo maksimum, 36.805). Več kot za
trikrat pa se je povečalo v istem obdobju število registriranih brezposelnih, starejših od 60
let, in sicer s 1106 na 3714 (Zavod za zaposlovanje, 2014).
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Za izračun pokojninske osnove se po ZPIZ-2 upoštevajo osnove, ki tvorijo mesečno povprečje
osnov zavarovanca za posamezno leto zavarovanja, zmanjšane za davke in prispevke, ki se
plačujejo od plače po povprečni stopnji v RS, iz katerih koli zaporednih 24 let zavarovanja
od 1. januarja 1970 naprej, ki so za zavarovanca najugodnejša. Podaljšanje dobe za izračun
pokojninske osnove s prejšnjih zaporednih 18 let zavarovanja na 24 let pa zavarovancem
prinaša nižje pokojnine ob upokojitvi.
Prav tako je po novem zakonu vrednotenje pokojninske osnove vsako leto nižje in bo leta
2020 odmera za 15 let zavarovalne dobe znašala 29 odstotkov, za vsako naslednje leto pa
bo odmera v višini 1,3 odstotka. Tako bo do leta 2020 za zavarovalno dobo 40 let pokojnina
odmerjena v višini 61,5 odstotka od pokojninske osnove zavarovanca (približno 45 % plače).
Predvideni so tudi trajni malusi za tiste, ki bi si želeli upokojiti predčasno – za vsak mesec
manjkajoče starosti do dopolnitve 65 let sledi nižanje za 0,3 odstotka. Nasprotno se spodbuja
delo tudi po izpolnitvi pogojev za upokojitev – s poviševanjem pokojnine. Vsako tromesečje
tako pridobljene pokojninske dobe bo tako vrednoteno v višini enega odstotka.
Regulativa je vpeljala tudi spodbude za zaposlovanje in samozaposlovanje. Če bo delodajalec
zaposlil za nedoločen čas iskalca prve zaposlitve (starega do 26 let), je v prvem letu oproščen
plačila prispevka v višini 50 odstotkov, drugo leto pa v višini 30 odstotkov. Če delodajalec
zaposluje oziroma ohranja zaposlitve starejših od 60 let, se mu bodo znižala plačila prispevkov
v višini 30 odstotkov, če pa bo delavec izpolnjeval starostni pogoj za predčasno upokojitev v
prehodnem obdobju, se znižajo plačila prispevkov celo v višini 50 odstotkov. ZPIZ-2 spodbuja
tudi delo samostojnih podjetnikov; slednji so na začetku svoje podjetniške poti prvo leto
oproščeni plačila prispevkov v višini 50 odstotkov, drugo leto pa v višini 30 odstotkov.
Pokojnine so se lanskega februarja uskladile z rastjo plač. Od letos pa reforma pri usklajevanju
predvideva upoštevanje ne le rasti plač, pač pa tudi rasti inflacije. Rast plač bodo upoštevali
v 60 odstotkih, rast inflacije pa v 40 odstotkih. Reforma določa tudi varovalko, po kateri
uskladitev ne bo mogla biti nižja od polovične rasti inflacije.
2.4 Ocena učinkovanja novega zakona
Le leto po začetku veljavnosti novega zakona, pravzaprav celo prej, kot so bili izdani vsi
podzakonski akti, je Vlada RS novembra 2013 napovedala, da bo treba kmalu pripraviti
spremembe zakona. Vlada je ob koncu septembra 2013 imenovala delovno skupino, ki bi
morala do konca prejšnjega meseca (maj 2014) pripraviti oceno učinkovanja spremenjene
pokojninske zakonodaje v prvem letu. Zato je javnost neučakana, ali bo dejansko treba
vpeljati nove reforme (Božič, 2014).
Vsekakor učinki reforme tudi po maju 2014 še ne bodo vidni v celoti. Nikakor ne bodo vidni za
drugi steber, torej za sistem varčevanja v pokojninskih skladih, saj spremembe še praktično
nikjer niso vpeljane. Zadnji podzakonski akti glede ureditve drugega stebra so bili izdani
prav ob koncu leta 2013, upravljavci pokojninskih skladov in ponudniki rent pa se morajo s
spremembami uskladiti do konca leta 2014. Na analize vplivov sprememb na tem področju
bo vsekakor treba počakati vsaj še leto ali dve. V nadaljevanju prispevka pa bomo podali
tiste izzive, za katere menimo, da jih bomo morali vsekakor kmalu rešiti, če bomo želeli, da
(p)ostane drugi steber res pomemben del pokojninskega sistema. Za zdaj – pred vpeljavo
reform tudi v ta del sistema – mu namreč ne kaže dobro.
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2.5 Kritični pogled na ZPIZ-2 z vidika dodatnega pokojninskega zavarovanja
Za uspešnost drugega pokojninskega stebra so bili in bodo tudi v prihodnje odločilni
predvsem dejavniki, kot so davčne spodbude, pokojninska zakonodaja s svojimi omejitvami,
solventnostna ureditev pokojninskih shem, računovodski standardi, investicijske politike
in donosnosti pokojninskih skladov, gibanja obrestnih mer, (tveganju nenaklonjen) odnos
delodajalcev in zaposlenih do pokojninskega varčevanja ter seveda oblika in višina pokojnine,
ki jo bodo bodoči upokojenci lahko prejemali.
Trenutni sistem davčnih spodbud za varčevanje v drugem stebru za namen dodatne
pokojnine v Sloveniji še zdaleč ni tak, da bi motiviral zaposlene in delodajalce v taki meri, da
bi si z dodatnimi pokojninami iz tega naslova zagotavljali zadovoljive zneske, s katerimi bi
pokrili primanjkljaj dohodka zaradi (pre)nizkih pokojnin iz medgeneracijske sheme prvega
stebra. Če se na tem področju ne bo nič spremenilo, bi to lahko za nekoga, ki prejema
podpovprečno plačo in ki mu delodajalec plačuje premijo v sistem pokojninskih skladov za
dodatno pokojnino do maksimalne vrednosti davčne olajšave, pomenilo, da bi bila njegova
skupna pokojnina iz prvega in drugega stebra celo nižja, kot pa če bi mu delodajalec
izplačeval višjo plačo, sam pa bi potem poiskal alternativno naložbo.1 Za delodajalca je to
po trenutni ureditvi bolj obremenjujoče (a vendar ne tako zelo, da bi bil zelo zainteresiran
za vplačevanje v pokojninske sklade), a so po drugi strani aktualne gospodarske razmere
tako slabe, da zaposleni raje izbirajo možnost »denarja takoj«. Res pa je tudi obrnjeno –
ker je sistem davčnih olajšav urejen po dohodninskih razredih (kar vključuje delitev na tri
razrede glede splošne davčne olajšave), je izkoriščanje olajšav z varčevanjem v drugem
stebru lahko zelo ugodno.2 Te anomalije bi bilo seveda smiselno odpraviti, poenostaviti
modele in omogočiti varčevalcem jasen vpogled v to, kaj pridobijo s spodbudami s strani
države.
Omejitev zneska, ki je v sistemu drugega stebra deležen davčne olajšave, navzgor z razmeroma
nizko mejo (ki je še vedno pod 3.000 EUR na letni ravni), prav tako ne pripomore k temu, da
bi tisti z višjimi dohodki pridobili večji delež dodatne pokojnine prav iz drugega stebra. Ko
namreč presežejo znesek, ki se šteje v sistem davčnih olajšav, je pravzaprav vsaka druga
naložba zanje ugodnejša. Ker je sicer na delu, ki je deležen davčnih olajšav, za zaposlene z
višjimi dohodki razmeroma ugodno varčevati na tak način, bi povišanje te meje najverjetneje
spodbudilo posameznike, da bi v večjem obsegu tako varčevali tudi sami.3 Tudi višina zneska,
Primer: Zaposleni 40-letnik z bruto plačo 800 EUR, ki bi mu delodajalec plačeval v drugi pokojninski steber 40 EUR,
bi ob predpostavki 4-% letne donosnosti naložb, predpostavki, da bo njegova pokojnina enaka 60 % zdajšnje neto
plače, ter ob obstoječi davčni zakonodaji po 25 letih varčevanja z alternativno naložbo s povprečno letno 5-odstotno
donosnostjo prejemal povsem enako rento, kot če bi mu delodajalec bruto plačo povišal za 40 EUR in bi neto znesek
povišanja plače (26,17 EUR) plemenitil nekje drugje. Pri tem celo ni upoštevano dejstvo, da je pokojnina iz drugega
stebra obdavčena, renta iz kakšnega drugega naslova pa najverjetneje ni in je tako presežna donosnost, potrebna
za doseganje enake višine rente, celo nižja. Prav tako je smiselno dodati, da so omejitve naložbenja v drugem stebru
še vedno večje, kot je možna izbira naložb na prostem trgu. A upoštevati je potrebno, da je z nizkimi mesečnimi
premijami in nepoznavanjem finančnih trgov tudi tako donosnost težko doseči.
2
Za zaposlenega, ki prejema plačo 900 EUR in je brez dodatnih davčnih olajšav za otroke (neto plača 675,86 EUR
in splošna davčna olajšava v višini 543,32 EUR na mesec), je varčevanje v znesku 50 EUR v drugem pokojninskem
stebru bistveno bolj ugodno – prinese mu 50 EUR mesečnega zneska za pokojninsko varčevanje – kot pa povišanje
plače za 50 EUR, tj. na 950 EUR bruto (kar bi mu prineslo neto plačo v višini 680,56 EUR, torej zvišanje za manj kot 5
EUR – pri tej bruto plači znaša namreč splošna davčna olajšava le še 368,22 EUR; hkrati bi imel delodajalec za 8,05
EUR višje stroške, saj bi moral na teh 50 EUR plačati 16,1 % prispevkov delodajalca (t. i. bruto 2)).
3
Pokojninske družbe in zavarovalnice so povišanje omejitve davčnih olajšav predlagale že leta 2012, a zakonodajalec
(verjetno v luči slabih gospodarskih razmer) za to za zdaj ni imel posluha.
1
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ki je deležen davčnih olajšav, bi morala biti bistveno višja.4 Če pri plačah, recimo, višjih od
5.000 evrov bruto mesečno, ki so tudi v višjem dohodninskem razredu, skupna pokojnina iz
prvega in drugega stebra po projekcijah (brez umika pokojninske kapice v prvem stebru) ne
bo mogla preseči 50 odstotkov plače, je v sistemu nekaj narobe – le zakaj se takim osebam
torej ne »dovoli« v pokojninskem sistemu varčevati več?
Vsekakor je torej potreben premik k ugodnejšim spodbudam za varčevanje v drugem
pokojninskem stebru. Tovrstne spodbude bi bilo smiselno razširiti tudi zunaj drugega stebra
– za vsako deklarirano obliko varčevanja za namen pokojninske oskrbe, recimo. Namensko
varčevanje za dolgotrajno nego, plačilo namestitve in zdravstvene oskrbe po upokojitvi in
podobno nedvomno spadajo v tako obravnavo.
Namesto omejitve relativnega in še absolutnega zneska olajšave, je morda enostavnejša
rešitev določiti samo relativnega, kar bi olajšalo tudi administriranje sistema, tako s strani
izvajalcev kot tudi države. Omenjena sprememba bi verjetno pripomogla tudi k temu, da bi
zavarovanci bolje razumeli, koliko naj varčujejo v tem modelu.
Prav tako so bile v preteklosti že dane pobude za spremembo modela olajšav. Eden od
izvajalcev pokojninskih načrtov, denimo, je pred nekaj leti predlagal vpeljavo modela po
zgledu stanovanjske varčevalne sheme, skladno s katerim bi posameznik namesto davčnih
olajšav na svoj pokojninski račun vsako leto prejel dodatna sredstva v opredeljeni višini.
Model ima lep »prezentacijski« učinek in varčevalce spodbuja k dodatnemu varčevanju,
država pa bi imela z njim celo nižje stroške kot z zdajšnjim.
Premik v pozitivno smer je za drugi pokojninski steber zagotovo prineslo določilo, da so
zaposleni, če delodajalec oblikuje pokojninski načrt, samodejno vključeni vanj. Lahko se sicer
odločijo, da se jih v načrt ne vključi, ni pa se jim treba posebej izrekati, da se hočejo vključiti,
kot je to veljalo v prejšnji ureditvi. Še boljša bi bila seveda določba, skladno s katero bi morali
v pokojninski načrt vstopiti vsi zaposleni v Sloveniji, kar bi seveda samodejno pomenilo, da
bi imeli vsi zaposleni nekoč tudi dodatno pokojnino. Tak pristop je denimo ubrala Velika
Britanija, ki želi z novo vpeljanim sistemom avtomatičnega vstopa (ang. automatic enrollment)
v pokojninsko varčevanje za vse delavce, starejše od 22 let, ki zaslužijo več kot 10.000 funtov,
poskrbeti, da bo več Britancev prejemalo dostojnejšo pokojnino.5
Če bi se pri nas odločili za podoben pristop, bi morali vsi delodajalci v Sloveniji oblikovati
pokojninske načrte ali k njim pristopiti. Vsekakor bi to pomenilo dodatno varnost za slovenske
delavce, saj bi sredstva za dodatno pokojnino bila vplačevana ne glede na to, pri katerem
delodajalcu je kdo zaposlen. Prav tako pokojninski skladi ne bi več izgubljali priliva premije,
kot je bilo to značilno za pretekla leta, ko se je kosmata obračunana premija prostovoljnega
pokojninskega zavarovanja od leta 2010 do 2012 znižala za več kot 25 odstotkov ali za 5,6
milijona evrov na letni ravni.6
Z novim modelom pokojninske ureditve je v Veliki Britaniji obvezen minimalni znesek vplačila v pokojninski steber
za delodajalce in zaposlene skupno 8 % bruto plače, od katerega mora delodajalec prispevati najmanj 1 % (kar se
bo postopoma zvišalo na 3 %).
5
Sistem avtomatičnega vstopa v Veliki Britaniji, opredeljuje, kdo je delavec, ki je upravičen do samodejnega vstopa
v pokojninski model. Vedno je to zaposleni, starejši od 22 let, katerega plača je znašala najmanj 10.000 funtov. Tak
delavec lahko iz sistema tudi samovoljno izstopi (izjavi, da ne želi, da delodajalec in on plačujeta v pokojninski
sistem), se pa lahko tudi druge skupine zaposlenih ali samozaposlenih v sistem dodatno vključijo. Delodajalci so
obvezani vplačevati za take delavce – njihov prispevek je najmanj 1 % od bruto plače delavca. Preostanek do 8 %
bruto plače plača delavec.
6
Podatki SZZ.
4
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Glede izhodov iz sistema drugega stebra oziroma izplačil zbranih sredstev v enkratnem
znesku pred upokojitvijo je sprememba zakona prinesla korenite spremembe – sredstev, ki
jih je na novo vplačal delodajalec, ni mogoče uporabiti za nič drugega kot za nakup rente.
To bo nekoliko ublažilo negativne trende iz preteklih let, ko je bilo izplačil iz drugega stebra
vsako leto več, leta 2012 skoraj 30 milijonov evrov (skoraj dvakratnik vplačane premije).
A manjko modela je nezmožnost dviga privarčevanih sredstev v primeru hude bolezni ali
invalidnosti in bi ga bilo treba v tej smeri dopolniti. Zakon sicer dopušča neko ohranitev
dodatnih zavarovanj iz obstoječih pokojninskih načrtov (416. člen ZPIZ-2), ki pa jih v nove
pokojninske načrte ni mogoče dodajati na enak način, hkrati pa dovoljuje, da se novi
zavarovanci lahko vključujejo v pokojninske načrte, ki ohranjajo v veljavi pridobljeni model po
določilih ZPIZ-1. S tem zakonodaja dopušča neenakost med zavarovanci in celo uvaja davčno
neenakost pokojninskih načrtov. Premija pri teh dodatnih zavarovanjih namreč ni namenjena
pokojninskemu varčevanju (kot je opredeljeno z novim zakonom) in bi s tega vidika ne smela
biti enako davčno obravnavana. Pričakovati je, da bo davčni regulator tukaj ukrepal.
Dodatna dilema se pojavlja v zvezi s pravico do odkupa sredstev, ki so jo zavarovanci pridobili
na podlagi prejšnjega zakona (ZPIZ-1) in velja za sredstva, ki so jih delodajalci vplačali do 31.
decembra 2012. Pristojno ministrstvo je izdalo mnenje,7 da se mora zavarovanec odpovedati
pravici do izplačila sredstev, če sredstva ne prenese na kritni sklad, ki zagotavlja zajamčeno
donosnost. Zakon ZPIZ-2 tega izrecno ne predpisuje, celo nasprotno, 417. člen eksplicitno
pravi, da zavarovanci, ki so bili vključeni v pokojninski načrt že v času veljavnosti prejšnjega
pokojninskega zakona, obdržijo pravico do izplačila odkupne vrednosti iz premoženja, ki ga
je financiral delodajalec. Pri tem zakon ne zahteva nobene omejitve glede naložbene politike
sklada, v katerem se ta sredstva vodijo, zunaj omejitev zakona samega. Pričakovati je, da
bodo zavarovanci zaradi z zakonom pridobljene pravice in morebitnim drugačnim ravnanjem
skladno z mnenjem pristojnega ministrstva, ki to pravico odvzema, nasprotovali – saj
pokojninski načrti ne morejo omejiti njihovih pravic, ki jim v skladu z zakonom pripadajo.
Premik v pozitivno smer pri drugem stebru je uvedba skladov življenjskega cikla, kar pomeni,
da bodo zavarovanci lahko končno začeli izkoriščati potenciale dolgoročnega nalaganja v
bolj donosne naložbene razrede tudi v tem sistemu. Hkrati tak model skrbi za to, da ko se
približujemo upokojitvi, naša sredstva samodejno prehajajo v bolj varne naložbe oziroma
celo v naložbe z zajamčenim donosom. Zakonodajalec tu dopušča možnost, da izvajalci
sami izbirajo mejne starosti, kar lahko pomeni tudi konkurenčne prednosti ali slabosti ob
izbiri tega dejavnika. Prehitro zaklepanje v naložbe z zajamčenimi donosi lahko pomeni
oportunitetno izgubo za zavarovance, ki imajo do upokojitve še več let in so sicer tveganju
naklonjeni. Če tveganju niso naklonjeni, pa si lahko zajamčeno naložbo tudi sami izberejo.
Višja kot bo zgornja meja v posameznem razredu skladov življenjskega cikla, večjo možnost
izbire bo imel posamezni zavarovanec. Dodatno bo v zvezi s spremembami naložbene
politike postala pomembna kakovost upravljavca naložb – to bo v prihodnjih letih odigralo
pomembno vlogo. Na zmanjševanje ali, bolje, učinkovito upravljanje tveganj v pokojninskih
shemah vsekakor vpliva ustrezna izbira naložbene strategije. Tradicionalno je alokacija
sredstev v pokojninskih shemah (bila) bolj statična8 v primerjavi z naložbami v nabor
naložbenih razredov glede na prevzeta tveganja. Za Slovenijo, ki je do zdaj v pokojninskih
shemah zahtevala minimalno zajamčeno donosnost, vezano na slovenske obveznice, je
ta statičnost še dodatno obremenjena z izrazito konzervativno naravnanostjo. Prehod na
bolj agresivne naložbene politike bo zahteval tudi bolj aktivno upravljanje in kakovost
upravljavca ter konkurenčna prednost pokojninskih skladov se bo v prihodnje merila prav
Mnenje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, številka 1033-7/2012 z dne 29. 1. 2013.
Statično upravljanje pokojninskih skladov je po Tyrakis (2013) značilno za večino pokojninskih skladov v Zahodni
Evropi.
7
8
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po tem, kakšne naložbene strategije bo upravljavec izbral in kako učinkovito bo usklajeval
naložbe z obveznostmi, da bo ob želeni (ali zahtevani) stopnji tveganja maksimiziral prihodnje
dodatne pokojnine zavarovancev.
Sicer je slovenski model skupine pokojninskih skladov, ki izvajajo naložbeno politiko
življenjskega cikla, drugačen od »klasičnih« skladov življenjskega cikla (ang. life-cycle
funds), ki so značilni za evropske in ameriške trge. Ti so po navadi oblikovani tako, da
imajo neko ciljno dobo trajanja sklada (imajo določen datum izteka sklada – od tod tudi
drugo ime za take sklade, ang. target date funds). Taki skladi praviloma tudi ne ponujajo
zajamčenih donosov, temveč izvajajo tako naložbeno strategijo, da se sredstva, ko se
približuje ciljni datum, samodejno premikajo v manj tvegane naložbe. Investitor praviloma
izbere naložbo v skladu z izbranim ciljnim datumom, medtem ko je slovenski model tak, da
sklad življenjskega cikla nima svojega ciljnega datuma, pač pa se v njem med posameznimi
podskladi premikajo sredstva različnih zavarovanih oseb glede na njihovo starost. Dodatno
lahko osebe izberejo tudi bolj konzervativno politiko od tiste, ki jo predpisuje zakon, kar
še dodatno oteži strategije glede naložbenja, saj se lahko časovni horizonti v posameznih
skladih s tem bistveno spremenijo. Tako je v primeru, ko se več mladih odloči za vstop v
zadnji sklad (z zajamčenim donosom), navkljub temu, da je osnovni namen, da v zadnjih 5
letih pred upokojitvijo ohranja višino zbranih sredstev, ki se po tem obdobju izplačajo za
namen nakupa pokojninske rente, časovni horizont za dejansko izplačilo teh sredstev lahko
bistveno daljši in bi bilo potrebno naložbeno strategijo temu tudi ustrezno prilagoditi.
Način alokacije naloženih sredstev je torej drugačen kot pri klasičnih skladih življenjskega
cikla, kjer trajanje obveznosti v petih letih pred iztekom sklada tudi dejansko znaša pet let.
Dejstvo je sicer, da je slovenska populacija razmeroma majhna in da tudi ni uzakonjeno
obvezno vplačevanje v pokojninske sklade preko delodajalcev, zato bi bilo izdajanje
»klasičnih« skladov življenjskega cikla vsakih nekaj let verjetno težje, predvsem z vidika
količine zbranih sredstev in velikosti sklada, sploh če je izvajalcev na tako majhnem trgu
več.
Dodatna težava za zavarovance drugega pokojninskega stebra ostaja model predpisovanja
minimalne zajamčene donosnosti, ki se (še) ni spremenil. Zajamčena donosnost je sicer
zahtevana zgolj za en sklad – za najstarejšo starostno skupino – v skupini kritnih skladov,
se pa ohranja enak koncept določanja minimalne donosnosti, kot je veljal pod prejšnjo
ureditvijo. Vsekakor bi bila elegantnejša in za zavarovance bistveno bolj razumljiva rešitev z
jamstvom izplačila v višini vsaj vplačane (bruto) premije (oziroma višine prenesenih sredstev
v zajamčeni sklad v sklopu skladov življenjskega cikla), kar pa bi seveda zahtevalo dodatne
spremembe v modelu življenjskega cikla.
Trenutni podzakonski akt o rentah iz drugega pokojninskega stebra sicer omogoča nakup
različnih oblik pokojninskih rent pri izvajalcu po izbiri ter glede na dosežene dejanske
donosnosti tudi poviševanje pokojnin preko pripisov dobičkov k rentam, ostaja pa povsem
zaprt za različne sodobne oblike rent, kot so na primer rente z upoštevanjem zdravstvenega
stanja (ang. enhanced annuities).
Edino mogoče ločevanje pri izračunu vseživljenjske rente je na podlagi starosti ob nakupu
rente, nikakor pa ni dovoljeno upoštevanje zdravstvenega stanja osebe. To je lahko
problematično za tiste osebe, ki se upokojujejo z že nastalo obolevnostjo in že ob nakupu
rente pričakujejo, da te rente ne bodo prejemale dolgo časa.
Ostaja možnost pospešene rente (višja renta v začetnem obdobju po upokojitvi), ki pa jo
zakonodajalec prav tako po novem omejuje na največ dvakratnik rente, ki jo bo zavarovanec
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prejemal v vseživljenjskem obdobju. Kombinacija pospešene rente (višja renta v začetnem
obdobju, ki jo oseba potrebuje, recimo, za zdravljenje) in garantiranega obdobja izplačevanja
rente (ki denimo omogoči višjo vdovsko pokojnino, če oseba res hitro umre) je lahko delni
izhod za nekoliko bolj primerno dodatno pokojnino za take osebe v okviru trenutne ureditve,
vsekakor pa to ni najustreznejša rešitev. Ker gre za vseživljenjske rente, bodo zavarovalnice
pri njihovem izračunu verjetno zavzele konzervativni pristop. Trg rent je v Sloveniji namreč
zaenkrat majhen, nekaj izkušenj iz preteklosti (z visokimi vkalkuliranimi obrestnimi merami
in mortalitetnimi tablicami, ki niso ustrezno ali zadostno zajele popravkov umrljivosti) pa k
temu zgolj priliva dodaten ogenj.
Pokojnine torej ne bodo ravno poceni. Lahko pa pričakujemo, da bo možnost nakupovanja
rente pri različnih ponudnikih v letih, ko bo zbranih sredstev v pokojninskih skladih drugega
stebra več, prinesla bolj konkurenčno ponudbo tudi na tem trgu – podobno, kot se je to
zgodilo na trgu riziko življenjskih zavarovanj. Zanimiva je tudi rešitev s pripisi dobičkov k
rentam, kar pomeni, da bo zelo pomembno, katerega ponudnika rente bo oseba izbrala – tisti
z dobrim upravljanjem rentnega pokojninskega sklada bo svojim zavarovancem omogočal
pokojnino, ki se realno ne bo zniževala. Slabši upravljavec bo seveda svoje zavarovance
lahko »zaklenil« na konstantno višino pokojnine, kar pomeni, da bo slednja z vsakim letom
realno vredna manj.
V zadnjem času so mediji polni novic o pokojninah, ki pa imajo pogosto negativno konotacijo,
vezano predvsem na krčenje pravic iz prvega stebra. Takšne informacije navdajajo trg z
dodatnim nezaupanjem in drugi pokojninski steber bremenijo s slabim slovesom prvega
stebra. Omenjeno kar kriči po bolj ozaveščenem trgu. To pa lahko dosežemo le z dobro in
korektno obveščenostjo. Delodajalce bo potrebno motivirati, da se bodo odločili pristopiti
k pokojninskim načrtom in tako po eni strani pokazali, da jim ni vseeno za zaposlene, po
drugi pa pridobili davčne olajšave in si tako izboljšali poslovanje. Zaposlene pa je potrebno
soočiti z dejstvom, ki ni najbolj rožnato: brez dodatnega varčevanja se bodo na starost morali
preživljati z minimalnimi dohodki, ki jim seveda ne bodo omogočali ohraniti dotedanjega
standarda. A dokler je navzoče nezaupanje in trg ni dovolj obveščen in osveščen, ni mogoče
pričakovati dobrih rezultatov.
3 SKLEP
Namen vsake nove zakonodaje je izboljšati predhodno, a dejstvo je, da ob tem ne prinaša
nujno samih pozitivnih posledic. To velja tudi za novo pokojninsko zakonodajo.
Z vidika dostojnih prihodnjih pokojnin je ključno, da se vzpostavi takšen pokojninski sistem, ki
bo povsem transparenten, razumljiv, pravice pa povezane z vplačanimi prispevki (s poudarkom
na drugem in tretjem stebru). Ne nazadnje bo sistem moral omogočati hitrejše in preprostejše
zaposlovanje mladih ter ohranjanje zaposlitev starejših. Demografski kazalci nam namreč niso
v prid. Upokojenci bodo zmeraj bolj stari, njihove potrebe pa bodo zato tudi drugačne (ali
dolgotrajnejše), kot so potrebe zdajšnjih upokojencev – med drugim bo treba zanje zagotavljati
ustrezno zdravstveno varstvo, vse pomembnejši bo postajal ustrezen sistem dolgotrajne nege,
hkrati pa bo lahko ta populacija, če bo imela nizke dohodke, tudi socialno ogrožena.
Da bi sistem postal privlačnejši za delodajalce in posameznike, je potrebno preusmeriti
pozornost s prvega stebra na drugega in tretjega. Z vidika drugega stebra bo potrebno
najprej zagotoviti, da ga bodo ljudje začeli dojemati bolj pozitivno in da bo postal vreden
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zaupanja. Takšen pa bo lahko postal, ko bodo tudi delodajalci s pristopanjem k pokojninskim
načrtom dajali zgled, da je sistem primeren. To bodo počeli takrat, ko bodo anomalije v
sistemu, ki smo jih navajali, odpravljene (vsaj delno), modeli poenostavljeni in predstava o
tem, kaj se pridobi s spodbudami s strani države, jasnejša.
Zagotovo bo omejeno spodbudilo tudi zaposlene, da bodo začeli varčevati za svojo pokojnino
v drugem stebru.
Menimo, da bo v prihodnje potrebno ponovno prevetriti davčne in druge spodbude. Slednje
bi morale motivirati tako zaposlene kot tudi delodajalce, da bi si z dodatnimi pokojninami
iz tega naslova zagotavljali zadovoljive zneske, s katerimi bi pokrili primanjkljaj dohodka
zaradi (pre)nizkih pokojnin iz medgeneracijske sheme prvega stebra. Eden od načinov bi bil
zagotovo odprava omejitve zneska (navzgor), ki je v sistemu drugega stebra deležen davčne
olajšave. Vsekakor je torej nujen premik k ugodnejšim spodbudam za varčevanje v drugem
pokojninskem stebru. Te spodbude bi bilo smiselno razširiti tudi zunaj drugega stebra –
za vsako deklarirano obliko varčevanja za namen pokojninske oskrbe, recimo. Namensko
varčevanje za dolgotrajno nego, plačilo namestitve in zdravstvene oskrbe po upokojitvi in
podobno že spadajo v tako obravnavo.
Z vidika modela skupine pokojninskih skladov bi bilo zagotovo dobro pogledati tudi čez
mejo. Pozitivna praksa iz tujine kaže na to, da so ti skladi po navadi oblikovani tako, da imajo
neko ciljno dobo trajanja sklada (imajo določen datum izteka sklada – od tod tudi drugo
ime za take sklade, ang. target date funds). Taki skladi praviloma tudi ne ponujajo zajamčenih
donosov, temveč izvajajo tako naložbeno strategijo, da se sredstva, ko se približuje ciljni
datum, samodejno premikajo v manj tvegane naložbe. Dejstvo je sicer, da je slovenska
populacija razmeroma majhna in da tudi ni uzakonjeno obvezno vplačevanje v pokojninske
sklade preko delodajalcev, zato bi bilo izdajanje »klasičnih« skladov življenjskega cikla vsakih
nekaj let verjetno težje, predvsem z vidika količine zbranih sredstev in velikosti sklada, sploh
če je izvajalcev na tako majhnem trgu več.
Sistem bi bilo potrebno prevetriti tudi z vidika minimalne zajamčene donosnosti. Vsekakor
bi bila elegantnejša in za zavarovance bistveno bolj razumljiva rešitev z jamstvom izplačila
v višini vsaj vplačane (bruto) premije (oziroma višine prenesenih sredstev v zajamčen sklad
v sklopu skladov življenjskega cikla), kar pa bi seveda zahtevalo dodatne spremembe v
modelu življenjskega cikla.
Če se dotaknemo še rent; trenutni podzakonski akt o rentah iz drugega pokojninskega stebra
sicer omogoča nakup različnih oblik pokojninskih rent pri izvajalcu po izbiri ter glede na
dosežene dejanske donosnosti tudi poviševanje pokojnin preko pripisov dobičkov k rentam,
ostaja pa povsem zaprt za različne oblike rent, kot so rente z upoštevanjem zdravstvenega
stanja (ang. enhanced annuities). Ker gre za vseživljenjske rente, bodo zavarovalnice pri
izračunu le-teh zavzele konzervativni pristop. Trg rent je v Sloveniji namreč za zdaj majhen,
nekaj izkušenj iz preteklosti (z visokimi vkalkuliranimi obrestnimi merami in mortalitetnimi
tablicami, ki niso ustrezno ali zadostno zajele popravkov umrljivosti) pa k temu zgolj priliva
dodaten ogenj.
Kot izhaja iz zapisanega, bo treba čim prej poskrbeti za dostojno starost na načine, ki
niso nujno povezani z medgeneracijsko solidarnostjo. Zato postaja varčevanje – lahko
v obliki prostovoljnega dodatnega pokojninskega varčevanja ali tudi kakršnokoli drugo
dolgoročno (namensko) varčevanje – vedno bolj pomembno. Le s povezavo vseh treh
stebrov si bomo zagotovili dostojno starost in standard, kakršnega pričakujemo. Vse to
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se bo uresničilo, če bomo le začeli varčevati dovolj zgodaj ali pa v starejšem obdobju
prispevali več.
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REFORMA FINANCIRANJA ZDRAVSTVA IN ZDRAVSTVENE OSKRBE
THE REFORM OF FINANCE OF THE HEALTHCARE SYSTEM
AND OF THE MEDICAL SERVICES
DOC. DR. MIROSLAV KONČINA,
SODNI IZVEDENEC ZA POSLOVNE IN ORGANIZACIJSKE VEDE – ZAVAROVALNIŠTVO

POVZETEK
Ob analizi obstoječega stanja na področju financiranja slovenskega zdravstva in
zdravstvene oskrbe so v prispevku razčlenjena osrednja področja nujne izvedbe projekta
zdravstvene reforme v Sloveniji. Pri tem so v ospredju opredelitev prihodnjih virov
financiranja, nosilci financiranja, zdravstvena oskrba in sistem zdravstvene mreže ter
usmeritev reforme, ki bi celostno zajela težave in rešitve na zdravstvenem področju za
daljše časovno obdobje.
ABSTRACT
On the base of the analysis of the actual situation on the area of healthcare financing
in Slovenia and healthcare services, the author describes the central areas of the urgent
project of healthcare reform in Slovenia. Among these elements of the reform, the author
accentuates the definition of the future sources of financing, then the institutions of
financing, the sorts of the healthcare services, the healthcare net and such orientation of
the reform, which could holistic includes the problems and the solutions on this area for
long term period.
1 UVOD
Izhodišče prispevka je pregledno in razumljivo opredeliti zdravstveni sistem, in sicer:
zdravstveni sistem je razmerje med javnim in zasebnim, ko gre za financiranje zdravstvenih
storitev, celotne zdravstvene dejavnosti ter naložb v zdravstvo, in razmerje med javnim in
zasebnim, ko gre za izvajanje zdravstvene oskrbe v najširšem smislu. Zdravstvena reforma se
torej lahko načrtuje in izpelje v okvirih take opredelitve.
Srednjeevropski ali tako imenovani Bismarckov model zdravstvenega varstva postavlja v
ospredje javno financiranje zdravstva z davki ali z namenskimi prispevki v zdravstvo, nad
katerimi ima nadzor neposredno država (vlada oziroma pristojno ministrstvo); če pa gre za
namenske prispevke, se ti zbirajo pri javnih zavodih in (ali) pooblaščenih zavarovalnicah.
Ne glede na lastnost prispevkov ali davkov država nadzoruje in meri prihodke in odhodke
v javnem zdravstvu, saj gre v tem primeru za enega izmed največjih deležev v javni porabi
vsake družbe, ki bistveno vpliva na položaj javnih financ v vsaki državi.
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Zelena knjiga, ki smo jo v Sloveniji sprejeli pred tridesetimi leti in opredeljuje vrste, načine
ter obseg zdravstvenih storitev, ki se financirajo iz namenskih javnih sredstev – k čemur smo
desetletje pozneje dodali sistemsko ne najbolj »čisto« obliko prostovoljnega dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja –, postaja časovno presežen vsebinski in zgodovinski temelj
našega zdravstvenega sistema, kakršen je ta zdaj.
Celostna reforma našega zdravstva bi se torej morala začeti z vsebinsko preobrazbo in s
prenovo omenjenega dokumenta, s ponovno opredelitvijo razmerij med javnim in zasebnim
financiranjem zdravstva ter z vnovično delitvijo med javnim in zasebnim, ko gre za izvajanje
zdravstvene oskrbe oziroma zdravstvenih storitev. Zdravstvena reforma bi vsekakor morala
upoštevati tudi dolgoročnejši pogled na uravnoteženje naših javnih financ. Reforma je torej
nujna in je ni več mogoče odlagati v prihodnost.
2 ZDRAVSTVENA REFORMA IN ZDRAVJE NAŠIH JAVNIH FINANC
Tudi po besedah nove – in zdaj že nekdanje – ministrice za zdravje so možnosti vlade in
Ministrstva za zdravje, da bi v tem kriznem in socialno občutljivem obdobju izpeljala celostno
reformo slovenskega zdravstva, bolj hipotetične kot realne, a naj država kljub temu dejstvu
ne bi smela odlašati s projektnim začetkom reforme.
Dvig starostne dobe za upokojevanje ter premik financiranja in izvajanja zdravstvenih storitev
na osi javno–zasebno se bosta preprosto morala zgoditi. Ustava in socialna kultura Slovencev
pa bosta prispevali, da bo varovanje zdravja in življenja najranljivejših slojev prebivalstva –
otrok in starejših – moralo ostati nedotakljivo v okvirih javnega financiranja in javne oskrbe
zdravstva. Javno zdravstvo in socialno državo je treba zadržati tudi zaradi gospodarskega in
širšega družbenega interesa; nadgrajeno s solidarnostjo, ki pa v tem smislu nima ideološke
konotacije. Samo zdravi in izobraženi ljudje, ki si bodo lahko zagotovili materialno spodobno
življenje in starost, bodo lahko ustvarjali novo vrednost, prispevali h gospodarski rasti in
poskrbeli za hitrejši razvoj naše družbe.
2.1 Prihodki in stroški zdravstvenih blagajn
Prihodki za zdravstvo so namenski prispevki, ki se zbirajo pri Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS), dopolnilna (ne dodatna) prostovoljna zdravstvena zavarovanja
pa tržijo zavarovalnice Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica. Prostovoljna dopolnilna
zdravstvena zavarovanja so torej, kot je bilo rečeno, sestavni del prihodkov financiranja
našega javnega zdravstva, kakorkoli je morda to sistemsko vprašljivo. Dodati pa je treba, da
se skozi prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje udejanja tudi načelo vzajemnosti,
ki je ena izmed vrednot socialne države, če ta želi zagotoviti zdravstveno varnost vsem ali
vsaj veliki večini slovenskega prebivalstva.
Na omizju o financiranju zdravstva, ki sta ga marca letos organizirali Poslovna akademija
Financ in zavarovalnica Vzajemna, so bili opredeljeni izdatki za financiranje zdravstva v letu
2014. Ti so se, na primer, od leta 2010 skupaj povečali za 0,8 odstotka. Vsi izdatki za slovensko
zdravstvo pa so znašali leta 2013 3,1 milijarde evrov, kar pomeni 8,9 odstotka našega BDP.
To pomeni, da se naglo približujemo povprečju razvitih držav članic OECD (zaostajamo le za
0,3 %).
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Struktura prihodkov (zbranih sredstev) pa opozarja, da delež zasebnih sredstev – zlasti
tistih iz »žepa« pacientov, ki nimajo nikakršne zakonske solidarnostne podlage – naglo in
nenadzorovano raste, saj je po podatkih zavarovalnice Vzajemna (Vzajemna, 2014)1 znašal
leta 2013 že 433 milijonov evrov. To pomeni, da dosegajo različna zasebna doplačila ali
plačila (na primer samoplačništvo) skoraj vrednost obsega vseh prostovoljnih dopolnilnih in
dodatnih zdravstvenih zavarovanj skupaj. Ta namreč znašajo 437 milijonov evrov. Če so vsi
izdatki za slovensko zdravstvo skupaj znašali v prejšnjem letu 3,1 milijarde evrov, to pomeni,
da zbere ZZZS iz prispevkov za zdravstvo 2,2 milijarde evrov, vsa zasebna sredstva (to
pomeni dopolnilna in dodatna prostovoljna zdravstvena zavarovanja ter sredstva iz »žepov«
državljanov) pa znašajo že 871 milijonov evrov.
V času pisanja tega prispevka je zdravstveno ministrstvo preko medijev sporočilo, da naj
bi ukinilo prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in to nadomestilo z dajatvami
iz neto dohodkov zaposlenih. Nekaj dni zatem je bila predlagana nova rešitev, da naj bi
dopolnilno zavarovanje nadomestili iz domnevno višje dohodnine, primanjkljaj pa naj bi
krili iz prerazporeditve proračuna. V medijih ni bilo zaslediti informacij, da bi se Ministrstvo
za finance o tem že izjasnilo. Konec letošnjega marca so bili zato bodoči viri financiranja
slovenskega zdravstva še vedno neopredeljeni, enako niso opredeljeni niti finančni subjekti
oziroma institucije in njihova vloga na področju zdravstvenih zavarovanj oziroma na trgu
zdravstvenih storitev. Tako ravnanje Ministrstva za zdravje je kazalo na neobvladovanje
področja financiranja našega zdravstva in morda je tudi to botrovalo že omenjenemu
odstopu resorne ministrice.
2.2 Nujnost celovite zdravstvene reforme
Na poprej omenjenem omizju, na katerem so sodelovali direktorji zdravstvenih domov in
bolnišnic, predstavniki združenj in pristojnih ministrstev ter zavarovalnic, je bila v ospredju
potreba po celostni projektni prenovi zdravstvenega sistema. V skladu s tem je zato nujna
in neizbežna naloga naše politike in zdravstvene stroke, da v okviru pristojnih ministrstev,
strokovnih združenj in zavarovalnic koordinirano strokovno pristopi k izdelavi soodvisnih
in povezanih sklopov zdravstvene reforme, ki naj bi zadevala vsa področja financiranja
zdravstvene oskrbe in s tem povezane zdravstvene mreže, nato naložbe v zdravstvo ter
opredelitev razmerij med obsegom javnega in zasebnega v zdravstvu. Brez dvoma pa
zadeva vse državljane in različne oblike socialne družbe. Politika se tej nalogi ne sme in ne
more izogniti.
V strateškem razvojnem programu ZZZS za obdobje od leta 2014 do 2019 (ZZZS, december
2013)2 so navedene razvojne podlage in usmeritve EU na področju zdravstva, ki bi morale
služiti tudi kot izhodišče za celostno reformo našega zdravstva. V mednarodnem okolju so
znana pomembna vsebinska vodila za oblikovanje razvojnih strategij na področju zdravstva.
Gre za nekatere strateške dokumente Evropske unije in Svetovne zdravstvene organizacije
(SZO). Med njimi velja omeniti strategijo Evropa 2020 (strategija EU za pametno, vzdržno in
vključujočo rast, ki jo je sprejela Evropska komisija leta 2010), nato projekt Vlaganje v zdravje
(tudi strategija EU za področje zdravstva) ter strategijo Zdravje 2020 kot politični okvir za
aktivnosti držav članic EU na področju zdravstva, ki jo je sprejel Evropski urad SZO leta 2012.
Zavarovalnica Vzajemna, omizje na temo financiranja zdravstva, Poslovna akademija Financ in Vzajemna,
Ljubljana, 20. 3. 2014.
2
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Strateški razvojni program za obdobje 2014 do 2019, Ljubljana,
december 2013.
1
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Glede na naše dozdajšnje slabe izkušnje s sprejemanjem zdravstvene reforme ali (in) temeljnih
sistemskih zakonov na področju zdravstva, zaradi pogosto odklonilnega odnosa javnosti in
sindikatov bo treba tokrat najprej strniti politiko in stroko ter skupaj projektno opredeliti
osrednja področja, poti, roke in odgovorne nosilce nove strategije in s tem zdravstvene
reforme. Koncept reforme mora nato pridobiti konsenz v družbi ali vsaj najširšo možno
podporo v javnosti. Šele zatem bo mogoče projektno pristopiti k izdelavi in izvedbi reforme,
ki ne more biti vezana na en mandat te ali one vlade. Na Nizozemskem, denimo, za katero je
značilen urejen in učinkovit zdravstveni sistem, je celotna izdelava in izvedba zdravstvene
reforme trajala kontinuirano celih 18 let. Zdravstvena reforma je torej dolgoročen, sestavljen
in strokovno zahteven projekt, ki pa se ga je treba čim prej lotiti; o tem stroka ne dvomi več.
3 PREDLOGI ZA SPREMEMBE FINANCIRANJA ZDRAVSTVA IN ZDRAVSTVENE OSKRBE
Ker je zdravstveni sistem, kot je bilo ugotovljeno, sestavljen iz financiranja zdravstvene
oskrbe (financiranja storitev in naložb v zdravstvo) ter iz organizacije zdravstvene oskrbe
(vključno z zdravstveno mrežo) na primarni, sekundarni in na terciarni ravni, pomeni
zdravstvena reforma vsakokrat zelo občutljivo preureditev organiziranja zdravstva.3 To
vključuje redefiniranje zdravstvene mreže ter splošnih in specialističnih javnih zavodov.
Reorganizacija zdravstvene mreže torej zadeva državljane v posameznih regijah zaradi
drugačne prostorske prerazporeditve zdravstvenih institucij in zdravnikov specialistov na
določenih področjih medicine. To verjetno pomeni tudi ukinitev, združevanje ali povezovanje
posameznih zdravstvenih zavodov.
Razvojna strategija zdravstva, ki predstavlja vsebinsko podlaga za reformo zdravstvenega
sistema, mora namreč opredeliti namen, sinoptične in inkrementalne cilje v zdravstvu,
časovne horizonte za izvedbo posameznih delov reforme in reformo kot celoto. Oba
vidika – finančni zaradi racionalizacije stroškov v zdravstvu in zaradi dolgoročne vzdržnosti
naših javnih financ ter storitveni oziroma oskrbni zaradi učinkovitejše organizacije javne
zdravstvene mreže, boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev, učinkovitosti, kakovosti in
nadzora nad izvajanjem zdravstvenih storitev – morata biti v tej strategiji sorazmerno enako
in kakovostno zastopana. Tako mora biti pripravljena tudi celotna zdravstvena reforma. Na
omenjenem omizju o financiranju zdravstva je bil povzet tudi nedavni predlog zdravniške
stroke, da naj bi se slovensko zdravstvo financiralo v obliki obveznega zdravstvenega
zavarovanja (javno financiranje), to je s prispevki ali davki v višini 2,3 milijarde evrov. Ukinili pa
naj bi prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dodatno prostovoljno zavarovanje,
vse dozdajšnje oblike samoplačništva pa naj bi se združile v zasebna zavarovanja, ki naj bi
jih tržile zavarovalnice. Po oceni Zdravniške zbornice Slovenije naj bi zasebna zavarovanja
skupaj dosegla vrednost 1,44 milijarde evrov, kar bi skupaj s prispevki namesto zdajšnjih 8,9
odstotka pomenilo približno 11 odstotkov našega BDP.
V navedenem primeru gre za pregleden, logičen in finančno izvedljiv model, ki pa poraja
dileme in nestrinjanje zlasti pri sindikatih, upokojencih in drugih posameznikih, ki živijo v naši
državi na meji revščine. Objektivni problem za kakršnekoli reformne premike predstavlja v
Sloveniji predvsem splošna nizka kupna moč prebivalstva in naraščajoča revščina, kar večini
ne dopušča, da bi na primer kupovali zdravstvena zavarovanja ali varčevali za druge socialne
namene.

3

Končina, M.: Zdravstvena reforma in zdravje naših javnih financ, Bančni vestnik, št. 3, 2011.
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4 STRPNOST PRI PREOBRAŽANJU SISTEMA FINANCIRANJA ZDRAVSTVA
Razumljivo je, da so opisani finančni vzorec financiranja našega javnega zdravstva in vse
oblike zasebnega financiranja zapleten niz sistemsko neurejenega financiranja, kar je
predvsem posledica dozdajšnjega odlaganja sistemskih in zahtevnih vsebinskih problemov
v zdravstvu na obrobje političnih odločitev.
Poskus ukinitve dopolnilnih prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj pred enajstimi leti (»bela
knjiga«) je bil neuspešen. Zavarovalnici Vzajemna se pozneje ni uspelo preobraziti v delniško
družbo, kot je takrat nameravalo njeno vodstvo, prav tako pa se ni doregistrirala za življenjska
in druga osebna zavarovanja, kar bi bilo sicer po mojem mnenju koristno. Tako je Vzajemna
ostala še naprej neke vrste zavarovalniški »sui generis« v slovenskem in tudi v evropskem
prostoru. Ta javno-zasebni finančno-zavarovalniški vozel mora zato vlada sistemsko presekati
ter vzpostaviti strokovno, finančno in tudi za EU sprejemljivo sistemsko podlago za javno in
zasebno financiranje našega zdravstva. Upoštevati mora tudi sredstva, ki se kot »četrti« vir
oblikujejo iz »žepov« naših državljanov.
Strokovno in tudi finančno narobe bi bilo, če bi vlada na primer skušala s skrajšanim postopkom
»ukiniti« Vzajemno in poleg tega še dva pomembna portfelja teh zavarovanj v zavarovalnicah
Triglav in v Adriatic Slovenica ter tako odvzeti tem trem zavarovalnicem, ki so pomembni
subjekti na našem zavarovalnem in tudi na finančnem trgu, 460 milijonov evrov. Ko naj bi
prišlo do nove opredelitve virov financiranja našega zdravstva, je to treba storiti projektno,
finančno vzdržno za zavarovalnice ter smotrno za celoten sistem financiranja zdravstva.
Postopen projektni pristop je pomemben tudi zaradi omejenih možnosti za racionalizacijo in
optimizacijo financiranja našega zdravstvenega sistema, kot v Uvodu k Poslovnemu poročilu
ZZZS za leto 2013 (ZZZS, 2013)4 ugotavlja direktor zavoda. Negotovo stanje na področju
financiranja zdravstva že vrsto let poglabljajo tudi objektivni pritiski na rast prihodkov, ki so
posledica staranja prebivalstva, sprememb v patologiji, hitrega razvoja nove tehnologije v
medicini ter vse večje ozaveščenosti in zahtevnosti zavarovancev. Zdravstvena reforma se
mora začeti z upoštevanjem celotnega stanja na tem področju.
5 SKLEP
Celovita reforma slovenskega zdravstvenega sistema je nujna in časovno neodložljiva. Začeti
in izpeljati jo je treba projektno, to je z opredeljenimi osrednjimi merljivimi cilji, strategijami,
odgovornimi nosilci in roki. Reforma mora časovno presegati mandat in politične interese
ene ali več strank oziroma vlad. Usmerjena mora biti dolgoročno, biti mora strokovno
verodostojna in uresničljiva. Na novo je treba opredeliti razmerje med javnim in zasebnim, ko
gre za financiranje zdravstva, ter določiti finančne subjekte in institucije na obeh področjih.
Na novo je treba določiti vrste, pristope in obseg zdravstvenih storitev v okviru javne in
zasebne zdravstvene oskrbe ter razvojno opredeliti zdravstveno mrežo.
K problemu prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in s tem k opredelitvi
virov financiranja pa je treba pristopiti strpno, strokovno in z gledišča finančne stroke ter
zavarovalništva, z gospodarsko skrbnostjo.
4

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Poslovno poročilo za leto 2013, Ljubljana, 25. 3. 2014.
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IN NJIHOVA ZVESTOBA ZAVAROVALNICI
INSURANCE SERVICES QUALITY, POLICYHOLDERS AWARENESS
AND THEIR LOYALTY TO THE INSURANCE COMPANY
DOC. DR. MOJCA NEKREP,
FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE

POVZETEK
Osveščenost zavarovalcev, ki predstavlja njihovo razumevanje in poznavanje pravic, ki jih
imajo kot kupci zavarovalnih storitev, da že pred sklenitvijo zavarovanja razpolagajo z vsemi
potrebnimi informacijami, postaja v visoko konkurenčnem vse pomembnejša. Osveščenost
je za zavarovalca zelo pomembna predvsem zato, ker mu omogoča pridobiti največje koristi
od zavarovalne storitve oziroma sklenjenega zavarovanja.
Da bi zavarovalce lahko osveščali o njihovih pravicah z namenom vzpostaviti visoko raven
zaupanja in posledično zvestobe do posamezne zavarovalnice, je pomembno poznati
značilnosti zavarovalnih storitev. Poznavanje značilnosti zavarovalnih storitev pa pomeni
temelj za doseganje ustrezne stopnje njihove kakovosti.
Kakovost posamezne zavarovalne storitve je najtesneje povezana z zadovoljstvom
zavarovalcev, njihovim namenom o ponovnem nakupu zavarovanja, z nagnjenostjo
k priporočanju drugim zavarovalcem in zvestobo izbrani zavarovalnici. Prav zvestoba
zavarovalcev predstavlja najbolj neposreden kazalnik o dolgoročni uspešnosti zavarovalnice.
Vendar je kakovost zavarovalnih storitev velikokrat opredeljena izključno v smislu predvsem
tistih razsežnosti, ki prispevajo k procesu kakovosti: to so zanesljivost, pravočasnost,
uglednost in zmožnost vživeti se v vlogo zavarovalcev. Gre za razsežnosti, ki neposredno
vplivajo na obseg prodaje zavarovalnih storitev oziroma kosmate obračunane zavarovalne
premije. Kakovost zavarovalnih storitev pa je treba spremljati tudi z vidika dolgoročnega
uspeha, in sicer z vidika verige, ki opredeljuje donosnost zavarovalnih storitev.
Veriga donosnosti zavarovalnih storitev ponazarja medsebojno povezanost med notranjo
kakovostjo, zaposlenimi, zunanjo kakovostjo, vrednostjo za zavarovalce, zadovoljstvom
zavarovalcev in njihovo zvestobo, ki pomeni na eni strani rast obračunane kosmate
zavarovalne premije in na drugi strani doseganje donosnosti zavarovalnice.
Tako je kakovost zavarovalnih storitev tesno povezana tudi z osveščanjem zavarovalcev.
Zavarovalnice, ki se zavedajo pomena notranje in zunanje kakovosti svojih storitev,
zavarovalce ustrezno oskrbujejo s podatki, ki so potrebni, da bi jim ostali zvesti.

123

ABSTRACT
Policyholders awareness represents their understanding and knowledge of rights, which
they have as buyers of insurance products. Therefore, for policyholders it is very important
to have all the necessary information prior to the conclusion of insurance contract. The
awareness allows the policyholder to obtain maximum benefits of the insurance product.
In order to establish a high level of trust and loyalty to the insurance company it is important
to know the characteristics of insurance products. Knowing the characteristics of insurance
products represents the basis for achieving their appropriate level of quality.
The quality of insurance product significantly affects the satisfaction of policyholders,
their purpose of repurchase insurance product, recommending the product and insurance
company to other policyholders and their loyalty to the selected insurance company.
Loyalty of policyholders represents the most direct indicator of long-term performance
for the insurance company. However, the quality of insurance services is often defined in
terms of reliability, timeliness, reputation, etc. These are dimensions which directly affect the
sales income and gross written premiums. The quality of insurance services should be also
monitored in terms of long-term success from »the service profit chain« perspective, which
defines the profitability of insurance products.
The service profit chain of insurance products shows the link between the internal quality,
employees, external quality, product value for policyholders, policyholders' satisfaction and
their loyalty, which means on the one hand, growth in gross written premium and, on the
other hand, profitability of the insurance company.
Thus, the quality of insurance products is closely related to the awareness of policyholders.
Insurance companies who are aware of the importance of internal and external insurance
products' quality inform policyholders with the necessary information in order to achieve
the loyalty of policyholders.
1 UVOD
Potrošnik je na trgu opredeljen kot najšibkejši udeleženec, kajti velikokrat ne razpolaga z
ustreznim in zadostnim znanjem in informacijami, ki jih potrebuje ob nakupu potrebnega
ali želenega izdelka ali storitve. Dejstvo je namreč, da postaja ponudba izdelkov in storitev z
razvojem gospodarstva vse večja, to pa povzroča slabšo preglednost trga na strani ponudbe.
Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo se pogosto spreminja in dopolnjuje tudi zakonodaja,
ki je pomembna za potrošnika z vidika njegovega pravnega varstva. To posameznemu
potrošniku velikokrat onemogoča, da bi bil zadostno seznanjen s svojimi pravicami, zato
jih tudi ne more vedno učinkovito uveljaviti. Slovenski potrošniki so z vstopom Slovenije na
enotni evropski trg postali del 500.000-milijonskega trga in milijonskega števila podjetij, s
čimer so se znašli v primerjavi z večjimi gospodarskimi subjekti na trgu v še bolj podrejenem
položaju.
Varstvo potrošnikov in delovanje notranjega trga Evropske unije kot enotnega
maloprodajnega trga sta zelo soodvisna. Unija je v tem segmentu usmerjena k zagotavljanju
nemotenega delovanja notranjega trga ob hkratnem doseganju visoke in enotne ravni
varstva potrošnikov. To naj bi vodilo v visoko raven njihovega zaupanja do ponudnikov,
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s čimer bi slednjim – tj. podjetjem omogočala enostavnejše poslovanje s potrošniki na
celotnem trgu Evropske unije.
2 POLOŽAJ POTROŠNIKA NA TRGU
V resoluciji o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2012–2017 je poudarjeno, da
potrošnik na trgu ne razpolaga vedno z možnostjo pridobiti široko strokovno znanje, na
osnovi katerega bi lahko vsakokrat sprejemal razumne nakupne odločitve. Prav tako ne
razpolaga s toliko časa, da bi se lahko celostno seznanil s ponudbo na trgu. Običajneje je, da
se manjši delež bolje seznanjenih potrošnikov oglasi in doseže, da postanejo tržni mehanizmi
učinkovitejši. A individualne in občasne izboljšave žal ne morejo nadomestiti sistematičnega
urejanja, s katerim je mogoče preprečiti ali odpraviti nepravilnosti na trgu. Potreba po varstvu
potrošnikov postaja vse večja predvsem zaradi celovitosti in zapletenosti trgov in tržnih
odnosov, odprtja trgov, deregulacije, globalizacije ponudbe in povpraševanja, naraščanja
čezmejnega nakupovanja blaga in storitev, tehnološkega napredka (predvsem spletnega
nakupovanja, brezgotovinskega poslovanja, krajše življenjske dobe izdelkov) in povečevanja
deleža storitev, katerih kakovost je mogoče oceniti šele ob njihovi izvedbi (npr. zdravstvene
storitve, zavarovalne storitve, naložbe itd.). Zaradi navedenih dejavnikov, ki vplivajo na
povečano potrebo po varstvu potrošnikov, so odločitve o nakupu odvisne predvsem od
zaupanja v ponudnika ali blagovno znamko. Ob vseh navedenih dejavnikih potrošnik ni
dovolj seznanjen s svojimi pravicami in jih zato tudi ne more učinkovito uveljavljati.
Nanizani razlogi postavljajo pred potrošniško politiko, ki naj bi pripomogla k enakopravnejšemu
položaju potrošnika na trgu, nove zahteve. Potrošniška politika se tako ukvarja predvsem
s problemom na strani povpraševanja, da prinašajo izbira med različnimi vrstami izdelkov
in storitev ter nove tržne poti (npr. spletna prodaja) potrošniku velike koristi, obenem pa
predstavljajo zanj novo tveganje. Na ponudbeni strani se soočajo z novimi izzivi, ki so se
pojavili predvsem zaradi globalne finančne in gospodarske krize, tudi podjetja. V novih
razmerah se je zmanjšalo povpraševanje, nove tržne poti – predvsem spletno nakupovanje
– pa predstavljajo ponudnikom, ki tržijo po klasičnih poteh, dodatno konkurenco.
Potrošniška politika je del gospodarske politike, zato sta razvoj in raven varstva potrošnikov
odvisna od razvitosti družbe oziroma njenega gospodarstva. Z namenom izboljšati položaj
potrošnikov na trgu in iskati ravnovesje med interesi gospodarskih subjektov in interesi
potrošnikov je potrošniška politika usmerjena k trem glavnim ciljem (Uradni list RS, št.
47/2012 z dne 22. 6. 2012; http://www.uradni-list.si/1/content?id=109014):
• varstvu ekonomskih interesov potrošnikov,
• varstvu zdravja potrošnikov in
• splošnemu varstvu potrošnikov pred nevarnimi izdelki in storitvami.
V Sloveniji je varstvo potrošnikov opredeljeno v številnih predpisih. Temeljni s tega področja
je Zakon o varstvu potrošnikov iz leta 2004 s poznejšimi dopolnitvami (Uradni list RS, št.
98/04), od drugih predpisov pa sta za zavarovalniško dejavnost najpomembnejša:
• Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07),
• Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10).
Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov, ki je odgovoren za oblikovanje in izvajanje
politike varstva potrošnikov, poudarja, da dober nasvet potrošnikom kot ena od najvišjih
prioritet razvitih držav ne pomeni le pomoči potrošnikom pri uveljavljanju njihovih načelnih
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pravic. Mnogokrat jim je tako prihranjen denar, ki bi ga namenili za nakup izdelka ali storitve.
Po zaslugi Urada in nekaterih nevladnih organizacij, ki se v Sloveniji ukvarjajo s svetovanjem
potrošnikom, postajajo potrošniške pravice še bolj dostopne, zavedanje o njih pa še večje.
Varstvo potrošnikov je tesno povezano s tem, koliko so slednji osveščeni, tj. s tem, koliko
razumejo in poznajo svoje pravice, ki jih imajo kot kupci izdelkov in/ali storitev, da lahko
kupijo varne izdelke oziroma storitve in da pred nakupom razpolagajo z vsemi potrebnimi
informacijami. Osveščenost je za potrošnika zelo pomembna predvsem z vidika, ker mu
omogoča pridobiti največje koristi od izdelka in/ali storitve, ki jo kupi.
3 VARSTVO ZAVAROVALCEV
Pri izvajanju zavarovalne dejavnosti s strani zavarovalnic in neposrednem zadovoljevanju
potreb potrošnikov pravni red priznava, da udeleženci niso v enakopravnih obligacijskih
razmerjih. Zavarovalnice kot ponudniki predstavljajo profesionalce zavarovalnih poslov
na trgu, medtem ko predvsem fizične, velikokrat pa tudi pravne osebe (predvsem manjša
podjetja) v vlogi kupcev zavarovalnih storitev običajno niso strokovnjaki za zavarovalništvo
in dosegajo nižjo pogajalsko moč. Spričo tega dejstva se pravno varstvo zagotavlja
potrošnikom, torej fizičnim osebam.
Zakon o varstvu potrošnikov sicer ne zajema posebnih določb o zavarovalnih razmerjih, a se
kljub temu uporablja v korist zavarovalcev kot posebne skupine potrošnikov. Od udeležencev
na trgu – zavarovalnic zahteva, da:
• morajo z zavarovalci poslovati v slovenskem jeziku (Zakon o varstvu potrošnikov, 2004,
čl. 2),
• morajo zavarovalce pred sklenitvijo pogodbe v celoti seznaniti z besedilom zavarovalnih
pogojev (v nasprotnem primeru zavarovalni pogoji zavarovalca ne zavezujejo) (Zakon o
varstvu potrošnikov, 2004, čl. 22),
• oglaševanje zavarovalnih storitev ne sme biti nedostojno ali zavajajoče (Zakon o varstvu
potrošnikov, 2004, čl. 12),
• mora zavarovalnica izvajati storitve zavarovanja skladno z dobrimi poslovnimi običaji in
za vse zavarovalce pod enakimi pogoji (Zakon o varstvu potrošnikov, 2004, čl. 25),
Za varstvo zavarovalcev skrbijo predvsem Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov,
Agencija za zavarovalni nadzor, Slovensko zavarovalno združenje, Tržni inšpektorat Republike
Slovenije, organizacije potrošnikov in Varuh človekovih pravic RS (Pavliha in Simoniti, 2007,
str. 148).
4 ZNAČILNOSTI ZAVAROVALNIH STORITEV
Da bi lahko osveščali zavarovalce o njihovih pravicah in tako vzpostavili visoko raven
zaupanja in posledično zvestobo do posamezne zavarovalnice, je pomembno poznati
značilnosti zavarovalnih storitev. Poznavanje značilnosti zavarovalnih storitev pa omogoča
doseči ustrezno stopnjo njihove kakovosti.
Zavarovalne storitve imajo tri osnovne značilnosti, ki so medsebojno odvisne: procesnost,
neotipljivost in minljivost. Izvedene značilnosti zavarovalnih storitev, ki izvirajo iz osnovnih,
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so neločljivost, sodelovanje zavarovalcev pri izvajanju storitev in spremenljivost (Lovelock,
Wirtz, 2011, str. 8–13; Snoj, 1998, str. 35–36).
4.1 Procesnost
Temeljna lastnost vseh storitev in tako tudi zavarovalnih je procesnost. V zavarovalniški
dejavnosti obstaja kar nekaj standardiziranih procesov, ki predstavljajo konstanten,
nespreminjajoč se in zaporeden proces, v katerem je vsaka stopnja oblikovana v določenem
utečenem redu, izidi procesa pa so enaki (predvsem v zalednih funkcijah, npr. v računovodstvu,
informatiki, finančni službi itd.). Zavarovalcem prilagojeni procesi pa običajno vsebujejo
določeno stopnjo prilagoditve posameznemu zavarovalcu, zanje sta značilna variiranje
in neutečeni red izvajanja posameznih faz (predvsem pri trženju oz. prodaji zavarovalnih
storitev in velikokrat tudi pri likvidaciji škod). Nekateri procesi pri zavarovalnih storitvah so
razmeroma enostavni in zajemajo le nekaj korakov, medtem ko druge sestavljajo visoko
kompleksne aktivnosti z velikim številom korakov. Pod določenimi pogoji je izbira procesov
lahko tudi prilagojena pričakovanjem in željam zavarovalcev (Lovelock, Wright, 2002, str.
32–33; Snoj, 1998, str. 36–37).
4.2 Neotipljivost ali neopredmetenost
Zavarovalne storitve kot aktivnosti in procesi predstavljajo le izkušnje in so v potencialnem
stanju neotipljive, otipljive postanejo šele med izvajanjem. Aktivnosti in procese je pred
njihovim izvajanjem mogoče zaznati le na osnovi simboličnih predstav, imidžev, ki jih
zavarovalci pripisujejo na podlagi izkušenj, ki so jih imeli z enakimi ali podobnimi procesi
v preteklosti, na osnovi priporočil drugih, s pomočjo fizičnih dokazov, ki se pojavljajo v teh
aktivnostih in procesih. Poudariti je treba predvsem pomen posameznih fizičnih dokazov, med
katerimi so najpomembnejšimi ljudje oziroma zaposleni s svojim strokovnim pristopom, ki
pri zavarovalcih vzbudijo zaupanje. Med izvajanjem postajajo zavarovalne storitve otipljive.
Zaradi neotipljivosti ali t. i. neopredmetenosti se pri zavarovalcih poraja negotovost, ki jo
lahko zavarovalnice zmanjšajo s pomočjo dokazov o kakovosti zavarovalnih storitev, in sicer
tako, da skušajo neotipljivo pretvoriti v otipljivo ter ponudbi dodajo fizične dokaze. Tako
oblikujejo oprijemljivo podobo storitev. Za otipljivost so pomembni ljudje, prostor, oprema,
komunikacijsko gradivo, simboli in cena. Bolj kot je zavarovalna storitev otipljiva, laže je
doseči prednosti, ki jo razlikujejo od konkurenčnih storitev (Nekrep, 2009, str. 33; Snoj, 1998,
str. 38).
4.3 Minljivost ali neobstojnost
Zavarovalne storitve razen v času njihovega izvajanja in uporabe niso obstojne. Obstajati
namreč prenehajo v tistem trenutku, ko so izvedene. Zaradi minljivosti jih ni mogoče
shraniti in fizično posedovati, lahko jih le doživimo. Prav tako jih ni mogoče ločiti od njihovih
izvajalcev – zavarovalnih zastopnikov, cenilcev itd. Tehnologija omogoča njihovo prenašanje
iz kraja izvajanja v kraj, kjer se izvedejo za zavarovalca (Nekrep, 2009, str. 34; Snoj, 1998, str.
40).
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4.4 Neločljivost ali sočasnost izvajanja in uporabe
Izvedba in uporaba zavarovalnih storitev običajno potekata istočasno, kar pomeni, da jih
lahko zavarovalci uporabljajo le v času njihovega izvajanja – v času trajanja zavarovalne
pogodbe. Izjema so predvsem zavarovanja odgovornosti, pri katerih zavarovalci pogosto
izvedo za zavarovalni primer precej po poteku pogodbe. Ker so zavarovalci dolžni obvestiti
zavarovalnico o nastalem zavarovalnem primeru najpozneje v treh dneh od dneva, ko zanj
zvedo (Obligacijski zakonik, 2007, čl. 941), se določen delež odškodninskih zahtevkov pojavi
tudi po preteku zavarovalne pogodbe.
Za zavarovalne storitve je vsekakor pomembna značilnost, da se najprej izvede nakup, šele
nato sledita izvajanje in hkrati uporaba – kadar nastopi zavarovalni primer. Ob tem pa je
treba opozoriti na problem ugotavljanja enake vrednosti dajatev, kar je v zavarovalnem
razmerju zelo težko. Namreč, za storitev zavarovanja mora zavarovalec plačati določeno
premijo, zavarovalnica pa bo zavarovalnino izplačala le, če bo prišlo do škodnega dogodka,
ki predstavlja zavarovalni primer. Ob tem je prav tako treba upoštevati, da je izplačana
zavarovalnina lahko nekajkrat višja od plačane premije. Torej, če ni škode, se pojavlja
nesorazmerje med premijo in zavarovalnino (zavarovalnica zavarovalnine ne izplača, če ni
škode), če pa se škodni dogodek zgodi, je višina zavarovalnine običajno bistveno višja od
premije, ki jo plača posamezni zavarovalec. Zavarovalne storitve so tako posledica aleatornih
pogodb, pri katerih je lahko vrednost menjave nesorazmerna, pri čemer je odvisna od
negotovega dogodka.
4.5 Sodelovanje zavarovalcev pri izvajanju zavarovalne storitve
Zavarovalne storitve zahtevajo sodelovanje zavarovalca praviloma le na začetku procesa, ko
je zavarovalnici treba posredovati podatke o premoženju oziroma osebah, ki povprašujejo
po določeni vrsti zavarovanja. Kadar nastopi zavarovalni primer, se zavarovalec oziroma
zavarovanec ponovno vključi v proces, saj brez njegovih podatkov ni mogoče likvidirati
škode.
4.6 Spremenljivost
Zavarovalne storitve so zelo odvisne od zaposlenih v zavarovalnici, ki izvajajo storitve.
Dejanski rezultat izvajanja posamezne storitve in zadovoljstvo zavarovalcev oziroma
zavarovancev sta v različnih situacijah lahko različna. Nestandardizirane zavarovalne storitve
oziroma procesi, ki so posebej prilagojeni posameznim zavarovalcem, so še bolj spremenljivi.
Spremenljivost pa se lahko odraža kot pomanjkanje neskladnosti, nižja kakovost procesa ali
storitve, zaznavanje nezanesljivosti in poviševanje tveganja.
Značilnosti zavarovalnih storitev so v različnem medsebojnem vzročno-posledičnem odnosu.
Dosledno razlikovanje značilnosti zavarovalnih storitev ni smiselno, saj se vsebinsko precej
prepletajo (Lovelock, Wirtz 2004, str. 8–13; Snoj 1998, str. 35–36).
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5 KAKOVOST ZAVAROVALNIH STORITEV
Kakovost je subjektivni pojem, saj jo vsakdo opredeljuje po svojih merilih. Poleg objektivne,
merljive kakovosti je treba upoštevati tudi subjektivno. V tehničnem smislu ima lahko
kakovost dva pomena (http://asq.org/glossary/q.html):
1. skupek lastnosti in značilnosti izdelka ali storitve, ki vplivajo na njegovo oziroma njeno
sposobnost, da zadovolji izražene ali nakazane potrebe potrošnikov;
2. izdelek ali storitev brez pomanjkljivosti.
Po Philipu Crosbyju pomeni kakovost skladnost z zahtevami in potrebami oziroma ustrezati
potrebam in zahtevam (Crosby, 1990, str. 16).
Izsledki mnogih raziskav so pokazali, da se uvršča skrb za kakovost med najpomembnejše
strateške naloge v podjetjih. To velja tudi za zavarovalnice. Slaba kakovost storitev se je
pokazala kot najpomembnejši razlog – tj. kot pomembnejši razlog od cene storitev – za
prehod h konkurenčni ponudbi,. Pomen kakovosti se kaže tudi skozi učinek negativne
informacije. Negativne informacije se namreč širijo v večjem obsegu in hitreje kot pozitivne
informacije, ki jih posredujejo zadovoljni potrošniki. Skrb za zadovoljne potrošnike je zato
zelo pomembna usmerjenost storitvenih podjetij, ki se zavedajo, da je obdržati obstoječega
potrošnika petkrat ceneje kot pridobiti novega (Snoj, 1998, str. 157–158).
Pri opredelitvi kakovosti kot skladnosti z zahtevami in potrebami so mišljene predvsem
zahteve in potrebe potrošnikov in v tem okviru zadovoljevanje njihovih potreb. V tem oziru
govorimo o konceptu zaznane kakovosti. Zaznana kakovost predstavlja rezultat primerjave
dejanskih izkušenj potrošnikov s pričakovanji v zvezi z izdelki in storitvami (Zeithaml,
Parasuraman, Berry, 1990, str. 19).
Kakovost je torej najože povezana z zadovoljstvom potrošnikov, z njihovim namenom o
ponovnem nakupu, nagnjenostjo k priporočanju drugim potrošnikom in zvestobo obstoječih
potrošnikov. Zvestoba potrošnikov predstavlja najbolj neposreden kazalnik o dolgoročni
finančni uspešnosti podjetij (Snoj, 2007, str. 108).
5.1 Donosnost v odvisnosti od kakovosti zavarovalnih storitev
Tudi pri zavarovalnih storitvah pomeni kakovost dejavnik, ki predstavlja ključ do uspeha
zavarovalnic. Vendar je kakovost zavarovalnih storitev velikokrat definirana izključno v
smislu predvsem tistih razsežnosti, ki prispevajo k procesu kakovosti – to so zanesljivost,
pravočasnost, uglednost in zmožnost vživeti se v vlogo zavarovalcev. Gre za razsežnosti, ki
vplivajo na obseg prodaje zavarovalnih storitev oziroma kosmate obračunane zavarovalne
premije in se odražajo v obliki fizičnih dokazov, ki dodajajo zavarovalnim storitvam otipljive
elemente, zaradi katerih je te storitve enostavneje tržiti.
Dlje časa je vladalo prepričanje, da je najpomembnejši kriterij za merjenje donosnosti tržni
delež. V začetku 90. let minulega stoletja so raziskovalci ugotovili, da je dejavnik, ki je veliko
pogosteje povezan z visokimi donosi in rastjo podjetij, zvestoba potrošnikov. Nadaljnje
raziskave o zvestobi potrošnikov so bile usmerjene predvsem v njihovo zadovoljstvo in
vrednost, ki jo izdelki in storitve potrošnikom predstavljajo.
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Donosnost v odvisnosti od kakovosti storitev je opredeljena z verigo donosnosti storitev,
katere izhodišče je, da obstaja močna povezanost med donosom, zvestobo potrošnikov,
njihovim zadovoljstvom, vrednostjo storitev, ki so bile izvedene za potrošnike, ter
sposobnostjo, zadovoljstvom, zvestobo in produktivnostjo zaposlenih. Raziskave so pokazale,
da je soodvisnost najmočnejša med donosom in zvestobo potrošnikov, med zvestobo
zaposlenih in zvestobo potrošnikov ter med zadovoljstvom zaposlenih in zadovoljstvom
potrošnikov. Delovanje med prvinami v posameznem paru je vzajemno, saj zvestoba
potrošnikov povečuje donos podjetja in posledično je z večjim donosom laže obdržati
potrošnike. Podoben učinek se kaže pri zadovoljstvu potrošnikov, ki prispeva k zadovoljstvu
zaposlenih, in če so zadovoljni zaposleni, to vpliva tudi na potrošnike. Zvestoba zaposlenih
je lahko razlog, zaradi katerega podjetje obdrži marsikaterega potrošnika – kupca, in če so
ključni potrošniki podjetju zvesti, lahko to velikokrat pripomore k temu, da tudi zaposleni ne
zapustijo podjetja (Heskett, Sasser, Schlesinger, 1997, str. 7–12).
Veriga donosnosti zavarovalnih storitev ponazarja medsebojno povezanost med notranjo
kakovostjo, zaposlenimi, zunanjo kakovostjo, vrednostjo za zavarovalce, zadovoljstvom
zavarovalcev in njihovo zvestobo, ki pomeni na eni strani rast obračunane kosmate
zavarovalne premije in na drugi strani doseganje donosnosti zavarovalnice.
Slika 1: Veriga donosnosti zavarovalnih storitev

Vir: Hallowell in Schlesinger 2000, str. 204.
Veriga donosnosti zavarovalnih storitev lahko predstavlja koristno ogrodje za menedžment
zavarovalnic. Menedžerjem omogoča, da se osredotočijo predvsem na kvantitativna merila,
ki vodijo k finančnemu uspehu zavarovalnice (Hallowell, Schlesinger, 2000, str. 205).
Notranja kakovost zavarovalnih storitev predstavlja kakovost, ki jo menedžerji in drugi
zaposleni prejmejo od zavarovalnice in jim omogoča opravljati njihovo delo. Elementi
notranje kakovosti zavarovalnih storitev zajemajo predvsem opremljenost delovnega
prostora, potek dela in delovnih nalog, izbiro zaposlenih, sistem nagrajevanja, izobraževanje,
slog menedžmenta, oblikovanje ciljev, komuniciranje in orodje za oskrbovanje notranjih ali
zunanjih potrošnikov (Hallowell, Schlesinger, 2000, str. 208–210).
Pomemben člen v verigi donosa storitev so zaposleni. Kadar so zadovoljni, so zavarovalnici
lahko tudi zvesti, za zunanjo kakovost pa so pomembne tudi njihove kompetence in
produktivnost pri izvajanju zavarovalnih storitev. Na zadovoljstvo zaposlenih najmočneje
vpliva notranja kakovost zavarovalnih storitev, ki izhaja iz delovnega okolja (Heskett,
Sasser, Schlesinger, 1997, str. 29). Zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na zaposlene, njihovo
zadovoljstvo, produktivnost in zvestobo, je organizacijska kultura. Slednja je pomemben
sestavni del delovnega okolja zaposlenih, saj se odraža v tipičnih značilnostih organizacije.
Navezuje se na celoto temeljnih vrednot, prepričanj in stališč, ki so v preteklosti pomembno
vplivale na delo v zavarovalnici in bile sprejete kot veljavne. Organizacijska kultura oblikuje
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splošno delovanje zavarovalnice, s čimer vpliva na procese, ki v njej potekajo, prav tako pa
oblikuje osnove komuniciranja med zaposlenimi in njihovega medsebojnega razumevanja
(Martins, Terblanche, 2003, str. 65). Vseh pet dejavnikov o zaposlenih vpliva na zunanjo
kakovost zavarovalnih storitev.
Zunanja kakovost zavarovalnih storitev je kakovost storitev (subjektivna), ki jo zaznajo
potrošniki. Predstavlja oceno potrošnika o odličnosti zavarovalne storitve in je izid
subjektivne reakcije, pri čemer se od posameznika do posameznika razlikuje. Povezana je
z notranjimi zaznavami ponudnikov in potrošnikov zavarovalnih storitev, ki jih ni mogoče
objektivno izmeriti. Posameznik subjektivno zaznava celovito kakovost zavarovalne storitve
pod vplivom psiholoških dejavnikov, kot so čustva, potrebe, motivi, zaznave, vrednote,
stališča in drugi dejavniki (Snoj, 1998, str. 160–161).
Osrednji del verige donosnosti zavarovalnih storitev predstavlja vrednost1 za potrošnike, ki je
odvisna od rezultatov, ustvarjenih zanje, kakovosti procesa, potrebnega za dobavo rezultatov,
cene oziroma zavarovalne premije in drugih stroškov, ki nastanejo v procesu nakupa
zavarovalne storitve. Gre za vidik storitev s strani potrošnikov, ki vpliva na njihovo odločitev
o nakupu in uporabi zavarovalnih storitev. Na ta način določena vrednost je neposredno
povezana z zadovoljstvom zavarovalcev, ki vpliva na njihovo zvestobo zavarovalnici. Zvesti
zavarovalci so hitreje pripravljeni sprejeti nove zavarovalne storitve, ki jih zavarovalnica ponudi
na trgu. Prvi, ki prispevajo k vrednosti, so zaposleni. Ti so v neposrednem stiku z zavarovalci in
so hkrati zadovoljni, zvesti in produktivni (Heskett, Sasser, Schlesinger, 1997, str. 12–14).
Vrednost zavarovalne storitve vpliva na to, koliko bodo zavarovalci zadovoljni s storitvijo.
Zadovoljstvo je odraz stopnje izpolnitve notranjih želja in pričakovanj zavarovalca. Merimo jo
kot razliko med vrednostjo, ki jo zavarovalci pričakujejo od zavarovalne storitve, in dejansko
zaznano vrednostjo zavarovalne storitve ob njeni izvedbi. (Zeithaml in Bitner, 2003, str. 86).
Zadovoljstvo zavarovalcev predstavlja temelj njihove zvestobe zavarovalnici. Večje
zadovoljstvo je običajno povezano z višjo stopnjo zvestobe zavarovalcev, pri čemer pa
ta zveza ni linearna. Zvestobo lahko opredelimo tudi kot pripravljenost zavarovalcev, da
postanejo pogosti ali redni potrošniki zavarovalnih storitev pri določeni zavarovalnici,
zavarovalne storitve pa tudi priporočajo dalje (Lovelock, Wirtz, 2011, str. 352).
Elemente v verigi donosnosti zavarovalnih storitev je mogoče povezati, kot sledi.
Povezava med zvestobo zavarovalcev in donosnostjo ter rastjo kosmate zavarovalne
premije zavarovalnice izhaja iz načela »doživljenjske vrednosti za zavarovalca«. Zadovoljni
zavarovalci, ki sklepajo zavarovanja vedno pri isti zavarovalnici, pomenijo zanjo nižje stroške
kot pridobivanje novih zavarovalcev, kar posledično vpliva na večjo donosnost (Hallowell,
Schlesinger, 2000, str. 206).
Povezave med zunanjo kakovostjo zavarovalnih storitev, vrednostjo za zavarovalce,
zadovoljstvom zavarovalcev in njihovo zvestobo izhajajo iz načela o izmenjavi vrednosti, ki
Vrednost zavarovalne storitve je za posameznega zavarovalca enaka razliki med uporabno vrednostjo zavarovalne
storitve in njeno ceno. Uporabna vrednost zavarovalne storitve je za posameznega zavarovalca sposobnost storitve,
da zadovolji njegove specifične potrebe. Uporabna vrednost zavarovalne storitve je lahko opredeljena tudi kot
vse koristi, ki jih zavarovalec prejme z izvajanjem zavarovalne storitve. Koristi od te storitve so skupni dejanski
oziroma zaznani izid delovanja te storitve na zavarovalca. Cena zavarovalne storitve vključuje ob nominalni ceni
– zavarovalni premiji še druge stroške pridobitve v obliki nedenarnih stroškov (vse vložke v zvezi z razdaljo, ki jo je
za pridobitev in izvedbo zavarovalne storitve treba premagati, izgubo časa, tveganja, ki nastanejo ob nakupu in
uporabi oz. izvajanju zavarovalne storitve ipd.) (Snoj, 1998, str. 29).
1
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temelji na tem, da so zavarovalci, ki so zadovoljni s pridobitvijo večje vrednosti v primerjavi
z zaznano vrednostjo iz drugih virov, zvesti, saj optimizirajo svoje razmerje do te storitve.
Zunanja kakovost zavarovalne storitve je sestavni del tega razmerja zaradi prispevka k
vrednosti za zavarovalce. Razmerje med kakovostjo, vrednostjo, zadovoljstvom in zvestobo
je še zlasti močno pri zavarovalnih storitvah, saj temeljijo na zaupanju potrošnikov. Povezava
med zadovoljstvom in zvestobo zavarovalcev je odvisna tudi od konkurenčnosti okolja, v
katerem zavarovalnica deluje. Glede na prost pretok zavarovalnih storitev v državah članicah
EU je izbira zavarovalnic na trgu precejšnja. Tako je tudi raven zvestobe precej nižja, četudi
zadovoljstvo zavarovalcev narašča. Zvestoba se močno poveča le v primerih zelo velikega
zadovoljstva (Hallowell, Schlesinger 2000, str. 206–208).
Rezultati pomembnih raziskav kažejo, da je zvestoba zavarovalcev pri ustvarjanju dobička
pomembnejša od tržnega deleža. Po izdelanih ocenah lahko petodstotno povečanje
zvestobe zavarovalcev poveča dobiček v zavarovalniškem sektorju za 50 odstotkov. Zaradi
izboljšav, ki pri izvajanju zavarovalnih storitev zmanjšajo napake za pet odstotkov, se
povprečna vrednost za zavarovalce lahko poveča za več kot 125 odstotkov. Stalnih izboljšav
kakovosti storitev zavarovalnice ne smejo obravnavati kot strošek, temveč kot naložbo v
zavarovalce, ki s svojo zvestobo zavarovalnici povečujejo dobiček. Kakovosti oziroma
kvalitativni vrednosti tržnega deleža, merjeni z zvestobo zavarovalcev, je treba nameniti
veliko več pozornosti kot njegovi velikosti oziroma kvantitativni vrednosti (Reichheld,
Sasser 1990, str. 107–109).
5.2 Vrste in razsežnosti kakovosti zavarovalnih storitev
Ko govorimo o kakovosti zavarovalnih storitev, je treba razlikovati med objektivnimi merili
kakovosti in tistimi, ki temeljijo na bolj subjektivnih zaznavah zavarovalcev. Dve pomembni
razsežnosti kakovosti zavarovalnih storitev sta uporabna kakovost, ki opisuje fizično podobo
zavarovalne storitve, in izražena kakovost, ki se nanaša na neotipljivo ali psihološko podobo.
Razlikovanje kakovosti lahko temelji tudi na dveh osnovnih elementih – tj. na tehnični in
uporabni ali funkcionalni kakovosti. Tehnična kakovost se nanaša predvsem na merljive
vidike ali podobo zavarovalne storitve. Primer tehnične kakovosti je sklenitev zavarovanja na
spletu ali čas reševanja škodnega primera in izplačila zavarovalnine. A tehnična kakovost ni
edini element zaznane kakovosti, kajti zavarovalne storitve praviloma zajemajo neposredni
stik med zavarovalcem oziroma zavarovancem in zavarovalnico, zato na zavarovalce in
zavarovance vpliva, kako jim je bila tehnična kakovost dobavljena. Gre za funkcionalno
kakovost, ki ni merljiva objektivno z elementi tehnične kakovosti. Kaže se kot, na primer,
vedenje zaposlenih v zavarovalnici, njihov videz oziroma urejenost in kot razpoloženje
v prostoru, kjer se storitev izvaja. V primeru časa reševanja škodnega primera vplivajo na
funkcionalno kakovost dejavniki, kot so prostor, v katerem zavarovanec ureja dokumentacijo
za likvidacijo škodnega primera, in zaznavanje vedenja, kako zavarovanca obravnavajo
zaposleni, s katerimi vzpostavi stik pri likvidaciji škode. Tehnična in funkcionalna kakovost
vplivata na celostni imidž zavarovalnice, ta pa na zaznano oziroma zunanjo kakovost
zavarovalnih storitev. Pričakovanja zavarovalcev so odvisna od cene, oglaševanja, ustnega
izročila in niso nujno enaka zaznani kakovosti.
Razsežnosti kakovosti zavarovalnih storitev so sestavine, značilnosti ali lastnosti zavarovalnih
storitev, ki opredeljujejo vsebino in raven njihove kakovosti. Gre za splošno značilne sestavine
oziroma lastnosti zavarovalnih storitev in njihove posledice, namenjene ugotavljanju
kakovosti zavarovalnih storitev.
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Ključne razsežnosti kakovosti zavarovalnih storitev so (Zeithaml, Parasuraman, Berry 1990,
str. 21–26):
• zanesljivost v izvajanju, ki pomeni sposobnost natančnega, točnega in vestnega izvajanja
zavarovalnih storitev oziroma da zavarovalnica korektno izvaja storitev zavarovanja in
drži dane obljube,
• dovzetnost in pripravljenost zaposlenih, da pomagajo in svetujejo zavarovalcem;
zajema ažurnost zavarovalnih storitev, ki pomeni takojšnje odzivanje na želje in zahteve
zavarovalcev in zavarovancev,
• vzpostavitev zaupanja zavarovalcev in zavarovancev do zavarovalnice in njenih
zaposlenih, ki vključuje zanesljivo in odkrito delovanje zavarovalnice skladno z interesi
zavarovalcev, strokovnost, ki odraža ustrezno znanje in veščine, potrebne za izvajanje
zavarovalnih storitev, uslužnost, ki zajema prijaznost in vljudnost kontaktnega osebja ter
spoštovanje do zavarovalcev in upoštevanje njihovih želja, ter varnost, ki predstavlja skrb
za odpravo nevarnosti, tveganj ali dvomov zavarovalcev,
• empatija ali zmožnost vživeti se v potrošnike, ki pomeni usmerjenost v posameznega
zavarovalca ter prilagajanje njegovim potrebam,
• fizična podpora, ki obsega snovne sestavine, ki spremljajo zavarovalno storitev (npr.
oprema, poslovni prostori, zaposleni, ki storitev izvajajo, promocijsko gradivo itd.).
Za zavarovalce je najpomembnejša razsežnost, po kateri ocenjujejo kakovost storitev,
zanesljivost (Zeithaml, Parasuraman, Berry 1990, str. 26–30).
Za zavarovalnice je pomembno, da obravnavajo kakovost svojih storitev kot strateški koncept
in da ga tudi ustrezno upravljajo.
6 SKLEP
Da so zavarovalci zvesti, morajo biti zadovoljni, zadovoljstvo pa je velikokrat odraz kakovosti
zavarovalnih storitev. Zvestoba se vzpostavi in razvije na osnovi zadovoljstva, ki temelji na
kakovostni zavarovalni storitvi. Kakovost zavarovalne storitve sicer ni edini pogoj za to, da je
zavarovalec zadovoljen, a je pomemben dejavnik.
Kakovost zavarovalnih storitev je vsekakor povezana tudi z osveščanjem zavarovalcev –
zavarovalnice, ki se zavedajo pomena kakovosti svojih storitev, zavarovalce oskrbujejo s
potrebnimi podatki, ki doprinesejo k temu, da jim slednji postanejo zvesti.
Za zavarovalnice je vse bolj pomembno, da osvestijo potrošnike – obstoječe in potencialne
zavarovalce – o tem, kakšne pravice jim pripadajo iz naslova posameznega zavarovanja, koliko
nevarnostim so izpostavljeni in kaj zanje pomeni zavarovanje posamezne nevarnosti.
Zavedati se je treba, da je zavarovanje storitev, ki ima v pravnih okvirih precej omejitev, sploh
če se ozremo na kogentna določila zavarovalne pogodbe. Na drugi strani pa je razumevanje
zavarovalnih storitev za potrošnike precej zahtevno, poleg tega so jim značilnosti
posameznega zavarovanja in pravice, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, nejasno razložene
in nerazumljive. Za zavarovalnice lahko zapisano predstavlja priložnost, da izobrazijo svoje
zavarovance in jim tako pojasnijo pomen sklenitve zavarovalne pogodbe za posamezniku
potrebne rizike. Na tem mestu imamo v mislih predvsem premoženjska zavarovanja, saj so
življenjska v času vsesplošne gospodarske krize za marsikaterega posameznika ekonomsko
nesprejemljiva.
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RAZLIČNE PRAVNE OBLIKE VARSTVA ZAVAROVANCEV
DIFFERENT LEGAL FORMS OF PROTECTION OF POLICYHOLDERS
ZASLUŽNI PROF. DR. ŠIME IVANJKO,
INŠTITUT ZA ZAVAROVALNIŠTVO V MARIBORU

POVZETEK
Na zdajšnji stopnji varstva potrošnikov je posebna pozornost namenjena varstvu
zavarovalcev. Pri tem je omenjeno varstvo urejeno različno glede na stopnjo varovanih
interesov. Najpomembnejše interese varuje zakonodajalec v okviru javnopravnega varstva
s prisilnimi normami in sankcijami, pri čemer namenja posebno pozornost obveznemu
informiranju zavarovalcev pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, ob sklenitvi pogodbe in v
času njenega trajanja. V prispevku je podan pregled najpomembnejših oblik javnopravnega
in civilnopogodbenega varstva ob upoštevanju načel urejanja zavarovalne dejavnosti v
direktivah EU.
ABSTRACT
On the current level of consumer protection, particular attention is paid to the protection
of policyholders. The arrangement of such protection varies according to the level
of protected interests. The most important interests are protected by the legislature in
the context of public justice by coercive norms and sanctions, with special attention
paid to compulsory notification of policyholders before and at the conclusion of
the insurance contract and during its entire duration. This paper provides an overview of the
most important forms of public law and civil contractual protection taking into account
the principles governing the insurance business in the EU.
1 UVOD
V naravi vsi ljudje nismo enaki, ta naravna neenakost pa je navzoča vse od začetka človeštva.
Civilizacijska kultura je poskušala tudi naravno neenakost odpraviti s pravno enakostjo.
Naravna neenakost se pojavlja med ljudmi v različnih oblikah, denimo kot spolna neenakost,
kot različne telesna zgradba, fizične in umske sposobnosti, naravne danosti v človeku, ki jih
ni mogoče prenašati na druge. Naravnih zakonitosti ni mogoče popravljati in spreminjati,
čeprav so različne civilizacije poskušale na različne načine izenačiti ljudi tudi glede naravnih
lastnosti, ki so jih pridobili z rojstvom.1 Pojavne oblike poskusa izenačevanja ali pomoči
To je zlasti značilno za socializem, ko so skušali s pravnimi ukrepi v celoti odpraviti tudi naravno neenakost, pri
čemer so zlasti tisti sloji ljudstva, ki so bili po naravi v slabšem položaju, postali še bolj ogroženi. Tudi na področju
prava se zakonodajalec pogosto poslužuje instrumentov, s katerimi poskuša naravno neenakost vsaj popraviti; v
smislu varstva zlasti organiziranjem pomoči tistim, ki so naravno manj usposobljeni, da bi se izenačili s tistim, ki
1
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šibkejšim v družbi so različne.2
V tem prispevku so obravnavani različni pravni instituti, ki imajo namen varovati zavarovalca
oziroma zavarovanca (v nadaljevanju: zavarovalec) pred zavarovalnico. Znano je, da je
zavarovalec v razmerju do zavarovalnice v bistveno slabšem položaju, kar se tiče poznavanja
zavarovalništva, seznanjenosti s posledicami sklenitve zavarovalne pogodbe in z možnostjo,
da zavarovalnica izkoristi njegovo neznanje idr. Pogosto obstaja možnost, da bodo
zavarovalci s poslovanjem zavarovalnice oškodovani. Zakonodajalec si prizadeva z različnimi
pravnimi normami varovati interese zavarovalca, pri čemer pa posebej poudarjam pravne
razlike med posebnimi normami. Tako obstajajo zaščitne pravne norme, ki jih štejemo kot
dolžnost informiranja zavarovanca, prepoved določenih klavzul v zavarovalni pogodbi in
zlasti možnost zavarovanca, da se poslužuje strokovne pomoči pri sklepanju zavarovalnih
pogodb brez posebnega plačila, to je če vključuje zavarovalne posrednike, ki so dolžni po
zakonu varovati zlasti interese zavarovalca. K varovanju zavarovalca prištevamo tudi splošna
pravna pravila o razlagi pravnih norm na področju zavarovalništva.
2 VARSTVO ZAVAROVALCEV KOT POTROŠNIKOV KOT TEMELJNA SESTAVINA PRAVNEGA
UREJANJA ZAVAROVALNIH RAZMERIJ
V skladu s splošnimi napori sodobne družbe, da bi varovala tiste udeležence na trgu, ki imajo
manj znanja in sposobnosti za ocenjevanje proizvodov, ki jih ponujajo proizvajalci, je že nekaj
desetletij posebna pozornost namenjena varstvu fizičnih oseb (potrošnikov), ki sodelujejo
na trgu pri nakupu potrebščin za lastno življenje. Številne države so sprejele vrsto zakonskih
predpisov o varstvu potrošnikov. Med njimi je tudi Slovenija, kjer je v veljavi poseben Zakon
o varstvu potrošnikov (ZVPot),3 v določbah katerega je tudi posebej omenjeno varstvo
zavarovalcev glede na specifiko zavarovalnih razmerij, v katerih zavarovalec od zavarovalnice
kupuje zavarovalne rizike.
Z varstvom zavarovalca kot potrošnika se ukvarja zakonodajalec v številnih določbah, ki
urejajo poslovanje zavarovalnic, tj. v Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar)4 in določbah, ki
urejajo razmerja med zavarovalcem in zavarovalnico v okviru zavarovalne pogodbe, ki je
predmet Obligacijskega zakonika (OZ).5 Kadar govorimo o varstvu zavarovalcev posebej,
je treba omeniti tudi vlogo nadzora, ki ga opravlja država preko Agencije za zavarovalni
nadzor (AZN), ki zlasti skrbi za finančno stabilnost zavarovalnice in nadzoruje tista razmerja,
s katerimi bi lahko zavarovalnica škodovala zavarovalcu.
Na zavarovalnopravnem področju obstajajo tudi številni drugi predpisi, ki posredno ali
neposredno varujejo zavarovalca pred morebitnim oškodovanjem, ko se sreča z zavarovalnico,
bodisi da gre za sklepanje zavarovalnih pogodb, njihovo spreminjanje oziroma prilagajanje
novo nastalim okoliščinam ali pa za izplačilo zavarovalnin oziroma odškodnin ob nastanku
zavarovalnega primera.6
so usposobljeni bolje. Tako na področju prava ločimo določene pravne norme, ki so posebej namenjene varstvu
žensk in otrok ter starim ljudem oziroma bolj ali manj izobraženim pravnim ali fizičnim osebam, osebam, ogroženim
zaradi telesnih pomanjkljivosti, ki se obravnavajo kot posebej pravno varovane osebe (npr. Invalidi).
2
Werber, M.: Diferenzierung nach Schutzbedurftikeit des Versicherungsnehmers im Versicherungsrecht Festschrift
fur Horst Baumann VVW Karsruhe, 1999, str. 359.
3
Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004).
4
Zakon o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 99/2010).
5
Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007, 30/2010 Odl. US: U-I-207/08-10, Up-2168/08-12).
6
Sem lahko štejemo številne podzakonske predpise, ki so namenjeni varstvu zavarovalcev kot potrošnikov; če niti ne
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Pri tem je zelo pomembno opozoriti, da zakonodajalec na različne načine ureja pravno varstvo
zavarovalcev, sklicujoč se na posamezne osebnostne lastnosti oziroma status zavarovalca,
ali pa določa druge navezne okoliščine oziroma točke, s katerimi se povezuje uporabo
varstvenih določb za zavarovalce. Varstvo zavarovalcev lahko delimo po različnih merilih,
pri čemer je najbolj preprosta razdelitev na javnopravno (prisilno) varstvo, ki je pretežno
urejeno v ZZavar in v predpisih EU, ter civilno oziroma pogodbeno varstvo, ki je urejeno v
zavarovalni in posredniški pogodbi v skladu z določbami OZ.
3 JAVNOPRAVNO VARSTVO
K javnopravnemu varstvu štejemo tista določila predpisov, ki urejajo dolžnosti zavarovalnice,
zavarovalnih posrednikov in zastopnikov glede obveščanja zavarovalca o njegovih pravicah
obveznostih in odgovornosti pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, ob sklenitvi le-te ter
v času njenega trajanja. Sem spadajo tudi ukrepi nadzornih organov pri nadzorovanju
poslovanja nosilcev poslov oziroma storitev na področju zavarovalništva. Pri tem gre za
prisilne predpise, katerih kršitve so sankcionirane s plačilom globe, odvzetjem dovoljenja
za opravljanje dejavnosti oziroma poslov zavarovanja. To varstvo je urejeno v statusnoorganizacijskih zakonskih in podzakonskih predpisih, zlasti v ZZavar, ki je usklajen z
direktivami EU na področju zavarovalništva.7
3.1 Dolžnost obveščanja po predpisih EU
Številne direktive posredno ali neposredno nalagajo zavarovalnicam, zastopnikom in
posrednikom, da morajo zavarovalce obveščati o pomenu, vsebini in posledicah sklenitve
zavarovalne pogodbe. V tem prispevku bo podan le kratek prikaz določb o obveščanju
zavarovalcev v predlogu nove direktive o zavarovalnem posredovanju, ki se ne nanaša
samo na posrednike, temveč tudi na zavarovalnice. Pravila prihodnje ureditve varstva
zavarovalcev, povezana z obveščanjem pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, so v direktivi
o zavarovalnem posredovanju urejena posebej in bistveno strože kot doslej. V določbah od
15. do 20. člena so v omenjenem dokumentu opredeljene dolžnosti obveščanja, ki jih imata
zavarovalni posrednik in zavarovalnica ob sklepanju zavarovalne pogodbe z zavarovalcem,
ki je fizična oseba oziroma potrošnik. Ta pravila se nanašajo zlasti na obveščanje zavarovalcev
pred sklenitvijo pogodbe, z namenom da se zavarovalec seznani z zavarovalnim produktom
in posledicami sklenjene pogodbe.
Iz teh pravil so ob tem izvzeta zavarovanja velikih nevarnosti, ki jih sklepajo zavarovalci kot
pravne osebe, ki se štejejo kot profesionalci z znanjem o zavarovanju.
V primerjavi z zdajšnjimi pravili bodo prihodnja precej strožja. Ta pravila o obveščanju
zavarovalca se nanašajo tudi na zavarovalnico, če sklepa zavarovanje neposredno preko
zastopnika ali interne službe.

omenjamo predpisov EU, ki se nanašajo na splošno varstvo potrošnikov in neposredno na varstvo zavarovalcev, kot
je, denimo, direktiva o zavarovalnem posredovanju iz leta 2002 oziroma nova direktiva, ki bo zdajšnjo predvidoma
nadomestila še letos .
7
V ZZavar je prenesenih 28 direktiv s področja zavarovalništva (1. a člen ZZavar).
137

Temeljno načelo je, da mora zavarovalni posrednik delovati v smislu največje skrbnosti za
interese zavarovalca, bistvena novost pa, da bo moral zavarovalni posrednik v prihodnje
pred sklenitvijo pogodbe zavarovalca podrobno seznaniti s tem, kakšna je njegova provizija
in kakšne morebitne druge koristi bo imel, če bo uspešno sklenil zavarovanje. Zavarovalnica
pa bo morala enako zavarovalca obvestiti o stroških, tj. o tistem delu premije, s katero pokriva
svoje stroške.
V osnovi direktiva o zavarovalnem posredovanju izenačuje položaj zavarovalca glede pravice
do informacije o produktu in o razkritju stroškov, ne glede na to, ali sklepa pogodbe preko
posrednika ali brez njega.
Pri dolžnosti informiranja zavarovalca o zavarovanju pred sklenitvijo pogodbe je treba
opozoriti na razliko med življenjskim in premoženjskim zavarovanjem. Pri življenjskem
zavarovanju bo moral zavarovalec omenjene informacije dobiti takoj po uveljavitvi omenjene
direktive, pri premoženjskem pa bo veljala dvojna ureditev. To pomeni, da bodo v prvih petih
letih zavarovalni posredniki in zavarovalnica dolžni razkriti stroške le, če bo zavarovalec to
zahteval, ko bo od uveljavitve direktive preteklo pet let, pa bo obvezno razkriti vse stroške v
primeru vseh zavarovanj. Razlog za takšno ureditev tiči predvsem v dejstvu, da je provizija za
premoženjska zavarovanja bistveno nižja kot pri življenjskih zavarovanjih, ki se obravnavajo
kot druge finančne naložbe. Pri premoženjskem zavarovanju gre praviloma za bistveno krajše
zavarovalno obdobje kot pri življenjskih zavarovanjih, zato so stroški nižji. Zavarovalci lahko s
primerjavo med posameznimi zavarovalnicami sami ugotovijo razlike med zavarovalnicami
za enak ali podoben zavarovalni produkt.
Podrobnosti o razkritju stroškov bodo morale države članice EU urediti v svojih predpisih in
jih posredovati mednarodni agenciji EIOPA8.
Glede na zdajšnjo ureditev dolžnosti obveščanja bo nova direktiva, kar se tiče transparentnosti
med zavarovalnico, zavarovalnim posrednikom in zavarovalcem, bistveno strožja. To je zlasti
posledica zavedanja zavarovalcev o nujnosti nadzora nad stroški zavarovanja. Z razkritjem
stroškov se bo povečala tudi konkurenčnost med posredniki in zavarovalnicami, predvsem
pa bo to prispevalo k večji prožnosti pri čezmejni prodaji zavarovanj.
Direktiva posebej opozarja na dolžnost obveščanja zavarovalcev o možnosti sklenitve
zavarovanja za posamezni rizik, če gre za paketna zavarovanja. Zavarovalcu mora biti vedno
omogočeno, da tudi pri paketnih zavarovanjih sklene zavarovanje samo za eno nevarnost.
Da bi preprečili interesne konflikte, bo Evropska komisija, če se bo pokazalo, da nastajajo na
trgu interesna nasprotja, ki bi ogrožala varstvo potrošnikov ali pa konkurenco na trgu, izdala
še posebne predpise.
Direktivi so dodani še predlogi o obveščanju zavarovalcev in razkritju stroškov pri naložbenih
zavarovanjih, pri čemer je razlika, ali je treba pri posameznih zavarovanjih poskrbeti tudi za
nepristransko svetovanje ali ne. Če je potrebno še dodatno svetovanje, mora le-to opraviti
kompetentna oseba in v skladu s strogimi načeli profesionalnega svetovanja. Za katere
produkte bo svetovanje potrebno, bo Komisija določila s posebnim aktom, svetovanje pa
Evropska agencija za zavarovanja in poklicne pokojnine (European Insurance and Occupational Pensions
Authority, EIOPA) je bila ustanovljena posledično po reformi strukture nadzora nad finančnim sektorjem v EU. EIOPA
je del evropskega sistema finančnih nadzornikov in obsega tri evropske nadzorne organe, in sicer enega za
bančni sektor, enega za sektor vrednostnih papirjev ter enega za sektor zavarovanj in poklicnih pokojnin; ob teh
pa tudi evropski odbor za sistemska tveganja. Glavna cilja EIOPA sta med drugimi boljše varstvo potrošnikov in
vzpostavitev ponovnega zaupanja v finančni sistem.
8
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mora biti brezplačno. Če v posameznih primerih svetovanje ni potrebno, je treba zavarovalcu
kljub temu profesionalno razložiti pomen zavarovanja in mu razkriti stroške. Če zavarovalni
posrednik oceni, da posamezni zavarovalni produkt za zavarovalca ni primeren, ga mora
na to pisno opozoriti, prav tako pa mora poskrbeti za shrambo pisne dokumentacije o tem,
zakaj je za posameznega zavarovalca predlagal prav določeno zavarovanje.
3.2 Obvezno obveščanje zavarovalca po ZZavar
ZZavar predpisuje dolžnost obveščanja zavarovalca pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe,
ob sklenitvi le-te (84. člen) in v času trajanja zavarovalne pogodbe (85.člen), pri čemer je
to zakonska dolžnost vseh, ki sodelujejo pri sklenitvi pogodbe – tj. zavarovalnice oziroma
njenega zastopnika in zavarovalnega posrednika.
Zakon predpisuje to kot dolžnost v razmerju do zavarovalca, ki je fizična oseba. Pri pravnih
oseba ta dolžnost obveščanja po 83. členu ni predpisana, ker se šteje, da pravne osebe
imajo potrebno znanje. Obveščanje pravnih oseb v času trajanja zavarovalne pogodbe pa
je obvezno.
Kadar je zavarovalec fizična oseba, ga mora zavarovalnica ob sklenitvi zavarovalne pogodbe
s pisnim obvestilom seznaniti s podatki o: (1) firmi, pravnoorganizacijski obliki, sedežu in
naslovu zavarovalnice in podružnice, preko katere se sklepa zavarovalna pogodba; (2) splošnih
zavarovalnih pogojih, ki veljajo za zavarovalno razmerje, in pravu, ki velja za zavarovalno
pogodbo; (3) kadar se za zavarovalno razmerje ne uporabljajo splošni pogoji: o načinu
izpolnitve, obsegu in dospelosti obveznosti zavarovalnice; (4) času trajanja zavarovalne
pogodbe; (5) o višini premije, pri čemer mora biti zavarovalna premija razčlenjena na
zavarovalno premijo za posamezne nevarnosti, če zavarovalno razmerje krije nevarnosti iz
več zavarovalnih vrst, in o višini prispevkov, davkov in drugih stroškov, ki se zaračunavajo
poleg premije, in o skupnem znesku plačil; (6) roku, v katerem ponudnika veže ponudba; (7)
pravici do preklica oziroma odstopa; (8) nazivu in naslovu nadzornega organa, ki je pristojen
za nadzor nad zavarovalnico.
V primeru življenjskega zavarovanja in nezgodnega zavarovanja s pravico do povračila dela
zavarovalne premije morajo biti v obvestilu zavarovalcu ob že omenjenih podatkih navedeni
tudi podatki o: (1) osnovah in merilih za udeležbo na dobičku; (2) tabeli odkupnih vrednosti;
(3) minimalni zavarovalni vsoti za spremembo zavarovanja v zavarovanje brez premije
(kapitalizacija) in o pravicah iz takega zavarovanja; (4) v primeru zavarovanj, pri katerih
zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, pa še podatki o kritnem skladu, ki je oblikovan
za ta zavarovanja, in strukturi naložb tega kritnega sklada ter (5) o davčni ureditvi, ki velja v
primeru zavarovanja.
V času trajanja zavarovalne pogodbe mora zavarovalnica zavarovalce obveščati o: (1)
spremembi firme, pravnoorganizacijske oblike, sedeža ali naslova zavarovalnice oziroma
podružnice, preko katere je bila sklenjena zavarovalna pogodba; (2) spremembah podatkov,
ki se nanašajo na zavarovalno pogodbo, če je do teh sprememb prišlo zaradi spremembe
predpisov.
V času trajanja zavarovalne pogodbe življenjskega zavarovanja in nezgodnega zavarovanja
s pravico do povračila dela zavarovalne premije mora obvestilo zavarovalcu poleg že
omenjenih podatkov obsegati tudi podatke o stanju udeležbe na dobičku.
139

Dolžnost obveščanja o stanju udeležbe na dobičku bremeni zavarovalnico in zavarovalnega
posrednika, pri čemer ni nujno, da to opravita oba. Dovolj je, da je zavarovalec obveščen, ni
pa pomembno, ali prejme to obvestilo od zavarovalnice ali posrednika. Po naravi stvari je to
primarno dolžnost zavarovalnice, ker razpolaga s podatki o udeležbi zavarovalca v njenem
dobičku. Posrednikova obveznost pa je, da skrbi, da zavarovalec prejme to obvestilo enkrat
letno.
Besedilo omenjenih obvestil mora biti oblikovano enopomensko, pregledno razčlenjeno,
razumljivo in sestavljeno v slovenskem jeziku. To načelo velja tudi za vsa pisna obvestila
zavarovalcu in še zlasti za splošne zavarovalne pogoje (86. člen).
V primeru kršitve dolžnosti obveščanja zavarovalca po ZZavar je predpisana globa od 12.520
do 125.000 evrov za zavarovalno zastopniško družbo, za odgovorno osebo in osebno za
zastopnika oziroma posrednika od 420 do 4.100 evrov (člena 344 in 445).
Kazni so razmeroma visoke, pri čemer so storilci pravne osebe, njihove odgovorne osebe in
neposredni delavec družbe, ki je storil kršitev dolžnosti obveščanja zavarovalca ob sklenitvi
zavarovalne pogodbe in v času trajanja zavarovalne pogodbe. Enake globe so predpisane za
banko, ki opravlja posle zavarovalnega posredovanja. Če zavarovalnozastopniška oziroma
zavarovalnoposredniška družba ponavljajoče se krši obveznosti obveščanja, je lahko
kaznovana z odvzemom dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja
oziroma posredovanja (6. odst. 238. člena ZZavar).
Čeprav je dolžnost zavarovalnice, da obvešča zavarovalce, urejena v že omenjenih določbah
od 83. do 86. člena ZZavar, je treba še posebej opozoriti na obveznosti zastopnika pri
obveščanju zavarovalcev, ki jih ureja 217. člen ZZavar. V skladu z omenjenimi določbami
217. člena mora zavarovalni zastopnik pred sklenitvijo – in če je treba, tudi pri poznejših
spremembah in dopolnitvah zavarovalne pogodbe – zavarovalca pisno seznaniti tudi s
podatki o: (1) svojem imenu in priimku ter naslovu, (2) dovoljenju za opravljanje poslov
zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, (3) tem, za katere zavarovalnice deluje, (4) da
ima sam oziroma njegova zavarovalnozastopniška družba neposredni ali posredni delež, ki
predstavlja več kot 10-% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice, (5) o
tem, da ima zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba neposredni ali posredni delež, ki
predstavlja več kot 10-% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnozastopniške
družbe, v kateri je zavarovalni zastopnik zaposlen oziroma je z njo v drugem pravnem
razmerju, (6) o izvensodnem postopku reševanja sporov med potrošniki in ponudniki ter o
internem postopku za reševanje pritožb zavarovalcev iz 333. a člena.
Ob podatkih o svojem statusu mora zavarovalni zastopnik v zvezi z zavarovalno pogodbo
zavarovalca pisno seznaniti tudi s tem, ali: (1) daje zavarovalcu nasvet za sklenitev pogodbe,
ki vključuje analizo na podlagi primerno velikega števila zavarovalnih pogodb, dostopnih na
tržišču, oziroma (2) je obligacijsko zavezan kot ekskluzivni zastopnik za eno ali več zavarovalnic.
V tem primeru mora zavarovalca, če slednji to zahteva, obvestiti tudi o nazivih zavarovalnic,
ki jih zastopa, oziroma o tem, da ni obligacijsko zavezan kot ekskluzivni zastopnik za eno ali
več zavarovalnic.
Če zavarovalni zastopnik zavarovalca obvesti o tem, da mu daje nasvet za sklenitev pogodbe
na podlagi korektne in poštene analize, je dolžan takšen nasvet oblikovati na podlagi
primerno velikega števila zavarovalnih pogodb, ki so dostopne na trgu in mu omogočajo
podati priporočilo v skladu s strokovnimi merili, da bo lahko zavarovalec s sklenitvijo takšne
pogodbe uresničil svoje potrebe in zahteve. Zavarovalni zastopnik mora pred sklenitvijo
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pogodbe na podlagi informacij, ki jih pridobi od zavarovalca, opredeliti njegove potrebe in
želje ter tudi razloge za nasvete, ki jih je dal zavarovalcu glede zavarovalnih produktov.
Varstvo zavarovalca je podano tudi v domnevi, da omejitev pooblastila zastopniku za
zastopanje nasproti zavarovalcu učinkuje samo, če mu je bila ta omejitev znana ali mu ni
mogla ostati neznana.
Da zavarovalcu omejitev pooblastila zastopnika ni mogla ostati neznana, se šteje samo, če za
omejitev ni vedel zaradi hude malomarnosti.
Zavarovalni posredniki morajo podobno kot zastopnik prav tako obveščati zavarovalca
pred sklenitvijo pogodbe, s tem da je posrednik posebej zakonsko obvezan pri opravljanju
zavarovalnega posredovanja ščititi zlasti interese zavarovalca (1. odst. 221. člena ZZavar).
Posebej je poudarjeno varstvo zavarovalcev z zakonskimi obveznostmi zavarovalnega
posrednika, kot so: obveznost zavarovalnega posrednika ščititi interese zavarovalca v obliki
pojasnila in svetovanje zavarovalcu o vseh okoliščinah, pomembnih za odločitev o sklenitvi
zavarovalne pogodbe za določene vrste zavarovanja oziroma z določeno zavarovalnico. Pri
tem mora zlasti za zavarovalca izdelati primerno analizo nevarnosti in primerna načela kritja
ter oceno o kapitalski ustreznosti zavarovalnice. Za zavarovalca mora posredovati pri sklenitvi
zavarovanja, ki zavarovalcu nudi največje varstvo. O ponudbi zavarovalca mora obvestiti
zavarovalnico in ga seznaniti s pravili za izračun premije. Preveriti mora vsebino zavarovalne
police in nuditi pomoč zavarovalcu v času trajanja zavarovalne pogodbe, in sicer tako pred
nastopom zavarovalnega primera kot po nastopu le-tega, in zlasti skrbeti, da zavarovalec
pravna dejanja, ki so pomembna za ohranitev oziroma uresničitev pravic na podlagi
zavarovalne pogodbe, opravi v rokih, določenih za opravo teh pravnih dejanj. Posrednik
je dolžan stalno preverjati zavarovalne pogodbe, ki jih je zavarovalec sklenil z njegovim
posredovanjem, in z namenom doseči večje varstvo izdelati predloge za spremembe teh
zavarovalnih pogodb.
Varstvo zavarovalca odseva tudi v obveznosti zavarovalnega posrednika, da mora imeti
zavarovano poklicno odgovornost za minimalno zavarovalno vsoto 1,120.200 evrov na en
odškodninski zahtevek oziroma 1,680.300 evrov za vse odškodninske zahtevke skupno v
enem letu.
Čeprav zavarovalni posrednik deluje v interesu zavarovalca, od slednjega nima pravice
zahtevati plačila provizije ali kakršnega koli drugega plačila, če ni s posredniško pogodbo,
sklenjeno z zavarovalcem, pisno izrecno drugače dogovorjeno (224. člen ZZavar).
3.3 Varstvo zavarovalcev glede na status
Z vidika varstva so zavarovalci različno obravnavni glede na to, ali imajo status pravne
osebe ali potrošnika. Med pravne osebe štejemo tudi zasebnike in samostojne podjetnike.9
V praksi se zasebniki pogosto ne razlikujejo od samostojnih podjetnikov. V slovenski pravni ureditvi je samostojni
podjetnik oseba, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo, pri čemer nima statusa pravne osebe. To je fizična oseba,
ki organizira podjetniško dejavnost s svojimi sredstvi in svojim delom ter neomejeno odgovarja za vse svoje
obveznosti. Izenačuje se z ostalimi gospodarskimi subjekti, ki se pojavljajo na trgu kot osebne ali kapitalske družbe.
Nasprotno pa je zasebnik fizična oseba, ki kot poklic opravlja določeno dejavnost (notar, odvetnik, zdravnik, kmet
idr.) in ni podjetnik posameznik. V drugih državah se zasebniki opredeljujejo kot nosilci svobodnega poklica, kar
9
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ZZavar neposredno in posebej varuje zavarovalca kot fizično osebo, ne glede na to, ali je
potrošnik ali ne. Tako za fizično osebo, ki ima bivališče v Sloveniji, velja, da zavarovanje krije
nevarnosti v Republiki Sloveniji v primeru premoženjskih zavarovanj (1. in 2. toč. 3. odst. 6.
člena ZZavar). Obveznost obveščanja se nanaša tudi na zasebnike in samostojne podjetnike,
ker so to fizične osebe, ki opravljajo podjetniško ali poklicno dejavnost.10
Zavarovalnice držav članic EU, ki opravljajo zavarovalne posle tudi na območju Republike
Slovenije bodisi preko podružnice bodisi neposredno, morajo v skladu s 93. členom ZZavar
spoštovati določbe zakonov, ki zaradi zaščite javne koristi urejajo varstvo potrošnikov.
ZZavar prav tako določa, da se spori med zavarovalci in zavarovalnico oziroma zastopniki
in posredniki rešujejo po pravilih, ki veljajo za potrošnike. Pri tem ta pravila veljajo za vse
zavarovalce, ne glede na to, ali so pravne ali fizične osebe (333. a člen ZZavar).
3.4 Varstvo zavarovalcev na podlagi nadzora
Naloga nadzornih organov na področju zavarovalništva je primarno namenjena varstvu
zavarovalcev, ne glede na to, ali gre za potrošnike ali druge zavarovalce. ZZavar vsebuje
vrsto določb o pooblastilih in ukrepih AZN, ki so posredno ali neposredno namenjene
varstvu zavarovalcem, bodisi da gre za varovanje finančne stabilnosti zavarovalnice ali za
neposreden odnos med zavarovalnico, zavarovalnim zastopnikom oziroma posrednikom in
zavarovalcem.
Sem lahko štejemo, na primer, pravico AZN, da lahko zavrne zahtevo za dovoljenje o
prenehanju vzajemne zavarovalne družbe, če interesi zavarovalcev, zavarovancev ali drugih
upravičencev ne bi bili zaščiteni v zadostni meri (57. člen ZZavar). Tudi pri izdaji dovoljenja
za prenos izločenih poslov iz zavarovalnice AZN zavrne zahtevo za dovoljenje za prenos
izločenih poslov, če bi bili glede na vrsto oziroma obseg izločenih poslov lahko ogroženi
interesi zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev, ali pa veljavnost dovoljenja
veže na določene pogoje, če je to potrebno za zaščito interesov zavarovalcev. (78. člen
ZZavar).
Med javnopravno varstvo lahko štejemo tudi dolžnost prevzemne zavarovalnice pri prenosu
zavarovalnih pogodb (80. člen ZZavar), da prenese zavarovalni portfelj hkrati s prenosom
kritnega premoženja v vrednosti rezervacij, ki jih je treba oblikovati za preneseni zavarovalni
portfelj. Ker je za prenos portfelja potrebno dovoljene AZN, ga lahko le-ta zavrne, če obstajajo
drugi razlogi, zaradi katerih bi lahko bili ogroženi interesi zavarovalcev (82. člen ZZavar).
Prevzemna zavarovalnica mora o prenosu zavarovalnih pogodb obvestiti zavarovalce
z objavami v sredstvih javnega obveščanja. Prevzemna zavarovalnica mora o prenosu
zavarovalnih pogodb obvestiti zavarovalce z objavami v sredstvih javnega obveščanja na
območju, na katerem zavarovanja, ki se prenašajo, krijejo nevarnosti; razen ob zavarovanju
izvoznih kreditov, kjer velja, da je treba zavarovalce obvestiti v sredstvih javnega obveščanja
na območju njihovega sedeža.
pri nas ni pravno opredeljeno. Potrošnik je oseba, ki ni podjetnik in tudi ne zasebnik. Podrobneje glej Ivanjko, Š.,
Kocbek, M., Prelič, S.: Korporacijsko pravo, druga izdaja, Ljubljana, GV Založba, 2009, str. 323.
10
ZZavar dolžnost obveščanja ne omejuje le na fizične osebe, ki imajo status potrošnika. ZZavar v posameznih
določba ločuje fizično osebo in potrošnika. Kadar se določba zakona nanaša samo na potrošnika, to zakon tudi
jasno izraža z besedo potrošnik, sicer pa uporablja besedo fizična oseba – v tem primeru se to nanaša tudi na
podjetnika in zasebnika.
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Če so ogrožene pravice zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev, lahko AZN od
zavarovalnice zahteva, naj izdela finančni načrt s predlogi ukrepov za naslednja tri leta, s
katerimi se zgotavlja likvidnost in solventnost zavarovalnice (1. odst. 142. a člena ZZavar).
V zvezi s tem lahko AZN zahteva višji minimalni kapital, kot je predpisan v zakonu, če so
zaradi poslabšanega finančnega položaja zavarovalnice ogrožene pravice zavarovalcev,
zavarovancev ali drugih upravičencev. AZN lahko predpiše podrobnejši način ugotavljanja
ogroženosti pravic zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev.
Določila ZZavar o obveznih rezervacijah so v korist zavarovalcev tudi po svojih učinkih del
varstva zavarovalcev – na primer rezervacije za bonuse in popuste, ki se oblikujejo v višini
zneskov, do izplačila katerih so upravičeni zavarovalci, zavarovanci ali drugi upravičenci iz
naslova pravice do udeležbe v dobičku in pravice do delnega znižanja premije (popusti),
ter pravice do povrnitve dela premije za neporabljeni čas zavarovanja zaradi predčasnega
prenehanja zavarovanja (storno) (115. člen ZZavar).
Posebna določila o varstvu interesov zavarovalcev ZZavar vsebuje v določbah, ki se nanašajo
na obvezno oblikovanje matematičnih rezervacij, kritnega premoženja in zlasti kritnega
sklada pri določenih vrstah življenjskega zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema
naložbeno tveganje in so upravičenja, ki gredo zavarovalcu, zavarovancu ali drugemu
upravičencu na podlagi zavarovalne pogodbe, neposredno povezana z vrednostjo enote
premoženja investicijskih skladov oziroma z vrednostjo enote premoženja kritnega sklada
(2. in 3. toč. 2. odst. 127. člena ZZavar).
Zavarovalnica mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in okoliščine, za katere je
izvedela pri poslovanju s posameznim zavarovalcem oziroma zavarovancem oziroma drugim
upravičencem iz zavarovanja.
AZN je dolžna izdati odločbo o izredni upravi, če bi poslovanje zavarovalnice lahko ogrozilo
njeno likvidnost oziroma solventnost oziroma varnost zavarovalcev, zavarovancev ali drugih
upravičencev (185. člen ZZavar).
V primeru prisilne likvidacije oziroma o začetku stečajnega postopka mora likvidacijski
oziroma stečajni upravitelj posamično, v slovenskem jeziku takoj obvestiti tudi vse znane
upnike zavarovalnice, tj. zavarovalce in zavarovance ter upravičence, o vplivu začetka
postopka prisilne likvidacije na zavarovalne pogodbe, še posebej o datumu prenehanja
njihove veljavnosti in posledicah za pravice in dolžnosti zavarovalcev, zavarovancev ali
drugih upravičencev (193.č in 204. člen ZZavar).
4 POGODBENO PRAVNO VARSTVO ZAVAROVALCA
Zavarovalec kot potrošnik je varovan tudi na področju civilnega pogodbenega prava. Za
njega veljajo smiselno tudi določila Zakona o varstvu potrošnikov,11 ki pa v tem prispevku niso
predmet podrobnejše analize. Opozoriti je treba le na posebne določbe omenjenega zakona,
ki ureja posledice sklepanja zavarovalnih pogodb na daljavo. Pri pogodbah o življenjskem
zavarovanju in pogodbah, sklenjenih na daljavo, ki zadevajo osebna pokojninska zavarovanja,
je rok za odstop od pogodbe 30 dni; pri ostalih pogodbah, sklenjenih na daljavo, pa je ta rok
le 15 dni. Zavarovalcu za svojo odločitev o odstopu od pogodbe ni treba navesti razloga.
11

Uradni list RS, št. 98/2004 z dne 9. 9. 2004.
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Pri zavarovalnih pogodbah za potovanje in prtljago ali podobnih kratkoročnih zavarovalnih
pogodbah z veljavnostjo, krajšo od enega meseca, pa odstop ni mogoč (43. č člen ZVPot).
Določila ZVPot o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, se ne uporabljajo za
zavarovalne pogodbe (46. a člen ZVPot).
Za varstvo zavarovalca je bistvena ureditev razmerij med njim in zavarovalnico ob sklenitvi
zavarovalne pogodbe in med trajanjem le-te. Ta razmerja ureja OZ v številnih določbah,
pri čemer so nekatere namenjene neposrednemu varstvu zavarovalca, nekatere pa lahko
opredelimo kot posredno varovanje.
Primarno je treba omeniti pravno naravo določb OZ, ki urejajo zavarovalno pogodbo in ki
po svoji naravi odstopajo od vseh drugih pogodbenih razmerij: to je njihova imperativnost.
Večina določb o zavarovalni pogodbi v OZ je kogentne narave, kar pomeni, da zakonodajalec le
izjemoma dovoljuje avtonomijo pogodbenih strank o oblikovanju medsebojnih razmerij. Pri
tem je za varstvo zavarovalcev pomembno načelo, da se sme zavarovalna pogodba odmakniti
samo od tistih določb OZ, v katerih je to izrecno dopustno, ter od tistih, ki pogodbenikom
omogočajo ravnati tako, kakor hočejo (924. člen OZ). Gre za močno omejenost avtonomije
volje strank, ki je pri drugih pogodbah ne poznamo.
Posebnosti sklenitve zavarovalne pogodbe, ki odstopajo od drugih pogodb, so prav tako
namenjene varstvu zavarovalca. Tako velja na področju obligacijskega prava temeljno
pravilo, da se ne šteje, da nasprotna stran sprejema ponudbo, če naslovnik molči (30. člen
OZ). Nasprotno pa je v zavarovalništvu prav molk zavarovalnice eno od temeljnih načel
sklepanja zavarovalne pogodbe. Zavarovalna pogodba je po samem zakonu sklenjena, če
zavarovalnica v roku 8 dni ne odkloni ponudbe, ki se ne odmika od pogojev, po katerih
zavarovalnica sklepa predlagano zavarovanje (3. odst. 925. člena OZ). V tem primeru se šteje
pogodba za sklenjeno, ko je ponudba prispela k zavarovalnici.
V korist zavarovalca je tudi domneva, da ima zastopnik po zakonu pri sklepanju zavarovanj
vsa pooblastila, tudi če je zavarovalnica pooblastila svojega zastopnika omejila, zavarovalec
pa tega ni vedel. Kadar zavarovalnica nekoga pooblasti, da jo zastopa, ne določi pa obsega
njegovih pooblastil, tedaj je zastopnik upravičen, da v njenem imenu in na njen račun sklepa
zavarovalne pogodbe, da sklepa pogodbe o spremembah pogodb ali o podaljšanju njihove
veljavnosti, da izdaja zavarovalne police ter pobira premije in sprejema izjave, naslovljene
na zavarovalnico.
Pomembno varovanje zavarovalca najdemo tudi v določbi 942. člena OZ, ki določa, da so
nična tista pogodbena določila, po katerih bi zavarovanec izgubil pravico do odškodnine
ali zavarovalne vsote, če po nastanku zavarovalnega primera ne bi izpolnil katere izmed
predpisanih ali dogovorjenih obveznosti.
Pri življenjskih zavarovanjih OZ vsebuje posebne varovalne določbe glede neplačila premije.
Če zavarovalec ob zapadlosti ne plača kakšne premije, zavarovalnica nima pravice sodno
zahtevati njenega plačila. Prav tako je zavarovalec varovan z obveznostjo zavarovalnice,
da ga ob zapadlosti premije opomni na posledice zapadlosti. Pri razdrtju pogodbe zaradi
neplačila premije ima zavarovalec pravico do zmanjšane zavarovalne vsote, če je je
zavarovalni primer nastal, preden je bila pogodba razdrta ali zavarovalna vsota zmanjšana
(969. člen OZ).
OZ posebej varuje tudi upravičenca iz zavarovalne pogodbe pri življenjskem zavarovanju.
Zavarovalna vsota, ki naj bo izplačana upravičencu, se ne všteva v zapuščino zavarovalca niti
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takrat, ko so za upravičence določeni njegovi dediči. Upravičenec ima neposredno pravico
uveljavljati izplačilo iz zavarovalne vsote od zavarovalnice (984. člen OZ).
Upniki zavarovalca in zavarovane osebe nimajo nobene pravice do zavarovalne vsote,
dogovorjene za upravičenca, razen če je zavarovalec glede na svoje zmožnosti vplačal
nesorazmerno velike premije. V tem primeru lahko njegovi upniki zahtevajo izročitev dela
premij, ki je presegal njegove možnosti, če so izpolnjeni pogoji, ob katerih imajo upniki
pravico izpodbijati dolžnikova pravna dejanja.
Kadar zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto nekomu, ki bi imel do nje pravico, če
zavarovalec ne bi bil določil upravičenca, je prosta obveznosti iz zavarovalne pogodbe, če ob
izplačilu ni vedela in ni bila dolžna vedeti, da je upravičenec določen v oporoki ali v kakšnem
drugem aktu, ki ji ni bil poslan, upravičenec pa ima pravico zahtevati povračilo od tistega, ki
je prejel zavarovalno vsoto (989. člen OZ).
Za zavarovalca so pomembne tudi splošne določbe OZ, s katerimi se varuje zavarovalec
zaradi svojega položaju v razmerju do zavarovalnice. Tako je v korist zavarovalca določba OZ,
ki ureja vlogo in pomen zavarovalnih pogojev, ki imajo naravo splošnih pogojev pogodbe.
Splošni zavarovalni pogoji morajo biti objavljeni na običajen način in zavezujejo zavarovalca,
če so mu bili ob sklenitvi pogodbe znani ali bi mu morali biti znani (120. člen OZ).
Zavarovalni pogoji, ki nasprotujejo samemu namenu sklenjene pogodbe ali dobrim
poslovnim običajem, so nični, in to celo, če je splošne pogoje, ki jih vsebujejo, odobril pristojni
organ. Sodišče lahko zavrne uporabo posameznih določil splošnih pogojev, ki drugi stranki
jemljejo pravico ugovorov, ali tistih določil, na podlagi katerih izgubi pravice iz pogodbe ali
roke, ali so sicer nepravična ali pretirano stroga zanjo.
Za zavarovalca je posebnega pomena določilo 82. člena OZ, ki določa, da se pri razlagi spornih
določil ni treba držati dobesednega pomena uporabljenih izrazov, temveč je treba iskati
skupen namen pogodbenikov in določilo razumeti tako, kot ustreza načelom obligacijskega
prava, ki so določena v tem zakoniku.
Glede na to, da v zavarovalnih pogojih pogosto obstajajo nejasna določila, je treba slednja
razlagati v korist zavarovalca, ker je zavarovalna pogodba sklenjena po vnaprej natisnjeni
vsebini ali je bila pogodba kako drugače pripravljena in predlagana od zavarovalnice (83.
člen OZ).
5 SKLEP
Varstvo zavarovalcev je na področju zavarovalništva posebej urejeno s prisilnimi normami
o organiziranju zavarovalne dejavnosti, zagotavljanju finančne varnosti zavarovalnice in
dolžnosti o obveščanju zavarovalca pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe, ob sklepanju lete in v času njenega trajanja. Kršitev omenjenih pravil je sankcionirana kot prekršek ali pa s
pravico zavarovalca, da odstopi od pogodbe. Ureditev zavarovalne pogodbe v OZ pa vsebuje
številna pogodbena pravila o varstvu zavarovalca pred dominantnostjo zavarovalnice v
medsebojnih razmerjih. Varstvo je različno glede na zavarovalčev status, saj določene fizične
osebe in še zlasti potrošnike posebej varujejo nekatere institucije, ki jih sicer poznamo
na področju splošnega varstva potrošnikov. Varstvo se razlikuje glede na pomembnost
varovanega interesa posameznega zavarovalca.
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CENA ALI VSEBINA ZAVAROVALNE STORITVE?
PRICE OR CONTENT OF INSURANCE SERVICES?
TEA PANZA-FRECE, SAMOSTOJNA PREDAVATELJICA

POVZETEK
Potrošniki porabijo več kot polovico bruto družbenega proizvoda, zato njihove odločitve
vplivajo na razvoj celotnega gospodarstva. Ne glede na zakonske predpise in uredbe o
varstvu potrošnikov nosi preventivno breme lastnega varstva potrošnik sam. Slej ko prej
bo moral v celoti prevzeti tudi odgovornost za tveganja, ki jim je izpostavljen. Čeprav
potrošnik na videz samostojno izbira med najrazličnejšimi zavarovalnimi produkti, se zaradi
kompleksnosti zavarovalnega trga težko znajde in je dostikrat odvisen od nepopolnih ali
celo zavajajočih informacij.
Potrošniki se za zavarovanje vedno pogosteje odločajo na podlagi cene in manj na podlagi
zavarovalnega kritja, saj pomanjkljivo razumejo posledice tveganj, ki so jim izpostavljeni, in
zato teže ocenjujejo, ali bo neko zavarovanje zanje ustrezno ali ne. Navado, da med izdelki,
ki so si med seboj podobni, izbirajo tiste, ki so cenejši ali jim prinašajo poleg izdelka samega
še kakšne dodatne ugodnosti, so prenesli tudi na nakup zavarovalnih storitev.
Javna sredstva, sredstva iz gospodarstva in solidarnostna sredstva za družbena in gospodarska
tveganja pa se zmanjšujejo, zato je potrošnik vedno bolj odvisen od sebe. Povečuje se tudi
potrošnikova odgovornost za odločanje o ravni varnosti, ki jo želi imeti, posledično pa tudi
odgovornost za izbiro in upravljanje ustreznih zavarovalnih produktov.
Ključnega pomena je, da se potrošnik zaveda svojih šibkih točk, tveganj, ki jim je izpostavljen,
in sredstev, s katerimi razpolaga, da lahko med ponudbami zavarovalnic izbere ustrezno
storitev na osnovi tehtanja med ceno in ustreznim zavarovalnim kritjem. Cena zavarovalne
storitve ne sme biti edino merilo pri odločanju.
Po drugi strani pa je za zavarovalnico nujno, da skrbi za ugled in zaupanje v svoje zavarovalne
storitve, saj si tako zagotavlja uspešno poslovanje in dobiček.
Zavarovalnice morajo potrošniku pomagati oceniti njegovo tveganje in mu nepristransko
omogočiti, da izbere ustrezno zavarovalno kritje. Svojo storitveno znamko morajo graditi
na potrošniku prijaznih zavarovalnih storitvah in tržni strategiji ter na pozitivni marketinški
kulturi.
ABSTRACT
Consumers spend more than a half of the gross domestic product, so their decisions have an
impact on the development of the whole economy. In spite of Law on Consumer Protection
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and other regulations, consumer in solely responsible for its own protection care. Sooner or
later, he will have to be fully responsible for the risks to which it is exposed to. Although the
consumer has got a choice among a wide range of insurance product, he often depends on
incomplete or even misleading information.
Consumers are increasingly decide for the insurance product on the basis of price and
less on the basis of insurance coverage because they have a lack of understanding of the
consequences of the risks they are exposed to. It is difficult to estimate if the insurance cover
is appropriate or not. Between similar insurance products they mostly choose those that are
less expensive or offer them in addition to the product itself, some benefits or rewards.
Public funds, funds from the economy and solidarity funds for the social and economic
risks are diminishing, so the consumer is increasingly dependent on itself. His responsibility
for decision making about the level of security and consequently the responsibility for the
selection and management of relevant insurance products is increasing too.
It is essential that the consumer is aware of his vulnerabilities, the risks to which it is exposed
to and resources to be able to select the appropriate insurance service on the balance
between the price and the relevant insurance cover. The insurance premium may not be the
only criterion for decision making.
On the other hand, it is necessary for the insurance company to take care of reputation and
trust in its insurance services, thereby ensuring a successful business and profit.
Insurers must help the consumer in assessing their own risk and help them to select an
appropriate insurance cover. They should build their own brand on consumer-friendly
insurance service, marketing strategy and positive marketing culture.
1 UVOD
Ko beremo in poslušamo o tem, na kaj mora biti potrošnik pozoren pri nakupovanju, je
prva misel, da povprečni slovenski in tudi evropski potrošnik tega ne zmoreta. Prebirati vse
deklaracije o zdravi hrani, poreklu, sestavinah, predelavi in poteh od prodajalca do kupca ter
se pozanimati, ali podjetje skrbi za okolje, ne izkorišča otroške delovne sile, ima transparentne
naložbe, je v resnici zahtevno, velikokrat pa niti ne pomaga, če so sredstva v denarnici
omejena. A ustrezno varstvo potrošnikov je nujno predvsem zaradi zagotavljanja učinkovitega
delovanja trga, saj krepi zaupanje potrošnikov v poslovanje ponudnikov na tržišču.
Kadar je na trgu povpraševanje večje od ponudbe, ponudniki na njem slabše skrbijo za
varstvo potrošnikov. Z različnimi zlorabami je potrošnikovo neznanje pogosto izrabljeno v
dobičkonosne namene. V takšnih razmerah je pomembno ekonomsko varstvo potrošnikov, ki
pa na globaliziranih trgih ni več v ospredju v razmerah, ko je ponudba večja od povpraševanja,
saj so ponudniki pripravljeni upoštevati potrošnikove želje in koristi.
V okviru pravnega varstva potrošnikov (Pernek, 1995, str. 217) se poskuša z oblikovanjem
ustrezne zakonodaje zagotoviti zaščito pred zlorabami in enakopravnejši položaj na trgu.
Organizacije za varstvo potrošnikov zagotavljajo potrošniku institucionalno varstvo s
preventivnim in kurativnim delovanjem. Prvo omenjeno obsega predvsem izobraževanje
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in informiranje potrošnikov o izdelkih in storitvah na trgu ter o njihovih pravicah, kurativno
delovanje pa se nanaša na brezplačno pomoč v primerih, ko se potrošnik počuti prevaranega
ali ogoljufanega.
Lastno varstvo potrošnikov združuje vse poprej naštete oblike varstva potrošnikov, ki pa se
jih mora potrošnik zavedati, saj jih bo lahko le tako, če mu bodo kršene, uveljavil pri ustreznih
ustanovah.
Slika 1: Oblike varstva potrošnikov

Vir: Lastni.
2 SPREMEMBE NAKUPNEGA OKOLJA V SLOVENIJI
Za analizo potrošnih odločitev in vloge potrošnika je pomembna tudi struktura potrošnje
bruto domačega proizvoda oziroma to, kdo pri nas opravlja potrošne odločitve. Ob saldu
menjave s tujino, ki je znašal leta 2013 4,8 %, je slovenska država potrošila 20,8 %, investicijske
potrošnje je bilo za 17,5 %, 56,9 % pa so potrošila gospodinjstva. Gospodinjstva so leta 2013
potrošila za 4,8 odstotne točke manj kot leto poprej (Statistični letopis Republike Slovenije
2013, str. 439).
Potrošnjo lahko v grobem razdelimo na dve skupini: prvo predstavljajo nakupne odločitve, pri
katerih ima potrošnik na trgu manj izbire ali pa je sploh nima (na primer komunalne storitve,
storitve javnih služb), in dražji nakupi, ob katerih potrošnik na trgu najprej poišče potrebne
informacije in se za nakup odloča racionalno; v drugo skupino pa spadajo nakupi izdelkov in
storitev, ki jih ponujajo številni ponudniki. V teh primerih potrošnik pogosto ne izgublja časa
in denarja za to, da bi pridobil potrebne informacije, temveč se odloča neekonomično in na
emocionalnih izhodiščih.
Čeprav bi morale zavarovalne storitve po svoji naravi in dolgoročnosti soditi v prvo skupino,
pa se marsikateri potrošnik namesto da bi natančno prebral zavarovalne pogoje v drobnem
tisku, zadovolji z zagotovilom prodajalca zavarovalne storitve, da mu izbrani produkt prinaša
najširše zavarovalno kritje po najnižji ceni.
Premalo informirani potrošniki slabo poznajo vsebino zavarovalnih storitev, zato so največkrat
pozorni zgolj na ceno. Če sta dva zavarovalna produkta približno enaka in potrošnik ne vidi
razlike, bo primerjal ceno in se odločil za cenejši produkt. Potrošniku je sicer zagotovljena
pravica, da izve tudi za »napake« produktov, na primer za izključitve iz zavarovanja, za
omejitve, odbitne franšize, a ga to v trenutku sklepanja zavarovanja ne zanima. Ob nastanku
zavarovalnega primera pa bo skušal iztržiti od zavarovalnice čim več. Tudi zavarovalna praksa
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potrjuje, da je največ zavarovalnih goljufov naključnih – tistih, ki v resnici utrpijo majhen
zavarovalni primer, želeli pa bi izplačilo za velikega.
2.1 Kaj je pomembno za potrošnika v zdajšnjem nakupnem okolju
Potrošniki večinoma kupujejo proizvode in storitve, pri katerih razlike med posameznimi
blagovnimi in storitvenimi znamkami niso bistvene, zato pri nakupih niso zelo angažirani.
Vnaprejšnjih informacij ne iščejo, ampak jih pasivno sprejemajo, ko gledajo, poslušajo ali
berejo oglasna sporočila, ali pa se zanašajo na svoje pretekle izkušnje in izkušnje bližnjih.
Majhno angažiranje dostikrat pripelje tudi do zamenjave blagovne ali storitvene znamke,
manj zaradi nezadovoljstva, bolj pa zaradi želje po spremembi ali nižje cene, ki jo ponudi
konkurenca.
Ponudnikov različnih kartic ugodnosti, vezanih popustov, nagradnih iger, vračila denarja,
nalepk, ki omogočajo nakup po nižjih cenah, je vsak dan več. Za potrošnika je privlačnejši
nakup, ki mu prinaša še nagrado. Slednja lahko postane odločilen nakupni dejavnik, kljub
temu da potrošnik izdelka ali storitve, ki sta ponujena za nagrado, pravzaprav ne potrebuje.
In ne nazadnje, potrošnik praviloma pozablja, da je v ceni izdelka ali storitve plačal tudi
nagrado.
Zaradi neotipljivosti zavarovalne storitve potrebuje potrošnik predvsem korekten odnos
zaposlenih, in sicer tako v zavarovalnicah kot tudi v drugih tržnih poteh. Splošno pravilo je,
da tisti, ki imajo stik s potrošniki, odločilno vplivajo na to, kako bodo potrošniki vrednotili
izkušnje z zavarovalnico. Govorimo o organizacijski kulturi, ki predstavlja trajen sistem
vrednot, prepričanj in predpostavk, ki so skupne zaposlenim v posamezni organizaciji.
Kadar se organizacijska kultura implementira v marketinške strategije, govorimo o
marketinški kulturi, kar je vedno bolj značilno za tiste trženjske strategije, ki so usmerjene h
kupcem. Marketinška kultura posamezne zavarovalnice naj bi zajemala tudi vse njene tržne
poti. Potrošnik pričakuje, da bo zavarovalnica izpolnila njegova pričakovanja, zato lahko
tržne raziskave karakternih lastnosti kupcev določajo značilne lastnosti marketinga, pa tudi
primerjavo marketinške kulture s konkurenco (Webster, 1995, str. 6–21).
2.2 Odgovornost potrošnika danes in jutri
Zavarovanje predstavlja vse pomembnejši vir zaščite, saj je potrošnik vedno bolj izpostavljen
raznovrstnim tradicionalnim in novim individualnim in skupinskim tveganjem, javna in
solidarnostna sredstva za družbena in gospodarska tveganja pa se zmanjšujejo.
Potrošnik si mora danes odgovoriti na dve vprašanji, in sicer: ali določen izdelek ali storitev
v resnici potrebuje in zatem kdo ponuja najboljšo kakovost po najugodnejši ceni in je hkrati
odgovoren do okolja.
Na ti dve preprosti vprašanji pa ni lahko odgovoriti, saj bi moral biti potrošnik v popolnosti
informiran, v vseh trgovinah bi moral prebrati vse deklaracije in s kalkulatorjem v roki
primerjati vse cene, pri zavarovalnih storitvah pa poznati vse produkte in zavarovalne pogoje
vseh zavarovalnic.
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Od potrošnika bi bilo nerazumno zahtevati, da bo tako zelo motiviran, da se bo sam potrudil
za t. i. popolno informiranost in da bo v to vložil svoj čas in denar. Vendar pa, ko gre za
zavarovalne storitve, bi potrošnik moral razmisliti in ozavestiti tveganja, ki jim je izpostavljen
in jih s svojimi lastnimi sredstvi ne bi mogel obvladati. Če bi imel vnaprej definirano potrebo
po določeni zavarovalni zaščiti, bi prav gotovo našel tudi ustrezen zavarovalni produkt po
sprejemljivi ceni.
2.3 Odgovornost zavarovalnic v spremenjenem okolju
Ekonomske teorije skoraj vedno definirajo potrošnika kot osebo, ki se racionalno odziva na
spremembo cene in dohodka. Kotler (1994, str. 174) našteva kulturne, družbene, psihološke
in osebne dejavnike nakupa.
Za različne kulture in subkulture so značilne različne vrednote, ki vplivajo na oblikovanje
življenjskih stilov. Za različne družbene sloje so značilne specifične nakupovalne navade,
zato so družbeni razredi lahko osnova za tržno segmentacijo.
Najpomembnejši družbeni dejavnik je družina oziroma gospodinjstvo. Nakupne odločitve v
družini so odvisne od števila in starosti družinskih članov oziroma stopnje življenjskega cikla.
Le-ta pogosto služi kot osnova za tržno segmentacijo predvsem življenjskih zavarovalnih
produktov.
Slika 2: Model vedenja porabnikov

Vir: Habjanič, Kramar, 2011, str. 29.
Za prodajalce zavarovalnih storitev predstavlja motiv kot psihološki dejavnik tisto gonilo
silo, ki spodbudi potrošnika, da zadovolji svoje potrebe. Kako bo potrošnik ukrepal,
pa je odvisno od tega, kako zaznava trenutne okoliščine in kako prevaja informacije v
pomensko podobo sveta. Danes, ko je potrošnik izpostavljen veliki količini informacij,
ki jih je prisiljen selekcionirati, marsikatero napačno interpretira. Na splošno pa velja, da
se bo potrošnik odločil za tisto blagovno ali storitveno znamko, s katero je že imel dobre
izkušnje.
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Dohodek in premoženje, s katerima potrošniki razpolagajo, najbolj neposredno vplivata
na njihove nakupne odločitve. Ko začne zmanjkovati denarja, se mora potrošnik nečemu
odpovedati. Težko se je odreči stvarem, ki smo jih bili navajeni.
Potrošnik se za nakup odloča na podlagi vseh dejavnikov. Spretni oglaševalci ustvarjajo
potrebe potrošnikov in njihovo pripadnost določenemu življenjskemu slogu, na primer:
dobra gospodinja poskrbi za bleščeče belo moževo srajco, klinično čisto straniščno školjko,
zadovoljnega in popolnega otroka, poleg tega pa mora biti še lepa, mladostna in urejena;
mladenič naj ima najnovejši in poslovnež najbolj razkošen avtomobil. Vse tovrstno oglaševanje
gre v isto smer: »potrošniku bomo pomagali tako, da ga bomo oblikovali«. Posebna skupina
potrošnikov so upokojenci. Večina od njih verjame vsemu, kar vidijo na televiziji, slišijo na
radiu, preberejo v časopisu ali v reklamni brošuri. Tako so navajeni iz polpretekle zgodovine.
V času, ko je veliko brezposelnih, so dostikrat zaželena ciljna skupina tudi zato, ker imajo
kljub nizkim pokojninam vendarle vsaj reden mesečni dohodek. Pa še časa naj bi imeli na
pretek, zato lahko tekajo od enega ponudnika do drugega, odvisno pač od popustov, ki jih
kateri ponuja na določeni dan; seveda ob pogoju, da bodo kupili izdelke ali storitve nad
neko vnaprej določeno vrednostjo.
2.4 Cilji in prakse zavarovalnega nadzora in organizacij za varstvo potrošnikov
Odgovornost vseh subjektov na zavarovalniškem trgu bo morala vključevati zagotavljanje
točnih in kakovostnih informacij, ki jih je mogoče razlikovati od oglaševanja in tržnega
komuniciranja, pa tudi objektivne in pomembne nasvete, ki so skladni z izpostavljenostjo
tveganju in s potrebami zavarovancev (Priporočilo sveta OECD, 2008, str. 7).
Priporočilo sveta govori o potrebi povečanja osveščenosti posameznikov o tveganjih,
ukrepih za zmanjšanje tveganj ter o razpoložljivih mehanizmih zavarovalnega kritja.
Osebna prodaja, ki je še vedno najpogostejša tržna pot, je pomemben instrument za
osveščanje potrošnikov in izmenjavo informacij. Predvsem je pomembno zaupanje med
prodajalcem in zavarovancem, ki pa ga je težko ali celo nemogoče vzpostaviti z enkratno
stranko. Stranko najpogosteje najprej pritegne ugodna cena. Šele dlje časa trajajoči poslovni
odnosi omogočajo poglobljeno razumeti potrebe in izpostavljenost zavarovanca. V praksi
zavarovalni zastopniki, ki imajo stalne stranke, laže sledijo zavarovančevim potrebam in
zavarovance tudi laže osveščajo, če se le zavarovalni produkti vsako leto ne spreminjajo
preveč.
Namen obveščanja potrošnikov je predstaviti trg in pomagati ljudem, da sprejmejo
racionalnejše odločitve, ki temeljijo na objektivnem ovrednotenju različnih primerjav o
kakovosti in cenah izdelkov in storitev (Kutin, 1994, str. 6). Na spletni strani Zveze potrošnikov
Slovenije je objavljenih kar nekaj prispevkov o zavarovalnih storitvah. Februarja letos so
na primer objavili članek z naslovom »Sporne prakse pri prodaji zavarovanj«, v katerem
avtorica ugotavlja, da obstaja na slovenskem zavarovalnem tržišču preveč takih prodajnih
praks, ko neodvisni svetovalci ali zavarovalni zastopniki pod pretvezo, da bodo preverili
ustreznost obstoječih zavarovanj, svetujejo tiste zavarovalne produkte, ki jim prinesejo
najvišje provizije. Avtorica tudi pravi: »V praksi pa je dokazovanje o nepravilnem ravnanju
ali zavajanju potrošnikov s strani zastopnikov ali zavarovalnice bolj podobno boju z mlini na
veter«.
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3 ZAVAROVALNICE IN TRŽENJE
Pomemben dejavnik pri izdelavi tržne strategije uspešne zavarovalnice, pa tudi uspešne
zavarovalne zastopniške in posredniške družbe je zaupanje. Zaupanje lahko pridobi
zavarovalnica tudi na podlagi priporočil, izkušenj in mnenj zadovoljnih zavarovancev. Na
splošno bi lahko rekli, da govorimo o pomenu marketinške kulture in ugleda zavarovalnice
pri doseganju njenih poslovnih ciljev.
Kultura organizacije je rezultat njene zgodovine, načina delovanja, občutka za smer in slog
menedžmenta. Kultura obsega vrednote organizacije, njeno strukturo moči (pisana pravila),
strukturo vpliva (nenapisana pravila) in mnenje, ki ga ima sama o sebi. Organizacijska kultura
vpliva na sposobnost uresničevanja poslovnih strategij, učinkovitost, motivacijo zaposlenih,
na inovacijske zmožnosti, sposobnost organizacije za učenje in spreminjanje.
3.1 Zavarovalnice po meri potrošnika
Tržni cilji zavarovalnice so opredeljeni na eni strani kvantitativno s količino zavarovalnih polic,
višino zavarovalnih premij in vsoto zavarovalnih vsot ipd., kvalitativni cilji pa s servisiranjem
obstoječih zavarovancev, pomočjo pri prodaji zavarovalnih storitev, s pridobivanjem tržnih
in konkurenčnih informacij, izobraževanjem ipd., pa tudi s prilagajanjem zavarovalnih
produktov potrebam potrošnika.
Za zadnja leta je značilno predvsem oblikovanje različnih zavarovalnih paketov, ki naj bi
potrošniku olajšali zavarovalne odločitve, saj lahko z eno zavarovalno polico pokrije praktično
vse svoje potrebe po zavarovalnem kritju. Dolgi seznami zavarovanih nevarnosti so združeni v
različne bolj ali manj obsežne različice po sistemu ABC, ki so po navadi predstavljene v prodajni
mapi. Razumevanje zavarovalnega kritja je zaradi preglednosti zavarovanih nevarnosti za
potrošnika poenostavljeno, zato slednji ne seže pogosto še po zavarovalnih pogojih, ki so
toliko bolj obširni, kolikor več nevarnosti je vključenih v zavarovalni paket. Ampak prav tam
bi potrošnik lahko dobil informacije o izključitvah in omejitvah posameznega zavarovalnega
kritja.
3.2 Konkurenčnost cene in zavarovalnega kritja
Tudi za zavarovalništvo velja enako kot za proizvodna in druga storitvena podjetja, da je cena
(zavarovalna premija) edini element trženjskega spleta, ki prinaša prihodek, vendar le, če je
primerno oblikovana. Na splošno vplivajo na oblikovanje cene stroški, ki jih želijo podjetja
pokriti, pa tudi tržni cilji, organiziranost in trženjski splet. Cena le v razmerah monopola ni
odvisna od povpraševanja in konkurenčnih podjetij.
Tehnično premijo, ki mora pokrivati vse obveznosti zavarovalnice in temelji na aktuarskih
izračunih, posamezna zavarovalnica teže prilagaja konkurenci. Trudi se lahko znižati stroške.
Če to ni mogoče, so rešitev zniževanje zavarovalnih vsot, omejitve z odbitno ali integralno
franšizo, izključitve posameznih nevarnosti ali pogojevanje določenih okoliščin pri nastanku
zavarovalnega primera.
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Vendar pa teh omejitev ne smemo enačiti z omejitvami, ki so namenjene zmanjševanju in
preprečevanju poskusa zavarovalniških goljufij.
Neodvisni zavarovalni posredniki in zastopniki imajo pri analizi in primerjavi cene in
zavarovalnega kritja več možnosti kot potrošniki, saj so strokovno precej bolje usposobljeni.
Nesmiselno bi bilo za vsako stranko analizirati vse podobne zavarovalne produkte, ki jih
ponujajo zavarovalnice na tržišču, dobrodošlo pa bi bilo zanjo preučiti primerljiv produkt pri treh
zavarovalnicah. Več kot tri zavarovalne ponudbe namreč večina potrošnikov že težko primerja.
Kriterij za izbiro teh treh zavarovalnic bi morala vedno biti analiza tveganja. Vezani zavarovalni
zastopniki in odvisni zavarovalni posredniki bi sicer imeli manj možnosti za objektivno oceno,
saj so omejeni s ponudbo zavarovalnice, na katero so vezani, vendar pa imajo, denimo, prednost
ugleda, tradicije, dobrega imena zavarovalnice in pripadnosti zavarovanca.
3.3 Inovativnost kot temelj ustvarjanja novih zavarovalnih produktov
Tekmovalnost na trgu spodbuja inovativnost. Znanje, energija, ustvarjalnost in prilagodljivost
zaposlenih v zavarovalnicah postajajo ena ključnih primerjalnih prednosti zavarovalnice pred
konkurenti. Strategije inovacij so lahko različne (Likar, Križaj in Fatur, 2006, str. 144–148):
• vodilna strategija, za katero je značilna inovacija po meri kupca,
• sledilna strategija, katere glavni cilj je sledenje vodilnim na tržišču,
• odvisna strategija, ki temelji na sodelovanju z večjimi organizacijami in
• tradicionalna strategija, ki se izogiba inovacijam v kakršnikoli obliki.
Z vidika potrošnikov so inovacije vsekakor dobrodošle, saj pomenijo ustvarjanje in
prilagajanje zavarovalnih produktov njihovim potrebam. Problem za potrošnika nastane
tedaj, ko zavarovalnice sledijo ena drugi: če na primer ena ponudi avtomobilski kasko,
prilagojen za starejša vozila, ji hitro sledijo tudi druge s podobno ponudbo, po vsej verjetnosti
z nekoliko nižjo ceno. In zopet se srečamo s problemom informiranosti oziroma sposobnostjo
zavarovanca primerjati podobne zavarovalne produkte med seboj.
3.4 Informiranje o zavarovalni storitvi ali zavajanje potrošnika
Potrošnik je ob sklenitvi zavarovanja, sploh če je zavarovalna premija po njegovih predstavah
ustrezna, najpogosteje zadovoljen. Zaplete se, ko pride do zavarovalnega primera, a potrošnik
nima ustreznega zavarovalnega kritja ali pa želi zavarovalno pogodbo prekiniti, vendar za to
ne izpolnjuje pogojev, ki jih zahteva zavarovalnica.
Dejstvo je, da je treba na vse takšne primere misliti že ob sklepanju zavarovalne pogodbe.
Če pogledamo ta problem z vidika najpogostejše prodajne poti, to je osebne prodaje, do
nezadovoljstva potrošnika pogosto privedejo naslednje situacije:
• Zavarovanec do zdaj ni imel zavarovalnega primera, želi pa imeti ustrezno zavarovanje.
Ker ima občutek, da se mu zavarovalni primer tudi v prihodnje ne bo zgodil, želi skleniti
zavarovanje po najnižji ceni. Zavarovalni zastopnik poišče najcenejši produkt, vendar z
omejenim jamstvom. Četudi zavarovanca opozori na določene omejitve, slednje takšna
stranka praviloma prezre.
• Zavarovanec je že dolgoletna stranka. Zavarovalni zastopnik obnavlja zavarovalne
pogodbe rutinsko, ne da bi preveril, ali so se življenjske okoliščine ali potrebe stranke
morda spremenile.
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Zavarovanec želi zamenjati zavarovalnico. Zahteva enak produkt, kot ga imel do tedaj.
Zavarovalni zastopnik mu ustreže, kolikor mu lahko, a zavarovalna kritja so vseeno
različna.
Zavarovalni zastopnik v posamezni zavarovalni produkt verjame ali pa ne verjame.
Ne glede na zavarovančeve potrebe ga bo v prvem primeru priporočal, v drugem pa
odsvetoval.
Zavarovalni zastopnik ne dosega načrtovane prodaje ali pa zavarovalnica ustvari nov
zavarovalni produkt in naloži zavarovalnim zastopnikom, da morajo doseči vsaj minimalni
obseg prodaje. Zavarovalni zastopnik se usmeri v agresivno prodajo in namesto da bi
potrebe stranke odkrival, jih ustvarja.
Zavarovanec se je pri različnih zavarovalnicah pozanimal o ceni določenega zavarovanja
ali pa se zavarovalni zastopnik boji, da bo zavarovanca izgubil, če mu ne bo ponudil nižje
cene, kot jo ima konkurenca. Posledica so različni komercialni popusti, ki pa so dvorezen
meč: na eni strani stranko sicer pridobimo, po drugi pa jo spodbujamo, da bo v prihodnje
izsiljevala še višje popuste. Poleg tega na ta način nimajo vsi potrošniki enakih možnosti,
saj se komercialni popusti odobravajo selektivno.

Provizija je prav gotovo motiv vsakega zavarovalnega zastopnika in zavarovalnega
posrednika. V resnici nekateri priporočajo tista zavarovanja, ki jim zagotavljajo najvišji
zaslužek. Vendar to praviloma ne velja za zavarovalne zastopnike in posrednike, ki želijo
imeti s stranko dolgoročen poslovni odnos.
Težko bi na splošno opredelili, v katerih primerih pomeni pomanjkljivo informiranje
zavajanje potrošnika. Zagotovo pa je v navedenih primerih v prodajnem razgovoru nekaj
manjkalo. Pogosto je prodajni razgovor bolj usmerjen k vzbujanju potreb kot k njihovemu
prepoznavanju. Ob tem ne smemo pozabiti tudi na tiste potrošnike, ki jim je v vsakem
primeru pomembna le cena zavarovalne storitve ali izpolnitev zakonske obveznosti s čim
nižjimi stroški.
Bistvo prodajnega razgovora naj bo ocena tveganja in odkrivanje potreb zavarovanca ob
upoštevanju njegovih nakupnih navad in pričakovanj.
4 KAKO SE ODZVATI NA SPREMEMBE
Bistvo spremenjenega trženjskega okolja je v tem, da nekateri ponudniki blaga in storitev
z oglaševanjem in drugimi trženjskimi tehnikami prepričujejo potrošnike v nepotrebne in
predrage nakupe. Na spremembe se ne bi smeli odzivati le s spreminjanjem svojih nakupnih
navad, ampak bi si morali ustvariti drugačen pogled na izdelke in storitve, ki jih kupujemo. V
primeru zavarovalnih storitev je to predvsem samoanaliza tveganj, ki smo jim izpostavljeni,
nato pa iskanje najbolj ustrezne rešitve, ki je primerna tudi za naše finančne zmožnosti.
4.1 Osveščanje potrošnikov in tudi zavarovalnic
Poleg obveznosti, ki jih zavarovalnicam nalaga zakonodaja, lahko naredijo več za osveščanje
potrošnikov same. Kljub temu da je oblikovanje zavarovalne storitve čim bolj po meri
potrošnikov, stalen proces, potrošnik večinoma zaznava kakovost zavarovalne storitve kot
razliko med pričakovano in dobljeno storitvijo. Na njegovo zaznavo kakovosti pomembno
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vplivajo tudi ugled zavarovalnice, vzajemni odnos med njim in zavarovalnico in zaupanje
vanjo. Cilji uspešne zavarovalnice morajo biti povezani vsaj z doseganjem pričakovanja
strank. Zadovoljstvo strank spodbuja tudi zvestobo, zveste stranke pa ostanejo komitenti
iste zavarovalnice dalj časa.
Da bi zavarovalnice razvijale in ohranile zvestobo strank, morajo vsako stranko čim bolj
individualizirati, predvsem pa preiti od množičnega trženja k individualnemu pristopu.
Individualiziran pristop z možnostjo prilagoditve zavarovalnega produkta tveganjem
posameznega zavarovanca zagotavlja tudi boljšo informiranost potrošnika.
Segmentacija tržišča je prav gotovo pristop, ki prispeva k boljšemu poznavanju zavarovancev,
vendar pa bi morala temeljiti na lastnostih in značilnostih, ki vodijo zavarovanca k nakupni
odločitvi.
Slika 3: Sprememba tržnega pristopa

Vir: Prirejeno po Kotler, 1994, str. 52–53.
4.2 Izgradnja storitvene znamke na potrošniku prijazni storitvi
Storitvena znamka pomaga premagovati težave, ki nastajajo zaradi neotipljivosti zavarovalne
storitve. Zavarovalnica z uveljavljeno storitveno znamko dokazuje kakovost in utrjuje
zaupanje pri strankah. Potrošniki pogosto kupujejo izdelke in storitve pri uveljavljenih in
znanih podjetjih, ker predvidevajo, da so zaradi uveljavljenega imena izdelki in storitve
kakovostnejše in bolj zanesljive, ter se zato počutijo varneje.
Eno od možnosti za ugotavljanje zadovoljstva ali nezadovoljstva potrošnikov in tudi njihovih
potreb predstavljajo knjige pohval in pritožb, vendar je za poglobljeno analizo v njih premalo
podatkov. Značilno je, da potrošniki le redko pohvalijo izvedbo storitve ali storitev samo.
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Razlogi za to so lahko različni, in sicer od občutka, da pohvala za zavarovalnico ne predstavlja
velike vrednosti, do prepričanja, da mora biti zavarovalnica vedno prijazna in pripravljena
ustreči potrošnikovim željam in potrebam. Le v primeru, ko kakovost storitve zelo odstopa
od pričakovane kakovosti, bo potrošnik morda to tudi sporočil zavarovalnici.
Praktične raziskave pritožb so pokazale, da se velika večina nezadovoljnih potrošnikov nikoli
ne pritožuje, vendar pa se jih velika večina tudi nikoli ne vrača.
Informacijska tehnologija predstavlja pomembno orodje za zbiranje podatkov o nakupnem
vedenju strank. Zavarovalnice bi lahko zbirale podatke tudi s preprostim zapisom razgovora
ob nastanku zavarovalnega primera ali ob prekinitvi zavarovalne pogodbe, ki bi ga izvajalec
vnesel v informacijski sistem. Z analizo podatkov bi zavarovalnica lahko pridobila informacije
o najpogostejših vzrokih za nezadovoljstvo z vsebino zavarovalnih produktov in tudi
podatke o nezadovoljstvu s posamezniki na prodajnih poteh. Takšno kontinuirano zbiranje
podatkov bi olajšalo prilagajanje zavarovalnih produktov potrebam na tržišču, prihranilo pa
bi tudi marsikateri strošek za tržno raziskavo. Organizirano bi zavarovalnica lahko poskrbela
za dodatno izobraževanje tržnikov, hkrati pa bi imela tudi neposredne argumente za
morebitno odstranitev tistih subjektov iz prodajnih poti, ki bi jih ocenila kot neprimerne
zaradi prevelikega števila pritožb in nezadovoljstva.
Preglednica 1: Primer preprostega vprašalnika ob prekinitvi zavarovalne pogodbe
življenjskega zavarovanja
Vprašanje

Odgovor

Kakšni so vzroki za prekinitev zavarovanja?
Koliko finančnih sredstev bi potrebovali?
Koliko zavarovalnih polic življenjskega zavarovanja imate?
Kdo je vaš zavarovalni zastopnik (če ni razvidno iz ponudbe ali
informacijskega sistema zavarovalnice)?
Kaj ste pričakovali od sklenjenega zavarovanja?
Kakšno zavarovanje bi sklenili v prihodnje?
Koliko poznate pogoje odkupa in kapitalizacije?
Kaj bi vam pomenil predujem?
Koliko poznate možnosti skrajšanja zavarovalne dobe in znižanja
premije?
Kako boste privarčevali za morebitne prihodnje nepredvidene dogodke?
Na kaj vas je v zavarovalnih pogojih opozoril zavarovalni zastopnik?
Koliko poznate ponudbo drugih zavarovalnic?
Vir: Lastni.
Poseben odnos med zavarovalnico in zavarovancem pomagajo vzpostaviti tudi programi
zvestobe. Gre za ustvarjanje občutka, da je zavarovanec deležen posebnih ugodnosti.
Zavarovalnica si mora izdelati strateški in operativni načrt za izvajanje aktivnosti, ponuditi
razumljive in za uporabo nezapletene programe zvestobe ter zavarovancem privlačne
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koristi, predvsem pa mora omogočiti zavarovancu enake možnosti ne glede na to, kje sklepa
zavarovanje.
4.3 Tržno komuniciranje v smeri prepoznavanja in obvladovanja tveganj
Priprava na nakupni proces in sam potek le-tega sta težavna tudi za potrošnika. Kadar gre
za izdelke in storitve, ki jih potrošniki kupujejo redko in so tudi dražji, gre potrošnik skozi
vse faze nakupnega procesa. Pri kupovanju vsakodnevnih potrošnih dobrin ter pri izdelkih
in storitvah manjše vrednosti pa potrošniki niso zelo angažirani, zato lahko nekatere faze
nakupnega procesa preskočijo ali zamenjajo njihov vrstni red.
Slika 4: Faze nakupnega procesa

Vir: Prirejeno po Kotler, 1994, str. 193.
Faza prepoznavanja potrebe mora iti v smeri prepoznavanja tveganja. Zavarovalnice te faze
ne bi smele v celoti prepustiti zavarovalnemu zastopniku, temveč bi ga morale oskrbeti z
orodjem – to je lahko tudi vprašalnik –, ki bi mu bilo pri tem v pomoč.
Vprašalnike za oceno tveganja zavarovalnice pri sklepanju nekaterih zavarovanj, predvsem
v poslovnem sektorju, že uporabljajo. Tudi zavarovalne ponudbe so sestavljene tako, da
mora zavarovanec posredovati zelo veliko podatkov. Potrošnikom so lahko namenjene
enostavnejše oblike. Že zdaj si nekateri zavarovalni zastopniki vnaprej pripravijo nabor
vprašanj za zavarovanca, za katerega verjamejo, da jim bo pomagal k sklenitvi zavarovalnega
posla. Žal odgovorov zastopniki ne posredujejo zavarovalnici, če ne gre za izrazito odstopanje
od pričakovanega.
Odgovore iz vprašalnika bi lahko zavarovalni zastopnik vnašal neposredno v informacijski
sistem zavarovalnice. Vprašalnik bi lahko pripravil tudi v pisni obliki in ga vročil potrošniku.
Tako bi bil potrošnik bolje seznanjen z zavarovanjem, ki ga je sklenil, po drugi strani pa bi
zavarovalnica lahko preverjala, ali je zavarovalni zastopnik ponudil pravilno zavarovanje
glede na izkazano tveganje.
Omenjeni način najbrž ne bi bil primeren za množična in obvezna zavarovanja, čeprav
ne bi bil odveč, pri zavarovanjih, ki se letno obnavljajo, pa bi vsakokratna izdelava
vprašalnika pomagala tudi pri analizi sprememb v tveganju in v nakupnih navadah
potrošnika.
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Slika 5: Poenostavljen primer vprašalnika za oceno tveganja

Vir: Lastni.
V praksi tudi odlično sestavljen vprašalnik ne more in ne sme spremeniti prodajnega
razgovora v neosebno in neangažirano postavljanje vprašanj in tipkanje ali obkroževanje
odgovorov, še manj pa v avtomatizem izbire zavarovanega produkta.
5 SKLEP
Zaupanje v delovanje zavarovalnega trga ni odvisno le od pravnega in institucionalnega
varstva in zavedanja potrošnika o njegovih pravicah. Potrošniki si morajo zagotoviti
ekonomsko varstvo, zavarovalnice pa jim morajo pri tem pomagati. Razumevanje
potrošnikovega nakupnega odločanja naj bo osnova za dolgoročne trženjske strategije.
Tudi razmeroma preprosti ukrepi lahko pripomorejo k temu, da si zavarovalnice ustvarijo
osveščeno bazo strank:
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Neprestano izobraževanje zavarovalnih zastopnikov omogoča, da le-ti strokovno odlično
poznajo zavarovalne pogoje, v prodajnem razgovoru pa znajo predvsem poslušati
in poiskati potrebe stranke. Tako pridobivajo osveščene, dolgoročne stranke in ne
kratkoročnih, ki se odločajo po trenutnih vzgibih in ne dovolj premišljeno.
Vprašalnik o oceni tveganja je lahko zavarovalnemu zastopniku v pomoč pri prodajnem
razgovoru, lahko služi kot osnova za tržno segmentacijo po lastnostih in značilnostih
nakupnega obnašanja in za prilagajanje zavarovalnih produktov. Vprašalnik mora
biti sestavljen tako, da odkriva potrebe zavarovanca, pri čemer mora biti zavarovalni
zastopnik osveščen, da ga uporablja na način, ki omogoča skrbno poslušanje stranke in
približevanje ponudb in produktov njenim dejanskim potrebam.
Motivacija zavarovalnih zastopnikov naj ne temelji le na doseganju planskih obveznosti in
na proviziji. Pogostost prekinitev zavarovalnih pogodb zaradi pomanjkljivega prodajnega
razgovora je lahko eden od kriterijev za zamenjavo tržnikov ali za ukinitev posamezne
tržne poti.
Oglaševanje zavarovalnic naj bo usmerjeno v zavarovalno kritje in ne v nizko ceno ali
obljubljanje nagrad ob sklenitvi zavarovalnega razmerja. Tudi oglaševanje, ki temelji
na pretiranih obljubah, ali obljubah, ki niso povezane z zavarovalno storitvijo samo,
je za potrošnika lahko zavajajoče. Zavarovalnice se morajo zavedati, da je oglaševanje
najmočnejša oblika množičnega komuniciranja, ki lahko potrošnika prepriča in gradi
kakovosten odnos zavarovanec–zavarovalnica, lahko pa potrošnika zavaja. V slednjem
primeru zavarovalnica pridobiva nezadovoljne in neosveščene stranke.

Ob navedenem pa morajo prav vse zavarovalnice razvijati pozitiven odnos do potrošnika. Le
ena sama, ki gradi portfelj na obljubljanju nagrad, neutemeljenem zniževanju zavarovalnih
premij in pridobivanju strank za vsako ceno in ne na osveščanju potrošnika glede
izpostavljenosti tveganjem, lahko poruši dobre namere ostalih. Še tako podrobna zakonodaja
ne bo zagotovila visokih etičnih standardov in odpravila mentalitete kratkoročnih dobičkov
– le osveščeni in iskreni ljudje jih lahko.
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SMISEL TRGOVINSKEGA KREDITNEGA ZAVAROVANJA
THE SENSE OF TRADE CREDIT INSURANCE
DR. RASTO HARTMAN, SID – PRVA KREDITNA ZAVAROVALNICA, D. D.

POVZETEK
Predmet trgovinskega kreditnega zavarovanja so terjatve, ki nastanejo pri prodaji blaga in
storitev. Zavarovalnica poskrbi, da zavarovanec dobi plačilo za prodano blago in storitve,
a ne le z izplačilom zavarovalnine, temveč v veliki meri s preventivnima selekcijo rizikov
in obveznim skrbnim obnašanjem zavarovanca. Ključna prvina trgovinskega kreditnega
zavarovanja je prav tako kot tudi pri vsaki odobritvi kredita torej boniteta kupca. Pri
upravljanju terjatev pa sta dejavna oba – zavarovalnica in zavarovanec. Škodni dogodek
je nastop nesolventnosti (stečaj, prisilna poravnava ipd.) ali prekomerna zamuda plačil.
Osnovni zavarovalni koristi trgovinskega kreditnega zavarovanja sta varovanje pred
finančno škodo in izpolnjevanje obveznost vodstva glede upravljanja tveganj, dodatne pa
izboljšanje kreditne sposobnosti, povečanje prihodkov in dobičkonosnosti, zmanjševanje
stroškov, računovodske oziroma davčne koristi ter izboljšanje ratinga. Kreditna sposobnost
podjetja se poveča zaradi njegove večje varnosti in zaradi zavarovanosti terjatev, ki jih
podjetje zastavi banki. Trgovinsko kreditno zavarovanje je posebno koristno v razmerah, ko
podjetja iščejo kupce na tujih trgih, banke pa dodatne oblike zavarovanja, ki bi jim olajšalo
kreditiranje njihovih komitentov.
ABSTRACT
The purpose of trade credit insurance is to insure receivables for supplied goods and services.
The insurance company ensures that the insured receives payment for the provided goods
and services not only by indemnifying the loss but to a large extent by preventive selection
of risks and compulsory prudent behaviour of the insured. Thus the key element of trade
credit insurance is the rating of the buyer – similar to all credit business. Both parties –
the insurance company and the insured are involved in receivables management. For the
insurance company, loss incurs in case of insolvency or late payment. Typical insurance
benefits of trade credit insurance are protection from financial loss and meeting precautionary
obligations, managing credit and hedging risks. Additional benefits include leveraging
trade credit insurance for financing needs, increasing revenues and profitability, cost saving,
taxation and accounting benefits and improving the policyholder’s rating. Credit potential
of the insured is increased because of general improvement of its risk profile and because
of the possibility of using insured receivables as collateral. Trade credit insurance can have
important role in times when companies are trying to penetrate new foreign markets and
banks are looking for additional security for their loans.
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1 UVOD
Predmet trgovinskega kreditnega zavarovanja so terjatve, ki nastanejo pri prodaji blaga in
storitev. Zaradi njihove neotipljivosti se velikokrat ne zavedamo, da so terjatve premoženje, in
jih ne zavarujemo ustrezno. V prispevku je zato kritično prikazano zavarovanje kratkoročnih
terjatev in predstavljene številne koristi, ki jih prinaša podjetjem, bankam in tako gospodarstvu
kot celoti. Ob tem večkrat spregledamo, da koristi trgovinskega kreditnega zavarovanja niso
le rezultat zavarovanja v zavarovalno-tehničnem smislu (zavarovalnina).
Velik izziv pri osveščanju o smislu trgovinskega kreditnega zavarovanja je opredelitev
pomena ocene rizika, še posebno vprašanje koristnosti zmanjševanja oziroma ukinjanja
kreditnih limitov tako za zavarovalnico kot za zavarovanca, v primeru prenosa zavarovalnih
pravic na banko pa še za slednjo. Gre za vprašanje skupnega ali nasprotnega interesa.
Glede na aktualno gospodarsko in finančno situacijo je treba posebej poudariti pomen
trgovinskega kreditnega zavarovanja pri financiranju, in sicer tako z vidika podjetja kot tudi
banke oziroma drugega kreditodajalca.
V osrednjem delu prispevka je najprej opredeljeno trgovinsko kreditno zavarovanje. Sledi
prikaz zavarovalne storitve (ocenjevanje bonitete zavarovančevih kupcev, odločanje o
kreditnem limitu, upravljanje zavarovanih terjatev s strani zavarovalnice, upravljanje terjatev
s strani zavarovanca in izplačilo zavarovalnine). V zadnjem delu besedila so podane končne
koristi za podjetje in še zlasti za banko. Sledi še sklep.
Uporabljeni sta opisna in primerjalna metoda.
2 OPREDELITEV TRGOVINSKEGA KREDITNEGA ZAVAROVANJA
ICISA1 opredeljuje trgovinsko kreditno zavarovanje (imenovano tudi zavarovanje delcredere,
kreditno zavarovanje, poslovno kreditno zavarovanje ali izvozno kreditno zavarovanje) kot
zavarovalni produkt, ki ga podjetja kupujejo, da bi se zavarovala pred nevarnostjo, da kupec
ne bi izpolnil svoje plačilne obveznosti. S sklenitvijo trgovinskega kreditnega zavarovanja
so podjetja sposobna ponuditi svojim strankam zavarovane kredite in istočasno zmanjšati
riziko neplačila dolga (ICISA, 2013).
Zavarovalnica torej zagotavlja finančno varnost zavarovanca – prodajalca blaga ali storitev,
po navadi nekega podjetja drugemu podjetju. Ker so predmet kreditnega zavarovanja
trgovinske terjatve, v Sloveniji za tovrstna zavarovanja z rokom plačila do dveh let, po navadi
pa ne več kot 180 dni, pogosto uporabljamo izraz zavarovanje kratkoročnih terjatev ali krajše
zavarovanje terjatev.
ICISA (The International Credit Insurance & Surety Association) združuje svetovne vodilne družbe, ki ponujajo
trgovinsko kreditno zavarovanje in/ali garancije. Ustanovljena je bila leta 1928 kot prvo združenje za trgovinsko
kreditno zavarovanje. Njene današnje članice (50) pokrivajo več kot 95 % svetovnega zasebnega kreditnega
zavarovanja. Zavarujejo več kot dva trilijona trgovinskih terjatev in jamčijo za milijarde dolarjev vrednosti gradbenih,
storitvenih in infrastrukturnih poslov ter tako igrajo osrednjo vlogo pri lajšanju trgovine in gospodarskega razvoja
v praktično vseh državah sveta.
1
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Trgovinsko kreditno zavarovanje pa ni zagotavljanje varnosti le s klasično zavarovalno
tehnologijo. Zavarovalnica poskrbi, da zavarovanec dobi plačilo za prodano blago in storitve
ne le z izplačilom zavarovalnine, temveč v veliki meri s selekcijo rizikov in z obveznim skrbnim
obnašanjem zavarovanca.
3 ZAVAROVALNA STORITEV
3.1 Ocenjevanje bonitete zavarovančevih kupcev
Po tem ko zavarovanec zaprosi za kreditni limit, zavarovalnica pridobi bonitetno oceno kupca
njegovega blaga ali storitev. Kreditna zavarovalnica ima po navadi kar nekaj prednosti pred
svojim zavarovancem pri ugotavljanju kreditne sposobnost kupca.
Kreditna zavarovalnica ima pogodbeno urejen reden dostop do vseh svetovnih in mnogih
drugih virov kreditnih informacij. To ji omogoča izbrati optimalni vir glede na aktualnost in
širino nabora vsebovanih informacij, hitrost (dostop on-line), možnost oziroma pogostnost
monitoringa, verodostojnost (izkušnje) in ne nazadnje ceno. Neredko zavarovalnica pridobi
tudi drugo mnenje (pogosto lokalnih bonitetnih virov) – predvsem v odvisnosti od višine
zahtevanega kreditnega limita. Pri ugotavljanju bonitete kupca večkrat upošteva še tako
imenovane »mehke« informacije, ki jih dobi s strani zavarovancev, bank, gospodarskih
predstavništev in iz medijev. Dodatna podlaga za odločanje o kreditnem limitu so analize
sektorjev in držav.
3.2 Odločanje o kreditnem limitu
Zavarovanec predlaga odobritev kreditnega limita za svojega kupca. Višina odobrenega
limita je običajno enaka pričakovani največji izpostavljenosti, ki se izračuna na podlagi
predvidenega obsega in dinamike dobav ob upoštevanju dogovorjenih plačilnih rokov.2
Na osnovi ocene bonitete kupca zavarovalnica zahtevo za kreditni limit odobri (v celoti ali
delno) ali zavrne. Interes kreditne zavarovalnice je odobriti čim več limitov ob še sprejemljivem
tveganju. V mejnih primerih zavarovalnica predlaga uporabo dodatnih instrumentov, kot so
poroštva povezanih družb, pridržek lastninske pravice, zadolžnice, povišan lastni delež ob
škodi (običajni znaša, na primer, 15 %).
V primeru odobritve zavarovalnica nato redno opazuje kupce in glede na njihovo boniteto
ohranja, zvišuje, znižuje ali ukinja kreditne limite.
V primeru zavrnitve zahteve za odobritev kreditnega limita, še pogosteje pa ob poznejšem
zniževanju ali ukinjanju limitov neredko pride do navideznega konflikta interesov med
zavarovancem in zavarovalnico. Prvi bi namreč rad prodajal tudi kupcu s slabo boniteto, druga
2

Primer: predvideni mesečni promet s kupcem: 50.000 EUR
plačilni rok: 45 dni
običajna zamuda plačila: 15 dni
izračun potrebnega kreditnega limita:
50.000 EUR x 2 (45 dni + 15 dni oz. 2 meseca) = 100.000 EUR
163

pa tega ne more zavarovati, saj je verjetnost, da bo prišlo do škodnega dogodka, prevelika.
Konflikt interesov je navidezen zato, ker podjetje ne more graditi svojega poslovanja na
slabih kupcih. Ne nazadnje ima zavarovanec lastni delež.
Boniteta kupca je torej ključna prvina trgovinskega kreditnega zavarovanja – prav tako kot
tudi pri vsaki odobritvi kredita.
3.3 Upravljanje zavarovanih terjatev s strani zavarovalnice
Zavarovalnica upravlja zavarovane terjatve tako, da ažurno spremlja spremembe v zvezi s
podjetjem, kupcem zavarovančevega blaga ali storitev, prilagaja višino kreditnih limitov
poslovanju, strokovno pomaga zavarovancu in skupaj z njim rešuje težave s plačili.
3.3.1 Reden monitoring
Velik del spremljanja sprememb v zvezi s podjetjem se nanaša na podatke, ki jih zavarovalnica
prejme v okviru monitoringa s strani bonitetnih virov (novi finančni podatki, zamude, stečaji,
prisilne poravnave, sprememba lastništva in vodstva, sprememba naslova, sprememba
imena, medijske objave itd.).
Drugi del opazovanja podjetja je odkrivanje prekomernih zamud (obvestila zavarovancev,
izterjevalnih agencij, drugih zavarovalnic, pozavarovalnic itd.).
3.3.2 Prilagajanje višine kritja poslovanju
Pobudo za spremembo kreditnega limita lahko poda zavarovanec, in sicer zaradi večje (ali tudi
manjše) prodaje, ali zavarovalnica, največkrat zaradi informacije o poslabšanju bonitete.
3.3.3 Strokovna asistenca
Kreditna zavarovalnica zavarovancu pomaga pri obvladovanju tveganj s pravnimi nasveti, z
informacijami o posebnostih poslovanja na različnih trgih, analizami panog ipd.
3.3.4 Skupno reševanje težav s plačili
Zavarovalnica in zavarovanec takrat, ko kupec preveč zamuja s plačili, skupaj preprečujeta
nastanek škodnega dogodka (reprogrami, izbira optimalnega načina izterjave in izvajalca
izterjave ipd.).
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3.4 Urejeno upravljanje terjatev s strani zavarovanca
Zavarovalnica od zavarovanca zahteva, da skrbno upravlja svoje terjatve. Upravljanje terjatev
v primeru, ko so te zavarovane pri zavarovalnici, zajema redno kontrolo zamud plačil in
opominjanje zamudnikov, ustavitve dobav, angažiranje zunanjega izterjevalca ali odvetnika
in uporabo smotrnih dodatnih varščin.
3.4.1 Redna kontrola zamud plačil
Zavarovanec zavarovalnico redno obvešča o zamudah plačil. Slednja tako lahko po eni
strani deluje preventivno, da ne bi prišlo do škodnega dogodka (pri tem ali morda še
pri katerem drugem zavarovancu, ki ima istega kupca), in na drugi oblikuje rezervacije v
ustrezni višini.
3.4.2 Opominjanje zamudnikov in ustavitev dobav
Zavarovanec kot dober gospodar zamudnike plačil v dogovorjenih rokih najprej opominja,
če to ne zaleže, pa jim ne dobavi več blaga ali zanje več ne opravi storitev.
3.4.3 Angažiranje zunanjega izterjevalca
Kadar zavarovančevi ukrepi za izterjavo blaga niso uspešni, ta – običajno po posvetu z
zavarovalnico – angažira izterjevalno agencijo ali – če pričakuje spor glede obstoja ali višine
terjatve – odvetniško pisarno.
3.4.4 Uporaba dogovorjenih dodatnih varščin
Zavarovanec v primeru vnaprej dogovorjenih dodatnih varščin (na primer pridržek lastninske
pravice, poroštvo) le-te uveljavlja.
3.5 Izplačilo zavarovalnine
3.5.1 Škodni dogodek
Škodni dogodek je nastop nesolventnosti (stečaj, prisilna poravnava ipd.) oziroma
prekomerna zamuda plačil.
Pri nesolventnosti škodni dogodek nastopi takoj, pri zamudi plačil pa v določenem roku po
zapadlosti prve neplačane fakture (na primer v šestih mesecih).
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Lahko so zavarovani tudi preddobavni riziki, ko nesolventnost kupca nastopi v času
proizvodnje namensko izdelanega blaga (ki ga ni mogoče prodati drugemu kupcu).
Poleg komercialnih rizikov je mogoče zavarovati tudi politične (vojne, nemiri, prepoved
transferja plačil itd.).
3.5.2 Lastni delež
Zavarovalnica ob škodnem dogodku plača praviloma del škode in stroškov izterjave ter
sodnih stroškov (na primer 85 %). Razlog za obvezen lastni delež izvira predvsem iz potrebe
po ohranitvi interesa zavarovanca za poplačilo terjatev v vseh fazah izvajanja zavarovalne
pogodbe.
3.5.3 Regresiranje
Vsa plačila, ki jih po plačilu zavarovalnine iz naslova osnovne terjatve prejme zavarovanec, se
razdelijo med zavarovanca in zavarovalnico v istem razmerju, kot sta bila udeležena v škodi
(na primer 85:15).
4 KORISTI TRGOVINSKEGA KREDITNEGA ZAVAROVANJA ZA PODJETJE3
4.1 Klasične zavarovalne koristi
Osnovni zavarovalni koristi trgovinskega kreditnega zavarovanja sta varovanje pred finančno
škodo (terjatve do kupca) in izpolnjevanje obveznost vodstva glede upravljanja tveganj.
4.1.1 Varovanje pred finančno škodo
Prodajalci, ki dobavljajo blago in storitve na odprto, morajo poskrbeti za to kreditno tveganje,
tako da zagotovijo pravočasno plačilo. Terjatve do kupcev so po navadi največja ali druga
največja postavka v bilanci stanja trgovske družbe. Škode zaradi slabih kreditov vplivajo
na likvidnost in na dobiček. Še huje, povzročijo lahko dokončno finančno uničenje firme. Z
zavarovanjem terjatev pred neplačilom ali zamujenim plačilom si družba zagotovi denarni
tok in dobiček.4

Prirejeno po »Trade Credit Insurance is much more than insurance«. International Credit & Surety Association.
Koristnost trgovinskega kreditnega zavarovanja se je pokazala tudi med zadnjo finančno krizo, ko so kreditne
zavarovalnice mnogim podjetjem nadomestile škodo zaradi propada njihovih kupcev. V letih 2008 in 2009 so svojim
zavarovancem izplačale več kot devet milijard EUR. Mnogi med njimi ne bi preživeli brez zavarovalnin iz naslova
trgovinskega kreditnega zavarovanja. Več o tem glejte v, na primer, Hartman, R.: Kreditno zavarovanje v razmerah
globalne finančne krize, 2008.
3
4
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4.1.2. Izpolnjevanje obveznosti vodstva glede upravljanja tveganj
Z uporabo trgovinskega kreditnega zavarovanja vodstvo izpolnjuje svojo obveznost, da
skrbi za varnost premoženja družbe. Trgovinsko kreditno zavarovanje je prvovrsten finančni
inštrument za zavarovanje pred izgubo. Z njim se izogne tudi nevarnosti pred množičnimi
tožbami delničarjev.
4.2 Dodatne koristi
Dodatne koristi so izboljšanje kreditne sposobnosti, povečanje prihodkov in dobičkonosnosti,
zmanjševanje stroškov, računovodske oziroma davčne koristi ter izboljšanje ratinga.
4.2.1 Izboljšanje kreditne sposobnosti
Banke so pripravljene odobriti večji kredit in pod boljšimi pogoji, če je zavarovan z
zavarovanimi terjatvami. Olajša tudi kreditiranje med podjetji.
4.2.2 Povečanje prihodkov in dobičkonosnosti
Trgovinsko kreditno zavarovanje pogosto prispeva k povečanju prodaje – tako obstoječim
strankam kot tudi novim –, prav tako pa k lažjemu osvajanju novih trgov, ki brez njega morda
sploh ne bi prišli v poštev. Brez trgovinskega kreditnega zavarovanja morajo biti mnoge
trgovinske transakcije opravljene na osnovi vnaprejšnjega plačila oziroma brez zavarovanja
do njih sploh ne bi prišlo.
4.2.3 Zmanjševanje stroškov
Z uporabo trgovinskega kreditnega zavarovanja podjetja prihranijo pri stroških, kot so na
primer stroški pridobivanja informacij, analiz informacij, izterjave, rezervacij za slabe terjatve
itd.
4.2.4 Davčne in računovodske koristi
V skladu z mednarodnimi finančnimi revizijskimi standardi je premija za trgovinsko kreditno
zavarovanje davčno priznan strošek, medtem ko rezervacije za slabe terjatve niso. Trgovinsko
kreditno zavarovanje pomaga tudi v procesu priznavanja prihodkov v skladu z ureditvijo
računovodstva.
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4.2.5 Izboljšanje ratinga
Trgovinsko kreditno zavarovanje je pomemben dejavnik, ki ga upoštevajo agencije, ko
ocenjujejo družbe. Jemljejo ga v pozitivnem smislu kot ukrep za zmanjševanje kreditnega
tveganja.
5 KORISTI ZAVAROVANJA PODJETJA ZA BANKO
5.1 Osnovne koristi
Osnovne koristi zavarovanja podjetja za banko so zmanjšanje tveganja zaradi izboljšanja
bonitete kreditojemalca, zagotavljanje visoke ravni upravljanja tveganj, povečanje prihodkov
in dobičkonosnosti ter izboljšanje ratinga.
5.1.1 Zmanjšanje tveganja zaradi izboljšanja bonitete kreditojemalca
Iz koristi kreditnega zavarovanja za podjetja izhaja, da ima zavarovano podjetje večji promet
in dobiček ter manjše stroške. Za banko je zato stranka z boljšo boniteto in torej manj
rizična.
5.1.2 Zagotavljanje visoke ravni upravljanja tveganj
Vpeljava upoštevanja uporabe trgovinskega kreditnega zavarovanja pri presoji kreditne
sposobnosti komitenta pomeni razvoj tega procesa v smeri njegove celovitosti ob
zanemarljivem povečanju zapletenosti.
5.1.3 Povečanje prihodkov in dobičkonosnosti
Banka lahko komitentu v primeru, da ima ta sklenjeno trgovinsko kreditno zavarovanje,
zaradi njegove boljše bonitete odobri večji kredit, kar prinese večje obrestne prihodke in na
koncu večji dobiček banke.
5.1.4 Izboljšanje ratinga
Komitenti banke z boljšo bonitetno oceno (zaradi trgovinskega kreditnega zavarovanja)
pomenijo za banko manjše tveganje, kar pozitivno vpliva na rating banke, ki ga pripisujejo
agencije ob presoji gospodarskih družb.
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5.2 Koristi odstopa pravic iz zavarovanja podjetja za banko
Koristi prenosa pravic podjetja iz zavarovanja na banko so za slednjo preprečevanje možnosti
večkratnega zastavljanja terjatev bankam, kontrola kakovosti portfelja terjatev komitentov
in poplačilo kredita z zavarovalnino.
5.2.1 Preprečevanje možnosti večkratnega zastavljanja terjatev bankam
Zavarovalnica vodi evidenco zavarovalnih pravic, ki so s podjetij prenesene na banko, in s
tem onemogoča večkratno zastavo terjatev njenih zavarovancev. Zavarovano terjatev do
posameznega kupca je namreč mogoče prenesti le na eno banko.
5.2.2 Kontrola kakovosti portfelja terjatev komitentov
Zavarovalnica redno opazuje boniteto zavarovančevih kupcev in prilagaja kreditne limite, ki
jih je odobrila svojim zavarovancem. Kreditne limite lahko zviša (na zahtevo zavarovanca),
zniža ali pa ukine. Lahko tudi poveča zavarovančev lastni (obdržani) delež ali pa postavi pogoje
za veljavnost kreditnega limita (na primer pridržek lastninske pravice med zavarovancem in
njegovim kupcem, zadolžnice, poroštvo kupčevih povezanih družb itd). Če so zavarovalne
pravice prenesene na banko, jo zavarovalnica sproti obvešča o spremembah višine kreditnih
limitov in o morebitni uvedbi pogojev za njihovo veljavnost.
5.2.3 Poplačilo kredita z zavarovalnino
Banka si z zavarovalnino lahko poplača zapadlo kreditno obveznost.5
6 SKLEP
Trgovinsko kreditno zavarovanje je proces, ki zahteva veliko sodelovanja med zavarovalnico
in zavarovancem. Nadvse pomembno pri tem je, da oba razumeta rezultat zavarovanja v
tehničnem smislu (izplačilo zavarovalnine) kot le del tehnologije za upravljanje terjatev
oziroma obvladovanja tveganj. Ključno vlogo tako kot tudi pri kreditiranju nasploh igra
ocenjevanje bonitete zavarovančevih kupcev. Bistvena prvina zavarovalnega procesa je še
velik pomen obveznega skrbnega vedenja zavarovanca. Zavarovalna storitev trgovinskega
kreditnega zavarovanja je torej več kot le zavarovanje.
Trgovinsko kreditno zavarovanje prinaša veliko koristi podjetjem in bankam. Posebno
dobrodošlo je v razmerah, ko podjetja iščejo kupce na tujih trgih, banke pa dodatne oblike
zavarovanja, ki bi jim olajšalo kreditiranje njihovih komitentov.
To velja tudi v primeru stečaja zavarovanca, če je bila asignacija sklenjena pred uvedbo stečaja in v tistem trenutku
banka ni vedela in ni bila dolžna vedeti za stečaj (ta primer je urejen v 1046. členu Obligacijskega zakonika).
5

169

Trgovinsko kreditno zavarovanje torej pospešuje trgovino, lajša kreditiranje in s tem
pospešuje gospodarski razvoj.6
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KORPORATIVNO PROSTOVOLJSTVO – USTVARJALEC SOCIALNEGA KAPITALA
CORPORATE VOLUNTARISM – CREATOR OF SOCIAL CAPITAL
ANDREJA LIPIČ, MAG., ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
Korporativno prostovoljstvo je vrednota, ki je povezana z nesebično pomočjo in je
pomembna sestavina uresničevanja temeljnih človekovih pravic. Vsem deležnikom prinaša
pozitivne koristi in predstavlja eno od sodobnih oblik družbene odgovornosti podjetij.
Pomembnosti korporativnega prostovoljstva se zavedajo tudi slovenske zavarovalnice, zato
postaja del strategije družbeno odgovornega ravnanja. V prispevku je predstavljena ideja,
kako prostovoljstvo in zavest, da je družbeno odgovorno ravnanje nujno, okrepiti in umestiti
v slovenske zavarovalnice kot potreben etični in moralni standard.
ABSTRACT
Corporate voluntarism is a social value linked with altruistic help and represents essential
part of basic human rights. All stakeholders benefit from it as one of the modern iniciatives
of corporate social responsibility. Slovenian insurance companies are well aware of the
importance of corporate voluntarism that has become a part of the strategy regarding their
social responsible activities. This paper thesis supports the idea how voluntarism and the
awarness of urgent social responsible activities are strengthened and embbeded in the
Slovenian insurance industry as biding ethical and moral standard.
1 UVOD
V današnjem času beseda prostovoljstvo pogosto privabi na obraz ciničen nasmešek. Večina
stremi k čim večjemu zaslužku in dobičku. In vendar prostovoljno delo skriva v sebi veliko
bogate vsebine, ki je ni mogoče poplačati z denarjem. V Zakonu o prostovoljstvu (6. člen) je
prostovoljno delo opredeljeno kot delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi in brez pričakovanja
materialnih koristi opravlja posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist.
Prostovoljno delo znatno prispeva k napredku družbe, ne samo z ozko socialnega vidika,
temveč tudi z razvijanjem obstoječih sistemov. Je odziv civilne družbe na potrebe v njej, je
dodana vrednost delovanju organizacij in ne nazadnje konkretna pomoč pri izboljševanju
gmotnega stanja, zato je treba to vrednost in tudi nadaljnje vrednosti negovati, organizirati,
sistematizirati ter ustrezno ovrednotiti (Capeling-Alakija, 1998).
Prostovoljstvo postaja v sodobnem globalnem in konkurenčnem okolju vedno
pomembnejše, zato se je treba truditi, da bo postalo to delo bolj priznano in bolje
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vrednoteno. Pozitivni učinki prostovoljnega dela se kažejo tako v osebnostni rasti kot tudi v
pridobivanju spoštovanja v družbenem okolju. Pomembno je, da prostovoljstvo v Sloveniji
postaja vse pomembnejše in da se vsako leto vključuje v prostovoljne organizacije vse več
prostovoljcev, ki so pripravljeni svoj prosti čas podariti prostovoljnim akcijam. Slovenija
postaja na tem področju vse bolj konkurenčna drugim državam. K temu je pripomogel
tudi Zakon o prostovoljstvu, ki usmerja državo in lokalne skupnosti k intenzivnejšemu
sodelovanju z neprofitnimi organizacijami.
2 PROSTOVOLJSTVO KOT DEL DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
Prostovoljstvo postaja v sodobnem globalnem in konkurenčnem okolju zmeraj bolj pomembno,
zato se je treba truditi, da bo postalo to delo bolj priznano in bolje vrednoteno. S prostovoljnim
delom se kažejo pozitivni učinki tako v osebnostni rasti kot tudi v pridobivanju spoštovanja v
družbenem okolju. Prostovoljstvo je neplačana dejavnost in darovanje prostega časa, ki ga v
zdajšnjem hitrem življenjskem tempu vsakemu primanjkuje. In vendar, prostovoljstvo skriva v
sebi veliko bogastvo. Biti prostovoljec pomeni biti del tistega sveta, ki mu ni vseeno.
2.1 Socialno-psihološki teoretski koncept prostovoljstva
Sodelovanje prostovoljcev v neprofitnih organizacijah, pomoč posameznikom v stiski, nudenje
uslug prijateljem – vse to imenujemo pozitivno socialno vedenje oziroma prosocialno delovanje.
Mnogo avtorjev izenačuje izraz altruizem z izrazom prosocialno vedenje, da poudarijo sebičnost
v situacijah prosocialnega vedenja. Čeprav so psihologi razvili razmeroma obsežno število
teorij o altruističnem, filantropskem, prostovoljnem in drugih oblikah prosocialnega vedenja
človeka, pa po mnenju Lohmana (v Kolarič et al., 2002) večina le-teh ostaja na individualni
ravni in zaenkrat še ne obstaja celovitejša teorija prosocialnega vedenja človeka.
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 1998) je beseda altruizem opredeljena
kot ravnanje, nazor, pri katerem človek upošteva korist drugih, v psihologiji pa altruizem
definirajo kot obnašanje, s katerim pomagamo drugim, ne da bi za to pričakovali zunanje
nagrade. Altruist je poplačan z notranjim zadovoljstvom, da je storil dobro delo in da se je
obnašal v skladu s svojimi in družbenimi načeli.
Prostovoljstvo je torej temeljni element altruizma. Pojavi pa se vprašanje, zakaj je pri nekaterih
ljudeh bolj izražen kot pri drugih. Najbolj sprejemljiva razlaga v moderni socialni psihologiji
je interakcionistična, ki pravi, da izhajajo človeška dejanja iz interakcije med osebnostnimi
dispozicijami in situacijskimi dejavniki. V oceni posameznikovega vedenja moramo torej
upoštevati vse odnose, v katere je vpleten, vključno s temeljnimi normami družbe, v kateri
živi. Socializacija ne oblikuje altruistične osebnosti ali osebnostnih lastnosti, ki vodijo v
altruistično obnašanje, ampak vodi v večjo pripravljenost za altruistično vedenje v določenih
situacijah (Ule Nastran, 2000).
2.2 Definiranje prostovoljstva
Jože Ramovš (2001) prostovoljstvo definira kot osnovno sodobno obliko osebne solidarnosti
v socialnem delovanju. Pojmuje ga kot specifično postmoderno obliko solidarnosti, kjer gre
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za osebno izbiro smiselne socialne dejavnosti, kateri človek posveti del svojega prostega
časa ob rednih službenih in življenjskih obveznostih. Pri prostovoljstvu gre za ljubiteljsko,
prosto izbrano, volontersko, nepoklicno in neplačano dejavnost. Ko prostovoljec pomaga
drugim, bogati tudi sebe.
Zavedati se je treba, da je prostovoljstvo v današnjih družbenih razmerah osnovna oblika
zavestne osebne solidarnosti. Njegov osnovni namen je človekoljubje (filantropija) na osnovi
empatije do drugih ljudi. Kot prostovoljno delo ne moremo upoštevati vsakdanje pomoči
svojcem in ljudem okoli sebe.
Sodobno prostovoljstvo je osebno ali organizirano strokovno ali laično delo, ki ga nekdo
opravlja, da posameznemu človeku, skupini oziroma skupnosti smiselno pomaga. Pomoč
poteka (Ramovš, 2007):
• neslužbeno, brez materialnega plačila in za ljudi zunaj lastnega doma,
• v delu človekovega razpoložljivega ali prostega časa ob lastnih obveznostih,
• po njegovi smiselni osebni odločitvi,
• iz človekoljubnega solidarnega stališča do človeških potreb in težav.
Anica Mikuš Kos (1999) opredeljuje prostovoljstvo podobno kot Ramovš in pravi, da pojem
prostovoljstva pomeni na eni strani odsotnost plačila za delo in na drugi strani odsotnost prisile.
Prostovoljstvo enači s prosocialno dejavnostjo, pri kateri ljudje dobre volje delujejo brezplačno
v korist sočloveka, skupnosti ali skupine. Danes prostovoljstvo ne pomeni le neposredne
pomoči sočloveku, temveč vključuje tudi civilno pobudo, zagovorništvo in socialno akcijo.
V današnjem hitrem tempu življenja postajamo brezosebna družba. Nastajajo tudi
nesorazmerja med bogatimi in revnimi, med zaposlenimi in brezposelnimi, med ljudmi, ki
lahko uživajo v različnih materialnih, kulturnih in socialnih dobrinah, in med ljudmi, ki si
kaj takega ne morejo privoščiti in se komaj prebijajo iz dneva v dan. Prostovoljstvo lahko
ta razkorak nekoliko omili in pripomore k dostojnemu, pravičnejšemu in humanejšemu
življenju. Medčloveško sožitje je osnova za zdrav razvoj slednjih omenjenih ljudi in jim
marsikdaj lahko povrne tudi dostojanstvo. Delo, ki ga opravijo prostovoljci, je neprecenljivo,
kajti v teh ljudeh se skrivata neizmerna moč in ljubezen.
2.3 Pravna ureditev prostovoljstva
Do leta 2011 v Republiki Sloveniji nismo imeli nobenega zakona, ki bi urejal področje
prostovoljstva. Prva prizadevanja za zakonsko ureditev prostovoljstva segajo v leto 1996,
ko je Urad RS za mladino z nekaterimi nevladnimi organizacijami že pripravil teze za zakon
o organizaciji in posredovanju prostovoljnega dela. Predlog zakona je bil leta 2004 poslan v
obravnavo na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Le-to je oblikovanje končnega
predloga zakona o prostovoljskem delu predalo Ministrstvu za javno upravo, ki ga je
posredovalo v sprejetje (Hauptman, 2011).
Zakon o prostovoljstvu (ZProst), ki prvič sistemsko uredi področje delovanja prostovoljstva,
je bil sprejet 3. februarja 2011. Namen zakona je opredeliti pomen prostovoljstva, njegovih
načel, pogojev opravljanja organiziranega prostovoljstva, pravic in obveznosti prostovoljcev
in prostovoljskih organizacij ter vloge države, samoupravnih lokalnih skupnosti, prostovoljskih
in nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju prostovoljstva, pri spremljanju ter
spodbujanju in razvoju organiziranega prostovoljstva (ZProst, 2011).
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V 2. členu ZProst (ZProst, 2011) je prostovoljstvo opredeljeno kot družbeno koristna,
brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo
k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne,
humane in enakopravne družbe. Pomen prostovoljstva je, da krepi medsebojno solidarnost
ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno
povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe.
V nadaljevanju zakona so zapisani in opredeljeni osnovni pojmi, ki spremljajo prostovoljstvo,
in sicer: prostovoljsko delo, prostovoljec ali prostovoljka, organizirano prostovoljstvo,
prostovoljska služba in prostovoljske organizacije. Zapisana so tudi načela, po katerih mora
prostovoljstvo delovati in jih upoštevati, in sicer: prepoved diskriminacije, načelo varstva
uporabnikov prostovoljskega dela, načelo prepovedi izkoriščanja prostovoljcev, načelo varstva
otrok, mladoletnih oseb in oseb, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost,
načelo nerazdružljivosti in brezplačnosti prostovoljstva ter načelo nadnacionalnosti
prostovoljskega dela. V preostalih členih so opredeljeni pogoji za opravljanje organiziranega
prostovoljskega dela, pravice in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v
okviru organiziranega prostovoljstva, spodbujanje razvoja in spremljanje organiziranega
prostovoljstva, pristojnost za izvajanje in nadzor nad izvajanjem zakona. V zadnjih členih pa
so zapisane kazenske določbe (ZPost, 2011).
V Zakonu o prostovoljstvu je pomembno naslednje:
• opredelitev organiziranega prostovoljnega dela, to je prostovoljno delo, ki se organizira
v skupno dobro in poteka v neprofitnih organizacijah,
• določitev minimalnih pravic prostovoljcev,
• vzpostavitev možnosti dolgoročnega prostovoljnega dela,
• opredelitev vloge države in lokalnih skupnosti pri spodbujanju prostovoljnega dela.
Novost, ki je bila vpeljana v pravni red na obravnavanem področju, je poenotenje in
sistematično vodenje evidenc o prostovoljcih in opravljenem prostovoljskem delu.
2.4 Socialni kapital kot jedro družbene povezanosti
Prostovoljstvo je sestavina socialnega kapitala. Socialni kapital je nov koncept, s katerim
sodobno družboslovje obravnava pomen družbenih virov. Nanaša se na (Bahovec, 2005):
• omrežja (osebnih povezav in medosebnih interakcij),
• norme (zlasti recipročnosti ter poštenosti),
• zaupanje in načine, kako vse to z akterjem (posameznikom, skupinami, institucijami)
omogoča boljše sodelovanje ter učinkovitejše doseganje ciljev.
Bahovec (2005) pravi, da je socialni kapital koncept, ki v svoje jedro postavlja družbeno
povezanost, družbene odnose, relacije, zaupanje. V njem se povezujeta struktura in kulturna
razsežnost. Pomembno mesto zavzema na naslednjih področjih:
• zmanjševanje družbenega kriminala oziroma družbenih anomij,
• integracija priseljencev,
• izboljševanje šolske politike,
• izboljševanje lokalne politike in samouprave.
Socialni kapital je vir, ki posameznikom omogoča doseganje osebnih ciljev na podlagi
medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Je mreža osebnih, ekonomskih in profesionalnih
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odnosov. In kako povezujemo prostovoljstvo in socialni kapital? Preprosto. S prostovoljstvom
prihajamo v stik z različnimi ljudmi, vsak dan koga srečamo in poskušamo ustvariti dober
prvi vtis. Delujemo v skladu z normami in etičnimi načeli. Medsebojni odnosi so za življenje
zelo pomembni, saj z njimi lahko delujemo in si ustvarjamo prihodnost. Vsak posameznik si
s prostovoljnim delom tako gradi široko socialno mrežo.
3 KORPORATIVNO PROSTOVOLJSTVO
Nekdanji predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je v nagovoru ob sprejemu
prostovoljcev na sklepni prireditvi projekta Prostovoljec leta 2010 dejal: »Izraz korporativno
prostovoljstvo ni povsem izoliran in vsekakor ni nov, je pa čedalje bolj priznan in prisoten.
Ta razvojna strategija gospodarskih družb, ki vključuje idejo korporativnega prostovoljstva,
utemeljuje koncept družbene odgovornosti, ki je prežet tudi s spodbujanjem prostovoljstva
v gospodarskih družbah, med zaposlenimi in tudi zunaj njihovega delovnega okolja. Te
gospodarske družbe v okviru svojih produktov in storitev ponujajo tudi take alternative, ki
utemeljujejo socialno kohezijo. O socialni koheziji moramo razmišljati kot o naši pomembni
prioriteti in o nečem, kar lahko spodbujamo s pametnim, dobrim, sodobnim razvojem
ekonomije. To za nas niso povsem nova sporočila.« (Urad predsednika RS, 2012)
Časi, ko je družbena odgovornost v podjetjih pomenila le donatorstvo in sponzorstvo,
so minili. Zdaj se morajo podjetja odločati za inovativne oblike sodelovanja z deležniki
lokalnega okolja, ki delujejo stimulativno tako na zaposlene kot na poslovne cilje podjetja.
Ena izmed takih inovativnih oblik je zagotovo korporativno prostovoljstvo, ki ima v razvitem
svetu že dolgoletno tradicijo, saj zagotavlja trdno povezanost lokalne skupnosti s podjetjem.
Ta oblika družbene odgovornosti prinaša korist vsem stranem – zaposlenim, podjetju,
neprofitnim organizacijam in lokalni skupnosti. Tako lahko govorimo o štirikratni zmagi (win–
win–win–win). Zaposleni pri tem razvija svojo osebnost, vodstvene veščine, sklepa nova
poslovna poznanstva, povečuje pripadnost podjetju, pozitivno vpliva na telesno in duševno
zdravje. Podjetje s pristopom h korporativnemu prostovoljstvu krepi družbeno kredibilnost,
prepoznavnost podjetja, izboljša se delovna morala, zaposleni se med seboj povezujejo,
poveča se storilnost. Neprofitne organizacije lahko z vsako novo organizirano korporativno
akcijo povečajo svoj ugled, lahko si obetajo nove prostovoljce iz vrst zaposlenih, podjetje
lahko neprofitni organizaciji nudi materialno podporo, najbolj pomembno pa je, da se lahko
med neprofitno organizacijo in podjetjem vzpostavi dolgoročno partnerstvo. Dolgoročne in
vseobsežne koristi pri korporativni akciji ima lokalna skupnost, ki lahko začne bolje razumeti
potrebe lokalne skupnosti na eni strani in podjetniški sektor na drugi.
Slovenska podjetja se v današnjem času premalo zavedajo pomena korporativnega
prostovoljstva, zato postaja Slovenska filantropija na tem področju zelo aktivna. S
pridobljenimi izkušnjami in znanjem tako postaja mediator med podjetji in nevladnimi
organizacijami. Razumljivo je, da podjetja želijo videti merljive rezultate, zato je tudi
pomembno, da se organizirajo takšni projekti, ki so primerni za skupino in imajo viden
rezultat. Podjetja pričakujejo, da bo prostovoljstvo za zaposlene učna in t. i. teambuilding
izkušnja, morajo pa se zavedati, da bi za kakršnokoli drugo obliko usposabljanja morali
poravnati stroške. In za večji ugled podjetja v lokalni skupnosti je bolje, da organizirajo
prostovoljne akcije.
Verjetno se vsi strinjamo, da je delo zaposlenih za dobrobit ljudi in skupnosti mnogo boljša
reklama kot plakatno onesnaževanje na vsakem ovinku. Tako organizacija pokaže svojo
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družbeno odgovornost, zaposleni se med seboj povezujejo, utrjujejo svojo pripadnost
organizaciji in širijo svoje socialno mrežo. Ob vsaki končani akciji pa se delita pozitivna
energija in veselje ob končnem rezultatu.
4 KORPORATIVNO PROSTOVOLJSTVO V TUJIH IN SLOVENSKIH ZAVAROVALNICAH
Za namen magistrske naloge z naslovom Korporativno prostovoljstvo kot pomemben
del družbene odgovornosti zavarovalnic (Lipič, 2012) sem leta 2012 opravila raziskavo o
prisotnosti korporativnega prostovoljstva v tujih in slovenskih zavarovalnicah. V nadaljevanju
želim predstaviti del te raziskave.
4.1 Korporativno prostovoljstvo v Allianz Group
V omenjeni skupini je ustanovljena fundacija za neposredno pomoč (Allianz Direct Help
Foundation, ADH), katere poslanstvo je vključiti zaposlene in podjetja, še posebno v
primeru katastrof. Ustanovljena je bila po terorističnem napadu, ki se je zgodil v New
Yorku 11. septembra 2001. Fundacija je aktivna ob različnih priložnostih. Osnovni cilj
vseh projektov je nuditi učinkovito in trajno pomoč: donacije zaposlenih so namenjene
neposredni pomoči prizadetim v katastrofah, medtem ko so donacije celotne družbe
Allianz namenjene za trajnostno reševanje problemov. Fundacija ADH je usmerjena
globalno, zagotavlja uspešno asistenco, sodeluje z lokalnimi zavarovalnicami družbe in
poslovnimi partnerji ter lokalno skupnostjo. Tako zagotavlja, da je celotna donacija, tako
od zaposlenih kot od posameznih podjetij družbe Allianz, uporabljena namensko in z vso
skrbnostjo. Potreba po donacijah je ob vse številnejših naravnih katastrofah zmeraj večja.
Število naravnih katastrof se je od leta 1980 več kot podvojilo (od nekdaj manj kot 400 na
več kot 900), donacije v Nemčiji pa so ostale na ravni, kakršna je bila ob prehodu v novo
tisočletje, tj. pri povprečno 3,1 milijarde evrih. Tretjina škode je bila pokrita iz sklenjenih
zavarovalnih pogodb. V državah v razvoju, kjer so naravne nesreče najbolj pogoste, pa je
zavarovalno pokritje le enoodstotno. Brez donacij posameznikov, podjetij in držav si ta
področja ne bi nikoli opomogla.
Zaposleni so ponosni, da lahko kot prostovoljci pomagajo ljudem po svetu in tudi v svoji
bližnji okolici. Leta 2011 so donirali svoj čas lokalnim projektom, med katerimi je bil program
Salvation Army's Angel Tree, v sklopu katerega se je zbiralo igrače in knjige za otroke, ki živijo
v slabših življenjskih razmerah. Zaposleni so sodelovali tudi pri zbiranju in razdeljevanju
prehranskih paketov družinam. Prav tako so se vključevali v izboljševanje razmer v domovih
za starejše in pomagali družinam, ki živijo v slabih razmerah, tudi z lastnim delom pri
manjših domačih popravilih v svojem prostem času. Zaposleni tako donirajo svoj čas in
trud v okviru svojega dela z zbiranjem najnujnejših potrebščin za brezdomce. Prostovoljna
pomoč neprofitnim organizacijam zmanjšuje njihove stroške pri sortiranju, skladiščenju in
izdajanju potrebščin in jim za ta dela ni treba plačevati delovne sile. V Allianz Group jih vodi
moto: »Nismo srečni, če samo govorimo, kako pomagamo. Radi si tudi umažemo roke!« (ang.
»We're not happy just talking about helping. We like to get our hands dirty too!«). Zaposleni
prostovoljno sodelujejo tudi v drugih projektih, kot je osveščanje in upanje s potovanji (ang.
Awareness and Hope Through Travel). Skupina verjame v moč preobrazbe na potovanjih in
organizira potovanja za otroke in vnuke svojih deležnikov. Potovanja jim odprejo okno v
svet, spoznavajo različno kulturo in način življenja. Zaposleni prostovoljno sodelujejo v
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programu Social Opex, v katerem prenašajo svoje poslovno znanje in spretnosti izbranih
podjetij s spodbujanjem inovatorstva.
4.2 Korporativno prostovoljstvo v Axa Group
Filantropska prizadevanja so usklajena z osnovno dejavnostjo te skupine in so usmerjena
k tematiki raziskave tveganj in izobraževanj. Leta 2010 so začeli 83 novih projektov, ki
jih je podprla raziskovalna fundacija Axa Research Fund. Več kot 80 odstotkov lokalnih
družbeno odgovornih aktivnosti je vključevalo vsaj en predlog, eno pobudo zaposlenih,
kar kaže na visoko stopnjo vključenosti zaposlenih v prostovoljne družbeno odgovorne
aktivnosti.
Prostovoljstvo – naravna zaveza znotraj družbe. Skupina ima že dolgo zgodovino
prostovoljstva. Zaposleni se kot prostovoljci že leta vključujejo v prostovoljne aktivnosti v
okviru Axa Aktivna srca (Axa Hearts in Action), prostovoljstvo pa se širi po celotnem svetu,
kjer skupina posluje. Že dvajset let zaposleni povsod po svetu namenjajo svoj prosti čas in
sodelujejo v solidarnostnih iniciativah, povezanih z otroki v stiski, z bolnimi in invalidnimi
starejšimi, visoko revščino, socialno izključenostjo in varovanjem okolja.
V nadaljevanju navajam posamezne projekte in izvedene prostovoljske akcije, in sicer:
Pomoč otrokom v stiski – V Italiji so majhne otroke, ki živijo za rešetkami, ločeni od svojih
mater, ker so jih le-te zanemarjale, prvič peljali na morje. V Avstraliji zaposleni pomagajo
mladim uresničiti njihove sanje. V Franciji vsak četrti otrok, star od 5 do 9 let, ostane med
šolskimi počitnicami doma. Prostovoljci skupine Axa Group omogočajo mnogim od teh
otrok, da počitnice preživijo z njihovimi družinami. V Kamerunu zaposleni pomagajo HIV
pozitivnim študentom in otrokom s sodelovanjem v nevladnih organizacijah. V Senegalu s
prostovoljci iz različnih držav pomagajo pri izgradnji šole in porodniškega oddelka. To šolo
obiskuje 200 otrok, starih od 6 do 14 let.
Pomoč starejšim – V Maroku so zaposleni preživeli dan z več kot sto upokojenci v domu za
starejše v Casablanci. V Maroku le 16 odstotkov starejših prejema pokojnine in so odvisni od
pomoči družine, ki pa jim vedno ne more pomagati, zato je vsaka dobrodelna pomoč zelo
potrebna.
Bolezni in invalidnost – Ženske prostovoljke so pred dvema letoma zbirale in darovale
nedrčke v akciji boja proti raku, ki je potekala v okviru montrealske radijske postaje
RockDetente in blagovne znamke Wonderbra, ter tako podprle fundacijo za raka dojk v
Quebeccu. V Belgiji in na Japonskem so prostovoljci pomagali udeležencem paraolimpijskih
iger, igrali nogomet s slepimi osebami idr.
Revščina – soočanje z neenakostjo – Izobraževanje je temeljna človekova pravica v boju
z revščino. Po podatkih Unesca v Afriki ni vključenih v osnovnošolsko izobraževanje kar 75
milijonov otrok. Prostovoljci so se pod okriljem Axa Aktivna srca v Španiji odločili pomagati
tem otrokom pri izobraževanju. Na Filipinih tretjina prebivalstva živi pod pragom revščine.
Socialna neenakost se najbolj odraža na obrobju Manile, v getih, kjer cvetijo kriminal, prodaja
drog in prostitucija. Prostovoljci se kljub tako razširjenim problemom niso predali. Če rešijo
enega otroka, nato še enega in tako naprej, je cilj dosežen. V Indiji v svojem prostem času
prenašajo znanje na neprivilegirane otroke.
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Okolje – V tajskem nacionalnem parku so prostovoljci skupine rešili zatočišče za 200 divjih
slonov, ki živijo v naravnem okolju. Devetinštirideset prostovoljcev se je učilo zakona o
džungli in tako pomagalo debelokožcem preživeti. V Švici je leta 2009 dvajset prostovoljcev
pomagalo ohraniti visokogorski pašnik na nadmorski višini 1.300 metrov. Bili so presenečeni,
kako so uživali v tako težkem fizičnem delu.
Naravne nesreče – Haiti – pomoč ob veliki humanitarni katastrofi po potresu leta 2010.
Prizadetih je bilo približno 3 milijone prebivalcev. Skupina je v vseh svojih hčerinskih družbah
organizirala zbiranje denarja, ki so ga prispevali zaposleni (668.100 EUR).
Različne iniciative – Kitajska – zaposleni so namenili svoj prosti čas za dobrodelno
organizacijo Roke Šanghaja (ang. Hands on Shanghai), ki pomaga otrokom imigrantov, da
se asimilirajo v kitajsko družbo. Vsak mesec 15 lokalnih zaposlenih pomaga tem otrokom
kot t. i. starejši brat ali sestra. Vodijo jih na kulturne, zabavne in izobraževalne prireditve.
Portugalska: več kot 100 prostovoljcev je sodelovalo v drugi sezoni programa Srca brez meja
(ang. Hearts without boarders), ki omogoča zaposlenim, da namenijo svoj čas in znanje
lokalnim organizacijam po njihovem izboru, ki vključujejo pomoč otrokom v stiski, starejšim
in invalidnim osebam.
4.3 Korporativno prostovoljstvo v skupini KBC
Skupina KBC poroča o prostovoljstvu svojih zaposlenih kot dobri praksi, ki jo želi prenesti
tudi na svoje partnerje in druge nosilce družbenega razvoja po vsem svetu. Programa
prostovoljstva ne bi bilo mogoče izvajati brez povezanosti zaposlenih in vodstva, brez
medsebojnega zaupanja in spoštovanja. Svoje zaposlene spodbujajo, da sodelujejo v
projektih delno tudi med svojim delovnim časom. Naj naštejem le nekaj primerov dobre
prakse lokalnih prostovoljskih aktivnosti zaposlenih v omenjeni skupini, ki predstavljajo
primer dobre prakse za druge lokacije: prostovoljska pomoč žrtvam katastrofe z rdečim
blatom na Madžarskem, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja, zaposleni družbe KBC so
donirali 13.805 evrov. Zaposleni so zbirali otroške knjige in igrače za bolne otroke, 5.200
otroških igrač je bilo razdeljenih po 22 bolnišnicah. Zaposleni skušajo pomagati mladim
pacientom k čimprejšnji ozdravitvi, da bi se lahko vrnili v svoje družine in živeli polno življenje.
Ready, Steady, Money – projekt za pomoč otrokom za čim boljšo izobrazbo; Kredyt Bank in
Warta (Poljska) sodelujeta z zduženjem prostovoljcev kot partner v programu prostovoljstva.
»Da iz srca« (ang. Yes from the heart) je program, v katerem zaposleni namenjajo svoj prosti
čas drugim in pomagajo izpolniti sanje otrokom, ki so zaradi bolezni ali revščine prikrajšani.
Zaposleni pomagajo sirotam in jih vključujejo v izobraževalne centre. Vsak zaposleni lahko
porabi en dan v letu za prostovoljne aktivnosti. Družba podpira prostovoljstvo tudi z
nagradami in finančno pomočjo. Zaposleni so pomagali prenoviti in prepleskati center za
pomoč družinam, priredili so zabavo za majhne otroke in prenovili otroško igrišče, klopi v
parku, zbirali so otroške igrače za vrtce po vaseh, donirali so za novo opremo v vrtcih. Leta
2010 je 89 prostovoljcev sodelovalo v 37 različnih iniciativah, ki so dosegle približno 2000
otrok po vsej državi. Na Češkem so zaposleni vključeni v različne prostovoljne programe:
pomoč ljudem s posebnimi potrebami, pomoč otrokom v otroškem domu, organizirali
so dobrodelne dogodke z zbiranjem denarja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami;
Slovaška je že leta 2005 začela s programom dobrodelnih donacij. Zaposleni donirajo denar,
poleg tega pa se vključujejo s prostovoljskim delom: urejanje javnih prostorov in izboljšanje
lokalnega okolja, otroških igrišč, okolice šol. Otroškemu kardio centru v Bratislavi so darovali
36.562 evrov za nakup posebne tehnične opreme za otroke, ki imajo težave z dihanjem. V
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Bolgariji so zbirali denar za nujno potrebne medicinske aparate za otroke, bolne na ledvicah.
Novoletna zabava zaposlenih je imela dobrodelno noto – en evro za vstopnico, denar
pa je bil namenjen kliniki. Honduras – trije zaposleni, skupine, so organizirali 12-dnevni
obisk Hondurasa in ocenili situacijo med lastniki kavovcev, preučili tržišče in sodelovali v
izobraževalnih projektih. V Kamerunu so zaposleni pomagali premostiti digitalni razkorak v
deželi, tako da so popravljali rabljene računalnike v revnejših področjih države. Poleg zbiranja
denarja zaposleni sodelujejo tudi v izobraževanju lokalnih prebivalcev. V Belgiji so zaposleni
dejavni v različnih iniciativah, sodelujejo s centrom za osebe s posebnimi potrebami, ki jim
pripravljajo eksotično hrano in jo nato prodajajo zaposlenim. V prostem času sodelujejo v
izobraževalnih in kulturnih projektih in projektih za zaščito okolja.
4.4 Korporativno prostovoljstvo v Munich RE Group
Pomemben steber družbene zaveze je korporativno prostovoljstvo, prostovoljno delo
zaposlenih skupine, katerih aktivnosti pospešuje in financira fundacija Schinzler. Slednja
podpira mnoge projekte, kot je na primer pomoč okolju na Malti. Ta država je gosto naseljena,
vegetacija pa je borna. Skupina se je s svojimi družinami in prijatelji odločila posaditi 200
mladih dreves v rekreacijskem območju (34U – Tree for you, kampanja 12. maja 2011). Eden
od najnovejših podvigov je t. i. družbeni dan (Social Day), ki je bil prvič izpeljan leta 2010, ko
skupina zaposlenim omogoči prost dan za prostovoljno delo. Na ta dan zaposleni pomagajo
skupnosti, na primer z delom v sirotišnici ali na izletu s starejšimi prebivalci. Zaposleni
prostovoljci se čutijo odgovorne za kakovost življenja v vseh lokalnih področjih delovanja.
Podpirajo regionalno ekonomijo. Skupina se osredotoča na dolgoročnejše koncepte z
izbranimi partnerstvi. Projekt Šola oblikuje prihodnost (Schule macht Zukunft) združuje
nemško revijo Focus in zavarovalnico ERGO iz Munich RE Group, skupaj pa motivirajo mlade,
da razpravljajo o perečih ekonomskih in družbenih problemih. Projekti: zaposleni v skupini
zbirajo hrano, oblačila, igrače in denar. Leta 2009 so z dvema tovornjakoma dostavili za več
kot 23.000 funtov hrane in 15.000 igrač za PRISM (People Responding in Social Ministry,
Golden Valley, Minnesotta), poleg tega pa so zbrali 34.000 ameriških dolarjev, ki so jih
donirali zaposleni skupine. Sami zaposleni so zbrali 2.662 igrač. Skupina prav tako spodbuja
zaposlene, da sami izberejo področja, kjer bodo delovali. Zaposleni Munich RE Group so
donirali na stotine ur prostovoljnega dela za štiri dodatne dobrodelne projekte, ki so jih sami
izbrali. Leta 2010 so donirali 100.000 ameriških dolarjev za naslednje projekte: American
Cancer Society, Animal Humane Society, Down Syndrome Association of Minnesota, HopeKids.
Skoraj 200 zaposlenih je igralo na letnem golfskem dogodku Driving to Donate Charity Golf
Tournament, kjer so zbrali več kot 60.000 ameriških dolarjev za Alzheimer's Association.
V-8 program je program, v katerem vsak sodelujoči zaposleni dobi plačan prost dan, ki
ga nameni za prostovoljno delo v lokalnih neprofitnih organizacijah po lastni izbiri. Tako
Munich RE Group vsako leto donira na tisoče ur prostovoljnega dela za dobrodelnost na
lokalni ravni. Munich RE Fundation izboljšuje življenjske pogoje z nudenjem pomoči ljudem,
ki živijo v težkih okoliščinah, predvsem tistim v državah v razvoju. Njihov moto je »Od znanja
do ukrepanja«. Pomagali so pri sistemu za varovanje pred poplavami v Mozambiku (2005).
V sodelovanju z Združenimi narodi pomagajo pri zmanjševanju revščine. S projektom mikro
zavarovanja omogočijo ljudem, ki imajo nizke dohodke, da se zavarujejo proti najhujšim
rizikom, omogočijo jim osnovno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje proti nesrečam in
finančnim tegobam. Zaposleni s svojim strokovnim znanjem sodelujejo pri osveščanju
posameznikov in družbe na različnih konferencah, v raziskovalnih skupinah povsod po svetu.
Fundacija se zaveda problema prenaseljenosti velikih mest – več kot pol svetovne populacije
živi v mestih (ang. megacities), nekateri v nevzdržnih razmerah, na mnogih področjih sveta
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pa v zelo slabih razmerah tudi zunaj mesta. Nastajajo iniciative za varovanje pred naravnimi
katastrofami in podnebnimi spremembami. Poleg prostega dneva, ki ga skupina omogoča
zaposlenim za prostovoljstvo, se vedno več zaposlenih vključuje v prostovoljstvo v svojem
prostem času. Organizirali so tek po mostu (Bridge Race) z namenom promoviranja zdravja
in športa. Tako so zaposleni množično sodelovali v teku in za vsak kilometer, ki so ga pretekli,
je ERGO doniral evro za različne dobrodelne programe. Zaposleni pomagajo ljudi osveščati
o zdravju, jih navajati na zgodnje diagnosticiranje zdravstvenih težav, nevarnosti, ki prežijo
nanje, predvsem pa na preventivo.
4.5 Korporativno prostovoljstvo v slovenskih zavarovalnicah
V raziskavo sem zajela štiri slovenske zavarovalnice, v katerih družbeni odgovornosti
namenjajo največ pozornosti, v katerih je družbena odgovornost najbolj razvita, pojavne
oblike pa najbolj raznolike. To so naslednje zavarovalnice: Adriatic Slovenica Zavarovalna
družba, d. d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., Zavarovalnica Maribor, d. d. in
Zavarovalnica Triglav, d. d. Že ob postavljanju hipotez sem predvidevala, da korporativno
prostovoljstvo v slovenskih zavarovalnicah ni tako razvito kot v tujih, pričakovala pa sem
večji odziv v akciji »Očistimo Slovenijo – Očistimo svet 2012«, saj je bila tovrstna akcija
leto poprej izjemno uspešna. Lahko bi jo celo nekako smatrali za zametek korporativnega
prostovoljstva v Sloveniji. Predvidevala sem, da bo dober zgled v ta projekt pritegnil tudi
več zavarovalnic, ne nazadnje zavarovalnice s svojimi družbeno odgovornimi aktivnostmi
tudi skrbijo za okolje. Žal pa sem ugotovila, da se zaposleni vključujejo v prostovoljne
aktivnosti le v eni od štirih izbranih zavarovalnic, in sicer v Zavarovalnici Triglav, d. d. Da so
skrb za lepši jutri, požrtvovalnost in dobra volja vrline zavarovalnice, so zaposleni dokazali v
največji čistilni akciji v zgodovini Slovenije, ki je potekala ob »Dnevu za spremembe 2011«.
V sodelovanju s Slovensko filantropijo se je akcije udeležilo več kot 300 zaposlenih, ki so
pod sloganom »Varna pot vsepovsod« na dvanajstih točkah po državi gradili varnejšo in
zeleno prihodnost v lokalnih skupnostih. Tako so čistili nabrežje reke Savinje in potoka
Dobel, zasadili hrast za čistejši zrak, urejali igrišča in okolice osnovnih šol ter vrtcev, uredili
trim stezo in se družili na ustvarjalnih delavnicah. Tako so dokazali, da je duh prostovoljstva
v zavarovalnici zelo navzoč. Prav tako so dokazali, da znajo priskočiti na pomoč in imajo
posluh za stiske drugih. Spoznali so, da lahko nudijo pomoč na tisoče načinov in da bi bil svet
brez prostovoljcev revnejši. V strategiji družbene odgovornosti so v zavarovalnici zapisali, da
želijo gojiti in širiti korporativno prostovoljstvo tudi v prihodnosti. Njihov cilj je tako vsako
leto organizirati dogodek ali se udeležiti dogodka, ob katerem se bodo zaposleni združili
pod zastavo prostovoljstva. Tako so se v tem letu zopet udeležili največje čistilne akcije
»Očistimo Slovenijo – Očistimo svet 2013«. Pridružili so se jim sodelavci iz pozavarovalnice
in zdravstvene zavarovalnice. Zaposleni in njihovi družinski člani, zbralo se jih je več kot
1000, so na več kot 20 lokacijah od Murske Sobote do Kopra očistili odlagališča smeti, sadili
drevesa in čistili nabrežja rek. S svojo udeležbo so ponovno dokazali, da jim ni vseeno za
okolje in da je čut za korporativno prostovoljstvo v vsakem od njih.
Očistimo svet 2012 je bila prva akcija družbene odgovornosti v zgodovini Triglava, v katero
so se prostovoljno vključili zaposleni iz vseh sedmih držav Skupine Triglav. Poleg Slovenije
so bile to še Hrvaška, BiH, Srbija, Črna gora, Makedonija in Češka. Po državah je bila akcija
organizirana nekoliko prilagojeno, in sicer je potekala skozi vse leto.
V drugih treh poprej omenjenih zavarovalnicah nisem zasledila poročil o korporativnem
prostovoljstvu ali prostovoljnem delu, ne v letnih poročilih in ne na spletnih straneh
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zavarovalnic. Glede na to predvidevam, da v zavarovalnicah zaposleni niso dejavni na
področju prostovoljstva – vsaj ne organizirano. Verjamem pa, da so se nekateri posamezniki
vključili v posamezne prostovoljne iniciative v svojih lokalnih okoljih in bodo morda prav oni
pobudniki prostovoljnih aktivnosti. Korporativno prostovoljstvo postaja v sodobni družbi
vedno pomembnejše – pridobivajo se novo znanje, nove izkušnje, omogoča osebnostno rast
in pridobitev spoštovanja v okolju. Prostovoljstvo tako prinaša korist za podjetje, zaposlene,
neprofitne organizacije in širše okolje. Mnogi zaposleni si želijo sodelovati v družbeno
odgovornih aktivnostih v podjetjih, kjer delajo, želijo tudi samo soustvarjati družbeno
odgovorne aktivnosti, vse več je teženj k »vključi me« kulturi na mnogih področjih. Zakaj bi
bilo drugače v slovenskih zavarovalnicah?
4.6 Ugotovitve raziskave
Na podlagi izsledkov raziskave sem ugotovila naslednje:
1. Tuje zavarovalnice se vključujejo v prostovoljstvo bolj kot slovenske.
2. V tujih zavarovalnicah se v prostovoljske akcije vključuje večji delež zaposlenih kot v
slovenskih zavarovalnicah.
3. Tuje zavarovalnice sodelujejo v bolj raznolikih akcijah prostovoljstva kot slovenske.
Korporativno prostovoljstvo je v tujih zavarovalnicah razširjena praksa sodelovanja med
neprofitnimi organizacijami in storitvenim sektorjem, ki lahko skozi prostovoljske programe
zaposlenih izraža svojo družbeno odgovornost. Tuje zavarovalnice tako svojim zaposlenim
omogočajo, da v okviru zaposlitve opravljajo prostovoljska koristna dela za neprofitne
organizacije in javne zavode. Prav tako izvajajo t. i. teambuilding programe z oprijemljivimi
akcijami za skupnost. Pomembno pri korporativnem prostovoljstvu je, da podjetje upošteva
pobude zaposlenih, saj so tako ti lahko bolj motivirani. V slovenskih zavarovalnicah je
korporativno prostovoljstvo še v zametkih. Zavarovalnica Triglav je edina med poprej
predstavljenimi zavarovalnicami, ki se je organizirano udejstvovala v dveh vseslovenskih
akcijah. S svojo udeležbo so dokazali, da je duh prostovoljstva v zavarovalnici zelo prisoten,
samo zbuditi ga je treba. Prav tako so dokazali, da znajo priskočiti na pomoč in imajo posluh
za stiske drugih. Ob tem pa so spoznali, da lahko nudijo pomoč na tisoče načinov in da bi
bil svet brez prostovoljcev revnejši. Odločili so se, da bodo korporativno prostovoljstvo gojili
tudi v prihodnosti.
5 SKLEP
Socialno podjetništvo je dobilo bistveno večji zagon, zatem ko sta bila sprejeta Zakon o
socialnem podjetništvu in Zakon o prostovoljstvu. Zadnji omenjeni zakon je nastajal
bistveno dlje, saj so bile prve pobude zanj podane že pred več kot desetimi leti, medtem
ko je bil Zakon o socialnem podjetništvu sprejet že po dveh letih, odkar so se pojavile prve
pobude. Obema zakonoma je skupno, da sta imela isto strukturo podpornikov in da sta bila
sprejeta v Državnem zboru RS s podporo vseh poslancev in brez bistvenih nasprotovanj.
Tudi razprave v fazi priprave zakonov so bile zelo uravnotežene in spodbudne. To dejstvo
je nadvse pomembno in mirno lahko sklenemo, da tako socialno podjetništvo kot
prostovoljstvo in razprava v zvezi s tema dvema vsebinama ni bila vznemirjena s političnimi
ali osebnimi prestižnimi pristopi. Sporočilo je nadvse pomembno, saj zagotavlja tudi hitrejšo
in realno implementacijo. Zakona imata seveda pomanjkljivosti, v nekaterih delih sta oba
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zgolj napotilna in nimata pretirano veliko stvarnih oziroma takih opor, ki bi jih bilo mogoče
neposredno uporabiti pri udejanjanju, vendar kljub temu predstavljata dobro oporo za
razvoj in trdnost socialnega podjetništva in prostovoljstva.
Bistveno vprašanje za sklepni razmislek je, zakaj socialno podjetništvo in prostovoljstvo
povezujemo v skupni kontekst. Preprosto zato, ker se obe vsebini opirata na solidarnost,
ker temeljita na vzajemnosti in na nekaterih vrednotah, ki so predpogoj za razvoj socialne
ekonomije in prostovoljstva, ki temelji na iskreni želji pomagati drugim z namenom, da se
izboljša kakovost njihovega življenja in pa tudi njihovo razpoloženje.
Končno, prostovoljstvo pomembno utira pot socialnemu podjetništvu. Socialni ekonomiji
odpira nove razsežnosti in razvija nove priložnosti za oblikovanje organizacijskih struktur,
samovzdržnih delovnih mest, ki niso žrtev dobička in pretiranih pričakovanj, ampak se cilj
uresničuje že s tem, da ima nekdo zaposlitev, ki ji s svojimi produkti ali storitvami pokrije
zgolj enostavno reprodukcijo dela in stroške poslovanja.
Nesporno so to pomembna spoznanja, ker porajajo nove razvojne paradigme, pa tudi
nacionalne interese, ki vidijo svoj cilj v novih in drugačnih zaposlitvenih priložnostih. Če
to omogoča socialna ekonomija, pa po drugi strani omogoča korporativno prostovoljstvo
za delovanje neštetih nujnih potreb ljudi in tudi gospodarskih družb po utemeljevanju
družbene odgovornosti in odgovornega državljanstva.
Seveda se mi postavlja vprašanje, ali je tudi naše poslovno okolje dovolj ugodno za razvoj
socialnega podjetništva in korporativnega prostovoljstva. Odgovorim lahko pritrdilno.
Socialno podjetništvo in korporativno prostovoljstvo si v določenih pogledih že zdaj podajati
roki. Seveda so tuje zavarovalnice na tem področju v prednosti, vendar sem prepričana, da se
bodo tudi slovenske, če bodo želele ostati konkurenčne, razvijale v tej smeri. Svojo strategijo
so že prilagodile tudi korporativnemu prostovoljstvu.
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OSVEŠČANJE POTROŠNIKOV NA PODROČJU ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ –
OD MAČKA V ŽAKLJU DO SVEŽNJA PAPIRJEV
RAISING CONSUMER AWARENESS IN LIFE INSURANCE –
FROM A PIG IN A POKE TO A BUNDLE OF PAPERS
TANJA PAJOR, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.
ANDRAŽ HARTMAN, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
Minimalne standarde pri osveščanju potrošnikov na področju življenjskih zavarovanj
postavljajo zakoni in podzakonski akti. Ker so življenjska zavarovanja med bolj zapletenimi
zavarovalniškimi produkti, hkrati pa gre za dolgoročne pogodbe, mora biti potrošnik pred
sklenitvijo zavarovanja in tudi pozneje dobro seznanjen z njegovimi lastnostmi. Tako
lahko oceni, katera oblika zavarovanja je zanj najprimernejša, in nato tudi izbere pravega
ponudnika.
Ob razvoju slovenskega trga življenjskih zavarovanj so bile predpisane minimalne zahteve
zelo skope. Sčasoma pa je zakonodaja začela stremeti k vedno večji transparentnosti
življenjskih zavarovanj in tudi k temu, da bi bili razkriti podatki pri podobnih zavarovanjih
med seboj čim bolj primerljivi. Potrošnik ob sklenitvi zavarovanja tako zdaj prejme zajeten kup
papirjev z raznovrstnimi informacijami, a poraja se vprašanje, ali je tak način za povprečnega
potrošnika res najprimernejši ali pa je na tem področju še prostor za izboljšave.
V tujini je področje razkrivanja informacij zavarovalcem življenjskih zavarovanj urejeno
zelo različno, za večino razvitejših trgov pa je značilna standardizacija dokumentov ali pa
predpisana oblika razkritih podatkov. A ne glede na to vseeno prihaja do pomanjkljivega ali
zavajajočega informiranja. Zaradi razvoja novih kompleksnejših produktov in novih načinov
prodaje se zakonodaja na področju razkrivanja podatkov nenehno prilagaja, kar je mogoče
pričakovati tudi v prihodnje.
ABSTRACT
Minimum standards in raising consumer awareness are determined by laws and bylaws. Since
life insurance products are among the most complex insurance products and in addition are
taken out for a long term, the consumer must be well informed about the characteristics
of insurance before and after the conclusion of contract, so he can evaluate which form of
insurance is best suited for him and then choose the right provider.
At the start of the development of the Slovenian market for life insurance the minimum
requirements prescribed were very limited. Eventually, however, the law strived to increase
transparency of life insurance while also tending towards the disclosure of data of similar
insurance types being as comparable as possible. The result is that upon conclusion of
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contract the consumer receives a substantial amount of documentation with a variety of
information. The question is, whether provision of information in such manner is really best
for the average consumer, or is there any room for improvement.
Regulation on the scope of disclosure to policyholders of life insurance abroad differs
significantly, but in most developed markets is characterized by standardization of documents
or by prescribed form of disclosure of the data. Notwithstanding this however there is still
evidence of a lack of information or misleading information. Due to the development of new
complex products and new sales channels the legislation on the disclosure of information is
constantly adapting, which can also be expected in the future.
1 UVOD
Namen obveznih razkritij ob sklepanju zavarovalne pogodbe je trojen. Najprej je povezan s
kompleksnostjo zavarovalne pogodbe, še posebno pogodbe o življenjskem zavarovanju, ki
je povprečnemu potrošniku težko razumljiva. Obvezna razkritja naj bi tako poskrbela, da je
zavarovalec seznanjen z vsemi potrebnimi informacijami, ki so – po oceni zakonodajalca –
bistvene pri zavarovalno pogodbi.
Nadalje obvezna razkritja poskrbijo, da zavarovalnice najpomembnejše stvari določijo pisno
in predstavijo stranki vnaprej. Tako onemogočijo, da bi bila kakšna sestavina prepuščena
poznejši arbitrarnosti katere od strank, še posebno zavarovalnicam.
Ne nazadnje pa obvezna razkritja omogočajo boljšo in lažjo primerljivost zavarovalnih
produktov različnih zavarovalnic. Omenjeni namen prihaja z zadnjimi zakonskimi akti zmeraj
bolj v ospredje, saj so razkritja, kot bo predstavljeno v nadaljevanju, vedno bolj natančno in
tudi oblikovno določena.
Slovenski zakonodajalec je obvezna razkritja, ki zadevajo zavarovalnice, opredelil v Zakonu
o zavarovalništvu v delu Zavarovalni pogoji in obveščanje zavarovalcev. V zakonu pa je
urejena tudi obveznost razkritja informacij o zavarovalnem zastopniku, saj je poleg vsebine
zavarovalne pogodbe zelo pomembno tudi, kdo podaja informacije.
2 UREDITEV V SLOVENIJI
Zakonodajalec je obvezna razkritja, ki zadevajo zavarovalnice, opredelil v Zakonu o
zavarovalništvu v delu Zavarovalni pogoji in obveščanje zavarovalcev. V omenjenem delu so
štirje členi: prvi med njimi, tj. 83. člen, ureja obvezno vsebino zavarovalne pogodbe, 84. člen
ureja obvezno obveščanje zavarovalcev ob sklenitvi zavarovalne pogodbe, s 85. členom je
urejeno obveščanje zavarovalcev v času trajanja zavarovalne pogodbe, 86. člen pa določa
vsebino splošnih pogojev in obvestil.
V Zakonu o zavarovalništvu so v 217. členu opredeljena tudi obvezna razkritja za
zavarovalnega zastopnika.
Obvezne sestavine zavarovalne police opredeljuje tudi Obligacijski zakonik v XXVI. poglavju
(Zavarovalna pogodba). Kadar je zavarovalna pogodba sklenjena na daljavo, pa nekatere
informacije, ki morajo biti podane potrošniku pred sklenitvijo pogodbe oziroma v času,
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preden pogodba potrošnika zavezuje, opredeljuje tudi Zakon o varstvu potrošnikov. V
prispevku bodo predstavljene zahteve Zakona o zavarovalništvu in podzakonskih aktov, ki
so bili sprejeti na podlagi tega zakona.
2.1 Pregled razvoja določb o zavarovalnih pogojih in obveščanju zavarovalcev v
Zakonu o zavarovalništvu in podzakonskih aktih
2.1.1 Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00), veljaven od 3. 3. 2000
V določbah 83. člena so zajete obvezne sestavine, ki jih morajo vsebovati zavarovalna
pogodba in splošni zavarovalni pogoji.
Te določbe lahko razdelimo na določbe o zavarovalnem kritju, določbe o načinu, rokih
in dospelosti izplačila zavarovalnice, določbe o premiji in posledicah neplačila premije, o
zavarovalni dobi in pri tem o možnosti ter načinu podaljšanja pogodbe molče, o možnosti
in rokih za odpoved ali delno razvezo pogodbe. Nadalje mora biti v zavarovalni pogodbi
opisana izguba zahtevkov iz zavarovalne pogodbe v primeru zamude rokov. Za življenjska
zavarovanja pa je ob drugih sestavinah predpisano še obvestilo o pogojih in višini akontacij
in posojil na zavarovalno polico, o pogojih in merilih za izračun udeležbe na dobičku ter o
pogojih in načinu izračuna odkupne vrednosti ter kapitalizacije.
Obvezne sestavine zavarovalne pogodbe in splošnih zavarovalnih pogojev so v tem členu
opredeljene kot minimalni standard z besedo zlasti, kar pomeni, da lahko poleg navedenih
določb v zavarovalni pogodbi stojijo tudi druge. Poleg tega v predmetnem členu ni
predpisana nobena obvezna struktura glede podaje določb. To pomeni, da so stranki sicer
podane vse sestavine zavarovalne pogodbe, ki so zanjo pomembne in ji pomagajo razumeti
zavarovalno pogodbo, vendar so lahko poleg obveznih določb v zavarovalni pogodbi
oziroma splošnih pogojih še druge določbe. Velika količina določb pa z vidika povprečnega
potrošnika zagotovo ne pripomore k jasnosti in lažjemu razumevanju zavarovalne pogodbe.
Z obveznimi razkritij iz 83. člena je poskrbljeno tudi za to, da so obvezne sestavine vnaprej
pisno določene, zato bistvenih sestavin zavarovalne pogodbe ni mogoče naknadno
prilagajati. Na podlagi obveznih razkritij iz določb 83. člena je sicer mogoče neposredno
primerjati produkte različnih zavarovalnic, vendar to zahteva veliko časa in truda. Različne
obvezne sestavine so lahko navedene na različnih mestih v zavarovalni pogodbi oziroma
zavarovalnih pogojih, zato je treba, preden dva produkta neposredno primerjamo, izluščiti
posamezno določbo iz posameznega produkta.
Obveščanje zavarovalcev ob sklenitvi zavarovalne pogodbe ureja 84. člen. V prvotni različici
Zakona o zavarovalništvu je bilo za primer zavarovalca kot fizične osebe zapovedano, da
mora zavarovalnica zavarovalca seznaniti s podatki o zavarovalnici, kot so firma, sedež,
pravnoorganizacijska oblika, naslov zavarovalnice in podružnice, preko katere se sklepa
zavarovalna pogodba. Zavarovalec mora biti natančno seznanjen s splošnimi pogoji in s
pravom, ki velja za zavarovalno pogodbo. Če se za zavarovalno pogodbo ne uporabljajo
splošni pogoji, je treba zavarovalca seznaniti z načinom izpolnitve, obsegom in dospelostjo
obveznosti zavarovalnice. Zavarovalec mora biti seznanjen tudi z zavarovalno dobo, z višino
premije, razčlenjeno na posamezne nevarnosti, prispevke, davke in druge morebitne stroške.
Zavarovalnica mora zavarovalca obvestiti tudi o roku, v katerem ponudnika veže ponudba, o
pravici do preklica oziroma odstopa in za potrebe podaje morebitne pritožbe tudi o nazivu
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in naslovu nadzornega organa, pristojnega za zavarovalnico. Za življenjska zavarovanja
in nezgodna zavarovanja s pravico do povračila dela zavarovalne premije je še posebej
določeno, da mora biti zavarovalec seznanjen s podatki o osnovah in merilih za udeležbo o
dobičku, s tabelo odkupnih vrednosti, z vsem v zvezi s kapitalizacijo zavarovanja ter z davčno
ureditvijo, ki velja v primeru zavarovanja. Za zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema
naložbeno tveganje, je treba zavarovalca, preden sklene zavarovanje, seznaniti še o kritnem
skladu, ki je oblikovan za ta zavarovanja, in o strukturi naložb tega sklada.
Podobno kot za 83. člen tudi za 84. člen velja, da ne vsebuje nobenih napotkov o strukturi
informacij, ki morajo biti podane, zato so tudi tukaj mogoče težave glede samega razumevanja
podanih informacij in glede neposredne primerljivosti različnih produktov.
Obveščanje o spremembah podatkov iz 84. člena ureja 85. člen. Skladno s prvo različico
Zakona o zavarovalništvu je bilo treba zavarovalca obvestiti o spremembi vsakega izmed
podatkov iz 84. člena, razen o spremembi podatkov, ki se nanašajo na samo sklepanje
zavarovalne pogodbe, to je o roku, v katerem ponudnika veže ponudba in pravici do odstopa
od zavarovalne pogodbe. Zavarovalca tudi ni bilo treba obvestiti o spremembi naslova in
naziva nadzornega organa, zadolženega za zavarovalnice, in o spremembi davčne ureditve,
ki velja za življenjska zavarovanja.
Za samo vsebino splošnih pogojev in obvestil je bilo s 86. členom predpisano, da morajo biti
oblikovana enopomensko, pregledno razčlenjena, razumljiva in sestavljena v slovenskem
jeziku.
2.1.2 Novela ZZavar-B (Uradni list RS, št. 50/04), veljavna od 7. 5. 2004
Z novelo ZZavar-B v 83. člen niso bile vnesene nove zahteve, ki bi se nanašale na življenjska
zavarovanja.
84. člen Zakona o zavarovalništvu je bil z novelo ZZavar-B popravljen samo malenkostno: pri
obveznem podatku o nazivu in naslovu nadzornega organa je bil izpuščen podatek, da se
informacija nanaša na organ, na katerega je mogoče nasloviti pritožbe zoper zavarovalnico
oziroma zavarovalnega posrednika.
Druga dva člena iz dela Zavarovalni pogoji in obveščanje zavarovalcev, 85. in 86. člen, nista
bila spremenjena.
2.1.3 Novela ZZavar-C (Uradni list RS, št. 79/06), veljavna od 11. 8. 2006
Z novelo ZZavar-C je bilo v del Zavarovalni pogoji in obveščanje zavarovalcev oziroma
natančneje v 83. člen vnesenih več sprememb.
Prva je povezana z možnostjo odpovedi zavarovalne pogodbe. S spremembo zavarovalnicam
sicer ni bilo naloženo, da morajo v zavarovalno pogodbo vnesti neko novo določbo, saj je
že predhodna druga alineja 4. točke prvega odstavka 83. člena določala, da mora vsebovati
določbo o načinu in časovnih rokih za odpoved zavarovalne pogodbe. Z dopolnitvijo je bilo
vneseno – morda na neposrečenem mestu, kjer je urejeno, katere določbe mora vsebovati
zavarovalna pogodba – materialno pravilo, da v primeru življenjskih zavarovanja rok za
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odpoved pogodbe ne sme biti krajši od štirinajst in ne daljši od tridesetih dni od dneva
sklenitve zavarovalne pogodbe. Takšna ureditev je bila posledica uskladitve z določili
evropskega pravnega reda (2002/83/ES, člen 35).
Druga sprememba 83. člena pa je predstavljala pozitiven korak naprej pri obveščanju
potrošnikov. Novela ZZavar-C je prinesla zahtevo, da morajo zavarovalna pogodba
oziroma splošni pogoji v primeru življenjskih zavarovanj, vezanih na enote investicijskih
skladov oziroma enote kritnega sklada, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno
tveganje, vsebovati tudi podatek o znesku premije, ki je osnova za določitev obveznosti
zavarovalnice do zavarovanca, oziroma o višini vseh stroškov, ki so upoštevani v plačani
premij.
Omenjena sprememba je prinesla pomembno novost pri naložbenih življenjskih zavarovanjih,
saj so morale zavarovalnice zavarovalcu razkriti višino vseh stroškov, ki so upoštevani v
plačani premiji. Navedeno je z vidika razumevanja zavarovanja zagotovo korak naprej, saj
si povprečen potrošnik laže predstavlja, kateri stroški in v kakšni višini se obračunavajo od
vplačane premije. Z razkritjem stroškov je zadovoljeno tudi drugemu namenu obveznega
obveščanja potrošnikov, vnaprej določeni vsebini zavarovalne pogodbe. V zavarovalni
pogodbi določeni stroški onemogočajo naknadno prilagajanje višine le-teh. Ne nazadnje pa
razkriti stroški omogočajo tudi preprostejše primerjanje različnih zavarovalnih produktov,
čeprav zaradi različne oblike obračuna stroškov to še vedno ni nezahtevno. Vse navedeno
je bilo povzeto tudi v obrazložitvi predlagane spremembe v Poročevalcu Državnega zbora,
št. 47/XXXII, kjer je bilo zapisano, da bo dopolnitev doprinesla k preglednejšemu izvajanju
zavarovanj in k večji informiranosti zavarovalcev. A težava je v tem, da je bila predpisana
obvezna opredelitev le tistih stroškov, ki so upoštevani v plačani premiji. Pri zavarovanju
pa lahko obstajajo tudi stroški, ki bremenijo zbrana sredstva zavarovalca, ne le plačane
premije.
2.1.4 Novela ZZavar-D (Uradni list RS, št. 102/07), veljavna od 24. 11. 2007
Novela ZZavar-D v del o Zavarovalnih pogojih in obveščanju zavarovalcev ni prinesla
bistvenih novosti.
2.1.5 Novela ZZavar-H (Uradni list RS, št. 79/10), veljavna od 23. 10. 2010
Novela ZZavar-H odpravlja pomanjkljivost novele ZZavar-C, ki je za naložbena življenjska
zavarovanja predpisala opredelitev stroškov, ki so upoštevani v plačani premij. Novela
je naložbena zavarovanja razdelila glede na podatek, na kaj so vezana upravičenja iz
zavarovanja. Upravičenja so lahko povezana z vrednostjo enote premoženja investicijskih
skladov ali s spremembo indeksa vrednostnih papirjev oziroma druge referenčne vrednosti
ali z vrednostjo enote premoženja kritnega sklada. Za vse tri različice je bilo z novelo
razčlenjeno, da mora zavarovalna pogodba obsegati določbe o znesku oziroma načinu
obračuna nevarnostne premije in premije za dodatne nevarnosti, o višini vseh posrednih in
neposrednih stroškov, vključno z razkritjem metodologije oziroma načinom obračuna teh
stroškov, in znesku predvidenih prihodnjih obveznosti zavarovalnice po zavarovalni pogodbi
ob upoštevanju določenih stopenj donosa, med drugim tudi 0-odstotne stopnje donosa.
Za zavarovanja, kjer so upravičenja povezana z vrednostjo enote premoženja investicijskih
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skladov ali z vrednostjo enote premoženja kritnega sklada, je novela predpisala tudi
opredelitev višine in načina obračuna vseh posrednih in neposrednih stroškov, ki zmanjšujejo
vednost enote premoženja investicijskih skladov oziroma vrednost enote premoženja
kritnega sklada. Pri zavarovanjih, kjer so upravičenja vezana na indeks vrednostnih papirjev
oziroma drugo referenčno vrednost, mora zavarovalna pogodba obsegati določbe o načinu
izračuna oziroma določitve vrednosti indeksa oziroma druge referenčne vrednosti, vključno
z razkritjem vseh posrednih in neposrednih stroškov, ki vplivajo na vrednost indeksa oziroma
druge referenčne vrednosti.
Opisana natančna razčlenitev vseh stroškov, nevarnostne premije in premije za druge
nevarnosti iz novele ZZavar-H je zagotovo predstavljala korak naprej v zvezi z informiranjem
potrošnikov o vsebini zavarovalne pogodbe, saj lahko na podlagi vseh navedenih razkritij
potrošnik izve, kolikšen del zavarovalne premije bo dejansko namenjen za investiranje ter
koliko stroškov in kakšni se bodo zaračunavali od vrednosti premoženja na zavarovalni
polici. Omenjeno razkritje oziroma vključitev vseh navedenih informacij v zavarovalno
pogodbo tudi zmanjšuje prostor za naknadno prilagajanje določb v korist katerekoli od
strank zavarovalne pogodbe. Za neposredno primerjavo produktov so omenjena razkritja
dobrodošla, a jo je v praksi kljub temu težko izvesti, saj ni bila predpisana struktura podajanja
vseh informacij. Zakonodajalec je zato z novelo ZZavar-H dodal še določbo, da Agencija
za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejšo vsebino določb zavarovalne pogodbe iz
prvega odstavka tega člena, kar pa je slednja storila šele v začetku leta 2013. Dodatno pa je
obveznost zakonodajalca glede prikaza predvidenih prihodnjih obveznosti zavarovalnice
ob upoštevanju predpisanih stopenj donosa zelo uporabna za medsebojno primerjavo
produktov.
2.1.6 Novela ZZavar-I (Uradni list RS, št. 90/12), veljavna od 1. 12. 2012
V času priprave tega prispevka predzadnja novela Zakona o zavarovalništvu je v 83. členu
izpustila možnost upoštevanja spola kot dejavnika za določanje zavarovalne premije na
individualni ravni. Omenjena sprememba ni vplivala na obveščanje potrošnikov. Večji
vpliv na obveščanje je imela sprememba odstavka, ki je dal Agenciji za zavarovalni nadzor
možnost oziroma nalogo, da predpiše podrobnejšo vsebino določb zavarovalne pogodbe
in za zavarovanja, pri katerih so upravičenja povezana z vrednostjo enote premoženja
investicijskih skladov ali s spremembo indeksa vrednostnih papirjev oziroma druge
referenčne vrednosti ali z vrednostjo enote premoženja kritnega sklada, predpiše vsebino
obrazca, ki je sestavni del zavarovalne pogodbe, na katerem so zbrani vsi stroški in druge
ključne informacije o lastnostih zavarovanja. Prav oblikovanje obrazca z vsemi ključnimi
informacijami zavarovanja odpravlja pomanjkljivosti dotedanje ureditve, s katero je bilo
sicer predpisano razkritje vseh potrebnih informacij, vendar pa zaradi manjka zapovedane
oblike ni zagotovila, da bi povprečen potrošnik lahko na preprost način primerjal različne
produkte različnih zavarovalnic. Odprava te pomanjkljivosti pri obveznih razkritjih je bil tudi
glavni namen zakonodajalca pri sprejemanju novele ZZavar-I, saj je bilo tudi v obrazložitvi
spremembe zapisano, da bi obrazec poskrbel za kratko in za povprečnega potrošnika
razumljivo predstavitev ključnih informacij o lastnosti produkta, ki so bile do takrat na
različnih mestih (ponudba, priloga k ponudbi, polica, priloga k polici, splošni pogoji, dodatek
k splošnim pogojem).
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2.1.7 Sklep o podrobnejši vsebini določb zavarovalne pogodbe (Uradni list RS, št. 30/11),
veljaven od 23. 4. 2011
Agencija za zavarovalni nadzor je 22. aprila 2011 objavila sklep o podrobnejši vsebini določb
zavarovalne pogodbe. Agencija s predmetnim sklepom še ni poskrbela za obvezno obliko
razkritij, temveč je bolj natančno opredelila že do tedaj obvezne sestavine zavarovalne
pogodbe. Navedeno pomeni, da sklep ni bistveno doprinesel k boljši osveščenosti
potrošnikov.
2.1.8 Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini določb zavarovalne
pogodbe (Uradni list RS, št. 16/13), veljaven od 9. 3. 2013
Sprememba sklepa o podrobnejši vsebini določb zavarovalne pogodbe je prinesla nov
obrazec o ključnih informacijah in lastnostih zavarovanja za zavarovanja, pri katerih
zavarovalec prevzema naložbeno tveganje in so upravičenja povezana z vrednostjo enote
premoženja investicijskega sklada. Za obrazec je opredeljeno, da je sestavni del zavarovalne
pogodbe in da ga je treba izročiti ali poslati najpozneje v roku štirinajst dni od dneva sklenitve
zavarovalne pogodbe. Podatki v obrazcu morajo biti podani na jasen in razumljiv način,
določena je tudi najmanjša možna pisava. Glede razumljivosti informacij je predpisano, da
se je treba izogibati zavarovalniškega žargona in drugih strokovnih izrazov, če je mogoče
namesto njih uporabljati vsakdanje besede. Podatki morajo biti zapisani v določenem
zaporedju, kot je prikazano v prilogi sklepa. Določena je tudi maksimalna dolžina obrazca.
V obrazcu morajo biti v opredeljenem zaporedju navedeni podatki o tem, da zavarovalec
prevzema naložbeno tveganje in da obstaja možnost negativnega donosa, če je izplačilo
zajamčeno, pa je treba opredeliti jamstvo in bistvene elemente le-tega. V prvi točki obrazca
morajo biti navedene tudi vse zavarovane nevarnosti s pripadajočimi zavarovalnimi
vsotami. V naslednji točki morajo biti navedeni vsi podatki o sestavini pogodbe, ki je
povezana z vrednostjo enote premoženja investicijskega sklada oziroma s spremembo
indeksa vrednostnih papirjev oziroma druge referenčne vrednosti oziroma z vrednostjo
enot premoženja kritnega sklada. Podatki morajo obsegati najmanj navedbo naložbenega
produkta in dokumenta, kjer je ta naložbeni produkt podrobneje opisan, ter opredelitev
možnosti vpogleda v dokument. Nadalje mora biti na voljo kratek povzetek naložbene
politike ter navedeni višina in način obračuna vseh posrednih in neposrednih stroškov, ki
zmanjšujejo vrednost enote naložbene sestavine, ter morebitne možnosti prestopa v druge
naložbene produkte in stroški prestopa. Naslednja točka mora obsegati po nevarnostih
razčlenjeno premijo, prikaz premije, ki je namenjena investiranju v naložbeni produkt, ter
navedbo višine posrednih in neposrednih stroškov, vključno z metodologijo načina obračuna
le-teh. Točka d) obsega razkritje prihodnjih obveznosti zavarovalnice ob določenih stopnjah
donosa. Naslednja točka mora zavarovalca seznaniti z možnostjo predčasne prekinitve
zavarovalne pogodbe in z drugimi možnostmi, ki jih ima zavarovalec oziroma zavarovanec
med trajanjem pogodbe. V zadnji točki pa mora biti zavarovalec opozorjen na možnost
odstopa od pogodbe, pri čemer mu mora biti predstavljen tudi rok za odstop.
Nov obrazec poskrbi za vse tri namene obveznih razkritij: potrošniku na uniformirano
predstavi vse bistvene lastnosti naložbenega zavarovanja, poskrbi za to, da so bistvene
lastnosti vnaprej zapisane in določene, in zaradi predpisane strukture poskrbi tudi za
preprostejšo in hitro primerjavo različnih produktov različnih zavarovalnic.
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2.2 Pregled razvoja določb o Obveznosti zastopnika in odgovornost zavarovalnice iz
217. člena Zakona o zavarovalništvu
2.2.1 Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00), veljaven od 3. 3. 2000
Določbe o obveznosti zastopnika in odgovornost zavarovalnice so v prvem Zakonu o
zavarovalništvu obsegale samo navodilo, da določbe, ki urejajo zavarovalne pogoje in
obveščanje zavarovalcev, veljajo tudi za zavarovalnega zastopnika in da za ravnanja
zavarovalnega zastopnika odgovarja zavarovalnica kot za svoja lastna ravnanja.
Navedena določba ni bistveno vplivala na kakovost obveščanja potrošnikov, saj je za
zavarovalne zastopnike veljala enaka vsebina in oblika obveščanja kot za zavarovalnice.
2.2.2 Novela ZZavar-B (Uradni list RS, št. 50/04), veljavna od 7. 5. 2004
V času sprejema novele ZZavar-B je zakonodajalec opazil, da niso pomembne samo
informacije, ki morajo biti podane potrošnikom, temveč da je pomembno tudi, kdo te
informacije podaja. To je pomembno zlasti z vidika, ali ima podajalec informacij primerno
znanje, ali podaja informacije o zavarovalnih produktih samo ene zavarovalnice in ali je
morda povezan s posamezno zavarovalnico. Vse navedeno seveda vpliva na kakovost
informiranja potrošnika, saj zastopanje samo ene zavarovalnice lahko pomeni, da potrošnik
ne bo deležen objektivne primerjave produktov različnih ponudnikov. Kapitalska odvisnost
zastopnika od zavarovalnice pa bo to tveganje še povečala.
Da bi si lahko potrošnik ustvaril sliko o zastopniku, ki mu svetuje pri izbiri zavarovanja, je
zakonodajalec z novelo ZZavar-B predpisal, da mora zastopnik pred sklenitvijo in po potrebi
tudi ob poznejših spremembah in dopolnitvah zavarovalca pisno seznaniti s svojim imenom,
priimkom in naslovom, z dovoljenjem za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja
in s podatkom, za katere zavarovalnice deluje. Zastopnik mora razkriti tudi morebitne
kapitalske povezave med zavarovalnico in zastopniško družbo. Zavarovalca mora opozoriti
še na možnost izvensodnega reševanja sporov med zavarovalnico in potrošnikom. Nadaljnja
določila zahtevajo od zastopnika, da zavarovalca seznani o tem, ali je ekskluzivno povezan
z zavarovalnico, ter ali mu daje nasvet na podlagi analize primernega števila zavarovalnih
pogodb, ki obstajajo na trgu.
Opisana razkritja bodo potrošniku pomagala presoditi, ali mu zastopnik svetuje na podlagi
objektivne primerjave različnih produktov, saj če zastopnik zastopa več zavarovalnic in
ni kapitalsko povezan z nobeno od njih, obstaja manjša možnost, da bi propagiral prav
določeni produkt. Temeljna slabost predstavljene ureditve pa je, da med obveznimi
razkritij ni podatka, kolikšno provizijo prejme zastopnik pri posameznem produktu.
Višina prihodka zastopnika pri posameznem produktu lahko namreč občutno vpliva na
to, da zastopnik stranko usmeri glede na višino zaslužka in ne glede na njene dejanske
potrebe.
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2.2.3 Novela ZZavar-C (Uradni list RS, št. 79/06), veljavna od 11. 8. 2006
Z novelo ZZavar-C je bila v 217. členu odpravljena le redakcijska napaka in novela ni vplivala
na samo osveščanje potrošnikov.
3 JAVNA PERCEPCIJA ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ V SLOVENIJI
V Sloveniji je bilo mogoče v zadnjem času zaslediti kritike na račun določenih vrst življenjskih
zavarovanj. Pred približno dvema letoma je Zveza potrošnikov Slovenije objavila članek,
v katerem potrošnikom odsvetujejo sklenitev naložbenega zavarovanja, saj naj bi bilo
stroškovno preveč obremenjeno, manj donosno od neposredne naložbe v vzajemne sklade
in premalo transparentno, vprašljiva pa naj bi bila tudi usposobljenost in motiv posrednikov
pri njegovi prodaji. V prispevku so bile zavarovalnice in posledično tudi regulator pozvani k
boljši praksi ter k vzpostavitvi strožjih pravil o informiranju in trženju teh zavarovanj.
Verjetno pa problem ne izvira iz tega, da so tovrstni produkti na slovenskem trgu pomanjkljivo
predstavljeni, ampak je zanj vsaj delno kriva tudi struktura zavarovancev in njihova splošna
zavarovalniška pismenosti. Po podatkih Slovenskega zavarovalnega združenja ima približno
30 odstotkov zavarovancev osnovnošolsko izobrazbo; življenjska zavarovanja pa se uvrščajo
najvišje na lestvici zavarovanj, pri katerih so zavarovanci najmanj suvereni.
To podpira tudi ugotovitev, da se s podobnimi problemi, ne glede na drugačna zakonska
določila in tržno prakso, ubadajo tudi v drugih evropskih državah.
4 EVROPSKE SMERNICE
4.1 Problemi pri obstoječih zavarovanjih
Evropska krovna organizacija za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljevanju EIOPA), ki
ima za eno od ključnih nalog tudi zbiranje, analiziranje in poročanje o potrošniških trendih na
podlagi podatkov, zbranih s strani nacionalnih regulatorjev, je decembra lani izdala poročilo
o potrošniških trendih. V njem kot eno od težav, izpostavljeno s strani več kot pol nacionalnih
regulatorjev, navajajo pomanjkljivo, premalo obsežno ali zavajajoče razkrivanje informacij,
ki vodi do prodaje neustreznih zavarovalnih produktov, še posebej pa bolj kompleksnih
življenjskih zavarovanj, na primer življenjskih zavarovanj, vezanih na enote premoženja.
Podobne probleme je v svojih poročilih izpostavila tudi interesna skupina za zavarovanja in
pozavarovanja (v nadaljevanju IRSG).
4.2 Nove oblike zavarovanj in prodajnih ali oglaševalskih poti ustvarijo potrebo po
dodatni regulativi
Ker je eden od ciljev analize potrošniških trendov pravočasno prepoznati potencialne težave
pri varstvu potrošnikov, povezane z oblikami zavarovanj ali prodajnih poti, ki se na trgu
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pojavljajo na novo, v prihodnosti pa je mogoče pričakovati njihov razmah, se poročilo EIOPE
nanaša tudi na vrste produktov ali prodajnih poti, ki pri nas trenutno še niso tako razširjene.
Kljub temu pa je v prihodnosti mogoče pričakovati njihov porast in zato tudi potrebo po
ureditvi zakonodaje o varstvu in obveščanju potrošnikov.
Izpostavljena je nujnost strožjega nadzora pri razvoju kompleksnejših produktov,
namenjenih individualnim vlagateljem, ter pri razkrivanju informacij preko novih prodajnih
poti, predvsem preko socialnih medijev.
Zaradi porasta spletnih strani, ki omogočajo primerjavo med podobnimi zavarovalnimi
produkti, je vedno večja potreba po regulativi, ki bi uredila tudi tovrstno podajanje informacij.
Trenutno so agregatorji primerjalnih storitev osredotočeni zgolj na ilustracijo cen podobnih
produktov, po izkušnjah z različnih trgov pa često na račun drugih pomembnih podatkov
o zavarovanjih, kot so kritje, izključitve in druge določbe zavarovalnih pogojev. To pogosto
vodi v razvoj življenjskih zavarovanj po sicer ugodni ceni, vendar pa v zelo okleščeni obliki, ki
ne zadosti potrebam potrošnika. Poleg tega je kot problematično izpostavljeno dejstvo, da
v nekaterih državah EU agregatorji zavarovalnicam, ki želijo biti vključene na njihove strani,
zaračunavajo provizijo, kar pa je potrošnikom predstavljeno pomanjkljivo. Potrošnikom
tovrstne spletne strani torej ne omogočajo pridobivati neodvisnih ponudb ali nasvetov, saj
mu dostikrat ni razkrito niti, ali so prikazane ponudbe vseh zavarovalnic na trgu in koliko so
te ponudbe sponzorirane s strani zavarovalnic ali posrednikov. EIOPA v poročilu razkriva, da
so bili ponudniki tovrstnih storitev pri približno četrtini sodelujočih regulatorjev predmet
preiskav.
Posebna pozornost je namenjena tudi t. i. spremenljivim rentam, življenjskim zavarovanjem,
vezanim na enote premoženja z različnimi oblikami naložbenih garancij, za katere je bilo
pripravljeno Poročilo o dobri praksi razkrivanja informacij in prodaje, v katerem se ugotavlja,
da bi morali tovrstne produkte vedno prodajati svetovalci, ki bi morali upoštevati želje in
potrebe stranke.
4.3 Enotna zakonska ureditev za vse finančne institucije
Oblikujejo pa se tudi težnje po enotni obliki razkrivanja informacij za vse produkte, namenjene
individualnim vlagateljem, kjer le-ti prevzemajo naložbeno tveganje, za vse finančne
sektorje. Pri tem bi se moralo stremeti k podajanju boljših in pomembnejših informacij, ne
pa samo večji količini informacij. Tako bi naredili produkte med sabo primerljivejše in hkrati
preglednejše za potrošnike. Glede na navedeno bi bilo smotrno premisliti tudi o tem, ali bi
bilo treba pregledneje oblikovati celo enotno zakonodajo za vse finančne institucije.
4.4 Razkritje provizij in drugih nagrad za posredovanje
Za potrošnika bo pomembna tudi odločitev o razkritju provizij in drugih nagrad za
zavarovalne posrednike, ki jo bo uredila Direktiva o zavarovalnem posredovanju (IMD 2),
ki bo najverjetneje sprejeta v tem koledarskem letu. Pri tem je EIOPA zavzela stališče, da
tako razkritje ne bi bilo obvezno avtomatično, ampak samo na zahtevo potrošnika. Vendar
bo končna odločitev o obliki in obveznosti razkritja še vedno v rokah regulatorjev držav
članic.
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5 POSEBNOSTI NA NEKATERIH RAZVITEJŠIH TRGIH
5.1 Nemčija
Informiranje strank na področju zavarovalništva je v Nemčiji trenutno urejeno s posebnim
Odlokom o razkritju in podajanju informacij, ki dopolnjuje Zakonu o zavarovalništvu. Nekaj
zanimivosti v zvezi z ureditvijo obveščanja je predstavljenih v nadaljevanju.
Pri življenjskih zavarovanjih mora zavarovalnica zavarovanca redno (vsaj enkrat letno
oziroma ob prekinitvi zavarovanja) obveščati o stroških, vračunanih v zavarovanje, pri čemer
je predpisana tudi oblika prikaza stroškov. Stroški likvidacije morajo biti izraženi v enkratnem
znesku, ostali stroški pa kot delež v letni premiji.
Pri produktih z delitvijo dobička in pri produktih, ki so vezani na enote premoženja ali indeks,
so predpisane tri stopnje, ki se morajo uporabiti v modelih za informativni izračun vrednosti
sredstev. Osnovna za določitev stopenj je maksimalna tehnična obrestna mera, ki jo vsako
leto objavi ministrstvo za finance na podlagi priporočila nemškega aktuarskega društva. Ta
se je z leti zniževala in znaša trenutno 1,75 odstotka, z letom 2015 pa naj bi se po priporočilu
znižala na 1,25 odstotka. Stopnje, pri katerih je potrebno prikazati informativne vrednosti,
znašajo 1,67-kratnik maksimalne tehnične obrestne mere ter eno odstotno točko nad in pod
to stopnjo. To pomeni, da je potrebno informativne izračune prilagajati vsako leto in zaradi
tega med sabo niso primerljivi, to pa je povezano tudi z višjimi stroški.
Poleg tega, katere informacije morajo biti razkrite, je predpisano tudi, kaj mora biti podano
v produktni brošuri in na kakšen način. Tukaj je predvsem pomembno, da je treba razkriti
tveganja, ki jih nosi zavarovalec, in tveganja, ki jih prevzema zavarovalnica.
5.2 Združeno kraljestvo
V Združenem kraljestvu je podajanje informacij potrošniku urejeno s številnimi podzakonskimi
akti, ki se nanašajo na področja od splošnega marketinga, internetnega marketinga,
posredovalca ter ponudnika zavarovanja in značilnosti zavarovanja. Finančne institucije,
še posebno pa ponudniki življenjskih zavarovanj, morajo potrošniku predložiti dokumente
s točno predpisano vsebino, med katerimi so opis ključnih značilnosti, informativni prikaz
ključnih značilnosti ter združeni podatki o zavarovanju. Poleg vsebine je predpisana tudi
oblika podajanja informacij, ki morajo biti jasne, jedrnate, primerne strokovnemu znanju
ciljne populacije in pregledne.
Pri opisu ključnih značilnosti je poudarek na tem, da potrošnik natančno razume, kakšna sta
namen in vsebina zavarovanja ter katere rizike prevzema.
Informativni prikaz ključnih značilnosti vključuje standardizirano deterministično (lahko
pa dodatno tudi stohastično) projekcijo stanja sredstev na natančno določen datum (za
produkte, kjer točna vrednost ni vnaprej znana) in višino pri tem obračunanih stroškov.
Projekcija mora biti predvidoma prilagojena posameznemu potrošniku, lahko je realna
ali nominalna, prikazana pa mora biti pri treh različnih stopnjah donosa, ki za življenjska
zavarovanja znašajo 7,5, 4,5 in 1,5 odstotka. V projekciji se lahko upošteva tudi inflacija v
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predpisani višini. Pri oceni bodočih stroškov je treba upoštevati tudi morebitna povišanja,
če so pričakovana, stroški pa morajo biti prikazani v absolutni vrednosti in v višini znižanja
skupne donosnosti.
Združeni podatki o zavarovanju vključujejo splošne podatke o zavarovalnici ter natančnejši
opis pravic in dolžnosti zavarovalca.
Posebna zakonska določila obstajajo tudi za redno in izredno obveščanje zavarovalcev med
trajanjem zavarovanja ter za zavarovanja z delitvijo dobička in zavarovanja brez varčevalne
komponente.
V preteklih letih je regulator za finančne ustanove kljub že tedaj razdelani zakonodaji
ugotovil, da bi morali biti potrošniki v prvi fazi bolj obveščeni o zavarovalnih posrednikih;
o tem, kakšno plačilo bodo prejeli za svoje storitve, kakšne storitve sploh opravljajo in koga
oziroma čigave interese še zastopajo. Ker po podatkih s trga dejansko stanje ni dosegalo
želenih standardov, je regulator konec leta 2012 začel s programom RDR, ki še podrobneje
ureja standarde pri posredovanju finančnih produktov potrošnikom, med drugim tudi z
razkrivanjem višine vseh nagrad za posredovanje, do katerih so zastopniki upravičeni. Pri
tem je potrošnik vnaprej seznanjen z višino nadomestila za posredovanje, ki je odvisna od
njegove potrebe po obširnosti svetovanja, izbira pa lahko tudi, v kakšni obliki bo nadomestilo
izplačano.
5.3 Južnoafriška republika
Obveščanje potrošnikov življenjskih zavarovanj je urejeno z zakonom o dolgoročnih
zavarovanjih, ki ga dopolnjujejo dodatni pravilniki, med drugim pravilnik o zaščiti potrošnikov
dolgoročnih zavarovanj.
Posebnost regulative je, da mora zavarovanec pred podpisom zavarovalne pogodbe od
posrednika prejeti t. i. zakonsko obvestilo, tj. dokument, ki ga izda finančno ministrstvo,
ki obvešča potrošnika o tem, kakšne pravice do razkritja podatkov s strani zavarovalnega
posrednika in zavarovalnice ima, kakšne finančne posledice bo lahko nosil v primeru
prekinitve zavarovanja ali ob sklenitvi novega ter kakšne pravice do odpovedi zavarovalne
police ima.
Zakon določa, da morajo biti stranki razkriti vsi stroški, med drugim tudi provizija, izplačana
za posredovanje.
Posebej je urejeno tudi neposredno trženje po telefonu, po pošti, preko spleta in drugih
medijev.
5.4 Avstralija
Svetovanje in razkritje informacij pri zavarovalnih produktih nadzira ASIC, regulator
finančnih ustanov, katerega naloga je izdaja zakonodaje in opravljanje nadzora v zvezi s
podjetji in varstvom potrošnikov na področju finančnih ustanov. Varstvo potrošnikov pa je
delno urejeno tudi z zakonom o konkurenci in potrošnikih, ki je v pristojnosti regulatorja za
konkurenco ACCC.
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Za avstralski trg so značilne stroge zahteve v zvezi z razkrivanjem informacij potrošniku,
ki se v nekaterih primerih navezujejo celo na uporabo specifičnega izrazoslovja in oblike
ter tipiziranih dokumentov, pa tudi na način njihove vročitve. Potrošnik mora tako, razen
v posebej navedenih primerih, pred sklenitvijo zavarovanja prejeti tri zakonsko zahtevane
dokumente: vodnik po finančnih storitvah, izjavo o svetovanju in izjavo o razkritju informacij.
Pri prvem gre za razkritje podatkov o zavarovalnem zastopniku, ki vsebuje informacijo,
za nudenje katerih storitev je pooblaščen, koga zastopa, oziroma kakšno povezavo ima
z zavarovalnicami, katerih produkte ponuja, ter kakšno kumulativno plačilo bo dobil za
svojo storitev. Drugi dokument je zahtevan samo ob prodaji potrošniku in ne pravni osebi
in vsebuje izjavo, v kakšni obliki je bil nasvet potrošniku dan. Izjava o razkritju informacij
je najobsežnejša in vključuje podatke o zavarovalnici, posredniku, tveganjih, stroških ter
drugih značilnostih produkta, vključno z nekaterimi davčnimi in zakonodajnimi določili.
Pri nekaterih finančnih produktih mora z izjavo o razkritju informacij regulator predhodno
soglašati.
6 SKLEP
Podajanje informacij potrošniku na področju življenjskih zavarovanj je na slovenskem
trgu že razmeroma dobro urejeno, saj se je v preteklih nekaj letih zakonodaja na tem
področju nenehno prilagajala razmeram na trgu. Vseeno pa je mogoče opaziti nekatere
pomanjkljivosti, predvsem glede predpisane oblike podanih informacij in glede ureditve
informiranja potrošnika o zavarovalnem posredniku, ki so na nekaterih razvitejših trgih že
vsaj deloma odpravljene. Vprašljiva je tudi smotrnost ločene ureditve za različne finančne
produkte. Zaradi teženj po poenotenju evropskega trga lahko pričakujemo, da se bo tudi
naša zakonodaja primorana prilagoditi nekaterim evropskim usmeritvam glede informiranja
potrošnika finančnih storitev. Zaradi novih, vse kompleksnejših oblik življenjskih zavarovanj
in zaradi inovativnejših prodajnih poti pa bo treba zakonodajo še dodatno dopolnjevati.
Ker pa se večina evropskih držav kljub večjim zakonodajnim razlikam še vedno sooča s
slabo informiranostjo in osveščenostjo zavarovancev, se poraja vprašanje, ali morda k večji
osveščenosti ne bi bolj kot obsežnejši predpisi – in posledično zavarovalna dokumentacija –
pripomoglo spodbujanje večje splošne informiranost potrošnikov.
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SELEKCIJA IN RAZVOJ TALENTOV V ZAVAROVALNICI TRIGLAV
SELECTION AND DEVELOPMENT OF TALENTS AT ZAVAROVALNICA TRIGLAV
BARBARA LUCKMANN JAGODIČ, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
Iz izsledkov raziskave Boston Consulting CG in EAPM iz leta 2013 izhaja, da bodo razvoj in
izobraževanje zaposlenih, skupaj z menedžmentom talentov in vodenjem tudi v prihodnosti
najbolj pomembna področja kadrovskega menedžmenta. In prav slednjemu v Zavarovalnici
Triglav posvečamo veliko pozornost. Z namenom, da bi lahko v podjetju identificirali tiste
talente in potenciale, ki so za nas izrednega pomena, smo vpeljali program ključnih in
perspektivnih kadrov. Med ključne kadre štejemo tiste, ki zasedajo ključna delovna mesta,
ki so nosilci uresničevanja strateških usmeritev in bodo družbi omogočili dosegati zadane
poslovne cilje, med perspektivne sodelavce pa uvrščamo skupino kompetentnih mladih
sodelavcev, ki bodo v prihodnje sposobni prevzeti ključna delovna mesta.
Zanje smo zato pripravili programe razvojnih aktivnosti, s katerimi jih želimo še bolj vpeti v
delovanje zavarovalnice ter jim omogočiti stalen strokovni in osebni razvoj. V ta namen smo
leta 2010 izpeljali prvo Triglav International Business Academy (TIBA), ki se je je udeležilo
26 sodelavcev iz celotne Skupine Triglav in je potekala v angleškem jeziku. V sklopu TIBA so
naši perspektivni sodelavci, v povprečju stari 30 let, pridobivali znanje s področja trženja,
strategije, upravljanja s premoženjem in tveganji, računovodstva in kontrolinga, obvladovanja
procesov, informacijske tehnologije, upravljanja s človeškimi viri, delovanja mednarodnih
menedžerjev, sodelovali so v poslovni igri s področja zavarovalništva. Novo teoretično
znanje so jim posredovali univerzitetni profesorji iz Slovenije in tujine, prakso Zavarovalnice
Triglave na teh področjih so jim predstavili vodilni delavci iz te zavarovalnice. Ob vsakem
srečanju pa so slušatelji od blizu spoznali tudi po eno od družb, ki so članice Skupine Triglav.
Leta 2013 je svoj študij s predstavitvijo projektov končala že druga generacija študentov,
tokrat jih je bilo 24.
Druge razvojne aktivnosti, ki jih smo jih vpeljali ali jih vpeljujemo v letošnjem letu, so program
t. i. sledenja (ang. shadowing), nasledstva, možnost usposabljanja z delom v drugih družbah
znotraj Skupine Triglav, vključevanje v strateške in druge pomembne projekte in možnost
strokovne prakse v tujih zavarovalnicah in pozavarovalnicah.
Ker pa je naša osnovna dejavnost zavarovalništvo, zaposlenim v prodaji že četrto leto zapored
omogočamo nadaljnje izobraževanje na tem področju. V tem letu smo na višješolski študij
programa Ekonomija, smer zavarovalništvo vpisali že tretjo generacijo študentov interne
skupine naše zavarovalnice. Veseli nas, da je večina udeležencev zavarovalnih zastopnikov,
saj je delo na področju prodaje zmeraj bolj zahtevno, zaostrene razmere na trgu pa narekujejo
stalno izpopolnjevanje znanja in veščin. Tako zaposlenim omogočamo, da laže dosegajo
začrtane cilje in visoko kakovost storitev.
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ABSTRACT
Survey »Creating People Advantage 2013«, conducted by Boston Consulting Group in
cooperation with European Association for Personal Management, shows that most
important areas of HRM in the future will be talent management and leadership, together
with training and development. Zavarovalnica Triglav, d. d., recognizes these areas as very
important as well and pays great attention to them. With intention to identify employees
with high potential and with right competencies for our company also in the future, we have
implemented the program for key and perspective employees. Key employees are those on
key functions and have the highest impact and responsibility for implementing our strategic
guidelines. Perspective employees are younger, highly competent employees, who should
be capable to take over key positions in the future.
In Zavarovalnica Triglav, d. d, we have designed various programs for development activities,
which should allow us to integrate key and perspective employees in our operations even
more, and offer them continuous professional and personal development possibilities. One
of developmental program we established is Triglav International Business Academy (TIBA)
which was for the first time carried out in 2010. That time 26 employees from the whole
Triglav Group participated, in 2013 the second generation with 24 participants concluded
their studies. During the TIBA, our perspective employees, in average 30 years of age, gained
new knowledge of marketing, strategy, risk management, accounting and controlling,
management of processes, IT, HR management and assignees programs; all lectures we
held in English. They also actively participated in the insurance business game »Sofia«. New
theoretical knowledge was presented by local and foreign university professors; practice in
Zavarovalnica Triglav in these areas was presented by top management of Zavarovalnica
Triglav. Each module ended with presentation of one of our daughter companies in Triglav
Group, carried out by respective executive director of this company. At the end of TIBA
participants presented the results of their project work to management of Zavarovalnica
Triglav and our daughter companies.
Other development activities we have implemented, or are implementing this year,
are among others shadowing, succession planning, on the job training in our daughter
companies, participation in strategic projects and possible professional practice in foreign
insurance and reinsurance companies.
Insurance is our core business, therefore we encourage our employees to enhance their
insurance knowledge and participate in university program Economics, major in Insurance.
In 2014 the third generation of internal students of Zavarovalnica Triglav will start this study.
We are pleased that the majority of participants are insurance sales representatives, as the
complexity of the work in the field of sales is growing every year, tight market conditions
dictate continuous enhancing and improving of knowledge and skills. In this way we enable
them to better meet their objectives and provide high quality service for our customers.
1 UVOD
Pogosto slišimo, da so ljudje konkurenčna prednost podjetja. Bolj se strinjam s trditvijo
Jima Collinsa,1 ki pravi, da so konkurenčna prednost pravi ljudje. Vprašanje pa je, kako naj
1

Collins, J.: Good to Great, New York, HarperCollins Publisher Inc., 2001, 381 str.
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podjetje izbere prave ljudi in na katera kadrovska področja naj usmeri svoje delovanje, da bo
te »prave« ljudi ustrezno motiviralo, razvijalo in tudi zadržalo.
Po izsledkih evropske raziskave »Ustvarjanje prednosti z ljudmi«, ki jo je skupaj z Boston
Consulting group leta 2013 ponovno izvedlo svetovno združenje za kadrovski menedžment,
izhaja, da bodo področja razvoja in izobraževanja zaposlenih, skupaj z menedžmentom
talentov in vodenjem tudi v prihodnosti najbolj pomembna področja kadrovskega
menedžmenta. V raziskavi, v kateri so sodelovali 2304 menedžerji iz 34 držav, med njimi
tudi iz Slovenije, so primerjali podjetja, za katera velja, da imajo na področju kadrovskega
menedžmenta visoke zmogljivosti, in tistimi z nizkimi zmogljivostmi. Pripravili so pregled
najboljših praks na desetih področjih kadrovskega menedžmenta, ki lahko podjetjem
pomagajo pri dvigu kadrovskih praks na višjo raven.2
Med področji, ki bodo najbolj ključno zaznamovala poslovanje podjetij v prihodnosti, so:
menedžment talentov in vodenje, zavzetost sodelavcev, organizacijsko vedenje in kultura ter
kadrovska analitika in strateško načrtovanje kadrov. Sposobnost podjetij na teh področjih je
za zdaj na precej nizki ravni, a jih je treba okrepiti, saj bodo izjemno pomembna za nadaljnji
razvoj organizacij.
Raziskava ponuja tudi vpogled v stanje na kadrovskem področju v Sloveniji, ki pa je zaradi
velikosti vzorca nekoliko površen. Po oceni slovenskih kadrovskih menedžerjev so tudi
pri nas najbolj kritična področja menedžment talentov, vodenje, doseganje zavzetosti
ter organizacijsko vedenje in kultura, nekoliko bolje pa je ocenjeno stanje na področjih
kadrovske analitike, strateškega načrtovanja in pridobivanja kadrov.
Primerjava med odličnimi podjetji in drugimi kaže, da ustvarjajo razliko med njimi celostni
pristopi na področju vodenja in menedžmenta talentov, spremljanja delovne uspešnosti in
komuniciranja. Odlična, poslovno uspešna podjetja namenjajo vsem omenjenim področjem
vsaj trikrat več pozornosti kot manj uspešna podjetja. Da bi pridobili prednost na področju
talentov, je treba vzpostaviti bolj neformalno strukturo in v podjetju zagotoviti dober pretok
informacij, delo s talenti dolgoročno načrtovati in vanje vlagati. Za odlična podjetja je
značilno še, da razvijajo svoje talente predvsem interno in jih manj iščejo v zunanjem okolju
ter da imajo oblikovana jasna in konsistentna merila vodenja.
Pri usposabljanju in razvoju sodelavcev ne gre več le za krepitev kompetentnosti sodelavcev,
temveč so te aktivnosti zelo zmogljivim podjetjem v oporo pri razvoju strategije delovanja
podjetja. Zato so njihove poslovne strategije, usposabljanje in razvoj zelo tesno in jasno
povezani, vrhnji menedžment v teh podjetjih pa podpira usposabljanje in razvoj. Oblikovani
so natančni akcijski načrti za aktivnosti na tem področju. V teh podjetjih ocenjujejo
kompetence sodelavcev, spremljajo vrzeli med pričakovanimi in dejanskimi kompetencami
in jih odpravljajo. Prav tako so strateški cilji preneseni v pričakovane kompetence sodelavcev
in delovnih mest.
Poročilo raziskave je dosegljivo na http://www.eapm.org/publications/2013.
Tudi v Zavarovalnici Triglav posvečamo temu področju veliko pozornosti. Z namenom, da bi
lahko identificirali ključne sodelavce ter druge talente in potenciale v podjetju, smo oblikovali
politiko ravnanja s ključnimi in perspektivnimi sodelavci. Gre za dve podobni skupini, ki pa
Kohont, A.: Dolgoročno usmerjene kadrovske prakse podjetjem prinašajo prednosti in so prepoznane pri
pridobivanju najboljših sodelavcev, revija Manager, maj 2014, številka 3.
2
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zahtevata nekoliko različen pristop in aktivnosti glede nadaljnjega razvoja in obravnave.
Raven kompetenc (znanja, veščin, sposobnosti) in izkušenj sta v vsaki skupini drugačni, mi
pa se želimo vsaki skupini čim bolje prilagoditi. Za naše sodelavce pa imamo na voljo tudi
različne možnosti razvoja in napredovanja; predstavljene so v nadaljevanju.
2 SELEKCIJA TALENTOV V ZAVAROVALNICI TRIGLAV
2.1 Ključni in perspektivni sodelavci
Z identifikacijo skupine ključnih sodelavcev želimo v podjetju zagotoviti kompetentne,
motivirane in pripadne sodelavce, ki bodo v prihodnje uresničevali naše strateške usmeritve in
omogočali doseganje zastavljenih poslovnih ciljev. Kriterija za določitev ključnih sodelavcev
sta med drugim umestitev v organizacijski strukturi (vodstvena delovna mesta) ter vsebina
dela. Med ključne sodelavce spadajo tisti, katerih delo pomembno prispeva k uresničevanju
strateških usmeritev, so nosilci razvoja v svoji organizacijski enoti in imajo specifične
kompetence, ki jih je na trgu težko dobiti. Seznam ključnih sodelavcev, ki niso vodstveni
delavci, pregledamo in posodobimo enkrat na leto, na koncu ga potrdi izvršni direktor za
upravljanje s človeškimi viri. V našem podjetju spada v skupino ključnih sodelavcev približno
10 odstotkov vseh zaposlenih.
Pri delu s ključnimi sodelavci se še zlasti osredotočamo na to, da jih ustrezno motiviramo
in razvijamo njihove kompetence. Nudimo jim različne izobraževalne programe, v katerih
je velik poudarek tudi na razvoju vodstvenih in drugih mehkih veščin (timsko delo,
komunikacija, retorika in drugo). Sodelujejo lahko v različnih projektih tudi zunaj svojega
področja dela, omogočamo jim obiske v tujih državah in zavarovalnicah ter udeležbo na
strokovnih srečanjih tako doma kot v tujini.
Pomembno vlogo v našem podjetju ima tudi skupina perspektivnih sodelavcev. V to
skupino spadajo tisti, pri katerih opazimo največji kompetenčni potencial za prevzem
ključnih delovnih mest v prihodnosti, tako strokovnih ali vodstvenih. Merila za določitev
perspektivnih sodelavcev so dosežena stopnja izobrazbe, njihova starost in leta delovnih
izkušenj, doseganje dogovorjenih ciljev ter sposobnost in ambicioznost, kot jih vidi njihov
neposredni vodja.
Perspektivnim sodelavcem nudimo psihometrično testiranje, razgovor s kariernim
svetovalcem, razvojni kadrovski razgovor, program za izboljšanje šibkejših kompetenc, ki
lahko obsega različne oblike eksternega in internega izobraževanja, vključitev v Mednarodno
poslovno akademijo Triglav, možnost mentoriranja novih sodelavcev kot način pridobivanja
vodstvenih izkušenj in prenosa znanja, horizontalno napredovanje in pridobivanje novih
delovnih izkušenj ter vključevanje v interdisciplinarno projektno delo.
Tudi perspektivnim sodelavcem omogočamo različne oblike izobraževanja, strokovne
ekskurzije v tujino in bolj poglobljene razgovore, povezane z njihovim razvojem. Na
vsaki dve leti ali največ na vsaka tri opravimo ponovno identifikacijo perspektivnih
sodelavcev. Ob oblikovanju nove skupine perspektivnih sodelavcev se sklene obdobje
aktivnega ravnanja s prejšnjo generacijo perspektivnih sodelavcev, veliko izmed njih pa
jih vključimo v skupino ključnih sodelavcev. Praviloma imamo v skupini perspektivnih do
30 sodelavcev.
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Zavarovalnica Triglav, d. d. je del Skupine Triglav, kamor prenašamo naše dobre prakse in
minimalne standarde. Politika ravnanja s ključnimi in perspektivnimi sodelavci predstavlja
tak minimalni standard, zato je vodstvo vsake hčerinske družbe v Skupini dolžno zagotoviti
izbor ključnih in perspektivnih sodelavcev ter ravnanje z njimi skladno z našo politiko.
Seznami ključnih in perspektivnih kadrov so odprti za tiste, ki si želijo uspeti, imajo ustrezno
znanje, izobrazbo, ambicije, motivacijo, optimizem in vero v uspeh.
3 RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE TALENTOV V ZAVAROVALNICI TRIGLAV
3.1 Mednarodna poslovna akademija Triglav
V nadaljevanju je nekoliko podrobneje predstavljena naša akademija, ki smo jo v sodelovanju
z Ekonomski fakulteto v Ljubljani razvili z namenom usposabljanja naših perspektivnih
sodelavcev iz celotne Skupine Triglav. Pri oblikovanju te akademije so nas vodili naslednji
cilji:
• izgradnja sposobnosti udeležencev za prevzemanje strokovnih in vodstvenih nalog v
matičnem podjetju znotraj Skupine Triglav,
• podrobnejša seznanitev s posameznimi področji poslovanja Zavarovalnice Triglav, d. d.
in znotraj Skupine Triglav,
• spoznavanje in sprejemanje kulturne različnosti ter razvoj medkulturne komunikacije v
okviru Skupine Triglav.
Celotna akademija je sestavljena iz 8 vsebinsko zaokroženih, v celoto povezanih modulov.
Posamezni modul obsega od 8 do 12 pedagoških ur izobraževanja, sklene pa se s predstavitvijo
ene izmed hčerinskih zavarovalnih družb Skupine Triglav. Predavanja potekajo v angleškem
jeziku.
Vsak modul je sestavljen iz dveh delov. Teoretični del predstavijo predavatelji z
Ekonomske fakultete v Ljubljani ali univerzitetni profesorji iz tujine, praktični del pa
prevzamejo vodstveni sodelavci Zavarovalnice Triglav. Predstavitev hčerinskih družb je
v domeni predsednika uprave oziroma glavnega direktorja posamezne družbe. Tako se
udeleženci akademije najprej seznanijo s teorijo posamezne tematike, nato pa še s tem,
kako obravnavano tematiko udejanjajo v matičnem podjetju. Do zdaj je na akademiji
sodelovalo več kot 40 predavateljev, od tega 17 iz Zavarovalnice Triglav, 7 profesorjev iz
Slovenije in 8 iz tujine. Ob začetku akademije se razdelijo skupinske projektne naloge, za
katere izbere teme uprava Zavarovalnice Triglav. Pri njihovi pripravi sodelujejo tako zunanji
(profesorji) kot tudi notranji (vodstveni sodelavci Zavarovalnice Triglav) mentorji. Ob
zaključku Akademije udeleženci predstavijo svoje ugotovitve in predlagajo rešitve svojih
projektnih nalog upravi Zavarovalnice Triglav in vodstvom drugih hčerinskih zavarovalnih
družb v Skupini Triglav. Na podlagi rešitev, ki so bile predlagane, smo letos v Zavarovalnici
Triglav že začeli s pripravo in izvajanjem projektov, pri katerih sodelujejo tudi udeleženci
akademije.
Teme modulov so naslednje:
• strategija,
• trženje,
• upravljanje s premoženjem in tveganji,
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računovodstvo in kontroling,
pozavarovanje,
obvladovanje procesov,
informacijska tehnologija,
delovanje mednarodnih menedžerjev in
poslovna igra SOFIA©, Vlerik Gent Management School.

Poslovno igro SOFIA smo se odločili vključiti v program zato, ker omogoča udeležencem
praktično izkusiti različne vidike vodenja zavarovalne družbe v konkurenčnem okolju ter
omogoča vpogled v vsa pomembna vprašanja zavarovalništva, vključno z upravljanjem
z naložbami in s pozavarovanjem. Del te poslovne igre je tudi »tekmovanje« posameznih
timov, ki upravljajo zavarovalnice na področju življenjskih in neživljenjskih zavarovanj.
Cilj posameznega tima je, da s sprejemanjem pravilnih strateških odločitev na različnih
poslovnih področjih doseže čim večjo dobičkonosnost in vrednost za delničarje, da
doseže določen tržni delež in odlične poslovne rezultate, ki bi prepričali investitorje v
nakup delnic podjetja. Do zdaj smo izpeljali dve akademiji, z njimi pa bomo nadaljevali
tudi v prihodnje, saj so se pokazale za zelo uspešne v procesu razvoja perspektivnih
sodelavcev.
Izobraževanja na akademiji, delavnicah ali drugih treningih predstavljajo del celotnega
spektra izobraževanj. Perspektivnim sodelavcem je omogočen stalni razvoj tudi s pomočjo
horizontalnih in vertikalnih napredovanj, z usposabljanjem v hčerinskih družbah ter s
sledenjem, ki ga letos uvajamo v Zavarovalnici Triglav.
3.2 Sledenje
Sledenje (ang. shadowing) kot oblika razvojne aktivnosti daje posamezniku možnost in mu
nalaga odgovornost, da sam pomembno vpliva na svoj osebni in strokovni razvoj. Bistveno
je, da posameznik preživi dan ali nekaj dni z izkušenim vodjem (lahko tudi članom uprave oz.
najvišjega vodstva podjetja), ga opazuje pri izvajanju dnevnih opravil, sestankov, poslovnih
pogovorov, pogajanj, lahko se mu pridruži tudi na poslovnem kosilu. Tako pobliže spozna
delovanje, razmišljanje in odzivanje izkušenih in uspešnih vodij ter se tudi hitreje uči. Pri
tem je pomembno, da sodelavci sami izrazijo potrebo in željo po takem načinu učenja,
da imajo jasno sliko o tem, kaj bi se želeli naučiti, in to tudi jasno povedo vodjem, ki jih
spremljajo oziroma jim sledijo. Sodelavec si mora sproti beležiti svoja opažanja in se ob
koncu vsakega dne z vodjem, ki ga spremlja, o teh opažanjih pogovoriti, da razume vzroke
za sprejete odločitve in odzive vodje. Sledenje prinaša veliko koristi tako za sodelavce kot
za podjetje. Sodelavci se od bolj izkušenih vodij učijo ne le o veščinah in strokovni vsebini,
pač pa tudi o kulturi skupine, oddelka, dobijo neposredno izkušnjo z drugim delovnim
mestom, drugačnim načinom razmišljanja, spoznavajo nov način odločanja, komuniciranja
in odzivanja v posameznih situacijah. Sledenje je zato ustrezno tudi za uspešno uvajanje
novih zaposlenih, ob napredovanju/prehodu na nova področja dela in za pridobivanje
novih, specifičnih kompetenc.
Pomembno je, da se sodelavec ob koncu sledenja o svojih ugotovitvah pogovori tudi s svojim
neposredno nadrejenim in kadrovsko službo ter se z njima dogovori o svojem nadaljnjem
kariernem razvoju ter načrtu izobraževanja.
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3.3 Načrtovanje nasledstva
Letos v podjetju uvajamo tudi program nasledstev, ki omogoča, da ima podjetje ob pravem
času na voljo zaposlene z ustreznimi kompetencami, da lahko le-ti zasedejo izpraznjena
vodstvena ali druga ključna delovna mesta takoj, ko je to potrebno. Taki primeri so na
primer upokojitev, odhod iz podjetja, daljša odsotnost ali napredovanje vodje ali ključnega
strokovnjaka na drugo delovno mesto. Prav tako pa je načrtovanje nasledstva pomembno
za same vodje. V primeru svojega napredovanja se lahko brez večjih skrbi podajo novim
priložnostim naproti, saj nasledniki prevzamejo njihove dotedanje naloge in odgovornosti.
V nasprotnem primeru mora vodja ob napredovanju še nekaj časa opravljati delo na dveh
delovnih mestih, kar tudi njemu onemogoča, da bi se povsem osredotočil na nove naloge. To
pomeni, da potrebuje dlje časa, da se izkaže na novem delovnem mestu, v času opravljanja
nalog na obeh delovnih mestih pa je praviloma manj uspešen, kot bi bil sicer.
V procesu načrtovanja nasledstva je treba najprej opredeliti tista delovna mesta, ki so za nas
ključna in za katera je treba imeti seznam možnih naslednikov. Sem spadajo vsa vodstvena
delovna mesta do določene ravni v organizaciji in tista delovna mesta, ki jih zasedajo
sodelavci, ki imajo ključno znanje za Zavarovalnico Triglav. Taka delovna mesta so še posebno
pomembna, saj je znanje sodelavcev na teh delovnih mestih specifično, v večini primerov
pa so to znanje pridobivali v daljšem časovnem obdobju in je bila investicija v to znanje
precejšnja. V sklopu tega procesa smo pregledali tudi seznam delovnih mest, katerih nosilci
se bodo v roku treh let upokojili, saj želimo pravočasno zagotoviti ustrezno usposobljene
naslednike.
Pri pripravi seznama delovnih mest smo upoštevali naslednja merila:
• pomembnost delovnega mesta (vodstveno, ključno znanje, nosilci delovnega mesta
pomembno prispevajo k uresničevanju strateških usmeritev podjetja),
• kritičnost (potreben takojšen nastop na tem delovnem mestu, naslednika potrebujemo
v roku od 6 do 12 mesecev ali v roku 2 let) in
• predvideni čas upokojitve.
Merila pri umestitvi možnih naslednikov pa so naslednja:
• kompetence (kako hitro bi lahko prevzeli nove naloge in odgovornosti),
• njihova uspešnost/doseganje rezultatov v preteklosti,
• izraženi potencial (psihometrično testiranje, razvojni razgovori).
Načrtovanje nasledstva je skupna odgovornost poslovodstva in upravljanja človeških virov.
Naš namen je, da identifikacija naslednika postane sestavni del nalog ciljnega vodenja za
vse vodje do določene ravni v organizaciji. Vodje najbolje poznajo svoje sodelavce, njihove
sposobnosti in potencial. Identifikacija in razvoj naslednika pa tudi njim omogoča, da so v
kratkem času pripravljeni sprejeti napredovanje na druga, bolj zahtevna delovna mesta. V
proces identifikacije naslednikov želimo vključiti tudi vse udeležence naše akademije, saj
želimo, da tudi mlajši, perspektivni sodelavci, ki morda v podjetju še niso tako vidni, dobijo
svojo priložnost.
Glede komunikacije naslednikov obstaja več različnih praks. V nekaterih podjetjih tako
naslednikom povedo, da so na seznamu naslednikov, v večini pa ne. Ponavadi jih s tem
seznanijo, ko je že jasno, da bodo napredovali ali da bodo premeščeni. Če podjetje naslednike
o tem obvesti, jim mora jasno povedati tudi, da mesto na seznamu naslednikov ni stalno.
Tako je dana spodbuda tudi za vse obstoječe in potencialne kandidate za naslednike.
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Vsekakor pa je treba seznam naslednikov pregledati vsako leto, na seznam uvrstiti nove
potencialne naslednike, po potrebi pa kakšnega posameznika, če se ne dokaže, s seznama
tudi odstraniti.
Ne glede na to, ali so nasledniki s svojo morebitno prihodnjo vlogo seznanjeni ali ne, je
njihov razvoj bolj usmerjen v zapolnitev vrzeli med obstoječimi kompetencami in tistimi, ki
so potrebne za opravljanje nalog na naslednjem, bolj zahtevnem delovnem mestu, ki bi ga
v prihodnosti lahko prevzeli.
3.4 Ciljno vodenje
V Zavarovalnici Triglav imamo že nekaj let vpeljan sistem ciljnega vodenja, katerega namen
je kaskadiranje strateških usmeritev in letnih ciljev skozi vse ravni organizacije, do vsakega
posameznika. Tako komuniciramo našo strategijo, vizijo in letne cilje ter poskrbimo, da
so letni cilji posameznika povezani z letnimi cilji celotnega podjetja, in zagotovimo večjo
uspešnost in učinkovitost. S ciljnim vodenjem tako vzpostavimo vsebinski in postopkovni
okvir za vodenje sodelavcev, povežemo zavzetost posameznika in strateške usmeritve
podjetja ter vplivamo na njihovo motiviranost, zadovoljstvo in zavzetost. Ciljno vodenje
je tudi način, da seznanimo vse zaposlene s področji, ki so v posameznem letu za nas še
posebno pomembna, kot je na primer spodbujanje inovativnosti. Minulo leto smo sprejeli
politiko o spodbujanju inovativnosti, letos pa smo sodelavcem že predali navodilo, da naj se
vsaj en njihov letni cilj nanaša na pripravo predloga izboljšav (procesa, produkta, sistema), ki
ga morajo zapisati v posebno aplikacijo.
Poleg letnih ciljev imamo definirana tudi četrtletna pričakovanja. Ta predstavljajo aktivnosti
v posameznem četrtletju, ki morajo biti v tem obdobju opravljene, če želimo doseči začrtane
letne cilje. Poleg postavljanja pravih ciljev (po SMART metodi) pa je najpomembnejši del
ciljnega vodenja podajanje povratnih informacij. Samo z rednim in jasnim podajanjem
povratnih informacij lahko dosežemo, da sodelavci vedo, ali so pri doseganju svojih ciljev na
pravi poti. To jim omogoča, da lahko pravočasno naredijo morda potrebne popravke. Brez
rednih povratnih informacij bi sicer to, ali bodo dosegli cilje ali ne, ugotovili šele proti koncu
leta, takrat pa je lahko že (pre)pozno.
Tudi ciljno vodenje predstavlja minimalni standard vodenja, zato smo ga minulo leto vpeljali
v Skupino Triglav.
3.5 Usposabljanje na delu
Izobraževanje je pomemben del razvoja posameznika, a velikokrat se zgodi, da na pomen
izobraževanja na delu, ki se lahko poteka tudi v obliki mentorstva, sledenja, coachinga
in drugače, nekoliko pozabimo. Usposabljanje na delu je za nas izrednega pomena, zato
spodbujamo sodelavce Skupine Triglav za delo v Zavarovalnici Triglav in/ali v drugih hčerinskih
zavarovalnih družbah, prav tako pa tudi sodelavce Zavarovalnice Triglav spodbujamo za delo
v naših hčerinskih družbah.
Namen usposabljanja na delu v Zavarovalnici Triglav je:
• usmerjen prenos zavarovalniškega in drugega strokovnega znanja v Zavarovalnici Triglav,
d. d. na hčerinske družbe v Skupini Triglav,
205

•
•
•
•

sistematično pridobivanje in poglabljanje strokovnega in praktičnega znanja zaposlenih
v odvisnih družbah,
spodbujanje kreativnosti posameznikov z namenom izboljšanja procesov in vzpostavitve
socialnih stikov, ki pripomorejo k lažjemu medsebojnemu sodelovanju,
krepitev vrednot Skupine Triglav,
spoznavanje in sprejemanje medkulturnih in drugih razlik med posameznimi družbami
skupine Triglav.

Ob koncu usposabljanja pri nas morajo sodelavci pripraviti zaključno nalogo, ki jo nato
predstavijo vodstvoma obeh družb. Temo za nalogo skupaj določijo vodstvo matičnega
podjetja, mentor v Zavarovalnici Triglav in seveda sodelavec na usposabljanju.
Letos prihajajo na usposabljanje v Zavarovalnico Triglav trije sodelavci iz hčerinskih družb
in vsi trije spadajo v skupino ključnih ali perspektivnih sodelavcev. Z njihovimi družbami
smo se dogovorili, da jim po vrnitvi ponudijo najmanj enako delovno mesto oziroma raven
odgovornosti, kot ju imajo zdaj. V sodelovanju z lokalnimi kadrovskimi službami bomo
pregledali možnosti za zaposlitev na morebitnem višjem delovnem mestu in jih vključili v
program nasledstva. Tako jih bomo pripravljali na prevzem vodstvenih delovnih ali drugih
ključnih delovnih mestih v njihovih družbah in zagotovili, da se kultura, procesi in način dela
matičnega podjetja, to je Zavarovalnice Triglav, še hitreje in učinkoviteje uvajajo v hčerinske
družbe.
3.6 Delo na projektih
Skladno z načrtom razvojnih aktivnosti smo se dogovorili, da projektna pisarna obvesti
upravljanje s človeškimi viri o novih, potrjenih projektnih pobudah. Na podlagi tematike
projekta in nam poznanih razvojnih načrtov naših udeležencev akademije lahko projektni
pisarni predlagamo nove kandidate za delo na projektu. Udeleženci akademije tako pridobijo
novo znanje in izkušnje ter tudi večjo prepoznavnost znotraj podjetja.
3.7 Izobraževanje
Zavedamo se, da je izobraževanje pomemben del razvoja zaposlenih, pa tudi pogoj za trajno
rast in uspešnost podjetja, saj ustrezno usposobljeni in motivirani zaposleni doprinesejo
velik del uspehu podjetja. Podatek, da smo v zadnjih petih letih vedno prejemniki priznanja
»Top 10 izobraževalni management« v organizaciji Planeta GV, kaže na to, da se zavedamo
pomena sistematičnega vlaganja v stalno izobraževanje.
Naši sodelavci imajo na voljo številna izobraževanja, z različnimi strokovnimi vsebinami
in vsebinami na področju mehkih veščin. Izbirajo lahko med internimi in eksternimi
izobraževanji. V zadnjem času je na voljo več internih izobraževanj, kar pa nam omogoča, da
mobiliziramo tisto znanje in veščine, ki jih naši sodelavci že imajo, in poskrbimo za prenos
le-teh znotraj podjetja.
Ker pa je naša osnovna dejavnost zavarovalništvo, zaposlenim v prodaji že četrtič ponujamo
možnost nadaljnjega izobraževanja na tem področju, to je študij zavarovalništva. Letošnjo
jesen bomo vpisali že četrto generacijo študentov interne skupine naše zavarovalnice
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na višješolski študij programa Ekonomija, smer zavarovalništvo. Veseli nas, da je večina
udeležencev zavarovalnih zastopnikov, saj postaja delo v prodaji zavarovanj vse bolj zahtevno,
aktualne tržne razmere pa terjajo od posameznikov, da nenehno dopolnjujejo splošno in
zavarovalniško znanje. S tako pridobljen znanjem bodo lahko uspešno dosegali začrtane
cilje in hkrati ohranili pričakovano raven storitev za naše stranke. Trdno verjamemo, da vse
organizirane oblike izobraževanje na tem področju lahko veliko doprinesejo k uspešnosti
naših sodelavcev, povečujejo njihovo motivacijo, z nadgradnjo formalne izobrazbe širijo
njihovo potencialno delovno področje in ne nazadnje marsikomu predstavljajo tudi nagrado
in priznanje za uspehe, dosežene pri dotedanjem delu.
Izobraževanje seveda ni namenjeno samo sebi, zato želimo tudi vedeti, kako se rezultati kažejo
pri delu sodelavcev, ki so se omenjenega programa udeležili. Od vpisa prve generacije so
minila že štiri leta, kar je verjetno dovolj, da pozitivni učinki izobraževanja začenjajo dobivati
svoj epilog tudi v realnih poslovnih rezultatih udeležencev študija. Zato smo se odločili, da
s kratko anketo pridobimo povratno informacijo o zadovoljstvu s študijem ter predvsem o
koristnosti in uporabnosti pridobljenega znanja.
Odziv na anketo je bil dober, saj je podalo svoje odgovore 70 odstotkov vprašanih. Pri vseh
študentih je študij popolnoma ali vsaj pretežno uresničil pričakovanja in kar 96 odstotkov
udeležencev meni, da bodo lahko zelo veliko ali kar celotno znanje, ki so ga pridobili med
študijem, uporabili v praksi.
Udeleženci menijo, da so v času študija razširili, poglobili in nadgradili svoje zanje s področja
zavarovalništva. Pri tem jih veliko izpostavlja pridobljeno znanje s področja aktuarske
matematike, ker jim omogoča, da bistveno laže razumejo cenike. Izpostavili so tudi pomen
znanja s področja komunikacije, poslovnega bontona, zavarovalnega prava in poudarili
učinek interdisciplinarnosti študijskih vsebin – pravijo, da s strankami zdaj komunicirajo bolj
suvereno in da znajo bolj argumentirano razložiti tveganja posameznega zavarovalnega
produkta, ceno zavarovalnega produkta (razložiti dejavnike, ki vplivajo na ceno produkta) ter
to, kako in zakaj zavarovalnica pozavaruje svoja tveganja. K boljši komunikaciji s strankami
je pripomoglo tudi boljše razumevanje finančnega trga in izdelava akcijskega načrta pred
sestankom s stranko.
Po besedah anketirancev pozitivni učinki izobraževanja niso vidni le v odnosu do strank
oziroma do zunanjega okolja, ampak zaradi pridobljene širine v znanju bolje razumejo pomen
in delovanje različnih strokovnih služb v zavarovalnici, imajo boljši odnos do sodelavcev, so
bolj vešči timskega dela in si znajo učinkoviteje organizirati svoje delo.
Veliko študentov je poudarilo prednosti izvedbe študija za interno skupino zaposlenih iz
Zavarovalnice Triglav. Predavanja so bila namreč prilagojena predznanju slušateljev in
problematiki, s katero se srečujejo pri delu, obenem pa so spoznali sodelavce in si izmenjali
dragocene delovne izkušnje.
Prav tako so zelo pozitivno ocenili rezultate tega študija vodje študentov. Velika večina, tj. 90
odstotkov, vodij meni, da so sodelavci zelo uspešno ali uspešno uporabili pridobljeno znanje
pri svojem delu, 53 odstotkov vodij meni, da so se rezultati delavca po študiju izboljšali, in
kar 95 odstotkov vodij je prepričanih, da je bila vključitev zaposlenega v študijski program
koristna.3

3

Poročilo je pripravila Romana Pucko Mörec, višja strokovna sodelavka za izobraževanje.
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Vodje in študenti so opazili največji napredek v timskem delu, izboljšani samozavesti,
komunikacijskih veščinah, samo organiziranosti in storilnostni motivaciji. Bistvena razlika pri
strokovnosti je bila izražena le v nekaj primerih, kar pa potrjuje to, da so naši zastopniki že
visoko strokovno usposobljeni.
Te ugotovitve so za nas izjemno pomembne in predstavljajo vodilo za izpeljavo nadaljnjih
izobraževanj. Prinašajo nam nekaj novih spoznanj in predstavljajo dobrodošlo izhodišče
za pogovor z izvajalci izobraževanja pri določanju vsebinskih smernic in najprimernejših
izobraževalnih oblik za trenutne in nove generacije naših študentov.
4 SKLEP
Rezultate podjetja ustvarjajo ljudje. Najboljše rezultate pa najboljši ljudje. Uspeh podjetja
je torej pomembno odvisen od tega, ali ima podjetje prave ljudi na pravih mestih, in od
tega, kako kompetentni, motivirani in zavzeti so. Uspeh seveda ne pride nenadoma in
tega se v Zavarovalnici Triglav dobro zavedamo. Znanje je strateška naložba, zato nam ni
vseeno, kako delamo z njim in z izkušnjami, ki jih vsak dan pridobivamo. Radi bi ustvarili
take razmere, v katerih bo naše delo načrtovano, kjer se bodo znanje in izkušnje prenašali
na naslednike, iz roda v rod. S pomočjo programa za identifikacijo ključnih in perspektivnih
sodelavcev se lahko bolj ciljno usmerimo v njihov razvoj in izobraževanje ter poskrbimo, da
bomo tudi v prihodnje imeli ustrezno usposobljene in zavzete sodelavce, ki bodo skupaj z
drugimi dejavno uresničevali našo strateško usmeritev. Seveda so za nas pomembni prav vsi
sodelavci, ki jim z različnimi programi strokovnega usposabljanja in krepitve mehkih veščin
omogočamo, da napredujejo tako osebno kot strokovno ter tako pomembno doprinašajo k
uspešnosti podjetja.
5 LITERATURA IN VIRI
1. Collins, J.: Good to Great, New York, HarperCollins Publisher Inc., 2001, 381 str.
2. Kohont, A.: Dolgoročno usmerjene kadrovske prakse podjetjem prinašajo prednosti
in so prepoznane pri pridobivanju najboljših sodelavcev, revija Manager, maj 2014,
številka 3.
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Upravljanje s tveganji v okviru korporativnega sistema
upravljanja zavarovalnic skladno z direktivo Solventnost II
Risk management within insurance company's
governance according to Solvency II directive requirements
MAG. SAŠA ŠTIVAN, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
Direktiva Solventnost II predstavlja največji mejnik v razvoju zavarovalništva v preteklih
desetletjih. Temeljito nadgrajuje direktivo Solventnost I, ki je ob gospodarskih, organizacijskih
in tehnoloških spremembah postala zastarela in ni več sposobna zagotavljati doseganja
evropskih ciljev zaščite potrošnikov. Solventnost II tako z namenom varovanja potrošnikov,
harmonizacije in transparentnosti EU trga ter večanja zaupanja v zavarovalniški sektor
dopolnjuje predhodno direktivo z novimi spoznanji korporativnega upravljanja in s
tehnikami učinkovitega upravljanja s tveganji. Kapitalske zahteve transparentno in ustrezno
povezuje s tveganji. Pri tem vključuje zavarovalna, tržna, operativna in druga tveganja, ki
jim je zavarovalnica izpostavljena. Od zavarovalnic zahteva vzpostavitev korporativnega
upravljanja ter učinkovite, integrirane funkcije in sistema upravljanja s tveganji. Zavarovalnice
spodbuja, da ustrezno merijo in upravljajo svoja tveganja, saj so za manjšo izpostavljenost
tveganjem dodatno tudi ustrezno nagrajene z nižjimi kapitalskimi zahtevami.
ABSTRACT
Solvency II directive represents the biggest milestone in insurance sector developement during
last decades. It significantly upgrades Solvency I directive, which became due to economic,
organizational and technological changes old and is not able to insure european goals regarding
customer protection. Solvency II, due to insuring customer protection, EU market harmonization
and transparency and increased trust in insurance sector, upgades previous directive with new
developements and techniques of governance and effective, integrated risk management.
It transparently connects capital requirements with risks. It includes underwriting, market,
operational and other risks, to which insurance company is exposed. Insurance companies are
required to set up corporate governance and effective, integrated risk managemnt function
and system. Directive also encourages all insurance companies to constantly measure and
manage risks and rewards them for lower risks with lower capital requirements.
1 UVOD
Zavarovalništvo je del imunskega sistema ekonomije. Pomeni ustvarjanje gospodarske
varnosti z izravnavanjem gospodarskih nevarnosti in predstavlja finančni dogovor, ki razprši
stroške nepričakovanih dogodkov med članice dogovora v zameno za premijo (Boncelj,
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1983). V primeru nastopa rizičnih dogodkov in katastrof zavarovalništvo gospodarstvu
omogoči, da v najkrajšem možnem času ponovno vzpostavi in nadaljuje poslovanje, da
ostane konkurenčno in se naprej razvija. Uspešen razvoj zavarovalne dejavnosti je tako
posredno potreben za dolgoročen stabilen razvoj družb in njihove ekonomije.
Prevzem tveganj od zavarovalcev za primerno premijo je jedro poslovanja zavarovalnice. Ob
tem pa je zavarovalnica dodatno izpostavljena še drugim vrstam tveganj, zato je ključno, da
obstaja v zavarovalnicah kakovostno, integrirano upravljanje s tveganji.
Učinkovito upravljanje s tveganji dodatno krepi finančno moč zavarovalnice. Omogoča ji,
da lahko izpolni prihodnja pričakovanja svojih strank, in hkrati ščiti ugled zavarovalnice ter ji
tako posredno zagotavlja uspešen in dolgoročen obstoj.
Strokovno, integrirano upravljanje s tveganji učinkovito in uspešno identificira tveganja ter
jih omogoča uspešno razvrstiti na tista, ki jih je smiselno sprejeti, omejiti ali se jim izogniti.
Za zavarovalnico pomeni tudi konkurenčno prednost pred ostalimi v doseganju dolgoročne
uspešnosti.
Velja pravilo, da kratkoročna usmerjenost poslovanja ob večjem tveganju praviloma pomeni
večje kratkoročne donose, a hkrati večjo verjetnost, da bo poslovanje na dolgi rok neuspešno.
Cilj Evropske unije in gospodarstev pa je stabilnost, ki jo med drugim zagotavlja tudi dolgoročno
in stabilno poslovanje zavarovalnic. Zato direktiva Solventnost II ob kvantitativnih kriterijih
prvega stebra, kot so zahteve po minimalnem kapitalu, solventnostnem kapitalu, ki je izračunan
kot posledica tveganj, ob načinu poštenega vrednotenja sredstev in obveznosti, v drugem
stebru določa tudi zahteve organizacijskih okvirjev upravljanja in nadzora zavarovalnic.
Vključuje zahteve sistema učinkovitega korporativnega upravljanja, navaja minimalne
ključne funkcije, ki jih zavarovalnica mora implementirati in okvirje poslovanja posameznih
funkcij. Ena od teh je tudi upravljanje s tveganji. Direktiva v sklopu te funkcije med drugim
definira prisotnost jasno določenega apetita po tveganjih, zahteva s strani uprave potrjeno
strategijo in politiko tveganj. Postavlja tudi zahteve in okvire za lastno oceno tveganja in
solventnosti (ORSA) ter za transparentno poročanje. Za funkcijo upravlajnja s tveganji določa
še osnovne naloge (identificiranje, oceno, obvladovanje, nadzor, poročanje, spremljanje
tveganj), procese ter merila za učinkovit in integriran sistem upravljanja s tveganji.
Z omenjenima in dodatnim tretjim stebrom, ki je namenjen razkritju informacij o poslovanju
zavarovalnice, postavlja direktiva Solventnost II okvire za stabilnejše, manj tvegano poslovanje
zavarovalnic EU območja in varovanje pravic imetnikov zavarovalnih polic. Hkrati zagotavlja
pravočasno signaliziranje lokalnim nadzornim organom, da lahko zaznajo morebitne
nevarnosti v poslovanju zavarovalnice in izvedejo ukrepe, še preden bi zavarovalnica zašla
v resnejše težave. Na ta način prav direktiva Solventnost II z več vidikov in v precejšnji meri
zmanjšuje tveganost zavarovalnic, postavlja okvir za dolgoročno zaupanje v zavarovalnice
in omogoča bolj transparentno primerljivost le-teh.
2 ZMANJŠANJE TVEGANJ IN OSTALI CILJI DIREKTIVE SOLVENTNOST II
V zadnjih desetletjih internacionalizacije in globalizacije je postala konkurenca čezmejna.
Posledično so pritiski na učinkovito poslovanje zavarovalnic bistveno večji, obenem pa je s
čezmejnim povezovanjem nadzor s strani regulatorjev otežen.
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Skladno s tem in preteklim dogajanjem v 21. stoletju, ki ga je od leta 2008 še posebno
zaznamovala svetovna finančna kriza, z dogajanjem pri razvoju in upravljanju s tveganji
ter tudi nedavnim dogajanjem v finančnih sektorjih, ki so ga zaznamovali številni odmevni
stečaji zaradi preslabega nadzora in neustreznega upravljanja s tveganji (npr. Lehman
Brothers – 2008, Washington Mutual – 2008, CIT Group – 2008, Thornburg Mortgage – 2009,
Worldcom – 2002, ), in tudi v drugih sektorjih (npr. Enron – 2008, Chrysler – 2009, General
Motors – 2009) je EU začela že v začetku tega stoletja razvijati na področju zavarovalništva
pristop, ki temelji na tveganjih, omogoča nacionalnim regulatorjem preudaren nadzor in
pomeni varnost za imetnike zavarovalnih polic ter ostale udeležence.
Tako sta Evropski parlament in Svet Evropske unije (ang. The Council of the European Union)
25. novembra 2009 sprejela direktivo 2009/138/EC Solventnost II za dejavnosti zavarovanja
in pozavarovanja na področju Evropske unije. Direktiva je bila objavljena 17. decembra 2009
v 335. številki Uradnega lista Evropske unije.
V uvodu direktive je zapisana ugotovitev, da v luči tržnega dogajanja takratni obstoječi
regulatorni okvir in direktiva 73/239/EEC iz leta 1973 (revidirana v 2002) za delovanje
zavarovalnic in pozavarovalnic Solventnost I 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 zavarovalnice in pozavarovalnice spodbuja k temu, da bodo ustrezno
merile in upravljale svoja tveganja. Kapitalske zahteve postavlja glede na tveganja, ki jih
zavarovalnica prevzema in jim je izpostavljena na strani obveznosti in na strani sredstev.
To predstavlja tudi eno glavnih novosti sistema direktive Solventnost 2 v primerjavi s
predhodno.
Direktiva, ki bi naj predvidoma začela veljati 1. januarja 2016, pomeni za zavarovalniški sektor
največjo prelomnico v zadnjih desetletjih in zahteva temeljne prilagoditve v organizaciji,
procesih in smislu preudarnega, uspešnega ter učinkovitega poslovanja zavarovalnic. Na
to, kako komlpeksna je zahtevana prilagoditev, kaže tudi možnost, da lahko posamezna
zavarovalnica zaprosi za do 10-letno prehodno obdobje postopnega prilagajanja.
Solventnost II tako temeljito nadgrajuje direktivo Solventnost I iz leta 1973, ki je ob
gospodarskih in tehnoloških spremembah postala zastarela in ni več sposobna zagotavljati
doseganja evropskih ciljev zaščite potrošnikov. Ključne slabosti in tveganja, ki jih tako
odpravlja Solventnost 2 napram prejšnji, so:
• prilagaja pravila novim tehnikam učinkovitega upravljanja s tveganji,
• širi vire za predvidevanje tveganj iz preteklih podatkov na prihodnost in v predvidevanja
vključuje prihodnja pričakovanja, vključno z negativnimi scenariji,
• kapitalske zahteve transparentno in ustrezno povezuje s tveganji, ki jim je zavarovalnica
izpostavljena,
• integrira enotni trg EU in zagotavlja transparentnost, harmonizacijo in primerljivost
znotraj Evrope,
• zagotavlja kvalitetnejše korporativno upravljanje in upravljanje s tveganji tudi na ravni
skupin,
• nadzornim regulatornim organom nudi učinkovit sistem zgodnjega opozarjanja (ang.
early-warning system), ki zagotavlja pravočasno interveniranje, preden je prepozno, in
• z vsem omenjenim znižuje tveganje nesolventnosti oziroma verjetnost, da imetniki
zavarovalnih polic zaradi nezmožnosti zavarovatelja ne bi bili poplačani.
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Solventnost II se pogosto omenja tudi kot »Basel za zavarovalnice«, saj sta si direktivi v več
pogledih podobna. Tako ima tudi Solventnosti II kot omenjeni sporazum tri ključne stebre,
ki se med seboj dopolnjujejo:
1. Steber 1: kvantitativne zahteve (kapitalske, vrednotenje sredstev in obveznosti),
2. Steber 2: zahteve za korporativno upravljanje in integrirano upravljanje tveganj ter
nadzor regulatorjev (procesi in nadzor) in
3. Steber 3: transparentnost poslovanja in razkritje informacij (poročanje).
Slika 1: Koncept treh stebrov in interakcija stebrov z vidika tveganj

Vir: Prirejeno po Creedon, 2010.
3 STEBER 1: KVANTITATIVNE ZAHTEVE IN TVEGANJa KOT IZHODIŠČE KAPITALSKE
USTREZNOSTI
Bilanca stanja zavarovalnice je obsežen vir podatkov, na podlagi katerih lahko določimo
velik del tveganj, ki jim je zavarovalnica izpostavljena. Na pasivni strani gre za tveganja iz
naslova obveznosti za zavarovanja. Na aktivi se v glavnem pojavljajo tveganja iz naložbene
dejavnosti, ko se zavarovalnica izpostavlja na finančnih trgih, s čimer poskuša dodatno
obvladovati zavarovalna tveganja. Prav struktura in kakovost postavk bilance zavarovalnice
(Slika 2) imata zelo pomembno vlogo pri tem, ali bo zavarovalnica lahko poravnavala
prihodnje obveznosti do svojih zavarovancev.
Tako direktiva Solventnost II, v prvem stebru na novo opredeljuje, da je treba ustrezno
vrednotiti posamezne postavke bilance po tržni vrednosti, da zavarovalnica z vidika tveganj ne
kaže popačene slike. Dodatno direktiva opredeljuje ustrezno določanje tehničnih rezervacij
kot enega ključnih virov sposobnosti poravnavanja prihodnjih obveznosti zavarovalnice.
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Tehnične rezervacije opredeljuje kot vsoto dveh postavk: najboljše ocene obveznosti (ang.
best estimate) in marže za tveganje (ang. risk margin).
Slika 2: Bilanca stanja in kapitalska ustreznost zavarovalnice po direktivi Solventnost II in
kapital

Vir: Lastni.
V 76. členu direktiva navaja, da morajo biti tehnične rezervacije ustrezno oblikovane do vseh
imetnikov polic. Z vidika tveganja, zagotavljanja varnosti s strani imetnikov polic in zaupanja
v zavarovalnice direktiva navaja, da mora biti višina tehničnih rezervacij enaka vsaj znesku, ki
bi ga zavarovalnica morala plačati drugi, da bi slednja ob prevzemu celotnega zavarovalnega
portfelja lahko pokrila vse bodoče obveznosti iz naslova le-tega. S tem skuša direktiva
odpraviti tveganje stečaja zavarovalnice z vidika imetnikov polic, saj bi druga zavarovalnica
lahko učinkovito prevzela portfelj in obveznosti do imetnikov polic.
Marža za tveganje je v 77. členu direktive definirana kot strošek oziroma diskontirana sedanja
vrednost lastnih sredstev, potrebnih za zagotavljanje SCR, ki je zahtevan za obveznosti iz
naslova zavarovalnega portfelja za njegovo celotno življenjsko dobo. Tako skuša direktiva
odstraniti tveganje nepripravljenosti prevzema portfelja s strani druge zavarovalnice, saj bi v
primeru stečaja zavarovalnice druga lahko prevzela portfelj in že iz naslova rezervacij pokrila
dodatne potrebe po solventnostnem kapitalu.
Najboljšo oceno obveznosti (v nadaljevanju BE) direktiva v 77. členu definirana kot sedanjo
vrednost bodočih denarnih tokov, povezanih z zavarovalnim portfeljem za vso dobo portfelja.
Zaradi homogenosti in primerljivosti določa Solventnost II tudi netvegano diskontno
obrestno mero.
Izračun denarnih tokov za BE strukturira na podlagi petih glavnih komponent (Slika 3):
• škod/zavarovalnin (ang. claims),
• stroškov (ang. expenses),
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•
•
•

davkov (ang. taxes),
bodočih premij (ang. future premiums) in
subrogacije (ang. subrogation).

Neto sedanja vrednost omenjenih denarnih tokov določa višino BE. Pri tem so izvzeti denarni
tokovi od investicij, ki so vključeni na aktivi bilance. Z vidika različnosti tveganj po posameznih
zavarovalnih segmentih poslovanja oz. linijah (ang. line of business ali krajše LOB) direktiva
skladno z 80. členom opredeljuje izračun BE ločeno najmanj na nivoju vsake LOB.
Slika 3: Najboljša ocena obveznosti po direktivi Solventnost II iz dveh zornih kotov

Vir: Coatesworth, 2013.
BE mora biti izračunan na realnih predpostavkah, brez rezerv za negativne dogodke oziroma
scenarije in neto brez pozavarovanj (Slika 3). Solventnost II direktno v sam izračun BE vključuje
le kreditno tveganje in predvideva skladno z njimi ustrezno zvišanje BE. Tveganja odstopanj od
realnih predpostavk direktiva rešuje z zagotovitvijo ustrezne višine solventnostnega kapitala.
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
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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 neustrezen razpoložljivi kapital (13,5 %).
V direktivi S2 sta tako definirani dve kapitalski zahtevi:
• minimalni kapital (ang. minimum capital requirement ali krajše MCR); pomeni absolutni
minimum zahtevanega kapitala, ki že pomeni visoko tveganje, pod ravnjo katerega je
nujna takojšnja intervencija nadzornikov;
• solventnosti kapital (ang. solvency capital requirement ali krajše SCR); omogoča
zavarovalnici, da lahko varno posluje tudi ob nastopu negativnih tveganj.
Namen solventnostnega kapitala je:
• znižati tveganje, da zavarovalnica ne bo zmožna izpolniti svojih obveznosti,
• znižati izgube imetnikov polic v primeru, da zavarovalnica ne bi bila sposobna poravnati
vseh svojih obveznosti,
• sistem zgodnjega opozarjanja (ang. early warning system) nadzornikov in regulatorjev,
da lahko pravočasno posredujejo, in
• krepiti zaupanje v finančno stabilnost finančnega sektorja.
Direktiva Solventnost II definira v prvem stebru kvantitativne zahteve za izračun SCR in MCR
po določeni standardni formuli, na željo zavarovalnice pa po njenem internem modelu, ki pa
mora biti poprej odobren s strani nadzornega organa. Dodatno definira tudi lastna sredstva,
ki jih glede na kakovost deli v tri skupine.
Solventnostni kapital (SCR) 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.
Slika 4: Modularni izračun SCR na podlagi različnih vrst tveganj

Vir: Coatesworth, 2013.
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Izračun SCR po standardni formuli je modularen in se izračuna iz različnih vrst tveganj skladno
z bilanco in poslovanjem zavarovalnice (Slika 4):
• tržna tveganja (kapitalska, obrestna, valutna, tveganja lastnih nepremičnin, koncentracijska
tveganja …),
• kreditna tveganja,
• zavarovalna tveganja:
- življenjska (doživetje, smrtnost, invalidnost, prekinitev, katastrofe …),
- premoženjska (premij in rezerv, prekinitve …),
- zdravstvena (katastrofe …),
• operativna tveganja in
• tveganja neopredmetenih sredstev.
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 85odstotno 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 različno intenzivno intervencijo nadzornikov.
Z vidika tveganj je v prvem stebru Solventnosti II poudarjena pomembnost višine in poštene
vrednosti postavk bilance stanja. Postavlja preudarno kvantitetne kriterije za doseganje
sprejemljivo majhnega tveganja. Kjer je treba, le-te podrobneje določa in opredeljuje, da
se doseže primerljivost in zadostna varnost iz naslova zavarovalnih, tržnih, operativnih in
drugih tveganj.
4 STEBER 2: KORPORATIVNO UPRAVLJANJE ZAVAROVALNIC, INTEGRIRANO
UPRAVLJANJE TVEGANJ IN NADZIRANJE
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) definira korporativno upravljanje
kot sistem, ki uravnava in upravlja korporacije. Struktura korporativnega upravljanja določa
distribucijo pravic in obveznosti med udeleženci v korporaciji. Hkrati opredeljuje pravila in
postopke odločanja. Nekdanji predsednik Svetovne banke James Wolfensohn (1999) pravi, da
je bistvo korporacijskega upravljanja podpiranje poštenosti, preglednosti in odgovornosti.
Korporativno upravljanje je pomemben element vseh korporacij in predstavlja pomemben
element, ki vpliva na obnašanje in uspešnost korporacij, v okvir katerih spadajo tudi
zavarovalnice.
Direktiva Solventnost II tako postavlja okvire in zahteve organizacije, sistema korporativnega
upravljanja in obveznih funkcij, ki jih zavarovalnice morajo zagotoviti, da lahko poslujejo
preudarno.
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4.1 Korporativno upravljanje
Direktiva S2 postavlja okvire korporativnega upravljanja (ang. corporate governance) v členih
od 41 do 48. V členih od 44 do 47 navaja tudi ključne funkcije, ki jih mora vsaka zavarovalnica
vzpostaviti: upravljanje s tveganji, aktuarsko funkcijo, zagotavljanje skladnosti in notranjo
revizijo. Podrobnejše zahteve v zvezi s sistemom korporativnega upravljanja in zahtevami
glede ostalih minimalnih funkcij, 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 sistema korporativnega upravljanja:
• ustrezna in transparentna organizacijska struktura,
• jasno določene pristojnosti, kompetence in odgovornosti,
• učinkovit sistem poročanja in informiranja,
• primernost sistema z naravo in kompleksnostjo zavarovalnice in funkcij,
• ustrezno dokumentirane strategije, politike za vsa področja korporativnega upravljanja,
potrjene in redno pregledovane s strani uprave,
• skladnost s členi od 42 do 48.
Od zavarovalnic direktiva v 42. členu zahteva, da morajo imeti zdrav in preudaren
menedžment in vse ključne zaposlene z ustreznimi strokovnimi kvalifikacijami, izkušnjami,
integriteto in dobro reputacijo. V okviru korporativnega upravljanja zahteva tudi postavljen
in dokumentiran sistem politik, pravilnikov in pristojnosti ter redno obveščanje nadzornikov
o morebitnem neizpolnjevanju zahtev.
Določa minimalen obseg funkcij, ki jih zavarovalnica mora vzpostaviti v okviru korporativnega
upravljanja: uprava, upravljanje s tveganji, aktuariat, skladnost poslovanja in notranjo revizijo.
Na upravo prenaša odgovornost za: skladnost poslovanja z zakoni in regulativami, uspešno
vzpostavitev in delovanje korporativnega sistema, odobravanje korporativnih politik,
določitev potrebnih odborov, zagotovitev ustrezne implementacije zahtevanih minimalnih
funkcij in v primeru internih modelov odgovornost zanje.
4.2 Upravljanje s tveganji
V členu 44 direktiva zahteva, da morajo vse zavarovalnice vzpostaviti učinkovito upravljanje
s tveganji, ki mora biti integrirano v organizacijsko strukturo in proces odločanja. Funkcija
upravljanja s tveganji mora imeti vzpostavljeno ustrezno strategijo, politike, procese in
postopke poročanja, ki omogočajo identifikacijo, ocenjevanje, obvladovanje, spremljanje,
kontroliranje in poročanje o vseh relevantnih tveganjih za zavarovalnico.
V primeru uporabe internega modela je funkcija upravljanja s tveganji odgovorna dodatno
za: dizajn in implementacijo modela, testiranje in potrjevanje modela, dokumentiranje
modela in sprememb ter ocenjevanje performans modela in obveščanje uprave o modelu
ter področjih, ki morajo biti izboljšana.
Pomembno za sistem upravljanja s tveganji je, da je integriran in dovolj enostaven, da ga
lahko smiselno in razumljivo vključijo v poslovne procese vsi zaposleni.
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Upravljanje s tveganji bo povsem učinkovito le, če bo sprejeto s strani vseh zaposlenih in
bodo ti prejeli jasno ter konsistentno sporočilo vodstva, kako implementirati in upravljati s
tveganji pri njihovem delu.
Nekdanji CRO banke HBOS Paul Moore (2009) jasno poudarja pomembnost organizacijske
kulture glede upravljanja s tveganji. Sporoča, da sam oddelek ali posameznik upravljanja s
tveganji ne more nadzirati vseh tveganj. Podaja analogijo s posameznikom, ki bi sam veslal
v čolnu in tako poskušal premakniti tanker (Moore, 2009). Dodaja, da če v organizaciji ne
obstaja ustrezna kultura, sta tudi še najboljši model in organizacija neučinkovita.
Učinkovito korporativno upravljanje s tveganji v idealni obliki tako obstaja, ko oddelek
upravljanja s tveganji sodeluje z upravo in vsemi ostalimi zaposlenimi (Slika 5). Učinkovito
korporativno upravljanje tveganj predvsem pomeni, da obstajata močna organizacijska
kultura upravljanja s tveganji in dobra komunikacija. Hkrati sistemi korporativnega
upravljanja s tveganji predvidevajo trinivojsko obrambno linijo pred tveganji.
Slika 5: Trinivojski sistem korporativnega upravljanja s tveganji, ki predpostavlja sodelovanje
vseh zaposlenih

Vir: Creedon, 2010.
Zahteve direktive Solventnost II so skladne z zahtevami koncepta korporativnega upravljanja
s tveganji. Osnovni dokumentirani elementi sistema upravljanja s tveganji, ki jih predpisuje
Solventnost II, so:
• jasna in dokumentirana strategija upravljanja s tveganji, ki je skladna s strategijo
zavarovalnice in je praviloma tudi del le-te,
• definiran apetit po tveganjih, usklajen s strateško usmeritvijo zavarovalnice,
• s strani uprave potrjena politika upravljanja s tveganji,
• dokumentiran in jasen sistem limitov in kompetenc,
• učinkovite in integrirane interne kontrole.
Vsaka zavarovalnica mora imeti skladno s strateško usmeritvijo definiran in s strani uprave
odobren apetit po tveganjih. Ta nazorno opredeljuje, katera tveganja je zavarovalnica
pripravljena sprejeti, prenesti ali se jim izogniti in do katere višine (Slika 6). Določati mora
tudi odgovornost za dejansko izpolnjevanje posameznih meril tveganj v okviru apetita. Pri
postavljanju apetita po tveganjih velja pristop od zgoraj navzdol. Primeri apetita po tveganjih:
• kapitalska ustreznost glede na minimalni kapital (razpoložljivi kapital/zahtevani minimalni
kapital): >=150 % in =< 200 %;
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•
•
•
•

kapitalska ustreznost glede na solventnostni kapital (razpoložljivi kapital/zahtevani SCR):
>= 120 % in =< 130 %;
volatilnost dobička: maksimalno +/– 20 % od plana;
usklajenost sredstev in obveznosti (ALM pozicija): maksimalno 20 %;
skladnost poslovanja: število izrečenih ukrepov < 2.

Slika 6: Apetit po tveganjih in upravljanje s tveganji

Vir: Coatesworth, 2013.
Strokovnjaki za upravljanje s tveganji in drugi iz apetita po tveganjih v praksi izpeljejo limite,
ki predstavljajo najbolj granularno stopnjo. Kjer je to smiselno, se postavijo in implementirajo
ustrezni limiti za vsako posamezno tveganje. Limiti morajo biti ustrezno ažurirani, preverjani
in potencialno se lahko tudi redno spreminjajo. Postavljeni morajo biti tako, da v kolikor se
jih zaposleni na operativnem nivoju držijo, to za zavarovalnico pomeni, da ostaja v okviru
postavljenega apetita po tveganjih. Primera limitov sta:
• maksimalno 5 odstotkov obvezniškega portfelja v podjetniških obveznicah z ratingom,
slabšim od BBB;
• maksimalna izpostavljenost do določene bančne skupine ne presega 10 milijonov EUR.
• pomembo je, da so limiti jasni, razumljivi in vključeni v operativne procese.
Za spremljanje korektnega izvajanja procesov kot tudi upoštevanja zahtevanih limitov je po
direktivi zavarovalnica dolžna vzpostaviti ustrezen sistem internih kontrol. Sistem mora
zagotavljati učinkovitost in zanesljivost operativnih aktivnosti, dostopnost in zanesljivost
podatkov ter informacij in skladnost s predpisi in zakoni.
Upravljanje s tveganji mora vzpostaviti ustrezne procese, ki omogočajo identifikacijo, oceno,
presojo, nadzor in poročanje o tveganjih, katerim je zavarovalnica izpostavljena ali pa bi jim
lahko bila. V okviru teh določa tudi vzpostavitev internega procesa lastne presoje tveganj in
solventnosti (ORSA). Proces ORSA mora biti natančno opredeljen v s strani uprave potrjeni
ORSA politiki. Končni cilj ORSA procesa je obsežno poročilo (Slika 7).
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Slika 7: Potencialna struktura ORSA poročila

Vir: Coatesworth, 2013.
Povzete ključne naloge oddelka upravljanja s tveganji so:
• informiranje uprave o pomembnih tveganjih in informacijah nujnih za upravljanje s
tveganji zavarovalnice,
• implementiranje in izvajanje sistema upravljanja s tveganji,
• vzdrževanje konsolidiranega pogleda tveganj celotne skupine,
• vzpostavitev podrobnega sistema poročanja o tveganjih (npr. ORSA),
• identificiranje, ocenjevanje in obvladovanje obstoječih in potencialnih tveganj,
• razvoj modelov za spremljanje tveganj.
Politika upravljanja s tveganji mora opredeljevati vsa individualna relevantna tveganja,
ki jim je zavarovalnica izpostavljena. Specificira naj orodja, ki so lahko kvantitativna ali
kvalitativna (tudi stres testi), in kontrole za posamezna tveganja. Za vsako tveganje naj
vključuje definicijo tveganja, cilje in apetit, limite, kontrole in odgovornosti. Direktiva zahteva
tudi politiko t. i. outsourcinga, pri katerem pa ostaja zmeraj odgovornost na zavarovalnici.
Direktiva zahteva upravljanje s tveganji za naslednja ključna področja:
1. Prevzem rizikov in tveganje rezervacij (politike, pravilniki in procesi): Tveganje izgube ali
različnih sprememb zavarovalnih obveznosti zaradi neustreznih premij ali sistema rezervacij;
2. Upravljanje s sredstvi in obveznostmi (ALM politika in procesi): Tveganje neusklajenosti
sredstev in obveznosti zaradi nastopa različnih tveganj kot so tržna, kreditna in druga;
3. Naložbe in investicije (naložbena politika, procesi): Presoja kratko in dolgoročnega
tveganja glede na donosnost in strategijo;
4. Upravljanje z likvidnostnimi tveganji (politika in plan reševanja): Tveganje, da
zavarovalnica ni sposobna pravočasno unovčiti naložb ali drugih virov sredstev in ne bo
sposobna poravnati finančnih obveznosti;
5. Upravljanje s kreditnimi tveganji (politika in procesi): Tveganje, da nasprotna stranka ne
bo poravnala obveznosti;
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6. Upravljanje z operativnimi tveganji (politika in procesi): Tveganje zaradi neustreznih ali
nedelujočih internih procesov, zaposlenih in sistemov ali tretjih oseb;
7. Upravljanje s tveganjem koncentracije (politika in procesi): Tveganja z izpostavljenostjo,
ki je dovolj visoka, da lahko ogrozi solventnost zavarovalnice in druga regulativno
določena tveganja;
8. Upravljanje s kapitalskimi tveganji (procesi): Tveganje neizpolnjevanja kapitalskih zahtev;
9. Pozavarovanje (politika in procesi).
5 STEBER 3: TRANSPARENTNO RAZKRIVANJE INFORMACIJ O TVEGANJIH IN
POSLOVANJU OB ZAGOTAVLJANJU PRIMERLJIVOSTI
Direktiva Solventnost 2 v tretjem stebru postavlja okvire za transparentnost in harmonizacijo
znotraj evropskega trga o informiranju vseh zainteresiranih o poslovanju zavarovalnice.
Zavarovalnicam predpisuje razkritje ključnih, preverljivih informacij, ki so relevantne za
kapitalsko ustreznost. Te informacije so: mere finančnega stanja in uspešnosti, mere tveganj
s predpostavkami in druge informacije, povezane z negotovostjo.
Od zavarovalnic zahteva tri vrste poročil (Slika 8):
1. Solvency and Financial Condition Report ali krajše SFCR, poročilo o finančnem položaju
in solventnosti, ki je namenjeno za poročanje javnosti;
2. Regular Supervisory Report ali krajše RSR, redno poročilo nadzorniku, ki je zaupne
narave;
3. Quantitative Reporting Templates ali krajše QRT, kvantitativna poročila namenjena v
celoti regulatorjem, manjši del pa tudi javnosti.
Slika 8: S strani S2 zahtevane tri vrste poročil in njihove lastnosti

* Tonger timescales will apply over first 4 years

Vir: Coatesworth, 2013.
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Direktiva zahteva, da ima zavarovalnica tudi potrjeno pisno politiko razkrivanja in poročanja,
ki vključuje vsaj roke poročanja in obseg informacij za javnost.
Javno letno poročilo SFCR in zahtevana vsebina le-tega sta v direktivi opredeljena v členih od
51 do 56. Ob opisu poslovanja in uspešnosti mora poročilo vsebovati tudi naslednje podatke
o tveganjih:
• opis korporativnega upravljanja in ocene njegove ustreznosti za profil tveganj
zavarovalnice,
• informacije o koncentraciji, občutljivosti, obvladovanji tveganj,
• osnove in metode, uporabljene za določitev sredstev in obveznosti bilance, vključno z
maržo za tveganje in rezervacijami ter
• opis upravljanja s kapitalom in tveganji kapitalske ustreznosti.
Direktiva navaja, da je nivo oz. detajl tveganj do katerega so predstavljena odvisen od narave,
obsega in kompleksnosti le-teh.
Za razliko od SFCR je letno poročilo RSR namenjeno regulatorju. V osnovi je predvidena
vsebina enaka SFCR, le da vsebuje bolj podrobne podatke in vsebinske sklope, ki so dodatno
zahtevani s strani regulatorja glede na naravo tveganj zavarovalnice. Dokument predstavlja
tudi ključni element pri procesu pregleda zavarovalnice s strani regulatorja.
Kvantitativna poročila (ang. Quantitative reporting templates ali krajše QRT) so
definirana za pridobivanje ključnih informacij o poslovanju zavarovalnice, in sicer z
namenom možnosti presoje uspešnosti in tveganosti poslovanja. Delijo se na poročila
za posamezno zavarovalnico (ang. solo templates) in na poročila za skupino (ang.
group templates). Poročila za posamezno zavarovalnico se delijo v sedem kategorij –
te so: bilanca stanja, lastna sredstva, kapitalske zahteve, sredstva, tehnične rezervacije,
pozavarovanje in analiza variabilnosti. Specifična poročila za skupino so: pregled skupine,
pregled individualnih zahtev, prispevek posamezne entitete k skupini, interne transakcije
in tveganje koncentracije.
Javno je zavarovalnica dolžna razkriti naslednje vsebinske sklope poročil: bilanco stanja
(za zavarovalnico in skupino), premije, škode in stroške (za zavarovalnico in skupino),
lastna sredstva (za zavarovalnico in skupino), SCR (za zavarovalnico in skupino), MCR (za
zavarovalnico), tehnične rezervacije (za zavarovalnico) in entitete skupine (za skupino).
Lokalni regulator ima pravico, da dodeli zavarovalnici pravico o nerazkritju določenih
podatkov, če:
• informacije pomenijo pomembno konkurenčno prednost ali
• obstajajo obveznosti o zaupnosti do imetnikov polic ali tretjih oseb.
Pravica o nerazkritju je izvzeta za informacije o upravljanju s kapitalom.
Po oceni EIOPA so z omenjenimi poročili zajeti vsi ključni sklopi podatkov poslovanja
zavarovalnic do mere, ki omogoča jasno in transparentno sliko o uspešnosti in tveganosti
posamezne zavarovalnice in s tem zagotavlja varno poslovanje ter v primeru težav
sistem zgodnjega opozarjanja za pravočasno ukrepanje regulatorja, ki lahko na ta način
s pravočasnimi ukrepi zaščiti pravice imetnikov pravic in ostalih deležnikov ter upnikov
zavarovalnice.
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6 SKLEP
Solventnost II v trenutni fazi pomeni za zavarovalnice izziv in prilagoditve v procesih, ter
razmišljanju. V primerjavi s prejšnjo direktivo v ospredje bolj postavlja tveganja, saj se je
v zadnjih desetletjih, predvsem pa s svetovno finančno krizo pokazalo, kako pomembno
je njihovo uspešno obvladovanje. Tako direktiva preko stresnih testov izhaja iz tveganj in
postavlja dve kapitalski zahtevi za vsako zavarovalnico glede na njen portfelj zavarovanj in
postavke bilance stanja. Tako skuša v prvem stebru zagotoviti, da zavarovalnice, ki izpolnjujejo
kapitalski zahtevi, niso tvegane in z 99,5-odstotno verjetnostjo v naslednjih 12 mesecih ne
bodo imele težav z izpolnjevanjem svojih finančnih obveznosti do imetnikov polici in drugih
upnikov. Direktiva postavlja v ospredje prav imetnike polic, zlasti njihovo varnost. Hkrati z
določenima kapitalskima zahtevama postavlja tudi opozorilni sistem za regulatorje, ki lahko
tako pravočasno ukrepajo.
V drugem stebru direktiva postavlja zahteve po procesih in minimalnih funkcijah, za
katre ocenjuje, da bi omogočale zavarovalnicam uspešno korporativno upravljanje. Ob
upravi definira štiri ključne funkcije: upravljanje s tveganji, aktuarsko funkcijo skladnost
poslovanja in interno revizijo, katerih integrirano in dosledno izvajanje zavarovalnicam
omogoča uspešno upravljanje s tveganji in posledično dolgoročen obstoj. Od zavarovalnic
zahteva, da postavijo proces lastne presoje tveganj in solventnosti (ORSA), v okviru katerega
zavarovalnice izhajajo tudi iz prihodnjih predvidevanj in tveganj, ne le iz preteklih podatkov,
kot je bilo to v prejšnji direktivi.
Ob vzpostavitvi enotnih kriterijev in pravil ključnih postavk bilanc ter procesov postavlja
direktiva v tretjem stebru še zahteve poročanja in razkrivanja, da bi tako zmanjšala tveganja
nesimetričnosti informacij in dosegla na podlagi zaupanja vredne in zadostne informiranosti
večje zaupanje v zavarovalniški sektor.
Kaj pomeni Solventnost II v samem poslovanju zavarovalnic? Zavarovalnice čaka še
nekaj prilagajanja v procesih, a bodo nato poslovale manj tvegano, saj jih direktiva za
takšno poslovanje tudi nagrajuje z nižjim zahtevanim kapitalom. Hkrati zavarovalnicam
implementacija zahtev direktive prinaša tudi ustreznejšo alokacijo kapitala v smislu razmerja
med tveganji in donosom oziroma profitabilnostjo.
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PRILAGODITEV NALOŽBENE POLITIKE SLOVENSKIH ZAVAROVALNIC
GLEDE NA STANJE SLOVENSKEGA BANČNEGA SISTEMA
ADJUSTMENT OF INVESTMENT POLICIES OF SLOVENIAN INSURANCE COMPANIES
DUE TO THE CONDITIONS IN SLOVENIAN BANKING SYSTEM
ROK PIVK, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
Kriza slovenskega bančnega sistema zaradi tesne vzajemne povezanosti slovenskega
zavarovalniškega sektorja seveda ni mogla obiti. Ob tem je treba na vplive omenjene
krize najverjetneje gledati kar v luči globalne gospodarske krize, s katero se slovenske
zavarovalnice spoprijemajo že nekaj let. Vsekakor lahko rečemo, da je zadevna kriza na
slovenski zavarovalniški sistem vplivala z več vidikov, poleg drugega tudi na področje
upravljanja z naložbami zavarovalnic. Slovenske zavarovalnice se krizi navkljub tradicionalno
konzervativnejši naložbeni politiki, če jih primerjamo z »vzorniki« z evrooobmočja, prav
tako niso mogle ogniti. Med posameznimi naložbenimi razredi so posledično zabeležile
občutne padce vrednosti, nekatere naložbe pa so morale celo slabiti, kar je neposredno
vplivalo tudi na same izkaze uspešnosti poslovanja teh zavarovalnic. V takšnih razmerah
je bilo seveda jasno, da je prišlo do nekaterih sprememb v strukturi naložb zavarovalnic,
predvsem v smislu, da se je povečal delež bolj varnih naložb, predvsem bančnih depozitov
in pa najbolj varnih in likvidnih dolžniških finančnih instrumentov. Prav tako se je občutno
povečal delež naložb zavarovalnic v tujini. Struktura naložb se je sicer najprej spremenila po
naravni poti, saj se je zaradi nesorazmerne spremembe (padca) tržne vrednosti posameznih
vrst naložb spremenil njihov delež v skupni vrednosti vseh naložb v posameznih skladih
oziroma kritnem premoženju. Nadalje pa je do spremembe strukture naložb prišlo tudi zaradi
aktivne naložbene in računovodske politike posameznih zavarovalnic, ki so v luči dogodkov
na finančnih trgih še bolj poudarile pomen stabilnosti in likvidnosti svojih naložbenih
portfeljev.
S tega vidika je treba gledati tudi na spremembe v naložbeni politiki slovenskih zavarovalnic
zaradi krize slovenskega bančnega sistema. Dejstvo je, da so bile naložbe slovenskega
zavarovalniškega sektorja v preteklosti že tradicionalno v velikem obsegu usmerjene v
bančni finančni instrumentarij, kar se je med drugim odrazilo tudi v lastniški prepletenosti
teh dveh sektorjev. Vendar pa se je prav v zadnjih nekaj letih izkazalo, da se je s tem povečalo
tveganje, da bi se težave slovenskega bančnega sektorja prenesle tudi na poslovanje
zavarovalniškega sektorja, kar se je potem dejansko tudi zgodilo. Vpliv slovenske bančne
krize na poslovanje slovenskih zavarovalnic ni bil zanemarljiv, vendar pa lahko ugotovimo,
da je na srečo že izkušnja iz leta 2008 oziroma prvih let globalne gospodarske krize prepričala
slovenske zavarovalnice, da pri upravljanju svojih naložb niso zavzele bolj tvegane naložbene
politike. To je med drugim vključevalo tudi zmanjšanje izpostavljenosti do slovenskih naložb,
še posebno do slovenskih bančnih naložb. Ta izkušnja je nedvomno pustila svoj pečat, ki
pa bo ne glede na negativen vtis lahko dolgoročno povzročil precej dobrega. Predvsem bi
omenil, da se je z izkušnjami slovenske bančne krize ponovno povečalo zavedanje o nujnosti
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okrepitve vseh aktivnosti, ki so povezane z upravljanjem s tveganji pri upravljanju s sredstvi
in obveznostmi, ter o tem, da bo glede na vrsto finančne institucije, v kateri se upravlja tudi
s premoženjem zavarovancev, treba dati večji pomen stabilnosti in likvidnosti naložbenih
portfeljev pred njihovo donosnostjo.
ABSTRACT
The Slovenian insurance sector could not avoid the Slovenian banking crisis since these
two sectors are closely connected, whereas the effects of this crisis have to be seen in the
light of already present international financial crises. The influence could be seen in number
of areas, but we have seen that the asset management part of the insurance business
has been heavily effected as well. The impact on Slovenian insurance companies, which
are traditionally perceived as more conservative investors than their EU peers, had also
been quite substantial. Consequently, they experienced a major drop of value of certain
investments, some of those even had to be impaired, which directly influenced their
income statements. Those circumstances led to change of the structure of their investment
portfolios, especially in favour of less risky investments such as bank deposits and liquid debt
instruments and in the same time they have also increased the share of their investments
invested abroad. The change of their investment portfolio mix happened naturally, as more
than relative change (drop) of value of certain investment classes alter their share in total
value of investment portfolios. Additionally, the investment portfolio mix changed due to
active asset management and different accounting policies of certain insurance companies,
who started to put more and more emphasis on stability and liquidity of their investment
portfolios.
It is obvious that the crisis of the Slovenian banking system reflected in changes in the
investment policy of the Slovenian insurance companies. The fact is that the investments of
the Slovenian insurance sector has been traditionally focused on a large scale in the banking
financial instruments, which among other things reflected also in the ownership ties of these
two sectors. However, the last few years have shown that the problems of the Slovenian
banking sector have increased the risks for the operations of the insurance sector, which has
then actually happened. Impact of the Slovenian banking crisis on the Slovenian insurance
was not negligible, but it can be stated that hard experience from 2008 or the early years
of the global economic crisis convinced Slovenian insurance companies that they should
be risks averse in the process of management of their investments. This include inter alia
the reduction of exposure to Slovenian investments and especially the Slovenian banking
investments. This experience with Slovenian banking system crises definitely left its mark,
which does not necessarily mean something bad, especially in the long term. We would
like to emphasise the importance of awareness to improve and strengthen all activities
connected to risk management in assets and liability management. Additionally, there is a
higher need to put the principles of stability and liquidity of investment portfolios in front
of their yield, especially in those types of financial institutions that also manage the assets of
the insurance policy holders.
1 UVOD
Pregledi kakovosti aktive in t. i. obremenitveni testi večine slovenskih bank, ki so bili izvedeni
v minulem letu in prav ob izteku leta tudi objavljeni, so pokazali, da so razmere v slovenskem
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bančnem sistemu izredno slabe. Večine strokovne javnosti to ni presenetilo, predvsem je
seveda pomenilo slabo novico za banke same, za njihove lastnike, neposredno in posredno
pa tudi za druge pravne subjekte, ki s temi bankami sodelujejo.
Med slednje nedvomno spadajo tudi slovenske zavarovalnice, ki so bile v preteklosti eden
od pomembnejših investitorjev v slovenske banke, in sicer v obliki različnih finančnih
instrumentov, tj. skozi lastniški kapital v obliki imetništva delnic posameznih bank ter tudi
skozi dolžniški kapital v obliki obveznic in depozitov bank. Žal so se med obveznicami bank v
imetništvu zavarovalnic znašle tudi tiste, ki so po svojih lastnostih bliže lastniškemu kapitalu,
se pravi različne podrejene in hibridne bančne obveznice. Te so ob t. i. striženju imetnikov
teh obveznic ob koncu minulega leta povzročile obilo slabe volje in poslabšale poslovne
rezultate imetnikov.
Slovenske zavarovalnice so sicer glede na že nekaj časa znano slabo stanje slovenskega
bančnega sistema v minulih letih prilagodile svojo naložbeno politiko in tako zmanjševale
svojo odvisnost od bančnega sistema, pa tudi sicer od slovenskih kapitalskih trgov. Hkrati
so seveda s tem poskrbele za dodatno razpršitev svojih naložb in tako tudi za zmanjševanje
tveganj, povezanih z naložbami.
Namen tega prispevka je predvsem preučiti vpliv krize v slovenskem bančnem sistemu na
upravljanje z naložbami v slovenskih zavarovalnicah, pri čemer bom poskušal opredeliti,
kako močno in na kakšen način je ta kriza vplivala na vodenje naložbene politike, kako se
zavarovalnice z njo soočajo in kakšna so v zvezi s tem nadaljnja pričakovanja.
Nedvomno je omenjena kriza slovenskega bančnega sistema predstavljala za slovenske
zavarovalnice velik izziv, čeprav lahko rečemo, da so se v zadnjih letih poslovanja v kriznih
razmerah že kar nekako navadile. Z ovirami, ki jim jih je nastavila tokratna kriza, ki je seveda
le logična posledica siceršnje globalne ekonomske krize z določenimi primesmi naših
specifičnih dejavnikov, so se zavarovalnice spoprijemale na različnih področjih svojega
delovanja, nedvomno pa je bilo treba najprej in najbolj aktivno ukrepati prav na področju
upravljanja z naložbami.
Dejstvo je, da se je neposredni učinek pričujočih težav slovenskega bančnega sistema pokazal
najprej prav z velikim znižanjem vrednosti naložb slovenskih zavarovalnic. To je med drugim
neposredno vplivalo na stopnjo pokritosti njihovih zavarovalno-tehničnih rezervacij oziroma
na višino naložb, po drugi strani pa se je posledično spremenila tudi struktura naložb. Ta se je
najprej spremenila po naravni poti, saj se je zaradi nesorazmerne spremembe (padca) tržne
vrednosti posameznih vrst naložb spremenil njihov delež v skupni vrednosti vseh naložb
v posameznih skladih oziroma kritnem premoženju. Nadalje pa je prišlo do sprememb v
strukturi naložb tudi zaradi aktivne naložbene politike posameznih zavarovalnic, ki so
skladno z načeli upravljanja s tveganji pri upravljanju s sredstvi in z obveznostmi ter ob
novonastalih razmerah glede stanja pokritosti zavarovalno-tehničnih rezervacij dale še večji
pomen stabilnosti in likvidnosti svojih naložbenih portfeljev pred njihovo donosnostjo.
V prvem delu prispevka bomo tako na kratko predstavili, s kolikšnimi sredstvi slovenske
zavarovalnice sploh upravljajo, saj bo to dober podatek o tem, kako pomembne so za slovenski
kapitalski trg, s tem pa tudi za naš bančni sistem. Prikazali bomo lahko neko soodvisnost med
tema dvema pomembnima deloma slovenske finančne industrije. Žal najnovejši podatki
še niso znani, vendar se stvari v enem letu niso občutneje spremenile, tako da nam bodo
podane številke služile kot dobra osnova za nadaljnje razmišljanje. V nadaljevanju bomo
te podatke uporabili kot izhodišče pri analizi upravljanja naložb slovenskih zavarovalnic,
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predvsem z vidika strukture naložb, primerjalno pa bomo navedli tudi podatke za širši
evropski zavarovalniški prostor. V nadaljevanju se bomo osredotočili na strukturo naložb
v posameznih slovenskih zavarovalnicah, navedli pa bomo tudi podatke o deležu naložb
v tujini. Pri tem bomo predvsem primerjali in ugotavljali minulo in trenutno stanje, ne pa
ocenjevali, ali se domače zavarovalnice na tem področju že lahko primerjajo s tujimi in ali so
se ustrezno odzvale na pasti, ki jim jih je nastavila slovenska bančna kriza.
V zadnjem delu besedila bomo podali tudi sklepne ugotovitve, ki ne bi smele presenetiti.
Jasno je namreč, da je kriza slovenskega bančnega sistema ob pomoči tudi drugih dejavnikov,
kot so, denimo, izkušnje z že prej prisotno globalno ekonomsko krizo, napredek na področju
upravljanja s tveganji in ne nazadnje tudi sama globalizacija poslovanja, močno vplivala na
področje upravljanja z naložbami v zavarovalniških sistemih. Izkušnje, ki so jih zavarovalnice
pridobile ob spoprijemanju z izzivi svetovne finančne krize, pa jim bodo nedvomno izredno
koristile tudi v prihodnosti.
2 OBSEG IN STRUKTURA NALOŽB V SLOVENSKEM ZAVAROVALNIŠKEM PROSTORU
Slovenske zavarovalnice se glede na svojo velikost – to velja tako za obseg zavarovalnega
posla kot tudi za obseg naložb, s katerimi upravljajo – ne morejo primerjati s tujimi
zavarovalnicami, ki jih poskušamo mnogokrat obravnavati kot nekakšne zglede dobrih praks.
A vseeno lahko vsako leto sproti govorimo o občutno povečanem obsegu sredstev, s katerimi
upravljajo naše zavarovalnice. Nedvomno je bilo to povezano s splošno rastjo slovenskega
gospodarstva, pri tem pa imajo seveda veliko zaslug tudi slovenska gospodinjstva, ki so ob
naraščanju splošnega standarda in povečanem ter izboljšanem obsegu storitev slovenskih
zavarovalnic (predvsem na področju življenjskih in naložbenih zavarovanj) namenjala vedno
več sredstev in prihrankov v upravljanje prav tem institucijam. Pri tem je bilo zavarovalnicam
nedvomno v prid tudi dejstvo, da je Republika Slovenija že šla skozi razvojno fazo, ko so
prebivalci boljši standard izrabili predvsem za okrepitev nakupovanja potrošnih dobrin, v
prihodnje pa naj bi se krepilo predvsem njihovo varčevanje v obliki nakupov nepremičnin in
finančnih produktov. Pri tem bodo svojo priložnost lahko zaslutile in izkoristile tudi slovenske
zavarovalnice. V zadnjih letih, ki jih je močno zaznamovala gospodarska kriza, se je omenjeni
trend seveda nekoliko ustavil, še posebno to velja za življenjska zavarovanja. A podatki, ki
jih bomo predstavili v nadaljevanju, kažejo na to, da je slovenskim zavarovalnicam navkljub
zaostrenim pogojem za poslovanje uspelo opazno povečati obseg sredstev, s katerimi
upravljajo.
Iz podatkov Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) namreč lahko razberemo, da se je obseg
naložb, s katerimi upravlja slovenski zavarovalniški sistem (brez pozavarovalnic), leta 2012
povečal na 5,597 milijarde evrov, kar je pomenilo skoraj 368 milijonov evrov oziroma sedem
odstotkov več kot v letu 2011. Pri tem je obseg naložb kritnega premoženja (del tega
predstavljajo tudi naložbe kritnih skladov) porasel za približno 311 milijonov evrov oziroma
za 6,7 odstotka ali na 4.925,9 milijona evrov, kar pomeni 13,9 odstotka bruto domačega
proizvoda. Obseg naložb kritnega premoženja (brez kritnih skladov) v primerjavi s predhodnim
letom povečal za 73,7 milijona evrov ali za 4,5 odstotkov (porast v letu poprej je znašal le 0,3
%), medtem ko se je obseg naložb kritnih skladov povečal kar za 237,6 milijona evrov ali
za 8 odstotkov, pri čemer je bila še leto poprej stopnja rasti naložb 4,7-odstotna. Razmerje
med naložbami kritnih skladov in naložbami kritnega premoženja se je ponovno zvišalo, in
sicer na 1,9 : 1. Povečanje naložb kritnega premoženja in kritnih skladov je bilo v letu 2012
bistveno večje kot v predhodnem letu, ko so se vrednosti naložb povečale le za 2,9 odstotka,
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saj so zavarovalnice imele precej slabitev naložb zaradi neugodnih gibanj na kapitalskih
trgih. V minulem letu so se slovenske zavarovalnice ponovno srečevale s problemi večjega
obsega potrebnih slabitev naložb, pri čemer pa dokončni podatki zaradi neobjave letnih
poročil še niso znani. Za zdaj sta dve največji zavarovalniški skupini v Sloveniji preliminarno
objavili, da je znašala slabitev naložb v letu 2013 kar 33 milijonov evrov (Skupina Sava RE)
oziroma 28,1 milijona evrov (Skupina Triglav).
Pozitivno je leta 2012 presenetil tudi podatek o naložbah zavarovalnic iz lastnih virov. Po
letu 2007 so imele namreč zelo mešane stopnje rasti, tudi s posameznimi občutnimi padci, v
letih 2011 in 2012 pa se je njihova vrednost glede na leto poprej občutno zvišala, leta 2012
za 9,2 odstotka.
V nadaljevanju bomo v Tabeli 1 predstavili gibanje višine naložb slovenskih zavarovalnic
v obdobju od leta 2010 do 2012 glede na posamezni vir financiranja, pri čemer pa bomo
izpustili naložbe slovenskih pozavarovalnic, ki so sicer do konca leta 2012 porasle na 575,2
milijona evrov (skupaj kritno premoženje in naložbe iz lastnih virov).
Tabela 1: Višina naložb slovenskih zavarovalnic v letih 2010, 2011 in 2012 (v mio EUR na
zadnji dan v letu)

Naložbe iz lastnih virov
Kritni sklad
Kritno premoženje
Skupaj

2010
443,7
2.839,1
1.646,6
4.929,4

2011
614,9
2.972,7
1.641,9
5.229,5

2012
671,4
3.210,3
1.715,6
5.597,3

Vir: AZN.
Opazimo torej lahko, da je bila stopnja rasti naložb slovenskih zavarovalnic v zadnjih treh
letih solidna, verjamem pa, da bodo podoben trend, ko bodo znani, potrdili tudi podatki za
konec leta 2013. Stanje je seveda precej drugačno kot v letih 2008 in 2009, ko smo se soočali
s precej nižjimi porasti obsega naložb. To je bilo v veliki meri posledica razmer, ki so vladale
na svetovnih finančnih trgih leta 2008 (predvsem v zadnjem delu tega leta) in v začetku leta
2009, je pa svetovna finančna kriza po svoje prisilila slovenske zavarovalnice, da so takrat
posegle po bolj konzervativni naložbeni politiki, po kateri so v primerjavi z zavarovalnicami z
evroobmočja že sicer slovele. Z velikostjo svojih naložb predstavljajo slovenske zavarovalnice
sicer kapljo v morje evropskih zavarovalnic, ki naj bi imele po podatkih združenja evropskih
zavarovalnic in pozavarovalnic za približno 8.400 milijard evrov naložb.
Spremembe pa se seveda niso dogajale le pri velikosti naložb slovenskih zavarovalnic,
zelo opazne so bile tudi v sami strukturi le-teh. V obdobju pred letom 2008, ko je na
kapitalskih trgih prevladovala še konjunktura, je tako že kazalo, da se bo delež državnih
vrednostnih papirjev med naložbami slovenskih zavarovalnic zmanjševal na račun
večjega deleža lastniških in drugih dolžniških vrednostnih papirjev, očitno pa je svetovna
finančna kriza ta trend zaustavila. Leta 2008 so tako slovenske zavarovalnice delež
zadevnih konzervativnejših naložb še nekoliko povečale, in sicer na približno 70 odstotkov
vseh naložb (gledano skupaj za kritno premoženje in kritne sklade). Glede na to, da se
na finančnih trgih v naslednjih letih vseeno obeta določeno izboljšanje, bi pričakovali,
da bodo zavarovalnice nekoliko sprostile svojo dokaj konzervativno naložbeno politiko,
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vendar pa podatki iz spodnje tabele kažejo, da se strukture naložb tudi v zadnjih treh letih
niso občutno spremenile. Pri tem smo očitno ubrali enako politiko kot večina evropskih
zavarovalnic, saj bomo lahko v nadaljevanju s slik 1 in 3 razbrali, da so tudi ostale evropske
zavarovalnice v letu 2008 povečale obseg konzervativnejših naložb in ga v letih zatem
tudi vzdrževale na podobnih ravneh. Pri tem je seveda treba poudariti, da je v posameznih
letih, kot je bilo na primer leto 2012, pozitivno gibanje delniških trgov in trgov obveznic
prav tako pripomoglo k povečevanju deleža oziroma vrednosti določenih vrst naložb v
strukturi naložb slovenskih zavarovalnic.
V nadaljevanju bomo v Tabeli 2 predstavili strukturo naložb kritnega premoženja in kritnih
skladov slovenskih zavarovalnic za obdobje od leta 2010 do 2012 po osnovnih naložbenih
kategorijah.
Tabela 2: Struktura naložb kritnega premoženja in kritnih skladov slovenskih zavarovalnic v
letih 2010, 2011 in 2012 (v % na zadnji dan v letu)
Kritni
sklad

Kritno
premoženje

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Državni papirji

33,9

30,8

32,9

26,8

25,2

30,4

Nepremičnine

0,6

0,7

0,7

2,5

2,1

2,3

Posojila

1,6

1,6

1,4

2,1

3,1

2,0

Dolžniški vred. papirji

26,3

26,8

25,8

20,9

24,2

27,1

Lastniški vred. papirji

29,4

29,1

31,5

12,8

10,6

9,3

Depoziti

7,1

9,5

6,3

13,3

16,2

10,3

Ostalo

1,1

1,5

1,4

21,6

18,6

18,6

Skupaj

100

100

100

100

100

100

Vir: AZN.
Iz tabele je lepo razvidno, da slovenske zavarovalnice v zadnjih treh letih deleža
najvarnejših naložb, se pravi depozitov in dolžniških vrednostnih papirjev, niso pretirano
spreminjale, morda le znotraj posameznih teh »varnejših« razredov oziroma znotraj
kritnega premoženja ali kritnih skladov. Zanimivo pa je, da je na kritnem premoženju
še vedno prisoten izredno velik delež postavke ostalo, ki je postala aktualna šele s
spremembo Zakona o zavarovalništvu (novela ZZavar-D, november 2007). Novela je
namreč kot dovoljeno obliko naložb kritnega premoženja predpisala tudi terjatve do
pozavarovateljev, skupaj s pozavarovateljevimi deleži zavarovalno-tehničnih rezervacij,
pri čemer pa ta postavka ostalo zajema tudi terjatve iz neposrednih zavarovalnih
poslov in ostalo. Zavarovalnice so v bistvu s tem izravnavale svoje nevarnosti pri drugih
zavarovalnicah in pozavarovalnicah, s čimer se je ustvarila večja varnost zavarovalniškega
sistema v primeru odstopanj letnih škod od povprečja. S tem pa se je seveda povečevala
izpostavljenost zavarovalnic kreditnemu tveganju, če pozavarovalnica ne bi imela dovolj
sredstev za izplačilo pozavarovalnine.
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3 OBSEG IN STRUKTURA NALOŽB V EVROPSKEM ZAVAROVALNIŠKEM PROSTORU
O velikosti in strukturi naložbenih portfeljev evropskih zavarovalnic, žal, nimamo na voljo
najnovejših podatkov. Dostopni so le podatki do konca leta 2011 ali do leta 2012, dejstvo pa
je, da je razvoj portfeljev evropskih zavarovalnic tesno povezan z vsesplošnim gospodarskim
razvojem, ki seveda vpliva na velikost premij v zavarovalniških sistemih in s tem posledično
tudi na tok sredstev v različne vrste naložb. Po podatkih evropskega združenja zavarovalnic
in pozavarovalnic (CEA) je velikost naložb evropskega zavarovalniškega sistema leta 2012
porasla za 8,6 odstotka oziroma s 7,6 trilijona evrov na 8,4 trilijona, pri čemer je imelo
zasluge za to tudi pozitivno poslovanje finančnih trgov, tako delniških kot obvezniških.
Pri tem je zanimivo, da več kot 60 odstotkov (približno 5,2 trilijona evrov) evropskih
zavarovalniških naložb izhaja le iz treh držav, in sicer iz Francije, Velike Britanije in Nemčije.
Dober pokazatelj vpliva pozitivnega poslovanja finančnih trgov na velikost naložbenih
portfeljev zavarovalnic je podatek, da so, recimo, italijanske zavarovalnice, katerih naložbe
sicer predstavljajo 6,3 odstotka naložb vseh evropskih zavarovalnic, leta 2012 povečale
vrednost svojih naložb za tri odstotke, čeprav so se jim celotne premije v tem istem letu
znižale za 4,6 odstotka.
Slika 1: Gibanje velikosti naložb evropskih zavarovalnic od leta 2003 do 2012

Vir: CEA.
Zanimivo pri tem je, da seveda pozitivno poslovanje finančnih trgov ni edini vir sredstev
za naložbe zavarovalnic, saj že tradicionalno vir zanje – in morda še bolj pomemben –
predstavljajo same zavarovalniške premije. Pomen slednjih je še toliko bolj očiten v času
slabega poslovanja finančnih trgov. Za same zavarovalnice je to zelo pomembno, saj lahko
ob stabilnih prilivih premij in ob dokaj predvidljivih odlivih iz naslova obveznosti tudi v časih,
ko so finančni trgi razpoloženi negativno, obdržijo ali celo kupujejo podvrednotene naložbe.
Na Sliki 2 bomo tako prikazali razmerje med gibanjem premije v evropskem zavarovalniškem
prostoru in gibanjem evropskih delniških trgov.
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Slika 2: Gibanje premije evropskih zavarovalnic v primerjavi z gibanjem evropskih delniških
trgov od leta 2006 do 2012

Vir: CEA.
Globalna gospodarska kriza, ki seveda ni mogla mimo finančnih trgov, pa je zelo vplivala
tudi na strukturo naložb evropskih zavarovalnic. Če pogledamo nekaj let nazaj, lahko
vidimo, da so ob koncu leta 2007 postali najpomembnejša naložbena komponenta v
portfeljih evropskih zavarovalnic lastniški vrednostni papirji. Tako so ponovno prevzeli leta
2002 izgubljeni primat nad dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki so takrat izkoristili učinek
finančne krize iz let 2000 in 2001, vendar pa njihova prevlada ni trajala dolgo. Že takoj
naslednje leto, se pravi leta 2008, ko so se evropske zavarovalnice prvič soočile s to še vedno
trajajočo gospodarsko krizo, je namreč glede na razpoložljivost posameznih podatkov
prišlo do nekaterih sprememb v strukturi naložb evropskih zavarovalnic. Vodilno vlogo so
spet prevzeli dolžniški finančni instrumenti. Struktura naložb se je najprej spremenila po
naravni poti, saj se je zaradi padca tržne vrednosti predvsem lastniških vrednostnih papirjev
spremenil njihov delež v skupni vrednosti vseh naložb v posameznih skladih oziroma
kritnem premoženju. Nadalje pa je do spremembe strukture naložb po našem mnenju prišlo
tudi zaradi aktivne naložbene in računovodske politike posameznih zavarovalnic, ki so dale
večji pomen stabilnosti in likvidnosti svojih naložbenih portfeljev kot njihovi donosnosti.
Na Sliki 3 je tako prikazana groba struktura naložb evropskega zavarovalniškega sistema,
pri čemer je lepo razvidno, da so se leta 2008 dejansko zgodile opisane spremembe. V
nadaljnjih letih navkljub temu, da se je gospodarska kriza umirila in poslovanje finančnih
trgov izboljšalo, do občutnejših sprememb ni prišlo. Slednje kaže na to, da se je dogajanje
iz leta 2008 močno zasidralo v naložbeno politiko evropskih zavarovalnic oziroma da na
naložbene odločitve še vedno pomembno vplivajo t. i . krizna leta. Pri tem vsekakor ne
moremo niti mimo vpliva, ki ga že napoveduje prihajajoča direktiva Solventnost 2, saj bo z
vidika kapitalskih zahtev v ospredje absolutno postavila oziroma ugodneje obravnavala bolj
konzervativne naložbe. Zanimivo je, da je do občutnejših sprememb prišlo samo v deležih
lastniških in dolžniških finančnih instrumentov (morda v določeni meri tudi pri posojilih,
vključno s hipotekarnimi, ki predstavljajo tretjo največjo skupino naložb), medtem ko je
preostalim trem vrstam naložb, se pravi nepremičninam, naložbam v odvisna in pridružena
podjetja in bančnim depozitom, uspelo obdržati njihove deleže na podobnih ravneh skozi
celotno navedeno obdobje.
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Slika 3: Gibanje strukture naložb evropskih zavarovalnic od leta 2002 do 2011

Vir: CEA.
4 UPRAVLJANJE Z NALOŽBAMI V SLOVENSKIH ZAVAROVALNICAH V LUČI KRIZE
SLOVENSKEGA BANČNEGA SISTEMA
Svetovna finančna kriza je na področju upravljanja z naložbami poleg že v drugem razdelku
omenjenih sprememb v strukturi naložb terjala svoj davek in povzročila vidne spremembe
še v drugih segmentih te aktivnosti slovenskih zavarovalnic. Nedvomno je treba omeniti
naložbe v strukturirane vrednostne papirje, katerih vrednost se je glede na podatke AZN
na ravni slovenskih zavarovalnic od konca leta 2007, ko je znašala 230,7 milijona evrov,
konstantno zniževala in konec leta 2012 padla na 162,4 milijona evrov. Do znižanja vrednosti
zadevnih naložb je prišlo tako zaradi predčasnih prodaj in njihovih odpoklicev kot tudi zaradi
znižanja vrednosti in posameznih slabitev teh naložb.
Občutno spremembo na področju upravljanja z naložbami slovenskih zavarovalnic je bilo
mogoče zaznati tudi na ravni naložb slovenskega zavarovalniškega sistema v tujini. Če so
slednje konec leta 2007 znašale 1.019,8 milijona evrov oziroma 30,25 odstotka vseh naložb
kritnega premoženja in kritnih skladov, so konec leta 2012 znašale 2.273,4 milijona evrov,
kar je predstavljalo že 46,15 odstotka vseh naložb kritnega premoženja in kritnih skladov.
Trend povečevanja naložb slovenskih zavarovalnic v tujini je bil očiten skozi vsa omenjena
leta, pri čemer je tu svojo vlogo ponovno odigrala svetovna finančna kriza. Dejstvo je, da so
se morale slovenske zavarovalnice ob njenem nastopu soočiti tudi s problemom ustreznega
upravljanja nekaterih svojih naložb, predvsem tistih manj likvidnih, tako da so se še dodatno
zavedle prednosti, ki jim jih ponujajo varne in likvidne naložbe. Slovenske zavarovalnice so
se tako v minulih letih najraje odločale za naložbe v državne obveznice, precej pogoste pa
so bile tudi podjetniške obveznice ter tržne obveznice bank in drugih uglednih finančnih
institucij s primerno bonitetno oceno.
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Tabela 3: Naložbe slovenskih zavarovalnic v tujini v letih 2007, 2009, 2011 in 2012 (v mio EUR
in % na 31. 12.)
Skupaj
Državni Dolžniški Lastniški
Skupaj
Posojila Ostalo naložbe
VP
VP
VP
naložbe
v tujini
2007 32,7
187,7
34,0
0,0
0,0
254,4 1.328,2
2009
91,4
134,2
25,4
0,0
0,9
251,5 1.576,5
2011 139,6
268,3
8,7
10,3
1,0
427,9 1.641,9
Kritno
premoženje brez
kritnih skladov

Kritni sklad

Delež
naložb
v tujini
19,15
15,95
26,06

2012

254,8

330,9

8,7

10,3

1,1

605,8

1.715,6

35,31

2007
2009
2011
2012

137,0
339,4
427,6
571,6

440,2
475,1
616,1
666,5

179,5
237,0
309,1
389,9

8,5
0,0
31,0
35,5

0,2
5,3
3,6
4,1

765,4
1.056,8
1.387,4
1.667,6

2.043,4
2.539,0
2.972,7
3.210,3

37,46
41,62
46,67
51,95

Vir: AZN.
Zanimivo je pogledati tudi, kako so posamezne slovenske zavarovalnice v minulih treh letih
prilagodile oziroma spreminjale strukturo svojih naložb, saj je od začetka svetovne finančne
krize vseeno minilo že nekaj časa. Precej jasno je razvidno, da so domače zavarovalnice tudi
po najbolj kriznih letih, se pravi po letu 2008 in 2009, večinoma obdržale bolj konzervativno
naložbeno politiko. Ob tem je treba omeniti tudi to, da se je struktura naložb še zlasti v prej
navedenih najbolj kriznih letih spremenila tudi po naravni poti, saj se je zaradi nesorazmerne
spremembe (padca) tržne vrednosti posameznih vrst naložb spremenil njihov delež v skupni
vrednosti vseh naložb v posameznih skladih oziroma kritnem premoženju. Nadalje pa se
je struktura naložb spremenila tudi zaradi aktivne naložbene in računovodske politike
posameznih zavarovalnic, ki so skladno z načeli upravljanja s tveganji pri upravljanju s sredstvi
in obveznostmi ter ob novonastalih razmerah glede stanja pokritosti zavarovalno-tehničnih
rezervacij dale še večji pomen stabilnosti in likvidnosti svojih naložbenih portfeljev pred
njihovo donosnostjo. V ta namen v naslednji tabeli povzemamo kratek pregled odstotka
posameznih vrst naložb za posamezne slovenske zavarovalnice, ki so bile pri tej enostavni
analizi pripravljene sodelovati s potrebnimi podatki. Pri tem je seveda treba omeniti, da so
same strukture naložb med posameznimi zavarovalnicami lahko precej različne, predvsem
je odvisno, za kakšno vrsto zavarovalnice gre (univerzalno, zdravstveno, življenjsko ...) in ali
gre v primeru podatka le za naložbe kritnega premoženja in kritnih skladov ali pa tudi za t. i.
lastne vire zavarovalnic. Iz samih trendov gibanj naložb pa je povsem jasno razvidno, da so
se prav vse slovenske zavarovalnice morale soočiti s svetovno finančno krizo in njenimi vplivi
na njihovo naložbeno politiko.
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Tabela 4: Gibanje strukture naložb za posamezne slovenske zavarovalnice v letih 2011, 2012
in 2013 (v % na zadnji dan v letu)

Tilia***
Pozavarovalnica Sava**
Vzajemna*
Zavarovalnica Maribor****
Triglav RE**
Zavarovalnica Triglav***

2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013

Lastniški VP
Dolžniški
in vzajemni Depoziti
VP
skladi
64,80
3,00
32,20
67,80
1,60
30,50
83,20
3,40
13,40
63,00
8,00
20,00
69,00
5,00
18,00
74,00
7,00
13,00
71,00
8,00
16,00
58,00
8,00
31,00
50,00
9,00
38,00
75,50
6,20
18,10
77,20
5,00
17,60
90,70
1,70
6,70
57,89
1,83
10,75
67,84
1,57
3,23
73,53
1,28
2,91
68,51
9,15
11,22
77,39
8,06
4,20
80,00
6,98
3,62

Nepremičnine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,83
0,78
0,74

Ostalo
Posojila (terjatve
...)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
4,00
3,00
4,00
2,00
4,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0,20
0,00
0,10
0,00
0,10
0,00
0,00
29,53
0,00
27,37
0,00
22,29
2,15
8,14
1,19
8,37
1,00
7,66

* Podatek za Vzajemno vključuje vse vire.
** Podatek vključuje le kritno premoženje.
*** Skupni ponderirani podatki za kritno premoženje in kritni sklad življenjskih zavarovanj.
**** Skupni ponderirani podatki za kritno premoženje, kritni sklad življenjskih zavarovanj in lastni viri.

Vir: Podatki zavarovalnic.
Tabela jasno kaže, da je večina slovenskih zavarovalnic tudi po tem, ko je svetovna finančna
kriza že pokazala svoje zobe in ko so se razmere na finančnih trgih umirile in se začele opazno
izboljševati, še vedno vodila dokaj konzervativno naložbeno politiko. Lahko celo rečemo, da
so v teh letih, ko so recimo delniških trgi večinoma izkazali pozitivne stopnje rasti, vodile
vsako leto strožjo naložbeno politiko. To je lepo razvidno predvsem iz naraščajočega deleža
bolj konzervativnih in s tem manj volatilnih naložb. Skoraj vse v zgornji tabeli navedene
slovenske zavarovalnice so tako v minulih treh letih povečale delež dolžniških vrednostnih
papirjev; izjema je bila samo ena, ki pa je v bistvu le zmanjšani delež dolžniških vrednostnih
papirjev nadomestila s povečanim deležem depozitov.
Z roko v roki z zgoraj navedenimi spremembami naložbene politike slovenskih zavarovalnic
pa je na področju upravljanja naložb v minulih letih potekal še en zelo očiten trend, in sicer gre
za povečevanje deleža naložb slovenskih zavarovalnic v tujini. Podatki iz Tabele 5 lepo kažejo,
da so vse zavarovalnice v minulih letih povečevale delež svojih naložb v tujini, pri čemer je
bil ta trend zelo skokovit. Dejstvo je, da so se zavarovalnice vedno bolj zavedale omejenosti
slovenskega finančnega prostora, ki je s svojo majhnostjo, nelikvidnostjo in po svoje tudi
netransparentnostjo postal za zavarovalnice enostavno premajhen. Ob dejstvu naraščajočih
sredstev, s katerimi zavarovalnice upravljajo, je ta problem postal še bolj očiten, prav tako
pa je ob povečevanju deleža dolžniških vrednostnih papirjev v portfeljih zavarovalnic prišlo
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do še bolj očitnega spoznanja, da je trg dolžniških instrumentov v Sloveniji izredno majhen,
aktivnega trgovanja sploh ni, močno pa na njem prevladujejo izdaje državnih obveznic.
Prav pomanjkanje likvidnih izdaj drugih vrst izdajateljev, kot so podjetja (čeprav se je v
zadnjih letih nekaj podjetij, kot so Petrol, Telekom, Gorenje, Mercator in Gen-I, sicer začelo
financirati z izdajami komercialnih zapisov) in finančni izdajatelji, je slovenske zavarovalnice
v njihovi naložbeni politiki usmerjalo v tujino. Poleg tega so doživele še izkušnjo s povečano
volatilnostjo slovenskih državnih vrednostnih papirjev, kar jih je še dodatno prepričalo, da
so svoje naložbe usmerile na tuje trge. Nekatere slovenske zavarovalnice, ki so v pretežni
državni lasti, so se poleg tega srečevale tudi z omejitvijo investiranja v domače lastniške
vrednostne papirje, in sicer zaradi veljavne prevzemne zakonodaje, kar je predstavljalo še
dodaten vzgib za povečevanje naložb v tujini.
Tabela 5: Delež naložb v tujini in Sloveniji za posamezne slovenske zavarovalnice v letih 2011,
2012 in 2013 (v % na zadnji dan v letu)

Tilia**

Pozavarovalnica Sava**

Vzajemna*

Zavarovalnica Maribor****

Triglav RE**

Zavarovalnica Triglav***

Naložbe v tujini
2,90
20,00
43,40
40,56
43,90
58,70
36,00
47,00
46,00
13,80
28,00
48,80
28,09
46,40
47,41
46,58
56,63
61,50

2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013

Naložbe v Sloveniji
97,10
80,00
56,60
59,44
56,10
41,30
64,00
53,00
54,00
86,20
72,00
51,20
71,91
53,60
52,59
53,42
43,37
38,58

* Podatek za Vzajemno vključuje vse vire.
** Podatek vključuje le kritno premoženje.
*** Skupni ponderirani podatki za kritno premoženje in kritni sklad življenjskih zavarovanj.
**** Skupni ponderirani podatki za kritno premoženje, kritni sklad življenjskih zavarovanj in lastni viri.

Vir: Podatki zavarovalnic.
Omenili smo že, da je slovenski trg dolžniških instrumentov precej slabo razvit, pri čemer
smo izpostavili tudi pomanjkanje izdaj vrednostnih papirjev finančnih izdajateljev, med
katerimi so seveda mišljene predvsem banke. Dejstvo je, da so bile naložbe slovenskega
zavarovalniškega sektorja v preteklosti že tradicionalno v velikem obsegu usmerjene v bančne
depozite in bančne dolžniške in lastniške vrednostne papirje. Takšna naložbena usmeritev
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je bila tudi odraz tradicionalnega povezovanja in sodelovanja bančnega in zavarovalniškega
sektorja, ki se je odrazila še v lastniški prepletenosti teh dveh sektorjev. Vendar pa se je prav
v zadnjih nekaj letih pokazalo, da se je s tem povečalo tveganje, da bi se težave slovenskega
bančnega sektorja prenesle tudi na poslovanje zavarovalniškega sektorja. Žal vsi podatki za
leto 2013 še niso znani, glede na AZN pa se je samo v letu 2012 izpostavljenost slovenskega
zavarovalniškega sektorja iz naslova naložb do slovenskega bančnega sistem zmanjšala za
29 odstotkov na 702,6 milijona evrov, pri čemer so v to številko vključene tako naložbe v
depozite kot tudi v lastniške in dolžniške vrednostne papirje ter ostale terjatve do bank.
Zadevno znižanje izpostavljenosti je na eni strani posledica aktivne naložbene politike
slovenskih zavarovalnic, ki so v luči povečanega tveganja slovenskega bančnega prostora
zniževale svojo izpostavljenost skozi zniževanje obsega posameznih vrst naložb, recimo
depozitov, kar je lepo razvidno iz Tabele 4. Prepričan sem, da bi slovenske zavarovalnice rade
znižale svojo izpostavljenost do slovenskih bank tudi skozi prodajo ostalega instrumentarija
teh bank (delnic in različnih vrst obveznic), vendar pa sta jim to onemogočala že prej
omenjena izredno slaba likvidnost slovenskega finančnega trga in pa nezanimivost tega
instrumentarija za kateregakoli drugega investitorja, predvsem seveda zaradi slabega stanja
slovenskih bank. Prav zato pa je prišlo do določenega znižanja izpostavljenosti slovenskih
zavarovalnic do slovenskih bank, saj so se vrednosti teh bančnih finančnih instrumentov v
zadnjih letih korenito znižale, slovenske zavarovalnice pa so bile prisiljene v slabitve ali celo
odpise vrednosti svojih naložb v teh finančnih instrumentih. Tiste slovenske zavarovalnice,
ki so bile poleg tega še imetnice lastniških vrednostnih papirjev ali podrejenih obveznic treh
največjih slovenskih bank, se pravi NLB, d. d., NKBM, d. d. in Abanke Vipe, d. d., pa je 18. 12.
2013 doletela še razlastitev imetništva finančnih instrumentov navedenih treh bank. Samo
podrejenih obveznic navedenih treh izdajateljev je bilo skupaj za 441 milijonov evrov, pri
čemer so bile slovenske zavarovalnice nedvomno med njihovimi pomembnimi kupci.
Predvidevamo lahko sicer, da je večina imetnikov teh vrednostnih papirjev le-te vsaj delno
slabila že v predhodnih letih, vsekakor pa je padec njihove vrednosti (oz. celo razlastitev)
pomembno vplival na poslovanje slovenskih zavarovalnic v minulem letu. Največji dve
zavarovalniški skupini v Sloveniji sta tako preliminarno objavili, da so znašale slabitve naložb
leta 2013 kar 33 milijonov evrov (Skupina Sava RE) oziroma 28,1 milijona evrov (Skupina
Triglav). Prva navaja, da je šlo v njihovem primeru v večji meri za slovenske podrejene bančne
obveznice, medtem ko lahko tudi za Skupino Triglav predvidevamo, da gre v določeni meri
za slabitev slovenskega bančnega instrumentarija. Bolj podrobne informacije o vplivu
slovenske bančne krize bomo najverjetneje dobili šele, ko bodo slovenske zavarovalnice
objavile revidirana letna poročila, vsekakor pa lahko že zdaj ugotovimo, da je kriza pomembno
vplivala na naložbeno politiko in same poslovne rezultate zavarovalnic. Na srečo so se v večini
slovenskih zavarovalnic že v predhodnih letih zavedali, da je treba okrepiti vse aktivnosti,
ki so povezane z upravljanjem s tveganji pri upravljanju s sredstvi in obveznostmi, ter so
ustrezno spremenili strukturo svojih naložb. Negativni vpliv krize slovenskega bančnega
sistema je bil zato obvladljiv.
5 SKLEP
Kriza slovenskega bančnega sistema zaradi tesne vzajemne povezanosti slovenskega
zavarovalniškega sektorja seveda ni mogla obiti, pri čemer je potrebno na vplive omenjene
krize najverjetneje gledati kar v luči globalne gospodarske krize. Slovenske zavarovalnice se
krizi navkljub tradicionalno konzervativnejši naložbeni politiki, če jih primerjamo z »vzorniki«
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z evrooobmočja, seveda niso mogle ogniti. V takšnih razmerah je bilo seveda jasno, da je
prišlo do nekaterih sprememb v strukturi naložb zavarovalnic, predvsem v smislu, da se je
povečal delež bolj varnih naložb. Prav tako se je občutno povečal delež naložb zavarovalnic
v tujini. S tega vidika je treba gledati tudi na spremembe v naložbeni politiki slovenskih
zavarovalnic zaradi krize slovenskega bančnega sistema. Dejstvo je, da so bile naložbe
slovenskega zavarovalniškega sektorja v preteklosti že tradicionalno v velikem obsegu
usmerjene v bančni finančni instrumentarij. Vendar pa lahko ugotovimo, da je na srečo že
izkušnja iz globalne gospodarske krize prepričala slovenske zavarovalnice, da pri upravljanju
svojih naložb niso zavzele bolj tvegane naložbene politike, kar je med drugim vključevalo
tudi zmanjšanje izpostavljenosti do slovenskih bančnih naložb. Izkušnje zavarovalnic s
slovensko bančno krizo pa bodo nedvomne zelo koristne, saj so ponovno povečale zavedanje
o nujnosti okrepitve vseh aktivnosti, ki so povezane z upravljanjem s tveganji pri upravljanju
s sredstvi in obveznostmi.
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VZPOSTAVITEV ZUNAJSODNEGA REŠEVANJA POTROŠNIŠKIH SPOROV
SKLADNO Z NOVO EVROPSKO ZAKONODAJO NA PODROČJU ZAVAROVALNIŠTVA
ESTABLISHMENT OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION MECHANISM
AND PROCEDURES IN ACCORDANCE WITH NEW EUROPEAN CONSUMER LEGISLATION
IN INSURANCE SECTOR
URŠKA ZUPANČIČ, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
V prispevku so uvodoma predstavljene temeljne novosti s področja reševanja potrošniških
sporov, ki izhajajo iz Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem
reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/
ES, in Uredba (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju
potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES,1 ki
sta bili sprejeti junija lani, in jih bodo morale države članice implementirati do 9. julija 2015.
Zatem je kratko prikazana obstoječa ureditev mehanizmov alternativnega reševanja
potrošniških sporov v Sloveniji, ob čemer je v ospredju ureditev na področju zavarovalništva.
V zadnjem delu so predlagane uskladitve glede na sprejeti Direktivo in Uredbo, ki bi jih
bilo treba vpeljati pri delovanju obstoječih organov za alternativno reševanje potrošniških
sporov s področja zavarovalništva, utemeljena pa je še smiselnosti obstoja teh mehanizmov
ločeno za področje zavarovalništva.
ABSTRACT
The paper begins with fundamental innovations in the field of dispute resolution for
consumer disputes arising from the Directive 2013/11/EU of the European Parliament
and of the Council on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending
Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC and Regulation (EU) No. 524/2013
of the European Parliament and of the Council on online dispute resolution for consumer
disputes and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC, which
was adopted last June and Member States will have to implement to 9 7 2015.
Furthermore, it briefly presents the existing regulation mechanisms of alternative dispute
resolution for consumer disputes in Slovenia, with a focus on regulation in the insurance
industry. The last part is a presentation of harmonization with regard to adopted Directive
and the Regulation, which the author considers to be necessary for the operation of existing
alternative dispute resolution for consumers the insurance sector and substantiate the
reasonableness of the existence of the mechanisms for separately for the insurance sector

1

Obe objavljeni v Uradnem listu Evropske unije L 165 z dne 18. 6. 2013.
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1 UVOD
Predstavljajmo si konkreten primer potrošnika, ki meni, da je zavarovalnica neutemeljeno
zavrnila njegov zahtevek za izplačilo zavarovalnine za dnevno odškodnino v višini 100 evrov.
Potrošnik se zoper odločitev pritoži v okviru internega pritožbenega postopka zavarovalnice
in zavarovalnica zahtevek zavrne. Potrošniku se postavi vprašanje, kakšna pravna sredstva
ima na razpolago ter s kakšnimi stroški in časovnimi okviri so povezana. Skladno z obstoječo
ureditvijo v sklopu mehanizmov za zunajsodno reševanje sporov ima na voljo postopek pri
mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja in pri Varuhu dobrih poslovnih
običajev v zavarovalništvu.. Kot prednost postopka pri mediacijskem centru oceni hitrost
postopka in brezplačnost, kot slabost pa, da ima zavarovalnica popolno diskrecijo, ali bo
podala soglasje za mediacijo, ter dejstvo da odločitev za zavarovalnico ni zavezujoča (ni
izenačena s pravnomočno sodno odločbo).2 Glede postopka pri varuhu oceni kot prednost,
da je hiter in brezplačen ter poteka neodvisno od diskrecije zavarovalnice, ali bo v postopku
sodelovala. Slabost navedenega postopka vidi v tem, da odločitev razen na načelni ravni ne
zavezuje zavarovalnice, prav tako ni v okviru postopka predvidena sklenitev poravnave. Ker
pa so iz pristojnosti izvzeti vsi spori iz zavarovalnih razmerij, bi se varuh, če bi od potrošnika
prejel pobudo, izrekel za nepristojnega, saj ni pristojen za odločanje v sporih iz zavarovalnih
razmerij. Če bo potrošnik neuspešen pri razpoložljivih možnostih zunajsodnega reševanja
sporov ali le-ti zaradi nesodelovanja zavarovalnice sploh ne bodo začeti, je tako mogoč še
sodni spor. Glede na sporni znesek v navedenem primeru slednjega ni ekonomično začeti,
saj je povezan s stroški odvetnikov, stroški izvedencev in sodnimi stroški ter z dejstvom, da
bo postopek trajal, saj sodni mlini že pregovorno meljejo počasi. Potrošnik bo tako mogoče
zaradi nezadovoljstva s postopkom prestopil h konkurenčni zavarovalnici ali se bo odločili,
da v prihodnje tovrstnega zavarovanja sploh ne bo več sklenil.
Argument, da predstavlja zunajsodno reševanje potrošniških sporov boljšo rešitev za obe
strani, ker dolgoročno vpliva na (boljši) odnos potrošnika do podjetja, tako dobi svojo težo.
V okviru širše javne koristi vpliva na zmanjševanje sodnih zaostankov in razbremenjuje
sodišča ter tako omogoča izvrševanje ene izmed temeljnih ustavnih pravic, in sicer sojenje
v razumnem roku. Po oceni Evropske komisije iz leta 2011, ko je začela pripravljati sveženj
zakonodajnih predlogov, na podlagi katerih naj bi potrošniki rešili spore s trgovci brez
sodišča, naj bi tako EU omogočili prihraniti 22,5 milijarde evrov na leto. Z dostopom do
kakovostnega sistema alternativnega reševanja sporov naj bi podjetja laže upravljala odnose
s strankami in krepila svoj ugled. Komisija je tako želela, da bi novi paket zakonov pripomogel
k povečanju zaupanja potrošnikov v vseevropski enotni trg, ki naj bi zagotavljal bogatejšo
izbiro ter boljše cene, kar posledično prispeva k rasti gospodarstva EU.3 Pri zunajsodnem ali
alternativnem reševanju sporov sodeluje neodvisna stran, kot je arbiter, mediator ali varuh
človekovih pravic.
V EU zdaj obstaja več kot 750 organov za alternativno reševanje sporov, vendar so v
nekaterih državah članicah na voljo le v določenih regijah ali le v posameznih sektorjih (npr.
finančne storitve ali telekomunikacije). Potrošniki in podjetja so s tovrstnim reševanjem
sporov kljub vsemu slabo seznanjeni. Na prvi pogled je potrošniku danih več možnost za
alternativno reševanje spora, ki naj bi ga varovale kot šibkejšo stranko na trgu, vendar zaradi
Skladno z 12. členom Pravilnika o delu mediacijskega centra in o postopku mediacij pri Slovenskem zavarovalnem
združenju na podlagi soglasja obstaja možnost sklenitev poravnave pred sodiščem ali sklenitev neposredno
izvršljivega notarskega zapisa.
3
Spletna povezava: europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1461_sl.pdf.
2
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neučinkovitosti ostajajo le mrtva črka na papirju.4 Stroški nerešenih sporov potrošnikov naj
bi po oceni znašali 0,4 odstotka BDP EU. Ti stroški obsegajo tudi stroške, ki jih imajo evropski
potrošniki zaradi težav pri nakupu iz drugih držav EU, za katere se ocenjuje, da znašajo od
500 milijonov do milijarde evrov.5 Med državami EU je Slovenija poleg Slovaške edina, ki
ni sprejela posebne zakonodaje o alternativnem reševanju potrošniških sporov in ki nima
temu namenjenega sistemsko določenega organa.6
2 NOVA EVROPSKA UREDITEV ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA POTROŠNIŠKIH SPOROV
Junija lani sprejeti Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta o alternativnem
reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (v nadaljevanju
Direktiva) in Uredba (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju
potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/E
(v nadaljevanju Uredba), rok za implementacijo katerih je juliji 2015, nalagata Sloveniji
dolžnost, da zagotovi ureditev zunajsodnega reševanja potrošniških sporov. Direktiva ureja
minimalne standarde, na podlagi katerih bodo potrošniki in trgovci lahko hitro, preprosto in
ceneje – brez sodnega postopka – rešili spor.
Direktiva je bila sprejeta na podlagi pogodbe o delovanju Evropske unije, in sicer temelji
predvsem na 114. členu. Iz uvodnih določb Direktive kot temeljni namen ureditve izhaja
povečanje zaupanja potrošnikov v notranji trg in uživanje njegovih koristi. Zato morajo
potrošniki imeti dostop do preprostih in poceni načinov za reševanje sporov, ki nastanejo
pri prodaji blaga ali opravljanju storitev. To naj bi veljalo tako za nespletne kot tudi spletne
transakcije, kar je še posebno pomembno pri čezmejnih nakupih potrošnikov.
Evropski parlament je ugotovil, da pred sprejetjem Direktive in Uredbe alternativno reševanje
sporov v Uniji še ni bilo dovolj in dosledno razvito, saj kljub priporočilu Komisije 98/257/ES
z dne 30. marca 1998 o načelih, ki veljajo za odgovorne organe v izvensodnih poravnavah
potrošniških sporov, in priporočilu Komisije 2001/310/ES z dne 4. aprila 2001 o načelih, ki
veljajo za izvensodne organe, odgovorne za sporazumno reševanje potrošniških sporov,
alternativno reševanje sporov na vseh geografskih območjih ali v vseh poslovnih sektorjih v
Uniji ni pravilno vzpostavljeno in ne deluje zadovoljivo.
V večini držav članic je znanje potrošnikov o reševanju potrošniških sporov pomanjkljivo,
tako da jih le malo ve, kako vložiti pritožbo pri zato pristojnih organih. V posameznih državah
članicah obstaja velika razlika med postopki, zunajsodno reševanje pa je še posebno
neuspešno pri reševanju čezmejnih sporov.7
Direktiva in Uredba sta medsebojno povezani in se dopolnjujeta. Direktiva dopušča tako
javno kot zasebno financiranje organov za zunajsodno reševanje potrošniških sporov, pri
čemer so lahko organi financirani s strani podjetij, podjetniških ali poslovnih združenj.
Državam članicam je dovoljeno, da organi določijo denarni znesek, s katerim se omeji dostop
do postopka zunajsodnega reševanja sporov, ki pa ne sme bistveno poslabšati dostopa
Lavrenčič, J.: Izvensodno reševanje potrošniških sporov, Podjetje in delo, letnik 2000, št. 6–7, str. 1417–1428.
Spletna povezava: europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1461_sl.pdf.
6
Spletna povezava: europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1461_sl.pdf.
7
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2013 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta
in Sveta o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/
ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov).
4
5

241

potrošnika do postopka.8 Pri potrošniških sporih gre predvsem za spore majhne vrednosti in
bi že sami stroški izvedenca nekajkrat presegli vrednost spora, če stroškov postopka sploh
ne upoštevamo.9
Direktiva dopušča vse znane oblike alternativnega reševanja sporov (arbitraže, mediacije,
poravnave idr.), najbolj zaželena pa je mediacija. Države članice bodo morale v skladu z
Direktivo določiti organ, ki bo zagotovil, da bo potrošniške spore obravnaval organ za
zunajsodno reševanje sporov, ki bo izpolnjeval minimalne standarde kakovosti Direktive in
bo zato lahko vključen na seznam pri pristojnemu organu, ki ga Komisija objavi na skupnem
seznamu v Uradnem listu Evropske unije. Državam članicam bo omogočeno, da se postopki
vodijo pred obstoječimi organi, ki ustrezajo standardom, ki jih določa Direktiva oziroma
se bodo ustrezno prilagodili tem zahtevam. Direktiva prav tako ne zahteva, da se za vsak
maloprodajni sektor ustanovi poseben organ.10 Direktiva z namenom, da bi bili zagotovljeni
sektorska in geografska pokritost, državam omogoča, da ustanovijo dopolnilne organe,
pristojne za reševanje sporov, za katere ni pristojen noben organ. Države članice bodo lahko
uporabile tudi organe s sedežem v drugi državi članici.
Direktiva opredeljuje tudi postopek reševanja sporov pri organih, pri čemer ne posega v
nacionalno zakonodajo, ki določa, da je sodelovanje v takšnih postopkih obvezno, če le
strankam ni tako onemogočeno sodno varstvo.11
Organi bodo morali imeti visoko kvalificirano osebje ter delovati nepristransko, pregledno,
učinkovito in pošteno. Osebje bo zato moralo imeti ustrezno znanje s področja alternativnega
ali sodnega reševanja sporov in razpolagati s splošnim pravnim znanjem. Neodvisnost
naj bi se zagotavljala z dovolj dolgim mandatom, za odpoklic le-tega pa bodo potrebni
utemeljeni razlogi.12 Osebje ne bo smelo prejemati navodil nobene izmed strank in bo
dolžno razkriti organu kakršnokoli nasprotje interesov. Če bo država članica dovolila, da
bo postopke zunajsodnega reševanja sporov po Direktivi, vodila fizična oseba, odgovorna
za reševanje sporov, ki bo prejemala plačilo ali bo zaposlena le pri posameznem trgovcu,
določa Direktiva še dodatne zahteve.13 Podjetja bodo morala potrošnike obvestiti o organu,
ki lahko obravnava morebitni pogodbeni spor s podjetjem, in na spletni strani omogočiti,
da vložijo pritožbo prek spleta. Zagotoviti bodo morala komunikacijo po elektronski pošti
za izmenjavo informacij v zvezi s sporom. Stranke se bodo lahko zastopale same, lahko pa
jih bo zastopal odvetnik ali tretja oseba.14 Rok za rešitev spora bo največ 90 dni. Pogoj za
začetek postopka bo predhodno končan interni pritožbeni postopek pri trgovcu. Odločitev
bo za stranki obvezujoča, le če bosta predhodno obveščeni o njeni zavezujoči naravi in bosta
podali predhodno privolitev, pri čemer ne bo potrebna izrecna privolitev trgovca, če bo
nacionalna zakonodaja določala, da je rešitev za trgovca obvezujoča.15 Organi za reševanje
sporov, ki bodo uvrščeni na seznam pri pristojnem organu, bodo morali tudi redno vsaki dve
leti poročati o številu sporov, uspešnosti postopkov, trajanju postopkov, ravni upoštevanja
izida postopkov, sistematičnih in bistvenih težavah, oceni učinkovitosti njihovih postopkov
in možnih izboljšavah, usposabljanju fizičnih oseb za reševanju sporov.
Peti odstavek 5. člena Direktive.
Vošner, B.: Alternativno reševanje potrošniških sporov de lege ferenda in de lega lata, diplomsko delo, UN PF
Maribor, 2009.
10
24. odstavek preambule k Direktivi.
11
1. člen Direktive.
12
6. člen Direktive.
13
Tretji odstavek 3. člena Direktive.
14
8. člen – učinkovitost.
15
10. člen Direktive.
8
9
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Uredba o spletnem reševanju sporov
Z Uredbo o spletnem reševanju sporov bo vzpostavljena vseevropska platforma za spletno
reševanje sporov (platforma SRS), ki bo potrošnikom in trgovcem zagotavljala enotno
vstopno točko za spletno reševanje sporov glede spletnih nakupov v drugi državi članici. Ta
evropska enotna vstopna točka bo samodejno poslala potrošnikovo pritožbo pristojnemu
nacionalnemu organu za zunajsodno reševanje sporov in omogočila rešitev spora v 30 dneh.
Potrošniki bodo imeli dostop do učinkovitega in poceni načina reševanja sporov s trgovci,
ne glede na vrsto kupljenega blaga ali storitve, način nakupa (na spletu ali drugače) ali kraj
nakupa (doma ali v državi članici). Potrošniki, ki kupujejo na spletu iz druge države članice,
bodo lahko pogodbene spore s trgovci v celoti rešili na spletu. Podjetja naj bi s tovrstnim
sistemom dostopa do alternativnega reševanja sporov lahko bolje upravljala odnos s
strankami in krepile ugled podjetja ter tako prihranila tudi stroške sodnih postopkov.16
Platforma bo dostopna v vseh evropskih jezikih na portalu Tvoja Evropa in17 bo ponujala
brezplačno elektronsko orodje, ki bo strankam in organu za reševanja spora omogočila
elektronsko komunikacijo, vodenje postopka ter prevode informacij. Objavljena bosta
elektronski obrazec za pritožbe in elektronski obrazce za sporočitev datuma prejema pritožbe
s strani organa, predmeta spora in izida postopka.
3 Zunajsodno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji
3.1 Obstoječa ureditev zunajsodnega reševanja sporov v Sloveniji
V Sloveniji sta trenutno veljavna Zakon o arbitraži18 in Zakon o mediaciji v civilnih in
gospodarskih zadevah,19 ki pa se posebej ne nanašata na spore med potrošniki in trgovci.
Zunajsodno ali alternativno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji do zdaj še ni celostno
zakonsko urejeno, čeprav je bilo z Resolucijo o nacionalnem programu varstva potrošnikov
2006 –2010 takratnemu Uradu za varstvo potrošnikov naložena vzpostavitev javne sheme
alternativnega reševanja sporov. Osnutek Zakona o alternativnem reševanju potrošniških
sporov iz leta 2008, ki je kot edino možnost za reševanje teh sporov predvidel razsodišče, je
bil deležen številnih kritik tako s področja teorije kot prakse. Nova Resolucija o Nacionalnem
programu varstva potrošnikov 2012–2017 je bila do zdaj tako edina pomembnejša podlaga
za vzpostavitev zunajsodnega reševanja sporov pri nas.20
3.2 Sektorska ureditev zunajsodnega reševanja sporov v Sloveniji
Zunajsodno reševanje sporov v RS se razvija po sektorjih in avtonomno pri panožnih
gospodarskih združenjih, pri čemer je prednost navedenega v neposrednem stiku s prakso.
Posamezne sektorske zakonodaje predvidevajo zagotovitev zunajsodnega reševanja sporov,
ki so po sektorjih udejanja različno. Tako je izdelan zunajsodni sistem reševanja potrošniških
Spletna povezava: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1461_sl.htm.
Rous, H.: Novi trendi EU glede alternativnega reševanje sporov prek spleta, Pravna praksa – 2014, št. 12, str. 16–17.
18
ZArb, Ur. l. RS, št. 45/2008.
19
ZMCGZ, Ur. l. RS, št. 56/2008.
20
Ur. l. RS, št. 42/12.
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sporov pri finančnih organizacijah: članice Združenja bank Slovenije imajo postopek pred
poravnalnim svetom, Slovensko zavarovalno združenje (SZZ) ima mediacijski center in Varuha
dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, Združenje družb za upravljanje investicijskih
skladov ima arbitražo, Gospodarska zbornica ima stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici,
Ljubljanska borza pa ima borzno arbitražo.
Tudi druga področja,21 razen finančnih, imajo zakonsko podlago za zagotovitev zunajsodnega
reševanja sporov, vendar pa skoraj na nobenem področju (tudi na zavarovalniškem ne) razen
splošne določbe za zagotovitev reševanja spor v obliki alternativnega reševanje ni določena
oblika. Ta je tako prepuščena posameznim institucijam. Obstoječo obliko oziroma način
pravni teoretiki in praksa kritizirajo kot neučinkovit, pomanjkljiv, sistemsko zgrešen ali celo
protiustaven.22
Kritika obstoječega sistema zunajsodnega reševanja sporov na področju finančnih storitev
je predvsem vprašljiva učinkovitost.23 Zadev naj bi bilo malo, čeprav očitno obstajajo številni
spori iz zavarovalnih razmerij, ki se rešujejo pred sodišči.
Tako iz Poročil o delu poravnalnega sveta pri Združenju bank Slovenije za zunajsodno reševanje
sporov med stranko in banko za leto 2012 in 2013 izhaja, da le-ta ni opravljal svoje funkcije.
Leta 2012 je obravnaval eno zadevo, leta 2013 pa nobene, saj se banke po spremembi akta
o ustanovitvi niso želele poravnavati. Kot izhaja iz poročila za leto 2013, stranke v zdajšnjih
okoliščinah nimajo nobene možnosti priti še do drugega mnenja, razen do odločitve sodišča,
kamor je pot ves čas odprta.
Združenje družb za upravljanje ima ustanovljeno stalno arbitražo, ki je pristojna za reševanje
sporov med družbo za upravljanje na eni strani in vlagatelji v investicijske sklade, ki jih
upravlja, oziroma neprofesionalnimi strankami, s katerimi je v pogodbenem razmerju v zvezi
s storitvami gospodarjenja s finančnimi instrumenti, na drugi strani. V okviru Pravilnika o
arbitraži je predviden tudi posredovalni postopek. Posredovalni postopek se začne in izpelje
pred arbitražo na predlog stranke, ne glede na obstoj ali veljavnost dogovora o arbitraži,
če se nasprotna stranka s takim postopkom strinja. Stranke plačajo stroške posredovalnega
postopka po enakih delih, razen če poravnava ali odločba arbitraže ne določa drugače (32.
člen Pravilnika). 24
Borzna arbitraža pri Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev ima pristojnost zagotavljati in
razvijati arbitražo in druge oblike alternativnega reševanja sporov. Potrošniki lahko pred
to arbitražo rešujejo le spore, ki izvirajo iz pravnega razmerja z borznoposredniško družbo,
banko ali družbo za upravljanje, ki so v svojih aktih le-to izbrale kot način zunajsodnega
reševanja sporov.25 Arbitri so strokovnjaki s tega področja.26 Spori pred borzno arbitražo se
rešujejo bodisi v posredovalnem bodisi v arbitražnem postopku. Pravilnik borzne arbitraže,27
ki je ustanovljena pri Ljubljanski borzi, prav tako ureja postopek posredovanja. Posredovanje
Kot na primer področje telekomunikacij, na področju katerih Zakon o elektronskih komunikacijah določa tudi
organ za zunajsodno reševanje sporov, in sicer Agencijo RS za poštne in elektronske komunikacije.
22
Galič, A.: Zunajsodno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji – med pomanjkljivim, sistemsko zgrešenim in
protiustavnim, Pravna praksa, št. 31–32, 23. 8. 2012, GV Založba, str. 6.
23
Ibid.
24
Spletna povezava: http://www.zdu-giz.si/uploads/clanki/Pravila_arbitraze_ZDU.pdf.
25
Vošner, B.: Alternativno reševanje potrošniških sporov de lege ferenda in de lega lata, diplomsko delo, UN PF
Maribor, 2009, str. 29.
26
Spletna stran: http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=585.
27
Vošner, B.: Alternativno reševanje potrošniških sporov de lege ferenda in de lega lata, diplomsko delo, UN PF
Maribor, 2009, str. 26.
21
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je zaželena oblika reševanja sporov. Vsak spor iz pristojnosti arbitraže se lahko predloži v
posredovanje posredniku posamezniku. Posredovalni postopek se začne in izpelje pred
arbitražo na predlog stranke ne glede na obstoj ali veljavnost dogovora o arbitraži, če se
nasprotna stranka s takim postopkom strinja. Predlog za začetek postopka vloži stranka, ki
želi posredovanje pred arbitražo, v obliki zahteve za posredovanje.
Stalna arbitraža pri Gospodarskih zbornici je edina splošna institucionalna arbitraža, ki
naj bi tako bila še najbolj približana institucionalnemu organu za alternativno reševanje
sporov, s pristojnostjo reševanja sporov z mednarodnim elementom. Stranke se lahko za
njeno pristojnost dogovorijo za vse gospodarske spore, ki izhajajo iz njihovih medsebojnih
poslovnih razmerij. Ni pa najprimernejša za reševanje potrošniških sporov, saj listo arbitrov
določa Gospodarska zbornica Slovenije, ki je reprezentativni organ podjetij, prav tako pa
tudi postopek ni brezplačen ali zelo poceni.
3.3 Zunajsodno reševanje sporov na področju zavarovalništva v Sloveniji in v Evropi
Podlaga za vzpostavitev zunajsodnega reševanja sporov v zavarovalniškem sektorju temelji
na 333. a28 členu Zakona o zavarovalništvu, ki zavarovalnicam nalaga, da vzpostavijo shemo
izvensodnega reševanja sporov med ponudniki zavarovalniških storitev in strankami
(potrošniki). ZZavar prav tako smiselno enako zahteva vzpostavitev zunajsodnega reševanja
sporov med posredniki in potrošniki.29 ZZavar odločitev o obliki in sestavi telesa, ki odloča v
sporu ter načinu ter postopku odločanja, prepušča zavarovalnicam, ki ga morajo predpisati
s svojim notranjim aktom ter ga javno objaviti v dnevnem tisku oziroma strokovnem tisku,
ki je namenjen potrošnikom. Zakon pa zavarovalnicam nalaga tudi vzpostavitev internega
postopka za reševanje pritožb zavarovalcev.
V zavarovalniškem sektorju delujejo trije organi za zunajsodno reševanje sporov, vsi v okviru
Slovenskega zavarovalnega združenja: varuh pravic s področja zavarovalništva, mediacijski
center in razsodišče, ki pa je pristojno le za reševanje sporov med zavarovalnicami oziroma
pozavarovalnicam. V primeru sklenitve zavarovalne pogodbe pri zavarovalnici Triglav, d. d.,
obstaja tudi možnost rešitev spora iz zavarovalnih in odškodninskih razmerij pred arbitražo
pri zavarovalnici Triglav, d. d.
Mediacijskem centru je podobno kot poravnalnemu svetu pri Združenju bank Slovenije
mogoče očitati neučinkovitost glede na maloštevilne postopke, ki potekajo pri njem,
predvsem iz razloga majhnega števila podanih soglasij za mediacijo. Skladno s Pravilnikom je
postopek neobvezujoč in mora nasprotna stranka – običajno zavarovalnica – podati soglasje
za sodelovanje.
Arbitražni postopek pri zavarovalnici Triglav, ki ga ureja Pravilnik o arbitraži pri Zavarovalnici
Triglav, d. d., se začne s tožbo in zaključi z izdajo odločbe, ki ima učinek pravnomočne sodbe,
Reševanje sporov med ponudniki storitev in potrošniki, 333.a člen:
(1) Zavarovalnice morajo vzpostaviti shemo izvensodnega reševanja sporov med ponudniki zavarovalniških storitev
in strankami (potrošniki).
(2) Obliko in sestavo telesa, ki odloča v sporu, način ter postopek odločanja predpiše zavarovalnica s svojim notranjim
aktom ter ga javno objavi v dnevnem tisku oziroma strokovnem tisku, ki je namenjen potrošnikom.
(3) Zavarovalnica mora v zavarovalnih pogojih objaviti informacijo o shemi izvensodnega reševanja sporov.
(4) Zavarovalnice morajo vzpostaviti interni postopek za reševanje pritožb zavarovalcev.
29
226. a člen ZZavar.
28
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na podlagi katere se lahko zahteva izvršba. Predpostavka za reševanje spora pred arbitražo
je le ena, in sicer dogovor o pristojnosti, ki ga skleneta zavarovalnica in oškodovanec,
zavarovanec. Ker gre le za arbitražo za zavarovance zavarovalnice Triglav, je tako uskladitev
njenega delovanja z zahtevami Direktive vprašljiva.
Reševanje sporov med zavarovalnicami in posredniki mora z vsebinskega in formalnega
vidika zadostiti enakim merilom kot zavarovalnice ter mora slediti modelu zavarovalnic z
upoštevanjem specifik zavarovalnoposredniškega razmerja. Pri Gospodarski zbornici, v
okviru katere deluje Združenje zavarovalnih posrednikov, je razvidno, da je v ustanavljanju
mediacijski center pri ZZPS.30 Trenutno pa deluje le razsodišče pri Slovenskem zavarovalnem
združenju, ki obravnava kršitve kodeksa dobrih poslovnih običajev. Razsodišče lahko na
nedopustno ravnanje opozarja z načelnimi stališči, po presoji prijavljenih kršitev pa lahko
obtoženim zavarovalnoposredniškim družbam izreče opomin oziroma javni opomin, v
primeru najtežjih kršitev pa se lahko odloči za izključitev obtožene družbe iz Združenja
zavarovalnih posrednikov Slovenije, ki je tudi javno objavljena.
Na področju reševanja potrošniških sporov so se tudi v zavarovalništvu začeli vključevati
komercialni zasebni ponudniki tovrstnih storitev, kot je Evropski center za reševanje sporov.31
Pri navedenem centru poteka postopek, ki je za potrošnika praviloma brezplačen in v
katerem se kombinirano uporabljata mediacija in arbitraža, vodi pa ga aktivni ali nekdanji
sodnik – mediator. Postopek je preprost, praviloma pisni in traja največ 30 dni, v vsakem
primeru pa se konča z dokončno odločitvijo o rešitvi spora, ki ima naravo pravnomočne
sodbe. Zavarovalnica pa mora kriti vse stroške postopka.
Znotraj EU obstaja mreža organov za reševanje finančnih sporov (banke, zavarovalnice,
investicijske družbe in druge finančne organizacije), in sicer »FIN-NET«, v katero pa ni vključen
noben slovenski organ. Mreža »FIN-NET«32 trenutno povezuje 56 nacionalnih organov iz 24
držav članic EEA, pristojnih za zunajsodno reševanje sporov v skladu s priporočilom Evropske
komisije iz leta 1998. Namen sistema je reševanje sporov oziroma pritožb iz razmerij s
ponudniki finančnih storitev iz druge države članice, tako da potrošnik posreduje pritožbo
telesu zunajsodnega reševanja sporov v državi, v kateri ima ponudnik sedež. Tovrstno rešen
spor potrošniku ne more odvzeti pravice do sodnega varstva. Na podlagi pregleda organov,
vključenih v predmetni sistem, je mogoče ugotoviti, da je največ organov za zunajsodno
reševanje sporov na področju zavarovalništva organiziranih kot varuh (ombudsman, in sicer
v Belgiji, Nemčiji, na Irskem, Poljskem, v Veliki Britaniji), kot mediator ali mediacijski center
je organ organiziran v Franciji, Luksemburgu, na Hrvaškem, kot arbiter oziroma arbitraža
je organiziran na Češkem, Madžarskem, na Portugalskem, kot poseben urad za pritožbe je
organiziran na Finskem, Islandiji, na Norveškem, Švedskem (nacionalni urad), Danskem, v
Estoniji, Španiji (v okviru generalnega direktorata za zavarovalnice in penzijske fonde), v Litvi
pa je organizirano zunajsodno reševanje v okviru državnega organa za varstvo potrošnikov.
Za spletno reševanje sporov je Evropska komisija izvedla projekt Electronical Consumer
Dispute Resolution – ECODIR, ki je namenjen spletnemu reševanju potrošniških sporov med
ponudniki storitev in potrošnikov, ki sta iz iste države. Postopek je povsem prostovoljen,
mediatorjevo priporočilo ne sme biti obvezne narave in ga mediator izda, če po postopku
pogajanj in mediacije ne pride do rešitve spora.33

Spletna stran: http://zzps.gzs.si/slo/mediacijski_center_pri_zzps, 16. 4. 2014.
Spletna stran: http://www.ecdr.si/slo/potrosniski-spori/, 16. 4. 2014.
32
Spletna stran: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/how_en.htm.
33
Več na spletni strani http://www.ecodir.org/.
30
31
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4 PREDLOG ZAKONA O ALTERNATIVNEM REŠEVANJU POTROŠNIŠKIH SPOROV
Skladno s sprejetjem obravnavanih pravnih aktov Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo pripravlja osnutek zakona, s katerim bo v slovenski pravni red prenesena
Direktiva. Glede na vsebino le-te bo tako zakonodajalcu prepuščeno, ali bo v slovenski pravni
red prenesel določene strožje zahteve, kot jih predvideva Direktiva, ter odločitev, ali bo na
državni ravni ustanovljen poseben organ za alternativno reševanje potrošniških sporov.
V zavarovalništvu zaradi specifičnosti področja gotova obstaja interes za vzpostavitev
panožnega oziroma sektorskega razsodišča. Takšna ureditev, bi bila načeloma boljša tudi za
potrošnike na področju zavarovalništva, saj bi takšne organ verjetno zagotavljal strokovnejše
in kompetentnejše odločevalce, ki se spoznajo na panogo,34 kar veča zaupanje potrošnikov
v takšen organ.
Obstoječi pravilnik o delu mediacijskega centra in o postopku mediacij pri Slovenskem
zavarovalnem združenju bi lahko z ustreznimi prilagoditvami gotovo zadostil postavljenim
standardom za uvrstitev na listo organov.
Kakšne pa naj bi bile konkretne spremembe glede na obstoječi pravilnik, ostaja v luči
novega predloga zakona, ki naj bi ga resorno ministrstvo pripravilo že v prvi polovici tega
leta, nedorečeno.
Glede na vsebino Direktive, ki kot rečeno določa minimalni uskladitveni standard, bi bilo
tako treba nekatera pravila mediacijskega centra prilagoditi, pri v nadaljevanju navedenih
vsebinah pa bi se lahko ohranila zdaj veljavna.
Za uspešnost razsodišča je temeljno, da gre za organ, v katerem sodelujejo neodvisni,
strokovni in kompetentni odločevalci, kar omogoči tudi pravnim laikom, da brez strokovne
pomoči vložijo pritožbo.
Temeljna postopkovna vprašanja v zunajsodnem reševanju sporov se nanašajo na
neodvisnost, učinkovitost, transparentnost, prostovoljnost, zakonitost ter kontradiktornost
delovanja organa.
4.1 Oblika zunajsodnega reševanja potrošniškega spora
Zunajsodno reševanje sporov je mogoče izvajati v različnih oblikah,35 pri čemer tudi Direktiva
ne predpisuje oblike, ki bi jo moral organ, ki bo reševal spor, izvajati, oziroma oblike, v
kateri bi moral biti organiziran. V državah članicah, kot je bilo že omenjeno, se zunajsodno
reševanje potrošniških sporov izvaja v veliko različnih oblikah, in sicer ombudsman, odbor za
potrošniške pritožbe, zasebne mediatorje, sheme v okviru združenja trgovcev, specializirane
arbitraže za reševanje potrošniških sporov.36
Strokovnjaki s področja zavarovalništva, bi bili gotovo dobrodošli pri življenjskih in naložbenih zavarovanjih, kjer
gre za specifične teme, ki terjajo določeno znanje.
35
Poznamo zgodnjo nevtralno oceno (sodišče imenuje nevtralnega ocenjevalca), obvezno nezavezujočo arbitražo,
mini sojenje (metoda vključuje primesi pogajanj), sumarno porotno obravnavo, poravnalni narok, privatnega
sodnika, poravnalni teden, adversarne predstavitve spora, ombutsmana, mediacijo-arbitražo in mediacijo.
36
Več o tem Galič, A.: Kako vzpostaviti mehanizem zunajsodnega reševanja potrošniških sporov, Podjetje in delo,
letnik 2012, številka 6–7, str. 1473.
34
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Glede na obstoječi način zunajsodnega reševanja sporov pri Slovenskem zavarovalnem
združenju, in sicer mediacija37 ter v postopku pri Varuh pravic s področja zavarovalništva,
je oblika ustrezna. Lahko pa se porodi vprašanje, ali bi lahko vzpostavili še kakšno obliko
(mehanizem) ali celo z njo nadomestili obstoječe.
Mediacija je sicer v praksi najpogosteje uporabljena metoda zunajsodnega reševanja
sporov, upošteva interese obeh strank, stranki sta v postopku aktivni – se dogovarjata sami,
ob pomoči mediatorja. Cilj ni sprejetje kakršnekoli odločbe, bistvena je pomoč strankama,
da se sporazumeta (skleneta poravnava). Prav tako rešitev formalnopravno ni zavezujoča.
V skladu z Direktivo bi bila tudi ustanovitev stalne arbitraže. Arbitraža spada med drugo
vrsto postopkov, pri katerih je izdana obrazložena odločitev.
Prednost arbitraže na splošno je, da stranki prepustita odločitev arbitražnemu senatu
oziroma arbitru, ki ga stranki izbereta sami in ki (razen že pri obstoječih arbitražah) odloči
po postopku in pravilih, izbranih s strani strank, njegova odločitev je dokončna in za stranki
zavezujoča ali pa je zavezujoča le za trgovca. Pri mehanizmih za zunajsodno reševanje sporov,
ki so avtonomno vzpostavljeni pri gospodarskih združenjih, gre le za posredno zavezujoče
odločitve, saj če trgovec prekrši obveznost spoštovanja odločitev organa alternativnega
reševanja sporov, s tem prekrši zavezo, ki jo je sprejel z včlanitvijo v združenje. Tako so lahko
negative posledice lahko objava odločbe, denarna kazen, izključitev.38
Pravna narava odločitev, ki so sprejete v postopkih potrošniškega zunajsodnega reševanja
sporov, je različna, in sicer obstajajo neposredno ali posredno zavezujoče ter nezavezujoče
odločitve organov.39 Direktiva ne posega v obliko postopkov zunajsodnega reševanja sporov
v posamezni državi članici in dopušča zakonodajalcem, da se odločijo, ali bodo na listo
organov uvrstili tudi organe, ki sprejemajo zavezujoče odločitve. Ne glede na navedeno pa
mora zakonodajalec v Sloveniji upoštevati tudi 23. člen Ustave, ki določa pravico do sodnga
varstva, saj bi bila zakonska zahteva, da se mora trgovec podrediti postopku nesodnega
organa, katerega odločitev je zavezujoča, v nasprotju z navedeno ustavno pravico.40
Dokončnost odločitve je lahko prednost – spor se reši –, lahko pa je slabost – določeno
tveganje, če se stranka z njo ne strinja. Če je članstvo v gospodarskem združenju prostovoljno,
je takšen sistem skladen z ustavno pravico do sodnega varstva, saj trgovec prostovoljno
sprejme obveznost spoštovanja tudi zanj neugodne odločitve.
Velja, da je, če se želi, da spor reši neodvisna strokovna oseba v določenem formalnem
postopku, po vnaprej znanih pravilih in da je rešen dokončno, ustreznejša arbitraža.
Če so stranke pripravljene spor v večji meri reševati same – z usmerjanjem in pomočjo
mediatorja, pri čemer naj bo rešitev v korist obeh strank –, če je vsaka pripravljena malo
popustiti, odločitev pa naj ne bo dokončna, je ustreznejša mediacija.41
Mediacija je skladno s pravilnikom oblika alternativnega reševanja sporov s pomočjo nevtralne strokovne osebe,
ki ne more izdati zavezujoče odločbe, ampak s svojim delovanjem v neformalnem postopku udeležencem pomaga
doseči sporazum, ki spor razrešuje oziroma na novo ureja medsebojne pravice in obveznosti.
38
Navedeno delo Galič, A., str. 1473.
39
Galič, A.: Kako vzpostaviti mehanizem zunajsodnega reševanja potrošniških sporov, Podjetje in delo, letnik 2012,
številka 6–7, str. 1473.
40
Prav tam Galič, A., str. 1474.
41
Spletna stran: http://mediacija.si/index.php?option=com_content&view=article&id=154:10-vpraanj-o-arbitrai&
catid=59:arb&Itemid=69, 8. 4. 2014.
37
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Preprostejši je sistem z neobveznimi odločitvami, pri čemer se izvršitev takšne odločbe
razsodišča zagotovi z grožnjo javne objave na t. i. črni listi, če trgovec ne izvrši odločitve.
Tak sistem je po izkušnjah v drugih državah članicah lahko neučinkovit predvsem, če gre za
trgovce, ki vseskozi delujejo na meji zakonitosti. 42
Skladno z navedenim bi bila lahko v okviru SZZ poleg mediacijskega centra ustanovljena
tudi stalna arbitraža (saj Direktiva zahteva, da mora biti trajno ustanovljen organ), za stranke,
ki želele odločanje po vnaprej določenih pravilih in bi želele dokončno in zavezujočo in
izvršljivo odločitev. Pravila pa bi morala določati, da obstaja vsaj glede najhujših procesnih
kršitev možnost sodnega nadzora skladno s pravico do poštenega sojenja po 6. členu
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Ker je včlanitev v SZZ prostovoljna, tako
tudi zavezujoča narava arbitražne odločbe ne bi predstavljala kršitve ustavne pravice do
sodnega varstva.
4.2 Pristojnost
Če bo zakonodajalec določil denarni prag za pristojnost organov (v predlogu zakona iz leta
2008 je bil minimalen prag 50 EUR in maksimalen 5000 EUR), bo le-tega smiselno določiti v
pravilniku oziroma ga bo treba določiti, če bo vrednost zahtevka procesna predpostavka za
obravnavo zadeve.
4.3 Financiranje
Obstoječe financiranje organov v okviru SZZ je skladno z Direktivo, saj ta ne prepoveduje,
da bi bili organi za alternativno reševanje sporov financirani s strani poklicnih organizacij.
Mediacijski center ima v ta namen namenska sredstva tudi predvidena v okviru finančnega
načrta SZZ.
4.4 Stroški
Skladno z zdajšnjimi pravili kritje vseh stroškov mediacijskega postopka zagotovi SZZ iz
namenskih sredstev SZZ, pri čemer udeleženci postopka krijejo lastne stroške in stroške
svojih pooblaščencev ali zakonitih zastopnikov.43 Direktiva določa, da mora biti postopek
za potrošnika brezplačen ali dostopen po simbolični ceni. Glede na navedeno obstoječih
pravil ne bi bilo treba spreminjati. Če bi se število sporov, ki bi se reševali v okviru SZZ,
občutno povečalo, bi lahko vpeljali simbolično plačilo, in sicer predvsem za kritje osnovnih
administrativnih stroškov ter v izogib stroškom, ki nastanejo zaradi strank, ki postopka ne
vzamejo resno – t. i. kverulantarskim strankam.

42
43

Drol-Novak, Ž., nav. delo, str. 12.
16. člen Pravilnika o delu mediacijskega centra in o postopku mediacij pri Slovenskem zavarovalnem združenju.
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4.5 Dostopnost preko spleta
Mediacijski center nima zagotovljene dostopnosti postopka preko spleta in tako večina
komunikacije, vključno z vložitvijo predloga za začetek postopka mediacije, ne more potekati
elektronsko, ampak le pisno. Obstoječi sistem bo zato treba dopolniti.
4.6 Zahteva po enaki ravni varstva in pravic potrošnikov tako v domačih kot čezmejnih
sporih
Uredba zavezuje tudi tiste zavarovalnice, ki imajo omogočeno sklepanje pogodb preko
spleta, da v zvezi z njimi potrošnike obvestijo o obstoju platforme za spletno reševanje
sporov ter da objavijo elektronsko povezavo do te platforme na svojem spletnem mestu in
to informacijo navedejo v svojih splošnih pogojih.
4.7 Imenovanje mediatorjev44
Če bo zakonodajalec odločil, da se za organ, skladen z Direktivo in s tem uvrščen na listo,
uvrstijo tudi organi, pri katerih bodo odločale (tudi) osebe, zaposlene pri trgovcu, bo treba
Pravilnik dopolniti zaradi zagotovitve neodvisnosti in nepristranskosti, v vsebini, skladni
s tretjim odstavkom 6. člena Direktive. Mediatorji bodo morali biti na listo mediatorjev
imenovani s strani kolegija, ki ga sestavlja enako število zastopnikov potrošniških
organizacij in zastopnikov organov. Po zdaj veljavnih pravilih bi to lahko bil strokovni svet,
katerega sestavo bi morali morda prilagoditi, saj bi se lahko štel za pristranskega tajnik,
ki je zaposlen pri SZZ. Mediatorji pa bi morali biti imenovani na listo mediatorjev vsaj za
dobo treh let.
Dopolniti bo treba pravilo glede nasprotja interesov, in sicer bo morala biti navedena izrecna
zahteva, da mediator nemudoma razkrije vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na njegovo
nepristranskost ali neodvisnost. V tem primeru bo moralo biti tudi predpisano, da odločevalca
nadomesti druga oseba ali pa da stranki kljub s seznanitvijo z obstojem morebitnega
navzkrižja interesov temu ne nasprotujeta.45 Glede na navedeno bo treba dopolniti Pravilnik
v zvezi z imenovanjem mediatorjev.
4.8 Načelo učinkovitosti
Učinkovito reševanje sporov pomeni, da razsodišče odloči, ali je prišlo do kršitve pravic
potrošnika, v čem je bila kršitev, ter odredi, kaj mora kršitelj storiti, pri tem pa mora biti
zagotovljeno uresničevanje odločitev razsodišča. 46

21. člen Pravilnika.
6. člen Direktive, prvi in drugi odstavek.
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Drol-Novak, Ž.: Alternativno reševanje potrošniških sporov, Pravna praksa, št. 2003, 12. 6. 2008, str. 11.
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V Direktivi je načelo učinkovitosti široko zapisano47. Bistevna razlika pa je, da je v Direktivi
izrecno določen maksimalni rok, za rešitev spora, in sicer 90 koledarskih dni od datuma
prejema popolne dokumentacije. V tem delu bo treba Pravilnik dopolniti.
4.9 Preglednost postopkov
V zvezi s preglednostjo postopkov48 Direktiva nalaga organom za reševanje sporov, da
morajo na svojih spletnih straneh objaviti osnovne informacije o postopku in tudi letna
poročila, ki morajo vsebovati podatke o številu sporov, sistematičnih težavah pri postopkih
in priporočila, kako jih odpraviti v prihodnje, podatke o deležu sporov, katerih obravnavo
je organ zavrnil, in razloge za zavrnitev, podatke o deležu rešitev, predlaganih v korist
potrošnika, ravni upoštevanja izida postopka, povprečnem trajanju sporov. Glede na
podatke, ki jih mediacijski center ali varuh objavljata na spletni strani, bo treba za uskladitev
objavljene podatke bistveno prenoviti in dopolniti, predvsem pa pripraviti javno letno
poročilo. Mediacijski center bo moral skladno z Direktivo vzpostaviti tudi sodelovanje in
čezmejno sodelovanje z organi za zunajsodno reševanje sporov drugih držav članic.
5 SKLEP
Več kot petdeset let zatem, ko je J. F. Kennedy v svojem govoru v ameriškem kongresu
opredelil pet temeljnih področij varstva interesov potrošnikov, in sicer pravico do varstva
zdravja in varstva pred nevarnim proizvodi, pravico do informiranja, pravico do varstva pred
zavajanjem, pravico do varstva ekonomskih interesov potrošnikov in učinkovitega pravnega
varstva, ki so bile v grobem tudi vodilo evropskih programov za varstvo potrošnikov,49 bi lahko
trdili, da sistematično varstvo potrošnikov še ni v celoti zagotovljeno. Navedena pravica do
učinkovitega pravnega varstva sploh v primeru čezmejnih sporov, ki so na velikem evropskem
trgu pogosti, v večji meri ni zagotovljena. V Sloveniji je glede na dolgotrajne sodne postopke
in neučinkovit sistem zunajsodnega reševanja potrošniških sporov učinkovito pravno varstvo
potrošnikov najprej izziv za zakonodajalca in nadalje za vse posamezne panoge.
Glede na posebnost zavarovalniške panoge v primerjavi z drugimi panogami, v katerih je
potrošnik naročnik in plačnik blaga in storitev, so strokovni, z zavarovalniškim znanjem
opremljeni in učinkoviti panožni organi za zunajsodno reševanje sporov nujno potrebni in
predstavljajo dodano vrednost, verjetno predvsem na področju življenjskih in naložbenih
zavarovanj. Z manjšim številom sodnih sporov z zavarovanci se gotovo lahko znižajo tudi
stroški zavarovalnic, predvsem pa se vzpostavljata večje zaupanje in trajnejši poslovni odnos
med potrošniki in zavarovalnicami.
Implementacija Direktive in dejansko izvajanje zakonodaje v okviru organov za reševanje
zunajsodnih sporov na področju zavarovalništva bosta pokazala, kakšna je resnična dodana
vrednost in učinkovitost postopkov tako za potrošnike kot za podjetja tudi v zavarovalniškem
sektorju, kjer so spori del vsakdanje prakse. Menim, da obstoječi organi, ki pri Slovenskemu
zavarovalnemu združenju rešujejo potrošniške spore, in pravila njihovega delovanja,
8. člen Direktive.
7. člen Direktive.
49
Možina, D.: Kaj je narobe z Zakonom o varstvu potrošnikov, Podjetje in delo, GV Založba, letnik 2012, številka 6–7,
str. 1437.
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predstavljajo osnovo za dosego cilja ustreznega zunajsodnega varstva potrošniških sporov,
ki pa jo bo treba glede na zahteve zakonodajalca dodatno prilagoditi in dopolniti, tako da bo
zunajsodno reševanje sporov dejansko postalo učinkovito v smislu čim večjega deleža sporov,
ki bodo rešeni pred temi organi. Pri pripravi sprememb pravil o delovanju teh organov pa bi
bilo treba poleg zakonskih okvirjev gotovo pridobiti tudi mnenja in predloge zavarovalniške
stroke in stroke s področja zunajsodnega reševanja sporov, predvsem z vidika, kako povečati
delež začetih in uspešno razrešenih sporov.
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SKLADNOST: BREME ALI PRILOŽNOST?
COMPLIANCE: BURDEN OR OPPORTUNITY?
DR. GORAN ŠUŠNJAR, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d.

POVZETEK
Preučevanje dejavnikov, ki vplivajo na pozitiven odnos do sprejemanja zunanjih in notranjih
predpisov in specifično do informacijske varnostne politike, je aktualno za informacijsko
intenzivne panoge, kot je zavarovalništvo. Upoštevajoč nekatere teorije vedenja so
opredeljeni ključni dejavniki, ki vplivajo na posameznika, da upošteva določbe informacijske
varnostne politike. Na podlagi teh dejavnikov so predlagani organizacijski ukrepi, ki
spodbujajo zaposlene, da delujejo v skladu s sprejeto informacijsko varnostno politiko.
Ukrepi so na kratki rok morda videti bolj kot breme, a dolgoročno lahko predstavljajo
priložnost za izboljšanje poslovanja.
ABSTRACT
Research on factors important for compliance with external and internal norms (regulations,
laws, internal procedures), particularly with information security policy (ISP), is relevant for
heavy information based business like insurance industry. Some key factors are detected
from theories of human behavior that have significant influence on employees intention to
act in compliance with ISP. Based on this factors few organisational practices are suggested
that stimulate employees to act according demands of valid ISP. For a short time these
practices look more like a burden; livelong they become really opportunities to improve
organisational work practices.
1 UVOD
Zavarovalništvo je v veliki meri regulirana dejavnost: s temeljno zavarovalniško zakonodajo
je bilo že pred prihajajočo direktivo Solventnost 2 določenih precej zahtev do zavarovalnic.
Varstvo osebnih podatkov in preprečevanje pranja denarja, zaščita potrošnikov, varstvo
intelektualne lastnine ter davčna zakonodaja dodatno terjajo uvedbo ukrepov, s katerimi
naj bi zavarovalnice omilile ali celo preprečile ključna poslovna tveganja in specifično tudi
tveganja s področja informacijske varnosti.
Organizacije (zavarovalnice) se poslužujejo številnih organizacijskih intervencij, s katerimi
se zoperstavljajo grožnjam v okolju in usklajujejo svoje poslovanje z vse večjimi zahtevami
regulatorja, kot so oblikovanje posebnih služb in delovnih mest, namenjenih prav
zagotavljanju skladnosti, vzpostavitev normativnega okvirja, uvedba programske opreme
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za podporo aktivnostim za zagotavljanje skladnosti ali različnih tehnoloških ukrepov (od
raznovrstnih identifikacijskih kartic, posebnih fizičnih območij z omejenim dostopom, do
programske opreme za spremljanje uporabniškega dela ali simuliranje finančnih modelov,
enkripcije podatkov, digitalnih potrdil in podobno) (Pahnila et al., 2007; Kirsch & Boss, 2007).
Te aktivnosti pomenijo »obremenitev« osnovnega poslovanja in neposredno ali posledično
povzročajo stroške, po drugi strani pa prizadevanja za ureditev procesov v skladu z dobro
prakso, h kateri spodbujajo zakonodaja in drugi predpisi, pripomorejo k večji transparentnosti,
urejenosti in posledično k učinkovitosti procesov, in to ob nižjem tveganju.
Raziskave kažejo na pomemben vpliv zaposlenih pri zlorabah in malomarni ali nenamenski
uporabi informacijskih virov (Myyry et al., 2009; Vance et al., 2010; Herath & Rao, 2009 a;
Bulgurcu et al., 2010). Posledice takih dejanj so lahko izjemno negativne in v izrednih
primerih lahko za zavarovalnico pogubne. Urediti procese v skladu z dobro prakso, zakoni
in predpisi pomeni predvsem pripraviti zaposlene do tega, da delujejo drugače. Pokazalo
se je, da sami tehnološki ukrepi niso dovolj, zato v zadnjih letih pridobivajo na pomenu tudi
organizacijski prijemi, namenjeni usmerjanju zaposlenih k delovanju v skladu z internimi in
eksternimi pravili, ki ne vključujejo le tradicionalnih mehanizmov nadzora (Herath & Rao,
2009 a; Bulgurcu et al., 2010).
Akademski raziskovalci že dlje preučujejo dejavnike, ki vplivajo na pozitiven odnos do
sprejemanja zunanjih in notranjih predpisov, in njihove medsebojne povezave. Ob boljšem
poznavanju teh dejavnikov lahko delodajalci laže usmerjajo in spodbujajo zaposlene k
želenemu delovanju.
V nadaljevanju prispevka bodo najprej obravnavana nekatera splošna dejstva glede
skladnosti (opredelitev pojma in načelo pristopa k zagotavljanju skladnosti z vidika nekaterih
teorij vedenja), predstavljeni dejavniki, ki vplivajo na pozitiven odnos posameznika do
upoštevanja pravil, zapisanih v politiki, in odnosi med njimi Na koncu bodo analizirani ukrepi,
s pomočjo katerih je mogoče spremeniti delovanje zaposlenih, in prikazane možne koristi
ter morebitne negativne posledice.
2 OPREDELITVE IN NAČELA SKLADNOSTI
Foorthuis (2012), ko govori o skladnosti, omenja različno razumevanje pojma: nekateri
avtorji se osredinjajo le na upoštevanje zakonov in predpisov, drugi poudarjajo spoštovanje
predpisov na splošno, tako da so upoštevani tudi industrijski standardi in notranji predpisi.
Omenjeni avtor opredeli skladnost kot mero soglasja med vedenjem nekega subjekta (ali
nekim produktom) in predefinirano, relevantno in izrecno normo. Norma je lahko pravilo,
predpisani postopek, dogovor, standard, smernica, načelo, zakonodaja ali drug predpis.
Skladnost (ang. compliance) se pojavlja ob izrecno oznanjeni zahtevi po spoštovanju norm,
v drugem pomenu (ang. conformity) pa gre za ponotranjeno soglasje z normo tudi ob
odsotnosti izrecne zahteve.
Pri informacijski varnosti se pojem skladnost uporablja predvsem ob omembi varnostne
politike ali internih predpisov, ki določajo vloge in odgovornost zaposlenih za zaščito
informacij in tehnoloških virov v organizaciji. Varnostna politika tako obsega postavljena
pravila, ki se nanašajo na specifične varnostne zadeve, in predstavlja navodila zaposlenim,
kako naj ravnajo z informacijskimi in tehnološkimi viri. Skladnost z informacijsko varnostno
politiko tako pomeni spoštovanje pravil in navodil o ravnanju z informacijskimi viri.
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Tyler in Blader (2005) navajata dve strategiji, kako zagotoviti spoštovanje pravil in smernic:
ena je navzven usmerjeni model ukazov in nadzora, ki temelji na pravilih, kaznovanju,
usposabljanju in poročanju; druga pa navznoter usmerjeni samoregulatorni model, ki
poudarja vrednote in integriteto. Prva strategija je usmerjena v posameznika in organizacijske
intervencije so namenjene temu, da deluje v skladu z normo, tudi če je sam ne sprejema kot
upravičeno; druga pa je usmerjena v spreminjanje odnosov med zaposlenimi, organizacijske
kulture ter poskuša vzpostaviti legitimnost posameznih norm na podlagi korektnih in
pravičnih odnosov med zaposlenimi.
V ozadju teh strategij in njihovih kombinacij so različne teorije človeškega vedenja, s katerimi
se poskuša pojasniti pripravljenost spoštovati interna pravila ali zunanjo regulativo.
Prvi pristop, ki izhaja iz tradicionalne ekonomske teorije, temelji na predpostavki, da je človek
(zaposleni) racionalno bitje, ki poskuša maksimizirati svoje dosežke v delovnem okolju, ker je
spodbujen z viri (nagradami in kaznimi), ki mu jih nudi organizacija, v kateri deluje.
T. i. svarilna teorija (ang. Deterrence Theory), ki je značilna predvsem za kriminologijo,
pojasnjuje, zakaj se posameznik odloči ali ne odloči za neskladno dejanje: kot racionalno
bitje bo sicer izbral tisto, kar se mu splača, kar mu prinaša korist, a le takrat, če ocenjuje,
da je verjetnost, da bo njegovo morebitno neskladno dejanje razkrito, nizka, posledice
morebitnega razkritja pa neusodne in se ne zgodijo takoj.
Teorija zaščitne motivacije (ang. Protection Motivation Theory, PMT) pojasnjuje odziv
posameznika na grožnjo, ki temelji na dveh ocenah: prva je ocena grožnje, ki vsebuje
določitev resnosti (posledic uresničitve) in podvrženosti (verjetnosti uresničitve); druga je
ocena možnega odgovora na grožnjo, ki vključuje vrednotenje učinkovitosti konkretnega
ukrepa ter lastnih zmožnosti za njegovo izvedbo. Druga ocena se izvaja le, če so rezultati
prve značilni.
Teorija racionalne izbire (ang. Rational Choice Theory, RCT) pojasnjuje, kako posameznik
ravna takrat, ko se mora o nečem odločiti: najprej opredeli možne alternative in potem preuči
njihove učinke, tj. koristi in stroške oziroma zadovoljstvo, ki bi mu jih prinesla konkretna
odločitev. Rezultat je izbor tiste možnosti, ki ima največji pozitivni učinek.
Teorija načrtovanega vedenja (ang. Theory of Planned Behavior, TPB) povezuje aktualno
vedenje posameznika z njegovo namero, da izvrši konkretno dejanje, pri čemer samo namero
določajo (1) drža posameznika, ki izhaja iz njegovih prepričanj o pomenu konkretnega
dejanja, (2) potem subjektivne norme, ki temeljijo na prepričanjih posameznika o stališčih
njemu pomembnih oseb glede konkretnega dejanja, ter na koncu (3) zaznani nadzor nad
konkretnim dejanjem, ki odraža prepričanja o lastni učinkovitosti posameznika pri morebitni
izvedbi konkretnega dejanja. Teorija načrtovanega vedenja je sama ali v povezavi s katero
od drugih teorij najpogosteje uporabljena teorija v raziskavah o skladnosti zaposlenih z
informacijsko varnostno politiko.
V nadaljevanju bodo predstavljeni konkretni dejavniki, ki neposredno ali posredno vplivajo
na to, da posameznik deluje v skladu s predpisanimi pravili in v duhu veljavne informacijske
varnostne politike, ter povezave med njimi, kot so določene v predstavljenih teorijah.
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3 DEJAVNIKI VPLIVA NA NAMERO ZA SPOŠTOVANJE NORM
V empiričnih raziskavah se avtorji ponavadi ne omejijo le na spoznanja ene teorije, temveč
izhodiščnim konceptom dodajo tudi posamezne dejavnike iz kakšne druge teorije, ki se s prvo
delno prekriva ali jo dopolnjuje. Povezave dejavnikov so predstavljene na naslednji sliki (Slika
1) in poleg že poprej omenjenih vključujejo še dodatne dejavnike v organizacijskem okolju,
ki lahko vplivajo na namero za spoštovanje norm. Med te spadajo, denimo, organizacijska
klima, kulturna pripadnost, proceduralna pravičnost, osebne značilnosti.
S slike je razvidno, da so avtorji raziskav obravnavali nekatere konstrukte enkrat kot
neposredne predhodnike namere za spoštovanje norm, naslednjič pa se v tej povezavi kot
mediator (vmesni člen) pojavlja posameznikov odnos do spoštovanja norm.
Predstavljene povezave prikazujejo odnose med konstrukti, kot so jih avtorji utemeljili
na podlagi poprej omenjenih teorij in še nekaterih drugih, ki se ne uporabljajo zelo
pogosto. Empirični rezultati do zdaj niso potrdili vseh teh hipotetičnih povezav, ob čemer
pa je treba poudariti, da o tem niti ni bilo opravljenih veliko raziskav. Dokler nekatere
signifikantne povezave niso večkrat potrjene in tiste nesignifikantne ponovno ovržene,
je lahko konceptualni okvir dozdajšnjih raziskav predstavljen v celoti. Milicevic in Goeken
(2013) sta na podoben način predstavila empirične raziskave spoštovanja norm s področja
informacijske varnosti.
Na Sliki 1 so s poševnimi črkami označeni dejavniki, ki značilno vplivajo na namero za
spoštovanje norm neposredno ali posredno preko drže; pravokotniki s poudarjenim okvirjem
predstavljajo dejavnike, ki naj bi prispevali k nameri za odklon od veljavne varnostne
politike.
Empirične raziskave so pokazale, da bodo zaposleni upoštevali določila varnostne
politike, če: (1) zaznavajo resne grožnje v okolju, ki se lahko uresničijo, če ne bi upoštevali
postavljenih norm; (2) se počutijo zmožni izvajati aktivnosti, ki jih od njih terjajo norme
(varnostna politika); (3) čutijo, da bodo v varnostni politiki določeni ukrepi učinkoviti pri
zagotavljanju informacijske varnosti; (4) čutijo veliko pripadnost organizaciji; (5) sodelavci
izvajajo aktivnosti v skladu s predpisanimi normami; (6) so prepričani, da njihovi nadrejeni,
drugi sodelavci in osebe, ki jih spoštujejo, pričakujejo od njih, da bodo delovali v skladu s
predpisanimi normami; (7) ocenjujejo, da je zelo verjetno, da bo morebitno neupoštevanje
predpisanih norm, razkrito in (8) če so zaposleni nasploh izrazito nagnjeni k temu, da
spoštujejo predpisane norme.
Na negativen odnos zaposlenih do upoštevanja določil varnostne politike vplivajo: (1)
njihova ocena, da skladnost z normami terja visoke stroške ali negativno vpliva na njihovo
delo; (2) ugotovitve, da jim neupoštevanje določil varnostne politike lahko prinese koristi
(materialne ali le notranje zadovoljstvo).
V naslednjem razdelku je prikazano, kako je mogoče v praksi udejanjiti pozitivne učinke
posameznih dejavnikov na zagotavljanje skladnosti z informacijsko varnostno politiko ali
preprečiti vpliv dejavnikov z morebitnim negativnim učinkom.
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Slika 1: Dejavniki vpliva na namero za spoštovanje norm

Vir: Lastni
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4 SMERNICE ZA DELO V PRAKSI
Pomembno je, da se zaposlenim pomaga, da razumejo, kako neupoštevanje predpisov
(varnostne politike) lahko negativno vpliva na delovanje organizacije. V tem smislu je
primerno organizirati seminarje ali druga usposabljanja, na katerih se zaposleni seznanijo
s potencialnimi grožnjami za informacijsko varnost, s tem, kako resne so zaradi možnih
posledic, ter s tem, kako preprosto in hitro se lahko tovrstne grožnje udejanjijo (Ifinedo, 2012;
Vance et al., 2012; Herath & Rao, 2009). Poudarjati je treba, da prav neupoštevanje internih
predpisov o informacijski varnosti naredi organizacijo bolj ranljivo in izpostavljeno različnim
grožnjam. Posredovanje sporočil o resnosti groženj naj ne bi bila le naloga varnostnega
inženirja, ampak vseh vodij, ki naj bi s tem občasno seznanjali svoje podrejene (Vance et al.,
2012).
Ustrezno oblikovana komunikacija (ustvarjanje občutka strahu zaradi posledic, ki bi lahko
nastale, če bi se uresničila posamezna grožnja), ki poudarja resnost grožnje, ranljivost okolja
ali posameznika, pozitiven vtis glede predvidenih ukrepov za preprečitev uresničitve in ne
nazadnje tudi samoučinkovitost posameznika pri izvajanju predvidenih ukrepov (Johnston
& Warkentin, 2010; Herath & Rao, 2009). Samoučinkovitost je mogoče izboljšati z dodatnim
usposabljanjem, s pridobivanjem potrebnih spretnosti in znanja za izvajanje ukrepov, ki so
predvideni v varnostni politiki (Bulgurcu et al., 2010; Ifinedo, 2012). Vzpostavitev delovnega
mesta vodje informacijske varnosti lahko pripomore k pridobivanju in razširjanju takega
znanja (Ifinedo, 2012).
Pozitiven socialni vpliv (prepričanja in vedenje pomembnih drugih – vrhnjega menedžmenta,
nadrejenega, sodelavcev, oseb, odgovornih za informacijsko varnost) pomembno vpliva na
namero posameznika, da deluje skladno z določili varnostne politike. Od vseh omenjenih
se zato pričakuje, da se jasno in natančno opredelijo o tem, kako pomembno je ta določila
upoštevati (Pahnila et al., 2007; Herath & Rao, 2009a; Bulgurcu et al., 2010; Herath & Rao,
2009 b). Določiti je treba osebe, ki lahko oblikujejo stališča drugih, in jih kot nosilce usmeriti
v motiviranje sodelavcev (Ifinedo, 2012).
Odnos zaposlenih do spoštovanja predpisov (varnostne politike) pozitivno vpliva na namero
posameznika, da deluje v skladu s predpisi. Vedenje zaposlenih temelji na prepričanjih
posameznika o posledicah skladnega vedenja, zaradi česar je priporočljivo, da se v sklopu
programov za ustvarjanje večje osvečenosti zaposlenih nameni posebno pozornost
predstavitvi koristnosti skladnega delovanja, stroškov neskladnosti ter stroškov skladnosti
(Bulgurcu et al., 2010).
Gotovost o tem, da bo morebitna neskladnost razkrita, pozitivno vpliva na namero o skladnem
delovanju. Seznanitev zaposlenih z obstoječimi mehanizmi nadzora in z rezultati njihovega
delovanja je lahko ukrep, s katerim bo oblikovan vtis, da bo morebitno neupoštevanje
varnostne politike hitro razkrito (Herath & Rao, 2009; Herath & Rao, 2009 b).
Vplivati je treba na to, da se v organizaciji vzpostavi taka kultura, kjer bo skladnost s predpisi
zaznana kot nekaj pozitivnega. Varnostna politika in predpisi naj zato ne bodo preveč
nadležni in naj ne ustvarjajo občutka, da je treba za to, da bi jih lahko upoštevali, porabiti
precej časa. Predvsem naj bi bili preprosti za uporabo in naj bi dejansko pokrivali predvsem
tista področja, ki so resnično pomembna. Uporabnost in smiselnosti posameznih praks je
zaželeno občasno preverjati (Vance et al., 2012).
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Z ukrepi za spodbujanje organizacijske pripadnosti bodo ustvarjene takšne razmere, v
katerih bodo posamezniki zaradi večje lojalnosti delodajalcu bolj dovzetni za spoštovanje
predpisov in varnostne politike (Herath & Rao, 2009).
Zaposleni sodelujejo v organizacijah tudi, ker bi radi oblikovali in utrdili lastno pozitivno
identiteto in vtis v okolju. Viri in pridobivanje virov niso primarni dejavniki, ki povezujejo ljudi
v skupine. Prostovoljno sodelovanje nastaja s spodbujanjem notranje motivacije in etičnih
vrednot, ki v posamezniku oblikujejo občutek o tem, kdo so in kaj predstavljajo. Zaposleni
zato laže upoštevajo predpise, če se normativni okvir sklada z njihovimi vrednotami in če ga
spoštujejo vsi, vključno z vrhnjim menedžmentom (Tyler & Blader, 2005).
Za izvajanje nanizanih ukrepov večinoma skrbijo lastni kadri (usposabljanje zaposlenih
lahko poteka v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, če ga ni mogoče izpeljati interno), ukrepi
pa v veliki meri temeljijo na sporočanju in učenju, usposabljanju. S tega vidika ne terjajo
posebnih finančnih sredstev, ampak čas in zavezanost k izražanju pozitivnega odnosa do
skladnosti. Oblikovanje takega odnosa lahko dejansko pomeni spreminjanje organizacijske
kulture, kar pa predstavlja za marsikatero organizacijo večji zalogaj, kot je zaposliti nekaj
novih ljudi ali kupiti drago programsko opremo. Na poudarjanje doslednega spoštovanja
se lahko zaposleni odzovejo tudi negativno: slabšo učinkovitost pri delu se opravičuje z
izvajanjem »administrativnih« postopkov; ovirana je lahko »fleksibilnost« v odnosu do strank;
pretrgane so bližnjice do uporabnih podatkov.
Neposrednih koristi od skladnosti v smislu povečanih prihodkov ti ukrepi ne bodo prinesli.
Lahko pa neposredno preprečijo izjemne dogodke ali incidente, ob katerih so zavarovalnica
in njene odgovorne osebe kaznovani, ali pa preprečijo izgubo ugleda.
Večja je lahko posredna korist, ki pa jo je teže izmeriti in jo je mogoče opaziti šele čez nekaj
časa kot bolj urejeno in transparentno delovanje. V tem smislu je odločitev za dosledno
izvajanje predpisov kot tek na dolge proge.
Odvisno od tega, ali bo posamezna zavarovalnica vztrajala pri delovanju v skladu z dobro
prakso oziroma s predpisi in izkoristila prednosti le-tega, bo skladnost prepoznana kot
priložnost in ne le kot odvečno breme.
5 SKLEP
Zaradi širokega regulatornega, zakonodajnega in posledično notranjega normativnega
okvirja je skladnost s predpisi zelo pomembna za delovanje zavarovalnic. Direktiva
Solventnost 2 bo sicer prinesla nekaj pomembnih novosti, ki pa bodo, resnici na ljubo,
izraziteje vplivale na ožji krog vpletenih (aktuarje, finance in računovodstvo, službe za
upravljanje s tveganji, revizorje). S tega vidika zato ne prinaša nič bistvenega v odnos drugih
zaposlenih do spoštovanja zunanjih in notranjih predpisov.
Pri zagotavljanju skladnosti so ključni zaposleni. Za zavarovalnice je zelo pomembno, kako
jih pripraviti do tega, da bodo delovali, kot to določajo zunanji ali notranji predpisi. V primeru
informacijske varnosti, ki je ključnega pomena pri skoraj v celoti računalniško podprtem
poslovanju zavarovalnic, je pomembno dosledno spoštovati pravila, opredeljena v varnostni
politiki.
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Raziskave so pokazale, da so za doseganje skladnosti z varnostno politiko bolj kot različni
tehnični ukrepi učinkoviti nekateri posegi v organizacijo, s katerimi lahko zavarovalnice
vplivajo na vedenje zaposlenih. Namesto nekdanje metode palice in korenčka se zdaj večinoma
poskuša pridobiti posameznike na podlagi njihove notranje motivacije in z vzpostavitvijo
takšne organizacijske kulture, ki utrjuje navezanost posameznika na organizacijo.
Ukrepi izhajajo iz empiričnih ugotovitev raziskav, v katerih so bili skladno z različnimi
vedenjskimi teorijami, določeni dejavniki, ki značilno vplivajo na vedenje posameznika.
Skladnost je lahko na kratki rok videti kot breme, ker v začetku prinaša le obveznosti in stroške,
a dolgoročno je lahko priložnost, ker prispeva k urejenosti in transparentnosti poslovanja.
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DOLGOTRAJNA OSKRBA – NOV IZZIV SPREMINJAJOČE SE DRUŽBE
LONG-TERM CARE – NEW CHALLENGES IN CHANGING SOCIETY
MAG. SEBASTIJAN PUNGRAČIČ, VZAJEMNA, D. V. Z.

POVZETEK
Dolgotrajna oskrba ima v zadnjih letih vedno večji pomen in zavzema zmeraj bolj vidno
mesto v socialni in zdravstveni politiki tako v Sloveniji kot celotni Evropski uniji in v svetu.
Razlogov za to je več, v prispevku pa bodo prikazana dejstva, ki kažejo na vedno večjo
potrebo po enoviti politiki na tem področju. Obstoječi programi v okvirih zdravstvenega
varstva in socialne varnosti namreč ne zadoščajo več in potrebne so spremembe, ki bodo
celovito in povezano zagotavljale storitve, ki se pojavljajo v povezavi s pojmom dolgotrajna
oskrba.
Pregledali bomo, zakaj spremlja financiranje dolgotrajne oskrbe in podobnih sistemov vse
več težav, pri čemer bodo v ospredju predvsem demografski vzroki. Ob pregledu rešitev, ki
obstajajo v tujini, bodo orisane možne rešitve sistema v Sloveniji.
ABSTRACT
Long-term care (LTC) has increasing importance in recent years and increasingly important
position in relation to social and health policy in Slovenia, as throughout the European Union
and the world. There are more reasons for this and in the paper the facts will be presented,
which shows growing importance of addressing them in the context of a uniform policy.
Existing programs within the framework of health and social security is no longer sufficient
and changes are necessary, which will ensure a comprehensive and integrated services,
which are incurred in connection with the concept of LTC.
The causes of the growing problems concerning the financial sustainability of LTC and
similar systems will be examined, where the focus will be mainly on demographic reason.
Through the review of the solutions abroad, possible solutions for the system in Slovenia will
be outlined.
1 UVOD
Dolgotrajna oskrba ima v zadnjih letih vedno večji pomen in zavzema zmeraj bolj vidno
mesto v socialni in zdravstveni politiki tako v Sloveniji kot celotni Evropski uniji in v svetu.
Razlogov za to je več, dejstva, ki jih bomo prikazali pozneje, pa kažejo na vedno večji pomen
reševanja vprašanja v okviru posebne politike.
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Intenziven tehnološki razvoj in naraščajoča potreba po (dolgotrajni) oskrbi starejših
ljudi med drugim botrujeta tudi zmeraj večji ozaveščenosti o problematiki dolgotrajne
oskrbe. Prav omenjena razloga sta poglavitna za to, da so se začele EU in njene članice
intenzivneje ukvarjati s problematiko. Vprašanje dolgotrajne oskrbe postaja vse bolj
politično vprašanje, kajti naraščajoče potrebe povzročajo novo socialno oziroma
zdravstveno tveganje. To zavedanje in tveganje sta novost, ki do nedavnega ni bila
urejena s kakšnim od sistemov, s katerim bi to tveganje upravljali. V državah EU sicer
obstajajo različni programi načina reševanja problematike, pri nas pa področja, ki jih lahko
označimo kot dolgotrajno oskrbo (oziroma vsaj deloma), rešujemo v različnih sistemih,
ki medsebojno niso nujno integrirani, zaradi demografskih in družbenih sprememb pa
tudi ne zadoščajo več oziroma ne zadovoljujejo vseh potreb starejših. Ker torej obstoječi
programi v okviru različnih sistemov ne zadoščajo več, so potrebne spremembe, ki bodo
sistematično, celovito in povezano (integrirano) zagotavljale storitve, ki se pojavljajo v
zvezi s pojmom dolgotrajne oskrbe.
2 DEFINICIJA DOLGOTRAJNE OSKRBE
Dolgotrajna oskrba pomeni zagotavljanje pomoči osebam, ki ne morejo samostojno
opravljati temeljnih življenjskih aktivnosti, na njihovem domu oziroma v institucionalni
oskrbi, ko bivanje na domu ni več mogoče ali ekonomsko ni smiselno. Pri zagotavljanju
pomoči imajo eno od najpomembnejših vlog družina, kljub temu da jo lahko zagotavljamo
na različne načine.
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je dolgotrajno oskrbo opredelila
kot vrsto storitev za osebe, ki so pri opravljanju temeljnih življenjskih opravil daljše časovno
obdobje odvisne od pomoči drugih. S temeljnimi življenjskimi aktivnostmi so mišljene tiste,
ki jih mora posameznik opraviti vsak dan – denimo hranjenje, oblačenje, umivanje, uporaba
toalete in vzdrževanje osebne higiene, gibanje in nameščanje v ustrezno lego ter sposobnost
nadzorovanja odvajanja.
Dolgotrajna oskrba obsega pomoč ljudem, ki so dlje časa delno ali povsem odvisni od
tuje pomoči, ter jim tako zagotavlja integrirano zdravstveno in socialno oskrbo. Storitve
dolgotrajne oskrbe izhajajo iz potreb posameznika, vključujejo pa tako pomoč pri opravljanju
temeljnih življenjskih aktivnosti kot tudi storitve in aktivnosti za vključevanje v socialno okolje.
Temeljni cilj vsega omenjenega je izboljšati kakovost življenja, pri čemer lahko pomagamo z
zagotavljanjem pomoči pri osnovah, ki so pomembne za kakovost življenja – osebna čistoča,
hrana in prehranjevanje, varnost, čistost in udobje bivalnih prostorov, socialna vključenost,
dostojanstvo.
Namen dolgotrajne oskrbe torej ni le omogočiti preživetje človeka, ki potrebuje tujo pomoč,
pač pa mu tudi zagotoviti čim večjo kakovost življenja glede na njegove psihofizične
sposobnosti in mu zagotoviti varnost, najsi bo to v domačem okolju ali pa v posebnem
organiziranem institucionalnem varstvu.
Skupni cilji na področju dolgotrajne oskrbe obsegajo naslednja področja:
• ozaveščanje ljudi o »aktivnem staranju« – ozaveščanje o možnostih telesnega, družbenega
in duševnega zdravja skozi vse življenje, še posebno pa v starejših letih;
• povečanje možnosti dolgotrajne oskrbe na domu, kar odraža želje oseb, ki potrebujejo
dolgotrajno oskrbo;
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•
•

izboljšanje kakovosti storitev dolgotrajne oskrbe, prilagojene potrebam oskrbovancev,
vključno s podporo družinskim članom, ki nudijo dolgotrajno oskrbo in z razvojem
kapacitet izvajalcev tovrstne oskrbe;
zagotavljanje finančno vzdržnih sistemov dolgotrajne oskrbe.

Čeprav gre pri dolgotrajni oskrbi predvsem za storitve, ki so namenjene starejšim ljudem,
saj jih je veliko kronično bolnih, onemoglih in niso sposobni poskrbeti zase, pa lahko o
dolgotrajni oskrbi govorimo tudi pri potrebah mlajših oseb, ki zaradi bolezni, poškodb
ali prirojene telesne ali duševne prizadetosti niso sposobne samostojno opravljati vseh
osnovnih življenjskih aktivnosti in zato potrebujejo pomoč drugih.
Kljub temu da potreba po dolgotrajni oskrbi ni vezana le na obdobje starosti, pa se zahtevnost
in časovni obseg pomoči pri izvajanju teh aktivnosti z leti običajno povečujeta in trajata
do konca življenja. Potrebe po dolgotrajni oskrbi začnejo v starosti hitro naraščati. Tako je
raziskava v okviru projekta SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)
pokazala, da je 20 odstotkov ljudi, starih 65 let ali več, odvisnih od vsaj delne pomoči drugih
pri opravljanju vsakodnevnih opravilih. Z višanjem starosti se ta odvisnost povečuje – tako
naj bi bilo leta 2004 odvisnih od pomoči drugih 7,1 odstotka moških in 9,4 odstotka žensk,
starih od 65 do 70 let, in 27,7 odstotka moških in 36,3 odstotka žensk, starih 80 ali več let
(Socialni razgledi 2006, str. 102).
3 OCENA STANJA IN DEMOGRAFSKI TRENDI
Delež prebivalstva EU v svetovnem merilu upada, saj je še v 50. letih minulega stoletja
zavzemal 14,7 odstotka, do danes pa se je praktično razpolovil (7,2 % v letu 2010). Predvideno
je še nadaljnje padanje. V nasprotju s tem pa se povečuje delež prebivalstva v Afriki, Južni
Ameriki in Aziji, čeprav projekcije kažejo, da bo nadalje rastel delež prebivalstva predvsem v
Afriki. Razlogov za takšne trende je več, največkrat pa sta omenjena izobrazbena struktura in
dostop do zdravstvenih storitev in zdravil.
Vse navedeno že zdaj povzroča to, da ima Evropa najstarejše prebivalstvo na svetu. Po
podatkih je bila leta 2008 srednja starost v Evropi 40,4 leta, do leta 2060 pa naj bi se povišala
za več kot 7 let, tj. na 47,7 leta. Podatki so, če jih primerjamo s tistimi na svetovni ravni, zelo
zgovorni – v svetu je bila leta 2009 srednja starost 28,1 leta, do leta 2050 pa naj bi se povišala
na približno 38 let.
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Slika 1: Projekcija deleža starega prebivalstva

Opomba: Slika prikazuje pričakovano staranje prebivalstva. Če je Slovenija z deležem starega prebivalstva še
pod povprečjem EU, se bo to pričakovano spremenilo po letu 2020. V Sloveniji se torej prebivalstvo stara hitreje
kot v EU 27.

Vir podatkov: Eurostat, EUROPOP2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=
table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde511.
Če pogledamo strukturo prebivalstva v EU in Sloveniji v prihodnosti, vidimo, da lahko res
govorimo o staranju prebivalstva. Dejstvo je, da se prihodnost že zdaj kaže z vse večjim
deležem starejših, pričakujemo pa lahko še potenciranje takšnega stanja. Kot kaže Slika 1,
naj bi se tako v EU 27 kot v Sloveniji prebivalstvo močno staralo, saj se bo delež prebivalcev,
starejših od 64 let, v primerjavi s prebivalstvom od 15 do 64 let opazno povečal. Če je danes
ta delež približno 25-odstoten, bo po pričakovanjih leta 2060 presegel 50 odstotkov.
Slika 2: Delež starega prebivalstva v Sloveniji

Vir podatkov: Eurostat, EUROPOP2010.
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Dejstvo, ki smo ga že orisali, je, da potreba po dolgotrajni oskrbi s starostjo hitro narašča. Če
povežemo starostno naraščanje potrebe po dolgotrajni oskrbi s starajočim se prebivalstvom,
je jasno, da bi lahko govorili celo o demografski katastrofi, če ne bomo česa ukrenili.
Staranje prebivalstva namreč ne bo prizadelo le pokojninskih blagajn in skladov, temveč
tudi ostale socialne transferje. Da bomo lahko starejšemu prebivalstvu tudi v prihodnosti
zagotovili človeka vredno življenje, je nujno ukrepati. Prav zato dobiva dolgotrajna oskrba v
politiki Evropske unije vse pomembnejše mesto, način urejanja dolgotrajne oskrbe v smeri
dolgoročne vzdržnosti sistema pa postaja eden izmed največjih izzivov družbe.
Poglejmo si podatke o potrebah po dolgotrajni oskrbi danes in poskusimo simulirati, kaj se
bo dogajalo v prihodnje. V razvitih državah, kamor štejemo tudi Slovenijo, naj bi potrebovali
tujo pomoč ali oskrbo v povprečju približno 3 odstotki vsega prebivalstva, Evropska komisija
pa je ocenila, da bi bilo treba leta 2010 v Sloveniji zagotoviti dolgotrajno oskrbo za približno
60.000 ljudi (predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo). Oceni
se skladata. Kot vidimo iz Slike 3, je delež populacije, ki prejema formalno dolgotrajno oskrbo,
v Sloveniji 1,9 odstotka. Iz tega lahko sklepamo, da neformalno (družinsko, samoplačniško
…) oskrbo prejema 1,1 odstotka slovenske populacije.
Slika 3: Primerjava števila prejemnikov formalne dolgotrajne oskrbe v Sloveniji (2009) z
državami OECD (2008)

Vir: Spletna stran: www.stat.si/doc/sosvet/Sosvet_26/Sos26_s1648-2011.ppt (dostop 9. 3.
2014).
Če si ogledamo še starostno strukturo prejemnikov formalne dolgotrajne oskrbe v Sloveniji
in jo primerjamo z državami OECD (Slika 4), vidimo, da je delež starih več kot 80 let v Sloveniji
v primerjavi z drugimi državami razmeroma majhen. Ker imajo druge razvite države večji
delež, si lahko predstavljamo, da se bo pri nas delež te populacije povečeval. Da bi okvirno
določili pričakovano spreminjanje starostne strukture, si oglejmo še pričakovane odlive
za dolgotrajno oskrbo v prihodnosti. Slika 5 nam razkrije, da se bo v Sloveniji do leta 2035
izdatek za dolgotrajno oskrbo predvidoma povečal za 0,9 odstotka BDP in do leta 2060 še
enkrat toliko. Pričakujemo lahko torej, da bo leta 2060 izdatek za dolgotrajno oskrbo dosegel
skoraj 3 odstotke BDP, kar je skoraj 3-kratnik sedanjih sredstev. Ob tem se moramo zavedati,
da bo delež aktivnega prebivalstva upadal.
265

Slika 4: Primerjava starostne strukture (po starostnih skupinah) prejemnikov formalne
dolgotrajne oskrbe za Slovenijo (2009) z državami OECD (2008)

Vir: Spletna stran www.stat.si/doc/sosvet/Sosvet_26/Sos26_s1648-2011.ppt (dostop 9. 3.
2014)
Slika 5: Izdatki za posamezne socialne kategorije in pričakovane spremembe do leta 2060

Vir: The 2009 Ageing Report. Economic and budgetary projection for EU-27 Member States.
European Economy 2/2009.
Na osnovi navedenih podatkov je bila narejena simulacija prihodkov in odhodkov za
morebitno dolgotrajno oskrbo ter simulacija števila ljudi in starostne strukture prebivalstva,
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ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Pri tem nismo upoštevali morebitne inflacije, zviševanja
plač in tudi ne BDP. Upoštevali smo aktualne podatke in predvideli, da se bo gibanje števila
prebivalstva obnašalo po projekciji EUROPOP2010 ter da bo število ljudi v določeni starostni
skupini, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, sledilo razvoju pričakovanega BDP, ki je prikazan
na Sliki 6.
Slika 6: Simulacija izdatkov za dolgotrajno oskrbo kot % BDP

izdatek kot % BDP

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
1,20 % 1,36 % 1,52 % 1,68 % 1,84 % 2,00 % 2,18 % 2,36 % 2,54 % 2,72 % 2,90 %

Vir podatkov: Poročilo »The 2009 Ageing Report«.
Skladno s podatki naj bi se starostna struktura prejemnikov dolgotrajne oskrbe do leta 2060
predvidoma spreminjala tako, da bo delež tistih, ki so starejši od 80 let in upravičeni do
dolgotrajne oskrbe, nihal okrog 50 odstotkov te populacije, delež upravičenih do dolgotrajne
oskrbe v populaciji od 65 do 80 let bo narasel najbolj, vedno manjši pa bo delež prejemnikov
v populacij ljudi, starih do 65 let (Slika 7).
Slika 7: Pričakovana starostna struktura prejemnikov dolgotrajne oskrbe skozi čas

Vir: Lastni izračuni – lastna projekcija.
4 REŠITVE V TUJINI
Slovenija in tudi večina drugih evropskih držav se sooča s problemom staranja prebivalstva,
ki tako postaja glavni izziv teh držav. Povečan delež starejših seveda prinaša številne potrebe
po spremembah na mnogo področjih. Najbolj izpostavljena so področja socialnega in
zdravstvenega varstva ter socialne in zdravstvene politike, kar je toliko bolj izrazito zaradi
proračunskih omejitev, ki se pojavljajo v vseh evropskih državah. Zaradi specifičnih potreb
starejših na področju socialne varnosti in zdravstva so države pred velikim izzivom: kako na
eni strani starejšim zagotoviti kakovostno življenje, po drugi strani pa vpeljati na področju
dolgotrajne oskrbe učinkovite reforme in spodbuditi zaposlovanje. Staranje prebivalstva
skupaj z razširjenimi kroničnimi boleznimi pri starejših starostnih skupinah namreč zahteva
povečano potrebo po oskrbi, kar lahko zelo vpliva tudi na povpraševanje po ustreznih kadrih
in s tem na nove možnosti zaposlovanja. Kljub vsem težavam, s katerimi se soočajo, morajo
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države članice EU (torej tudi Slovenija) za svoje državljane zagotavljati splošno in predvsem
finančno dostopno visokokakovostno dolgotrajno oskrbo.
Slika 8: Primerjalna tabela sistema financiranja dolgotrajne oskrbe po različnih državah po
svetu (ponekod je opredeljeno kot socialno, ponekod kot zdravstveno zavarovanje)
ZDA

• davčne spodbude za sklepanje zavarovanj za dolgotrajno oskrbo
• osebam, ki živijo v socialno težkih razmerah in potrebujejo dolgotrajno oskrbo, krije dolgotrajno
oskrbo Medicaid (vendar ne v celoti)

Nemčija

• leta 1995 je bilo vpeljano obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, potrebna je pa reforma
zaradi prevelikih pritiskov na javno blagajno
• delež prispevka si v enakem razmerju delita delodajalec in delojemalec
• obvezno zavarovanje je lahko v obliki javnega ali zasebnega zavarovanja
• obvezno zavarovanje ne pokriva vseh stroškov dolgotrajne oskrbe
• dodatno zasebno zavarovanje pokriva stroške dolgotrajne oskrbe, ki jih ne pokriva obvezno
zavarovanje

Francija

• uvedba APA (»Allocation Personnalisee d’Autonomie«) socialnega zavarovanja za dolgotrajno
nego v letu 2002
• višina prejemkov je odvisna od zahtevnosti nege in dohodka upravičenca
• zahtevnost nege se določa po sistemu 6 AGGIR stopenj (»Autonomie, Gerontologie, Groupes
Iso-Ressources«), ki je bil zakonsko uveden leta 1996; upravičenost do prejemkov je
zagotovljena za stopnje od GIR-1 (najzahtevnejša oskrba) do GIR-4
• visoka stopnja zavedanja glede rizika dolgotrajne oskrbe zaradi poznavanja APA
• socialno zavarovanje ne pokriva vseh stroškov dolgotrajne oskrbe
• dodatna zasebna zavarovanja za dolgotrajno nego pokrivajo preostale stroške

VB

• država krije del storitev dolgotrajne oskrbe zgolj osebam, ki živijo v težkih socialnih razmerah,
sicer si morajo storitve dolgotrajne oskrbe plačati same
• v 90. letih je zavarovanje za dolgotrajno oskrbo spodbudilo veliko zanimanja
• preveč agresiven pristop ponudnikov in slab nadzor sta po nekaj letih povzročila zvišanje premije
• prišlo je do zloma trga zavarovanj za dolgotrajno oskrbo, zaradi česar se danes v Veliki Britaniji
ukvarjata z zavarovanjem za dolgotrajno oskrbo le še dve zavarovalnici

Nizozemska

• prva država, ki je uvedla socialno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo (l. 1968)
• socialno zavarovanje upravljajo zasebne zavarovalnice, vendar ne nosijo finančnega rizika
• sistem je oblikovan kot »pay-as-you-go« sistem
• premije (prispevki) so osnovane glede na višino osebnega dohodka (vse vrste dohodka, ne
samo iz delovnega razmerja)
• večina izdatkov za dolgotrajno oskrbo se financira iz prispevkov, del iz davkov in manjši del iz
lastnega žepa, kjer pa se je mogoče zavarovati z dodatnimi zavarovanji za dolgotrajno oskrbo
• enotna prispevna stopnja in spodnja meja letnega prihodka
• prispevki se krijejo izključno s strani zavarovancev in niso v breme delodajalca
• osebe brez dohodkov in otroci, mlajši od 15 let, so avtomatično zavarovani
• država spremlja višino izdatkov in vpliva na premijo in na ceno storitev dolgotrajne oskrbe
• zavarovanje za dolgotrajno oskrbo se plačuje tisti zavarovalnici, ki nudi tudi zdravstveno
zavarovanje

Španija

• sprejem zakona za uvedbo socialnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo l. 2006
• naslonili so se na nemški model zavarovanja
• razvoj dodatnih zasebnih zavarovanj se je s tem zelo izboljšal

Japonska

• leta 2000 uveden prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki si ga delita delodajalec in delojemalec v
enakem razmerju
• le za osebe, ki so starejše od 40 let
• del stroškov za dolgotrajno oskrbo se financira s prispevki, del pa z davki
• zavarovanci lahko prejmejo organizacijo in plačilo storitev, ne pa finančnega nadomestila

Švedska

• za dolgotrajno oskrbo so odgovorne občine
• financiranje iz davkov
• primarno odgovornost za osebe, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, nosi država
• poskušajo uvesti (podobno kot v Sloveniji dopolnilno zdravstveno zavarovanje) soudeležbo
posameznikov, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, da bi spodbudili razvoj zasebnih zavarovanj

Vir: Lastne raziskave, analiza.
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Tako so se v Evropi izoblikovali številni pristopi k zagotavljanju dolgotrajne oskrbe. Poglejmo
predvsem, kako je to urejeno na strani financiranja, saj so prav zaradi staranja prebivalstva
navzoči veliki pritiski na dolgoročno vzdržnost javnih izdatkov za zdravstveno varstvo
in dolgotrajno oskrbo. K obvladovanju stroškov lahko seveda prispevajo tudi preventivni
pristop, integrirano izvajanje storitev zdravstvene in dolgotrajne oskrbe ter uporaba nove
tehnologije in informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Financiranje sistema dolgotrajne oskrbe je v državah EU urejeno različno in odraža različne
tradicije in prioritete, in sicer predvsem, kar se tiče financiranja socialnega skrbstva,
vključenosti zasebnih virov (zavarovalnic) ter razmejitve odgovornosti za dolgotrajno oskrbo
med javnim in zasebnim sektorjem.
Ob vse močnejšem priznavanju potrebe po trdni dolgoročni podlagi za financiranje
dolgotrajne oskrbe si jo prizadeva zagotoviti več držav članic. To dosegajo na različne
načine:
• vzpostavitev sistemov socialnega zavarovanja in prispevkov (Nemčija, Španija,
Luksemburg, Nizozemska),
• preko davkov (nordijske države, Latvija, Avstrija),
• sistemi ugotavljanja dohodkovnega in premoženjskega stanja (Ciper, Velika Britanija),
• kombinirani sistemi financiranja, ki združujejo sredstva iz programov zavarovanja
in davkov ter vključujejo različne proračune in institucije, odgovorne za izvajanje in
financiranje storitev dolgotrajne oskrbe (Belgija, Grčija, Francija).
Skupno pa je spoznanje, da je treba poiskati ustrezno kombinacijo javnih in zasebnih virov
financiranja ter tudi kombinacije javnih in zasebnih izvajalcev. Pri zasebnih virih financiranja
se praviloma loči obvezno zasebno zdravstveno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in sistem
klasičnega zavarovanja, po katerem posamezniki plačujejo premije, za katere si kupijo
dodatne pravice.
5 PREDLAGANE REŠITVE V SLOVENIJI
Težavna demografska slika prebivalstva nas torej sili v poglobljen premislek, kako zastaviti
rešitev za dolgotrajno oskrbo v prihodnosti. Gre za novo vrsto tveganja, ki ga je najbolje rešiti
z uvedbo novega zavarovanja. Jasno je, da to ne bo moglo biti prostovoljno zavarovanje, kajti
tveganje je, kot kaže kratka analiza, preveliko, da bi ga prevalili na pleča starostnikov. Slednjim
bi – v primeru, da se prostovoljno ne bi zavarovali – lahko dolgotrajna oskrba predstavljala
izredno veliko finančno breme, če ga ne bi zmogli, pa bi morala zanje poskrbeti država, ki
ji, kot vemo, vedno primanjkuje sredstev. Zato je smiselno vpeljati obvezno zavarovanje, ki
je učinkovit način za preprečevanje prevelikih finančnih bremen za posameznike, ki bodo
koristi tega zavarovanja uporabljali, hkrati pa bo zagotavljalo večjo varnost in kakovostnejšo
oskrbo. Zavarovanje za dolgotrajno oskrbo naj bi zaradi zagotavljanja oskrbe spadalo
med zdravstvena zavarovanja, po Solventnosti 2 med zavarovanja, ki temeljijo na podobni
osnovi kot življenjska (SLT Health). Zaradi konkurenčnosti na trgu zavarovanj je lahko takšno
zavarovanje predmet spotike politike, zato je treba premisliti o omejitvah, predvsem pri
dobičkih, ki bi jih zavarovalnice ustvarjale s tem zavarovanjem, in tudi o tem, kako bi lahko
te dobičke prečrpali nazaj v sistem. Seveda bo država želela popoln nadzor, ki ga lahko
zagotavlja preko AZN, iz predlogov zakona in številnih razprav pa je mogoče sklepati, da je
želja države zagotavljati to zavarovanje na način, ki je po svetu že preživet – tj. na Bismarckov
način ali PAYG sistem. Zato smo naredili simulacijo, ki kaže na to, koliko bi moral povprečni
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državljan plačati zdaj in v prihodnosti, če se bo politika odločila vpeljati tak sistem. Na Sliki
8 vidimo, kako bi se premija v primeru PAYG sistema morala povečevati skozi leta. Če bi
moral prispevek še leta 2010 znašati približno 1,4 odstotka povprečne bruto plače, pa bi že
med letoma 2030 in 2035 dosegel 2 odstotka, leta 2060 pa bi že močno presegel 3 odstotke
povprečne bruto plače. Znesek torej skokovito narašča in padli bi v enako zanko, ki smo si jo
nastavili s pokojninskim in zdravstvenim sistemom (oba PAYG).
Slika 9: Simulacija potrebne premije na prebivalca

Opomba: a) če plačujejo tisti, stari več kot 20 let b) če plačujejo le tisti, stari več kot 30 let in c) kot % povprečne
bruto plače (v letu 1.494,89, ker nista upoštevani inflacija in morebitna rast BDP, se tudi plača v simulaciji ne
spreminja), če plačujejo aktivni (v tem primeru simulirani tisti, ki so stari več kot 20 let).

Vir: Lastni izračuni.
Predstavljena situacija kaže na to, da bo delovno aktivno prebivalstvo vedno bolj
obremenjeno in da lahko hitro zapademo v problem povečevanja prispevkov. To bi lahko
v okviru javne blagajne omilili na dva načina. Prvi je seveda s krčenjem pravic, kar pa je
problematično, saj mora zdaj aktivno prebivalstvo vplačevati prispevke, ne da bi vedelo, kaj
lahko za to pričakuje. Podobno je pri pokojninskem sistemu, ki zahteva pogoste popravke in
je dolgoročno nevzdržen, ljudje pa se vedno znova pritožujejo nad dvigovanjem starostne
meje – kar lahko celo razumemo in opravičimo s tem, da se jim z vsakim dvigom starostne
meje na nek način omeji oziroma skrči pravice. Drugi način je povečevanje prispevkov, za
katerega lahko rečemo, da je politično nezaželen. Gre namreč za dodatno obremenjevanje
ljudi.
Nihče si ne želi nestabilnega sistema, saj bi bil to že tretji tak sistem. Tako pokojninski sistem
kot zdravstveni sta namreč upravljana s strani zavodov in temeljita na PAYG shemi, sta zelo
nestabilna in imata velike težave s financiranjem. Če bo v domeni države še zavarovanje za
dolgotrajno oskrbo, imamo, kot smo videli poprej, še en potencialno nestabilen sistem. In
kakšne so rešitve?
Menim, da bi bilo treba vpeljati novo vrsto zdravstvenega zavarovanja – tj. obvezno
zavarovanje za dolgotrajno nego s podrobno definiranimi pravicami zavarovancev in pogoji,
da te pravice uresničujejo – ter seveda ponudbo prostovoljnih zavarovanj, ki bi ponujala
pravice, ki jih lahko poimenujemo višji standard. Pri obveznem zavarovanju bi se morale
oblikovati matematične rezervacije. Da bi se ohranil socialni učinek zavarovanja, bi morali
omejiti dobičke in predvsem stroške, ki se jih lahko prenese na zavarovance, predvsem
stroške sklepanja zavarovanja oziroma provizijo. To bi pomenilo veliko tudi za nadaljnji
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razvoj zavarovalniške stroke, predvsem pa razvoj tovrstnih zavarovanj na zavarovalnicah. Pri
tako urejenem sistemu se seveda pojavi vprašanje – kaj z zdajšnjimi starostniki, ki takšnega
zavarovanja niso imeli in zavarovalnice nimajo vzpostavljenih rezervacij za plačevanje
dolgotrajne oskrbe. Potrebno bo neko prehodno obdobje, ko bi financiranje morala prevzeti
država – bodisi preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, preko proračuna ali
posebnega sklada.
Vpeljati bi bilo mogoče tudi kombinacijo obveznega PAYG sistema, ki bi ga izvajale
zavarovalnice z zavarovanji za nadstandard. Morali bi opredeliti prispevno stopnjo od
dohodka ali premijo, ki bi jo, denimo, določili glede na razred višine dohodka. Pri tem bi
lahko sicer sistem uvedli takoj, brez prehodnega obdobja. Ker so simulacije za prihodnost
znane, bi lahko premijo določili tako, da bi bil sistem dolgoročno vzdržen, pri čemer bi
morali dobro definirati, kdo in kdaj plačuje premije ter kdaj so zavarovanci upravičeni do
koristi iz naslova dolgotrajne oskrbe. A zavedati se moramo, da sicer simulacije poskušajo
najbolje modelirati prihodnost, vendarle pa so še vedno simulacije in bo lahko prihodnost
drugačna. To pomeni, da bi morda morali v prihodnje prispevno stopnjo ali premijo
sčasoma zvišati.
6 SKLEP
Dolgotrajna oskrba obsega pomoč ljudem, ki so dlje časa delno ali popolnoma odvisni od
tuje pomoči. Storitve dolgotrajne oskrbe izhajajo iz potreb posameznika z osnovnim ciljem
– izboljšati kakovost življenja. Tako storitve obsegajo različne oblike pomoči pri opravljanju
temeljnih življenjskih aktivnosti in tudi aktivnosti za vključevanje v socialno okolje.
V večini držav sveta se pričakovana življenjska doba in povprečno trajanje življenja
podaljšujeta, hkrati pa ta trend pogosto spremlja tudi upadanje števila rojstev. Govorimo
o staranju prebivalstva. Demografska gibanja so ena najpomembnejših komponent,
ki vplivajo na to, da ima dolgotrajna oskrba vedno bolj vidno mesto v zvezi z socialno in
zdravstveno politiko tako v Sloveniji kot celotni Evropski uniji in svetu. Ob problemu staranja
prebivalstva se namreč soočamo s potrebami po spremembah na področju socialnega in
zdravstvenega varstva ter socialne in zdravstvene politike, kar je toliko bolj izrazito zaradi
proračunskih omejitev, ki se pojavljajo. Zaradi specifičnih potreb starejših ljudi na področju
socialne varnosti in zdravstva so države pred velikim izzivom, in sicer: kako na eni strani
zagotoviti kakovostno življenje starejših, po drugi strani pa vpeljati na področju dolgotrajne
oskrbe učinkovite reforme in spodbuditi zaposlovanje. Vprašanje dolgotrajne oskrbe tako
postaja vse bolj politično vprašanje in ob naraščajočih potrebah po dolgotrajni oskrbi lahko
govorimo o novem socialnem oziroma celo zdravstvenem tveganju.
V Evropi so se izoblikovali številni pristopi k zagotavljanju dolgotrajne oskrbe. Zaradi
staranja prebivalstva se pojavljajo veliki pritiski na dolgoročno vzdržnost javnih izdatkov
za zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo. K obvladovanju stroškov lahko seveda
prispevajo preventivni pristop, integrirano izvajanje storitev zdravstvene in dolgotrajne
oskrbe ter uporaba nove tehnologije in informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Financiranje sistema dolgotrajne oskrbe je v državah EU urejeno različno in odraža različne
tradicije in prioritete, vendarle pa vse bolj prevladuje spoznanje, da je treba poiskati
ustrezno kombinacijo javnih in zasebnih virov financiranja, pri čemer se pri zasebnih
praviloma loči obvezno zasebno zdravstveno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in sistem
klasičnega zavarovanja.
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Za Slovenijo sta predlagani dve sistemski rešitvi, ki obe vključujeta zavarovalnice kot
pomembnega partnerja pri tovrstnih zavarovanjih. To bi lahko prineslo ponoven pospešen
razvoj tovrstnih zavarovanj in zavarovalniške stroke, hkrati pa bi lahko zavarovalnice
pripomogle k optimizaciji sistema.
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DRUŽBENA OMREŽJA – PRILOŽNOST ZA ZAVAROVALNICE
SOCIAL MEDIA – OPPORTUNITY FOR INSURANCE COMPANIES
MAG. ALENKA LIKAR MASTNAK

POVZETEK
V času krize in vedno večje konkurence si zavarovalnice bolj kot kadarkoli prej prizadevajo,
da bi obdržale svoje zavarovance, hkrati pa tudi hitro, enostavno in z minimalnimi sredstvi
pridobile nove.
S pojavom družbenih medijev se odpirajo za podjetja nove možnosti komuniciranja,
povezovanja in sodelovanja z obstoječimi in potencialnimi strankami. Porajajo pa se
dvomi, ali naj tudi zavarovalnice uporabljajo družbene medije in tako izkoristijo prednosti
marketinškega orodja sodobnega časa, ter kako naj pri tem obvladujejo nevarnosti in pasti,
ki jih prinaša njihova uporaba.
Na podlagi preučevanja literature, primerov iz prakse in statističnih podatkov v Sloveniji
so podani predlogi, kako lahko zavarovalnice pri nas izkoristijo socialna omrežja kot svojo
poslovno priložnost.
ABSTRACT
In times of crisis and increasing competition, insurance companies more than ever struggle
to retain their policyholders. At the same time they also want to acquire new customers in a
fast and easy way, and using minimal resources.
With the emergence of social media new opportunities occurred for businesses in term
of communication, networking and interaction with their existing and potential clients.
However, some doubts are present whether insurance companies should also use social
media in order to take advantages of the marketing tools of modern times. The next question
is how to cope with the dangers and traps posed by the use of these tools.
Based on the study of literature, some practical cases, and statistical data from Slovenia some
suggestions are given how insurers in Slovenia can exploit social networks for their business
opportunity
1 UVOD
Družbeni mediji so nova oblika spletnih medijev. Za razliko od tradicionalnih medijev
omogočajo večjo povezanost med uporabniki in so vsesplošno dostopni. Spodbujajo
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sodelovanje in nudijo povratne informacije ter omogočajo, da se briše meja med mediji in
občinstvom.
Z uporabo korporativnih ali osebnih blogov na družbenih omrežjih lahko podjetja hitro
spodbudijo zanimanje zase ali za produkte, ki jih na trgu ponujajo. Zavedati pa se morajo, da
svojih produktov preko družbenih medijev ne smejo prodajati, ampak se morajo z uporabniki
pogovarjati ter pozneje njihove želje, mnenja in predloge tudi upoštevati.
Poleg priložnosti, ki jih družbeni mediji ponujajo, pa lahko spremljajo njihovo uporabo tudi
različne nevarnosti in pasti. Da bi se jim podjetja čim bolj ognila, morajo:
• dobro poznati načela delovanja družbenih medijev,
• spoštovati sprejeta pravila in delovati v smeri dialoga, kjer sta najpomembnejša
transparentnost in nevtralnost.
Podjetja preko svojega profila obveščajo uporabnike o novostih, objavljajo pa tudi fotografije,
videoposnetke in povezave na spletne strani podjetja ali druge povezave, ki so povezane s
podjetjem ali za katere podjetja želijo, da jih uporabniki obiščejo.
Z oblikovanjem profilov podjetja vzpostavijo in nenehno vzdržujejo odnose z uporabniki, ki
pa imajo ob tem občutek, da so tudi sami vključeni v proces razvoja podjetja.
2 DRUŽBENI MEDIJI IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI
Družbeni mediji (ang. social media) so nova oblika spletnih medijev. Gre za spletno orodje,
s pomočjo katerega lahko uporabniki delijo svoja mnenja in izkušnje. Komunikacija pa ne
poteka samo med podjetjem in uporabniki, ampak tudi neodvisno od podjetja, kar ustvarja
kompleksnejše družbene povezave. Komunikacija, ki poteka v vse smeri, pa pripomore k
temu, da je moč uporabnikov vedno večja.
Uporabniki preko interneta komunicirajo s podjetjem, državo, drugimi uporabniki in tako
pridobivajo informacije, do katerih je bilo še nedavno nemogoče priti ali pa so bile teže
dosegljive.
Med najbolj prepoznavne družbene medije spadajo: Facebook, blogi, Twitter in YouTube.
2.1 Facebook
Facebook je družbeno omrežje, ki ima na svetovni ravni največ uporabnikov. Med njimi so
najbolj številni mladi v starosti od 18 do 24 let. Preko Facebooka tako lahko nagovorimo
ciljno skupino, ki jo sicer zelo težko dosežemo preko tradicionalnih medijev.
Facebook predstavlja v tem trenutku tudi za strokovnjake za odnose z javnostjo
najpomembnejše družbeno omrežje, kjer lahko navežejo neposreden stik s potencialnimi in
obstoječimi uporabniki na sodoben in unikaten način.
Na Facebooku se pojavlja vedno več podjetij, ki ustvarjajo svoje profile in tako vzpostavijo
neposreden stik s svojimi uporabniki. S klikom na gumb »Všeč mi je« lahko vsak uporabnik
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postane oboževalec posamezne blagovne znamke, saj se na njegovem profilu pojavi
povezava do profila blagovne znamke. Uporabnik tako izkaže tudi naklonjenost blagovni
znamki, ki predstavlja del njegove identitete. Prav tako pa je tudi na profilu blagovne znamke
prikazano ime uporabnika.
Z uporabo Facebooka lahko podjetja enostavno, hitro in z minimalnimi sredstvi dosežejo
svoje uporabnike, tako da jih s pravimi informacijami v pravem času vpletejo v aktivno
komunikacijo.
Podjetja komunicirajo s svojimi uporabniki z uporabo orodij, ki so na voljo, z aplikacijami,
objavo korporativnih vsebin in novosti. Ker je Facebook dvosmeren kanal in torej komunikacija
poteka v obe smeri, saj lahko uporabniki objavljajo svoja mnenja, komentarje, kritike in
predloge, je treba objave stalno spremljati.
2.2 Blogi
Blogi so spletni dnevniki, ki spodbujajo neformalen pogovor o podjetju in njegovih
produktih in storitvah. Odlikuje jih hitra komunikacija novih idej, velika neformalnost, hiter
odziv podjetja, obenem pa predstavljajo prostor za inovacije.
Za bloge je značilno, da:
• uporabnika seznanijo z novimi vsebinami, ki se pojavljajo v realnem in virtualnem svetu,
• omogočajo, da uporabnik spozna nove trende in tako laže sledi svojim idolom in
organizacijam,
• predstavljajo učinkovito orodje za odnose s tistimi mediji, ki informacije o podjetjih
in njihovih produktih iščejo preko spleta; novinarjem predstavljajo pomemben vir
informacij, ki jih uporabijo za objavo v svojih prispevkih.
Podjetja lahko k pisanju blogov spodbujajo svoje zaposlene. Blogi zaposlenih imajo praktično
neomejene možnosti za deljenje znanja, pospeševanje dialoga, prodaje produktov in storitev
ter dvosmerno komunikacijo.
Prednosti, ki jih navajajo so:
• spletni dnevniki zaposlenih so način, da podjetja svoje uporabnike spodbudijo k
pogovoru,
• uporabniki lahko bloge obiščejo večkrat na dan, vse dni v letu;
• uporabniki lahko zase zanimive bloge objavijo na drugih spletnih straneh in tako še
povečajo njihov učinek,
• zaposleni v podjetju lahko s postavljanjem pravih vprašanj dobijo odgovore takoj, prav
tako pa spoznajo želje svojih uporabnikov.
2.3 Twitter
Twitter je t. i. mikroblog platforma, ki se uporablja za spremljanje javnega mnenja o blagovni
znamki oziroma podjetju. Za Twitter je značilno, da:
• uporabniki in podjetja lahko sledijo objavam vseh uporabnikov, saj je njihova vsebina
javna,
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uporabniki in podjetja lahko objavijo svoja sporočila, ki imajo največ 140 znakov,
podjetja lahko objavljajo informacije, za katere menijo, da bodo koristile njihovim
uporabnikom,
podjetja lahko objavljajo informacije, ki bodo koristile njihovim uporabnikom, zelo
pogosto.

3 NEVARNOSTI IN PASTI, KI JIH PRINAŠAJO DRUŽBENA OMREŽJA
Z naraščanjem števila uporabnikov družbenih omrežij se tudi v Sloveniji povečuje možnost
zlorabe le-teh. Po besedah informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar so najpogostejše
naslednje zlorabe:
• nedovoljena objava fotografij oziroma druge (žaljive) vsebine,
• kršitve glede zlorabe ali nedovoljene uporabe objavljenih podatkov za neposredno
trženje,
• kršitve glede zlorabe ali nedovoljene uporabe objavljenih podatkov za namene
disciplinskih in sodnih postopkov,
• ustvarjanje lažnih profilov,
• vdori v račun, zlorabe gesel in spletno nadlegovanje.
Zavarovalnice se prav tako kot druga podjetja soočajo tudi s pomanjkljivostmi, ki jih prinaša
uporaba interneta. Pojavlja se vprašanje, kako enostavno spremljati informacije, ki se o
podjetju širijo preko spleta, saj je nadzor nad informacijami na družbenih omrežjih praktično
nemogoč:
• uporabniki lahko na svojem profilu širijo kakršnekoli informacije o podjetju, podjetje pa
do teh profilov nima dostopa,
• javnih debat o podjetju ni mogoče nadzirati; podjetja se vse bolj zavedajo, da lahko
uporabniki svoje nezadovoljstvo širijo tudi preko družbenih omrežij in tako dosežejo
veliko število ljudi;
• v primeru negativnih odzivov uporabnikov se morajo podjetja z namenom, da preprečijo
večjo škodo, pravočasno in primerno odzvati s tem, da pojasnijo nastalo situacijo, povedo
svojo resnico in tako usmerijo komunikacijo.
Podjetja morajo imeti čim večji nadzor nad informacijami, ki se o podjetju in blagovni znamki
pojavljajo preko družbenih omrežij.
Uveljavljajo se storitve za nadzorovanje družbenih omrežij, ki omogočajo sledenje tudi na
Facebooku, Twitterju in MySpaceu. Eno od podjetij, ki se s tem ukvarja, je Trackur, ki je bilo
ustanovljeno leta 2007 in posameznikom, podjetjem in agencijam nudi orodje za spremljanje
družbenih medijev.
Podjetja pa lahko informacije o svojem podjetju oziroma blagovni znamki ter tudi informacije
o svojih konkurentih pridobijo s sledenjem na Twitterju. Po vnosu besede ali fraze v iskalnik
Twitter se prikažejo vsa sporočila tistih uporabnikov, ki so tudi sami vtipkali to besedo ali
frazo.
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4 UPORABA SOCIALNIH OMREŽIJ V SLOVENIJI
Po podatkih portala SocialBakers je v Sloveniji februarja leta 2013 uporabljalo Facebook
skoraj 750.000 uporabnikov, kar predstavlja 37,3 odstotka celotne slovenske populacije in
uvršča Slovenijo na 91. mesto med 212 opazovanimi državami.
Še pol leta pred tem je bilo v Sloveniji uporabnikov Facebooka 695.040, kar je 53.260
uporabnikov manj. Skoraj polovica (52,7 %) slovenskih uporabnikov interneta pa uporablja
tudi Facebook.
Značilnosti uporabnikov Facebooka v Sloveniji:
• skoraj ni razlike med spoloma, saj Facebook uporablja 51 % moških in 49 % žensk,
• največ uporabnikov (kar 30 %) je starih od 25 do 34 let,
• naslednja velika skupina (25 %) so uporabniki, stari od 18 do 24 let,
• narašča delež uporabnikov, starih 45 ali več let (glede na marec 2011 je delež kar trikrat
večji).
Slika 1: Starostna sestava uporabnikov Facebooka v Sloveniji (februar 2013)

5 KAKO PODJETJA UPORABLJAJO DRUŽBENA OMREŽJA – PRIMERI IZ SLOVENIJE
Tudi slovenska podjetja za promocijo svojih blagovnih znamk vedno pogosteje uporabljajo
družbena omrežja. Portal SocialBakers objavlja lestvico blagovnih znamk, ki imajo na
Facebooku največ oboževalcev.
Po podatkih z dne 2. 4. 2014 je imela na Facebooku največje oboževalcev blagovna znamka
Kuponko.si, in sicer 174.854. Sledita ji blagovna znamka Spar mesto, ki je imela 131.428
oboževalcev, ter blagovna znamka Ličila.si, ki jih je imela 127.828:
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Kuponko.si (174.854 oboževalcev),
Spar mesto (131.428 oboževalcev),
Ličila.si (127.828 oboževalcev),
Lidl Slovenija (129.172 oboževalcev),
Kolektiva (124.193 oboževalcev),
Samsung Slovenija (117.628 oboževalcev),
1nadan.si (111.174 oboževalcev).

6 KAKO ZAVAROVALNICE UPORABLJAJO DRUŽBENA OMREŽJA – PRIMERI IZ PRAKSE
Z namenom ugotoviti, ali tudi zavarovalnice v Sloveniji uporabljajo družbena omrežja za
svojo promocijo, je bil narejen pregled prisotnosti zavarovalnic na Facebooku. Pregledane so
bile spletne strani zavarovalnic, ki tržijo zavarovanja v Sloveniji in na katerih tudi oglašujejo
svojo prisotnost na Facebooku.
Družbeno omrežje Facebook uporabljajo naslednje zavarovalnice:
• Generali Zavarovalnica, d. d.
• Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d.
• Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.
• Zavarovalnica Maribor, d. d.
• Zavarovalnica Triglav, d. d.
• NLB Vita življenjska zavarovalnica, d. d.
• Modra zavarovalnica, d. d.
Za vsako od zavarovalnic je bilo dne 2. 4. 2014 tudi preverjeno, koliko oboževalcev imajo na
Facebooku:
• Generali Zavarovalnica, d. d. – 23.923 oboževalcev,
• Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d. – 18.079 oboževalcev,
• Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. – 16.789 oboževalcev,
• Zavarovalnica Maribor, d. d. – 14.993 oboževalcev,
• Zavarovalnica Triglav, d. d. – 6.802 oboževalcev,
• NLB Vita življenjska zavarovalnica, d. d. – 2.709 oboževalcev,
• Modra zavarovalnica, d. d. – 1.127 oboževalcev.
Slika 2: Število oboževalcev na Facebooku (april 2014)
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7 UPORABA DRUŽBENIH OMREŽIJ – PRILOŽNOST ZA ZAVAROVALNICE
S pojavom družbenih medijev se tudi za zavarovalnice odpirajo nove možnosti komuniciranja,
povezovanja in sodelovanja z obstoječimi in potencialnimi zavarovanci.
Zavarovalnice naj spremljajo dogajanje na spletu in poskusijo ugotoviti, kakšne so želje in
prioritete uporabnikov njihovih storitev. Pomembno je tudi branje blogov, ki se nanašajo
na produkte in storitve zavarovalnice, ter poiskati skupnosti, ki so povezane s področjem
zavarovalništva.
Na osnovi spremljanja uporabnikov na spletu naj se zavarovalnica odloči za tisto družbeno
omrežje, ki se ji zdi najprimernejše za komunikacijo z njenimi uporabniki. Sodelovanje
zajema objavljanje tem na forumih, podajanje mnenja na forumih in blogih ter ocenjevanje
produktov in storitev.
V zadnji fazi naj zavarovalnica na družbenih omrežjih ustvari takšno vsebino, ki bo koristila njenim
uporabnikom, hkrati pa ne bo pomenila oglaševanja produktov in storitev zavarovalnice.
8 SKLEP
V času, v katerem živimo, ne more več biti dvoma, ali naj tudi zavarovalnice v Sloveniji
uporabijo nova spletna orodja komuniciranja, kot so Facebook, blogi, Twitter, YouTube idr.
A ob tem ko zavarovalnice uporabljajo družbene medije in tako izkoriščajo prednosti
marketinškega orodja sodobnega časa, ne smejo zanemariti nevarnosti in pasti, ki jih prinaša
njihova uporaba.
Družbena omrežja so tukaj zato, da jih zavarovalnice izkoristijo za pridobivanje novih
zavarovancev in ohranitev že obstoječih. Seveda pa je treba pri tem ne samo poznati, ampak
tudi upoštevati zakonitosti spletnega komuniciranja.
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Z IZOBRAŽEVANJEM IZVAJALCEV NEVARNIH DEL
DO MANJŠIH POŽARNIH ŠKOD
HOT WORK CONTRACTORS TRAINING
AS A WAY TO REDUCE FIRE DAMAGE COSTS
DR. ALEŠ JUG, UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
MATEJA GRIS, SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO

POVZETEK
Vroča dela, kot so varjenje, rezanje pločevine, spajkanje ipd., so med najpogostejšimi
povzročitelji požarov. Do požarov pride zaradi neupoštevanja pravil o ureditvi delovišča, na
katerem se sicer ponavadi ne vari, reže ali spajka (npr. izoliranje strehe), dela pa opravljajo
ljudje, ki niso poučeni o potrebnih požarnovarnostnih ukrepih.
Po vzoru izobraževanja in usposabljanja, kot so ga vpeljali na Finskem in v drugih
skandinavskih državah, bi lahko tudi v Sloveniji poskrbeli za usposabljanje izvajalcev vročih
del in tistih, ki izdajajo dovoljenja za izvedbo teh del.
V prispevku so predstavljeni dosežki finskega projekta »Vroča dela« in podan predlog, da bi
se podobnega projekta lotili tudi pri nas.
ABSTRACT
Hot works (welding, metal cutting, soldering, etc.) causes a fire hazard, especialy in the
environment, where these procedures are not part of a normal working procedure (roof
insulation, for example). Hot work fires can be prevented with the use of safety precautions.
Proper training for hot works, as the one introduced in Finland and other Scandinavian
countries, ensures that the person performing hot work and the person granting the hot
work permit have sufficient knowledge of hot work safety.
The paper presents the results of the Finish hot works project and suggests simmilar should
be done in Slovenia.
1 UVOD
Požarna varnost je pomemben element v zagotavljanju varnosti v podjetju. Tako tista podjetja,
ki imajo do varnosti pozitiven odnos, vključujejo požarno varnost v svojo varnostno politiko.
Podjetja, v katerih je odnos do varnosti slab, pa se s požarno varnostjo ukvarjajo le malo,
pogosto zgolj toliko, da zadostijo zahtevam predpisov. Takšen odnos do varnosti se ponavadi
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odrazi z večjimi stroški, ki lahko nastanejo zaradi poškodb požarnovarnostnih sistemov, zaradi
odločb, ki jih izdajo inšpekcijski organi v povezavi z neupoštevanjem predpisov, in požara.
Podjetje namreč ob požaru, kljub temu da ima z zavarovalnico sklenjene pogodbe, zmeraj
utrpi škodo. Novice o večjih požarih so v javnosti vedno zelo odmevne. To še zlasti velja za
požare, v katerih nastane večja materialna škoda. Med take požare spadajo pogosto tudi
tisti, do katerih pride v industriji. Po nekaterih podatkih povzročijo kar 10 odstotkov požarov
prav vroča dela, kot so varjenje, brušenje ipd., pri katerih ni zagotovljena ustrezna požarna
straža. Z neustreznim izvajanjem vročih del ali preventivnih ukrepov lahko povežemo tudi
katastrofalna požara, do katerih je prišlo v tovarni Gorenje leta 2000 (po javno dostopnih
podatkih analiza o požaru še ni povsem končana) in v osnovni šoli Podzemelj leta 2002 ipd.
Četudi bi se ta požara tudi sicer zgodila, bi bile posledice ob ustreznih preventivnih ukrepih
zagotovo manj boleče. Statistični podatki kažejo, da usposabljanje izvajalcev vročih del
pomembno vpliva na požarno varnost, saj se število požarov, ki nastajajo zaradi vročih del,
tako zmanjšuje.
2 VROČA DELA
Vroče delo imenujemo delo z odprtim plamenom ali drugim izvorom toplote ali uporabo
orodja, pri katerem nastaja iskrenje, kar predstavlja nevarnost za nastanek požara ali
eksplozije. Vroče delo ni samo plamensko ali električno varjenje, ampak tudi lotanje,
segrevanje s plamenom plinskega ali bencinskega gorilnika ali z vročim zrakom, brušenje in
rezanje z brusnimi in rezalnimi ploščami, vroče lepljenje in drugo. Na splošno lahko ločimo
dve vrsti vročih del:1
• vroča dela, pri katerih nastajajo novi viri vžiga (npr. iskrenje),
• vroča dela, kjer zaradi dela samega nastaja nevarnost za nastanek požara ali eksplozije
(npr. segrevanje gorljive izolacije pri opravljanju krovskih del).
Nevarnosti pri vročih delih so odvisne od vrste vročih del, materialov, ki se pri tem uporabljajo
ali obdelujejo, materialov in snovi v prostoru ali okoli mesta, kjer se izvajajo vroča dela, ter
od toplote, ki se pri teh delih sprošča. Tako predstavlja nevarnost prisotnost gorljivih trdnih
snovi, vnetljivih tekočin in plinov ter različnih virov vžiga (SZPV, 2008).
Tako kot pri gorenju tudi pri vročih delih velja, da do gorenja pride le, če so istočasno v
zadostnih količinah oziroma koncentracijah prisotni:
• gorljiv material (gorivo),
• oksidacijsko sredstvo (kisik, zrak ali oksidant),
• vir toplote oziroma vžiga.
Pogost primer požarov zaradi vročih del je vžig bitumna, ki se lahko uporablja pri polaganju
hidroizolacije na strehah. Bitumen je proizvod, ki nastane pri destilaciji surove nafte. Hlapi
bitumna se vžgejo pri temperaturi približno 170 oC, ki je približno 10-krat nižja od temperature
plamena, ki ga oddaja plinski gorilnik. Naslednji primer nastanka požara zaradi vročih del je
vžig trdnih gorljivih snovi, kot so les, iverka, lepenka ali tekstil. Ti materiali se vnamejo že pri
kratkotrajnem segrevanju na 200 oC, pri umetnih snoveh pa so temperature vžiga še nižje,
tj. od 150 do 200 oC (ibid.). Za primerjavo naj bo podatek, da je temperatura plamena na

Hot work safety guidelines 2014, The Federation of Finnish Financial Services in Preventivni ukrepi varstva pred
požarom pri izvajanju vročih del – Priročnik za izvajanje vročih del, SZPV, Ljubljana, 2008.
1
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plinskem (propan) ali bencinskem gorilniku 1.600 oC, na razdalji do 0,3 metra od plamena pa
še zmeraj približno 200 oC (ibid.).
3 POŽARI ZARADI VROČIH DEL
Zaradi vročih del se na letni ravni zgodi več požarov, ki ne povzročijo gmotne škode ali
pa je ta zanemarljivo majhna. Med večje požare zaradi vročih del spadajo požari, ki so se
zgodili v obratu za galvaniziranje v tovarni Gorenje, v osnovni šoli Podzemelj v Beli krajini in
v podjetju Seaway v Zapužah na Gorenjskem. Več podatkov o vzrokih za nastanek požarov
in o materialni škodi je zbranih v Tabeli 1 v nadaljevanju.
3.1 Požar v objektu za galvaniziranje v Gorenju
Objekt z obratom za galvaniziranje se je raztezal na površini 5.400 kvadratnih metrov.
Skupaj s proizvodno halo hladilne tehnike je tvoril en požarni sektor. Na južni strani obrata
je bila transformatorska postaja s štirimi energetskimi transformatorji in nizkonapetostnim
prostorom, ki se je nadaljeval v manjši laboratorij. V zgornji etaži nad laboratorijem in
transformatorsko postajo so bile pisarne. Polizdelke so galvanizirali v kadeh. Nosilna
konstrukcija je bila kovinska, stene pa so bile zidane z betonskimi zidaki. Kritina objekta je
bila iz pocinkane pločevine, izolirana z ekspandiranim polistirenom (stiroporom) in prekrita
z bitumnom ter peskom. Požar na strehi objekta so med vzdrževalnimi deli zanetili delavci.
Zaradi požara je nastala materialna škoda, treba je bilo reorganizirati delo, prekinjena je bila
proizvodnja, ki so jo v Gorenju reševali z iskanjem prostih zmogljivosti za galvaniziranje v
tujini.
Tabela 1: Večji požari zaradi vročih del
Objekt

Datum

Razlog

Napredovanje
požara po objektu

Število
poškodovanih
0

Obrat za
september vzdrževalna
galvanizacijo
2000
dela na strehi
Gorenje, Velenje
Osnovna šola
julij 2002 vzdrževalna
Podzemelj
dela na
vodovodni
inštalaciji

Požar se je z ostrešja
razširil na celoten
objekt.
Ogenj je najprej zajel 0
ostrešje šole, nato pa
se je kljub hitremu
gašenju gasilcev
razširil še na sosednji
objekt, v katerem je
bila telovadnica.

Seaway, Zapuže april 2007

Požar se je z ostrešja
razširil na celoten
objekt.

vzdrževalna
dela na strehi
– varjenje
lepenke

0

Vir: CTIF Fire prevention comission meeting minutes, Bled, 2011
282

Požarnovarnostni
ukrepi
Jih ni bilo.

Škoda
zaradi
požara
17.000.000
EUR

Jih ni bilo.

1.700.000
EUR

Jih ni bilo.

10.000.000
EUR

Vsem omenjenim požarom je skupno to, da v objektih ni bilo požarnovarnostnih ukrepov,
kot so sistemi za odkrivanje ali gašenje požarov in ločitev objektov v požarne sektorje.
Slika 1: Sanacija požarišča OŠ Podzemelj

Vir: PGD Podzemelj.
V vseh treh objektih so pred nastankom požara potekala vroča dela, požarne straže ni bilo
ali je bila izvajana pomanjkljivo.
4 IZVAJANJE VROČIH DEL
Na ravni posameznega objekta morajo biti zahteve za vroča dela opredeljene v internem
požarnem redu (Pravilnik o požarnem redu, Ur. l. RS, št 52/07). Ta mora vsebovati tudi navodila
za osebe, ki v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo
požar. V navodilih mora biti navedeno naslednje:
1. organizacija varstva pred požarom, skupaj z nalogami in odgovornostmi,
2. preventivni ukrepi in postopki za preprečevanje nastanka požara,
3. postopki in naloge v primeru požara,
4. postopki in naloge po požaru.
En izvod navodil morajo dobiti tudi izvajalci del.
V vroča dela je ponavadi vključenih več oseb, in sicer tisti, ki izdajajo dovoljenja za izvajanje
vročih del, tisti, ki ta dela izvajajo, in tisti, ki skrbijo za preventivne požarnovarnostne ukrepe
ob vročih delih.
Izdajatelj dovoljenja za izvajanje vročih del je oseba, ki izda dovoljenje za izvajanje teh del. To
je lahko pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom ali druga oseba, ki
jo pooblasti odgovorna oseba.
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Izvajalec vročih del je delavec, ki izvaja vroča dela na stalnih ali začasnih deloviščih in je za to
bolj ali manj usposobljen.
Izvajalec požarnovarnostnih ukrepov je oseba ali več oseb, ki skrbijo za izvajanje teh ukrepov
pred vročimi deli, med njimi in ko so ta dela končana. Fizično izvajanje preventivnih
požarnovarnostnih ukrepov med in po izvajanju vročih del imenujemo požarna straža.
Požarno stražo lahko opravljajo le za to usposobljene osebe ali gasilci.
Da izvajanje vročih del poteka uspešno, morajo izdajatelj dovoljenja oziroma odgovorna
oseba, izvajalec vročih del in izvajalec požarne straže neprestano sodelovati, in sicer pred
izvedbo vročih, takrat, ko ta dela potekajo in tudi ko so že končana.
Slika 2: Uspešno izvajanje vročih del – sodelovanje več akterjev

Vir: Lastni.
5 PREVENTIVNI UKREPI PRI VROČIH DELIH
Da izvajanje vročih del poteka varno, je treba izpeljati nekatere preventivne ukrepe že pred
začetkom opravljanja tovrstnih del, medtem ko ta dela potekajo in tudi ko so končana.
Preventivni ukrepi obsegajo organizacijske (zadolžitve, organizacija dela, priprava in izdaja
dovoljenja za izvajanje vročih del, varnostne razdalje ipd.) in tehnične ukrepe (namestitev
začasnih predelnih sten, sistemi za gašenje ipd.). Ukrepi morajo biti prilagojeni prostoru,
vrsti opravila in požarnim nevarnostim (SPZV, 2008).
Pred vročimi deli je treba opraviti naslednje:
• izbrati ustrezen postopek izvajanja vročih del,
• organizirati delo,
• pripraviti delovišče,
• izbrati in pripraviti ustrezne preventivne ukrepe.
Med vročimi deli so pomembni:
• ustrezni postopki za izvajanje vročih del,
• izvajanje izbranih preventivnih ukrepov,
• nadzor nad vročimi deli v prostoru, kjer se vroča dela izvajajo, in po potrebi tudi v sosednjih
prostorih.
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Po vročih delih pa je treba:
• pregledati prostor in objekt neposredno po končanju vročih del,
• nadzorovati prostor določen čas po vročih delih.
Izredno pomembni, a žal le redko udejanjeni, so preventivni ukrepi pred začetkom izvajanja
vročih del. Ti ukrepi med drugim obsegajo pripravo delovišča, izbor ustreznih preventivnih
ukrepov in opredelitev organizacijskih ukrepov.
Priprava delovišča obsega naloge, ki so vezane na fizično ureditev delovišča: pregled prostora,
umestitev delovišča v objekt ali okolje, določitev poti umika, postavitev oznak, pregled virov
za oskrbo z vodo za gašenje, gasilnikov, požarnih odej ipd.
Izbor in vzpostavitev ustreznih preventivnih ukrepov zajema izbor in pripravo primernih
preventivnih postopkov za izvajanje del, določitev varnostnih razdalj, določitev mest za
gasilna sredstva, postavitev požarne straže ipd.
Med organizacijske ukrepe pred izvajanjem vročih del spadajo (SZPV, 2008; CFPA, 2012):
• ocena nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije na delovišču in ocena tveganja,
• dovoljenje za izvajanje vročih del,
• skrb, da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali vroča dela ali požarno stražo, poznali naslov
delovišča, kontaktne podatke odgovornih oseb in telefonske številke za klic v sili,
• pregled prostorov okoli delovišča za vroča dela, organiziranje požarne straže tudi v
okoliških obratih, če je to potrebno in zahtevano,
• določitev varnostnih razdalj med mestom vročih del in gorljivimi snovmi v prostoru.
Slika 3: Pri vročih delih so pomembne varnostne razdalje

Vir: SZPV, 2008.
Neposredno po koncu vročih del je treba zmeraj pregledati prostor in objekt, saj je mogoče,
da tam ostanejo žareči ostanki, ki bi lahko zanetili požar.
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Če vrsta del ter oblika in namembnost prostora to zahtevajo, je treba prostor in sosednje
prostore nadzirati še določen čas zatem, ko so sicer vroča dela že končana.
Organizacijski ukrepi po opravljenih vročih delih so naslednji:
• pregled delovišča in sosednjih obratov,
• sporočilo izdajatelju dovoljenja za izvajanje vročih del, da so vroča dela končana,
• nadaljevanje požarne straže na delovišču in sosednjih obratih po končanih vročih delih,
če je to potrebno; trajanje neprekinjenega izvajanja požarne straže naj bo definirano v
dovoljenju za vroča dela,
• pospravljanje opreme (plinskih jeklenk, gorilnikov ipd), ki je bila uporabljena pri vročih
delih, na za to določeno varno mesto.
Med tehnične ukrepe, ki naj bi bili izpeljani po izvajanju vročih del, spada:
• vklop izklopljenih sistemov za odkrivanje in gašenje požarov.
Pri vročih delih je torej še posebno pomembna preventivna dejavnost, ki zajema ukrepe, ki
jih je treba udejanjiti pred začetkom izvajanja vročih del, med potekom le-teh in ko so dela
končana.
Da delo lahko opravijo varno, morajo izvajalci vročih del poznati predvsem (SZPV, 2008):
• postopke in načine za opredelitev in oceno nevarnosti,
• značilnosti gorljivih in vnetljivih snovi, ki se uporabljajo pri vročih delih,
• zahteve za opravljanje vročih del, ki jih opredeljujejo predpisi,
• postopke za varno izvajanje vročih del.
Del preventivnih aktivnosti pri vročih delih je požarna straža, ki predstavlja fizično izvajanje
požarnih preventivnih postopkov pred začetkom izvajanja vročih del, med njimi in potem ko
so končana. Potrebna je tam, kjer obstaja velika nevarnost za nastanek požara ali eksplozijo,
in v objektih, kjer se zadržuje veliko oseb. Zahteve za izvajanje požarne straže so opredeljene
v Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in
9/2011, 83/2012). Glede na določila 37. člena tega zakona mora požarno stražo organizirati:
• kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov,
• kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki
je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila,
• prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride
do eksplozije,
• lokalna skupnost, lastnik oziroma upravljavec gozda ali drugega zemljišča, ko je razglašena
povečana nevarnost požarov v naravnem okolju.
Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo, v primeru iz
1. in 2. alineje prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za dela
v požarno bolj ogroženih objektih in objektih, v katerih se zbira več ljudi, določenih v skladu
s tem zakonom.
Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost.
Zakon o varstvu pred požarom v 37. členu določa le, kdaj in kdo lahko izvaja požarno stražo.
Obseg in način izvedbe pa je prepuščen uporabniku, kar večinoma, žal, pomeni, da izvajanje
požarne straže ni prilagojeno vrsti nevarnosti. Leta 2012 je Gasilska zveza Slovenije izdala
priporočila za izvajanje požarnih straž, ki zajemajo tudi operativna navodila. Dokument je
dostopen na spletni strani zveze.
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Ključne naloge požarne straže (SZPV, 2008, CFPA, 2012):
• Požarna straža se seznani s prostorom, v katerem bodo potekala dela. Pri tem morajo
biti izvajalci del posebej pozorni na gradbene materiale, iz katerih je prostor zgrajen.
Preveriti je treba tudi sosednje prostore in morebitne povezave ter potek inštalacij med
prostorom, v katerem se dela opravljajo, in prostori, ki nanj mejijo.
• Izvajalci požarne straže morajo opredeliti vse gradbene značilnosti prostora, ki bi lahko
povzročile širjenje požara iz prostora v sosednje prostore.
• Izvajalci požarne straže morajo pregledati in opredeliti vse lahko vnetljive snovi v prostoru
in jih odstraniti iz prostora, v katerem se vroča dela opravljajo.
• Skupaj z izvajalcem vročih del morajo določiti varnostne razdalje.
• Če varnostnih razdalj ni mogoče zagotoviti, morajo z drugimi ukrepi (npr. s prenosnimi
negorljivimi stenami) preprečiti stik virov vžiga, ki nastajajo med vročimi deli, in gorljivih
snovi.
• Požarna straža se mora seznaniti tudi s postopkom del in napravami za ta dela. Pri
tem mora oceniti nevarnosti, ki bodo pri delu nastajale. Pozorna mora biti predvsem
na materiale, ki bi se lahko pregrevali in povzročali segrevanje vnetljivih snovi, ki jih iz
prostora ni mogoče odstraniti. Nevarno je tudi iskrenje in odpadanje žarečih delcev
materialov, ki bi prav tako lahko povzročili požar, zato je pomembno, da oceni, do kod
lahko takšni delci odletijo.
• Na osnovi ugotovitev in značilnosti prostora morajo izvajalci straže pripraviti ustrezna
gasilna sredstva.
S preventivnimi ukrepi, vezanimi na vroča dela, se običajno srečujemo pri večjih vzdrževalnih
delih in gradnjah večjih objektov. Ti objekti imajo ponavadi glede na zahteve Zakona o
varstvu pred požarom tudi požarni red, ki predstavlja (bi moral predstavljati) osnovo za
izvajanje preventivnih ukrepov. Če lahko vsaj pogojno rečemo, da imajo požarni red vsi
objekti razen eno- in dvostanovanjskih, pa se na tem mestu postavlja vprašanje, kako je s
preventivnimi ukrepi pri vročih delih v eno- in dvostanovanjskih objektih. Vsa vroča dela,
omenjena v začetku prispevka, se namreč lahko izvajajo tudi v eno- in dvostanovanjskih
objektih.
6 ŠKODA, KI NASTAJA ZARADI POŽAROV
O požarnih škodah ni na voljo veliko realnih podatkov, saj strošek požarnih škod ponavadi
spada med strogo varovane podatke. Letna materialna škoda zaradi požarov v Sloveniji
je ocenjena na približno 10 milijonov evrov. Znesek se zelo poveča ob večjih požarih v
naravnem okolju in industrijskih objektih. Zapisana ocena požarne škode je le deloma
realna, saj so v njej zajeti samo neposredni stroški, ki dejansko predstavljajo manjši del vseh
stroškov. Požarne škode vplivajo na bonitetno oceno podjetja, zato podatkov o škodah
seveda ni preprosto dobiti. Znani pa so podatki o tem, kako požarna preventiva vpliva na
požarne škode. Pred leti je veljalo, da en evro, ki se ga vloži v požarno preventivo, reši deset
evrov morebitnih požarnih škod. V zadnjih letih se je podatek o oceni požarih škod nekoliko
spremenil. Velja, da en evro, vložen v preventivo, reši sedem evrov neposrednih požarih škod
in kar enainštirideset evrov posrednih. Na sliki v nadaljevanju je podanih nekaj primerov
izračunov stroškov.
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Slika 4: Primeri izračunov stroškov

Vir: Lastni.
Požarna preventiva je draga le na prvi pogled, preprost preračun pa pove, da se vanjo splača
vložiti. Žal je ozaveščenost o tem pri nas na razmeroma nizki ravni, investicije v požarno
varnost pa bi morale dodatno stimulirati tudi zavarovalnice.
7 USPOSABLJANJE IZVAJALCEV VROČIH DEL
Eden od ukrepov, ki pripomorejo k varnejšemu izvajanju vročih del, je gotovo usposabljanje
izvajalcev vročih del, torej varilcev, monterjev, vzdrževalcev ipd.
Na tem področju so veliko naredile finske in švedske požarnovarnostne organizacije
(nacionalne uprave za zaščito in reševanje, združenja), ki so ob podpori zavarovalnic že leta
1988 začele s prostovoljnim usposabljanjem za izvajanje vročih del. Tistim, ki so uspešno
opravili izpit, so podelili certifikat. Delavci torej za opravljanje vročih del potrebujejo
certifikat, ki ga morajo obnoviti vsakih pet let. To omogoča obnovitveni tečaj, ki je lahko
krajši kot enodnevni osnovni tečaj za pridobitev certifikata, vendar ne sme trajati manj kot
4 ure. Usposobljeni delavec dobi t. i. kartico, s kateri izkazuje, da je opravil izpit za izvajalca
vročih del.
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Slika 4: Izdaja kartic za izvajanje vročih del na Finskem (usposabljanje za izvajanje vročih
del)

Vir: Seppo Pekurinen, Loss Prevention Manager, The Federation of Finnish Financial
Services, Nordic Hot Work meeting, Oslo, 2013.
Vzpostavitvi certifikata je sledil ukrep zavarovalnic, ki so zahtevale, da je moral vsak izvajalec
vročih del imeti tak certifikat. Poleg tega je moral od pooblaščene osebe dobiti dovoljenje za
opravljanje vročih del za vsako delo. Podjetje, ki je storitev potrebovalo, je moralo imenovati
odgovorno osebo za vroča dela in ta oseba je bila pooblaščena za izdajo dovoljenja za
začetek izvajanja vročih del. Z usposabljanjem delavcev se je število požarov zmanjšalo, kar
je prikazano tudi na Sliki 5.
Slika 5: Število požarov na Finskem s škodo, večjo od 200.000 EUR

Vir: Http://www.ctif.fi/index.jsp?pid=215.
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Na podlagi zgleda, ki se je pokazal kot uspešen v skandinavskih državah, bo Slovensko
združenje za požarno varstvo začelo z usposabljanjem za varno izvajanje vročih del tudi
v Sloveniji. Namen tovrstnega izobraževanja, ki ga podpira tudi Slovensko zavarovalno
združenje, je jasen: izvajalcem vročih del podati ključne (tudi praktične) informacije o tem,
kaj so vroča dela, kakšno nevarnost za nastanek požara predstavljajo in kako jih izvajati, da
je verjetnost za nastanek požara manjša.
8 SKLEP
Nevarnosti pri vročih delih so odvisne od vrste vročih del, materialov, ki se pri vročih
delih uporabljajo ali obdelujejo, materialov in snovi v prostoru ali okoli mesta, kjer
se izvajajo vroča dela, ter od toplote, ki se sprošča med vročimi deli. Tako predstavlja
nevarnost prisotnost gorljivih trdnih snovi, vnetljivih tekočin in plinov ter različnih virov
vžiga. Statistični podatki kažejo, da je požarov, ki nastanejo zaradi vročih del, približno
10 odstotkov vseh požarov. Pregled večjih požarov po Sloveniji, ki so se zgodili v minulih
desetih letih, pokaže, da zaradi vročih del nastajajo tudi katastrofalni požari s škodo,
ki presega milijon evrov. Večjo varnost je pri vročih delih mogoče doseči med drugim
tudi s stalnim izobraževanjem in usposabljanjem, s katerim imajo največ izkušenj v
skandinavskih državah.
Pomembno vlogo na področju izboljšanja požarne varnosti imajo tudi dobri predpisi
in izvajanje raziskovalnih dejavnosti. Dobre smernice in predpisi bistveno pripomorejo
k razumevanju problemov in usmerjajo h konkretnim rešitvam. V okviru Slovenskega
združenja za požarno varstvo (SZPV) so v zadnjem času na prostovoljni bazi ob medsebojnem
sodelovanju članov združenja nastale štiri pomembne smernice:
• smernica SZPV 407 Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih
naprav,
• smernica SZPV 411 Električni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh,
• smernica SZPV 412 Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov in
• smernica SZPV 512 Požarna varnost sončnih elektrarn.
Slovensko združenje za požarno varstvo je naštete smernice financiralo samo oziroma s
pomočjo peščice zainteresiranih podjetij, ki so prepoznala koristi preventivnega pristopa
teh smernic v času načrtovanja. V bližnji prihodnosti bi radi izdali tudi smernice za gradnjo
lesenih stavb, za avtomatska vrata na evakuacijskih poteh in za požarnovarnostne ukrepe
ob vročih delih. Pričakovati je, da bi del sredstev za nastanek smernic in raziskav na področju
varstva pred požarom prišel tudi iz požarnega sklada, v katerega se stekajo sredstva iz
požarnih zavarovanj.
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Ali smo zaradi unisexa kaj drugačni?
WHAT ARE IMPACTS OF THE UNISEX RULING?
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POVZETEK
Namen prispevka je predstaviti spremembe pri življenjskih zavarovanjih, ki so bile vpeljane
zaradi vpliva direktive o enaki obravnavi spolov, ki služi kot podlaga za izenačevanje premij
za moške in ženske. Na podlagi smernic Evropske komisije o izvajanju načela enakega
obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev se je namreč 21. decembra
2012 spremenila tudi zavarovalniška zakonodaja, s katero je zdaj opredeljeno, da se ne
smejo več sklepati zavarovanja, pri katerih bi se premija razlikovala glede na spol zavarovane
osebe. Pred to spremembo pa je bil prav spol eden od ključnih dejavnikov za določanje
premije pri življenjskih zavarovanjih. Zavarovalnice so prilagodile vse zavarovalne produkte
za vse skupine zavarovanih oseb, in sicer s ciljem, da bodo še naprej zagotavljale ustrezno
obvladovanje zavarovalnih tveganj in tako skrbele za varnost svojih zavarovancev. Zaradi
ukinitve spola kot ključnega dejavnika za določanje premije so začele zavarovalnice pri tem
v večji meri upoštevati tudi druge dejavnike tveganja, in sicer predvsem tiste, ki izhajajo iz
posameznikovega življenjskega sloga.
ABSTRACT
The purpose of this article is to present changes that have occurred at life insurance due to
equalising premiums for men and women. On the basis of guidelines issued by the European
Commission on implementing the principle of equal treatment between men and women
considering the access to goods and services, including insurance services, there was a change
in insurance legislation as of 21 December 2012, defining that no insurance where premium
would be different in respect of the gender of the insured person shall be concluded. Prior
to that change, gender was one of key factors for defining the premium at life insurance.
Insurance Companies adjusted all insurance products for all groups of insured persons, with
the goal to continue to provide an appropriate insurance risk management and care for
safety of their persons insured. Due to equal treatment of premiums by gender, Insurance
Companies started to take the fullest possible account of other risk factors also, as a criterion
for defining the premium, in particular of factors arising from the life style of an individual.
1 UVOD
Na podlagi smernic Evropske komisije o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in
žensk pri dostopu do blaga in storitev, kamor spadajo tudi storitve zavarovalništva, se je
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21. decembra 2012 spremenila zavarovalniška zakonodaja. Temeljno je, da se vključno od
navedenega datuma ne smejo več sklepati zavarovanja, pri katerih bi se premija razlikovala
glede na spol zavarovane osebe.
Sprememba zakonodaje se nanaša predvsem na življenjska zavarovanja, pri katerih je
bil spol pred tem eden od ključnih dejavnikov za določanje premije. Premija za novo
sklenjena zavarovanja se torej ne razlikuje več glede na spol zavarovane osebe. Pri
pogodbah življenjskih zavarovanj, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo nove zakonodaje
in ki se do izteka ne spremenijo oziroma v vseh določbah zavarovalne pogodbe, ki se
nanašajo na pravice in obveznosti pogodbenih strank, ostanejo enake, kot so bile pred
21. decembrom 2012, se premije ne spreminjajo. To pomeni, da ostane premija enaka,
kot je bila dogovorjena ob sklenitvi zavarovanja, razen v primeru določenih sprememb
zavarovalne pogodbe.
Zavarovalnice so prilagodile vse produkte, pri katerih se je premija razlikovala glede
na spol zavarovane osebe, za vse skupine zavarovanih oseb, in sicer s ciljem, da bodo
še naprej zagotavljale ustrezno obvladovanje zavarovalnih tveganj ter tako skrbele
za varnost svojih zavarovancev. Ker je bil spol eden od ključnih dejavnikov tveganja za
določitev višine premije predvsem pri življenjskih zavarovanjih, so začele zavarovalnice
po uveljavitvi sprememb v večji meri upoštevati tudi druge dejavnike tveganja, in sicer
predvsem dejavnike, ki izhajajo iz posameznikovega življenjskega sloga. Ključni dejavniki
so predvsem posameznikova teža in višina, njegove navade (npr. kajenje), delo, ki ga
opravlja, in prostočasne dejavnosti. Ti dejavniki so v povezavi z umrljivostjo statistično
značilni, prav tako pa jih je mogoče razmeroma preprosto spremljati. Težavam, ki bi
lahko sledile iz obravnave zavarovanih oseb brez upoštevanja spola in drugih dejavnikov,
povezanih predvsem z antiselekcijo, so se zavarovalnice s takim pristopom večinoma
dobro izognile.
2 UVEDBA ENAKE OBRAVNAVE SPOLOV V ZAVAROVALNIŠTVU
Načelo enake obravnave moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi
je bilo vpeljano z Direktivo Sveta 2004/113/ES dne 13. decembra 2004. Sodišče Evropske
unije je v sodbi C-236/09 odločilo, da je drugi odstavek 5. člena Direktive Sveta 2004/113/ES
o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev
ter oskrbi z njimi neveljaven, saj odstopa od prvega odstavka 5. člena Direktive 2004/113/
ES, ki določa, da spol kot aktuarski dejavnik ne sme vplivati na višino individualnih premij
in zavarovalnin. Drugi odstavek 5. člena Direktive 2004/113/ES namreč dovoljuje državam
članicam, da obdržijo sorazmerne razlike v individualnih premijah in zavarovalninah, kjer je
osebna okoliščina spola odločilni dejavnik pri oceni tveganja. Evropska komisija je v skladu
z omenjeno sodbo 22. decembra 2011 objavila smernice za uporabo Direktive 2004/113/ES
na področju zavarovanja.
V skladu s sodbo je bilo treba do 22. decembra 2012 uskladiti s smernicami Komisije tudi
slovensko zavarovalniško zakonodajo, in sicer je bil spremenjen sedmi odstavek 83. člena
Zakona o zavarovalništvu, ki ureja upoštevanje osebne okoliščine spola v zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo; ZZavar); v slovensko zakonodajo
prenaša drugi odstavek 5. člena Direktive 2004/113/ES. Sprejet je bil tudi podzakonski akt
»Sklep o podrobnejših pravilih in merilih upoštevanja osebne okoliščine spola«, ki ureja
poprej navedeno vsebino.
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Med poglavitnimi spremembami zavarovalniške zakonodaje sta naslednji:
• pri določanju premij in zavarovalnin na individualni ravni zavarovalnice ne smejo
upoštevati osebne okoliščine spola,
• zavarovalnice lahko obdelujejo podatke o spolu za namen oblikovanja rezervacij in
interno določanje cen, za določanje cen pozavarovanja, za trženje in oglaševanje ter za
oceno tveganja pri življenjskem in zdravstvenem zavarovanju.
Zavarovalnice morajo od 21. decembra 2012 pri vseh zavarovanjih zagotoviti enako
obravnavo žensk in moških ob uporabi spola kot aktuarskega faktorja pri izračunavanju
premij in določanju svojih obveznosti. Premija za novo sklenjena zavarovanja se od vključno
21. decembra 2012 torej ne razlikuje več glede na spol zavarovane osebe. Pri pogodbah
življenjskih, nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo
nove zakonodaje in ki se do izteka ne spremenijo oziroma v vseh določbah zavarovalne
pogodbe, ki se nanašajo na pravice in obveznosti pogodbenih strank, ostanejo enake,
kot so bile pred 21. decembrom 2012, se premije ne spreminjajo. To pomeni, da premija
ostaja enaka, kot je bila dogovorjena ob sklenitvi zavarovalne pogodbe. Enako velja tudi
pri zavarovalnih pogodbah, ki se samodejno podaljšajo, ter pri spremembah zavarovalne
pogodbe, če so bile le-te dogovorjene z zavarovalno pogodbo pred 21. decembrom 2012
(npr. indeksacija premije, povišanje premije, sprememba zavarovanja v zavarovanje brez
nadaljnjega plačevanja premij). Zavarovalnice lahko za namen trženja in oglaševanja še
naprej ponujajo zavarovanja, namenjena samo enemu spolu, to pomeni različne produkte
glede na spol (npr. zavarovanje ženskih in moških rakov).
3 RAZLIKE V SMRTNOSTI MED SPOLOMA
Spol je bil pred uveljavitvijo direktive o enaki obravnavi spolov, kot je bilo že omenjeno, eden
od ključnih dejavnikov, ki so ga zavarovalnice uporabljale za določanje premije življenjskih
zavarovanj. Na naslednjih grafih so prikazane razlike v smrtnosti v letih med moškimi in
ženskami ter pričakovana življenjska doba za sedemindvajset evropskih držav. Ženske
torej dejansko povsod v povprečju živijo dlje, pri čemer pa se razlika med pričakovanima
življenjskima dobama med obema spoloma z leti zmanjšuje.
Tabela 1: Pričakovana življenjska doba v sedemindvajsetih evropskih državah
Spol/leto
Moškli
Ob rojstvu
Pri 65 letih
Ženske
Ob rojstvu
Pri 65 letih

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

74,5
15,9

76,6
15,9

75,2
16,4

75,4
16,4

75,8
16,8

76,1
17,0

76,4
17,2

80,9
19,5

80,8
19,4

81,5
20,0

81,5
20,0

82,0
20,4

82,2
20,5

82,4
20,7

Vir: Eurostat (online data code: demo_mlexpec).
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Slika 1: Razlike v smrtnosti v letih za moške in ženske

Vir: Eurostat (online data code: demo_mlexpec).
Zavarovalnice so, zatem ko so bila vpeljana določila direktive, začele prodajati življenjska
zavarovanja po enotni premiji za ženske in moške na podlagi enotnih (ang. unisex) tablic
smrtnosti. Izbira tablic smrtnosti iz različnih držav bistveno vpliva na višino premij, saj so
značilnosti populacije v posameznih državah zelo različne. Tablice smrtnosti uporabljajo
zavarovalnice glede na umrljivost populacije, ki jo zavarujejo, ter glede na lastne izkušnje
umrljivosti v svojem portfelju življenjskih zavarovanj in projekcije prihodnjih gibanj
umrljivosti te populacije. Vendar pa izkušnje o delitvi portfelja po spolu ali populacijsko
delitev po spolu razmeroma težko projiciramo tudi v prihodnost. Zato odločitev o tem,
kakšno kombinacijo ženske in moške populacije v prihodnjem portfelju uporabiti,
pomembno vpliva na to, ali bo premija za nove zavarovane osebe sploh ustrezna in bo
zavarovalnica za nov portfelj lahko izpolnila vse svoje obveznosti, obenem pa bo tudi
konkurenčna na trgu. V spodnjem grafu je prikazanih zgolj nekaj različnih možnosti izbire
med populacijskimi umrljivostmi, kjer je potrebna ocena o sestavi portfelja po spolu
– če bodo predpostavljene umrljivosti na primer v kombinaciji 60 odstotkov moških in
40 odstotkov žensk, naš dejanski portfelj pa bo sestavljen iz večjega deleža moških, bo
lahko naša premija za riziko življenjsko zavarovanje bistveno prenizka. Če bi se odločili za
konzervativni pristop in kot podlage uporabili umrljivost moških, pa bi bila naša premija
vprašljiva z vidika konkurenčnosti.
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Slika 2: Mortaliteta – katera projekcija je prava?

Vir: Statistični urad RS in lastni preračun.
4 DOLOČANJE PREMIJE PRI ŽIVLJENJSKEM ZAVAROVANJU
Določanje premij za posamezne zavarovalne produkte temelji na ustreznih aktuarskih
metodah in oceni tveganja. Zavarovalnice ocenjujejo riziko zaradi antiselekcije, obvladovanja
svoje solventnosti in obvladovanja zavarovalnih tveganj ter zaradi ohranjanja konkurenčnosti
svojih storitev, da bi lahko zadovoljile potrebe obstoječih in bodočih strank.
Tveganje se ocenjuje na podlagi podatkov, ki so pridobljeni ob sklepanju življenjskega
zavarovanja, in sicer preko vprašanj, ki jih zavarovalnica postavi v ponudbi, na podlagi
izpolnjenega zdravstvenega vprašalnika in odgovorov na vprašanja o življenjskem slogu
ponudnika. Pri oceni rizika se uporabljajo smernice za oceno rizika, ki jih ponavadi oblikuje
pozavarovalnica, ki pozavaruje portfelj življenjskih in dodatnih zavarovanj posamezne
zavarovalnice. Te smernice temeljijo na obsežnih raziskavah in statističnih podatkih ter se
stalno posodabljajo glede na medicinski napredek pri zdravljenju posameznih bolezni.
V procesu ocene tveganja (ang. underwriting) zavarovalnica kot prevzemnik slednjega
določa, ali in pod katerimi pogoji je pripravljena prevzeti posamezno tveganje v
zavarovanje. Pri življenjskih in zdravstvenih zavarovanjih je cilj ocenjevanja tveganja
pravilno napovedati (predvideti) prihodnje umrljivosti in obolevnosti. Te ocene ponavadi
temeljijo na preteklem dogajanju, skupaj s projekcijami trendov v prihodnosti za skupine
populacije, ki so izpostavljene enakim vrstam tveganj. Razvrščanje ponudnikov v navedene
skupine z namenom določitve cene oziroma premije za posamezno skupino je temeljno
načelo uspešnega zavarovalniškega sistema prostovoljnih zavarovanj. Končni uporabnik
oziroma sklenitelj zavarovanja tako za zavarovanje plača ustrezno ceno. Temeljna značilnost
prostovoljnega zavarovanja je, da se sklenitelj sam odloči, kako in kdaj se bo zavaroval,
kakšna kritja so zanj ustrezna, ter katero zavarovanje najbolje zadosti njegovim potrebam v
določenem življenjskem obdobju.
Razlikovanje med različnimi riziki na podlagi obširnih ocen tveganja je bistvo prostovoljnih
zavarovanj, kar je ključni dejavnik za določitev premije za posamezna zavarovalna kritja. Da
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bi določili ustrezno premijo, je zato nujno uporabiti statistične podatke. Zavarovalnice pri
življenjskih, zdravstvenih in rentnih (pokojninskih) zavarovanjih razvrščajo posameznike po
merilih, ki upoštevajo smrtnost oziroma dolgoživost, ključno pa na ta merila vplivata predvsem
starost in spol, saj obstaja med spolom in smrtnostjo ter obolevnostjo zelo močna vzročna
povezava. Statistični podatki kažejo, da je razlika v pričakovani življenjski dobi v Evropi 6,5
leta (Health at a Glance: Europe 2010, str. 26–27, OECD http://ec.europa.eu/health/reports/
docs/health_glance_en.pdf). Tudi nekatere bolezni, denimo rak prostate in rak materničnega
vratu, so povsem pogojene s spolom. Poleg tega so moški in ženske različno dovzetni za
različne bolezni in tudi zdravljenje in uporaba zdravil se razlikujeta glede na spol.
Z ukinitvijo spola kot ključnega dejavnika za določitev premije so zavarovalnice primorane
uporabljati druge dejavnike, ki so bolj povezani z lastnostmi zavarovane osebe in z njenim
življenjskim slogom: socialni status, dohodek osebe, zakonski status, poklic, ki ga oseba
opravlja, prostočasne dejavnosti in druge navade, na primer kajenje in pitje alkohola. Tu se
pojavi vprašanje, kako pri določitvi premije za dolgoročne produkte ovrednotiti individualne
značilnosti posameznika in tudi njihovo spreminjanje v daljšem časovnem obdobju.
Ocenjevanje rizika (sprejem v zavarovanje) pri življenjskem zavarovanju glede na življenjski
slog zavarovane osebe je podobno kot pri običajnem življenjskem zavarovanju za primer
smrti, kjer se preverja zdravstveno stanje osebe, ki se želi zavarovati, obstaja pa še nekaj
dodatnih korakov, ki so navedeni v nadaljevanju:
1. Najprej se določi, ali je ponudnik za sklenitev zavarovanja standardni riziko oziroma se
zavarovanje sklene z doplačilom na premijo.
2. Če predstavlja ponudnik standardni riziko, se preveri, ali ga lahko uvrstimo v premijski
razred za boljši življenjski slog. Merila za ta razred so poleg tega, da ponudnik ni kadilec,
ustrezna telesna teža (npr. indeks telesne teže od 19 do 27), ustrezen (nenevaren) poklic
in ukvarjanje z manj nevarnimi prostočasnimi dejavnostmi. Seznam nevarnih poklicev in
športov je sestavni del premijskega sistema zavarovalnice.
3. Če je ponudnik kadilec, se ga uvrsti v premijski razred za kadilce. Za nekadilca velja oseba,
ki ne uživa oziroma v določenem časovnem obdobju ni na kakršen koli način uživala
tobaka in tobačnih izdelkov.
Indeks telesne teže (ang. Body Mass Index, BMI) je mednarodno sprejet način izračuna
optimalne telesne teže. Višje vrednosti BMI pomenijo višjo stopnjo tveganja za bolezni srca
in ožilja, diabetes, visok krvni pritisk in vse posledice, ki so povezane s tem.
Premija življenjskega zavarovanja glede na življenjski slog je torej odvisna od starosti
zavarovane osebe, višine zavarovalne vsote, trajanja zavarovanja in življenjskega sloga:
škodljivih navad, poklica oziroma dela, ki ga opravlja zavarovana oseba, prostočasnih
dejavnosti, razmerja med višino in težo ter od zdravstvenega stanja zavarovane osebe.
Zavarovana oseba s podpisom ponudbe potrdi, da so vsi podatki in odgovori na zastavljena
vprašanja, ki jih je podala ob sklenitvi zavarovanja, točni in resnični.
5 PRIMER ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA GLEDE NA ŽIVLJENJSKI SLOG
PRI ZAVAROVALNICI ADRIATIC SLOVENICA
Ob sklepanju riziko življenjskega zavarovanja glede na življenjski slog se zavarovano osebo
(če ni potrebno doplačilo zaradi zdravstvenega stanja) razvrsti v enega od treh razredov
premije, in sicer v:
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•
•
•

premijo za boljši življenjski slog,
premijo za nekadilce ali
premijo za kadilce.

Po premijskem razredu »boljši življenjski slog« se izračuna premija za zavarovane osebe:
• ki ne uživajo oziroma v zadnjem letu niso na kakršen koli način uživale tobaka (cigarete,
cigare, pipa, žvečenje tobaka …),
• katerih indeks telesne mase (BMI), to je indeks razmerja med višino in težo določene
osebe, znaša od vključno 19 do vključno 27,
• ki ne opravljajo nevarnega dela v skladu s Tabelo nevarnih del zavarovalnice,
• ki se ne ukvarjajo in se ne nameravajo ukvarjati z nobenim športom ali drugo prostočasno
dejavnostjo, ki so navedeni v Tabeli športov in prostočasnih aktivnosti zavarovalnice,
• ki se ne udeležujejo vzdržljivostnih ali drugih športnih tekmovanj oziroma niso
profesionalni športniki,
• katerih zdravstveno stanje je ustrezno za sprejem v zavarovanje brez povišanja premije.
Zavarovalnica določi seznam poklicev in športnih dejavnosti, za katere ni mogoče skleniti
življenjskega zavarovanja z boljšim življenjskim slogom.
Po premijskem razredu »nekadilci« se izračuna premija za zavarovane osebe:
• ki ne uživajo oziroma v zadnjem letu niso na kakršen koli način uživale tobaka (cigarete,
cigare, pipa, žvečenje tobaka …).
Po premijskem razredu »kadilci« se izračuna premija za zavarovane osebe:
• ki uživajo oziroma so v zadnjem letu na kakršen koli način uživale tobak (cigarete, cigare,
pipa, žvečenje tobaka …).
Pri uvrščanju zavarovane osebe v premijski razred se uporabljajo vprašanja (odločitveno
drevo), ki so predstavljena na naslednji sliki.
Slika 3: Odločitveno drevo pri konceptu »boljši življenjski slog«

Vir: Adriatic Slovenica d. d.
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6 VPLIV UKINITVE SPOLA KOT KLJUČNEGA DEJAVNIKA ZA DOLOČITEV PREMIJE NA
KONČNEGA POTROŠNIKA
Evropsko združenje zavarovalnic in pozavarovalnic (European Insurance and Reinsurance
Federation, CEA) je v študiji »Vpliv spola na določanje premij v zavarovalništvu« leta 2011
objavilo predvidene posledice ukinitve spola kot ključnega dejavnika za določanje premije
in vpliv le-teh na končnega potrošnika. V študiji je navedeno, da naj bi to vplivalo na
povišanje premije pri produktih, pri katerih se premija razlikuje glede na spol, zato se bodo
za nakup zavarovanja odločale le visoko rizične osebe. Delež teh oseb se bo zato povečeval,
s tem pa se bodo povišale tudi zavarovalne premije. Osebe, ki so za sklenjeno zavarovanje
pred poenotenjem plačevale višjo premijo, bodo ta zavarovanja prekinjale in sklepala nova.
Tako se bo spremenil tudi portfelj zavarovanj posamezne zavarovalnice in povišali stroški
poslovanja, zaradi česar naj bi nekatere majhne in srednje velike zavarovalnice nehale
poslovati.
Slika 4: Negativna selekcija kot posledica enotnih premij

Vir: CEA: Vpliv spola na določanje premij v zavarovalništvu, 2011.
Kakšne pa so bile dejanske posledice uvedbe enake premije z moške in ženske v posameznih
evropskih državah? Analiza, ki jo je februarja 2014 opravila irska zavarovalnica Caledonian
Life, je pokazala, da so se na Irskem premije za življenjsko zavarovanje za ženske zaradi
uvedbe direktive o enaki obravnavi spolov povišale od 1 do 25 odstotkov, za moške pa so
se v zadnjih petih letih znižale za 30 odstotkov. Zanimiva je tudi različna sprememba med
spoloma pri posameznih oblikah zavarovanj – premija za ženske se je, denimo, bistveno bolj
povišala pri hipotekarnih zavarovanjih kot pa pri klasičnih riziko zavarovanjih –, kar kaže
tudi na to, da zavarovalnice spremljajo zavarovani portfelj in premije prilagajajo dejansko
zavarovani populaciji.
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Slika 5: Premije za življenjsko zavarovanje za primer smrti pri različnih starostih – irski trg

Vir: Caledonian Life and Best Advice (primerjava je veljavna na dan 18. 2. 2014).
Slika 6: Premije za hipotekarno življenjsko zavarovanje kreditojemalca pri različnih starostih
– irski trg

Vir: Caledonian Life and Best Advice (primerjava je veljavna na dan 18. 2. 2014).
Po podatkih britanske zavarovalnice Aviva so se pri rentnih zavarovanjih premije za ženske
nekoliko povišale, za moške pa malenkost znižale, vendar spremembe niso bile drastične. V
omenjeni zavarovalnici so zabeležili veliko povečanje sklenitev rentnih zavarovanj s strani
moških v drugi polovici leta 2012, največ pa tik pred uvedbo direktive o enaki obravnavi
spolov.
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Slika 7: Delež sklenjenih rentnih zavarovanj za moško populacijo v drugi polovici leta 2012
pri zavarovalnici Aviva

Vir: Aviva.
Ena največjih britanskih spletnih strani za posredovanje informacij o premijah in oblikah rent
britanskim potrošnikom za nakup rent na podlagi sredstev, zbranih v britanskih pokojninskih
skladih, SharingPensions.co.uk pa oglašuje za 25 odstotkov višje enotne (ang. unisex) rente
kot standardni ponudnik. Premije so odvisne od kraja, v katerem oseba živi, od kadilskega
statusa in zdravstvenega stanja.
7 VPLIV UKINITVE SPOLA KOT KLJUČNEGA DEJAVNIKA ZA DOLOČITEV PREMIJE PRI
ŽIVLJENJSKEM ZAVAROVANJU ZAVAROVALNICE ADRIATIC SLOVENICA
V nadaljevanju je podana primerjava premij za življenjsko zavarovanje za primer smrti
pred 21. decembrom 2012 in po tem datumu pri zavarovalnici Adriatic Slovenica, d. d. Iz
Tabele 2 je razvidna razlika v premiji za življenjsko zavarovanje za moškega in žensko, ki
je bilo sklenjeno pred 20. decembrom 2012, ko je bil spol eden od ključnih dejavnikov za
določitev premije življenjskega zavarovanja in v premiji ni bil upoštevan boljši življenjski slog
zavarovane osebe, ter zavarovanjem, ki je bilo sklenjeno po 20. decembru 2012, ko so začele
veljati enotne premije za ženske in moške. Pred uveljavitvijo direktive o enaki obravnavi
spolov je bila premija za ženske ugodnejša kot za moške, po uveljavitvi pa je premija bolj
ugodna za moške, če niso kadilci.
Tabela 2: Mesečna premija za življenjsko zavarovanje za 40 let staro osebo in zavarovalno
vsoto za primer smrti 40.000 EUR in s trajanjem zavarovanja 20 let

Življenjsko zavarovanje do 20. 12. 2012
Življenjsko zavarovanje od 20. 12. 2012
(nekadilec + zdrav življenjski slog)
Življenjsko zavarovanje od 20. 12. 2012 (nekadilec)
Življenjsko zavarovanje od 20. 12. 2012 (kadilec)
Vir: Adriatic Slovenica, d. d.
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Moški
13,94

v EUR
Ženske
8,22

8,86

8,86

10,97
22,95

10,97
22,95

Razlike v premiji pred uveljavitvijo direktive o enaki obravnavi spolov in po njej so najbolje
vidne pri riziko življenjskih zavarovanjih, ki ne vsebujejo dela premije, namenjenega za
varčevanje. Dejavniki tveganja za določitev premij pri teh zavarovanjih so se v zavarovalnici
spremenili za vse starosti in za oba spola, saj je zajem rizika povsem drugačen (Slika 8). Razlika
je največja pri starejših ženskah kadilkah, kjer sta na premijo vplivala tako povišanje zaradi
prehoda na enotne podlage kot tudi dejstvo, da kadilci umirajo pogosteje kot povprečna
populacija. Sledi opazen vpliv neločevanja premij po spolu pri mladih ženskah, kjer je zaznati
veliko povišanje dejavnikov tveganja. Sledijo starejši moški kadilci, pri katerih ima negativni
učinek kajenja večji vpliv kot pozitivno povprečenje premije po spolu. Najbolj pozitivnega
vpliva na premijo (torej največjega znižanja premije) so deležni starejši moški, ki vzdržujejo
zdrav življenjski slog.
Slika 8: Prikaz sprememb premij pri riziko zavarovanju, primer zavarovalnice Adriatic
Slovenica

Vir: Adriatic Slovenica, d. d.
Zanimiv je tudi pogled na dejanski zavarovani portfelj življenjskih zavarovanj za primer
smrti Adriatic Slovenice. Po uvedbi enake premije za moške in ženske se je premija za
moške v povprečju znižala za 4 odstotke, za ženske pa v povprečju povišala za 15. Pri
tem je treba upoštevati, da so tudi zavarovalne vsote po vpeljavi omenjene spremembe
v povprečju višje za 10 odstotkov. Na Sliki 9 je prikazano, kako so se spremenile premije
za moške in ženske glede na starost, pri čemer so upoštevana tudi zavarovanja, sklenjena
s povišanim rizikom zaradi zdravstvenega stanja. Podobno kot pri primerjavi dejavnikov
tveganja lahko za dejanski portfelj ugotovimo, da so premije za mlajše moške v povprečju
nižje, za mlajše ženske v povprečju višje, s starostjo pa se učinek zaradi spremembe
koncepta izračuna premije izravna za oba spola in je v povprečju enak. V povprečju se je
premija za zavarovano populacijo povišala za 11,5 odstotka, kar se zelo ujema s povišanjem
zavarovalne vsote za 10.
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Slika 9: Sprememba premije za nova zavarovanja po starosti in glede na spol zavarovane
osebe – primerjava sklenitev leta 2012 in 2013, riziko zavarovanje Adriatic Slovenice

Vir: Adriatic Slovenica, d. d.
8 SKLEP
Zavarovalnice so prilagodile vse produkte, pri katerih se je premija razlikovala glede na
spol zavarovane osebe, za vse skupine zavarovanih oseb, s ciljem, da bodo še naprej
zagotavljale ustrezno obvladovanje zavarovalnih tveganj in tako skrbele za varnost
svojih zavarovancev. Za zdaj lahko iz dogajanja na posameznih trgih povzamemo, da so
zavarovalnice prehod na drugačen način ocenjevanja prevzetih rizikov prestale dobro in
da so našle ustrezne nadomestne dejavnike, s katerimi so zamenjale dolgo navzočo in
globoko ukoreninjeno delitev premij po spolu. Premije so se sicer spremenile za moško
in za žensko populacijo, a dobili smo tudi drugačno strukturo premij glede na življenjski
slog zavarovanih oseb. Tisti, ki naredijo več za to, da živijo bolj zdravo, so pri sklenitvi
življenjskega zavarovanja nagrajeni z nižjo premijo. Koncept je vsekakor bolj povezan s
spodbudami za to, da lahko oseba sama vpliva na svojo zavarovalno premijo. Vpliv na
premije bo zanimivo spremljati, ko bo od spremembe zakonodaje preteklo več let. Morda
pa vseeno nismo tako zelo enaki?
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USODA DOLGOROČNIH ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ
FATE OF LONG-TERM HEALTH INSURANCE
POLONA KUNSTIČ, VZAJEMNA, D. V. Z.
KATARINA OGOREVC BREZNIK, VZAJEMNA, D. V. Z.

POVZETEK
Na vprašanje, ali so zdravstvena zavarovanja osebna ali premoženjska, ni mogoče podati
enoznačnega odgovora. Jasnega odgovora ne ponuja niti zakonodaja, saj ni usklajena, poleg
tega pa obstajajo o tem vprašanju tudi različna strokovna stališča, ki so nemalokrat drugačna
od že izoblikovane zavarovalne prakse. Pomembnost vprašanja umestitve zdravstvenih
zavarovanj v skupino osebnih ali premoženjskih zavarovanj se pokaže zlasti v ne/uporabi
posameznih zakonskih določb za zdravstvena zavarovanja. Omenjeno velja tudi za določbo
938. člena OZ, ki ureja dolžnost obveščanja zavarovalnice o povečani nevarnosti, na podlagi
katere se lahko spremeni zavarovalna premija. In ker zdravstvena zavarovanja niso ne povsem
premoženjska ne povsem osebna, ostaja nerešeno vprašanje, ali se navedena določba lahko
uporabi tudi zanje. Tovrstna nejasnost in nedorečenost pravzaprav kažeta tudi na nujnost
spremembe obstoječe zakonodaje, ki ureja področje zavarovalništva.
Še bolj pa je v kontekstu obravnavane določbe OZ pomembno vprašanje, ali ta določba
nasploh izključuje možnost zavarovalnice, da v času trajanja zavarovanja spremeni premijo
iz drugega razloga, kot je negativni škodni trend. Možnost takšnega prilagajanja premije
določenega zavarovalnega produkta celotnemu portfelju namreč predstavlja osnovni
zavarovalnotehnični instrument zavarovalnice, katerega pomembnost se zlasti kaže v
sodobnem času. Tehnološki, ekonomski in socialni razvoj gredo namreč svojo nepredvidljivo
pot, kar se med drugim odraža tudi na našem zdravju in z večjo obolelostjo. Z vidika
predvidljivosti različni novi dejavniki, ki jih prinaša razvoj, niso več v dosegu zavarovalnic, zato
je od njih neutemeljeno pričakovati, da bodo z zadostno gotovostjo vnaprej vračunale vsa
škodna dogajanja. Še posebno to velja za zdravstvena zavarovanja, saj vemo, da odgovorov
na številna vprašanja o vplivih zunanjih dejavnikov na naše zdravje ne pozna oziroma ne
more z zadostno gotovostjo predvideti niti medicina sama.
In ne nazadnje, kakšen je smisel omejevanja pravice zavarovalnice, da višino premije v času
trajanja zavarovalne pogodbe prilagodi spremenjenim škodnim gibanjem, če se ne odrazi v
povečani koristi zavarovancev?
ABSTRACT
There is no simple answer to a question, whether health insurance qualifies as personal or
property insurance. Our inconsistent legislation has no clear answer on this issue and to
top it all there are as many opinions as there are experts. The importance of this dilemma is
reflected in the validity of some legal provisions for health insurance.
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One example is regarding article 938. OZ, which governes obligation to notify the insurer of
increased risk that can result in the rise of the premium. Becouse health insurance by itself
is not entirely personal nor property, it remains undefined whether the article above can be
also applied for the use of health insurance.
What appears to be even more important is whether article 938. OZ nullifies the right of
insurer to adjust the premium according to other circumstances (besides those stated in the
article), for example to negative claims. Such a position could be devestating becouse of the
fast growing changes of the modern world that insurers can not predict. This appears to be
especially true for the health insurance, where the evolution of claims is closely related to
many medicaly unsolved impacts on our health.
And finally, what are the advantages of restricting the insurers right to adjust the premium
to negative claims, if it does not reflect in increased benefits of insurant?
1 UVOD
Del zavarovalne stroke je nedavno razburilo tolmačenje, po katerem lahko zavarovalnica
zavarovalcu v času trajanja zdravstvenega zavarovanja predlaga novo višino premije le, če se v času
trajanja zavarovalne pogodbe spremenijo okoliščine, ki so povezane s posamezno zavarovano
osebo. Vse druge rizike naj bi zavarovalnica kot profesionalni udeleženec na zavarovalnem trgu
vnaprej predvidela ali pa nosila morebitne finančne posledice neustrezno določene zavarovalne
premije sama. Takšno stališče se na prvi pogled zdi precej razumno, vprašanje pa je, ali je v svetu
stalnih in nepredvidljivih sprememb za zavarovalnice (še) vzdržno?
Ali je res utemeljeno od zavarovalnic pričakovati, da bodo z zadostno gotovostjo vnaprej
vračunale vsa škodna dogajanja? Ali je to pri zdravstvenih zavarovanjih sploh mogoče, če
vemo, da odgovorov na številna vprašanja o vplivih zunanjih dejavnikov na naše zdravje ne
pozna oziroma ne more z zadostno gotovostjo predvideti niti medicina sama? In ne nazadnje,
kaj je bolj po meri interesov zavarovalca oziroma zavarovanca – morebitna »previsoka«
premija, ki vključuje še tako oddaljene rizike, ali premija, sorazmerna z dejanskimi riziki, ki jo
je mogoče spremeniti?
2 Zdravstvena zavarovanja – osebna ali premoženjska?
Zdravstvena zavarovanja si zaslužijo posebno obravnavo v okviru zavarovalniške dejavnosti,
saj predstavljajo pomembno sestavino zdravstvene varnosti. Zagotavljanje dobrega ali vsaj
zadovoljivega zdravstvenega stanja državljanov je že iz ekonomskih in socialnih razlogov
nujna prioriteta države. Tudi zato je zdravstveno varstvo opredeljeno kot nacionalni interes.
Zavarovanje za »zdravje« je zato nekaj povsem drugega kot avtomobilsko, nezgodno ali
življenjsko zavarovanje, saj nam zagotavlja varstvo pred boleznimi, poškodbami in njihovimi
posledicami.
Že dejstvo, da zdravstvena zavarovanja v mnogih državah ureja posebna zakonodaja,
potrjuje njihovo posebnost.1 V Sloveniji je to Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
1

Toth, M., 2003, str. 290.
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zavarovanju,2 ki bolj ali manj celostno ureja sistem zdravstvenega zavarovanja, tako
obveznega kot prostovoljnega. Če ta zakon posameznega vprašanja v zvezi z zavarovalno
pogodbo zdravstvenega zavarovanja ne ureja, se uporabljata Zakon o zavarovalništvu3 in
Obligacijski zakonik.4
Kljub temu da so zdravstvena zavarovanja obsežno normirana z omenjenimi predpisi, pa je
to področje urejeno razmeroma slabo, saj v nekaterih primerih ne ponuja odgovorov niti na
najbolj temeljna vprašanja, kot je, denimo, v katero zavarovalno skupino so ta zavarovanja
umeščena.
Tako na primer specialni predpisi zdravstvena zavarovanja izrecno uvrščajo v skupino
premoženjskih zavarovanj,5 OZ pa jih v oddelku, ki posebej ureja premoženjska zavarovanja,
sploh ne omenja.6 Na drugi strani iz določb OZ zelo izrecno izhaja, da zdravstvena zavarovanja
niso osebna zavarovanja, saj OZ mednje uvršča le življenjska in nezgodna zavarovanja.7
Za kakšna zavarovanja torej gre?
Zdravstvena zavarovanja so specifična že z vidika njihove osnovne definicije.8 Skladno z njo
namreč zdravstveno zavarovanje lahko krije:
i) stroške zdravstvenih ter z njimi povezanih storitev, stroške oskrbe z zdravili in medicinskimi
pripomočki ali
ii) izplačila dogovorjenih denarnih nadomestil.
V prvem primeru gre za povračilo škode, nastale ob udejanjenju zavarovalnega primera
(t. i. škodni princip), v drugem primeru pa zavarovalnina ne pomeni odškodnine, pač pa
zavarovalnica zavarovalcu dolguje zavarovalno vsoto, dogovorjeno v zavarovalni pogodbi,
neodvisno od obstoja in višine škode (t. i. vsotni princip). Z vidika delitve po OZ in po splošnem
teoretičnem prepričanju je prvi (škodni) princip značilen za premoženjska, drugi (vsotni) pa
za osebna zavarovanja. Navedeno bi pomenilo, da lahko zdravstvena zavarovanja, izhajajoč
iz njihove osnovne definicije, uvrstimo tako med premoženjska kot tudi med osebna
zavarovanja, po drugi strani pa je jasno, da ta zavarovalna vrsta glede na svojo vsebino in
določene specifičnosti ne spada ne v eno ne v drugo skupino zavarovanj.
Takšna nasprotujoča si stališča glede uvrstitve zdravstvenih zavarovanj v eno od skupin
in posledično različna stališča glede uporabe določenih zakonskih določb za zdravstvena
zavarovanja vnašajo v zavarovalno prakso zmedo in negotovost. Posledice tovrstne
nedorečenosti nekaterih celo temeljnih vsebin urejanja zavarovalne stroke se namreč
kažejo v možnosti »zlorabe« tolmačenja, takšne nejasnosti pa obenem zmanjšujejo stopnjo
pravne varnosti tako zavarovancev kot tudi zavarovateljev. Marsikatera dilema, s katero
se srečujejo zavarovalnice v praksi, namreč izhaja prav iz neusklajenosti in nejasnosti
zakonskih predpisov. Na mestu se zato zdi ustrezna sprememba obstoječe zakonodaje,
ki ureja področje zavarovalništva, zlasti področje zdravstvenih zavarovanj. Tozadevno bi
bilo treba vsaj ustrezno medsebojno uskladiti določbe specialne zakonodaje s področja
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Ur. l. RS, št, 9/92 s spremembami, dalje ZZVZZ.
Zakon o zavarovalništvu, Ur. l. RS., št. 13/00 s spremembami, dalje ZZavar.
4
Obligacijski zakonik, Ur. l. RS, št. 83/01 s spremembami, dalje OZ.
5
ZZavar (četrti odstavek 2. člena), ZZVZZ (drugi odstavek 61. člena).
6
Izrecno so zdravstvena zavarovanja v OZ omenjena le, kadar je veljavnost posameznega člena zanje izrecno
izključena, npr. 937., 946. člen OZ.
7
966. člen OZ.
8
Drugi odstavek 2. člena ZZavar.
2
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zdravstvenih zavarovanj in določbe OZ, ki urejajo zavarovalno pogodbo, oziroma še bolje,
zavarovalno pogodbo zdravstvenih zavarovanj izločiti iz OZ in jo ločeno normativno urediti
v samostojnem zakonu.9
3 OBVEŠČANJE ZAVAROVALNICE O SPREMEMBAH NEVARNOSTI
Kljub temu da, kot rečeno, za zdravstvena zavarovanja uporaba pravil OZ na splošno ni
izključena,10 je njihova uporabnost pri zdravstvenih zavarovanjih, izhajajoč iz namena
teh zavarovanj, v nekaterih primerih vprašljiva. Dvom se pojavi že pri eni od temeljnih
obveznosti zavarovalca v času trajanja zavarovalne pogodbe – tj. obveščanju zavarovalnice
o spremembah nevarnosti. V splošnem to pravilo pomeni nadaljevanje urejanja situacije,
ki je najprej opredeljena z 931. členom OZ, po katerem je dolžan zavarovalec ob sklenitvi
zavarovalne pogodbe zavarovalnici prijaviti vse okoliščine, ki so pomembne za ocenitev
nevarnosti. Glede na te okoliščine se zavarovalnica odloči, ali bo pogodbo sklenila in pod
katerimi pogoji. Če se te okoliščine v času trajanja zavarovalne pogodbe spremenijo tako, da
je nevarnost povečana, dogovorjena premija po posamični zavarovalni pogodbi ne ustreza
več nevarnosti (riziku), zato ima zavarovalnica v takšnih primerih pravico od posamične
zavarovalne pogodbe odstopiti oziroma predlagati zavarovalcu novo višino premije. Te
situacije ureja 938. člen OZ.
V prid stališču, da je določbo 938. člena OZ treba uporabiti tudi pri zdravstvenih zavarovanjih,
govori dejstvo, da je citirana določba uvrščena v tisti oddelek OZ, ki na splošno velja za vse
zavarovalne pogodbe, in da njena veljavnost za zdravstvena zavarovanja tudi sicer izrecno ni
izključena. Posledično bi torej veljalo citirano določilo uporabiti tudi pri zdravstvenih zavarovanjih,
in sicer neodvisno od njihove uvrstitve v skupino osebnih ali premoženjskih zavarovanj.
Kljub temu pa je dvom v veljavnost določbe 938. člena OZ tudi za zdravstvena zavarovanja
utemeljen. Pri zdravstvenih zavarovanjih, ki v primeru bolezni, poškodbe ali posebnega
zdravstvenega stanja krijejo plačilo vnaprej dogovorjenih denarnih nadomestil, in bi jih po
tej delitvi lahko uvrstili med t. i. osebna zavarovanja, bi kot sprememba okoliščin, ki jo je
zavarovalec dolžan prijaviti zavarovalnici, štelo le, če zavarovana oseba začne opravljati drugo
delo, in to takšno, ki ima za posledico povečanje rizika. Pri drugih zdravstvenih zavarovanjih,
ki krijejo stroške zdravstvenih in z njimi povezanih storitev ter stroške zdravil in medicinskih
pripomočkov, in imajo torej s tega vidika več lastnosti premoženjskih zavarovanj, pa bi
se obveznost obveščanja o povečani nevarnosti razširila na vse spremembe okoliščin, ki
utegnejo biti pomembne za ocenitev nevarnosti. Povedano drugače, pri vsotnih zdravstvenih
zavarovanjih bi zavarovalnica posameznemu zavarovalcu lahko predlagala višjo premijo le, če
bi zavarovanec začel opravljati bolj rizično delo, pri škodnih zdravstvenih zavarovanjih pa bi
to lahko storila vselej, kadar bi se spremenile okoliščine, pomembne za ocenitev nevarnosti.
Takšna interpretacija pa lahko za zavarovance postane izrazito neugodna.
Če bi se torej tudi za zdravstvena zavarovanja uporabljala določba 938. člena OZ, bi bila
dolžnost zavarovalca pri škodnem zdravstvenem zavarovanju nemudoma obvestiti
zavarovalnico o vsaki spremembi okoliščine, ki utegne biti pomembna za ocenitev nevarnosti.
Takšna okoliščina je zagotovo tudi »(ne)zdravje« zavarovanca. To bi v praksi pomenilo, da
Glede na pomembnost zdravja kot pravno varovane dobrine in multidisciplinarne razsežnosti njegovega pravnega
urejanja bi veljalo premisliti o sistemski ureditvi tega področja s temeljnim zakonom, v katerega bi bilo treba vključiti
vsaj temeljna izhodišča organiziranosti in financiranja tega sistema; Grumerec, 2014.
10
Kot npr. za plovbna zavarovanja ali zavarovanja terjatev – 923. člen OZ.
9
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bi moral zavarovalec obveščati zavarovalnico o vsakem poslabšanju zavarovančevega
zdravstvenega stanja, zavarovalnica pa bi lahko zavarovanje odpovedala vsem osebam, ki
bi v času trajanja zavarovanja resneje zbolele. S tem pa bi bila zavarovancem onemogočena
prav tista zavarovalna zaščita, zaradi katere je bilo zavarovanje sploh sklenjeno. V skrajni fazi
bi bilo takšno zdravstveno zavarovanje ohranjeno v veljavi le za zdrave zavarovance, zato
zavarovalnica posledično sploh ne bi izplačevala zavarovalnin. To bi neposredno škodilo
interesom zavarovalcev oziroma zavarovancev in bi bilo povsem v nasprotju z namenom, ki
ga zavarovanci s sklenitvijo zdravstvenih zavarovanj zasledujejo.
Prav poseben namen zdravstvenih zavarovanj se zato zdi ključen argument proti stališču,
da je treba določbo 938. člena OZ uporabiti tudi za zdravstvena zavarovanja. Upoštevaje
posebnosti teh zavarovanj je namreč razumnejši sklep, da citirana določba, čeprav je uvrščena
med splošne določbe OZ in za zdravstvena zavarovanja ni izrecno izključena, velja le za
(čista) premoženjska zavarovanja in (čista) osebna zavarovanja, ne pa tudi za zdravstvena
zavarovanja. Pri teh zavarovanjih je prilagajanje premije po posamezni zavarovalni pogodbi
glede na spremenjene okoliščine pri posameznem zavarovancu v praksi izrazito redko, zlasti
pa je očitno, da zavarovalnica v primeru spremembe zdravstvenega stanja posameznega
zavarovanca ne more imeti pravic, ki jih sicer ima v primeru povečane nevarnosti.11
4 ZAVAROVALNICE – VEDEŽEVALKE?
Neodvisno od vprašanja umestitve zdravstvenih zavarovanj po OZ in s tem vprašanja
veljavnosti določbe 938. člena OZ za zdravstvena zavarovanja pa se stališča razlikujejo tudi
glede vprašanja, ali ta določba res izključuje vse druge možnosti zavarovalnice, da v času
trajanja zavarovalne pogodbe višino premije prilagodi spremenjenim okoliščinam.
Nekatera strokovna stališča12 se zavzemajo za interpretacijo, po kateri predstavlja določilo
938. člena OZ edino določilo, ki zavarovalnici omogoča, da ob spremembi okoliščin, ki jih
dopušča zakon,13 enostransko predlaga spremembo premije s posledico, da zavarovalna
pogodba preneha, če zavarovalec predloga zavarovalnice ne sprejme. Temeljno vprašanje,
ki se v zvezi s tem postavlja, je, ali citirana določba OZ res pomeni, da lahko zavarovalnica
zavarovalcu pri zdravstvenih zavarovanjih predlaga novo višino premije zgolj, če se v
času trajanja zavarovalne pogodbe spremenijo okoliščine, ki so povezane s posamezno
zavarovano osebo.
Že podrobnejša sistematična razlaga pokaže pomanjkljivosti gornje interpretacije. Določba
938. člena OZ je sicer res uvrščena med splošne določbe, kot je bilo že pojasnjeno, vendar
pa je zakonodajalec to določbo hkrati umestil med določbe OZ, ki predpisujejo obveznosti
zavarovanca oziroma zavarovalca.14 Zatorej je jasno, da te določbe, vključno z določbo 938.
člena OZ, primarno ne urejajo pravic in obveznosti zavarovalnice. Te so urejene v naslednjem,
4. odseku OZ. Slednji pa ne vsebuje nobene določbe, ki bi kakorkoli prepovedovala spremeniti
Tako tudi Pavliha, M. in Simoniti, S., 2007, str. 194, ter komentar k 938. členu OZ, 2001, str. 965.
Tudi stališče slovenskega državnega nadzornika.
13
Kot je bilo že navedeno, je izhajajoč iz določbe 938. člena OZ pri osebnih zavarovanjih takšna okoliščina lahko le
to, da zavarovana oseba začne opravljati drugo delo, pri premoženjskih zavarovanjih pa sprememba vseh okoliščin,
ki utegnejo biti pomembne za ocenitev nevarnosti. V praksi to pomeni praviloma vse tiste okoliščine, po katerih je bil
zavarovalec vprašan ob sklenitvi zavarovalne pogodbe.
14
Na to nedvoumno kaže naslov tretjega odsekaa, v katerega spada 938. člen, ki se glasi: »Obveznosti zavarovanca
oziroma zavarovalca«.
11
12
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premijo v času trajanja zavarovalne pogodbe, prav tako takšne določbe ni mogoče najti
nikjer drugje v OZ. Tudi druga zakonodaja s področja zavarovalništva možnosti spremembe
premije v času trajanja zavarovanja ne izključuje, kar seveda napotuje na sklep, da je takšna
možnost pogodbenim strankam dopuščena, če so se zanjo vnaprej dogovorile z zavarovalno
pogodbo. Tako je mogoče reči, da določba 938. člena OZ ureja le en primer, na podlagi
katerega ima zavarovalnica pravico zavarovalcu predlagati novo višino premije, morebitne
druge primere pa prepušča v dispozicijo pogodbenim strankam.
V prid takšnemu sklepu govorijo tudi osnovne zakonitosti zavarovanja in zavarovalniške
stroke, ki temeljijo na teoriji tveganja. O tem, kaj je tveganje, je na voljo veliko teoretičnih
razprav, vendar prevladuje opredelitev, da je tveganje negotovost nastanka škode. Verjetnost
nastanka tveganja zavarovalnica pretežno izračunava na izkušnjah iz preteklosti, ki temeljijo
na statističnih podatkih.15 Ob tem pa je jasno, da so dejavniki tveganja pri zdravstvenih
zavarovanjih zelo različni – denimo populacijske in demografske okoliščine, prirojene lastnosti
posameznika in njegova zdravstvena izpostavljenost v spreminjajočem se načinu življenja in
življenjskem standardu, pa tudi številni drugi splošni dejavniki tveganja (makroekonomsko
okolje, zdravstveni sistemi, zakonodaja in podobno).16
Na prvi pogled se sicer zdi, da morajo zavarovalnice pri oblikovanju zavarovalne premije vse
te nevarnosti oziroma tveganja oceniti, in sicer tako po vrsti kot po količini. A takšna zahteva
do zavarovalnice vzdrži samo teoretično. V praksi gre škodno dogajanje največkrat po poti,
na katero zavarovalnica sploh ne more ali vsaj ne more uspešno vplivati (oziroma njene
»trase« dovolj dobro predvideti). To še zlasti velja za zdravstvene zavarovalnice, pri katerih
se čisto tveganje v zadnjem času kaže tudi s pojavom povsem novih dejavnikov tveganja
oziroma nevarnosti, ki ogrožajo zdravje posameznika.
Tako, na primer, za v prihodnje ni mogoče z gotovostjo oceniti pogostnosti rakavih
obolenj, ker na to zelo pomembno vplivajo predvsem zunanji dejavniki, ki jih medicina zdaj
sploh še ne pozna. Dober primer takšnega zunanjega dejavnika, ki je pomembno vplival
na povečanje rakavih obolenj, so bili škodljivi učinki azbestne gradnje. Njihov vpliv se je
ugotovil šele po mnogih letih in zavarovalnice tega vpliva v svojih izračunih nikakor niso
mogle predvideti.17 Prav tako lahko postane pomemben zunanji dejavnik elektromagnetno
sevanje, kateremu je sodobni človek vsakodnevno izpostavljen. Čeprav so znanstvene
študije pokazale, da elektromagnetna sevanja, ki ne povzročajo segrevanja, ne povzročajo
molekularno-genetskih sprememb (mutacij), ki bi lahko vodile v nastanek raka, niti niso
dokazale, da bi neionizirana elektromagnetna sevanja lahko vplivala na promocijo oziroma
spodbujanje nastanka raka, pa ostaja nerešeno vprašanje predvsem, ali so možni zakasnjeni
učinki neioniziranih elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi.18 Zanimive so tudi raziskave
v stomatologiji, ki kažejo na povezavo devitaliziranih (mrtvih) zob19 z nekaterimi »težjimi«
Toth, M., 2003, str. 291–292.
Dvoršak Bugarija, J., 2005, str. 118–119.
17
Azbest je v času svojega vzpona veljal malodane za čudežno snov. Po petdesetih letih uporabe je sledilo šokantno
znanstveno odkritje: njegova uporaba, predvsem pa rokovanje z njim bistveno poveča tveganje obolevnosti za
raka. Podobno je tudi radioaktivnost sprva veljala za zdravju prijazno, celo zdravilno. Radioaktivne elemente so
uporabljali tudi v kozmetiki (kreme, ki dosežejo visok sijaj kože). Nevarnosti radioaktivnega sevanja so se začeli
zavedati šele po več kot tridesetih letih po odkritju. Ali je mogoče trditi, da bi bilo zavarovalništvo v tedanjem času
zmožno predvideti kaj takega? In zdajšnji čas ni v ničemer tako zelo drugačen kot tedanji, zato pred zavarovalnice
nikakor ni mogoče postavljati nemogočih nalog.
18
Srša, G., 2007.
19
Gre za postopek, pri katerem zobozdravniki s sodobnimi aparaturami zob skrbno očistijo in razkužijo, ga zapolnijo
s posebnimi pastami in tako ohranijo njegovo funkcijo in videz. Imunski sistem po tovrstnih posegih tega zoba ne
zavrže kot tujek, čeprav je mrtev (Arula, P., 2013).
15
16
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boleznimi.20 Še ne v celoti raziskan, a sum vzbujajoč zunanji dejavnik je tudi stres, ki naj bi
po prepričanju nekaterih pomembno prispeval k večji obolevnosti za najtežjimi boleznimi.
Stres je še toliko pogosteje navzoč v aktualnem času, v obdobju gospodarske recesije, in je
kot tak lahko pomemben zunanji dejavnik, katerega posledice se bodo pokazale šele čez čas.
Takšna in podobna spoznanja21 bi lahko v prihodnosti bistveno spremenila pogled na naše
zdravje, predvsem pa tudi zavarovalniško razmerje med zavarovalci oziroma zavarovanci in
zavarovalnicami na področju zdravstvenih zavarovanj.
Zapisali smo le nekaj primerov, ki potrjujejo, da se zavarovalnica pri izračunu premije kljub
vsej skrbnosti in znanju ne more zanašati le na preteklo škodno dogajanje, saj je v sodobnem
svetu razvoj hiter, razgiban in nepredvidljiv. Z razvojem v tehnološkem smislu vzporedno
prihajajo zmeraj novi nevarnostni dejavniki, ki pomembno vplivajo na škodno gibanje v
prihodnosti, a jih zavarovalnica prav spričo njihove nepredvidljivosti ne more učinkovito
vključiti v izračun premije. Zavarovalnica, čeprav strokovnjak s področja zavarovalništva, ne
more vnaprej predvideti, v katero smer se bo dolgoročno razvila človeška družba,22 zaradi
česar tudi ne more vnaprej vračunati vseh dejavnikov tveganja, ki bodo v prihodnje vplivali
na naše zdravje, kaj šele oceniti njihovega spreminjanja skozi čas.
Poleg tega je pri ocenjevanju pogostnosti tveganja nadvse pomemben tudi čas. Vnaprejšnja
ocena verjetnosti pojava škodnega dogodka je namreč zelo odvisna tudi od trajanja
zavarovanja. Ni vseeno, če verjetnost nastanka škodnega primera izračunavamo za en
mesec, eno leto ali za več deset let.23 Pri dolgoročnih zavarovanjih je namreč verjetnost,
da se bodo dejavniki tveganja spremenili in se bodo pojavili tudi novi, bistveno večja, zato
pri zavarovanjih z zavarovalno dobo 10 let ali pa celo do 40 let in več ni mogoče v celoti
obvladovati tveganj, ki vplivajo na pogostnost škodnega dogajanja.
5 SKLEP
Ta prispevek pokaže, da se omejevanje pravice zavarovalnice prilagajati premijo dolgoročnih
zdravstvenih zavarovanj spremenjenim okoliščinam v svetu stalnih sprememb ne zdi (več)
realno. Poleg tega se bodo posledice takšnega omejevanja v vsakem primeru slej ko prej
odrazile tudi pri zavarovalcih oziroma zavarovancih. Zavarovalnice se bodo namreč zahtevam
po fiksni premiji morale ustrezno prilagoditi, kar se bo najverjetneje najprej negativno
odrazilo na višini premije dolgoročnih zdravstvenih zavarovanj. Zavarovalnice bodo zaradi
negotovosti škodnega dogajanja višino premije določale konzervativno oziroma si bodo
Ustanovitelji oziroma zagovorniki holistične stomatologije so že pred časom podrobno dokumentirali in opisali
povezavo povečanja rakavih obolenj s povečanjem posegov na kanalih zobnih korenov. Ti znanstveniki zatrjujejo,
da v neštetih in povsem nedostopnih dentalnih kanalčkih v medzobnem tkivu ostane veliko organskega materiala,
ki se je ohranil od odstranjenega živca. To tkivo razpada in medtem razvija zelo strupene produkte, kar naj bi bilo
neposredno povezano s posameznimi rakavimi obolenji, vendar tega konvencionalna stomatologija še zmeraj ne
prizna (Arula, P., 2013).
21
Tudi v industriji se uporablja zelo veliko kemičnih snovi, katerih morebitna škodljivost za zdravje človeka ni bila
nikoli preizkušena. Ali bi morala zavarovalnica biti sposobna tudi ta tveganja vključiti v premijo, če na ta vprašanja
ne zna odgovoriti niti znanost, ki je poklicana za to, da pove, kakšen je obseg tveganj.
22
Tako se npr. belgijski raziskovalci nagibajo k temu, da ljudje postanemo »baterije na dveh nogah«. Prototipni trak
na čelu, ki absorbira toploto in jo pretvarja v električno energijo, bi lahko po mnenju nekaterih v nekaj letih postal
uporaben stilski dodatek. Dih jemajoče so tudi napovedi nekaterih vodilnih pri Microsoftu, da bomo ljudje čez 10 let
opremljeni s senzorji, integriranimi v telesu, pri čemer pa se bo učinek takšnih in podobnih tehnoloških presežkov na
človeški organizem verjetno pokazal šele čez čas; http://novice7.com.
23
Toth, M., 2003, str. 292.
20
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v premiji že ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zagotovile ustrezno rezervo za pokritje
morebitne rasti škodnih gibanj v prihodnosti. Ali bo takšna premija za zavarovalce še
sprejemljiva,24 je seveda drugo vprašanje.
Tveganje bodo zavarovalnice v določeni meri lahko omejile tudi s sklepanjem zavarovalnih
pogodb za krajša obdobja, pri čemer pa se zdi ta možnost z vidika zavarovančevih interesov še
manj ugodna. Premija ob sklenitvi zdravstvenega zavarovanja se namreč nemalokrat določi
na podlagi zavarovančeve starosti, kar pomeni, da bi v primeru kratkotrajnih zavarovalnih
pogodb zavarovalec za istega zavarovanca zaradi višje vstopne starosti ob vsaki sklenitvi
plačeval višjo premijo. Še pomembneje pa je, da se prav z dolgoročnostjo zdravstvenih
zavarovanj zavarovancu zagotavlja varnost, ki jo ta potrebuje. Zdravje je namreč mogoče
zavarovati le, dokler je zavarovanec zdrav.25 S sklepanjem kratkoročnih zdravstvenih
zavarovanj bo zavarovanec ob vsakokratnem sklepanju zavarovalne pogodbe moral
prestati »test« sprejema v zavarovanje, pri čemer bo s staranjem in pojavljanjem bolezenskih
simptomov verjetnost, da ga bo zavarovalnica sprejela v takšno zavarovanje, vedno manjša.
Ali takšen izid za zavarovance res pomeni boljšo izbiro?
In ne nazadnje, ali ni najbolje odločitev o tem, kakšno zdravstveno zavarovanje si želijo in ga
potrebujejo, prepustiti kar zavarovalcem oziroma zavarovancem?
Domače zavarovalnice bi tako lahko po zgledu nekaterih evropskih26 izbiro prepustile
zavarovalcem, ki bi lahko za tovrstno zavarovanje izbrali bodisi »fiksno« in ustrezno višjo
premijo ali pa »prilagodljivo« premijo, ki je ob sklenitvi zavarovanja ustrezno nižja, a se lahko
pozneje zviša.
Ob tem pa je treba dodati, da morajo biti merila, na podlagi katerih lahko zavarovalnica
premijo poviša, v zavarovalni pogodbi vnaprej jasno določena.27 Za zavarovalca, ki je v
zavarovalnem razmerju dejansko šibkejša pogodbena stranka, povišanje premije ne sme
biti nepričakovano. Nedopustno bi namreč bilo, da bi si lahko zavarovalnica merila za dvig
premije enostransko in sproti izmišljala. Prav tako je primerno, da ima zavarovalec ves čas
trajanja takšnega pogodbenega razmerja možnost presojati, ali višina premije (še) ustreza
njegovim pričakovanjem oziroma je zanj še sprejemljiva. Če se s povišanjem premije ne
strinja, mu mora zavarovalnica ponuditi ustrezne možnosti – mu, denimo, dopustiti, da zniža
obseg zavarovalnega kritja in tako obdrži znesek premije, ki jo je za zavarovanje namenil, ali
mu dopustiti, da zavarovalno pogodbo odpove, tako da zvišanje premije zanj ne bo imelo
neugodnih posledic.
Takšna ureditev, ki jo, kot rečeno, poznajo tudi nekatere tuje zavarovalnice, bi v največji možni
meri sledila cilju varstva interesov in koristi zavarovalcev oziroma zavarovancev, upoštevala
pa bi tudi negotov položaj zavarovalnic v sodobni družbi. Možnost ustreznega odziva na
spreminjajoče se dejavnike tveganj, ki vplivajo na škodna dogajanja, je namreč za zdravstvene
Iz dejstva, da se v posamezno zavarovanje zaradi previsoke premije vključi le malo zavarovancev, pa zopet izhajajo
posledice za zavarovalce. Če se namreč isto tveganje razporedi na večje število zavarovancev, so lahko premije nižje
kot v primerih, ko je zavarovancev malo; Toth, M., 2003, str. 293.
25
Navedeno seveda ne velja za dopolnilna zdravstvena zavarovanja, pri katerih zaradi javnega interesa tega
zavarovanja obolelost zavarovanca ne more biti razlog za zavrnitev.
26
Npr. Aviva, Key Features of Term Assurance, Critical Illness cover, v katerih je kot izbirna opcija predvidena sklenitev
zavarovanja z možnostjo poznejšega povišanja premije, in sicer zlasti v odvisnosti od škodnega gibanja in drugih
zunanjih vplivov.
27
Zavarovalnica Aviva v zavarovalnih pogojih na primer kot relevantna določa naslednja merila: pretekli škodni
rezultati, pričakovana škodna gibanja, vpliv napredka medicine, sprememba zakonodaje in nekatera druga
merila.
24

312

zavarovalnice izrednega pomena, če želijo učinkovito obvladovati nepredvidljivo škodno
dogajanje, pogojeno s socialnimi, ekonomskimi in tehnološkimi spremembami sodobne
človeške družbe, ter tako posameznikom na dolgi rok zagotoviti zdravstveno varnost, ki jo
potrebujejo.
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SOCIALNO ZAVAROVANJE – KAKO SE SPOPRIJETI S SPREMEMBAMI?
SOCIAL INSURANCE – HOW TO DEAL WITH CHANGE?
POLONA SUHADOLNIK GRAMC, VZAJEMNA, D. V. Z.

POVZETEK
Spremembe socialne zakonodaje v delu, ki se nanaša na dolgotrajno oskrbo, prenašajo
nekaj obveznosti za varno prihodnost na vsakega državljana, pri čemer posamezniki ne
bomo več povsem svobodni glede tega, kdaj in kako bomo vstopili v sistem zavarovanja
za dolgotrajno oskrbo. Slovenija kljub temu da je sprejela cilje držav članic EU na področju
zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe, še vedno ni naredila koraka v smeri zakonskih
sprememb na področju zagotavljanja pravic iz socialnega varstva. Ker je reforma zaradi
demografskih sprememb nujno potrebna in ker bo spremenjeni sistem pomembno
vplival na vse državljane Slovenije, ni nepomembno vprašanje, kako spremembe uveljaviti.
Reforma mora biti čim bolj usklajena s potrebami in željami večine, da jo bodo laže sprejeli
tudi tisti, ki so spremembam izrazito nenaklonjeni. Zakonodajne spremembe morajo biti
dobro premišljene in morajo med državljani doseči širok konsenz, predvsem pa morajo
biti v proces reformiranja vključene zavarovalnice. Te bodo zakonodajalcu lahko pomagale
poiskati rešitve, ki bodo skladne z zavarovalniško in aktuarsko stroko, s čimer bomo kot
družba dosegli, da se bosta ohranili medsebojna solidarnost in vzajemnost ter da bo hkrati
vzpostavljen dolgoročno stabilen in vzdržen sistem.
ABSTRACT
Changes in social legislation relating to a long-term care transfer a part of the commitment
to a secure future on each of us, where individuals will not be entirely free as to when and
how they enter into the long-term care insurance scheme. Slovenia adopted goals of EU
Member States in the field of health care and long-term care, but has still not taken steps
to legislative changes in the provision of social rights. It’s not a trivial question of how to
exercise those rights, since the reform due to demographic change is necessary and that
the modified system is going to have a significant impact on all citizens of Slovenia. The
reform should therefore be kept more in line with the needs and wishes of the majority
and it acceptance is going to be easier even from those who are highly reluctant to
change. Changes in legislation have to be very well thought out and must achieve a broad
consensus between citizens. Insurance companies, in particular, must be in the process of
model changes and can help the legislature find solutions that will also be in accordance
with the insurance and actuarial profession, if we, as a society, want to maintain mutual
solidarity and reciprocity and at the same time set up a system that will be long-term
stable and sustainable.
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1 UVOD
Predvidene spremembe zakonodaje na področju socialnih in zdravstvenih pravic bodo
pomembno vplivale na odnos posameznika do skrbi za lastno prihodnost. Socialna država,
ki je za Slovence pomembna vrednota in se ji nismo pripravljeni kar tako odreči, se počasi, a
vztrajno spreminja in sprejeti bomo morali, da se odgovornost za prihodnost v določenem
obsegu prenaša na posameznika.
Spremembe socialne zakonodaje v delu, ki se nanaša na dolgotrajno oskrbo, prenašajo
nekaj obveznosti za varno prihodnost na vsakega od nas, pri čemer državljani ne bomo več
povsem svobodni glede tega, kdaj in kako bomo vstopili v sistem zavarovanja za dolgotrajno
oskrbo. Vsaka sprememba, ne glede na njeno obliko ali vsebino, zahteva od posameznika ali
določene skupine prebivalstva, da se ji prilagodi in jo sprejme kot nekaj neizogibnega. Zato je
še toliko bolj pomembno, da so spremembe čim bolj v skladu s potrebami in željami večine.
Tako jih laže sprejmejo tudi tisti, ki so spremembam sicer izrazito nenaklonjeni, obenem
pa to omogoča, da se kljub temu, da so lahko posamezne spremembe zelo velike ali celo
radikalne, ne posega preveč v vrednoto, ki je družbi najpomembnejša – v socialno državo.
Da je socialno zakonodajo nujno spremeniti, pričajo projekcije o staranju prebivalstva v
prihodnosti. Trend zviševanja pričakovane starosti je namreč izredno hiter, kljub temu pa
bo, denimo, tretjina tistih, ki so zdaj stari 65 let, dementnih in bodo potrebovali zdravniško
oskrbo.
Končno smo kot družba ugotovili, da v Sloveniji vztrajamo pri sistemu, za katerega imamo
vedno manj denarja, in da močno zaostajamo za drugimi evropskimi državami, ki so
področje dolgotrajne oskrbe že uredile – Nemci, na primer, so zakon o dolgotrajni oskrbi in
negi sprejeli že leta 1995. Sprememba je zato nujno potrebna.
Tema prispevka bo iskati in podati odgovor na vprašanja o tem, kako ustrezno urediti
zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, da bo sistem zavarovanja ohranil medsebojno solidarnost
in vzajemnost, ki sta temelja socialne države in ki bosta kljub starajočemu se prebivalstvu
omogočila ustrezno varnost in oskrbo, ki jo nujno potrebujejo najšibkejši člani naše družbe.
2 SOCIALNO ZAVAROVANJE V EU
Cilj sistemov socialnega varstva v državah članicah EU je zagotoviti dostop do visoko
kakovostne oskrbe za vse. Razširitev sistemov socialnega varstva tudi za primer bolezni in
invalidnosti skupaj z drugimi dejavniki, kot so dvig življenjskega standarda, boljše življenjske
razmere in preventivna zdravstvena vzgoja, so glavni razlogi za izboljšanje splošnega
zdravstvenega stanja prebivalcev EU. Z razvojem sistemov socialnega varstva se je občutno
zmanjšalo tveganje revščine, kar je pomembno pripomoglo k izboljšanju zdravstvenega
stanja ljudi v Evropi.
Razvoj sistemov socialnega varstva je potreben, da bi zaščitili ljudi pred finančnimi
posledicami bolezni ter hkrati vzdrževali hiter in stalen napredek v medicini in zdravljenju
bolezni. Izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v Evropi se kaže v podaljševanju
pričakovane življenjske dobe. Visoka raven varstva pred tveganjem bolezni in odvisnosti je
torej pomemben cilj, ki ga je treba ohraniti, ob tem pa se moramo prilagoditi spremembam
v sodobnem svetu, ki se kažejo predvsem v staranju prebivalstva.
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Zaradi razvoja medicine in sprememb v načinu zdravljenja bolezni ter demografskih
sprememb so države članice EU zmeraj bolj zaskrbljene spričo povečevanja izdatkov, ki jih
plačujejo v sistem socialnega varstva. Iz navedenega razloga so se države članice zavezale,
da bodo posodobile svoje sisteme socialnega varstva, in sicer tako, da bodo:
• na ravni celotne družbe predstavljali način pokrivanja stroškov, ki pogosto presegajo
sredstva, ki jih posameznik ali njegova družina še zmorejo,
• zagotavljali, da plačevanje zdravstvenega varstva ne bo vodilo k revščini, ter
• omogočali, da bodo imeli dostop do ustrezne oskrbe tudi tisti z nizkimi dohodki.
Države članice so, da bi dosegle navedeno, uporabile široko paleto sistemov in načinov
financiranja, in sicer kot:
• socialno zavarovanje (Nemčija, Luksemburg, Španija),
• preko davkov (skandinavske države, Latvija),
• s pomočjo shem premoženjskega stanja (Velika Britanija, Malta),
• z uporabo mešanega sistema financiranja – kombinacija zavarovanja in davkov (Belgija,
Francija, Grčija).
2.1 Skupni cilji držav članic na področju zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe
Države članice EU so se zavezale, da bodo zagotovile dostopno, kakovostno in trajnostno
zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo, zato so sprejele naslednje skupne cilje:
• dostop do ustreznega zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe za vse, s čimer se
omogoči, da potreba po oskrbi ne vodi do revščine in finančne odvisnosti,
• razvoj kakovosti v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi ter prilagoditev oskrbe, vključno z
razvojem preventivnega zdravstvenega varstva, spreminjajočim se potrebam in željam
družbe in posameznikov, zlasti z razvijanjem standardov kakovosti,
• ustrezno in visoko kakovostno zdravstveno varstvo in dolgotrajna oskrba ostaneta
dostopna in finančno stabilna s pomočjo razumne uporabe razpoložljivih virov, predvsem
prek ustreznih spodbud za uporabnike in ponudnike, dobrega upravljanja ter usklajevanja
med sistemi varstva ter javnih in zasebnih institucij; dolgoročna vzdržnost in kakovost
zahtevata spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja in dobro upravljanje s
človeškimi viri na področju zdravstvenega in socialnega varstva.
2.2 Demografske spremembe
Daljšanje pričakovane življenjske dobe, nastop bolezni ali invalidnosti in s tem povezane
odvisnosti od pomoči drugih privedejo do večanja povpraševanja po dolgotrajni oskrbi.
Podaljšanje pričakovane življenjske dobe ob rojstvu neposredno vpliva na zdajšnje in
prihodnje potrebe po dolgotrajni oskrbi. Daljšanje pričakovane življenjske dobe bo pospešilo
prihodnje povpraševanje po storitvah dolgotrajne oskrbe, in sicer tako v formalnem kot
neformalnem okolju.
Če v razmišljanju o demografskih spremembah odmislimo spremembe, ki bodo nastale v
zdravstvenemu delu dolgotrajne oskrbe, bo daljša življenjska doba nedvomno prinesla tudi
dodatne zahteve v zvezi z rehabilitacijo, s preprečevanjem bolezni v starosti, z ustreznimi
bivalnimi pogoji za starejše ter v povezavi z razvojem različnih politik, katerih cilj bo okrepiti
sodelovanje starejših pri družbenih dejavnostih in programih.
316

2.3 Dolgotrajna oskrba
Vse države članice EU so se zavezale, da bodo svojim državljanom zagotovile univerzalni
dostop do visoko kakovostnih in cenovno dostopnih storitev dolgotrajne oskrbe. Ker se
prebivalstvo stara, je vedno teže premagovati finančne in logistične izzive, ki so sestavni del
te zaveze in ki jih bodo v prihodnje še teže premagovale, saj morajo delovati z omejenimi
viri.
Vlade večine držav članic EU sodelujejo pri zagotavljanju ali/in financiranju storitev dolgotrajne
oskrbe, čeprav se obseg in narava vpletenosti pri zagotavljanju storitev dolgotrajne oskrbe
med državami močno razlikuje. V prihodnosti se bo povpraševanje po storitvah formalne
nege, ki jo potrebuje prebivalstvo, najverjetneje še bistveno povečalo. Potreba po dolgoročni
oskrbi začne namreč eksponentno naraščati od starosti 75 let naprej (OECD, 2005). Število
oseb, ki dosežejo 80 let in več, se povečuje hitreje kot katerikoli drugi segment prebivalstva
v vseh državah članicah EU in naj bi se po vseh projekcijah (EUROPOP2008) do leta 2060
potrojil. To je razvidno tudi s spodnjega grafa, s katerim je prikazana starostna piramida v
EU-27 leta 2008 in 2060.
Graf 1: Starostna piramida v EU-27 leta 2008 in 2060

Vir: Eurostat
Pričakovati je, da se bo zaradi staranja prebivalstva in posledično povečanega števila starejših
prebivalcev delež izdatkov za dolgotrajno oskrbo v BDP v prihodnosti povečal. Pritisk glede
zagotavljanja storitev dolgotrajne oskrbe za starejše in slabotne bo vedno večji.
Pri izdelavi projekcij odhodkov, ki nastanejo pri zagotavljanju storitev dolgoročne oskrbe, je
nujen premislek o tem, koliko naj se države članice oprejo na neformalno zagotavljanje oskrbe
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oseb,1 starejših od 76 let. Dolgotrajna oskrba namreč združuje številne podpore in storitve
za ljudi, ki potrebujejo pomoč pri osnovnih dejavnostih vsakdanjega življenja v daljšem
časovnem obdobju, pogosto v kombinaciji z rehabilitacijo in osnovnimi zdravstvenimi
storitvami (OECD, 2005). Nekatere države članice so močno odvisne tudi od neformalnega
zagotavljanja dolgotrajne oskrbe, zato so njihovi izdatki za formalno oskrbo majhni, medtem
ko druge države članice zagotavljajo obsežne javne storitve za starejše in temu namenjajo
znaten delež BDP.
Pritisk na povečanje javne porabe in financiranje storitev dolgotrajne oskrbe bi se lahko
občutno povečal v prihodnjih desetletjih, zlasti v državah članicah, kjer je večji del dolgotrajne
oskrbe, ki jo trenutno ponujajo, neformalen. Obstoječe institucionalne ureditve, ki bdijo nad
dolgotrajno oskrbo in jo financirajo, se bodo lahko v prihodnje znašle pod še večjim pritiskom,
in sicer zaradi manjše razpoložljivosti neprofesionalnih negovalcev. Njihov delež se vztrajno
zmanjšuje, zlasti zaradi sprememb v strukturi družine in večje udeležbe žensk na trgu dela.
Vse omenjeno bo v prihodnje omejevalo zagotavljanje neformalne oskrbe v gospodinjstvih
in družinah. Kljub navedenim spremembam pa bo lahko podaljšanje pričakovane življenjske
dobe prineslo potencialno večje nudenje neformalne oskrbe s strani starejših partnerjev in
upokojenih otrok.
Razpoložljivost zdravstvenih storitev in dostopnost do njih bosta v prihodnosti temelj pri
ustvarjanju dobrega počutja starejših državljanov in njihovih družin v posamezni družbi.
To ima lahko tudi širše gospodarske posledice, saj lahko večje zagotavljanje formalnega
varstva povečuje zaposlenost med ženskami, ki trenutno opravljajo večino neformalne
oskrbe.
3 SOCIALNO ZAVAROVANJE V SLOVENIJI
Socialno varstvo v Sloveniji je zakonsko urejeno z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 54/92 z dne 13. 11. 1992 s spremembami), skladno s katerim pravice iz socialnega
varstva obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk
in težav posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ter se financirajo iz proračuna države
in občine. Med socialnovarstvene pravice tako spadata tudi pomoč družini in institucionalno
varstvo, ki zajemata pomoč za dom, pomoč na domu in socialni servis, ter vse oblike pomoči v
zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo
ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in
varstvo ter zdravstveno varstvo oziroma možnost izbire družinskega pomočnika, ki jo lahko
upravičenec izbere namesto institucionalnega varstva.
Glede na trend vse številčnejših skupin prebivalstva, starejših od 65 let,2 smo kot družba
postavljeni pred zahtevne naloge na številnih področjih, čeprav so razprave o staranju
prebivalstva običajno omejene predvsem na (javno)finančne posledice in z njimi povezana
medgeneracijska nesoglasja.

Neformalna dolgotrajna oskrba je pomoč ljudem, ki potrebujejo pomoč druge osebe pri opravljanju dnevnih
temeljnih življenjskih aktivnosti, in jo običajno brez plačila izvajajo svojci osebe, ki potrebuje dolgotrajno pomoč.
2
Da je trend vse številčnejših starejših skupin prebivalstva realnost tudi v Sloveniji, je razvidno z Grafa 2, ki prikazuje
starostno piramido v Sloveniji leta 2010 in 2060.
1
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Graf 2: Starostna piramida v Sloveniji leta 2010 in 2060

Vir: Eurostat, EUROPOP2010.
Slovenija je del EU, zato je na področju zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe sprejela vse
skupne cilje, navedene v razdelku 2.1. Ob tem pa se naša država zaveda tudi, da zaradi trenda
vse številčnejših starejših skupin prebivalstva ter ob ohranitvi trenutnega sistema zagotavljanja
pravic iz socialnega varstva posamezniku v prihodnje ne bo več mogla v celoti zagotavljati
vseh pravic, ki bi omogočale ustrezno dolgotrajno oskrbo in ki ne bi povečale verjetnosti, da se
bo posameznik ali njegova družina primoran soočiti z revščino in finančno odvisnostjo.
Leta 2006 je bila sprejeta strategija varstva starejših do leta 2010 z naslovom: »Solidarnost,
sožitje in kakovostno staranje prebivalstva«, s katero se je Slovenija odzvala na posledice,
ki jih prinaša vse večji delež starejšega prebivalstva v naši družbi. V dokumentu je podana
pomembna ugotovitev, in sicer da bo ohranjanje in razvijanje dozdajšnjih formalnih oblik
pomoči starejšim in hkrati organiziran razvoj novih oblik v prihodnje eno od bistvenih
področij delovanja države. Za spremljanje uresničevanja ciljev omenjene strategije ter za
izvajanje usklajene politike je bil ustanovljen tudi Svet za solidarno sožitje generacij in za
kakovostno staranje prebivalstva v Sloveniji, v katerem sodelujejo predstavniki izvajalcev
storitev in programov za starejše, predstavniki znanstveno-raziskovalnega področja,
nevladnih organizacij in vseh vladnih resorjev.
Kljub navedenemu pa v Sloveniji še vedno nismo naredili koraka v smeri zakonskih sprememb
na področju zagotavljanja pravic iz socialnega varstva kar zagotovo predstavlja kislo jabolko,
v katerega bomo kot družba v bližnji prihodnosti morali ugrizniti.
4 KAKO UVELJAVITI SPREMEMBE, KI BODO KORENITE, A ŠE VEDNO SPREJEMLJIVE
ZA VSE?
Proces vpeljevanja sprememb spremljajo različne negotovosti tako na ravni družbe kot pri
posamezniku, in sicer odvisno od področja, na katerem prihaja do spremembe. Ne glede na
319

to, kakšna je sprememba, se sprva zmeraj pojavi pomislek o tem, kaj je narobe s trenutno
situacijo in zakaj je stvari sploh treba spreminjati. Posamezniku (ali družbi) je namreč
določeni način delovanja poznan, v njem se počuti domače in ga – kljub temu da mu morda
ne ustreza v celoti – ne želi ali ga ni pripravljen spreminjati. Ko se kljub začetnemu odporu in
pomislekih začne proces sprejemanja spremembe (čas tranzicije), nastopi pri deležnikih, ki
so vključeni v proces, spraševanje o tem, zakaj je bila sprejeta odločitev o spremembi in kako
bo ta sprememba vplivala na posameznika, skupino ljudi ali celotno družbo. S procesom
sprejemanja spremembe se želena sprememba sploh lahko začne udejanjati, to pa je takrat,
ko ni več prisotna negotovost in so spremembe, ki se bodo zgodile, poznane in v celoti
umeščene v življenje posameznika ali družbe.
Slika 1: Proces vpeljevanja in izvedbe sprememb

Vir: Spletna stran: www.abilitysuccessgrowth.com.
Postopek obvladovanja sprememb se v teoriji deli na dva procesa, in sicer na odločitev o tem,
kaj storiti in kako odločitev o tem nato tudi udejanjiti. Pri tem mora biti namen vsake odločitve
doseči nek cilj. Odločitev je zato dobra, če doseže zaželeni rezultat, kakovost odločitve pa
bi se morala vrednotiti glede na to, kako vpliva na sistem, za katerega je bila sprejeta. Če
torej odločitev povzroči kratko- in dolgoročno uspešnost in učinkovitost, je dobra. Če želimo
dobro upravljati družbo, moramo sprejemati dobre odločitve in jih udejanjati ob minimalni
porabi energije in sredstev. Le tako lahko obvladujemo spremembe, ki so neizbežne.
Odločanje o spremembah običajno spremljajo različna mnenja o tem, katera sprememba
bi še lahko bila sprejemljiva za vse. Razlike v razmišljanju je zato treba združiti v sistemu
vzajemnega spoštovanja. Medsebojno spoštovanje je proces, ki se nikoli ne konča, saj smo si
predstavniki družbe po načinu življenja in pogledih na svet zelo različni in se zaradi prevelike
individualizacije zapiramo v krog ljudi, ki z nami delijo iste vrednote. Razumevanje tistih, ki
so drugačni ali živijo drugače, je zato v sodobni družbi še posebno pomembno.
Medsebojne razlike nas bogatijo, zato kot družba ne smemo dopustiti, da bi nas ločevale.
Upoštevanje različnosti spodbuja medsebojno spoštovanje ter nam pomaga, da razširimo svoj
pogled na svet in na reševanje skupnih težav. Kot pravi dr. Ishak Adizes, se moramo zanašati
na druge, saj je dejstvo, da bolj ko je družba civilizirana (razvita), bolj se v njej posameznik
počuti nemočnega. Prav zaradi medsebojnih razlik, ne pa njim navkljub, lahko postanemo
kot družba bogatejši, se iz medsebojnih različnosti učimo in jih začnemo spoštovati, tako
vzpostavljeno vzajemno spoštovanje pa spodbuja vzajemno oplojevanje zamisli.
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Teorija o obvladovanju sprememb ugotavlja tudi, da je vprašanje, ali bodo posamezniki ali
družba zaradi sprememb postali močnejši ali šibkejši, odvisno od tega, kako dobro se bodo
v posamezni družbi obvladovale medsebojne razlike.
Kdaj postanejo razlike tvorne in sinergijske? Kdaj ustvarijo okolje, v katerem se lahko učimo?
Teorija na navedeni vprašanji odgovarja, da le takrat, kadar obstaja vzajemno spoštovanje.
Brez spoštovanja ni učenja, brez učenja pa so navzkrižja nefunkcionalna in lahko privedejo
do nestrinjanja, od katerega nima nihče – ne posameznik, ne interesna skupina ali družba –
nobene koristi.
4.1 Spremembe socialne zakonodaje v Sloveniji in kako jih uveljaviti
Če želimo v Sloveniji spremeniti sistem zagotavljanja dolgotrajne oskrbe, moramo najprej
odgovoriti na naslednja vprašanja:
1. Kakšen sistem imamo?
2. Kakšen sistem želimo imeti?
3. Kako bomo dosegli želeni cilj?
4. Na kakšne ovire bomo pri tem naleteli in kako jih bomo premagali?
Odločitev o spremembi socialne zakonodaje na področju zagotavljanja dolgotrajne oskrbe
mora temeljiti na medsebojni solidarnosti in vzajemnosti, storitve dolgotrajne oskrbe pa
morajo biti ustrezno kakovostne in dostopne vsem.
Kot je bilo že navedeno, obstajajo v posameznih državah EU raznovrstni sistemi zagotavljanja
pravic iz socialnega varstva, v sklopu katerih je različna paleta pravic, ki so dostopne vsem
državljanom. Slovenija je med tistimi državami, ki pravice iz socialnega varstva trenutno
zagotavljajo iz proračuna države in občin. Takšno financiranje pa glede na demografske
spremembe in z jasno izraženim ciljem celotne družbe, da je treba storitve dolgotrajne oskrbe
še naprej ohraniti dostopne za vse, še zlasti za osebe z nizkimi dohodki, ne zadošča več. Če
bi obstoječi sistem ohranili, tak kot je, bi se to v prihodnje lahko odrazilo kot zmanjšanje že
pridobljenih pravic ali občutno poslabšanje storitev.
Razmišljanje o načinih preoblikovanja sistema zagotavljanja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji je
usmerjeno k večji soudeležbi posameznikov pri zagotavljanju ustrezne dolgotrajne oskrbe.
Oblikovala naj bi se takšna oblika zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ki bi bila v določenem
delu, to je za nekatere vrste storitev, obvezna, v delu pa prostovoljna. Tovrstna zavarovanja,
katerih premije bi zavarovanci krili neposredno iz žepa, naj bi v kombinaciji s prispevkom
omogočila dolgotrajno in stabilno financiranje storitev dolgotrajne oskrbe.
Opisana reforma dolgotrajne oskrbe pomeni korenito spremembo ne samo v načinu
financiranja storitev, temveč tudi v pogledu na način in kakovost izvedbe storitev. Soudeležba
vseh državljanov pri financiranju dolgotrajne oskrbe prinaša predvsem spremenjen odnos do
izvajanja storitev na tem področju. Zavarovanci, ki bodo del sredstev za dolgotrajno oskrbo
plačevali v obliki premije za sklenjeno obvezno pogodbeno zavarovanje, bodo zato upravičeno
pričakovali, da bodo za plačano premijo ob nastopu škodnega dogodka prejeli ustrezno in
kakovostno obravnavo škodnega primera, za katerega so morali skleniti zavarovalno pogodbo.
Morebitni sprejem reforme lahko pomembno predrugači miselnost celotne družbe glede
odgovornosti za varno starost, ki je bila zdaj v celoti v domeni države, s predvidenimi
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spremembami pa se bo prenesla tudi na državljane. Predvidene spremembe tako ne zahtevajo
le, da svoje razmišljanje korenito spremenijo državljani, pač pa tudi zakonodajalec. Ta se bo
namreč moral, če bo želel izpeljati novo, sodobno in finančno vzdržno reformo, povsem
odmakniti od zdaj uveljavljenega razmišljanja, ki je bilo osredotočeno na zagotavljanje
sredstev s strani države in ohranjanje monopola države oziroma njenih podsistemov pri
zagotavljanju pravic iz naslova zdravstva in sociale. Že pred začetkom priprav na spremembe
v dolgotrajni oskrbi se mora zakonodajalec zavedati, da bo moral v postopku sprejemanja
zakona in njegovih podzakonskih aktov o tem področju reformo zelo natančno in jasno
opredeliti, da bi se izognil morebitnim težavam pri njeni izvedbi.
Spremembe zakonodaje morajo torej biti zelo dobro premišljene in morajo med državljani
doseči širok konsenz, predvsem pa se morajo v proces oblikovanja sprememb vključiti
zavarovalnice, ki bodo zakonodajalcu lahko pomagale poiskati takšne rešitve, ki bodo v skladu
z zavarovalniško stroko. Delitev storitev dolgotrajne oskrbe na tiste, ki se bodo pokrivale z
javnimi sredstvi, in tiste, ki bodo urejene pogodbeno, mora biti namreč opravljena tako, da
bo vsaka od oblikovanih košaric pravic dolgoročno finančno vzdržna. Navedeno je nujno
potrebno, da bi preprečili prehiter dvig prispevka ali premije oziroma da bi se zakonodaja
spremenila tako, da bi se storitve iz košarice, ki jo pokrivajo javna sredstva, prenašale v
košarico, ki se financira iz zasebnih sredstev.
Zavarovalnice morajo sodelovati pri reformah socialne zakonodaje, saj bodo zagovarjale
pravice svojih potencialnih zavarovancev, ki se bodo sicer najprej določile z zakonom,
vendar bodo nato natančno opredeljene v zavarovalni pogodbi. Obseg kritij, ki bo določen
z zavarovalno pogodbo, se ne more in ne sme ves čas spreminjati, saj bi tako zavarovanca, ki
je v odnosu do zavarovalnice v šibkejšem položaju, spravili v še bolj negotov položaj. Takšne
spremembe obsega kritij so v celoti v nasprotju z zavarovalniško stroko in pravnimi pravili,
ki zanjo veljajo. Prav tako so zavarovalnice tiste, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami
pomagale oblikovati višino premije in standardizirati postopke glede morebitnega
dvigovanja premije, pri čemer je za vzdržnost sistema v celoti treba upoštevati vsa pravila
zavarovalniške in aktuarske stroke.
5 SKLEP
Življenje v sodobnem svetu zahteva od nas neprestano spreminjanje in prilagajanje. S tem
se mora soočiti ne le posameznik, pač pa tudi država, ki mora zaradi zagotavljanja finančne
stabilnosti celotnega družbenega sistema na eni strani ter kakovostnih storitev, namenjenih
ustrezni varnosti svojih državljanov, na drugi strani sprejemati različne reforme obstoječih
sistemov.
Ob ugotovitvi, da se bomo morali kmalu spoprijeti s težavami, ki jih prinašajo demografske
spremembe v Sloveniji in v Evropi, se postavi vprašanje, kako prilagoditi trenutni sistem
zagotavljanja dolgotrajne oskrbe, da bo finančno vzdržen in bo omogočal ohraniti
zdajšnjo raven storitev ali jih še izboljšati. Razmišljanje o reformi sistema se nagiba v smer
vzpostavitve različnih košaric pravic za dolgotrajno oskrbo in različnega financiranja vsake
od vzpostavljenih košaric. Za financiranje nekaterih od njih naj bi poskrbeli državljani s
sklenitvijo ustreznega zavarovanja. Tako se logično postavi tudi vprašanje, kako bodo
državljani sprejeli takšno korenito spremembo in kako jo bodo razumeli kot ustrezno rešitev,
ki bo omogočila medsebojno solidarnost in vzajemnost.
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Reforme dolgotrajne oskrbe ne sme oblikovati ozka skupina ljudi, temveč mora nastati
v čim širšem krogu, ob pogovoru in iskanju ustreznih rešitev z vsemi vpletenimi – s
strokovnjaki, ki imajo veliko znanja na področju izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe, z
institucijami, ki se ukvarjajo z vprašanjem staranja in zagotavljanja ustreznih storitev tistim
skupinam prebivalstva, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, s civilno družbo in, nenazadnje, z
zavarovalnicami, ki bodo v določenem delu sodelovale pri financiranju in izvajanju storitev
dolgotrajne oskrbe.
Prav zavarovalnice bi morale biti dejavno navzoče že v začetni fazi oblikovanja reforme, saj
imajo znanje in izkušnje na področju ocenjevanja različnih tveganj, ki bi lahko onemogočila
ustrezno izvedbo določenega dela storitev dolgotrajne oskrbe. Zavarovalnice vedo tudi,
kako oblikovati višino premije, da zavarovanec ob vstopu v zavarovanje ne bo neprestano
v skrbeh, kdaj in za koliko se bo premija v času trajanja pogodbe dvigovala ali kolikokrat se
bo v času trajanja zavarovalne pogodbe spremenila vsebina splošnih pogojev, s katero se bo
spremenil obseg kritij.
Medsebojno sodelovanje in spoštovanje, upoštevanje različnih mnenj s ciljem doseči čim
širši konsenz vseh Slovencev – to bo pripeljalo k rešitvi, ki bo dolgoročna, ki bo ohranila
medsebojno solidarnost in vzajemnost ter hkrati vzpostavila sistem, ki bo dolgoročno
stabilen in vzdržen.
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REGRESNO RAZMERJE MED ZPIZ IN ODGOVORNOSTNO ZAVAROVALNICO
(OBVEZNO AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE)
SUBROGATION OF CLAIMS BETWEEN THE PUBLIC PENSION AND INVALIDITY
INSURANCE FUND AND PRIVATE INSURANCE COMPANY
(COMPULSORY CAR INSURANCE)
PROF. DR. DAMJAN MOŽINA, UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA
SARA LIPUŽIČ, ADVISIO, D. O. O.

POVZETEK
V prispevku je obravnavano vprašanje, ali in v kakšnem obsegu ima ZPIZ, ko so kritju iste
škode namenjene tako dajatve, izplačane oškodovancu, kot civilnopravna odškodninska
odgovornost povzročitelja, ki je zavarovana pri zavarovalnici AO, pravico regresa (subrogacije)
nasproti tej zavarovalnici. Avtorja predlagata, da se kolizija med ureditvijo ZOZP in ZPIZ-1
(in ZPIZ-2) razreši v korist slednjega: povračilni zahtevek bi tako obsegal celotne izplačane
dajatve. Za to rešitev navajata številne argumente. Menita tudi, da zakonodajalčevi
terminologiji navkljub ne gre za odškodninski, temveč za regresni (subrogacijski) zahtevek.
ABSTRACT
The paper examines the question, whether and in what amount the Public pension fund
can exercise subrogation rights against the private insurance company, in cases when social
insurance and liability of the torfeasor for the traffic acciednt, insured by the private insurance
company, cover the same damage. It is submitted that the exising contradiction between
the text of the Compulsory liability Act and Pension Insurance Act should be resolved
to the benefit of the latter. The Pension fund should be entitled to claim full amounts of
payments, made towards the impaired persion, from the Car insurance company. A number
of arguments is set forwards. It is also submitted that this legal relationship is, in essence, a
»subrogation« (recourse) relationship, rather than a delict (tort).
1 UVOD
Velik del škod, ki nastajajo v različnih nezgodah, je dandanes v celoti ali delno pokrit z najmanj
enim zavarovanjem, številne pa tudi z več različnimi zavarovanji. To še zlasti velja za v praksi
pogoste poškodbe in smrti, do katerih pride v prometnih nesrečah.
V teh primerih se prepletata predvsem dve obliki zavarovanja, in sicer obvezno zavarovanje
avtomobilske odgovornosti (AO) ter socialna zavarovanja, tj. predvsem zdravstveno, pa tudi
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za oškodovanca je tovrstno prekrivanje zavarovanj
ugodno, saj zelo povečuje možnost, da mu bo škoda povrnjena. Obrne se namreč lahko na
več subjektov. Namesto da bi moral povračilo škode zahtevati od povzročitelja prometne
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nesreče in nositi tveganje, da ta škode ne bo poravnal ali je od njega ne bo mogoče izterjati,
se lahko s svojim zahtevkom oziroma njegovim delom obrne na zavarovalnico AO (v
nadaljevanju: odgovornostno zavarovalnico) in/ali na nosilca socialnega zavarovanja, tj. na
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali na ZZZS
Prekrivanje zavarovanj pomeni, da škodo iste vrste, ki se nanaša na isti čas, krije več
zavarovanj. Tako lahko škodo ali njen del v primeru smrti ali poškodbe iz prometne nesreče
na eni strani pokriva socialno zavarovanje – na primer v obliki nadomestila plače zaradi
začasne nezmožnosti za delo ali zdravstvenih storitev, ki jih oškodovancu zagotovi ZZZS, ali
v obliki invalidske ali družinske pokojnine, invalidnine ali dodatka za pomoč in postrežbo,
ki jih oškodovancu izplačuje ZPIZ –, po drugi strani pa tudi civilnopravna odškodninska
odgovornost povzročitelja – stroški zdravljenja, nadomestilo izgubljenega zaslužka,
duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti, povečane potrebe –, ki jo pokriva
zavarovanje AO.
Ko eden in/ali drugi nosilec zavarovanja, ki vsak na svoj način krijeta isto škodo oziroma
odgovarjata zanjo, povrne škodo oškodovancu (zunanje razmerje), je treba odgovoriti še
na vprašanje njunega notranjega razmerja, tj. na vprašanje, ali lahko subjekt, ki je plačal,
zahteva povrnitev od drugega subjekta. Odgovor na to vprašanje se skriva v določbah o
regresu ali subrogaciji in v drugih funkcionalno enakovrednih pravilih.
Subrogacija načeloma pomeni, da osnovna pravica oškodovanca, da zahteva povrnitev
škode, preide na nosilca zavarovanja, ki je oškodovancu izplačal odškodnino ali mu na drug
način (vsaj delno) povrnil škodo (963. čl., 1. odst. OZ, glej tudi 275. čl. OZ), ta pa jo potem
lahko uveljavlja nasproti osebi, odgovorni v notranjem razmerju. Izraz regres se uporablja
v različnih pomenih, v tem kontekstu pa pomeni, da lahko eden od subjektov, ki nasproti
upniku odgovarjajo skupaj (npr. dva solidarna dolžnika), ki je upniku izpolnil celotno
obveznost (oziroma več, kot znaša njegov notranji delež), zahteva povrnitev izplačanega ali
ustreznega dela od drugega, »bolj odgovornega« subjekta.1
Gre torej za vprašanje, ali lahko nosilec socialnega zavarovanja v obsegu, kot je izplačal
oškodovanca, stopi v njegov položaj in zahteva povrnitev od odgovornostne zavarovalnice.
Namen določb o prehodu pravic na nosilca socialnega zavarovanja je predvsem preprečiti,
da bi oškodovanec ali njegovi svojci prejeli dvojno odškodnino, saj bi lahko poleg dajatev
in storitev, ki jih dobijo od ZPIZ ali ZZZS, to lahko zahtevali še od povzročitelja, po drugi
strani pa socialne dajatve tudi ne bi smele razbremeniti povzročitelja škode.2 V tem smislu
so določbe namenjene temu, da lahko nosilec socialnega zavarovanja breme odškodnine
prevali nazaj na tistega, ki je nastanku škodenajbližje, tj. tistega, ki je poškodbo povzročil, ali
na njegovo zavarovalnico.3
Pravo večine držav članic EU določa zakonsko subrogacijo (oz. zakonito cesijo) v korist
nosilcev socialnih zavarovanj.4 Namen tega je predvsem preprečevati kopičenje zahtevkov
Z regresnim razmerjem ponavadi označujemo notranje razmerje: več dolžnikov solidarno odgovarja navzven,
medtem ko se po poplačilu tretjih oseb njihova notranja razmerja, tj. vprašanje, kolikšen je delež posameznih oseb
v celotni obveznosti, rešujejo z regresnimi zahtevki. Čeprav pojma subrogacija in regres nimata povsem enakega
pomena, se v nadaljevanju zaradi enake funkcije v prispevku uporabljata kot sinonimna.
2
Glej Breitkreuz v: Diering/Timme/Waschull (ur.), Sozialgesetzbuch X, Lehr- und Praxiskommentar, Nomos, 2004, §
116 SGB, št. 2, str. 645; Kater v: Kasseler Kommentar zum Sozialversicherungsrecht, 2013, § 116 SGB, št. 5–8.
3
Markesinis, B. S.: The German law of torts – a comparative treatise, 4. izd., Hart, Oxford, str. 903.
4
Glej na primer Zakon n° 85–677 z dne 5. julija 1985 o izboljšanju položaja oškodovancev iz prometnih nesreč in
pospešitvi odškodninskih postopkov (Francija).
1
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na strani oškodovanca; ob tem pa je logična zahteva, da socialna zavarovanja pokrivajo isto
škodo kot civilnopravna odškodninska odgovornost.5
Takšen prehod pravic oziroma zakonsko subrogacijo za primer, če je škoda povzročena
uslužbencu EU, za katerega zdravstveno in pokojninsko zavarovanje skrbi Unija, določa tudi
pravo EU – v tem primeru lahko Unija zahteva povrnitev od povzročitelja oziroma od njegove
zavarovalnice.6
2 KOLIZIJA ZOZP IN ZPIZ-1 (IN ZPIZ-2)
Ob splošnih pravilih o subrogaciji, zlasti 963. členu OZ, je mogoče najti pravila o regresu v
korist nosilcev socialnih zavarovanj tudi v posebnih predpisih. Prav tu pa nastajajo težave,
saj je vprašanje regresa v predpisih o obveznem avtomobilskem zavarovanju ter predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju urejeno različno.
2.1 Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu
Z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP)7 je določeno, da lahko oškodovanec
iz prometne nesreče zahteva povrnitev škode ne le od povzročitelja, ki za nesrečo odgovarja,
temveč tudi neposredno od zavarovalnice (20. čl.) do višine minimalne zavarovalne vsote (19.
čl.) in neodvisno od tega, ali je zavarovanec (povzročitelj) morda kršil zavarovalno pogodbo
(7. čl. (1)). Povzročitelj in zavarovalnica odgovarjata nasproti oškodovancu solidarno.8
Notranje razmerje med zavarovalnico in zavarovancem je urejeno v 7. (3) členu ZOZP. V
nekaterih primerih kršitev zavarovalne pogodbe lahko namreč zavarovalnica, potem ko
je oškodovancu izplačala odškodnino, povrnitev le-te zahteva od svojega zavarovanca
(povzročitelja): če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola nad dovoljeno mejo; če
je škodo povzročil namenoma; če je zapustil kraj nezgode, ne da bi posredoval podatke; če
je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in še v nekaterih drugih primerih. Regresni
zahtevek je – razen v primeru namerne povzročitve škode – po višini omejen na 12.000
evrov.
ZOZP pa, resda na nekoliko nenavaden način, določa tudi regresno oziroma subrogacijsko
pravico nosilcev socialnih zavarovanj. Tako je v 1. odstavku 18. člena opredeljeno, da so z
zavarovanjem AO »kriti tudi odškodninski zahtevki zavodov za zdravstveno, pokojninsko
in invalidsko zavarovanje«. Zakon torej razmerje, ki je v osnovi subrogacijsko, poimenuje
»odškodninsko«, saj šteje za »oškodovanca« tudi ZZZS in ZPIZ.
V 18. členu ZOZP sta poleg tega določena tudi vsebina in višina regresnega zahtevka. Pri tem
zakon loči zdravstveno in pokojninsko zavarovanje.
Glej sklepne predloge generalnega pravobranilca Phillipa Legera v zadevi C-397/02, predstavljene 12. 2. 2004, št.
22.
6
Glej 85. a člen Kadrovskih predpisov ES ter sodbo Sodišča EU z dne 9. 9. 2004 v zadevi C-397/02 (Clinique La Ramee
in Winterthur).
7
Ur. l. RS, št. 70/1994, 29/1996, 67/2002, 30/2006, 52/2007, 40/2012.
8
Glej 395. člen OZ.
5
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Prvi odstavek kot vsebino regresnega zahtevka ZZZS določa »stroške zdravljenja in druge nujne
stroške, nastale v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju«. Drugi odstavek pojasnjuje, da
imajo »subrogacijske« zahtevke tudi zasebne zavarovalnice za stroške, izplačane iz dodatnega
zdravstvenega zavarovanja, kar v praksi predstavlja razliko med vrednostjo zdravstvenih
storitev, ki so bile potrebne zaradi poškodbe, in vrednostjo teh storitev, ki jih pokriva obvezno
zdravstveno zavarovanje. Tretji odstavek pojasnjuje, da mora odgovornostna zavarovalnica
v primerih iz prvega in drugega odstavka povrniti »škodo«, nastalo z izplačilom odškodnin
oškodovancu, v obsegu odškodninske odgovornosti svojega zavarovanca. Besedilo tretjega
odstavka, ki postavlja isto pravilo tako za »odškodninske« (1. odst.) kot za »subrogacijske«
(2. odst.) zahtevke, dodatno potrjuje, da gre v resnici za subrogacijski zahtevek; »škoda«
namreč pomeni stroške, izplačane na podlagi zakonske obveznosti nasproti oškodovancu.
Kakorkoli, nadaljnja razprava je pravzaprav odveč, kajti s četrtim odstavkom 18. člena ZOZP
je, bržkone zaradi poenostavitve, zdaj določeno, da zavarovalnice »odškodnino« oziroma
regres zavodu plačujejo pavšalno, vsak mesec, in sicer v višini 8,5 odstotka obračunanih
bruto premij za zavarovanje AO. V resnici torej sploh ni pomembno, ali in kakšne storitve
in dajatve je oškodovanec prejel v konkretnem primeru. S plačilom pavšala so izključeni
morebitni preostali subrogacijski zahtevki.
Ureditev subrogacijskega zahtevka ZPIZ pa je drugačna. V 1. odstavku 18. člena ZOZP je
določeno, da obvezno zavarovanje pokriva »sorazmeren del prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, kar se določi v kapitaliziranem znesku glede na preostalo delovno
dobo in starost poškodovanca, ki sta potrebni za pridobitev pravice do starostne pokojnine«.
Zakon ne pojasnjuje, kaj pomeni sorazmeren del prispevkov in kako ga izračunati. Logika
je tu drugačna, saj ZPIZ v primerjavi z ZZZS (če odmislimo zdajšnje pavšalno plačilo) nima
subrogacijske pravice v obsegu dajatev, ki so bile zaradi nesreče izplačane oškodovancu (na
primer izplačane invalidske pokojnine, invalidnine itn.), temveč le v obsegu »sorazmernega
dela prispevkov«. »Škoda« torej niso dajatve, izplačane oškodovancu, ampak to, da ZPIZ
zaradi nesreče ni dobil prispevkov, ki bi jih oškodovanec plačeval, da bi pridobil pokojnino.
Zakonodajalec je tukaj nesistematično in brez potrebe ustvaril razliko med zdravstvenim ter
pokojninskim in invalidskim zavarovanjem, ob tem pa ni posebej uredil vprašanj regresa v
primerih izplačanih invalidnin in dodatkov za pomoč in postrežbo. Ni jasno, kako se lahko
»sorazmeren del prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje« glede na preostalo
delovno dobo in starost, ki sta potrebni za starostno pokojnino, izračuna v primeru invalidnine
in dodatka za pomoč in postrežbo, saj slednja nista nujno povezana z upokojitvijo.9
Zakonodajalec je sicer s sprejetjem ZPIZ-2 institut invalidnine za telesno okvaro izločil iz
zakonske materije pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter ga prenesel na področje
varstva invalidov. Zavarovanci lahko do tedaj, ko bodo uveljavljeni ustrezni predpisi, pridobijo
pravico do invalidnine na podlagi predpisov, ki so veljali do 31. 12. 2012, vendar zgolj za
telesne okvare, nastale zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Zakonodajalec je tako
posredno razrešil poprej omenjene nejasnosti pri regresiranju invalidnine.10
ZOZP v zadnji povedi 18. (1) člena pojasnjuje tudi, da imajo tako povračilni zahtevki ZZZS kot
ZPIZ nasproti zavarovalnicam slabši vrstni red kot odškodninski zahtevki drugih oškodovancev.
Če zavarovalna vsota izjemoma ne zadošča za vse odškodninske in subrogacijske zahtevke,
se slednji poravnajo šele po tem, ko so poravnani odškodninski zahtevki.

9

Tako denimo tudi: VS, sodba VIII Ips 441/2007 z dne 21. 4. 2009.
Glej 3. odstavek 403. člena ZPIZ-2.
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2.2 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

ZPIZ-1, 274. člen
(2) Odškodnina, ki jo ima zavod
pravico zahtevati v primerih iz 271.
do 273. člena tega zakona, obsega
nastale stroške in celotne zneske
pokojnine oziroma drugih dajatev, ki
jih izplačuje zavod.

ZPIZ-2, 193. člen
(2) Odškodnina, ki jo ima zavod pravico zahtevati
v primerih iz tretjega odstavka 119. člena, 190.,
191. in 192. člena tega zakona, obsega nastale
stroške in celotne zneske pokojnine oziroma
drugih dajatev, ki jih izplačuje zavod, ne glede na
omejitve, določene v drugih zakonih.

Za pokojninska in invalidska zavarovanja je subrogacija oziroma »odškodnina«, kot ji reče
zakon, določena v 190. in 193. členu ZPIZ-2. Zavod lahko zahteva »povrnitev povzročene škode
od tistega, ki je namenoma ali iz malomarnosti povzročil invalidnost, potrebo po tuji pomoči
in postrežbi ali smrt zavarovanca«. V 193. (2) členu pa zakon določa, da odškodnina obsega
»nastale stroške in celotne zneske pokojnine oziroma drugih dajatev, ne glede na omejitve,
določene v drugih zakonih«.
Dodatek o neupoštevanju omejitev v drugih zakonih je posledica kolizije z ureditvijo v 18.
členu ZOZP (regres v višini sorazmernega dela prispevkov). Z njo se je zakonodajalec odzval
na to, da so zavarovalnice povečini obšle določbo ZPIZ-1 z argumentom specialnosti določb
ZOZP11 ter tako zavodu dodeljevale odškodnino na podlagi 18. člena zakona, tj. le v znesku
sorazmernega dela prispevkov.
Višje sodišče v Mariboru12 je v nedavni sodbi denimo štelo, da ima ZPIZ na podlagi 271. člena
ZPIZ-1 regresni zahtevek le proti neposrednemu povzročitelju nesreče (fizični osebi), medtem
ko je nasproti zavarovalnici AO le posredni oškodovanec. Kot tak naj bi imel zahtevek le, če
tako določa ZOZP (ne pa tudi ZPIZ-1), ta pa določa zahtevek le v višini sorazmernega dela
prispevkov in ne v višini stroškov zaradi izplačanih dajatev.
Vsaj za čas od uveljavitve ZPIZ-2 ne bi smelo biti dvoma, da je treba uporabljati ureditev
ZPIZ-2; zakonodajalčevega izrecnega navodila ni mogoče spregledati.13 Menimo pa, da
obstajajo dobri razlogi za razrešitev kolizije med ZOZP in ZPIZ-1 v korist slednjega tudi za
čas pred tem.
Prvi je ta, da je besedilo 274. (2) člena ZPIZ-1 pravzaprav enako 193. (2) členu ZPIZ-2, saj je v
slednjem dodano zgolj pojasnilo o neupoštevanju omejitev v drugih zakonih. Nadalje, tudi
argument lex posterior govori za povračilo celotnih zneskov: določbo v smislu 271. člena
ZPIZ-1, tj. da ima zavod pravico zahtevati povračilo celotnih izplačanih zneskov pokojnine
oziroma drugih nadomestil, je vseboval že ZPIZ leta 1992 (186 čl.).14 Leta 1994 je začel
veljati Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, v katerem je 18. (1) člen ostal enak do
zdaj, tj. povračilo samo v obsegu sorazmernega dela prispevkov.15 Vendar pa je leta 1999
zakonodajalec z ZPIZ-1 ponovil svoje stališče, da mora odgovornostna zavarovalnica zavodu
povrniti celotne izplačane zneske (274. (2) člen). ZPIZ-1 je torej v tem smislu poznejši predpis.
V primerjavi z ZPIZ (katerekoli različico) ZOZP tudi ne moremo šteti za specialnejši predpis;
Tega je mogoče najti tudi sodbi VS II Ips 294/2006 z dne 9. 10. 2008, ki je ZOZP priznalo status posebnega zakona
nasproti takratnemu ZOR, kar naj bi a fortiori veljalo tudi nasproti določbam ZPIZ-1.
12
VSM I Cpg 189/2013 z dne 12. 7. 2013.
13
VSC I Cpg 41/2014 z dne 27. 3. 2014.
14
Ur. l. RS, št. 12/1992.
15
Ur. l. RS, št. 70/1994.
11

328

medtem ko ZOZP na splošno ureja vprašanja avtomobilskega zavarovanja, ZPIZ ureja
povrnitveni zahtevek na specialnem področju, tj. v korist pokojninskega zavoda.
Naslednji argument za razrešitev kolizije v korist polnega regresa ZPIZ je, da velja breme
škode, nastale v prometni nesreči, z nosilcev socialnega zavarovanja v čim večji meri
prevaliti na zavarovalnico, pri kateri ima povzročitelj nesreče zavarovano odgovornost.
Takšna porazdelitev rizika je primernejša od tega, da nosi riziko celotna skupnost socialnega
zavarovanja (pravzaprav država).
Iz odločbe Ustavnega sodišča izhaja, da imata zavoda za zdravstveno ter pokojninsko in
invalidsko zavarovanje poseben pomen pri zagotavljanju socialne varnosti; njuna finančna
solidnost, ki jo zagotavljajo tudi določbe o povrnitvi izdatkov, pa je v javnem interesu,
saj je neposredno povezana z zagotavljanjem ustavno varovanih dobrin.16 To še toliko
bolj velja v luči resne, pravzaprav alarmantne javno-finančne krize in dolgoročne, zlasti z
demografsko sliko povezane grožnje za stabilnost sistema slovenskega pokojninskega (pa
tudi zdravstvenega) zavarovanja.
2.2.1 Regres zoper neposrednega povzročitelja?
Drugo vprašanje je, kdaj lahko ZPIZ uveljavlja regres zoper neposrednega povzročitelja
škode (fizične osebe). Iz 190. (1) člena ZPIZ-2 izhaja, da je takšen zahtevek mogoč v
primeru povzročiteljevega naklepa in tudi malomarnosti. Za takšen posamezni škodni
primer oziroma dogodek lahko ZPIZ od fizične osebe zahteva odškodnino, katere najnižji
znesek znaša najmanj 20 evrov, najvišji znesek pa je enak 50-kratniku najnižje pokojninske
osnove.17 Da mora v primeru naklepno povzročene škode le-to na koncu nositi povzročitelj,
jasno izhaja tudi iz 7. (3) člena ZOZP, ki zavarovalnici AO omogoča povračilni zahtevek, ki za
razliko od drugih primerov ni omejen z zneskom. Kadar pa je zavarovanec povzročil škodo
iz malomarnosti, zavarovalnica izplačane odškodnine od njega ne more zahtevati, izvzemši
primere iz 7. (3) člena ZOZP.
Zavarovančeva odgovornost je zavarovana do višine zavarovalne vsote. Uporaba določbe
190. (1) člena ZPIZ-2 tudi v primeru malomarnosti bi spremenila razmerje med zavarovancem
in zavarovalnico AO, ki ga ZOZP ureja kot temeljni predpis. Po našem mnenju takšno stališče
ne bi bilo pravilno. Če ne gre za enega od primerov iz 7. (3) člena ZOZP, so zavarovanci
upravičeni do kritja celotne škode, nastale iz prometne nesreče, v mejah zavarovalne vsote,
vključno z zahtevki ZPIZ. To izhaja tudi iz 18. (1) člena ZOZP. Obvezno zavarovanje v prometu
je zakonodajalec primarno resda vpeljal z namenom varstva oškodovanca, a je eden od
namenov tega zavarovanja tudi varstvo premoženja sklenitelja zavarovanja (zavarovanca).18
Navsezadnje je zavarovana njegova civilnopravna odgovornost.
Če bi moral povzročitelj nazadnje sam nositi (del) bremena odškodninske odgovornosti,
ker se je zavarovalnica z razlago, ki daje prednost 18. (1) členu ZOZP pred 274. členom
Ustavno sodišče, U-I 116/09-6 z dne 20. 5. 2010, tč. 9 in 10. Ustavno sodišče sicer govori o odškodninskem zahtevku,
ne o subrogacijskem, vendar pa je treba upoštevati, da sodišče v tej zadevi ni odločalo o pravni kvalifikacij tega
razmerja, ampak o ustavni skladnosti ureditve, po kateri delodajalec, ki mora izplačevati nadomestilo plače v prvem
mesecu bolniške odsotnosti, za razliko od ZPIZ, ZZZS ter zavarovalnic, ki sklepajo dodatna zdravstvena zavarovanja,
nima pravice zahtevati povrnitve od zavarovalnice AO.
17
Sklep o določitvi najnižjega in najvišjega zneska odškodnin v regresnih zahtevah, Ur. l. RS, št. 107/2013.
18
V tem smislu tudi: VS, sklep VIII Ips 123/2001 z dne 9. 4. 2002.
16
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ZPIZ-1 oziroma 193. členu ZPIZ-2, izognila delu svoje obveznosti povrnitve stroškov zavodu,
bi to nasprotovalo bistvu zavarovalnega razmerja med zavarovalnico in zavarovancem.
Iz okoliščine, da 18. (1) člen ZOZP zavodu priznava le zahtevek v višini sorazmernega
dela prispevkov in ne v višini celotnih izplačanih dajatev, ni mogoče sklepati, da je želel
zakonodajalec spremeniti notranje razmerje med zavarovalnico in zavarovancem v smislu,
da bi moral razliko na koncu nositi zavarovanec.
Vendar pa ZPIZ-2 za razliko do ZPIZ-1 in prejšnjih predpisov regresnega zahtevka izrecno ne
omejuje več na primere naklepa in hude malomarnosti, temveč govori le o »malomarnosti«.
Podobna rešitev obstaja v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(v nadaljevanju ZZVZZ)19 v 86. členu že od novele ZZVZZ-G (velja od 1. 1. 2004).20 To sicer
samo po sebi še ne pomeni, da »malomarnosti« v skladu s 190. (1) členom ZPIZ-2 in 86. (1)
členom ZZVZZ ne bilo mogoče razlagati zgolj kot veliko malomarnost, kar bi bilo v skladu z
zgornjim razmišljanjem. Vendar pa si ni mogoče zatiskati oči pred zakonodajalčevo voljo, da
bi spremenil ureditev regresnega zahtevka.
Če je bila škoda povzročena s kaznivim dejanjem, ima zavod pravico regresa nasproti storilcu
(glej 190. (3) člen ZPIZ-2 in 86. (3) člen ZZVZZ).
3 ZAHTEVEK ZZZS IN ZPIZ ZOPER ZAVAROVALNICO: SUBROGACIJSKI (REGRESNI) ALI
ODŠKODNINSKI?
Zakonodajalec omenjeni zahtevek tako v ZPIZ-1 (in ZPIZ-2) kot v ZZVZZ (86. člen) imenuje
»odškodninski«. V ZOZP ga v 18. (1) členu imenuje odškodninski, v 18. (2) členu pa subrogacijski.
Na razmerje je sicer načeloma mogoče gledati z obeh vidikov: z odškodninskega in
subrogacijskega. Po našem mnenju se razmerju bolje prilega pravna kvalifikacija subrogacije.
Proti odškodninskemu razmerju govori okoliščina, da »škoda« ni bila povzročena zavodoma,
temveč oškodovancem iz prometnih nesreč.
Zavoda sta pri pokrivanju te škode izpolnjevala svojo zakonsko dolžnost, kar je njun osnovni
namen. Ne gre torej za škodo, ki bi bila neposreden (in kot tak, pravno priznan) rezultat
protipravnega ravnanja povzročitelja nesreče, temveč gre za stroške odpravljanja škode, ki
sta jih imela zavoda, ki za to škodo nasproti oškodovancu tudi zakonsko odgovarjata.21 Iste
škode ne moreta imeti hkrati oškodovanec in ZPIZ.
Bolj smiselno je torej govoriti o regresu ali subrogaciji (zakoniti cesiji), saj zavoda namreč ne
zahtevata povrnitve škode, ampak povrnitev izdatkov, ki sta jih imela z odpravljanjem škode
nasproti oškodovancu. Logika je enaka kot pri 963. (1) členu OZ: zavoda sta zavarovalnici;
izplačala sta odškodnino iz zavarovanja, zdaj pa povrnitev tistega, kar sta izplačala,
uveljavljata nasproti tistemu, ki je »kakorkoli odgovoren za škodo«, torej od zavarovalnice, pri
kateri ima odgovornost zavarovano povzročitelj prometne nesreče. Da gre – kljub temu, da
zakoni zahtevek poimenujejo »odškodninski« – po vsebini za regresni zahtevek, jasno izhaja
tudi iz literature.22 Poleg tega se tudi v primerjalnem in evropskem pravu govori o regresu
Ur. l. RS, št. 72/2006.
Ur. l. RS, št. 126/2003.
21
Če ne izpolnita svoje dolžnosti, sta odškodninsko odgovorna in dolgujeta tudi obresti, glej 196. člen ZPIZ-2.
22
Glej Cigoj, S: Avtomobilist, Uradni list, Ljubljana, 1982, str. 334 (Cigoj določbo, enako kot 193. člen ZPIZ, komentira
kot regresni zahtevek) in 391 ter naslednje.
19
20
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ali subrogaciji in ne o odškodninskem zahtevku.23 Takšno stališče o zahtevku zdravstvene
zavarovalnice izhaja tudi iz ene od odločb Vrhovnega sodišča,24 vendar pa neka druga
odločba istega sodišča izrecno govori o odškodninskem razmerju in ne o subrogacijskem.25
Da gre za regresni in ne za odškodninski zahtevek, izhaja med drugim tudi iz poimenovanja
aktov ZPIZ.26
V primerjavi s subrogacijskim pristopom je »odškodninski« pristop, ki zahteva razlikovanje med
neposrednimi oškodovanci, ki imajo pravico do povrnitve škode že na podlagi splošne klavzule
iz 131. člena OZ, in posrednimi oškodovanci, ki naj bi povrnitev škode lahko zahtevali le, ko je
ta v zakonu izrecno priznana (kot naj bi bila v 18. čl. ZOZP),27 bistveno okornejša in tudi manj
jasna pravna rešitev. Bistvo problema prestavlja na raven (v zakonu nedoločene) identifikacije
posrednih oškodovancev. Poleg tega je zmanjšanje premoženja nosilcev socialnih zavarovanj
težko opredeliti kot pravno priznano škodo, saj bi do njega prišlo v vsakem primeru. Zavod
je namreč po zakonu dolžan oškodovancu izplačati dajatve oziroma nadomestila ne glede
na to, kdo je povzročil škodo in kako. Da bi do »zmanjšanja premoženja« prišlo šele tedaj, ko
bi zavod pridobil regresni zahtevek, pa nasprotuje načelom odškodninskega prava. Škoda
mora biti namreč neposredna posledica protipravnega ravnanja.
Prednost uporabe subrogacijskega pristopa pred odškodninskim je tudi v tem, da se lahko
klasična pravila o prehodu pravic iz 963. člena OZ uporabijo tudi za primere prehodov
pravic na zavoda za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. Gre predvsem
za omejitve prehoda, ki jih določa 963. (4) člen OZ zaradi varstva družine in družinskih
članov. Če je škodo povzročil zavarovančev sorodnik, družinski član oziroma član skupnega
gospodinjstva, potem zavarovančeva pravica ne preide ne zavarovalnico. Nosilec socialnega
zavarovanja naj oškodovancu, ki je prejel nadomestilo ali storitve, le-teh nato posredno ne
odvzame, s tem ko uveljavlja regres nasproti družinskemu članu.
De lege ferenda bi kazalo povračilni zahtevek oblikovati ko povračilni (subrogacijski). Takšna
pravna kvalifikacija je glede na smisel zahtevka mogoča tudi že na podlagi obstoječe
zakonodaje.
4 SKLEP
Poškodbe in smrti, do katerih pride v prometnih nesrečah, krijeta dve obliki zavarovanj:
zavarovanje avtomobilske odgovornost in socialna zavarovanja. Prekrivanje zavarovanj in
Glej Sodišče EU z dne 9. 9. 2014 v zadevi C-397/02 (Clinique La Ramee in Winterthur) ter sklepne predloge
generalnega pravobranilca Phillipa Legera, predstavljene 12. 2. 2004, v isti zadevi (tč. 22); za francosko pravo glej:
Zakon n° 85-677 o izboljšanju položaja oškodovancev iz prometnih nesreč in pospešitvi odškodninskih postopkov
(Francija), ki predvideva subrogacijski zahtevek v korist socialnih blagajn. Takšno ureditev je prevzel tudi poznejši
zakon z dne 26. decembra 2006. Pojem subrogacije se uporablja za zahtevke vseh »tretjih plačnikov«, ki so prevzeli
breme plačila. Za razliko od slovenske pravne ureditve omenjeni zakon omogoča subrogacijski zahtevek tudi
delodajalcem, in sicer za vse dohodke in akcesorna plačila za čas kratkotrajne nesposobnosti za delo, izvirajoče iz
škodnega dogodka (glej 29. (4) čl.). Za nemško pravo glej § 116 Sozialgesetzbuch X, ki v 1. odst. določa, da zahtevek
na povrnitev škode na drugi zakonski podlagi, preide na nosilca zavarovanja ali nosilca socialnega zavarovanja, če
in kolikor mora ta na podlagi škodnega dogodka izplačati socialne dajatve, ki so namenjene odpravi škode enake
vrste in se nanašajo na isto časovno obdobje.
24
VS sklep III Ips 109/2009 z dne 12. 9. 2013.
25
VS sodba III Ips 8/2008 z dne 13. 10. 2009.
26
Glej opombo št. 15.
27
Glej npr. VSK sodba Cpg 129/2008 z dne 6. 2. 2009.
23
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s tem povezana prepoved kumulacije odškodnine nujno privede do zahtevka za povrnitev
škode od odgovorne osebe oziroma odgovornostne zavarovalnice.
Regresni ali subrogacijski zahtevek je urejen tako v splošnih določbah Obligacijskega
zakonika (963. čl.) kot tudi v področni zakonodaji za obvezno zdravstveno (86. čl. ZZVZZ),
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (274. čl. ZPIZ-1 oziroma 193. čl. ZPIZ-2) ter v
določbah o obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti (18. čl. ZOZP). Medtem
ko odgovornostne zavarovalnice plačujejo povrnitev stroškov pavšalno, povzroča pravna
ureditev regresnega zahtevka ZPIZ zaradi nasprotujočih si določb ZPIZ-1 in ZPIZ-2 v
kombinaciji z 18. členom ZOZP v praksi težave. Gotovo je, da zavod lahko zahteva povrnitev,
nejasnosti pa se pojavljajo glede višine. Do zdaj so sodišča sprejemala stališča zavarovalnic
AO, da ima ureditev iz ZOZP, po kateri zavarovalnice plačujejo manj, saj povračilni zahtevek
obsega le »sorazmerni del premij«, kapitaliziran na poseben način, prednost pred ureditvijo
ZPIZ-1, po kateri zavod lahko zahteva povrnitev celotnih izplačanih dajatev. Menimo, da je
pravilnejša in primernejša rešitev, ki daje prednost ZPIZ-1 (oz. ZPIZ-2). Breme škode bi veljalo
v čim večji meri prevaliti nazaj na povzročitelja oziroma na njegovo zavarovalnico. Takšna
porazdelitev rizika je primernejša, kot da riziko nosi celotna skupnost socialnega zavarovanja.
Poleg tega je materialni položaj nosilcev socialnih zavarovanj posebnega pomena tudi na
ravni ustavno varovanih dobrin. Pri tem je treba upoštevati tudi javno-finančno krizo in
ogroženost slovenskega pokojninskega sistema.
Pri povračilnem zahtevku ZPIZ in ZZZS zakonodajalčevemu poimenovanju navkljub v bistvu
ne gre za odškodninski zahtevek, temveč za subrogacijski ali regresni zahtevek.
V luči nejasne pravne ureditve regresnega oziroma subrogacijskega zahtevka in posledično
zaradi težav, s katerimi se ob uporabi določb spoprijemajo sodišča, bi veljalo razmisliti tudi o
pavšalnem regresnem zahtevku po zgledu zahtevka v korist ZZZS.
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ODKRIVANJE NAPAK IN GOLJUFIJ V PRAKSI
DETECTING ERRORS AND FRAUDS IN PRACTICE
MAG. KATJA JELERČIČ, VZAJEMNA, D. V. Z.
MATJAŽ TRONTELJ, VZAJEMNA, D. V. Z.

POVZETEK
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je po organizacijski obliki družba za vzajemno
zavarovanje in se skladno z Zakonom o zavarovalništvu v nekaterih ozirih nekoliko razlikuje
od zavarovalnic, ki delujejo kot delniške družbe. Za družbe za vzajemno zavarovanje je
značilno, da so v ospredju njihovega delovanja interesi članov, ki so hkrati lastniki družbe.
V Vzajemni, ki deluje na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se to kaže tako,
da želimo članom omogočiti nižje premije kot drugi ali pa jim za enak znesek ponuditi nekaj
več, na primer dodatne zdravstvene storitve.
V Vzajemni smo med strateškimi cilji opredelili tudi obvladovanje tveganj in škodnega
rezultata. Da bi jih dosegli, smo morali izboljšati obstoječi sistem opravljanja vsebinskih
kontrol obračunanih zdravstvenih storitev, zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov. V
ta namen smo kupili in vpeljali novo programsko orodje Admiral for Health (v nadaljevanju
tudi samo Admiral) podjetja Optilab, d. o. o., ki je namenjen odkrivanju in obvladovanju
obračunskih nepravilnosti ter goljufij.
Uporaba novega programskega orodja je zahtevala vzpostavitev novega poslovnega
procesa in ustrezno usposobljene kadre. Programsko orodje omogoča spremljati
ključne pokazatelje uspešnosti in učinkovitosti v določenem časovnem obdobju (število
preiskanih storitev, odstotek preiskanih storitev, skupna vrednost preiskanih storitev,
skupna vrednost reklamacij, skupna vrednost prihranka). Za vzpostavljanje novih kontrol
v okviru procesa izvajamo posamezne elicitacije oziroma delavnice, na katerih določimo
pravila za odkrivanje nepravilnosti za različne domene zdravstvenih storitev. Na delavnicah
najprej pregledamo podatke (specifikacije obračunskih dokumentov od izvajalcev, ki
nam izstavijo račune za naše zavarovance), nato pa sledijo delovni sestanki, na katerih
predstavniki zavarovalnice, tehnično osebje Optilaba in strokovnjaki s področja zdravstva
skupaj pregledamo možnosti za nova pravila oziroma ocenimo vrednost potencialnih
nepravilnosti ali celo prevar in goljufij. Delavnici sledi kodiranje pravil, za kar poskrbijo
tehnični strokovnjaki, in testiranje pravil, kar izvajajo tehnični kadri skupaj z uporabniki.
Cilj testiranja je pripraviti pravila do končne, uporabne oblike. Po testiranju pravil sledi
produkcijska uporaba.
Med pozitivne učinke projekta lahko štejemo realizirane reklamacije zaračunanih zneskov,
boljše obvladovanje tveganj, celovitost vzpostavljenega sistema, sprotno vzdrževanje
obračunskih šifrantov, pridobitev dodatnega tehničnega in strokovnega znanja ter možnost
hitre in preproste razširitve modela tudi na druge vrste zavarovanj. S pomočjo analiz smo
odkrili tudi pomanjkanje notranjih kontrol v javnem zdravstvenem sistemu in tako omogočili,
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da so pristojne institucije v državi začele sprejemati nekatere korektivne ukrepe, da bi
odpravile zaznane anomalije. Vse opravljene kontrole in analize pa pomenijo tudi prihranke
v javnem zdravstvenem sistemu in lahko služijo kot izhodišče za optimizacijo posameznih
ključnih procesov.
ABSTRACT
In terms of its organisational form, the Vzajemna health insurance company is a mutual
insurance company, which differs to a certain extent from insurance companies organised
as stock companies according to the Insurance Act. A typical mutual insurance company
is focused on the interest of its members as they are also the company owners. Dealing
with complementary insurance programmes, Vzajemna puts this strategy into effect by
providing its members with lower premiums or offering more value for the same premium,
e.g. additional health services.
Vzajemna’s strategic goals include, among other things, the management of risk and claims
result. In order to achieve the set goals, the current system of performing content controls in
accounted health services, medications and medicine-technical devices had to be upgraded
by purchasing and implementing new software called Admiral for Health (hereafter also
referred to only as Admiral) by the Optilab, d. o. o. company, which is designed to detect and
manage accounting irregularities and frauds.
The use of the new software required the company to establish a new business process
and employ adequately trained staff. The software allows the monitoring of key success
and efficiency indicators in a certain period (number of examined services, percentage of
examined services, total value of examined services, total amount of complaints, value of
total savings). In order to acquire new controls during the process, individual elicitations
or workshops are carried out that serve as a basis for setting out the rules for detecting
irregularities in different health service domains. At the workshops, the data is examined
first (specifications of accounting documents from health providers that issue bills for
Vzajemna’s insurance holders). Then, working meetings are held where the Vzajemna
representatives, technical staff of Optilab, d. o. o., and health experts discuss possibilities
for new rules by estimating the value of potential irregularities or even scams and frauds.
After the workshop, technical experts code the rules which are then tested by the technical
staff working together with the users. The purpose of testing is to upgrade the rules until
their final version which is ready for application. After the testing, the rules are sent to
production use.
Positive effects of the project include the issued complaints relating to charged amounts,
better risk management, a fully established system, regularly maintained accounting code
registers, acquisition of additional technical and expert knowledge, and the possibility
of quick and simple implementation of the model into other insurance programmes. By
detecting a lack of internal controls in the public health system through analyses, Vzajemna
contributed to the fact that the competent state authorities began to adopt correction
measures to eliminate the detected anomalies. Every one of the conducted controls and
analyses can also contribute to savings in the public health system and provide a basis for
the optimisation of specific key processes.
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1 UVOD
Z nastopom nove uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z. poleti leta 2011 je bilo
zelo hitro ugotovljeno, da zavarovalnica potrebuje stabilno vodenje in nove jasne dolgoročne
cilje, s katerimi bo mogoče odgovoriti na izzive prihodnosti. Tako smo najprej pristopili k
pripravi strateškega razvojnega načrta za triletno obdobje, s katerim naj bi povezali vse
zaposlene in v njem opredelili novo vizijo in poslanstvo zavarovalnice, njene dolgoročne
cilje in mejnike, glavne aktivnosti in projekte. Temeljni namen priprave nove strategije je bil
jasno strateško pozicioniranje Vzajemne na podlagi dolgoročnih komparativnih prednostih,
ki bi temeljile na ohranjanju njene specifičnosti oziroma raznolikosti glede na konkurenco
(Porter, 2011). Vprašali smo se, katere aktivnosti – ali pa izvajanje le-teh – bi lahko Vzajemno
razlikovale od konkurence. Ključno vsebino dolgoročne strategije smo tako osnovali
na konceptu vzajemnosti. Namen delovanja družb za vzajemno zavarovanje namreč ni
ustvarjanje (visokega) čistega dobička, temveč zadovoljevanje potreb svojih članov, pa naj
bo to v obliki nižje premije ali pa dodatnih storitev in ugodnosti.
Ker Vzajemna ustvari pretežni del prihodkov od premij s trženjem dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja, ki je z zakonom opredeljeni produkt, ki ga ni mogoče
diferencirati, in hkrati predstavlja skorajšnjo nujo za zagotavljanje osnovne posameznikove
varnosti na zdravstvenem področju, smo kot enega od strateških ciljev opredelili najnižjo
mogočo premijo tega produkta. Pri pripravi strategije smo uporabili metodologijo tretje
generacije uravnoteženega sistema kazalnikov (Lawrie, Cobbold, 2002), na podlagi katere
smo najprej zapisali izjave o uspehu Vzajemne v letu 2014 in nato oblikovali strateški
diagram s ključnimi aktivnostmi in rezultati, ki bi nam omogočili doseči stanje, zabeleženo
v izjavah (Slika 1).
Kot ključna strateška cilja smo opredelili tudi obvladovanje tveganj in škodnega rezultata.
Obračunani kosmati zneski škod Vzajemne so znašali leta 2013 približno 247 milijonov evrov,
škodnih dogodkov pa je bilo približno 24 milijonov (Letno poročilo za leto 2013). Ker je tako
količino zapisov in dokumentov nemogoče preverjati in obdelovati ročno, smo se odločili
kupiti programsko orodje Admiral for Health podjetja Optilab, d. o. o., ki to podpira. V skladu
z internimi pravili smo ustanovili projektno delovno skupino in v devetih mesecih omenjeno
računalniško rešitev tudi vpeljali. Ta projekt informacijske tehnologije smo izpeljali v časovnih
in finančnih okvirih, kot so bili določeni ob njegovi vzpostavitvi. Tako smo dosegli tudi tretji
strateški cilj iz našega strateškega diagrama, in sicer, da bomo projekte izvajali učinkovito in
jih tudi pravočasno končali.
Že v fazi vpeljave rešitve smo pripravili pet t. i. elicitacij oziroma delavnic, na katerih smo
opredelili pravila za odkrivanje napak ali morebitnih goljufij pri predpisovanju in izdaji zdravil.
Med analizo teh podatkov smo ugotovili, da pri izdaji zdravil ne obstajajo neke sistemske
samodejne kontrole, ki bi preprečevale predpisovanje in izdajo prekomernih količin zdravil
oziroma izdajo zdravil, pri katerih lahko prihaja do nezaželenih in škodljivih interakcij. Z
ugotovitvami teh analiz smo seznanili vse ključne akterje v zdravstvu in tudi širšo javnost. V
času pisanja tega prispevka se Vzajemna dogovarja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Javno agencijo za zdravila in Lekarniško zbornico, da bi skupaj zagotovili vse
potrebno, da bi lahko v sistem kartice zdravstvenega zavarovanja vnesli ustrezne kontrole, ki
bi predpisovalce (zdravnike) in izdajatelje (farmacevte) opozorile na to, da se predpisujejo in
izdajajo prekomerne količine zdravil. Tudi s pomočjo tega orodja smo tako izvajali strateško
dejavnost vzpostavitve proaktivne komunikacije s ciljno javnostjo in tako postali aktivnejši
partner pri vpeljevanju sprememb v naš zdravstveni sistem.
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S pomočjo programskega orodja Admiral for Health tako v Vzajemni uresničujemo cilje, ki
smo si jih zadali v svoji strategiji (Slika 1). V nadaljevanju bodo bolj natančno predstavljeni
razlogi, da smo se za omenjeno aplikacijo odločili, projekt vzpostavitve, proces dela s tem
orodjem ter ključne kontrole in ugotovitve, do katerih smo s pomočjo tega orodja prišli.
Slika 1: Strateški diagram Vzajemne

Vir: Prirejeno po Strateški razvojni program Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z. za
obdobje 2012–2014.
2 ZAVAROVALNIŠKE GOLJUFIJE IN NJIHOVO OBVLADOVANJE
Obračunani kosmati zneski škod dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so v Vzajemni
leta 2013 znašali približno 246 milijonov EUR, škodni količnik pa 0,95 (Letno poročilo za leto
2013). Da bi lahko dolgoročno obvladovali rast zavarovalne premije dopolnilnih zdravstvenih
zavarovanj, je pri tako visokem škodnem količniku ključno, da se obvladuje predvsem škodno
dogajanje.
V Vzajemni izvajamo intenziven nadzor nad obračunanimi zdravstvenimi storitvami, zdravili
in medicinsko-tehničnimi pripomočki že od leta 2006, ko je bilo z Zakonom o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju določeno, da morajo izvajalci zdravstvenih storitev za
namen izvajanja izravnalnih shem v okviru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pošiljati
zavarovalnicam podatke o posameznih škodah. V začetnem obdobju so se v sistem vgrajevale
le preprostejše kontrole – na primer matematične kontrole, nedvoumna identifikacija
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zavarovanca, kontrola jamstva, kontrola storitev, ki niso krite iz dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja ipd. –, za bolj vsebinske preglede škodnih postavk pa je bilo treba preveriti
vsak primer posebej. Izvajanje takšnih kontrol je bilo zelo dolgotrajno in tvegano, saj se je
izvajalo na podlagi posamičnih »ročnih« poizvedb v podatkovnem skladišču. Glede na to, da
izvajalci Vzajemni zaračunajo mesečno približno dva milijona zdravstvenih storitev, zdravil in
medicinsko-tehničnih pripomočkov, kar na letni ravni znese približno 24 milijonov različnih
škodnih postavk, je toliko podatkov in dokumentov nemogoče sistematično obvladovati
brez ustreznega sistemskega orodja. Poleg tega se je treba zavedati, da gre za občutljive
osebne podatke, za katere je skladno z zakonom treba zagotavljati ustrezno varovanje in
sledenje vpogledov.
Med poglavitnimi razlogi, da smo se v Vzajemni leta 2011 odločili vzpostaviti nov celostni
poslovni proces odkrivanja in obvladovanja obračunskih nepravilnosti ter goljufij na področju
škod, so bili naslednji:
1. Goljufije je treba odkrivati in jih obvladovati zaradi obvladovanja škodnega rezultata.
Podatki mednarodnih raziskav namreč kažejo, da se zaradi napak ali goljufij izgubi od
3 do 15,4 odstotka oziroma v povprečju približno 7,3 odstotka sredstev, namenjenih
zdravstvenemu varstvu (Gee, Button in Brooks, 2011).
2. Z vzpostavitvijo novega procesa bi bolje obvladovali operativna tveganja in tveganja
neusklajenosti z zakonodajo. Dober sistem upravljanja in odkrivanja goljufij zmanjša
izpostavljenost zavarovalnice operativnim tveganjem in tako celoten profil tveganja
poslovanja. Potrebo bo bolj celostnem obvladovanju škod so v svojih priporočilih
izpostavili tudi zunanji in notranji revizorji.
3. Izboljšanje ugleda zavarovalnice zaradi boljšega poznavanja zdravstvenega sistema in
večje skrbi za sredstva svojih zavarovancev.
Da bi lahko vzpostavili celovit poslovni proces, v katerem bi redno in sistematično preverjali
podatke, pa smo potrebovali ustrezno usposobljene kadre in primerno programsko orodje.
Interna skupina je preučila ponudnike podobnih rešitev na trgu in ugotovila, da bi lahko
ta poslovni proces najhitreje in najbolj učinkovito vzpostavili z nakupom informacijskega
sistema Admiral for Health. Ta je povsem prilagojen značilnostim slovenskega zdravstvenega
sistema in je tudi že preizkušen, saj ga redno uporabljajo v eni od zavarovalnic, ki izvaja
dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Pilotni projekt, ki smo ga izpeljali, je pokazal tudi,
da lahko s tem informacijskim sistemom precej učinkovito odkrivamo in preprečujemo
obračunske nepravilnosti ter goljufije.
3 VZPOSTAVITEV IN IZVEDBA PROJEKTA ODKRIVANJA IN PREPREČEVANJA
OBRAČUNSKIH NEPRAVILNOSTI TER GOLJUFIJ
Uprava Vzajemne je aprila leta 2012 potrdila zagonski elaborat projekta »Odkrivanje in
preprečevanje obračunskih nepravilnosti in goljufij«, ki v skladu z interno metodologijo
(Pravilnik o projektnem vodenju Vzajemne) opredeljuje podroben načrt projekta in hkrati
predstavlja osnovo za njegovo izvajanje, preverjanje in nadzor.
Namen projekta je bil vzpostaviti informacijsko podprt poslovni proces odkrivanja in
obvladovanja obračunskih nepravilnosti ter goljufij, s katerim se bodo sistematično obvladovala
tveganja napačnega plačila škod. Temeljni cilji so bili (Zagonski elaborat projekta):
• več pregledanih škod in s tem boljše obvladovanje tveganja napačnega izplačila škod
zaradi napak v obračunu in goljufij,
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•
•

stalen in sistematičen nadzor izvajalcev, s katerim se bo zmanjšala verjetnost za napačen
obračun na strani izvajalca;
večji finančni učinek reklamacij zaradi večjega števila odkritih goljufij in obračunskih
nepravilnosti.

V zagonskem elaboratu projekta so bili opredeljeni še naslednji objektni cilji (Zagonski
elaborat projekta):
1. Delujoč informacijski sistem Admiral za obvladovanje goljufij v Vzajemni:
• vzpostavitev informacijskega sistema za obvladovanje goljufij Admiral,
• povezava sistema za obvladovanje goljufij z zalednimi informacijskimi sistemi,
• postavitev procesa obvladovanja goljufij v informacijskem sistemu,
• spremljanje izvajanja procesa obvladovanja goljufij in sprejemanje korektivnih akcij za
izboljšanje.
2. Vzpostavljene delujoče vsebinske kontrole v informacijskem sistemu Admiral.
3. Vzpostavitev načina spremljanja izvajanja obvladovanja goljufij skozi kazalnike poslovne
uspešnosti in učinkovitosti.
4. Vzpostaviti proces obvladovanja goljufij in ustrezno organizacijsko strukturo, vključno z
internimi navodili za delo in drugimi pravilniki ter z usposobljenimi zaposlenimi.
Projekt je potekal v šestih fazah, za katere so bili jasno določeni odgovorni, sodelujoči, cilji,
aktivnosti, mejniki in rezultati, in sicer:
1. priprava na zagon projekta,
postavitev informacijskega sistema Admiral in integracija s podatkovno bazo Vzajemne,
2. integracija Admirala z aplikacijo Insurance 2 in elektronskim dokumentacijskim sistemom
(eDMS),
3. paket priprave pravil za delovanje Admiral,
4. vzpostavitev poslovnega procesa in organizacija dela v škodni in pravni službi,
5. usposabljanje pravnega svetovalca na področju odkrivanja in preprečevanja goljufij.
Pri projektu smo sodelovali članica uprave, sodelavci iz sektorja za zavarovalne primere,
sektorja za informatiko in zavarovalno tehnologijo, projektne pisarne in pravne službe. Za
izvedbo projekta je bilo predvidenih približno 2.900 delovnih ur.
Za potrebe projekta je bil oblikovan projektni svet, ki je bil odgovoren za spremljanje poteka
projekta in za sprejemanje ključnih odločitev, ki bi omogočile nemoten potek projekta.
S strokovnjaki podjetja Optilab se je sestajal na rednih mesečnih sestankih, o ključnih
vsebinah je bila obveščena tudi celotna uprava Vzajemne. Ker je bilo kot največje tveganje,
ki bi lahko preprečilo pravočasno končati projekt, zaznano morebitno pomanjkanje virov pri
dobaviteljih ključnih aplikacij Vzajemne, je bila posebna pozornost namenjena informiranju
in usklajevanju prioritet in terminov z njimi.
Projekt »Odkrivanje in preprečevanje obračunskih nepravilnosti in goljufij« je bil uspešno
sklenjen decembra 2012 z realizacijo glavnega namenskega cilja, tj. z vzpostavitvijo
informacijsko podprtega novega poslovnega procesa. Med projektom so bili udejanjeni
tudi vsi objektni cilji, cilji po posameznih fazah projekta in tudi nekateri novi cilji, ki so bili
opredeljeni med samim projektom. Zaradi širitve uporabnosti sistema na vse vrste zavarovanj
in zaradi nepričakovane napake na strojni in sistemski programski opremi se je projekt glede
na prvotni načrt podaljšal za tri tedne, kar pa ni vplivalo na uspešnost in finančne učinke
projekta. Za projekt je bilo porabljenih približno 2.400 ur, kar je za okrog 17 odstotkov manj,
kot je bilo načrtovano, zaradi dodatnih potreb, ki so bile zaznane med trajanjem projekta, pa
je projektni svet odobril dodelavo, ki je začetno investicijo povečala za približno odstotek.
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Dokazali smo, da na Vzajemni projekte lahko izpeljemo v načrtovanih časovnih in finančnih
okvirih, s čimer smo udejanjili enega od naših strateških ciljev. K uspešnosti tega projekta so
pripomogli predvsem naslednji dejavniki:
1. premišljeno in kakovostno projektno načrtovanje, z nazorno opredeljenimi prioritetami,
cilji, aktivnostmi, koraki in mejniki,
2. strokovne, odgovorne in predane ekipe sodelujočih na projektu,
3. dobra komunikacija v projektnem timu in z zunanjimi dobavitelji, sprotno preverjanje
stanja in ocenjevanje tveganj na projektu ter sprotno reševanje težav.
4 VPELJAVA NOVEGA POSLOVNEGA PROCESA
4.1 Koraki uvedbe novega poslovnega procesa
V okviru projekta smo v Vzajemni leta 2012 vzpostavili nov informacijsko podprt poslovni
proces odkrivanja in preprečevanja obračunskih nepravilnosti ter goljufij, ki je temeljil na
petih korakih.
Korak 1: Standardizacija poslovnega procesa
Zaposleni v oddelku za zavarovalne primere izvajalcev zdravstvenih storitev so skupaj z
drugimi organizacijskimi enotami in z zunanjim partnerjem proces natančno popisali in
opredelili, katere točke so kritične za izvajanje.
Korak 2: Priprava internih navodil
Interna navodila so nastala s preskušanjem aplikacije na testni bazi in s pomočjo
uporabniških navodil avtorjev programskega orodja. Tovrstna navodila vsem udeležencem
v procesu izvajanja opravil omogočajo, da izpeljejo postopke enotno, s čimer pripomorejo k
standardizaciji izvajanja samega poslovnega procesa.
Korak 3: Umestitev poslovnih opravil programa Admiral v organizacijsko strukturo
Obdelava škodnih računov in zahtevkov poteka v osnovni aplikaciji Insurance 2 in
v podpornih aplikacijah, od leta 2013 pa dodatno še v aplikaciji Admiral for Health. Z
vzpostavitvijo novega orodja je bilo treba spremeniti in na novo organizirati postopek
likvidacije in vsebinskega preverjanja posameznih računov, ki zdaj poteka v dveh glavnih
fazah in v dveh sinhroniziranih aplikacijah. V začetni fazi se je čas obdelave škodnih
primerov podaljšal, z dodatno optimizacijo postopkov pa se zdaj vrača na začetno
raven.
Korak 4: Izbor zaposlenih, ki bodo vključeni v nov delovni proces
Ko program Admiral odkrije nepravilnosti, te označi ter ponudi ustrezne razlage in utemeljitve.
Ker je storitev, pri katerih so zaznane nepravilnosti, običajno veliko, je bilo treba proces
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preiskave, da bi lahko čim več prihranili, optimizirati in dobro podpreti. Modul predpostavlja
delitev vlog udeležencev procesa preiskave na:
• Vodjo preiskovalcev, ki je zadolžen za nadzor nad vsemi sprotnimi preiskavami računov.
Na voljo ima več zaslonskih mask, preko katerih nadzoruje potek vseh preiskovanih
računov. Modul omogoča, da vodja preiskave dodeli posamezne račune v preiskavo
ustreznim preiskovalcem glede na raven njihove usposobljenosti in glede na to, koliko
so v nekem trenutku obremenjeni.
• Preiskovalce, ki imajo v modulu na voljo zaslonske maske, ki jim prikazujejo vse račune,
na katerih se nahajajo nepravilnosti in jih je treba dodatno preiskati. V modulu je vgrajena
podpora za prikaz dodatnega gradiva in poročil, ki utemeljujejo, zakaj je program Admiral
postavke zaznal kot nepravilne.
Korak 5: Usposabljanje zaposlenih za delo s programom Admiral
Kako uspešno bo vpeljano novo programsko orodje, je odvisno od tega, koliko so zaposleni
posamezni aplikativni rešitvi naklonjeni in koliko so motivirani za doseganje strateških
ciljev. Zaposlene je zato ključno usposabljati, izobraževati in jih motivirati za delo z novim
orodjem.
4.2 Identifikacija in implementacija novih kontrol
Da bi lahko uspešno obvladovali nepravilnosti, je treba neprestano izvajati proces njihove
identifikacije in v prakso vpeljevati nove kontrole. Temeljna koraka procesa obvladovanja
kontrol sta (Vzpostavitveni dokument projekta):
• Najprej se kontrola napiše in testira v okviru testnih analiz. Glede na ugotovitve se analitik
odloči, kdaj je kontrola primerna za produkcijsko uporabo.
• Ko je kontrola primerna za produkcijsko uporabo, se jo doda k množici kontrol, ki se
že uporabljajo pri avtomatskih analizah. Te analize se izvajajo dnevno in zagotavljajo
rezultate, ki so uporabljeni v produkcijskem delu procesa obravnave nepravilnosti.
Slika 2: Cikel pisanja in preizkušanja kontrol

Vir: Vzpostavitveni dokument projekta.
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Za pridobivanje novih kontrol se izvaja tako imenovani proces elicitacije pravil za različne
domene. V okviru razširitve posamezne domene se izpelje serijo delavnic, kot izhaja s
Slike 3.
Na delavnicah za posamezno domeno so navzoči strokovni in tehnični kader Vzajemne,
tehnični kader podjetja Optilab in strokovnjak za konkretno domeno (npr. farmacevt).
Delavnica se začne s podrobnim popisom podatkov, katerega namen je natančno opredeliti
vsebino in obliko podatkov, ki jih Vzajemna pridobi od izvajalcev zdravstvenih storitev,
ter analizo drugih podatkov, ki jih je mogoče pridobiti od drugih virov (npr. od ZZZS). Na
podlagi popisa podatkov nato skupina izpelje delavnico za elicitacijo pravil. Cilj delavnice
je določiti nova pravila oziroma indikatorje, s katerimi bo mogoče zaznati nepravilnosti v
konkretni domeni. Po delavnici tehnično osebje podjetja Optilab ob pomoči tehničnega
kadra Vzajemne kodira pravila, uporabniki in sodelavci sektorja za informatiko in zavarovalno
tehnologijo na Vzajemni pa jih zatem testirajo. Če je potrebno, pri tem sodeluje tudi domenski
strokovnjak. Namen preizkušanja pravil je le-ta popraviti do končne uporabne oblike. Ko so
pravila testirana, gredo v produkcijsko uporabo.
Slika 3: Serija delavnic za širjenje domen

Vir: Vzpostavitveni dokument projekta.
5 IZPELJANE ANALIZE IN UGOTOVITVE
V Vzajemni smo v obdobju od leta 2012 do zdaj izpeljali številna natančna preverjanja in
analize zaračunanih zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov. Z ugotovitvami
teh postopkov redno seznanjamo ključne deležnike v zdravstvenem sistemu, s katerimi si
prizadevamo sistem izboljšati. S temi aktivnostmi udejanjamo naše poslanstvo vzajemne
zavarovalnice in izboljšujemo slovenski zdravstveni sistem v dobro naših zavarovancev. V
nadaljevanju so predstavljene ugotovitve pomembnejših analiz.
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5.1 Nenujni reševalni prevozi
V okviru Slovenskega zavarovalnega združenja je bila leta 2013 na pobudo Vzajemne
imenovana skupina, ki se ukvarja s tem, kako odpraviti težave hitrega naraščanja škod
nenujnih reševalnih prevozov. Skupina je pri tem vzpostavila sodelovanje z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in dosegla dva pomembna dogovora:
1. Uspelo se ji je dogovoriti za izmenjavo podatkov o obračunanih storitvah nenujnih
reševalnih prevozov med ZZZS in vsemi tremi zavarovalnicami, izpeljala pa je tudi
celostno analizo teh podatkov. Temeljna ugotovitev slednje je, da nekateri predpisovalci
izstopajo pri predpisovanju nalogov za prevoz. Ker je bilo ugotovljeno, da je mogoče
opraviti nadzor tudi brez sodelovanja z ZZZS, je skupina pristopila k iskanju usposobljenih
nadzornikov, s katerimi je trenutno v fazi dogovarjanja.
2. Drugi pomemben dogovor je bil, da se vsem izvajalcem nenujnih reševalnih prevozov
pošlje okrožnica z napovedjo poostrene kontrole tako na področju predpisovanja kot
tudi izvajanja nenujnih reševalnih prevozov. Prvič nam je uspelo pripraviti okrožnico
skupaj z ZZZS, ki so jo podpisali vsi štirje plačniki (ZZZS in zavarovalnice) in je bila marca
2013 poslana vsem izvajalcem.
Vse zavarovalnice opažamo pozitivne učinke, saj se je obseg nenujnih reševalnih prevozov
po objavi okrožnice zmanjšal za približno štiri odstotke. Primerjava podatkov za leti 2012
in 2013 pokaže, da se je število najdražjih prevozov, tj. nenujnih reševalnih prevozov s
spremljevalcem, zmanjšalo za enajst odstotkov. Spričo tega se je sicer povečalo število
cenejših sanitetnih prevozov, a manj, kot se je zmanjšalo število dragih prevozov. Ti podatki
zgovorno kažejo na učinke okrožnice.
5.2 Nujna medicinska pomoč
Nujno medicinsko pomoč (v nadaljevanju tudi NMP) je mogoče obračunati z vsebino
obravnave 2 – nujna medicinska pomoč, kar je v celoti krito iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, in 3 – nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve, kar spada v obračun
v skladu s 23. in 25. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(ZZVZZ). A ker se nujna medicinska pomoč plačuje v pavšalu 100-odstotno iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja in ta pavšal »pokriva« vse slovenske zavarovane osebe (ne
glede na to, ali pridejo v NMP enkrat v mesecu, desetkrat ali nikoli), vsebina obravnave v
resnici tu ni pomembna. Za obračun torej ni pomembno, zaradi česa je oseba prišla v NMP:
zaradi nujne medicinske pomoči ali nujnega zdravljenja in neodložljivih zdravstvenih
storitev (v drugih primerih je oseba samoplačnik). Posledično to pomeni, da za slovenske
zavarovane osebe ni mogoče zaračunati doplačila. Izvajalec ne more prejeti 100 odstotkov iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja za pavšal in še, denimo, 20 odstotkov iz dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja. To velja tudi za socialno ogrožene osebe, pripornike in obsojence,
za katere ZZZS že zavrača obračune doplačil.
Obračunavanje nujne medicinske pomoči, kot smo ga reklamirali že v obdobju od leta
2009 do 2013, smo sistemsko uredili. Sprva smo se posluževali pisnih reklamacij, ki smo jih
podkrepili s pravnimi podlagami. Kljub vsemu pa so nam izvajalci zdravstvenih storitev precej
ugovarjali, zaradi česar smo se nato obrnili na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
ki je posledično ponovno objavil okrožnico, v kateri je bil obrazložen način obračuna nujne
medicinske pomoči.
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Na podlagi tega smo izvajalce ponovno obvestili o nespornih reklamacijah in ti so nam nato
(delno) le izstavili dobropise.
Sistemsko smo omenjeno uredili tako, da smo s pravilnim obračunom seznanili programske
hiše, ki jih uporabljajo izvajalci zdravstvenih storitev, da so popravile svoje programe, tako
da obračunov navedenih storitev ne dobimo več. Zapisano je lepo razvidno s spodnjega
grafa.
Slika 4: Vrednost postavk NMP glede na koledarsko obdobje in status postavk

Vir: Poročilo o obdelavi in obvladovanju škod v letu 2013.
5.3 Zdravila
Veliko je bilo narejeno tudi na področju obvladovanja škod za zdravila, ki predstavljajo za
Vzajemno približno polovico vseh škod. V okviru elicitacij za program Admiral smo oblikovali
nekaj temeljnih spoznanj, ki se nanašajo na predpisovanje in izdajo zdravil. Preverili smo
izdajo zdravil z enakimi učinkovinami, preveliko količino izdanih zdravil ter izdajo zdravil z
učinkovinami, ki so škodljive, če se jemljejo istočasno. Na podlagi opredeljenih meril smo našli
nekaj tisoč primerov zavarovancev, ki so prejemali prekomerne količine zdravil. Ugotovitve
smo predstavili s podatki in številkami, ki kažejo na izgube v zdravstvenem sistemu in lahko
tudi ogrožajo življenje posameznikov.
Ker je zakonodaja na tem področju zelo kompleksna in hkrati zelo ohlapna (predvsem v
smislu odgovornosti in posledic nespoštovanja predpisov), smo se reševanja problematike
lotili na sistemski ravni. Problematiko smo zelo učinkovito predstavili vsem ključnim akterjem
v zdravstvenem sistemu, tj. Lekarniški zbornici RS, Zdravniški zbornici RS, ZZZS, Javni agenciji
za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije in
Ministrstvu za zdravje. Na to temo je pripravil krajši prispevek tudi nacionalni radio.
Z Lekarniško zbornico smo se dogovorili, da je izbrani vzorec zdravil, ki so bila izdana v
preveliki količini, preverila v lekarnah. Za večino primerov so potrdili, da je res bila storjena
napaka bodisi pri predpisovanju bodisi pri izdaji zdravil. V skupnem dopisu smo zato članice
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zbornice na te napake opozorili in napovedali poostren nadzor na tem področju. ZZZS
smo predlagali, da bi se kontrole vgradile na kartico zdravstvenega zavarovanja in letos je
Vzajemna oblikovala skupino, v kateri so predstavniki Vzajemne, ZZZS, JAZMP in Lekarniške
zbornice in katere naloga je, da zagotovi vse potrebno, da bomo na kartico zdravstvenega
zavarovanja vpeljali ustrezne kontrole, ki bodo zdravnikom in farmacevtom pomagale pri
predpisovanju in izdaji zdravil.
5.4 Hospitalizacije
S pomočjo analiz v aplikaciji Admiral nam je uspelo zaznati primere, ko so nam izvajalci
nepravilno obračunali storitve pri hospitalizacijah v primeru premeščanja med bolnišnicami,
zaporednih hospitalizacij in storitev, opravljenih znotraj hospitalizacij. Izvajalce smo pisno
pozvali, naj nam posredujejo obrazložitve ugotovljenih primerov in kopijo medicinske
dokumentacije, ki utemeljuje obstoj zaračunanih storitev. Če se je z obrazložitvijo pokazalo,
da so obstajale nepravilnosti in da je bil delež obračunan neupravičeno, smo od izvajalcev
terjali dobropise, drugače smo indikatorje v aplikaciji zavrnili.
1. Premeščanja med bolnišnicami
Kadar izvajalec med bolnišnično obravnavo ugotovi, da so za odpravo zdravstvenega
problema zavarovane osebe potrebni posegi, ki jih sam ne more izvesti, se je dolžan z drugim
izvajalcem, ki te posege izvaja, dogovoriti o premestitvi. Dogovor se nanaša tudi na to, kdaj bo
osebo premestil k drugemu izvajalcu, ali bo drugi izvajalec opravil le določene dogovorjene
posege in osebo premestil nazaj k prvemu izvajalcu (začasna premestitev) ali pa bo drugi
izvajalec v celoti izvedel še druge potrebne posege, tako da bo zaključil zdravljenje, ki se je
začelo že pri prvem izvajalcu (dokončna premestitev).
V nadzoru je bilo ugotovljeno, da so nam izvajalci obračunali večkratne hospitalizacije,
česar v skladu z veljavnimi pravili ne bi smeli storiti. Če gre za začasno premestitev, je
namreč dolžan prvi izvajalec, ko se zavarovana oseba vrne od drugega izvajalca, v okviru
že začetega primera (pred premestitvijo) nadaljevati z zdravljenjem zavarovane osebe
in primer obravnave obračunati šele ob zaključku zdravljenja oziroma hospitalizacije.
Drugi izvajalec pa lahko ob premestitvi nazaj k prvemu izvajalcu že obračuna opravljene
storitve, in sicer: storitve v specialistični ambulantni dejavnosti (če gre za posege, za katere
ni potrebna bolnišnična obravnava) ali primer v bolnišnični dejavnosti (če so izpolnjena
merila iz Priloge BOL II/b-6 Dogovora za sprejem v bolnišnično obravnavo). V primeru
dokončne premestitve k drugemu izvajalcu lahko prvi izvajalec primer obračuna že ob
premestitvi v skladu s pravili kodiranja, saj bo drugi izvajalec zdravljenje zavarovane osebe
končal v celoti.
2. Več zaporedno obračunanih hospitalizacij pri istem izvajalcu
Ob zaključku hospitalizacije se vse epizode akutne obravnave zaračunajo kot en primer
storitve skupine primerljivih primerov (SPP) ali psihiatrični primer s šifro storitve po šifrantu
15.26 (utež) in kot primer storitve neakutne obravnave s šifro storitve po šifrantu 15.2
(bolnišničnooskrbni dan oz. BOD). BOD vseh neakutnih epizod se obračunajo sešteti, kadar
je posamezna neakutna epizoda trajala nepretrgoma 6 dni ali več. Dnevi epizod neakutne
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bolnišnične obravnave, ki so nepretrgoma trajale manj kot 6 dni, obračunsko sodijo v
okvir primera akutne obravnave. Ti dnevi se zato ne obračunavajo kot primer neakutne
obravnave, temveč se spremljajo le evidenčno s šifro storitve iz šifranta 15.1 (E0007 oskrbni
dan – evidenčni).
Skladno z zdajšnjimi predpisi velja, da mora za premestitev iz akutne obravnave (SPP,
psihiatrija) v neakutno obravnavo in obrnjeno ter za dolžino trajanja neakutne bolnišnične
obravnave obstajati medicinska indikacija, ki se lahko preveri z nadzorom ZZZS. V
primeru kombinacije dveh oblik bolnišnične obravnave se storitve posamezne obravnave
obračunajo šele ob zaključku hospitalizacije in po ceni, ki velja za storitev na dan zaključka
hospitalizacije.
Ob pregledu obračunov zdravstvenih storitev je bilo ugotovljeno, da so nam izvajalci
obračunali več zaporednih hospitalizacij. Ko smo pregledali posamezne primere, smo
ugotovili, da gre v večini primerov za prehiter odpust bolnikov v domačo oskrbo, ki so se
zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja še isti dan vrnili nazaj v bolnišnico.
3. Storitve, opravljene v času hospitalizacije
Med hospitalizacijo se lahko poleg bolnišničnega primera posebej obračuna tudi storitev
dialize in kemoterapije, če za te medicinska indikacija predstavlja nadaljevanje že utečenega
zdravljenja, ki ni v neposredni povezavi z aktualno bolnišnično obravnavo. Drugih storitev
(npr. laboratorija, RTG, CT, MR, fizioterapije, konzultacij) med potekom hospitalizacije ni
dovoljeno obračunati, saj so že zajete v ceni obravnave.
Ob zaključku hospitalizacije se vse epizode akutne obravnave zaračunajo kot en primer
storitve SPP (Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih
materialov, verzija 7, podpoglavje 3.5.2). Pri pregledu obračunanih storitev je bilo ugotovljeno,
da so nam izvajalci neupravičeno dodatno obračunali storitve, ki so bile opravljene znotraj
hospitalizacij, čeprav so te že krite v ceni obravnave.
6 SKLEP
V Vzajemni že od nekdaj pregledujemo, analiziramo in preiskujemo škodne podatke, da bi
dobili zagotovilo, da so obračunane škode upravičene, da so bile storitve dejansko opravljene
in zaračunane po dogovorjeni ceni in v skladu z veljavnimi pravili. Leta 2012 smo vpeljali
nov sistematičen informacijsko podprt proces odkrivanja in preprečevanja obračunskih
nepravilnosti in goljufij, ki nam je v pomoč pri iskanju napak in anomalij v škodnih podatkih. Pri
preiskovanju sumljivih postavk ugotavljamo, da je slovenski zdravstveni sistem zelo zapleten,
nepregleden in nejasen. Tudi ko je sum o nepravilno zaračunani škodi pri nas potrjen, je včasih
težko prepričati izvajalce zdravstvenih storitev, da nam neupravičeno zaračunane zneske
povrnejo. V trenutnih razmerah, ko se spoprijemajo z velikimi izgubami in slabo likvidnostjo,
je reklamiranje škodnih postavk še toliko bolj zahtevno. Da bi bilo reklamiranih zneskov
čim manj, v Vzajemni aktivno delujemo na sistemski ravni in ključne akterje prepričujemo,
naj s sprejetjem ustreznih ukrepov preprečujejo napačno zaračunavanje. S temi ukrepi
ščitimo sredstva naših zavarovancev, obvladujemo škodni rezultat in izboljšujemo slovenski
zdravstveni sistem, katerega ključni steber smo.
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SO NAJPOGOSTEJE UPORABLJENE MERE TVEGANJ ZANESLJIVE?
ARE THE MOST COMMON RISK MEASURES RELIABLE?
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ANA PONIKVAR, VZAJEMNA, D. V. Z.
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POVZETEK
Mere tveganja nemalokrat predpostavljajo normalno porazdelitev donosnosti. Ta pa je
v praksi pogosto asimetrična, zato lahko prihaja do večjih odstopanj med izračunano in
dejansko izpostavljenostjo tveganju. Tedaj je primerneje izbrati takšne mere tveganja, ki
bolje opišejo debele repe, sicer bi z izračuni tveganje podcenili.
V praksi se za izpostavljenost finančnim tveganjem najpogosteje uporablja mera tveganja
VaR, ki se je uveljavila v bančnem sektorju, v zavarovalnem sektorju pa se uveljavlja z direktivo
Solventnost 2, kjer izračun kapitalske ustreznosti temelji na letnem izračunu VaR z 99,5odstotno stopnjo zaupanja. Žal pa VaR predpostavlja normalno porazdelitev, zato je v praksi
primerneje uporabiti prilagojeni VaR, ki vključuje Cornish-Fisherjevo razširitev. Rezultati
izbranega premoženja tudi kažejo, da je pri izračunu izpostavljenosti finančnim tveganjem
za daljše obdobje primerneje izbrati daljšo časovno vrsto, ki zajema tako obdobja rasti kot
tudi obdobja finančnih kriz, saj prav ta obdobja vsebujejo največ dogodkov, ki se zabeležijo
na repu porazdelitve donosnosti.
ABSTRACT
The majority of risk measures assume that the distribution of returns follow a normal
distribution. However, in reality the distribution may be asymmetric and therefore our
measures may misinterpret the real risk. In this situation it is better to use calculation
methods that account for the fat tails of returns, as on the contrary the risk of the portfolio
may be underestimated.
Value-at-Risk (VaR) is rapidly becoming the preferred means of measuring market risk.
It is already widely used in the banking sector and becoming more recognized in the
insurance industry as well with Solvency II Directive. The Solvency Capital Requirement
(SCR) corresponds to the Value-at-Risk of the basic fund of an insurance undertaking subject
to confidence level of 99.5 % over a one-year period. However, as VaR calculation assumes
normal distribution, it is in reality much more reliable to use modified VaR by using CornishFischer expansion. In this paper we also discuss the optimal sample size of the returns. By
using longer sample size one includes the periods of growth and financial crisis, which are
responsible for the fat tails of the distribution of the returns.
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1 UVOD
Tveganje predstavlja pomemben dejavnik v poslovanju vsakega podjetja, še posebno
zavarovalnic, katerih poslovni model je prav prevzemanje (zavarovalnega) tveganja.
Zavarovalnice se srečujejo tudi s številnimi drugimi tveganji, raven tveganja pa je odvisna od
načina (politike) upravljanja podjetja. Evropska komisija želi zaščititi imetnike zavarovalnih
pogodb, zato z direktivo 2009/138/ES (Ur. l. EU, št. L335/2009, v nadaljevanju Solventnost 2)
že več let uvaja nov koncept nadzora in zahtevanega kapitala, ki temelji na izpostavljenosti
tveganjem pri poslovanju. Solventnost 2 obsega tri stebre:
• 1. steber: količinski vidik, ki vpeljuje vrednotenje tveganj,
• 2. steber: kakovostni vidik, ki pokriva upravljanje zavarovalnic in nadzor, ter
• 3. steber: razkritja in transparentnost poslovanja.
Raven izpostavljenosti tveganjem merimo z merami tveganj (več v naslednjem razdelku).
Nekatere mere tveganj poznamo že več stoletij (npr. standardni odklon), druge pa so
bile predstavljene šele konec dvajsetega stoletja. Ena od najpogosteje uporabljenih mer
tveganja, ki se je v bančnem sektorju ukoreninila s kapitalskim sporazumom Basel 2, je
tvegana vrednost (ang. Value at Risk – v nadaljevanju VaR). Definicija opredeljuje tvegano
vrednost kot največjo možno izgubo, ki se lahko utrpi ob izbrani stopnji zaupanja v izbranem
časovnem obdobju.
V okviru drugega stebra bodo morale zavarovalnice izvajati lastno oceno tveganj in
solventnosti (ang. Own Risk and Solvency Assessment – v nadaljevanju ORSA), v okviru katere
bodo morale na svoj način oceniti izpostavljenost tveganjem, hkrati pa se tudi opredeliti,
katera je tista stopnja tveganja, ki je še sprejemljiva. Če želimo tveganja upravljati, je treba
izbrati primerne mere, poleg tega pa določiti tudi intervale, znotraj katerih naj bi se vrednosti
izbranih mer tveganj gibale. Večinoma uporabljamo zgolj tisto mejno vrednost, ki predstavlja
najvišjo sprejemljivo raven tveganja, vrednost pa predstavlja limito za izbrano mero tveganja.
Za vzpostavitev limitnega sistema morajo zavarovalnice najprej opredeliti apetit po tveganju
na najvišji ravni poslovanja in ga nato razdeliti na nižje ravni. Izbira načina spremljanja, ali
zavarovalnica apetit presega ali ne, je bolj ali manj prepuščena zavarovalnicam, ki pa bodo
apetit najverjetneje opredelile na nižjih ravneh.
Izračun kapitalske ustreznosti, ki ga s standardno formulo predpisuje direktiva Solventnost
2, temelji na letnem izračunu tvegane vrednosti z 99,5-odstotno stopnjo zaupanja. Osnovna
(parametrična) metoda izračuna VaR temelji na predpostavki normalne porazdelitve
donosnosti, zato je treba biti pri izračunih previden, saj omenjena predpostavka za donosnost
premoženj v praksi mnogokrat ne velja. Kot bomo v nadaljevanju pokazali na primeru, je v
resnici še mnogo slabše, saj je porazdelitev donosnosti močno odvisna od izbrane časovne
vrste, z njo pa variira tudi izbrana mera tveganja.
2 TVEGANJe IN MERA TVEGANJA
Definicij tveganja je veliko. Mednarodni standard ISO31000:2011 Upravljanje tveganj – načela
in usmeritve (IS0, 2011), denimo, opredeljuje tveganje kot »odmik (pozitivni ali negativni) od
pričakovanih ciljev zaradi negotovosti uresničitve dogodka, ki izhaja iz pomanjkanja informacij,
razumevanja in poznavanja dogodka, njegovih posledic ali verjetnosti njegovega nastanka.« V
literaturi se opredelitev tveganja najpogosteje pojavi v povezavi z negotovostjo doseganja
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pričakovane donosnosti naložbenega premoženja, gre pa lahko tako za odmik navzgor kot
tudi navzdol. Tako na primer Torkar (2010) definira tveganje kot porazdelitev nepričakovanih
rezultatov investitorja zaradi gibanja finančnih spremenljivk. Za merjenje tveganj premoženja
je treba določiti spremenljivko, ki naj bi finančno tveganje najbolje ocenila.
Denuit, Dhaene, Goovaerts & Kaas (2005) opišejo tveganje X kot dogodek, ki prinaša
neugodne (škodljive) finančne posledice in vsebuje element negotovosti, ki se nanaša na čas
nastanka, uresničljivost dogodka ali naravo oziroma stopnjo finančnih posledic. Definiramo
ga kot nenegativno naključno spremenljivko, ki predstavlja naključno vrednost denarja, ki
ga mora zavarovalnica izplačati pri neugodnem dogodku.
Orodje za merjenje tveganja imenujemo mera tveganja. Mera tveganja ustreza funkciji ρ, ki
prostor naključnih spremenljivk X preslika v ne-negativno realno število ρ [X] (Szegö, 2002):

ρ: X → R R–.
Ker so mere tveganja skalarji, lahko tvegane vrednosti uredimo po velikosti, zato lahko
na primer naložbe primerjamo glede na višino tvegane vrednosti. Če je X možna izguba
premoženja v izbranem časovnem obdobju, lahko vrednost ρ[X] interpretiramo kot višino
denarja (kapitala), ki ga je treba dodati v premoženje, da je tveganje naložbe sprejemljivo
za upravljavca tveganj. Tako ρ[X] predstavlja tvegani kapital (ang. Risk capital) premoženja
in je lahko osnova za izračun višine zavarovalno-tehničnih rezervacij in kapitalskih zahtev, s
katerimi bi se zavarovalnice izognile insolventnosti (Stanič, 2012).
V zavarovalnem in nasploh v finančnem sektorju so bile predlagane številne mere tveganja, in
sicer od najbolj osnovnih do izredno zahtevnih glede na izračun. Vseeno pa v zavarovalniški
praksi poteka razprava o primernosti mer tveganja, saj nekatere nimajo lastnosti, ki si jih pri
merjenju tveganj želimo. Mera tveganja bi morala zadostiti vsaj nekaterim lastnostim, da bi
lahko zanesljivo opisala ekonomsko okolje. Če teh lastnosti nima, ni primerna za merjenje
tveganj in lahko vodi do nedoslednosti. Artzner, Delbaen, Eber & Heath (1999) so vpeljali
koherentno mero tveganja, ki ima naslednje lastnosti:
• subaditivnost (ang. subaditivity) – z razpršitvijo lahko zmanjšamo tveganje premoženja,
• monotonost (ang. monotonicity) – višja donosnost premoženja je povezana z višjim
tveganjem,
• pozitivno homogenost (ang. positive homogeneity) – povečanje velikosti premoženja za
vrednost C pomeni sorazmerno povečanje tveganja za vrednost C,
• tranzitivno invariantnost (ang. transitional invariance) – če tvegani poziciji dodamo
denarna sredstva v višini C, se za takšno vrednost zmanjša tveganje.
Lastnosti koherentnih mer tveganja v literaturi niso enotno določene, zato lahko dobimo
drugačne koherentne mere tveganja, če izberemo druge lastnosti.
Poleg koherentnosti se v literaturi pogosto omenja še dve želeni lastnosti mer tveganj, in sicer
elicitabilnost (ang. elicitability) in robustnost (ang. robustness). Mera tveganja je elicitabilna,
če lahko s podatki, ki so na voljo v tem trenutku, pridobimo najboljšo možno napoved za
prihodnje izgube (Ziegel, 2013). Robustnost pa pomeni, da je mera tveganja neobčutljiva
na manjše popravke podatkov oziroma da napake pri merjenju verjetnostne porazdelitve
nimajo večjega vpliva na oceno tveganja (Kou et al., 2010). V premoženjski teoriji igrajo
pomembno vlogo tudi eliptične porazdelitve, kamor spadajo tudi normalne in Student-T
porazdelitve. Če imajo donosnosti posameznih naložb eliptično porazdelitev, potem je
skupno premoženje določeno s povprečnimi donosnostmi in standardnim odklonom.
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2.1 Primeri mer tveganj
Zavarovalnice se odločajo med različnimi merami tveganja glede na vrsto naložbenega
premoženja, opredeljenega apetita po tveganju in funkcije upravljanja tveganj. V nadaljevanju
predstavljamo najbolj poznane mere tveganja (Szegö, 2002).
Standardni odklon (ang. Standard deviation)
Standardni odklon je najpogosteje uporabljena mera tveganja, ki jo je Markowitz vključil
v sodobno premoženjsko teorijo. Računa se kot koren kvadrata razlike med dejansko
donosnostjo in povprečno donosnostjo v izbranem časovnem obdobju. Prednost te mere
tveganja v primerjavi z drugimi je enostaven izračun in možnost prilagoditve izračuna
za daljše časovno obdobje. Slabost standardnega odklona je, da podcenjuje tveganje
premoženja v primeru neeliptične porazdelitve donosnosti, poleg tega pa mera ne vključuje
ekstremnih dogodkov, ki povzročajo največje izgube.
Koeficient beta (ang. Beta coeficient)
Koeficient beta je eden izmed ključnih elementov modela CAPM (ang. Capital asset pricing
model) in pove, koliko je gibanje donosnosti posamezne naložbe povezano z gibanjem
tržne donosnosti. Meri tveganje, ki ga ne moremo zmanjšati z razpršitvijo premoženja (ang.
diversification). Slabost te mere je, da ni koherentna, saj ni niti monotona niti tranzitivno
invariantna (Stanič, 2012).
VaR
VaR je v zdajšnjem času ena od najpogosteje uporabljenih mer tveganja. Mera je opredeljena
kot največja pričakovana izguba pri dani stopnji zaupanja in v določenem obdobju.
Prednost VaR je, da omogoča preprosto interpretacijo rezultata, saj je mera skalar, z njim
pa lahko računamo izpostavljenost tveganju tako za delnice in obveznice kakor tudi za
izvedene finančne instrumente. Največja pomanjkljivost mere je, da ni koherentna, saj krši
načelo subaditivnosti, zato ne upošteva učinka razpršenosti premoženja. Subaditivna je le
v posebnih primerih, in sicer takrat, ko so donosnosti neodvisno in identično porazdeljene
(ang. independent and identically distributed), oziroma je porazdelitev donosnosti premoženja
eliptična (Tasche, 2013).
Pričakovani primanjkljaj (ang. Expected Shortfall)
Pričakovani primanjkljaj je opredeljen kot pričakovana vrednost izgube v izbranem obdobju
ob pogoju, da izguba preseže tvegano vrednost (Sheppard, 2014). Od VaR se razlikuje po
tem, da pri izračunu upoštevamo povprečno vrednost donosov porazdelitve portfelja pod
izgubo, ki jo določi stopnja zaupanja. Mera žal ni elicitabilna; Tasche (2002) je sicer dokazal,
da lahko na nekaj načinov dosežemo enako gotovost pri testiranju za nazaj kot pri VaR,
vendar je za izračun potrebnih več podatkov.
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Pogojna končna tvegana vrednost (ang. Conditional Tail Expectation)
Pogojna končna tvegana vrednost meri povprečno vrednost pričakovane izgube, ki je manjša
ali enaka kot izguba s stopnjo zaupanja 1-α (Hardy, 2006). Ta mera se pogosto uporablja
za aktuarske namene in je bolj konzervativna kot VaR za isto porazdelitev donosnosti,
interval zaupanja in obdobje. Mera sovpada z definicijo pričakovanega primanjkljaja, ko je
porazdelitev donosnosti zvezna.
3 VaR
VaR so razvili pri instituciji J. P. Morgan, ko je predsednik uprave Denni Weatherstone
zahteval, da mu dnevno poročajo o izpostavljenosti banke pri skupnem trgovalnem
premoženju. Poročilo je moralo biti kratko in prikazati tveganje v denarni enoti. Leta 1994
so na internetu objavili poenostavljeno različico metode, imenovano RiskMetrics. Kmalu
zatem so začeli metodo VaR uporabljati v večini finančnih institucij in postala je standardna
metoda za izračun tržnega tveganja (Hull,2009).V bankah se je metoda razširila s sprejetjem
kapitalskega sporazuma Basel 2, v zavarovalnice pa VaR vpeljuje Solventnost 2, saj izračun
zahtevanega solventnostnega kapitala temelji na predpostavkah, ki temeljijo na izračunu
VaR pri 99,5-odstotnem intervalu zaupanja za leto dni.
Čeprav je VaR v praksi zelo pogosto uporabljena mera tveganja, Artzner et al. (1999) menijo,
da je neprimerna, saj ni subaditivna in zato tudi ne koherentna. To povzroča težave pri
seštevanju tveganj, četudi so ta med seboj neodvisna. VaR tako ne spodbuja razpršenosti,
temveč jo včasih celo zavrača.
3.1 Metode izračuna VaR in njene izpeljanke
3.1.1 Parametrični izračun
Metoda temelji na izračunu kovariančne matrike in povprečne donosnosti premoženja.
Je razmeroma preprosta, a da bi bil izračun pravilen, je treba preveriti, ali donosnosti
premoženja sledijo normalni oziroma log-normalni porazdelitvi. Poleg tega metoda
predpostavi neodvisnost donosov (ang. serial independence) oziroma to, da gibanje cene na
današnji dan ne bo vplivalo na ceno naslednji ali katerikoli drugi dan (Hendricks, 1996), kar
metodo pomembno omejuje. Jorion (2007) definira VaR donosnosti kot:
VaR ra = z1–a√

w´∑
w,
kjer je z1–a inverz standardne normalne porazdelitve pri verjetnost 1–a, w uteži, ∑ pa
kovariančna matrika donosnosti premoženja. Če VaRra onosnosti pomnožimo z vrednostjo
portfelja V, dobimo VaRa vrednosti premoženja
VaRa = V * VaR ra.
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3.1.2 Simulacija na osnovi preteklih podatkov (historični VaR)
VaR s stopnjo zaupanja a dobimo, ko iz časovne vrste izločimo prvih 1–a (v odstotkih)
največjih izgub. Najvišja vrednost, ki ostane, predstavlja VaR. Izračun po tej metodi je
sorazmerno preprost, poleg tega pa tudi ni potrebna predpostavka glede porazdelitve
donosnosti, zato je lahko porazdelitev poljubna. A uporaba metode je negotova, če podatki
ne zajemajo večjega števila ekstremnih dogodkov. Ti dogodki so ponavadi nepričakovani
in redki, s čimer je tudi porazdelitev na repih slaba, po teoriji črnega laboda (ang. Theory
of Black Swan Events) pa imajo bistveno bolj pomembno vlogo kot pogosti in pričakovani
dogodki, saj so finančne razsežnosti takih dogodkov in z njimi tudi posledice velike (Taleb,
2007). Da bi bili rezultati simulacije kakovostni, mora biti časovna vrsta dovolj dolga, da bi
čim bolje opisala porazdelitev tudi na repih (Stanič, 2012).
3.1.3 Metoda Monte Carlo
Metoda temelji na določitvi verjetnostne porazdelitve dejavnikov tveganja na podlagi
preteklih podatkov in simulacije donosnosti v prihodnje. Ta metoda je izmed vseh treh najbolj
natančna, ker upošteva tako porazdelitev premoženja kot korelacijo med donosnostmi. Je
računsko zahtevnejša, poleg tega lahko pri določitvi verjetnostne porazdelitve donosnosti
pride do napake.
3.2 Izpeljanke VaR
Poleg različnih metodologij izračuna VaR poznamo tudi več izpeljank tvegane vrednosti,
ki jih lahko upravljavci premoženja uporabljajo pri njegovem upravljanju. Jorion (2007) je
opredelil naslednje izpeljanke VaR:
Mejna tvegana vrednost (ang. Marginal VaR)
Mejna tvegana vrednost vsebuje informacije o spremembah VaR, če se vrednost določene
naložbe poveča za 1 enoto denarja. Če želi vlagatelj čim bolj zmanjšati VaR, bi moral izločiti
naložbo, ki ima najvišjo mejno tvegano vrednost v premoženju. Takšno dejanje bi imelo
največji učinek pri zmanjšanju izpostavljenosti tveganju.
Inkrementalna tvegana vrednost (ang. Incremental VaR)
Inkrementalna tvegana vrednost meri vpliv majhne spremembe v strukturi premoženja.
Komponentna tvegana vrednost (ang. Componental VaR)
Komponentna tvegana vrednost določa spremembo v tvegani vrednosti, če bi določeno
naložbo povsem izločili, oziroma koliko vsaka naložba prispeva k tvegani vrednosti. Vsota
posameznih komponent inkrementalne tvegane vrednosti je enaka VaR.
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3.2.1 Prilagojena tvegana vrednost (ang. modified VaR)
Zangari (1996) je predstavil razširitev izračuna VaR v sistemu Risk Metrics z uporabo Cornish
in Fischerjeve (1937) razširitve. T. i. prilagojena tvegana vrednost je primerna za uporabo
takrat, ko je porazdelitev donosnosti premoženja asimetrična, koničasta ali sploščena.
Metoda je postala priljubljena, ker je ne le preprosta in učinkovita, ampak tudi natančna.
Favre in Galeano (2002) sta prikazala uporabo prilagojenega VaR za finančne naložbe v hedge
sklade, lastniški kapital, delnice rastočega trga in delnice tehnoloških podjetij, kjer sta za
porazdelitev donosnosti značilni negativna asimetričnost in koničnost. Za take donosnosti
VaR, ki ga dobimo pri izračunu parametričnega VaR, ponavadi podcenjuje tveganje. Razlog
se skriva v asimetričnost porazdelitve donosnosti v levo, ki pomeni večjo verjetnost skrajno
negativnih donosov, in pa v koničnosti, ki pomeni, da ima porazdelitev koničast vrh in
debele repe. To prinaša višjo verjetnost skrajno negativnih oziroma pozitivnih donosnosti.
Parametrični VaR žal ne upošteva nobenega od obeh pojavov, medtem ko Cornish-Fisherjeva
razširitev zajame tudi višje momente, kot sta asimetričnost s in sploščenost k, s katerima
prilagodimo vrednost z1–a:
z1–a2 – 1)s z1–a3 – 3z1–a)k (2z1–a3 – 35)s2
z cf1–a = z1–a2 + ––––––––––
+ –––––––––––––– + ––––––––––––– .
36
24
6
Tako je Boudt (2008) opredelil izračun prilagojenega VaR kot

w´∑
w.
MVARr = zcf1–a√
Vendar pa je pri uporabi Cornish-Fischerjeve razširitve potrebna previdnost, saj je Down
(2002) pokazal, da za porazdelitve, ki močno odstopajo od normalne, prilagojeni VaR ni
primeren. Pozneje je Maillard (2012) zapisal, da mora biti parameter sploščenosti pri uporabi
Cornish-Fischerjeve razširitve vedno pozitiven, oba parametra pa morata zadostiti nekaterim
dodatnim pogojem.
4 Primer uporabe VaR in prilagojenega VaR
Oglejmo si primer, kako lahko metodologija, obdobje in postopek izračuna tvegane vrednosti
vplivajo na višino tveganja. Za premoženje, sestavljeno iz enakega števila delnic podjetij
IBM, Microsoft, Nike Plc, Starbucks in Intel, smo pridobili dnevne podatke o cenah od začetka
leta 2001 do konca leta 2013. Slika 1 prikazuje gibanje cen delnic, ki so normalizirane na
enako začetno vrednost na dan 1. 1. 2001. Vrednosti delnic rastejo od leta 2003 do začetka
krize leta 2008, izjema je delnica podjetja Intel, pri kateri se trend padanja pojavi že proti
koncu leta 2006. Splošno okrevanje sledi v letu 2009, cene delnic pa imajo trend naraščanja
vse do konca leta 2013. Vsi korelacijski koeficienti so pozitivni in se gibljejo od 0,37 do 0,92
(Tabela 1).
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Slika 1: Gibanje cene delnic podjetja IBM, Microsoft, Nike, Starbucks in Intel v obdobju od
leta 2001 do 2014; normirane na dan, 1. 1. 2001

Vir: Lastni izračuni.
Tabela 1: Korelacijski koeficienti donosnosti za izbrane naložbe za donosnosti v obdobju od
leta 2001 do 2013

IBM
Microsoft
Nike plc
Starbucks
Intel

IBM
1,00
0,75
0,92
0,79
0,50

Microsoft
0,75
1,00
0,79
0,77
0,58

Nike plc
0,92
0,79
1,00
0,89
0,37

Starbucks
0,79
0,77
0,89
1,00
0,41

Intel
0,50
0,58
0,37
0,41
1,00

Vir: Lastni izračuni.
Govekar (2010) je dokazala, da je ob normalnih razmerah na trgih VaR primerna metoda
za ocenjevanje tveganje. Če pa metodo uporabimo v času finančne krize, lahko za več kot
200 odstotkov podcenjuje realno tveganje. Tako se je ob analiziranju tveganja premoženja
treba odločiti, katero časovno vrsto bomo izbrali. Ta lahko vključuje krizne dogodke ali pa
večjo težo nosi gibanje na trgu iz bližnje preteklosti, ki ga (v našem primeru) zaznamuje
tendenca po normalnosti. Za primerjavo izberimo leti 2008 in 2013. Že na prvi pogled je
mogoče opaziti, da je porazdelitev donosnosti premoženja v letu 2013 bolj podobna
normalni porazdelitvi kot pa v letu 2008 (Slika 2). S testom normalnosti Jarque-Bera1 smo
preučili letne porazdelitve donosnosti od leta 2001. Analiza je pokazala, da je bila donosnost
premoženja bolj podobna normalni v letih 2002, 2005, 2006 in 2013. Za leti 2008 in 2013
Test Jarque-Bera je statistični test prileganja porazdelitve, ki primerja asimetričnost in sploščenost porazdelitve
donosnosti z normalno porazdelitvijo.
1
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ter za celotno opazovano obdobje smo rezultate prikazali na tako imenovanem grafu P-P,2 s
katerega lahko razberemo, da kumulativna donosnost premoženja v letu 2013 sledi normalni
porazdelitvi (bolj kot je porazdelitev normalna, bliže so točke porazdelitve rdeči črti, ki v tem
grafu predstavlja normalno porazdelitev). Leta 2008 in v celotnem obdobju kumulativna
donosnost premoženja odstopa od normalne porazdelitve, predvsem so vidna odstopanja
v repih porazdelitve.
Slika 2: Porazdelitev donosnosti izbranega premoženja v letih 2008 (levo) in 2013 (na sredini)
in v obdobju med letom 2001 in 2013

Vir: Lastni izračuni.
Slika 3: Kumulativna verjetnost v odvisnosti od donosnosti, izrisana na grafu P-P za izbrano
premoženje za leto 2008 (levo) in leto 2013 (na sredini) ter za obdobje od leta 2001 do 2013

Vir: Lastni izračuni.
To potrjujeta tudi koeficient asimetričnosti in sploščenosti, kot prikazuje Tabela 2. Koeficient
asimetričnosti je leta 2008 enak 0,22, kar pomeni, da je porazdelitev nagnjena v levo z nekaj
ekstremnimi pozitivnimi vrednostmi donosnosti, medtem ko je leta 2013 ta vrednost skoraj
0 in je porazdelitev praktično simetrična. Leta 2008 je koeficient sploščenosti3 enak 2,15,
medtem ko je leta 2013 precej nižji (0,73), v obeh primerih pa je porazdelitev bolj ostra od
normalne porazdelitve oziroma leptokurtična.
Graf P-P (ang. probability–probability plot) prikaže, kako blizu je donosnost portfelja kumulativni normalni
porazdelitvi.
3
Za izračun se uporabi koeficient ekcesne sploščenosti, kjer se od koeficienta sploščenosti odšteje vrednost 3, ki
predstavlja sploščenost normalne porazdelitve.
2
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Tabela 2: Primerjava vrednosti izračunov za različna obdobja
Rezultati
Povprečna vrednost
Standardni odklon
Asimetričnost
Sploščenost
Parametrični VaR, ID
Modificiran VaR, ID
Historični VaR, ID

2007
0,03 %
1,09 %
-0,32
0,97
2,50 %
3,04 %
3,76 %

2008
-0,19 %
-2,60 %
-0,22
2,15
6,04 %
6,99 %
6,58 %

2013
0,12%
0,83 %
0,00
0,73
1,92 %
2,06 %
3,59 %

2001-2014
0,04 %
1,49 %
0,12
4,32
3,46 %
4,83 %
4,01%

Vir: Lastni izračuni.
Za obe leti, 2008 in 2013, in za celotno obdobje podatkov smo izračunali vrednost dnevne
tvegane vrednosti donosnosti s parametrično metodo, z metodo izračuna tvegane vrednosti
iz preteklih podatkov (historični VaR) in metodo prilagojene tvegane vrednosti. V vseh
primerih smo uporabili stopnjo zaupanja α = 0,99 in časovno vrsto enega leta. Izračuni so
prikazani v Tabeli 2, v katero smo dodali tudi izračune za leto 2007, ki ga zaznamuje obdobje
hitre rasti tik pred zlomom finančnega trga. Porazdelitev donosnosti je v tem obdobju
asimetrična s koeficientom -0.32, ki pomeni, da je v porazdelitveni funkciji večina donosnosti
skoncentrirana na desni (pozitivni) strani. Pri časovni vrsti z dnevnimi podatki za eno leto
lahko ugotovimo, da so izračunane mere tveganja (Tabela 2) višje prav v obdobju krize (leto
2008), medtem ko so mere tveganja v primeru bikovskega trenda nižje. Vse mere tveganja
so torej tik pred krizo napovedovale bistveno manjše tveganje kot pa v letu 2008, ko je bila
kriza že v razmahu, cene delnic pa so se bližale dnu. Poleg tega sta parametrični in prilagojeni
VaR v času krize tudi 3-krat višja od vrednosti, ki ju metodi vrneta v času umirjene rasti, kljub
temu da ostaja struktura premoženja zmeraj enaka. Ker se cikli gibanja tečajev ne dogajajo
znotraj enega leta, je za izračun VaR povsem neprimerno vzeti zgolj podatke enega leta,
temveč bi bilo treba uporabiti podatke daljšega časovnega obdobja, ki zajame tako obdobja
rasti kakor tudi obdobja kriz. Izračuni tvegane vrednosti v primeru enoletne časovne vrste
zgolj sledijo dogajanju na finančnih trgih. V času umirjene rasti so nihanja cen delnic manjša,
s tem pa tudi izračunane tvegane vrednosti. V prelomni točki pred nastopom krize izračuni
močno podcenjujejo tveganje.
Vrednost historičnega VaR v obdobju umirjene rasti zelo presega rezultate, dobljene pri
drugih dveh metodah (2007: 3,7 % in 2013: 3,6 %). Razlog za takšna odstopanja je v tem,
da časovna vrsta obsega le 250 podatkov, v območje nad 99-odstotno stopnjo zaupanja pa
se tako ujame zgolj 1 odstotek podatkov – oziroma pri 250 podatkih le dva do trije podatki
–, zato je porazdelitev na repu zelo slaba, metoda pa nenatančna. V obdobju krize pa je
vrednost historičnega VaR med parametričnim in prilagojenim (6,6 %), saj so v tem obdobju
značilni zelo negativni donosi. Za natančnejši rezultat bi bilo primerneje vzeti daljšo časovno
vrsto, ki pa seveda vrne tudi drugačen rezultat.
Slika 2, Slika 3 in Tabela 2 kažejo, da porazdelitev v obdobju 2001–2013 ni normalna.
Porazdelitev je konična, kar pomeni, da jo zaznamujejo debelejši repi. Prav v takih primerih
izstopajo prednosti prilagojene tvegane vrednosti, ki je v izbranem primeru enaka 4,83
odstotka, v primerih normalne porazdelitve pa bi bila (parametrična) tvegana vrednost »le«
3,45 odstotka, s čimer je tveganje podcenjeno.
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Vrednost historičnega VaR je za obdobje od 2001 do 2013 enaka 4,01 odstotka, kar je med
rezultatoma drugih dveh metod, saj se je z daljšo časovno vrsto povečala tudi zanesljivost
metode. Za primer smo izračunali vrednosti historičnega VaR na dan 31. 12. 2013 v odvisnosti
od dolžine časovne vrste. Rezultat prikazuje Slika 4. Opazimo, da se s podaljševanjem časovne
vrste zvišuje tudi VaR, saj postopno vključujemo dogodke, ki so zgodili pred letom 2013,
med drugim v šestem letu tudi krizo iz leta 2008, ko so bili padci razmeroma veliki. Prav v
obdobju, ko v časovno vrsto vključimo tudi podatke iz obdobja zadnje finančne krize, ima
historični VaR najvišjo vrednost, ki je približno 2-krat višja od vrednosti parametričnega VaR
leta 2013.
Slika 4: Historični VaR v odvisnosti od dolžine časovne vrste

Vir: Lastni izračuni.
5 SKLEP
Marsikatera mera tveganja predpostavlja normalno porazdelitev. V realnosti pa so
porazdelitve donosnosti, ki bi bile zelo podobne normalnim porazdelitvam, redke. Mere
so pogosto konične z debelimi repi in tako podcenjujejo izpostavljenost tveganju. Tedaj je
primerneje uporabiti mere, ki opisujejo obnašanje donosnosti tudi v repu porazdelitve, zato
je pred izračunom priporočljivo preveriti lastnosti porazdelitve donosnosti, vključno z višjimi
momenti. Če porazdelitev ni normalna, je za izračun izpostavljenosti tveganju primernejši
prilagojeni VaR. S Cornish-Fisherjevim razvojem bolje opiše dogajanje v repih, saj so dogodki
v repu v središču procesa upravljanja tveganj.
V pogojih umirjene rasti se vrednosti pri parametričnem in prilagojenem VaR gibljejo na
približno enakih ravneh, medtem ko so vrednosti historičnega VaR zaradi kratke časovne
vrste precej višje. Kadar pa donosnosti premoženja ne sledijo normalni porazdelitvi, je
bolj smiselno uporabiti metodo prilagojenega VaR, saj parametrična metoda podcenjuje
tveganje.
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Izračuni kažejo, da so predstavljene mere tveganja precej odvisne od časovne vrste vhodnih
podatkov, tako od izbora obdobja kot od same dolžine vrste. V procesu upravljanja finančnih
tveganj želi upravljavec identificirati prav najbolj negativne donosnosti, ki jih lahko pričakuje
z neko stopnjo zaupanja. Ker je določitev teh vrednosti odvisna od vhodnih podatkov, je
nujno, da ti zajemajo tudi obdobja, ko so se takšni dogodki v preteklosti že zgodili, sicer
mera tveganj ne more zanesljivo opisati, kakšne izgube lahko utrpi naložbeno premoženje.
Seveda je smiselno večjo težo pripisati novejšim dogodkom, še posebno če opazujemo
krajše časovno obdobje v prihodnosti (Hoppe, 1998). To lahko storimo s tehniko dušenja
ali pa na primer z uporabo implicirane volatilnosti (ang. implied volatility), če je ta mogoča
(Accerbi et al., 2008). Ne gre pa zanemariti dejstva, da dolgotrajna in hitra rast cen delnic prej
ko slej pripelje do nove finančne krize.
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ZAKAJ PRENOVA PDPZ NE BO PRINESLA VEČJIH REZULTATOV
WHY AN OVERHAUL OF SUPPLEMENTARY PENSION INSURANCE
WON`T HAVE MAJOR RESULTS
MIROSLAV EKART, PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, D. D.

POVZETEK
Z uvedbo zadnje pokojninske reforme je 1. januarja 2013 prišlo do več sprememb na
področju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ). To zavarovanje naj
bi nadomestilo izpad dohodka, ki nastaja upokojencem zaradi neprestanega zniževanja
državnih pokojnin. A ob tem se sama dejavnost PDPZ že nekaj let zapored krči. Novi zakon
predvideva številne spremembe in ukrepe, ki naj bi izboljšali vključenost v PDPZ. V prispevku
so analizirani vsi pomembnejši. Zakon tako zdaj predvideva nižje provizije, opustitev spodnje
meje vključenosti, dovoljuje zavarovanje za samostojne podjetnike in lastnike podjetij, uvaja
naložbeno politiko skladov življenjskega cikla. Večina teh ukrepov bo imela le majhen ali
nikakršen vpliv na razvoj PDPZ. Edini ukrep, katerega rezultati so že vidni, je nova ureditev
enkratnih izplačil, ki za premije, vplačane preko delodajalca po 1. januarju 2013, predvideva
namensko varčevanje za upokojitev. Upoštevaje pretekle izkušnje poskušamo predvideti
vpliv ukrepov na razvoj dejavnosti PDPZ.
ABSTRACT
With the introduction of the last pension reform, form 1. 1. 2013 there have been many
changes in the filed of voluntary supplementary pension insurance (VSPI). VSPI should
replace the falling income of pensioners which is a result ob continuous lowering of state
pensions. The VSPI industry has been shrinking for several years. The new law has a set of
measures, to improve the reach and volume of VSPI. In this article I will analyze all mayor
legal changes regarding VSPI. The law stipulates charging lower fees, abolishment of
a minimum number of participants within a company, business owners are allowed to
participate and the introduction of life cycle funds. Most of these measures will have little
or no effect on the growth of VSPI. The only measure, that already gives results, is the new
rule on lump sum payments. All VSPI premium paid by employers after 1. 1. 2013 is for
retirement purposes only. Based on past experiences we will evaluate the effect of the new
measures on the development of the VSPI industry.
1 UVOD
Deklarirani cilj Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju
ministrstvo za delo) je državljanom, ko se upokojijo, zagotoviti primerno pokojnino. Za
upokojence je najbolj pomembno, da je pokojnina primerna in da nikakor ni »mizerna«.
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To, ali je vir financiranja pokojnine izključno država ali pa je del zneska tudi iz zasebnih
pokojninskih skladov, jih ne zanima toliko.
S pokojninsko reformo in pokojninskim zakonom ZPIZ-11 je bilo 1. januarja 2000 vpeljano
kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (v nadaljevanju PDPZ).2 Namen
PDPZ je zniževanje državnih pokojnin nadomestiti z namenskim varčevanjem. Večino
premije naj bi za svoje zaposlene vplačali delodajalci. Sistem je bil enak od uvedbe do
sprejetja zadnje pokojninske reforme z novim pokojninskim zakonom ZPIZ-2,3 torej
dvanajst let. Samo v okviru varčevanja PDPZ gre za sistematično zbiranje sredstev za namen
zagotavljanja dodatne pokojnine za večji del zaposlenih. Seveda so primerna tudi druga
varčevanja za starost, a v tako velikem obsegu ne opravljajo te funkcije. Z ZPIZ-2 je bilo
vpeljanih več novosti. V nadaljevanju bodo vsi ukrepi analizirani v luči tega, ali bodo vplivali
na večjo vključenost zavarovancev v PDPZ. Večina novosti je smiselnih, a vsaj kratkoročno
večjega vpliva na PDPZ ne bodo imele. V osnovi gre za ukrepe, ki so v kategoriji »premalo,
prepozno« (ang. too little, too late). V nadaljevanju bodo predstavljene temeljne novosti in
njihov potencial za povečanje vključenosti v PDPZ.
2 TRG PDPZ
Tabela 1: Pregled razvoja PDPZ od leta 2010 do 20134
Sredstva
31. 12.
2010
v mio EUR
1.323,5

Sredstva
Število
Število
Upad
31. 12.
Zmanjšanje
zavarovancev zavarovancev
števila
2013
sredstev
31. 12. 2010 31. 12. 2013 zavarovancev
v mio EUR
1.112,1
211,4
340.185
288.213
51.972

Trg PDPZ se krči in tudi zadnje spremembe v ZPIZ-2 bodo težko zaustavile upadanje
dejavnosti, ki smo mu priča zadnja štiri leta. Že več let trajajoča kriza se seveda odraža tudi
v PDPZ;5 med drugim so zaradi slabega poslovanja z vplačevanjem prenehala tudi velika
državna podjetja, kot sta, denimo, NLB, d. d. in Pošta Slovenije, d. o. o. V PDPZ ne štejemo
skladov SODPZ6 in ZVPSJU,7 kjer gre za obvezno vključitev v zavarovanje, saj zavarovanci
ne morejo odločati, ali sploh želijo biti zavarovani, in nimajo pravice izbrati izvajalca. Tu bi
opozoril na dejstvo, da je v obveznem zavarovanju v obeh skladih zbranih že 1.180 milijonov
evrov sredstev, kar je več kot v PDPZ.
Padajočemu trendu PDPZ ni videti konca.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), Uradni list RS, št. 106/1999, s poznejšimi dopolnitvami.
Z individualnim PDPZ se v tem prispevku ne bomo veliko ukvarjali, ker je približno 95 % vse premije PDPZ vplačane
preko delodajalca.
3
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Uradni list RS, št. 96/2012.
4
Tabela je nastala na podlagi članka Modic, T.: 25.000 ljudi iz skladov dvignilo več kot 120 milijonov evrov (Dnevnik, 17. 2.
2014, str. 7) in letnih poročil posameznih izvajalcev oziroma letnega poročila Slovenskega zavarovalnega združenja.
5
Več o tem v Ekart, M.: Enake pokojnine iz obveznega zavarovanja za vse, Zavarovalniški horizonti, letnik 10, številka
1, januar 2014, str. 23–39, http://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2014/02/Zavarovalniski-horizontijanuar-2014-clanek2.pdf.
6
SODPZ je Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja – gre za sklad za t. i. nekdanje benificirane
poklice (npr. rudarje, policiste ipd.).
7
ZVPSJU je sklad, ustanovljen po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
Uradni list RS, št. 126/2003.
1
2
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3 BISTVENE NOVOSTI GLEDE PDPZ V NOVEM ZPIZ-2
V nadaljevanju bodo predstavljene bistvene novosti iz ZPIZ-2 glede PDPZ v primerjavi z
ZPIZ-1.
Tabela 2: Primerjava PDPZ po starem in novem zakonu
Predmet sprememb
naložbena politika

nižanje najvišjih dovoljenih
provizij
vključitev s. p. in lastnikov
podjetij
najmanjše število
vključenih zaposlenih
število izvajalcev na enega
delodajalca
izplačila sredstev, vplačanih
preko delodajalca
odbor pokojninskega
načrta

ZPIZ-1
obvezen zajamčeni donos

ZPIZ-2
uvedba skladov življenjskega
cikla (en zajamčeni sklad +
dva »delniška«)
upravljavska provizija 1,5 % upravljavska provizija 1 %
letno
letno
vstopni stroški do 6 %
vstopni stroški do 3 %
prepovedano
dovoljeno
vsaj 51 %

ni spodnje meje

samo en ponudnik

več ponudnikov hkrati, razen
za javne uslužbence (!)
upokojitev
predčasna renta (53 let +
brezposelnost)
obvezen organ

upokojitev
po desetih letih
nekateri izvajalci so ga
imeli prostovoljno

3.1 Uvedba skladov življenjskega cikla
Osnovni koncept skladov življenjskega cikla (ang. lifecycle funds ali nem. Lebensphasenmodell)
je v tem, da se skozi čas in glede na starost zavarovanca spreminja delež bolj tveganih in
potencialno bolj donosnih naložb in da ima zavarovanec nekaj let pred upokojitvijo na voljo
samo netvegani (zajamčeni) sklad.
V praksi se koncept sliši zelo dobro, vendar pa utegne imeti sploh v Sloveniji veliko težav.
Najbolj sporna je določba 4. odstavka 324. člena ZPIZ-2, ki določa, da izvajalec sam izbere, kdaj
v obdobju treh let se bo za posameznega zavarovanca zgodil prehod med enim in drugim
skladom, pri čemer se zasleduje največjo ekonomsko korist za člana. Povedano drugače,
izvajalec naj bi vedel, kdaj so delnice dosegle vrh, in jih bo prodal ravno takrat, obrnjeno pa naj
bi vedel tudi, kdaj so delnice dosegle dno, in počakal odboj navzgor. V nasprotnem primeru
bi lahko šlo za povzročanje škode zavarovancem in posledično odškodninsko odgovornost
izvajalca. Izvajalec naj bi torej izvajal t. i. mikromenedžement vsakega zavarovanca posebej.
Tu se pojavi problem, saj gre skoraj že za individualno upravljanje sredstev, kar pa v praksi
stane precej več kot do zdaj uniformno izvajanje zavarovanja za vse zavarovance po enakem
sistemu.8
8

Gre za vprašanje, kaj se lahko zavarovancu omogoči za 1-odstotno upravljavsko provizijo.
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Do sedaj so se izvajalci tveganju pri doseganju zajamčenih donosov izogibali tako, da so
dejansko tvegali čim manj, tudi če so tako stranki potencialno onemogočili doseganje višjih
donosov. Nošenje tveganja izgube s strani izvajalca pri zajamčenem donosu pa lahko vpliva
na pospešeno uvajanje teh ciklov, ker ne predstavljajo več tveganja za izvajalca in od njega
zahtevajo bistveno manj kapitala. Temu nasproten argument je, da lahko prvi zavarovanci,
ki bodo šli v cikle, dejansko izgubujo vsaj del vloženih sredstev, pa lahko zaviralno vpliva na
uvajanje ciklov oz. na njihovo zelo postopno uvajanje.
Drugo potencialno veliko oviro za uspešno uvajanje življenjskih ciklov lahko predstavljajo
trenutna tržna situacija na delniških trgih in slovenske izkušnje z delnicami. Delnice so v
Sloveniji do leta 2008 predstavljale sinonim za zagotovljene visoke donose. Popularna so
bila predvsem naložbena življenjska zavarovanja, vezana na razmeroma tvegane delniške
vzajemne sklade. Ljudje so tudi množično kupovali delnice NKBM. Glavni očitki PDPZ v tem
obdobju so bili prav nizki donosi v primerjavi z donosi delniških trgov. Po letu 2009 pa se je
zgodba radikalno obrnila, saj so se slovenske in balkanske delnice »sesule«. Med drugim je
vrednost delnic NKBM z začetnih 27 evrov padla na nič, veliko privatizacijskih delnic PID je
prav tako padlo zelo nizko.
Pri naložbah v delnice je težko biti »jasnoviden« in predvideti, ali se bo njihova vrednost
povečala ali zmanjšala. A dejstvo je, da je bilo leto 2013 na splošno zelo donosno in da sta za
nas najpomembnejša tuja indeksa, to je nemški DAX in ameriški S&P 500, precej zrasla in da
rast traja že vrsto let. Tako je seveda več možnosti, da bo prišlo v prihodnosti do izrazitejše
korekcije (upada) vrednosti teh delnic in s tem do izgub vlagateljev.
Graf 1: Nemški DAX raste že daljše obdobje

Vir: Spletna stran www.bloomberg.com.
Graf 2: Ameriški index S&P 500 raste že pet let

Vir: Spletna stran www.bloomberg.com.
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Graf 3: SBI TOP je v petih letih zelo upadel, a od leta 2013 spet raste

Vir: Spletna stran www.bloomberg.com.
Pri skladih življenjskega cikla je eno ključnih vprašanj, kdo bo sploh šel v te sklade in s
kakšnimi sredstvi. Tu je posebno problematično stališče ministrstva za delo, po katerem v
primeru, če zavarovanec iz sklada z zajamčenim donosom prenese sredstva, vplačana po
ZPIZ-1 (kjer lahko kadarkoli zahteva enkratno predčasno izplačilo), to pomeni, da se s tem
trajno oziroma do upokojitve odpove pravici do enkratnega izplačila.9 Logično bi bilo, če
zavarovanec prenese, na primer, 10.000 evrov, ki jih lahko zdaj kadarkoli dobi izplačane
iz sklada z zajamčenim donosom, v »delniški« sklad A, da potem ta sredstva delijo usodo
sklada A. Če iz njih nato nastane, denimo, 13.000 evrov, si lahko izplača vseh 13.000 evrov, če
pa vrednost naložb upade za 30 odstotkov, pa samo 7.000 evrov.
Pričakovati od nekoga, ki je danes star, denimo, od 30 do 40 let, da bo zelo likvidna sredstva10
zaklenil za vsaj naslednjih 30 let, je povsem iluzorno. Tega bo v praksi zelo malo, pa še tu
se postavlja vprašanje odgovornosti vsakega izvajalca, ali bo to sploh počel. Gre za veliko
tveganje izgube ugleda (ang. reputation risk). Predstavljate si, da imate na banki depozit z
ročnostjo enega meseca (ki ima obrestno mero vsaj 1,5 %), nakar se vam ročnost podaljša
za 20 let. Tudi če je stranka podpisala takšno izjavo, se lahko pozneje (upravičeno ali
neupravičeno) izgovarja na nevednost in zavajanje s strani izvajalca.
Tako se bodo začeli v omenjene sklade zelo počasi stekati predvsem manjši zneski na novo
zaposlenih mlajših oseb. Ob tem obstaja tudi zelo veliko tveganje, da bodo začetne izkušnje
prvih zavarovancev v teh skladih slabe, saj glavna tuja delniška indeksa že dolgo rasteta in je
verjetnost korekcije navzdol precejšnja.
Marca 2014 po avtorjevem vedenju še nobeden od izvajalcev ni prejel dovoljena za začetek
dela z življenjskimi cikli, čeprav so nekateri ponudniki oddali vloge za odobritev novih
pokojninskih načrtov že v začetku leta 2013. Tako tudi država s svojimi počasnimi postopki
ne pripomore veliko k pospešku PDPZ.

9

Mnenje ministrstva za delo, št. 1033-7/2012- z dne 29. 1. 2013.
V skladu z ZPIZ-2 so roki za izplačilo skrajšani na največ dva meseca, kar pomeni precejšnjo likvidnost.

10
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3.2 Znižanje provizij
Nizke provizije11 in s tem nizke cene izvajanja zavarovanja naj bi načeloma vselej pomenile
nekaj dobrega za zavarovance in potrošnike. Poraja pa se vprašanje, ali je to vedno optimalno.
Ob zelo nizkih provizijah si noben izvajalec ne more privoščiti praktično nikakršnih (večjih)
tržnih aktivnosti. Zadnja oglasna sporočila na televiziji ali velikih zunanjih plakatih o PDPZ so
bila objavljena že pred desetimi leti. Vsak oglas je najprej reklama za produkt ali storitev, šele
nato za posameznega izvajalca oziroma ponudnika. Kupca moraš prepričati, da storitev ali
zavarovanje potrebuje, šele nato pride na vrsto vprašanje »kje naj to kupim«. Neprisotnost
oglaševanja tako povzroča odsotnost zavedanja pri končnih zavarovancih, da varčevanje za
pokojnino potrebujejo.
Če pa primerjamo provizije PDPZ s provizijami slovenskih vzajemnih skladov,12 ugotovimo,
da imajo vzajemni skladi najvišje upravljavske provizije, tj. od 2,20 do 2,50 odstotka letno.
To pomeni, da so od 100 do 150 odstotkov dražji kot PDPZ. Glede vstopnih stroškov pa so
nekateri vzajemni skladi omejeni navzgor na 3 (kar je enako PDPZ) do največ 4,5 odstotka
(kar je 50 % več kot PDPZ).
Seveda bo spričo nižjih provizij na trgu verjetno prišlo do konsolidacije med enajstimi
ponudniki PDPZ, a to nikakor ne pomeni več zavarovancev v sistemu. Proces same
konsolidacije lahko povzroča »zmedo« in povečuje nezaupanje med zavarovanci. Pozitivnega
učinka tega ukrepa tako ne pričakujemo.
3.3 Ukinitev meje 51 odstotkov
Skladno z ZPIZ-1 je bila v letih od 2000 do 2002 kot pogoj za uvedbo PDPZ v podjetju kot
spodnja meja postavljena udeležba 66 odstotkov vseh zaposlenih. Pozneje se je ta meja
spustila na 51 odstotkov in ostala nespremenjena do uveljavitve ZPIZ-2 .
V začetku omenjena meja ni bila zelo problematična, saj je večina delodajalcev, ki se je odločila
za PDPZ, v celoti financirala vsaj minimalno premijo. Tudi danes v podjetjih, kjer podjetje
financira vso premijo, to ni nikakršna težava. Meja 51 odstotkov pa je postala problematična
po letu 2008, ko so se začele v Sloveniji gospodarske težave. Kot izvajalec smo naenkrat zelo
težko prepričali podjetja, naj premijo financirajo v celoti. Tako so se v večjem obsegu začeli
uvajati sistemi deljenega financiranja, kar pomeni, da podjetje plačuje premijo samo tistim
zaposlenim, ki tudi sami dodajo svojo premijo. In po tem sistemu je zelo težko prepričati več
kot pol zaposlenih, da to sprejmejo. S tega vidika je znižanje meje za udeležbo lahko zelo
koristno za pridobivanje novih delodajalcev v sistem.
A obenem bi to pomenilo tudi, da bodo delodajalci, ki so do zdaj bili nad mejo 51 odstotkov
in so vzdrževali »pritisk« na novo zaposlene, da so obdržali to mejo, zdaj s tem lahko
prenehali. To pa pomeni počasno erozijo vključenih in konstantno zmanjševanje odstotka
vključenih. V praksi so nekateri indiferentni posamezniki sodelovali v PDPZ, da je bila v
podjetju dosežena meja 51 odstotkov, zdaj tudi pri njih ta motiv ne obstaja več. Sicer pa
lahko ta ukrep pomeni dobro priložnost za vključitev malih delodajalcev, kjer se zdaj, na
11
12

Najvišje dovoljene stopnje provizij so urejene v 261. členu ZPIZ-2.
Povzeto po http://borza.finance.si/?route=skladi/index.
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primer, lahko vključita dva od štirih zaposlenih. A kot rečeno, v praksi omembe vrednega
premika ni zaslediti.
3.4 Uvedba PDPZ za s. p. in družbenike
V PDPZ je po podatkih ministrstva za delo vključenih 6.264 delodajalcev.13 Tako po grobi
oceni nima vpeljanega PDPZ približno 60.000 delodajalcev. V obdobju od leta 2002 do 2012
nosilci dejavnosti kot samostojni podjetniki ali zaposleni ter istočasno pretežni lastniki d. o.
o. niso smeli plačevati PDPZ kot »strošek« podjetja.
Ta omejitev je bila odpravljena z uveljavitvijo ZPIZ-2. Med izvajalci so obstajala velika
pričakovanja glede tega ukrepa, sploh v kombinaciji z odpravo minimalnega števila
vključenih. Žal pa so se te spremembe zgodile šele po 12 letih, v tem obdobju pa so se
delodajalci in – kar je mogoče pomembneje – njihova računovodstva navadili, da to za
nosilce s. p. ni mogoče. Sprememb ZPIZ-2 v tej smeri očitno računovodje (še) niso osvojili.
Sicer po zakonu velja fikcija, da vsi poznamo vso zakonodajo in vse poznejše spremembe,
in seveda velja še poseben standard, da morajo računovodje kot dobri strokovnjaki poznati
vso davčno zakonodajo. Vendar kot določa zakon, gre na koncu le za fikcijo.
Večina delodajalcev in tudi računovodij je poprej omenjeno omejitev sprejela kot takšno
dejstvo, da je to postalo »del splošnega« prepričanja o PDPZ. V nadaljevanju navajam dejanski
primer komunikacije med računovodjem in na drugi strani med potencialno stranko, ki je
hkrati s. p.
»Tovrstna zavarovanja poznam, in sicer se ti vplačane premije za zaposlene (pod pogojem,
da je v zavarovanje vključenih več kot 50 % in da jih plačuješ ti) upošteva kot olajšavo v
davčnem obračunu oziroma ti to predstavlja strošek. Je pa ta denar njihov in se nabira kot
dodatna renta ob pokojnini, možen pa je tudi dvig po 10 letih plačevanja. Ti lahko vplačane
premije sama zase uveljavljaš kot olajšavo v svoji osebni dohodnini, tako je bilo včasih.«14
Kot je razvidno iz primera zgoraj, gre za sistem »kar se Janezek nauči, to Janez zna«. Osebe,
ki so se s PDPZ kdaj poglobljeno ukvarjale, so zadevo »rešile« oziroma si zapomnile, da
zanje PDPZ ni možen ali smiseln. In to prepričanje je zelo težko spremeniti. V kombinaciji z
nizkimi provizijami, ki ne dovoljujejo obširnejšega oglaševanja, bo trajalo več let, preden se
bo vzpostavljeno prepričanje spremenilo. Ta ukrep je sicer lahko dolgoročno zelo uspešen,
vendar za zdaj ne daje veliko rezultatov in jih v letošnjem letu verjetno ne bo.
3.5 Uvedba dodatne konkurence
V skladu s petim odstavkom 233. člena ZPIZ-2 ima lahko posamezni delodajalec več pokojninskih
načrtov (in s tem izvajalcev) hkrati. To pomeni neposredno konkurenco med posameznimi
izvajalci. S to ureditvijo PDPZ se v celoti sledi Direktivi evropskega parlamenta in Sveta z dne 3.
junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje,15 ki v točki
35 določa: »Omejitve glede proste izbire odobrenih premoženjskih upraviteljev in skrbnikov
zožujejo konkurenco na notranjem trgu in bi jih bilo zaradi tega treba odpraviti.«
Http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/statistika/dodatno_pokojninsko_zavarovanje/.
Gre za komunikacijo po elektronski pošti v mesecu februarju 2014.
15
Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0041:20110721:SL:PDF.
13
14
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Sam ukrep pomeni prenos odgovornosti za izbiro ponudnika in njegove rezultate dejansko
na zaposlene. Dodatna konkurenca ne pomeni samo nižjih provizij, lahko pomeni tudi
bistveno boljšo storitev. Do zdaj manj aktivne ponudnike sili, da se začnejo ukvarjati s svojimi
strankami in skrbeti, da upokojenci redno sklepajo rente, namesto da se odločajo enkratna
izplačila.
A ukrep sam po sebi ne bo poskrbel za več zavarovancev, morda bodo le obstoječi bolj
zadovoljni – lahko pa bodo tudi precej bolj zmedeni.
Težava pa se pojavlja pri konkurenci pri ZVPSJU. Veliko delodajalcev iz javnega sektorja ima
istočasno sklenjena že dva pokojninska načrta – poleg ZVPSJU torej še enega. Ministrstvo za
delo šteje pod PDPZ tudi sklad ZVPSJU, kar je jasno razvidno tudi s spletne strani ministrstva
in iz različnih njihovih dokumentov. Modra zavarovalnica kot upravljavka obeh skladov
je imela tako na 31. 12. 2013 v upravljanju skupaj 792 milijonov evrov, kar predstavlja 45
odstotkov vseh zbranih sredstev PDPZ. Zakonski prag za prevladujoči položaj na trgu pa je
40 odstotkov.
Če gre pri PDPZ za tržno dejavnost v okviru ZPIZ-2, bi morali imeti do nje pod enakimi pogoji
dostop vsi izvajalci. Kljub temu da je ZPIZ-2 povsem odprl konkurenco pri celotnem PDPZ,
se to očitno ne nanaša na sklad ZVPSJU. To pa je v nasprotju z zakonodajo EU o varstvu
konkurence.
3.6 Sprememba sistema izplačil za premije, vplačane po 1. januarju 2013
Sprememba sistema izplačil za premije, vplačane po 1. januarju 2013, je dejansko zelo dobra
za osebe, ki imajo do upokojitve manj kot 10 let in nimajo PDPZ. Tudi če imajo do upokojitve
denimo tri leta, se jim splača iti v PDPZ, saj jim ni treba čakati še sedem let v sami upokojitvi.
Seveda pa predstavlja ta sprememba težavo pri mlajših zavarovancih. Če je nekdo star 20 let,
bo moral varčevati približno naslednjih 50 let. Mladi »vedo«, da jih čaka verjetno še vsaj pet
pokojninskih reform, preden se bodo upokojili, in da vsaka povišuje upokojitveno starost.
Tako se na novo teže odločajo za vstop v PDPZ.
Uvedba predčasne rente ob starosti 53 let je zanimiva za tiste, starejše od 53 let, in tiste, ki se
tej starosti bližjo. Za dvajsetletnike pa je meja 53 spet zelo daleč, poleg tega pa dvajsetletniki
ne verjamejo, da bo ta meja zdržala in da je država ne bo pomikala navzgor.
Ker se je ta sprememba zgodila v obdobju, ko so se velika enkratna izplačila že začela, je vse
skupaj vplivalo na povečanje števila enkratnih izplačil in omajalo zaupanje v sistem PDPZ
ter v resnost in predvidljivost države. Takšen ukrep bi brez večje škode lahko izpeljali že leta
2008, ko bi zavarovancem ostala po desetih letih na polici vsaj še polovica sredstev za čas
po njihovi upokojitvi. Zneski bi bili manjši, verjetno pa s tem tudi ob enkratnem izplačilu
plačana dohodnina.
Sprememba je korak v pravi smeri, žal pa kratkoročno še nima pozitivnega vpliva. Je pa to
edini ukrep, ki bo najbolj pripomogel k rasti sredstev PDPZ pri obstoječih zavarovancih.
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3.7 Odbor pokojninskega načrta
Odbor pokojninskega načrta pomeni korak k večji transparentnosti poslovanja izvajalcev,16
vendar v praksi ni videti nobene korelacije med oblikovanjem odbora in poslovanjem
izvajalca. Večja »transparentnost« se ne kaže v tem, da bi izvajalci z že oblikovanim odborom
imeli manj enkratnih izplačil ali da bi bilo zaznati večjo rast števila zavarovancev. Tako si od
te spremembe ne obetamo visoke dodane vrednosti oziroma vpliva na rast PDPZ.
4 SKLEP
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je bilo po 12 letih izvajanja zavarovanja prvič
koreniteje prenovljeno z ZPIZ-2. Če je deklarirani – in upam tudi dejanski – cilj Slovenije, da
so ljudje ob upokojitvi primerno preskrbljeni, naj država poskrbi, da bo temu tudi v praksi
tako. To pomeni, da bi imeli zaposleni ob upokojitvi dovolj privarčevanih dodatnih sredstev,
ki bi jim omogočala pokriti razliko med državno pokojnino in primerno pokojnino. Edini
ukrep v ZPIZ-2, ki deluje v tej smeri, je nova ureditev enkratnih izplačil oziroma dejanska
ukinitev enkratnih dvigov za premijo, vplačano v kolektivni PDPZ po 1. januarju 2013. Vendar
ta ukrep sam ni dovolj, da bi zaustavili upadanje dejavnosti PDPZ, dolgoročno pa bo imel
zelo velik vpliv na obseg PDPZ.
Rešitve za množično in večje vključevanje v PDPZ v praksi že obstajajo.17 Gre za sisteme PDPZ,
v katere se zavarovance vključi samodejno, razen če ne želijo biti vključeni (ang. opting out).
Za začetek bi to lahko bili zelo nizki zneski, na primer 20 evrov na račun nižje bruto plače na
osebo, razlika teh 20 evrov pa bi šla za zavarovančevo polico. Cilj bi bil množični pospešek
PDPZ, ob hkratnem zadržanju prostovoljnega elementa.
Sprememb v ZPIZ-2 je sicer še precej, vendar nižje provizije, več ponudnikov, opustitev praga
51 odstotkov zaposlenih ne pomenijo novih zavarovancev, pomenijo pa lahko ogorčen boj za
obstoječe zavarovance in s tem zmedo pri zavarovancih. Če se je država odločila upoštevati
direktivo EU, bi bilo prav, da bi sprostila tudi sklad ZVPSJU, če ga šteje za del PDPZ. Tudi skladi
življenjskega cikla so vsebinsko velik napredek, a zaenkrat jih še ni nikjer. Če ima država denar
za reklamne kampanje, kakršna je »Rad jem ribe«, bi lahko ob uvedbi skladov življenjskega
cikla našla tudi sredstva za promocijo PDPZ.
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ZDRAVSTVENA REFORMA – STALNO NAVZOČA TEMA IN PONAVLJAJOČI SE NEUSPEH
HEALTH REFORM – PERMANENT ISSUE AND REPEATED FAILURE
DUŠAN KIDRIČ, ZAVOD R & T

POVZETEK
V prispevku so prikazane reforme, ki so bile v slovenskem zdravstvu izpeljane v minulih dveh
desetletjih.
Prva reforma je vnesla v zdravstveni sistem številne novosti, ki so spremenile značaj delovanja
in financiranja zdravstva. Zasebna dejavnost in zasebna sredstva so postala del sistema,
poleg socialnega zavarovanja je bilo omogočeno tudi zasebno prostovoljno zdravstveno
zavarovanje.
Poskus reform, ki se je začel z Belo knjigo ministra Kebra je bil medijsko najbolj odmeven
zaradi predloga o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ta del reforme ni bil
uspešen zaradi javnofinančnih razlogov. Reformiranje dejavnosti je sicer deloma uspelo,
vendar v pogojih poslovanja, ki jih narekujejo pravila za posredne proračunske uporabnike,
ni bilo – in ne more biti – izpeljano do tiste faze, ko bi lahko bistveno vplivalo na racionalnost
poslovanja.
Reforme, ki se napovedujejo, so znova predvsem spremembe financiranja, z izraženo zahtevo
po povečanju javnega financiranja in po odpravi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Morali pa bi predvsem oblikovati standardno košarico storitev, do katere bi bil upravičen
vsak prebivalec in ki jo morajo zagotavljati izvajalci v zdravstvenem varstvu (definiranje
javne zdravstvene službe). V financiranju javne zdravstvene službe pa morajo biti urejena
razmerja med obveznim socialnim, obveznim pogodbenim ter prostovoljnima zasebnima
dopolnilnim in dodatnim zavarovanjem, ki se bo prilagodilo spremembam v košarici in
načinu izvajanja zdravstvenega varstva.
V prispevku niso navedene kvantitativne podlage. Te je mogoče najti v številnih analizah in
jih predlagatelji reformnih zamisli večinoma poznajo in tudi uporabljajo.
ABSTRACT
Contribution shows reforms in health care within time perspective of two decades.
First reform entered numerous novelties to health care system that changed character of
activity and funding of health care. Private activity and private funding became component
part of system; also privately voluntary health insurance was allowed beside social
insurance.
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The attempt of reforms that started with white book of the minister Keber was in public
most notable because of request and proposals for abolishment of complementary health
insurance. This part of reform didn't succeed for public finance reasons. Reforming of industry
(providers) otherwise partly succeeded, but in conditions of doing business that them dictate
rule for the indirect budgetary users, wasn't able to profoundly affect the rationality of the
providers.
Reforms, that foretell are above all anew reform of financing with expressed demand for
increase of public funding and the annulment of complementary health insurance. In
contrary, one would have above all to design the standard basket of services, that every
inhabitant is entitled to it and that performers must supply (codifying of public health
service). Within funding of public health service must be clear relations between obligatory
social insurance, assurance obligatory contractual and to voluntary private complementary
and supplementary insurance.
Quantitative bases aren't specified within contribution; only these exist within numerous
analyses. Proposers of reformatory concepts mainly know them and also use and misuse.
1 KAJ JE SLOVENIJA REFORMIRALA LETA 1992? KJE SMO?
1.1 Privatizacija izvajanja
Leta 1992 se je slovenski zdravstveni sistem preoblikoval iz izključno javnega – družbenega
– v sistem, kjer lahko zdravstveno varstvo izvajajo izvajalci, katerih statusne oblike so lahko
zasebnopravne ali javnopravne. Povedano preprosteje: v izvajanju je bila dopuščena zasebna
praksa. A to ni bila privatizacija po zgledu privatizacije v realnem sektorju.
1.1.1 Koncesije
Zasebniki so prakso za storitve iz košarice pravic, ki jih financirajo javne blagajne, lahko
razvijali le, če so za to dobili koncesijo. Lahko pa so ponujali storitve višje kakovosti ali tiste,
ki jih v košarici pravic ni bilo, ali sicer iste, kot so v košarici pravic, vendar brez financiranja iz
javnih sredstev. Privatizacija naj bi bila s tem omejena in nadzorovana.
1.2 Košarica pravic
Košarica pravic se po letu 1992 v primerjavi s pravicami, ki so jih imeli državljani pred tem
letom, praktično ni spremenila. Ostala je zelo široka, močno pa so se diferencirala upravičenja
do pravic iz košarice zaradi socialnih in medicinskih razlogov. Posledica se je pokazala v
deležu pokritja stroškov zdravljenja iz javnih sredstev.
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1.2.1 Kombinirano financiranje
Financiranje se na videz ni dosti spremenilo. Izvajalcem (javnim zavodom), ki so posredni
proračunski uporabniki, plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) program
storitev, ki je letno vnaprej dogovorjen. Javnofinančna pravila in omejitve dokaj ozko
zamejujejo poslovno samostojnost javnih zavodov.
Investicije financirajo lastniki (ustanovitelji), ki tudi pokrivajo morebitne izgube iz poslovanja.
Koncesionarji so financirani po istih pravilih kot javni zavodi, glede poslovanja pa so bolj
samostojni.
Nova je bila uveljavitev zasebnega vira: doplačila pacientov za te storitve. Delež doplačil
je bil sprva nizek, zgornja omejitev skupnih doplačil pa je bila zamišljena pri petnajstih
odstotkih.
1.2.1.1 Javno
Javne blagajne (ZZZS in proračuni države ter lokalnih skupnosti) in delodajalci financirajo
program, ki zajema standardno košarico pravic. Glavni vir je sklad obveznega zdravstvenega
zavarovanja, ki se polni z obveznimi prispevki delodajalcev in delojemalcev. Prispevke od
zavezancev pobira davčna služba in so del bilance javnih financ.
1.2.1.2 Zasebno – doplačila
Sistemsko najbolj pomemben način zasebnega financiranja v zdravstvu so doplačila za
opravljene storitve. Doplačila so obvezna, oprostitev od njih pa je vnaprej opredeljena v
zakonu in je lahko posledica gmotnega, socialnega ali zdravstvenega stanja posameznika.
Doplačila so skupaj s plačili iz ZZZS prihodek izvajalcev (javnih zavodov in koncesionarjev)
za opravljene storitve iz storitev javne zdravstvene službe.
Storitve, ki niso del programa javne zdravstvene službe, kakor ga opredeljuje in deloma
ali v celoti plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje, in vse storitve zunaj programa javne
zdravstvene službe plačujejo naročniki in uporabniki teh storitev. V največji meri so to
posamezniki – zasebniki. Plačila za te vrste storitev so prihodek izvajalcev zdravstvenega
varstva: javnih zavodov, koncesionarjev in zasebnikov brez koncesije.
1.2.2 Zdravstveno zavarovanje
Obiski pri zdravniku so posledica dogodkov in stanj, ki niso vnaprej določljivi. Stroški
zdravstvene obravnave oziroma storitev so zelo različni. Za vsakega posameznika predstavljajo
veliko tveganje, da bodo presegli njegovo običajno dohodkovno zmožnost; zavarovanje je
način financiranja, kjer se z združevanjem tveganj in s solidarnim ali vzajemnim določanjem
premij – prispevkov zagotavlja kritje izdatkov tistim, ki so v zavarovanje vključeni.
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1.2.2.1 Obvezno socialno zavarovanje
V Sloveniji je bilo ponovno oblikovano in vpeljano obvezno socialno zavarovanje
Bismarckovega tipa. Tudi pred tem so bile oblike združevanja sredstev primerljive s
socialnim zavarovanjem: na takratnih občinah so se zbirali prispevki, na republiški ravni pa
je deloval mehanizem izravnave. Statusno so bile oblike samoupravnih interesnih skupnosti
najbolj primerljive z vzajemnimi (fr. mutuelles), kakor jih kot posebne pravne oblike poznajo
v Franciji in Belgiji. Novost leta 1992 je bila ustanovitev enega samega nosilca socialnega
zdravstvenega zavarovanja – ZZZS.
1.2.2.2 Prostovoljno dopolnilno in dodatno zavarovanje
V ureditev je bilo uvedeno prostovoljno zavarovanje za doplačila. Tako kot nasploh velja za
obiske pri zdravniku, so tudi doplačila nenapovedljiva. So tudi različno visoka in predstavljajo
tveganje za zmanjšanje pacientovega razpoložljivega dohodka ter lahko tako pomembno
vplivajo na njegov gmotni položaj. S sklenitvijo zavarovanja in plačilom premije dobi
zavarovanec zagotovilo, da bo doplačilo poravnala zavarovalnica.
Zavarovanja za doplačila so smeli ponujati ZZZS in zavarovalnice po Zakonu o zavarovalništvu.
Za ta posel sta se odločili dve zavarovalnici, dopolnilno zdravstveno zavarovanje ZZZS pa se
je leta 1999 preoblikovalo v vzajemno zavarovalnico, ki je samostojna prava oseba zasebnega
prava in deluje po Zakonu o zavarovalništvu.
1.3 Kako je reformirala?
Reforma ni hipni dogodek. Priprave na spremembe trajajo dlje časa; ko so sprejete normativne
podlage, pa zahteva čas in sredstva tudi izvedba transformacije.
1.3.1 Udejanjanje konceptov
Sprememba ni bila nepričakovana, saj se je Slovenija nanjo pripravljala že v času pred
osamosvojitvijo. Osnovni paradigmatski premik je bil splošno sprejet: zagotavljanje
zdravstvene varnosti ni le zadeva države (javne oblasti), temveč pri tem enakopravno –
vendar urejeno in nadzorovano – nastopajo tudi posamezniki (zasebniki), in sicer tako na
strani izvajanja kot zasebni ponudniki storitev ter prebivalci z odgovornostjo za varovanje
in krepitev svojega zdravja kot tudi na strani financiranja, kjer del stroškov zdravstvenih
obravnav poravnajo posamezniki iz svojega razpoložljivega dohodka neposredno ali na
načine, ki so razviti v finančnem posredništvu.
1.3.1.1 Normativne podlage
Za udejanjenje novih zamisli je bilo treba spremeniti ali na novo oblikovati številne predpise
na zdravstvenem področju, na drugih področjih socialne zaščite, vendar tudi na področju
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javnega financiranja, poslovanja izvajalcev, zavarovalništva. Zakoni so bili večinoma sprejeti
leta 1991 in v začetku leta 1992. Podzakonski akti ali druge normativne podlage so se
sprejemali in spreminjali, kolikor hitro je bilo mogoče.
1.3.1.2 Ekonomski ukrepi
Stanje v zdravstvu je bilo ob prehodu iz osemdesetih let prejšnjega stoletja v devetdeseta zelo
težavno. Zdravstveni zavodi so imeli izgube, prispevki niso zadoščali za pokritje stroškov opravljenih
storitev, participacija – doplačila so se zviševala in plačevala neposredno pri izvajalcih.
Leta 1992 je bilo sprejeto visoko povišanje prispevkov, sanirane so bile zatečene obveznosti,
uredil se je način financiranja javnih zavodov in odprla se je možnost zavarovanja za doplačila,
ki so bila na začetku precej nizka. V relativno ugodnih javnofinančnih razmerah je zdravstvo
delovalo praktično do leta 2008. Reforma je bila s tega zornega kota uspešna.
1.4 Povzetek prve reforme
Zdravstveni sistem je bil reformiran v začetku devetdesetih let minulega stoletja,
transformacija je trajala več let in v resnici še poteka. Trdoživost veljavnega sistema lahko
pripišemo glavnim elementom koncepta in normativnim rešitvam, ki so bile sprejete na
njegovi podlagi. Posamezniki so dobili večjo pravico in dolžnost, da sami sodelujejo v skrbi
za ohranitev in za krepitev svojega zdravja. Zdravstveno dejavnost so lahko i tudi izvajalec
zasebnik in družbe zasebnega prava; storitve iz standardnega programa – iz košarice
pravic – so postale delno plačljive tudi iz zasebnih sredstev; poleg socialnega zavarovanja
se je dopustilo tudi zavarovanje za doplačila; prispevne stopnje za socialno zdravstveno
zavarovanje so po začetnem nihljaju ostale celo obdobje enake; ZZZS je imel finančne
težave, a ne deficita; zdravstveno stanje prebivalstva se ni poslabšalo.
Vendar tudi prva reforma ni bila celovita. Nedorečeno je pustila predvsem vprašanje javne
zdravstvene službe oziroma ga je odpravila z zahtevo po oblikovanju mreže javne zdravstvene
dejavnosti. Razmejitev vlog ministrstva in nosilca zdravstvenega zavarovanja je manj
posledica uzurpacije pristojnosti s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje kot neaktivnosti
ministrstva. Investicijska dejavnost ni bila majhna, bila pa je zapletena in razdrobljena. Še
vedno ostajajo nejasnosti pri vsebini, obsegu in načinu zagotavljanja pravic, ki jih je dolžna
nuditi javna zdravstvena služba. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se je omejilo na
samo en zavarovalniški produkt in ga ni mogoče kombinirati z dodatnim zavarovanjem ali
prilagoditi večjemu posameznikovemu prevzemanju tveganja za neposredna (do)plačila.
2 POSKUSI NOVE REFORME – KEBROVA BELA KNJIGA IN NAPREJ
2.1 Nepravičnost in zmanjšana solidarnost
Po desetih letih se je politika leta 2002 odločila znova reformirati zdravstveni sistem. Temeljni
razlog za to niso bila prenizka sredstva za javno zdravstveno službo, temveč vedno večji
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delež zasebnih sredstev, ki jih prebivalci namenjamo za zdravstvo in (neurejeno?) izvajanje
zdravstvenega varstva tudi v zasebnopravnih statusnih oblikah. To naj bi bilo nepravično,
nesolidarno in naj bi zmanjševalo dostopnost do zdravstvenih storitev; zdravstveno stanje
prebivalcev naj bi se – če ne takoj, pa v prihodnosti – poslabševalo. Pripravljena je bila Bela
knjiga zdravstvene reforme. ministra Kebra.
2.1.1 Restrikcije zasebnega v zdravstvu
V zadevah javnega financiranja, izvajanja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja
so bile v omenjeni beli knjigi predlagane restrikcije zasebnega izvajanja in financiranja.
Predvsem je dokument predlagal ukinitev doplačil, posledično dvig drugih obveznih dajatev
za ukinjena doplačila in prepoved zavarovanja za njih. Ukinitev dopolnilnega zavarovanja je
bila nosilna tema pri predstavljanju reforme in medijska vaba za javno podporo. In v teh
temah reforma ni bila uspela.
2.1.2 Spremembe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je ostalo način zmanjševanja tveganja za prevelike
posamične izdatke in pomemben vir za financiranje javne zdravstvene službe. Za realno
povečanje obsega potrebnih sredstev za storitve javne zdravstvene službe obvezni
prispevki (oziroma sredstva ZZZS) niso zadoščali; razliko je pokrivalo dopolnilno zdravstveno
zavarovanje. Relativno in absolutno se je njegov finančni pomen povečeval.
Da bi omejili možnosti za »pobiranje smetane« kot posledice bolj ugodne strukture
zavarovancev, je bila vpeljana izravnalna shema med zavarovalnicami. Z enako premijo za
vse zavarovance v posamezni zavarovalnici je bila udejanjena solidarnost med zdravimi
in bolnimi ter med mlajšimi in starejšimi zavarovanci. Posebej gmotno ali socialno šibki
zavarovanci so bili iz obveznosti plačevanja premij izvzeti. Zavarovanost je ostala zelo visoka,
kar kaže, da prebivalci dojemajo dopolnilno zavarovanje kot zadostno zagotovilo za izogib
tveganju oziroma kot primeren element svoje socialne varnosti.
2.1.2.1 Lobiji in krivci
Glavno nasprotovanje in omejitev nista bila na strani »zavarovalniškega lobija«, temveč
na strani javnofinančnih okvirov. Lepo bi bilo, če bi mogli javne dajatve povečevati za
ves znesek zasebnih sredstev, ki (so) jih prek dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
javni zdravstveni službi namenjajo prebivalci – zavarovanci, toda cena dela in celota
vseh javnih izdatkov bi se tako nesorazmerno povečali. Zato so bili »krivci« za neuspeh
predlogov reform finančni ministri, »dobičkarji« pa zavarovalnice prostovoljnega
dopolnilnega zavarovanja. Nadaljnja poskusa (Marušič, Gantar) sta bila vsaj v delu, ki
opredeljuje javno izvajanje in javno financiranje javne zdravstvene službe podobna
Kebrovim zamislim – in zaradi istih razlogov in ob prikazovanju krivcev na strani istih
»lobijev« tudi nista uspela.
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2.1.2.2 Kaj je pravičnost?
Javnofinančne omejitve pa niso edini razlog za nezmožnost uveljavitve poprej predstavljenih
reformnih idej. Razlog za ponavljajoče se neuspehe je izključnost in izključevalnost
pogledov na vlogo javnega in zasebnega v zdravstvu. Edino javna zdravstvena dejavnost,
le javno financiranje naj bi zagotavljala ohranjanje temeljnih vrednot zdravstva: pravičnosti,
dostopnosti in učinkovitosti. Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije pa » … pravičnost
pomeni …, da mora imeti sleherni človek fizični in finančni dostop do razpoložljivih virov
zdravstvenega varstva«.
2.1.2.3 Ekonomija pomanjkanja
Razpoložljivi finančni viri pa niso nikjer – in niti ni smotrno, da bi bili – samo javnofinančni.
Finančno dostopnost je mogoče doseči le z vključitvijo čim več dodatnih sredstev – tudi
posameznikovih zasebnih sredstev. Omejitev ali celo prepoved njihovega zajema in
uporabe – tudi za storitve iz standardne košarice storitev (za javno zdravstveno službo) –
zmanjša razpoložljiva sredstva, oteži ali onemogoča zadostno in kakovostno delo izvajalcev
zdravstvenega varstva, ustvari pomanjkanje zdravstvenih storitev. V »ekonomiji pomanjkanja«
pa dostop do njih ni reguliran s potrebami, temveč z različnimi administrativnimi
distribucijskimi in omejevalnimi inštrumenti. Najprej se pojavijo ali podaljšajo časovne vrste,
oblikujejo se seznami čakajočih in pri obstoječih in novih izvajalcih ustvarja vzporedna
ponudba storitev, ki jih je sicer dolžna ponujati javna zdravstvena služba. Po domače bi se
temu reklo, da se razvija črni (sivi) trg zdravstvenih storitev. Dostop do njih ni več splošen (za
vsakega človeka), pač pa je reguliran z ekonomsko ali družbeno močjo, ki med prebivalci ni in
tudi nikoli ne bo razporejena enakomerno. O pravičnosti v smislu poprej zapisane definicije
Svetovne zdravstvene organizacije ob takšnem načinu dostopanja ni mogoče govoriti.
2.1.2.4 Fizična dostopnost
Kar zadeva fizično dostopnost (drugi gradnik pravičnosti), pa jo zagotavlja prostorska
razmestitev zdravstvene dejavnosti in neposredno ni odvisna od vira financiranja storitev.
Če bi v investiranju v prostorske zmogljivosti in opremo bolj sodelovali tudi zasebni finančni
viri, bi se kakovost dostopnosti prav gotovo lahko hitreje prilagajala spremembam v poselitvi
in pri tehnološkem posodabljanju.
2.1.3 Spremembe na področju izvajanja
V drugih elementih reformiranja zdravstvenega sistema so nekateri cilji bili doseženi.
2.1.4 Nastop krize
V zadnjem četrtletju leta 2008 je v Sloveniji že padel bruto domači proizvod (negativna
rast). Začela se je recesija, zunanja pokazatelja le-te sta bila propad podjetij in zmanjševanje
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zaposlenosti. Sočasno je bil v javnem sektorju uveljavljen nov plačni dogovor, spričo katerega
so se povečali stroški dela v vseh javnih službah splošnega pomena.
V takšnih razmerah se je pokazalo, da je socialno zavarovanje, kadar pride do bistvenega
zmanjšanja priliva sredstev iz obveznih prispevkov, zelo ranljivo. Izpada ne more pokrivati z
novimi obveznimi dajatvami, morebitne rezerve iz preteklih let pa niso dovolj velike, da bi
zadostovale kaj več kot za nekaj mesecev.
Država tudi ne more zmanjšati obsega javne službe – to ni politično modro, postopkovno
sploh ni enostavno, razvojno pa je škodljivo. ZZZS je znižal cene storitev, toda s tem se je
velik del deficita samo prenesel na izvajalce. V zdravstvenem financiranju se je kot način za
povečanje sredstev za javno zdravstveno službo znova povečal delež doplačil.
2.2 Povzetek poskusov novih reform
Potem ko je od nove zdravstvene ureditve preteklo deset let, je bilo povsem primerno preveriti
njeno ustreznost in primernost. Toda v resnici se je razprava, ki jo je spodbudila t. i. Kebrova
bela knjiga, osredotočila na vprašanje – zahtevo – po ukinitvi dopolnilnega zavarovanja.
Argumentacija o nepravičnosti ni bila dovolj prepričljiva za zavarovance, saj se zavarovanost
ni zmanjšala. Varnost, ki jo zagotavlja dopolnilno zavarovanje, je za prebivalce pomembnejša
od pravičnosti, kakor so jo (kot nepravičnost) skušali prikazati avtorji reformnih predlogov.
Povečevanje obveznih dajatev pa tako nikoli ni sprejeto brez odpora.
Uvedba novih načinov obračunavanja storitev (SPP) je spremenila pogled na ekonomiko pri
izvajalcih; toda to se še vedno dogaja v nekonkurenčnem okolju in v načinu poslovanja, kot
velja za posredne proračunske uporabnike.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je primanjkljaj sredstev reševal z zniževanjem
cen storitev in zmanjševanjem svojega deleža plačil. Na elemente stroškov poslovanja so
v veliki meri vplivali dejavniki, ki so zunaj pristojnosti ZZZS ali izvajalskih zavodov. Pri tem
je ZZZS prav tako podpiral ukinitev dopolnilnega zavarovanja in združevanje sredstev za
zdravstvo v samo eni blagajni – svoji.
3 REFORMA ZDAJ – KAKŠNA?
V krizi, pred njo – in pričakujemo lahko, da bo tako tudi, ko se bo končala – je glavna težava
vsakokratnega zdravstvenega ministra ne dovolj velik obseg javnih sredstev, namenjen
zdravstvu. Toda iluzorno je pričakovati, da se bo lahko obseg javnih sredstev hitro in znatno
povečal. Tudi racionalizacija poslovanja s centralizacijo nabav, zmanjševanje odlivov denarja
zaradi neprimernih poslovnih praks ne more rešiti zdajšnjega primanjkljaja, še manj pa
primanjkljaja, ki bi nastal ob ukinitvi doplačil in dopolnilnega zavarovanja. Poleg tega bi
morala spremenjena ureditev veljati vsaj dve desetletji, tj. toliko, kot je v veljavi zdajšnja. To
pa ne bo mogoče brez (za nas) novega pogleda na zdravstveno dejavnost in zdravstveno
službo.
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3.1 Zdravstvena dejavnost in zdravstvena služba
V vsakodnevnem govoru sta zdravstvena dejavnost in zdravstvena služba praviloma
sopomenki. Govori se o javni zdravstveni dejavnosti, civilna družba zahteva, da naj bo leta posebej varovana, saj da lahko samo preko nje zagotavljamo dostopnost in pravičnost.
Seveda mora biti v celoti financirana z javnimi sredstvi oziroma za paciente brezplačna.
Besedna zveza zdravstvena služba se uporablja redko: dopušča se, da ima vojska vojaško
zdravstveno službo. Kaj je javna zdravstvena služba, se ne definira; zato se tudi ne more
definirati, kaj je tista zdravstvena služba, ki ni javna služba.
3.1.1 Zdravstvena služba
Zdravstveno službo kot pridobitno ali nepridobitno zdravstveno dejavnost v javnem ali
zasebnem sektorju izvaja medicinsko osebje v bolnišnicah, zdravstvenem domu, ambulanti,
na delovnem mestu ali doma. Poslanstvo zdravstvene službe je ohranjanje in izboljševanje
zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacija bolezni in poškodb.
Najpomembnejši del zdravstvene službe je javna zdravstvena služba.
3.1.1.1 Javna zdravstvena služba
Javna zdravstvena služba trajno in nemoteno zagotavlja zdravstveno obravnavo prebivalcev;
izvaja ukrepe, aktivnosti in storitve zdravstvenega varstva, do katerih so upravičeni vsi
prebivalci. Njen obseg, ceno in druge pogoje v javnem interesu določata državna ali lokalna
oblast, ki javno zdravstveno službo tudi nadzirata.
Pri opredeljevanju javne zdravstvene službe sta najbolj pomembni prvini storitve in pogoji
izvajanja. Posledično je s tem opredeljena tudi (dodatna, alternativna ipd.) zdravstvena
služba brez statusa javne službe, ki glede cene, lokacije in poslovnega časa od države ni
regulirana in nadzirana enako kot javna služba.
3.1.1.1.1 Standardna košarica storitev
Storitve, ki jih je po odločitvi javne oblasti državljan ali prebivalec upravičen dobiti, zdravstvena
služba pa dolžna nuditi, so tako imenovana standardna košarica storitev; praviloma je zelo
široka.
3.1.1.1.2 Pogoji
Kdor standardne storitve nudi pod pogoji, ki jih predpiše javna oblast (cena, usposobljenost,
opremljenost, urnik poslovanja, lahko tudi lokacija), opravlja javno zdravstveno službo.
Za opredelitev javne zdravstvene službe statusna oblika izvajalca ni pomembna. To so lahko
osebe javnega prava, zasebnopravne osebe in posamezniki; tudi lastništvo ni pomembno.
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Marsikaj lahko opravijo zdravniki posamezniki, bolj ko so obravnave zahtevne, bolj
raznovrstne in zapletene so izvajalske oblike.
Praviloma morajo izvajalci javno službo opravljati na nepridobitni način, vendar tudi to ne bi
smel biti nujen pogoj, saj se z določitvijo cene že opredeli bistveni poslovni element, ki naj
bi večje pridobitništvo onemogočal sam po sebi.
3.1.2 Zdravstvena dejavnost
Tisti poslovni subjekti, katerih poslovni predmet je izvajanje zdravstvenega varstva (ang.
health industry), opravljajo zdravstveno dejavnost. Dejavnost se ne deli na javno ali zasebno
(nejavno). Poslovni subjekti so ali niso vključeni v izvajanje javne zdravstvene službe. Oblika
njihovega »proizvoda« so zdravstvene storitve. Dejavnost je visoko znanjsko in tehnološko
zahtevna, zaradi neposrednega stika z ljudmi, ki so v težavah, pa je tudi psihološko in socialno
občutljiva.
Številni mnenjski voditelji javne zavode vidijo in predstavljajo kot skoraj izključno obliko
izvajanja javne zdravstvene službe.
3.2 Zdravstveno zavarovanje
Za obseg in način izvajanja javne zdravstvene službe, kakršna sta v veljavi še zdaj, javno
financiranje tudi v prihodnje ne bo moglo prevzeti bistveno višjega deleža financiranja. Tudi
ko (če?) se bosta spremenila obseg in vsebina javne zdravstvene službe, bo še vedno obstajalo
dovolj finančnih in vsebinskih razlogov za njeno delno financiranje iz zasebnih sredstev
posameznikov. Tveganje za občutno zmanjšanje njihovega razpoložljivega dohodka zaradi
plačila zdravstvenih storitev pa je mogoče zmanjšati z zavarovanji, zato te možnosti ne bi smeli
odpraviti. Gospodarskim in socialnim razmeram pa jih je tako ali tako treba stalno prilagajati.
Kakorkoli bodo ali bi lahko bila oblikovana zdravstvena zavarovanja, sta med cilji, ki jih z
njimi lahko pomagamo doseči, večja socialna in dohodkovna varnost prebivalcev. Za
nekatera zavarovanja je primerno tudi, da se obravnavajo kot obveznost državljanov, da se v
zavarovanje vključijo. Kombinacija obvezne vključitve, ki zagotavlja univerzalno dostopnost
in nizko premijo, ter razvoj dodatnih zavarovanj, ki ustreza diferenciranemu socialnemu
stanju in različnemu zdravstvenemu povpraševanju, je za razvoj zdravstvenega varstva, za
doseganje ciljev socialne politike in za pripravo na prihajajoče spremembe v potrebah in
povpraševanju najbolj primerna.
3.2.1 Socialno zdravstveno zavarovanje
3.2.1.1 Vitko socialno zavarovanje
Iz socialnega zdravstvenega zavarovanja bo treba del zdajšnjih posamičnih in skupinskih
tveganj (in kritij zanje) prenesti na druge vrste zdravstvenih zavarovanj ter jih primerno
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zakonsko opredeliti po obliki in vsebini. Sočasno pa mora socialno zdravstveno zavarovanje
odpreti možnost zavarovanja tudi za zaposlitvena stanja in poklice, ki niso najbolj tipični.
3.2.1.2 Razširitev zajema zavarovancev
Skupina aktivnih prebivalcev, za katere veljavne sheme socialnega zavarovanja niso najbolj
ustrezne, so tisti, ki svojo dejavnost izvajajo projektno. Preden posameznik pridobi nov
projekt, je v nekem obdobju brez rednih dohodkov in v zaposlitvenem smislu brezposeln.
Za takšno obliko delovnega angažmaja je najbolj primerno pavšalno celoletno socialno
zavarovanje. Alternativno bi lahko za ista tveganja, ki jih krije socialno zavarovanje, skupaj z
dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem razvili obvezno pogodbeno zavarovanje.
Za socialno zavarovanje predstavljajo poseben problem sezonska dela in delavci migranti.
Za zdravstvena zavarovanja, ki za razliko od pokojninskih niso dolgoročna, vseeno ni dobro,
da so omejena samo s trajanjem angažmaja. T. i. sezonci in migranti potrebujejo zdravstveno
zavarovanje tudi za obdobje mirovanja aktivnosti ali za čas, ko iščejo zaposlitev drugje.
3.2.2 Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Visoka zavarovanost ni slabost, pač pa prednost dopolnilnega zavarovanja, zato bi jo morali
ohraniti ali še povečati. Kljub vsemu pa bi bilo dobro, da bi se v dopolnilnem zavarovanju
razvile podvrste sedanjega zavarovalnega produkta, a da bi bilo to mogoče, bi se moral
spremeniti zakon.
3.2.2.1 Nižje kritje, nižja premija
Nižje kritje dopolnilnega zavarovanja bi lahko dosegli z izločitvijo nekaterih storitev iz
zavarovanja za doplačilo in z uvedbo franšize do ne previsokega zneska.
Posledično bi se moral spremeniti sistem izravnave: ker obstaja velika podatkovna podpora,
bi v izračun izravnave poleg starosti vključili še kakšen drug element.
3.2.2.2 Višje kritje, višja premija
Zagotavljanje pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu ni brez dodatnih
stroškov za paciente, ki se tega poslužujejo. Dopolnilno zavarovanje, enako kot socialno,
lahko ponudi tudi kritje višjih stroškov obravnave in stroškov, ki v storitve niso vključeni.
3.2.3 Dodatna zavarovanja
Iz socialnega zdravstvenega zavarovanja izločena tveganja so lahko za posameznika še
vedno precej visoka. Tudi zavarovalne premije za tovrstna tveganja so visoke, kar bi lahko
posameznim delom prebivalstva onemogočilo ali jim vsaj zelo otežilo dostop do storitev
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zdravstvenega varstva. Zato bo tudi pri teh zavarovanjih treba zagotoviti čim večjo, v večini
primerov pa celo univerzalno zavarovanost.
Druga tveganja, ki zdaj (še) niso krita s socialnim zavarovanjem, lahko pa bi bila krita z
zavarovanjem v obliki finančnega posredništva, so predvsem novi in nastajajoči problemi
zaradi spremenjene socialne strukture.
Kakorkoli že si bosta dohodkovna in socialna politika prizadevali za čim manjšo dohodkovno
diferenciacijo, bo v družbi zmeraj obstajal določen delež tistih z nadpovprečno visokimi
dohodki. Ti se bodo tako ali drugače skušali otresti visokih bremen, ki jih nominalno pomenijo
obvezni prispevki. Namesto da sem jim (vedno neuspešno) onemogoči pridobivanje in
izkazovanje visokih dohodkov, bi bilo bolje, če bi jih prek dodatnih in vzporednih zavarovanj
vključili še v druge zavarovalne sheme, ne da bi bili izločeni iz obveznosti proporcionalnega
(vendar nominalno omejenega) plačila prispevkov.
3.2.4 Nadzor nad uresničevanjem pravic zavarovancev
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in obvezno zdravstveno zavarovanje morata skupaj
imeti učinkovit nadzor nad uresničevanjem zavarovančevih pravic in obveznosti iz
zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zavarovanje bi moralo zagotavljati analitično evidenco
storitev, ki jih plačuje po posameznikih; v sklopu dopolnilnega zavarovanja je to že vpeljano.
Pri dogovarjanju o cenah storitev in o drugih elementih izvedbe obveznega programa z
izvajalci pa morata obvezno in dopolnilno zavarovanje nastopati skupaj.
Splošna obveznost zavarovanja se ne doseže le s socialnim zavarovanjem. Tudi za zdravstveno
zavarovanje so v nekaterih državah uvedli obveznost vključitve v zavarovanje, ki je sicer
organizirano kot zavarovalniška dejavnost. Z jasnimi pravili, urejenim nadzorom in že
delujočimi zdravstvenimi zavarovalnicami takšno zavarovanje razbremenjuje javne sklade,
zmanjšuje stroške dela in dosega vsaj enake socialne učinke kot socialno zavarovanje.
3.3 Skupna obravnava novih socialnih tveganj
Reforma zdravstvenega sistema je mogoče ta trenutek zaradi deficita socialnega zavarovanja
res najbolj pereča, vendar se v prihodnosti obetajo (in so tik pred vrati) še druga tveganja, ki
jim je izpostavljena celotna družba. Povezana so s spremembami v prebivalstvu, v njegovi
socialni sliki, predvsem pa z dejstvom, da se število upravičencev do tako opredeljenih
dobrobiti viša, zavezancev za plačevaje obveznih prispevkov pa je vse manj. Nova (in stara)
socialna tveganja so daljša zdravstvena in socialna prizadetost ter odvisnost od organizirane
oskrbe predvsem v pozni starosti ter tveganje nizkih pokojnin. Obravnava samo ene
dejavnosti še ne pomeni rešitve aktualnih problemov. Tega bi se morali zavedati reformatorji,
zavarovalničarji pa bi morali v tem videti priložnost za širitev svoje dejavnosti.
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NALOŽBE V DRŽAVNE DOLŽNIŠKE INSTRUMENTE
V UVIDU IMPLEMENTACIJE SOLVENTNOST 2
INVESTMENTS IN THE SOVEREIGN DEBT INSTRUMENTS
UNDER SOLVENCY ii REGULATORY FRAMEWORK
ANŽE KOSELJ, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.
MAG. JAKA KIRN, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

POVZETEK
Nastajajoča regulativa Solventnost 2 prinaša za zavarovalnice v EU velike spremembe. Na
področju upravljanja naložb zavarovalnice se vpeljuje dinamičen pogled na naložbe, kjer
bo od tveganja posameznih naložb odvisna potreba po kapitalu posamezne zavarovalnice.
Dolžniški finančni instrumenti s slabšo bonitetno oceno in daljšo ročnostjo, kjer obstaja večje
tveganje neplačila in posledično tudi večja cenovna nestanovitnost, bodo od zavarovalnic
zahtevali več kapitala kot tisti z boljšo bonitetno oceno in krajšo ročnostjo. Državne obveznice
držav EEA v eni izmed lokalni valut članic so v okviru trenutnega predloga Solventnosti
2 obravnavane kot netvegani naložbeni razred, ki ne porablja kapitala zavarovalnice.
Analiza gibanja kreditnih pribitkov držav EEA je pokazala, da s strani standardnega modela
Solventnosti 2 preferirani naložbeni razred državnih obveznic kot celota še zdaleč ni
neobčutljiv na stresne razmere. Standardni model bistveno podceni tržno tveganje državnih
obveznic z nižjo bonitetno oceno. Ugotovljeno je bilo, da so države v slabšem ekonomskem
položaju in z nižjo bonitetno oceno glede tveganja v stresnih razmerah bliže razredu navadnih
obveznic kot pa netveganemu razredu, ki ga v okviru standardnega modela predlaga EIOPA.
Za pravo oceno lastnega tveganja in solventnostne pozicije je tako treba kapitalske zahteve
za tvegani del državnih dolžniških naložb korigirati navzgor v območje kapitalskih zahtev,
kot jih standardni model Solventnosti 2 predvideva za navadne obveznice. Zavarovalnice
bi morale za to, da bi lahko pravilno ovrednotile tveganja iz naslova kreditnega tveganja,
uporabljati interni model. Le tako namreč lahko zagotovijo takšno raven varnosti poslovanja,
kot jo zahteva regulator.
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 depend on specific capital charges provided by EIOPA. EEA countries government bonds
in their local currencies are treated as risk free and have zero capital spread risk charge
under current regulatory proposal. Our analysis shows that insurace companys risk situation
is generally beter reflected by actual underlying market risk (internal model) compared to
predefined scenarios from EIOPA standard approach. The dimension of underestimating
credit risk in Solvency II by ignoring spread risk for EEA government bonds specially depends
on credit quality (credit rating) of the bonds. The standard models appears to particulary
underestimate the risk of low rated government bonds as shown in our analysis.
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1 UVOD
Nastajajoča regulativa Solventnost 2 prinaša za zavarovalnice v EU velike spremembe. Na
področju upravljanja naložb zavarovalnic se vpeljuje dinamičen pogled na naložbe, kjer bo
od tveganja posameznih naložb odvisna potreba po kapitalu posamezne zavarovalnice.
Dolžniški finančni instrumenti s slabšo bonitetno oceno in daljšo ročnostjo, kjer obstaja večje
tveganje neplačila in posledično tudi večja cenovna nestanovitnost, bodo od zavarovalnic
zahtevali več kapitala kot tisti z boljšo bonitetno oceno in krajšo ročnostjo.
Državne obveznice evropskih držav Evropskega gospodarskega prostora (European
Economic Area, EEA) v eni izmed lokalni valut članic predstavljajo izjemo in so v okviru
trenutnega predloga Solventnosti 2 obravnavane kot netvegani naložbeni razred, ki ne
porablja kapitala zavarovalnice. Zavarovalnice bodo po novi regulativi spodbujene, da
povečajo izpostavljenost do tega naložbenega razreda, saj za držanje državnih dolžniških
naložb ne bodo potrebovale dodatnega kapitala. V okviru standardnega modela znotraj
Solventnosti 2 se tako podcenjujejo tveganja iz naslova držanja državnega dolga, saj ta
naložbeni razred še zdaleč ni neobčutljiv na stresne razmere, kar kažejo zgodovinska
dejstva.
Regulatorna anomalija, ki favorizira ta naložbeni razred, lahko pripelje na finančnem trgu do
učinka izrinjanja, še huje pa je, da povečuje sistemska tveganja znotraj EU.
Pravilno ovrednotenje tveganj in višine zahtevanega kapitala, povezanih z držanjem državnih
dolžniških naložb, je ključno, saj bo le tako dosežen osnovni cilj nove regulative, to pa je
zaščita interesov posameznih zavarovancev in stabilnost finančnega sistema.
2 Solventnost 2 in tržna tveganja
Solventnost 2 uvaja enoten regulatorni okvir za vse evropske zavarovalnice in – podobno
kot kapitalski sporazum Basel 2 na področju bančništva – tri stebre:
1. kvantitativne kapitalske zahteve,
2. kvalitativne zahteve in nadzor,
3. poročanje in razkritja.
Izračun zahtevanega kapitala zavarovalnice (ang. Solvency Capital Requirement, SCR) po
Solventnosti 2 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 (QIS 5, 2010):
1. tveganja iz naslova premoženjskih zavarovanj (ang. Non–Life Insurance SCR),
2. tveganja iz naslova življenjskih zavarovanj (ang. Life insurance SCR),
3. tveganja iz naslova zdravstvenih zavarovanj (ang. Health Insurance SCR),
4. tveganje defaulta nasprotne stranke (ang. Counterparty default SCR),
5. tržna tveganja (ang. Market Risk SCR),
6. operativna tveganja (ang. Operational Risk SCR).
Zahtevani kapital (SCR) zavarovalnice se izračuna po posebni formuli, in sicer se za vsak
posamezni modul izračuna SCR, nato pa se SCR posameznih modulov združi preko korelacijske
matrike in se izračuna SCR celotne zavarovalnice. V okviru standardnega modela je večina
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tveganih parametrov (korelacije, volatilnosti) predpisana s strani Evropskega organa za
zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA).
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/ali obveznostmi. Glavna
razlika na področju upravljanja naložb med trenutno veljavno in prihodnjo regulativo
(Solventntost 2) 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 in 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) bo
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 (QIS5, 2010), in sicer iz:
1. valutnega tveganja (ang. FX Risk),
2. obrestnega tveganja (ang. Interest Rate Risk),
3. kreditnega tveganja (ang. Spread Risk),
4. koncentracijskega tveganja (ang. Concetration Risk),
5. likvidnostnega tveganja (ang. Illiquidity Risk),
6. delniškega tveganja (ang. Equity Risk) in
7. tveganja iz naslova naložb v nepremičnine (ang. Property Risk).
Za dolžniške finančne instrumente je najpomembnejši predvsem modul kreditnih tveganj,
posredno pa tudi modul 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) bo 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 znotraj modula
tržna tveganja je 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
Obrestno t.
Delniško t.
T. nepremičnin

Kapitalska zahteva
f[neto denarni tok sredstev in obveznosti]
22 %; 39 % / 49 % + proticiklični faktor (0 % - 10 %)
25 %
f[tip naložbe, trajanje, bonitetna ocena], cca 0 % - 90 % oz. do 100 %
Kreditno t.
za strukturirane produkte
Valutno t.
25 %
f[tip naložbe, bonitetni razred izpostavljenosti do skupine, višina
Koncentracijsko t.
izpostavljenosti], cca 0 % - 98 %.
Vir: EIOPA.
Tabela 2: Korelacijska matrika za tržna tveganja (ang. Market Risk)

Vir: EIOPA.
3 Tveganje spremembe kreditnih pribitkov (KREDITNO TVEGANJE) PO
SOLVENTNOSTI 2
Kreditno tveganje je po Solventnosti 2 v osnovi odvisno od trajanja naložbe in bonitetne
ocene. Na naslednji sliki prikazujeva zahteve za kreditno tveganje (ang. Spread Risk) v okviru
standardnega modela, pri čemer je lepo vidno, kako kapitalska zahteva za podjetniške
obveznice s slabšo bonitetno oceno strmo narašča s podaljševanjem trajanja.
Slika 1: Prikaz SCR za kreditno tveganje glede na bonitetno oceno in trajanje

Vir: EIOPA.
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3.1 Državni dolžniški instrumenti v okviru Solventnosti 2
Zavarovalnice so predvsem zaradi strukture svojih obveznosti izrazito dolgoročen finančni
investitor. Na strani naložb se to kaže v zelo visokem deležu dolžniških finančnih instrumentov,
ki po podatkih evropskega združenja zavarovalnic in pozavarovalnic (Insurance Europe)
predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh naložb evropskih zavarovalnic. Med dolžniškimi
finančnimi instrumenti pa imajo zelo pomembno vlogo prav državni dolžniški finančni
instrumenti, kar je jasno razvidno iz naslednje tabele, kjer prikazujeva sestavo naložb za
slovenske zavarovalnice.
Tabela 3: Sestava naložb kritnih skladov in naložb kritnega premoženja za slovenske
zavarovalnice (v mio EUR in v %)

Vir: AZN.
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 standarnem modelu obveznicam, izdanim oziroma
garantiranim s strani držav 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.
Povedano s primerom, standardni model Solventnosti 2 ne razlikuje med nemško državno
obveznico z bonitetno oceno AAA in grško državno obveznico z bonitetno oceno CCC.
Standardni model Solventnosti 2 tudi predvideva, da bi bilo prevrednotenje sredstev
zavarovalnice, ki je v celoti sestavljeno iz državnih obveznic EEA držav ter valutno in obrestno
usklajeno z obveznosti, povsem izničeno s prevrednotenjem obveznosti.
Teoretična usklajenost je seveda iluzija, kar se nazorno kaže v gibanju vrednosti državnih
obveznic evroobmočja med zadnjo finančno krizo. Razlika med netvegano obrestno mero,
ki je uporabljena pri izračunu najboljše ocene vrednosti obveznosti zavarovalnice (swap), in
obrestnimi merami v krizi najbolj izpostavljenih držav, še zdaleč ni zanemarljiva. Ta razlika
ima preko prevrednotenja sredstev in obveznosti zavarovalnice pomemben vpliv na višino
razpoložljivega kapitala zavarovalnice.
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Regulatorna anomalija, ki favorizira državni naložbeni razred, lahko na finančnem trgu privede
do učinka izrinjanja. Regulativa bo zavarovalnice še dodatno spodbudila, da bodo povečale
izpostavljenost do (evropskih) držav. Povečano povpraševanje zavarovalnic po (evropskih)
državnih obveznicah lahko povzroči padanje njihovih obrestnih mer (donosnost do dospetja)
in naredi dodatno zadolževanje še bolj mamljivo. Trenutna dolžniška kriza držav Ekonomske
in monetarne unije (EMU) nazorno kaže, da nadaljevanje trenda povečevanja dolga držav
lahko povzroči za zavarovalnice precejšnje finančno tveganje. Prevelika izpostavljenost
temu naložbenemu razredu bi lahko v primeru finančnih težav ene ali več držav lahko vodila
celo do sistemskih težav v zavarovalnem sektorju.
Preferenčna obravnava državnega dolga prinaša s seboj še nekaj drugih vprašanj. EIOPA ni
podala jasnih navodil, kako v standardnem modelu Solventnosti 2 obravnavati izpostavljenost
državnemu dolgu preko izvedenih finančnih instrumentov. Prav tako ni jasno, ali preferenčna
obravnava državnega dolga velja tudi za interne modele, ki jih bodo zavarovalniške družbe
predložile v presojo. Neodgovorjeno ostaja tudi vprašanje, ali lahko nacionalni regulatorji
zgolj na osnovi povečane izpostavljenosti državnemu tveganju za posamezno zavarovalnico
odredijo kapitalski dodatek.
Da se EIOPA zaveda »pomanjkljivosti« standardnega modela Solventnosti 2, se kaže na
več mestih. Leta 2011 je EIOPA za referenčni datum 31. 12. 2010 izvedla stresni test za
oceno ranljivosti evropskega zavarovalniškega sektorja. Trem setom stresnih scenarijev za
tržne, kreditne in zavarovalne faktorje tveganja je bil kot dodatek stresnemu testu pridan
še test občutljivosti zavarovalnic na državno tveganje. Kalibracija deželnega tveganja
v obliki povečanja zahtevanega donosa na državni dolg je bila kalibrirana na osnovi
makroekonomskih predpostavk ECB in je odsevala pričakovanja glede posameznih držav.
Stresni scenarij državnega tveganja je prikazan v Tabeli 4. Sprememba kreditnih pribitkov na
diskontne krivulje na izračun obveznosti v stresnem scenariju ni vplivala.
Rezultat stresnega testa, vezanega na državno tveganje, je pokazal 5,6-odstotno znižanje
razpoložljivega kapitala zavarovalnic, ki so v testu sodelovale, oziroma dobro tretjino znižanja
razpoložljivega kapitala v osnovnem stresnem scenariju.
Direktiva Omnibus 2, ki jo je Evropski parlament potrdil marca 2014, potrjuje dva koncepta,
ki sta bila v okviru študije Long-Term Guarantees Assessment (LTGA) testirana v začetku
leta 2013. Premija za ujemanje (ang. Matching adjustment) je pribitek, ki ga zavarovalnica
lahko doda netvegani diskontni krivulji pri izračunu vrednosti obveznosti. Višina pribitka
je v neposredno vezana na premoženje, namenjeno kritju teh obveznosti. Tako obveznosti
kot sredstva za njihovo kritje morajo izpolnjevati posebne pogoje, da zavarovalnica lahko
aplicira premijo ujemanja.
Popravek za volatilnost (ang. Volatility adjustment) zviša diskontno krivuljo nad netvegano
v primeru zelo neugodnih finančnih razmer v državi ali na širšem ekonomskem območju.
Višina popravka je neposredno povezana z jakostjo finančnega stresa.
Metodologija izračuna višine premije za ujemanje, predstavljena v študiji LTGA, vsebuje tudi
t. i. temeljni kreditni pribitek (ang. fundamental spread) države (ali podjetja), ki je dolgoročno
povprečje kreditnih pribitkov te države (podjetja) nad netvegano obrestno mero. Temeljni
kreditni pribitek predstavlja del kreditnega pribitka, ki odraža tveganje bankrota in
znižanja vrednosti zaradi padca bonitetne ocene. Direktiva Omnibus 2 predvideva, da bo
EIOPA četrtletno zavarovalnicam posredovala temeljne kreditne pribitke, razdrobljene po
naložbenih razredih, bonitetnih ocenah in ročnostih. Iz Tabele 5, v kateri so prikazani temeljni
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kreditni pribitki nekaterih držav, kot so bili uporabljeni v študiji LTGA, izhaja, da za države z
nižjo bonitetno oceno temeljni kreditni pribitki, ki odražajo verjetnost bankrota, še zdaleč
niso zanemarljivi.
Tabela 4: Stresni scenariji državnega tveganja
Država
Belgija
Bolgarija
Češka
Danska
Nemčija
Estonija
Irska
Grčija
Španija
Francija
Italija
Ciper
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska

Povečanje zahtevanega
donosa v bt.
78
81
34,5
16,5
0
39
258
255
165
48
136,5
136,5
55,5
64,5
78
114

Država
Malta
Nizozemska
Avstrija
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovenija
Slovaška
Finska
Švedska
Velika Britanija
Islandija
Lihtenštajn
Norveška
Švica

Vir: EIOPA.
Tabela 5: Temeljni kreditni pribitki za izbrane države (v %)

Vir: EIOPA.
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Povečanje zahtevanega
donosa v bt.
136,5
22,5
24
67,5
246
91,5
39
33
10,5
6
28,5
42
0
6
0

3.2 Numerični rezultati analize tveganosti državnih obveznic
Preferenčna obravnava 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 vpliv
državnega tveganja na njihovo prihodnjo finančno trdnost. Znotraj svojega sistema
za upravljanje s tveganji morajo zavarovalnice redno, z vidika svojega tveganostnega
profila, zagotoviti celostno oceno solventnosti. Tako morajo zavarovalnice državno
tveganje, četudi ga izvzamejo v okviru standardnega modela, primerno oceniti znotraj
ORSA procesa.
Na osnovi zgodovinskih podatkov iz obdobja od leta 1999 do 2014 sva analizirala gibanja
kreditnih pribitkov dolžniških vrednostnih papirjev EEA držav. Takrat je bilo realiziranih
približno 740 letnih sprememb kreditnih pribitkov (tekoče okno, izvedeno na tedenski
frekvenci podatkov). 99,5 percentil letne spremembe kreditnega pribitka, razdrobljen po
državah in ročnostih, je prikazan v naslednji tabeli.
Tabela 6: 99,5 percentil letne spremembe kreditnega pribitka za izbrane državne obveznice
glede na trajanje

Vir: EIOPA, Bloomberg, lastni izračuni.
Sprememba vrednosti naložbe je enaka spremembi kreditnega pribitka naložbe, pomnoženi
s kreditnim trajanjem naložbe. Spremembe vrednosti državnih dolžniških papirjev ob
povečanju kreditnega pribitka za vrednosti, ocenjene kot 99,5 percentil zgodovinsko
realiziranih sprememb, kaže Slika 2. Primerjava s kapitalskimi zahtevami za kreditno
tveganje podjetniških obveznic po standardnem modelu Solventnosti 2 (Slika 1) kaže, da
so spremembe vrednosti državnih naložb v stresnem scenariju (99,5 percentil) z najvišjo
bonitetno oceno nekoliko nižje od trenutno veljavnih kapitalskih zahtev za podjetniške
obveznice primerljive bonitetne ocene, pri nižjih bonitetnih ocenah pa so spremembe
primerljive ali celo višje. Pri tem je seveda treba opozoriti na relativno majhen vzorec
držav z dolgoročnimi časovnimi vrstami zahtevanih donosov na svoj dolg v posameznem
bonitetnem razredu.
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Slika 2: Prikaz modelskega SCR za kreditno tveganje za izbrane državne obveznice glede na
trajanje

Vir: EIOPA, Bloomberg, lastni izračuni.
Analiza gibanja kreditnih pribitkov držav EEA je pokazala, da s strani standardnega
modela Solventnosti 2 preferirani naložbeni razred državnih obveznic kot celota še zdaleč
ni neobčutljiv na stresne razmere. V najbolj grobem približku ga je treba razdeliti na vsaj
dva dela: tvegani in netvegani del. Netvegani del je lahko sestavljen le iz držav z najboljšo
bonitetno oceno in s stabilnimi izgledi, države v slabšem ekonomskem položaju pa so glede
tveganja v stresnih razmerah bliže razredu navadnih obveznic kot pa netveganemu razredu.
Za pravo oceno lastnega tveganja in solventnostne pozicije je treba tako kapitalske zahteve
za tvegani del državnih dolžniških naložb korigirati navzgor k območju kapitalskih zahtev,
kot jih standardni model Solventnsti 2 predvideva za navadne obveznice.
Podobno obravnavo dolžniških naložb zagovarja tudi kapitalski model, ki ga uporablja
bonitetna hiša S&P. Ta preferenčno obravnava le državne vrednostne papirje z bonitetno
oceno AAA in zanje ne predvidi kapitalskih zahtev, drugim dolžniškim naložbam pa ne glede
na razred predpiše kapitalske zahteve.
Tabela 7: Kapitalske zahteve za kreditno tveganje dolžniških instrumentov za ciljano
bonitetno oceno družbe BBB

Vir: S&P.
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3.3 Pregled izbrane literature
Raziskave kažejo, da je standardni model sicer enostavnejši za uporabo, a da ne odraža pravilno
vseh tveganj, ki so jim posamezne zavarovalnice izpostavljene. Interni modeli omogočajo, da
zavarovalnice prilagodijo izračun kapitala lastnim specifikam, hkrati pa določajo kapitalske
uteži skladno z njihovim dejanskim tveganjem. V okviru modula tržnih tveganj in uporabe
internega modela prihaja do največjih razlik predvsem pri obravnavi državnih obveznic EEA
držav. Raziskave kažejo, da standardni model glede na internega podcenjuje tržno tveganje
obveznic z nižjo bonitetno oceno in preceni tveganje tistih obveznic z višjo bonitetno
oceno. Rezultati zadnje študije EIOPA QIS 5, kjer znaša celotni SCR za zavarovalne skupine po
internem modelu približno 80 odstotkov tistega po standardnem modelu (QIS,2011), kažejo
sicer nasprotno sliko, a je bil vzorec sodelujočih zavarovalnic nizek (10 %), izračun SCR pa
agregiran in zato iz tega ni mogoče podati jasnega sklepa.
Na naslednjih dveh slikah prikazujeva rezultate študije (Gatzert, Martin, 2012), v kateri sta
avtorja naredila primerjavo med SCR za različne dolžniške naložbene razrede po standardnem
in internem modelu.
Slika 3: SCR po standardnem in internem modelu za državne EEA obveznice

Vir: Gatzert, Martin, 2012.
S prejšnjih dveh slik je mogoče jasno razbrati, da se za dolžniške finančne instrumente s slabšo
bonitetno oceno izkaže, da je razlika v SCR, izračunana po internem modelu, bistveno višja
od tiste, ki je izračunana po standardnem modelu (Slika 4). Razlika med SCR, izračunanim po
internem in standardnem modelu, je še bistveno bolj izrazita za državne dolžniške finančne
instrumente s slabšo bonitetno oceno (Slika 4, Slika 5). Študija zahtevanega kapitala SCR
vključuje tako kreditno in obrestno tveganje za izbrane naložbe, zato je SCR pozitiven tudi
za državne dolžniške naložbe v okviru standardnega modela. Rezultati omenjene študije so
tako v veliki meri skladni s pričakovanji in z rezultati najine analize. Zavarovalnice bi morale
za pravilno ovrednotenje tveganj iz naslova kreditnega tveganja vsekakor uporabljati
interni model, saj lahko le tako zagotovijo takšno raven varnosti poslovanja, kot jo zahteva
regulator.
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Slika 4: SCR po standardnem in internem modelu za različne dolžniške naložbene razrede

Vir: Gatzert, Martin, 2012.
4 SKLEP
Obveznice držav EEA v eni izmed lokalni valut članic so v okviru trenutnega predloga
Solventnosti 2 obravnavane kot netvegani naložbeni razred, ki ne porablja kapitala
zavarovalnice. Analiza gibanja kreditnih pribitkov držav EEA je pokazala, da s strani
standardnega modela Solventnosti 2 preferirani naložbeni razred državnih obveznic kot
celota še zdaleč ni neobčutljiv na stresne razmere. Standardni model glede analizo gibanja
vrednosti državnih obveznic bistveno podceni tržno tveganje državnih obveznic z nižjo
bonitetno oceno. Ugotovljeno je bilo, da so države v slabšem ekonomskem položaju in z nižjo
bonitetno oceno glede tveganja v stresnih razmerah bliže razredu navadnih obveznic kot pa
netveganemu razredu, ki ga v okviru standardnega modela predlaga EIOPA. Za pravo oceno
lastnega tveganja in solventnostne pozicije je tako treba kapitalske zahteve za tvegani del
državnih dolžniških naložb korigirati navzgor v območje kapitalskih zahtev, kot jih standardni
model Solventnosti 2 predvideva za navadne obveznice. Zavarovalnice bi morale za pravilno
ovrednotenje tveganj iz naslova kreditnega tveganja uporabljati interni model, saj bi lahko
le tako zagotovijo takšno raven varnosti poslovanja, kot jo zahteva regulator.
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SISTEM UČINKOVITEGA UPRAVLJANJA V ZAVAROVALNICI
SYSTEM OF GOVERNANCE IN INSURANCE COMPANIES
VANDA ZORC REMS, KD GROUP, d. d.

POVZETEK
Z vpeljavo direktive Solventnost 2 se bodo morale zavarovalnice spoprijeti s številnimi
novimi regulatornimi zahtevami. Poleg kvantitativnih zahtev, ki jih prinaša prvi steber, in
obveznosti razkritij, ki jih prinaša tretji, so v drugem stebru zajete obsežne zahteve glede
načina organizacije in upravljanja zavarovalniškega poslovanja.
Sistem učinkovitega upravljanja vključuje najmanj pregledno organizacijsko strukturo,
z jasno dodelitvijo in ustrezno ločitvijo odgovornosti ter učinkovit sistem za zagotovitev
prenosa informacij.
Zavarovalnice morajo vzpostaviti sisteme in procese upravljanja tveganj, lastne ocene
tveganj in solventnosti, sistem notranjih kontrol in nadzor ter revizijo poslovanja. Skladno
z določili direktive Solventnost 2 so dolžne vzpostaviti štiri ključne funkcije: upravljanje
tveganj, aktuarsko funkcijo, funkcijo skladnosti in notranjo revizijo.
Zavarovalnice morajo oblikovati pisna pravila v zvezi z obvladovanjem tveganj, notranjim
nadzorom (skladnostjo), notranjo revizijo in – če je relevantno – za zunanje izvajanje.
Zagotavljati morajo izvajanje pravil tudi v praksi. Ta pisna pravila se pregledujejo vsaj enkrat
letno in so predmet predhodne odobritve upravnega ali nadzornega organa.
Upravni in nadzorni organi zavarovalnice morajo vzpostaviti ustrezno komunikacijo z nosilci
ključnih funkcij v podjetju, z vsakim odborom, ki ga ustanovijo, z višjim vodstvom ter od njih
zahtevati informacije in jih po potrebi preizkušati.
ABSTRACT
With the introduction of Solvency II, insurance companies will have to meet a large number
of new requirements. Apart from the quantitative requirements in the first pillar and the
disclosure obligations in the third, the second pillar contains extensive requirements relating
to the way insurers organise their business.
The system of governance shall at least include an adequate transparent organisational
structure with a clear allocation and appropriate segregation of responsibilities and an
effective system for ensuring the transmission of information.
The companies must have in place an effective system of Risk management, Own Risk and
Solvency Assessment (ORSA), Internal Control system and Audit process. Under Solvency II,
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insurance companies must organise the four key functions: Risk – management function,
Actuarial function, Compliance function and Internal Audit function.
Insurance companies shall have written policies in relation to at least risk management, internal
control (compliance), internal audit and, where relevant, outsourcing. They shall ensure that
those policies are implemented. Those written policies shall be reviewed at least annually. They
shall be subject to prior approval by the administrative, management or supervisory body.
The administrative, management or supervisory body of the insurance companies has
appropriate interaction with the key four functions, any committee it establishes, as well as
with senior management in the company, proactively requesting information from them
and challenging that information when necessary.
1 UVOD
Z vpeljavo direktive 2009/138/ES (v nadaljevanju: direktiva Solventnost 2) se bodo
zavarovalnice morale soočiti s številnimi novimi regulatornimi zahtevami. Poleg
kvantitativnih zahtev, ki jih prinaša prvi steber, in obveznosti razkritij, ki jih prinaša tretji, vpeljuje
drugi steber obsežne zahteve glede načina organizacije in upravljanja zavarovalniškega
poslovanja. Tako je v 41. členu direktive Solventnost 2 s področja sistema upravljanja določeno:
»Zavarovalnice in pozavarovalnice morajo imeti na voljo učinkovit sistem upravljanja, ki
zagotavlja dobro in preudarno upravljanje dejavnosti« (Moormann, 2013).
Sicer pa so določila sistema upravljanja (ang. System of Governance) v direktivi Solventnost 2
podana v drugem razdelku 4. poglavja.
Tabela 1: Členi direktive Solventnost 2, v katerih so opredeljene zahteve glede sistema
upravljanja
Člen 41: Splošne zahteve glede upravljanja
Člen 42: Zahteve glede sposobnosti in primernosti oseb, ki dejansko vodijo podjetje ali
imajo druge ključne funkcije
Člen 43: Dokazilo o dobrem namenu
Člen 44: Upravljanje tveganj
Člen 45: Lastna ocena tveganj in solventnosti
Člen 46: Notranji nadzor
Člen 47: Notranja revizija
Člen 48: Aktuarska funkcija
Člen 49: Zunanje izvajanje
Temeljne zahteve o sistemu upravljanja in odgovornosti ključnih funkcij, ki jih prinaša
direktiva Solventnost 2, so v dokumentu podane v členih od 41 do 49. Dodatno in podrobneje
je področje sistema upravljanja urejeno v dokumentu Smernice o sistemu upravljanja, ki so
jih pripravili pri Evropskem organu za zavarovanje in poklicne pokojnine (EIOPA).1
Smernice so začele veljati 1. januarja 2014. Pristojni nacionalni organi bodo dolžni poslati organu EIOPA poročilo
o napredku pri uporabi teh smernic do konca februarja po vsakem končanem letu, prvič do 28. februarja 2015 za
obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014.
1
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2 SPLOŠNE ZAHTEVE GLEDE UPRAVLJANJA (41. ČLEN)
Sistem učinkovitega upravljanja vključuje najmanj pregledno organizacijsko strukturo, z
jasno dodelitvijo in ustrezno ločitvijo odgovornosti ter učinkovit sistem za prenos informacij.
Nadalje mora imeti zavarovalnica vzpostavljeni organizacijsko in operativno strukturo,
katerih cilj je podpreti strateške cilje in poslovanje podjetja.
Naloge, odgovornosti, področja delovanja in obveznosti poročanja štirih ključnih funkcij
morajo biti jasno in pregledno določeni.
Zavarovalnice in pozavarovalnice (v nadaljevanju: zavarovalnice) morajo imeti oblikovana
pisna pravila v zvezi z obvladovanjem tveganj, notranjim nadzorom (skladnostjo), notranjo
revizijo in, če je relevantno, za zunanje izvajanje. Zagotavljati morajo udejanjanje pravil tudi v
praksi. Ta pisna pravila se pregledujejo vsaj enkrat letno in so predmet predhodne odobritve
upravnega ali nadzornega organa.
Zavarovalnica mora ustrezno dokumentirati sklepe, sprejete na ravni njenega upravnega ali
nadzornega organa, in način upoštevanja informacij iz sistema obvladovanja tveganj.
Nadalje se pričakuje redno sodelovanje med upravnimi in nadzornimi organi ter nosilci
ključnih funkcij. Upravni in nadzorni organi zavarovalnice morajo vzpostaviti ustrezno
komunikacijo z vsakim odborom, ki ga ustanovijo, ter z višjim vodstvom in drugimi nosilci
ključnih funkcij v podjetju, od njih zahtevati informacije in jih po potrebi preizkušati.
Slika 1: Sistem upravljanja tveganj
Ključne funkcije
upravljanje tveganj

Sistemi in procesi
upravljanje tveganj

aktuarska funkcija
skladnost

lastna ocena tveganj in
solventnosti
sistem internih kontrol

notranja revizija

nadzor in revizija poslovanja

Zahteve
transparentna struktura
organizacije
funkcijska razdelitev področij
redno pregledovanje in preverjanje
delovanja sistema
obvladovanje nepretrganega
poslovanja
Dokumenti
politike
poročila
zapisi

Vir: Schaffrath-Chanson, T.: Risk Goverance, MunichRE, July 2013.
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3 ZAHTEVE GLEDE SPOSOBNOSTI IN PRIMERNOSTI OSEB, KI VODIJO DRUŽBO
ALI SO NOSILCI KLJUČNIH FUNKCIJ (»FIT & PROPER« ZAHTEVE, 42. ČLEN DIREKTIVE)
Zavarovalnice morajo zagotoviti, da osebe, ki dejansko vodijo podjetje ali imajo druge
ključne funkcije, ves čas izpolnjujejo naslednje zahteve:
a) njihova strokovna usposobljenost, znanje in izkušnje so ustrezni za dobro in preudarno
upravljanje (sposobnost) in
b) so osebe dobrega ugleda in integritete (primernost).
Osebe, ki vodijo zavarovalnico ali imajo druge ključne funkcije – vključno s člani upravnega
ali nadzornega organa družbe –, morajo odlikovati ustrezna strokovna usposobljenost,
znanje in izkušnje, tako da je podjetje strokovno vodeno, upravljano in nadzorovano.
Člani upravnega ali nadzornega organa morajo imeti ustrezno znanje in izkušnje vsaj o:
• zavarovalnih in finančnih trgih,
• poslovni strategiji in poslovnemu modelu,
• sistemu upravljanja,
• finančni in aktuarski analizi ter
• zakonodajnemu okviru in zahtevah.
Zavarovalnica v oceno o primernosti osebe, ki vodi družbo ali je nosilec ključnih funkcij,
vključi oceno njene poštenosti in finančne trdnosti na podlagi ustreznih dokazov o njenem
značaju, osebnem vedenju in poslovnem ravnanju, vključno z morebitnimi kazenskimi,
finančnimi in nadzornimi vidiki.
Družba mora pripraviti usmeritve in postopke za oceno sposobnosti in primernosti oseb, ki
vodijo zavarovalnico.
4 ŠTIRI KLJUČNE FUNKCIJE
Skladno z določili direktive Solventnost 2 morajo imeti zavarovalnice znotraj sistema
upravljanja vzpostavljene naslednje štiri ključne funkcije:
• upravljanje tveganj,
• aktuarsko funkcijo,
• skladnost in
• notranjo revizijo.
Funkcija znotraj sistema upravljanja pomeni interno sposobnost za opravljanje praktičnih
nalog (direktiva Solventnost 2, 13. člen, 29. odstavek). Funkcija ne pomeni nujno specifične
osebe ali oddelka, ki se mu poveri opravljanje dejavnosti. O načinu organizacije ključnih
funkcij zavarovalnice odločajo same – funkcije so lahko organizirane centralizirano ali
decentralizirano, neodvisno od drugih področij ali integrirano.
Osebe, ki so nosilci ključnih funkcij v zavarovalnici, naj bi izpolnjevali naslednje zahteve
glede sposobnosti in primernosti:
• strokovna usposobljenost in praktične izkušnje, zahtevane za funkcijo,
• analitične spretnosti in pristojnost za reševanje problemov,
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•
•

sposobnost komunikacije z vsemi ljudmi na vseh ravneh organizacije,
neoporečno ravnanje in ugled osebe.

Za namen učinkovitega upravljanja tveganj je treba v družbi zgraditi sistem treh obrambnih linij.
Prvo obrambno linijo predstavljajo posamezna poslovna področja, ki pri svojem poslovanju
odgovorno in aktivno upravljajo s tveganji. Področja so odgovorna za učinkovito delovanje
notranjih kontrol in izvajanje poslovnih aktivnosti v skladu s predpisanimi limiti, politikami
in postavljenimi strateškimi cilji.
Upravljanje tveganj, aktuarska funkcija in funkcija skladnosti tvorijo drugo obrambno linijo.
Njihova naloga je predvsem spremljati in obvladovati vsa tveganja na agregatni ravni ter
kontrolirati upravljanje tveganj na operativnih ravneh.
Kot tretja obrambna linija nastopa notranja revizija, ki redno pregleduje vse postopke in
aktivnosti upravljanja v družbi.
4.1 Funkcija upravljanja tveganj (44. člen direktive solventnost 2)
Sistem upravljanja tveganj mora biti učinkovit in dobro integriran v organizacijsko strukturo
in procese odločanja zavarovalnice ter mora ustrezno upoštevati osebe, ki dejansko vodijo
družbo ali imajo druge ključne funkcije.
Z učinkovitim sistemom upravljanja tveganj razumemo strategije, procese in postopke
poročanja, ki so potrebni:
• za neprekinjeno odkrivanje, merjenje, spremljanje, upravljanje in poročanje,
• pri nastalih in potencialnih tveganjih in njihovih medsebojnih odvisnostih,
• na ravni posameznega tveganja in na agregatni ravni.
Sistem upravljanja tveganj obsega tveganja, ki so vključena v izračun zahtevanega
solventnostnega kapitala zavarovalnice (tveganja iz pogodb življenjskega, neživljenjskega,
zdravstvenega zavarovanja, tržna, kreditna in operativna tveganja), in tveganja, ki niso ali
niso popolnoma vključena v tak izračun.
Sistem upravljanja tveganj zajema najmanj naslednja področja:
• spremljanje zavarovanj in oblikovanje rezervacij,
• upravljanje sredstev – obveznosti,
• naložbe, zlasti izvedene finančne instrumente in podobne obveznosti,
• likvidnost in upravljanje tveganja koncentracije,
• pozavarovanje in druge tehnike za zmanjševanje tveganj.
V okvir upravljanja tveganj po področjih spada tudi priprava pisnih pravil, politik obvladovanja
tveganj. Zavarovalnica naj bi s politikami obvladovanja tveganj pokrila najmanj poprej
omenjena področja in vsebine.
V politikah obvladovanja tveganj zavarovalnica:
a) opredeli kategorije tveganj in metode za merjenje,
b) opiše, kako obvladuje posamezne kategorije, področja tveganj in kakršnakoli morebitna
združevanja tveganj,
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c) opiše povezanost z oceno celotnih solventnostnih potreb iz v prihodnost usmerjene
ocene lastnih tveganj (na podlagi načela ORSA), predpisanih kapitalskih zahtev in
omejitev dovoljenega tveganja podjetja,
d) določi meje (limite) dovoljenega tveganja v vseh kategorijah tveganj v skladu s splošno
pripravljenostjo zavarovalnice za prevzem tveganj ter
e) opiše pogostost in vsebino rednih stresnih testov ter okoliščine, ki bi upravičile ad hoc
stresne teste.
Ključne naloge funkcije upravljanja tveganj so torej (Moormann, 2013):
1. vseobsegajoča koordinacija in kontrola nalog s področja upravljanja tveganj,
2. merjenje in ocenjevanje izpostavljenosti tveganjem in zgodnja identifikacija potencialnih
prihodnjih tveganj,
3. poročanje upravnemu odboru.
Izvajalec funkcije upravljanja tveganj je odgovoren za pripravo navodil, strategije in
metodologije procesa odkrivanja, merjenja, spremljanja, upravljanja ter za poročanje o
tveganjih, ki jim je družba izpostavljena.
Nadalje je upravljanje tveganj odgovorno za izračunavanje kapitalskih zahtev, za določanje
in upravljanje profila tveganosti.
Ob koordinaciji aktivnosti upravljanja tveganj je nosilec te funkcije odgovoren za identifikacijo
potencialnih tveganj in pripravo predlogov protiukrepov za zmanjševanje tveganj s strani
organov upravljanja.
Področje upravljanja tveganj je odgovorno za izvedbo poročanja, ki vključuje tudi kvalitativno
in kvantitativno predstavitev tveganj, ki jim je družba izpostavljena, vključno s klasifikacijo in
oceno izpostavljenosti posameznim tipom tveganj.
Nadalje je treba organom upravljanja poročati o rezultatih v prihodnost usmerjene lastne
ocene tveganj (ORSA). Nosilec funkcije sodeluje pri pripravi strategije prevzemanja tveganj
in sooblikuje apetit do tveganj, določa obseg prevzemanja tveganj v družbi.
Če se zavarovalnica odloči za uporabo lastnega modela, funkcija upravljanja tveganj v skladu
s petim odstavkom 44. člena direktive Solventnost 2 prevzema tudi naloge oblikovanja in
izvajanja notranjega modela, preizkušanje in validiranje notranjega modela, analiziranje
izvajanja notranjega modela ter pripravo zbirnih poročil za potrebe upravnih in nadzornih
organov zavarovalnice.
Nosilci funkcije upravljanja tveganj morajo izkazovati sposobnost in primernost za
zasedbo funkcije, zaželeno pa je tudi strokovno znanje s področja matematike oziroma
aktuaristike.
4.2 Funkcija skladnosti (46. člen direktive Solventnost 2)
Zahteve za funkcijo skladnosti, ki predstavlja del notranjega kontrolnega sistema (notranjega
nadzora) podjetja, so opredeljene v 46. členu direktive Solventnost 2.
• Interni kontrolni sistem obsega najmanj naslednja tri področja:
• administrativne in računovodske postopke,
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•

sistem notranjih kontrol ter
ustrezne sisteme poročanja na vseh organizacijskih ravneh podjetja.

Poleg rednega nadzora nad sistemom notranjih kontrol ima funkcija skladnosti naslednja tri
ključna področja odgovornosti (Moormann, 2013):
1. kontrola tveganj skladnosti,
2. zgodnje odkrivanje (ang. Early warning),
3. svetovalna funkcija upravnim organom.
Skladno z vpeljanimi metodologijami je nosilec funkcije skladnosti odgovoren za kontrolo
tveganja skladnosti, ki obsega ustrezno odkrivanje, merjenje, spremljanje, upravljanje in
poročanje tveganj. Tveganje skladnosti je opredeljeno kot tveganje, ki nastane zaradi pravnih
ali regulatornih ukrepov, finančnih izgub ali izgube ugleda, nastalih zaradi neskladnosti
podjetja s pravnimi, zakonodajnimi regulatornimi okviri.
Vsaka kršitev zakona v zavarovalnici mora biti raziskana, o kršitvah je treba poročati
upravnemu organu, v določenih primerih pa tudi zavarovalniškemu regulatorju.
V smislu zgodnjega odkrivanja problemov mora funkcija skladnosti vključiti v načrt svojega
dela zgodnje odkrivanje prihodnjih sprememb zakonodajnega (pravnega) okolja in njegov
vpliv na zavarovalnico.
Tretja pomembna funkcija skladnosti obsega svetovanje, seznanitev upravnih, upravljalnih
in nadzornih organov glede skladnosti z zakoni in drugimi predpisi, ki so bili sprejeti v skladu
z direktivo Solventnost 2. Svetovalna vloga obsega tudi pripravo pravil, usposabljanje ljudi
za skladnost s pravnimi predpisi. Ključna je tudi vloga funkcije skladnosti pri upravljanju
operativnih tveganj.
Funkcije skladnosti se ne sme enačiti z delom pravne službe, ki se primarno ukvarja z
operativnimi nalogami, ne nosi pa odgovornosti za preventivo in kontrolo. Zaželeno je, da
ima nosilec funkcije skladnosti ob zahtevanih sposobnostih in primernosti za to funkcijo
tudi strokovno znanje s področja prava.
4.3 Notranja revizija (47. člen direktive Solventnost 2)
V nasprotju z drugimi ključnimi funkcijami notranja revizija ne opravlja del in nalog operativne
narave. Zagotovljeni morata biti neodvisnost in nepristranskost njenega delovanja. Notranja
revizija predstavlja tretjo obrambno linijo podjetja.
Odgovornosti funkcije notranje revizije so določene s 47. členom direktive Solventnost 2:
»Funkcija notranje revizije vključuje oceno tega, ali so notranji sistem nadzora podjetja in
drugi elementi sistema upravljanja ustrezni in učinkoviti. Vse ugotovitve in vsa priporočila
notranje revizije se poročajo upravnim, upravljalnim ali nadzornim organom«.
Torej sta glavni nalogi notranje revizije (Moormann, 2013):
1. nadzor in
2. poročanje.
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V splošnem mora notranja revizija pregledati vse dejavnosti podjetja. Solventnost 2 pa še
posebej poudarja nadzor operativnega izvajanja, učinkovitost sistema upravljanja in sistema
notranjih kontrol. Pri tem sta za delo notranje revizije ključni objektivnost in neodvisnost od
drugih področij dela.
Področja, ki so predmet pregleda notranje revizije:
• učinkovitost procesov in notranjih kontrol,
• skladnost pravil, navodil in zahtev za nadzor nad tveganji,
• pogostost in ustrezna frekvenca poročil,
• razpoložljivost in zanesljivost IT sistemov.
Notranja revizija vzpostavi, izvaja in vzdržuje revizijski načrt (plan pregledov), v katerem so
opisane revizije, ki naj bi bile izvedene v ustreznem časovnem obdobju (praviloma eno leto),
ob upoštevanju vseh dejavnosti in celotnega sistema upravljanja zavarovalnice.
Notranja revizija lahko opravlja tudi svetovalno funkcijo posameznim področjem dela, pri
čemer ne sme trpeti neodvisnost dela notranje revizije. Neodvisnost se lahko zagotovi tudi
z rotacijo zaposlenih pri delih in nalogah notranje revizije.
Po opravljenem delu notranja revizija izda upravnemu ali nadzornemu organu poročilo,
ki zajema ugotovitve in priporočila, vključno z opredelitvijo predvidenega časovnega
obdobja, v katerem bodo pomanjkljivosti odpravljene, oseb, ki so odgovorne za odpravo
pomanjkljivosti, ter informacije o izpolnitvi priporočil revizorjev.
Glede na to, da delo notranje revizije obsega pregled učinkovitosti sistema upravljanja in tudi
pregled dela ostalih treh ključnih funkcij, so za delo v notranji reviziji primerni posamezniki
s širokim znanjem in izkušnjami.
4.4 Aktuarska funkcija (48. člen direktive Solventnost 2)
Zahteve za aktuarsko funkcijo kot eno izmed ključnih funkcij sistema upravljanja v
zavarovalnici so opredeljene v 48. členu direktive Solventnost 2. Ta funkcija pokriva širok
spekter odgovornosti, načeloma pa jih lahko strnemo v tri področja (Moormann, 2013):
1. koordinacija in kontrola izračuna zavarovalno-tehničnih rezervacij, vključno z
metodologijo, predpostavkami in podatki,
2. podpora funkciji upravljanja tveganj,
3. poročanje.
V skladu s smernicami sistema upravljanja se mora v zavarovalnici doseči jasno razmejitev
odgovornosti. Aktuarska funkcija ni odgovorna za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij,
ampak za koordiniranje in kontrolo procesa izračunavanja zavarovalno-tehničnih rezervacij,
za oceno uporabljenih metod, orodja in podatkov.
Zavarovalnice zagotovijo učinkovito in trajno aktuarsko funkcijo, ki:
• koordinira izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij,
• zagotovi ustreznost uporabljenih metod in osnovnih modelov ter tudi predpostavk,
narejenih pri izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij,
• oceni ustreznost in kakovost podatkov, IT sistemov, uporabljenih pri izračunu zavarovalnotehničnih rezervacij,
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primerja najboljše ocene z izkušnjami,
nadzira izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij v primerih, ko izračun le-teh temelji na
najboljših ocenah oziroma približkih,
poda mnenje o ustrezni ureditvi pozavarovanja in prevzemanja pozavarovalnih tveganj,
poda mnenje o splošni politiki prevzemanja tveganj, predvsem zavarovalnega tveganja,
sodeluje pri implementaciji in izvajanju sistema upravljanja tveganj, zlasti pri razvoju,
uporabi in spremljanju ustreznosti modelov za izračun kapitalskih zahtev in pri izvedbi
lastne ocene tveganj in solventnosti,
obvešča upravne, upravljalne ali nadzorne organe o zanesljivosti in ustreznosti izračuna
zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Glede na nabor nalog, ki jih prevzema aktuarska funkcija, slednja predstavlja pomembno
podporo funkciji upravljanja tveganj s pripravo ustreznih izvedenskih mnenj. Sodeluje pri
izračunih in modeliranju prevzemanja rizikov ob sprejemu v zavarovanje, razvija aktuarske
metode pri izračunavanju lastnega kapitala in kapitalskih zahtev. Poleg tega aktuarska funkcija
podaja mnenje o ustreznosti pozavarovanja in prevzemanja pozavarovalnih tveganj.
Če se zavarovalnica odloči za razvoj notranjega modela kapitala po Solventnosti 2, aktuarska
funkcija pripravi poglobljeno analizo uporabe modela in tudi sodeluje pri njegovem razvoju.
Sodelovanje aktuarske funkcije in funkcije upravljanja tveganj je zelo pomembno pri
izdelavi lastne ocene tveganj in solventnosti – ORSA. Potrditev ustreznosti izračunavanja
zavarovalno-tehničnih rezervacij v skladu z določili Solventnosti 2 je pomembna naloga
aktuarske funkcije.
V povezavi z nalogo poročanja se pričakuje redna komunikacija z upravnimi in nadzornimi
organi. Aktuarska funkcija pripravlja letno poročilo s področja poprej naštetih nalog, v
katerem s pomembnimi ugotovitvami seznanja organe upravljanja in nadzora.
Aktuarsko funkcijo izvajajo osebe, ki izkazujejo sposobnost in primernost za opravljanje
nalog ter imajo ustrezno znanje iz aktuarske in finančne matematike.
Delo in naloge vseh štirih ključnih funkcij se med seboj prepletajo, kot je prikazano na Sliki 2.
Slika 2: Sistem treh obrambnih linij in medsebojna prepletenost ključnih funkcij

Vir: Schaffrath-Chanson, T.: Risk Goverance, MunichRE, July 2013.
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5 ZUNANJE IZVAJANJE (49. ČLEN DIREKTIVE SOLVENTNOST 2)
Izločeni posel je funkcija oziroma aktivnost zavarovalnice, dana v zunanje izvajanje, ki je
ključna oziroma pomembna za poslovanje zavarovalnice. Zavarovalnica ostane v celoti
odgovorna za izpolnjevanje vseh svojih obveznosti v okviru direktive Solventnost 2, kadar
oddaja funkcije ali kakršnekoli dejavnosti zavarovanja ali pozavarovanja v zunanje izvajanje
(izločeni posel).
Zunanje izvajanje ključnih ali pomembnih operativnih funkcij ali dejavnosti ne sme potekati
tako, da bi se:
• materialno poslabšala kakovost sistema upravljanja zavarovalnice,
• neupravičeno povečalo operativno tveganje,
• zmanjšala sposobnost nadzornih organov, da spremljajo skladnost podjetja z njegovimi
obveznosti,
• ogrozilo stalne in ustrezne storitve imetnikom polic.
Zavarovalnica, ki odda funkcijo v zunanje izvajanje, pripravi pisno politiko za oddajo funkcije
v zunanje izvajanje, v katero vključi pristop in postopke za oddajo funkcij od začetka do
konca pogodbe.
6 LASTNA OCENA TVEGANJ IN SOLVENTNOSTI (45. ČLEN DIREKTIVE SOLVENTNOST 2)
Osnovne zahteve lastne ocene tveganj in solventnosti so podane v 45. členu direktive
Solventnost 2. Dodatno je področje lastne ocene tveganj urejeno v dokumentu EIOPA, in
sicer v Smernicah o v prihodnost usmerjeni lastni oceni tveganj podjetja (na podlagi načel
ORSA).2
Kot je določeno v smernicah, zavarovalnica s primernimi in ustreznimi tehnikami razvija
postopke za v prihodnost usmerjeno lastno oceno tveganj, prilagojeno naravi, organizacijski
strukturi in sistemu upravljanja tveganj, ob upoštevanju narave, obsega in celovitosti tveganj,
povezanih z dejavnostjo.
Pomembno je, da upravni ali nadzorni organ zavarovalnice pozna vsa pomembna tveganja,
s katerimi se srečuje podjetje, ne glede na to, ali so tveganja zajeta v izračun zahtevanega
solventnostnega kapitala ter količinsko opredeljiva ali ne. Upravni in nadzorni organ
zavarovalnice prevzame dejavno vlogo pri v prihodnost usmerjeni lastni oceni tveganj,
vključno z usmerjanjem načina izvajanja ocene in preverjanja rezultatov.
Zavarovalnica ima vsaj naslednjo dokumentacijo o v prihodnost usmerjeni lastni oceni
tveganj:
a) politiko za v prihodnost usmerjeno lastno oceno tveganj,
b) evidenco vseh v prihodnost usmerjenih lastnih ocen tveganj,
c) notranje poročilo o vseh v prihodnost usmerjenih lastnih ocenah tveganj in
d) nadzorno poročilo o v prihodnost usmerjeni lastni oceni tveganj.
Smernice so začele veljati 1. januarja 2014. Pristojni nacionalni organi bodo dolžni poslati organu EIOPA poročilo
o napredku pri uporabi teh smernic do konca februarja po vsakem končanem letu, prvič do 28. februarja 2015 za
obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014.
2
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Upravni ali nadzorni organ zavarovalnice odobri politiko za v prihodnost usmerjeno lastno
oceno tveganj. Ta politika vključuje vsaj:
• opis procesov in postopkov, vzpostavljenih za izvedbo v prihodnost usmerjene lastne
ocene tveganj,
• upoštevanje povezave med profilom tveganj, odobrenimi mejami dovoljenega tveganja
in celotnimi solvetnostnimi potrebami ter
• informacije o:
- načinu in pogostosti izvajanja stresnih testov, analiz občutljivosti, povratnih stresnih
testov ali drugih ustreznih analiz,
- standardih kakovosti podatkov ter
- pogostosti ocene in utemeljitvi njene ustreznosti, zlasti ob upoštevanju profila tveganj
podjetja in nestanovitnosti njegovih celotnih solventnostnih potreb glede na njegovo
višino kapitala ter
- čas izvedbe v prihodnost usmerjene lastne ocene tveganj in okoliščine, ki bi sprožile
potrebo po v prihodnost usmerjeni lastni oceni tveganj zunaj rednih časovnih
okvirov.
Zavarovalnica ustrezno evidentira in notranje dokumentira vse v prihodnost usmerjene
lastne ocene tveganj in njihove izračune.
Zavarovalnica zagotovi oziroma sporoči vsem ključnim zaposlenim rezultate in ugotovitve v
prihodnost usmerjene lastne ocene tveganj, potem ko postopek in rezultate odobri upravni
ali nadzorni organ.
Zavarovalnica nadzorno poročilo o v prihodnost usmerjeni lastni oceni tveganj predloži
regulatorju, potem ko ga pregleda in odobri upravni ali nadzorni organ. Nadzorno poročilo
naj vključuje vsaj:
• kakovostne in količinske rezultate v prihodnost usmerjene ocene ter ugotovitve, ki jih
sprejme podjetje na podlagi teh rezultatov,
• uporabljene metode in glavne predpostavke ter
• če je ustrezno glede na uvedene pragove (limite), primerjavo med celotnimi
solventnostnimi potrebami, regulatornimi kapitalskimi zahtevami in lastnimi viri sredstev
podjetja.
V okviru te ocene zavarovalnica analizira, ali bo neprekinjeno izpolnjevala regulativne
kapitalske zahteve iz Solventnosti 2, pri čemer naj ocena vključuje vsaj:
• možne prihodnje pomembne spremembe profila tveganj,
• količino in kakovost njenih lastnih virov sredstev za celotno obdobje poslovnega
načrtovanja,
• sestavo lastnih virov sredstev po razredih in kako se ta sestava lahko spremeni zaradi
odkupa, odplačila ali datumov zapadlosti med obdobjem poslovnega načrtovanja.
Zavarovalnica upošteva rezultate v prihodnost usmerjene lastne ocene tveganj in spoznanja,
pridobljena med postopkom izvedbe te ocene, vsaj pri:
• upravljanju s kapitalom,
• poslovnem načrtovanju,
• razvoju in oblikovanju produktov.
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7 POSEBNE ZAHTEVE GLEDE UPRAVLJANJA SKUPINE
Določila smernic o sistemu učinkovitega upravljanja veljajo za zavarovalnice na ravni
posamezne zavarovalnice in na ravni skupine, pri čemer so za zavarovalnice, ki delujejo v
okviru skupine, v smernicah dodane še posebne zahteve.
Odgovorni subjekt v zavarovalniški skupini ali zavarovalnem holdingu določi ustrezne
zahteve glede notranjega upravljanja v skupini, ki ustreza strukturi, poslovanju in tveganjem
skupine in njenih povezanih subjektov, ter ob upoštevanju ustrezne strukture in organizacije
obvladovanja tveganj na ravni skupine določi jasno razdelitev odgovornosti med vsemi
subjekti v skupini.
Odgovorni subjekt v zavarovalniški skupini ali zavarovalnem holdingu:
• vzpostavi ustrezno in učinkovito orodje, postopke in odgovornosti, ki mu omogočajo
nadzor in usmerjanje delovanja sistema obvladovanja tveganj in notranjega nadzora na
ravni posameznega subjekta,
• vzpostavi hierarhijo poročanja v skupini in učinkovite sisteme za zagotovitev pretoka
informacij v skupini od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol,
• dokumentira in obvesti vse subjekte v skupini o orodju, ki se uporablja za opredelitev,
merjenje, spremljanje, upravljanje in poročanje o vseh tveganjih, ki jim je skupina
izpostavljena,
• upošteva interese vseh subjektov iz skupine in kako ti interesi dolgoročno prispevajo k
skupnemu namenu skupine kot celote.
Odgovorni subjekt v svojem sistemu obvladovanja tveganj upošteva tveganja na ravni
posameznega subjekta in na ravni skupine ter njihovo medsebojno odvisnost. Še zlasti:
• tveganja dobrega ugleda in tveganja, ki izhajajo iz transakcij znotraj skupine in
koncentracije tveganj, vključno s tveganjem okužbe na ravni skupine,
• soodvisnost tveganj, ki izhajajo iz poslovanja prek različnih subjektov in v različnih
zakonodajnih okvirih,
• tveganja, povezana s subjekti tretjih držav,
• tveganja, povezana z nenadzorovanimi subjekti,
• tveganja, povezana z drugimi nadzorovanimi subjekti.
Odgovorni subjekt v skupini svoje obvladovanje tveganj na ravni skupine podpre z ustreznimi
postopki za opredelitev, merjenje, obvladovanje in spremljanje tveganj ter za poročanje o
tveganjih, ki so jim ali bi jim lahko bili izpostavljeni skupina in posamezni subjekti.
Odgovorni subjekt poskrbi, da struktura in organizacija obvladovanja tveganja skupine ne
zmanjšata pravne sposobnosti podjetja za izpolnjevanje njegovih pravnih, regulativnih in
pogodbenih obveznosti.
8 SKLEP
Zahteve direktive Solventnost 2 prinašajo precej izzivov za prihodnjo organizacijo upravljanja
in poslovanja zavarovalnic. Nekatere določbe bo mogoče izpeljati laže ali so bile že vpeljane,
zahtevnejše delo pa zavarovalnice predvidoma čaka na področju v prihodnost usmerjene
lastne ocene tveganj (ORSA).
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Prav ob koncu priprave članka je slovenski regulator zavarovalnega trga poslal zavarovalnicam
v branje prvi predlog sprememb Zakona o zavarovalništvu z dopolnili, ki jih prinašajo direktiva
Solventnost 2 in smernice za pripravo na Solventnost 2 EIOPA. V prvem predlogu sprememb
so povzeta predvsem določila direktive in smernic za področje sistema upravljanja, v manjši
meri pa določila, smernice o v prihodnost usmerjeni lastni oceni tveganj.
Ocenjujem, da se je regulator zavarovalnega trga odločil za postopno uvajanje določil
Solventnosti 2 na slovenskem zavarovalnem trgu. V ta namen in s ciljem, da pa bodo
zavarovalnice leto 2016 pričakale pripravljene na novo direktivo, pa predlog zakona
prinaša zahtevo po pripravi načrta prilagajanja Solventnosti 2. Zavarovalnica o sprejemu
in spremembi načrta prilagajanja Solventnosti 2 poroča regulatorju, nato pa s kvartalnim
spremljanjem poroča o udejanjanju načrta v praksi.
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KAKŠNA BI MORALA BITI VSEBINA ZAVAROVALNIH POGODB V PRIHODNOSTI?
HOW SHOULD INSURANCE POLICY LOOK LIKE IN THE FUTURE?
DR. MILE BIJELIĆ, NEODVISNI SVETOVALEC ZA PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA, ZAGREB

POVZETEK
Zavarovalnice bi morale v prihodnosti, če tega še niso storile, korenito poenostaviti zavarovalne
pogoje. To pomeni, da bi morali slednji biti jasni in razumljivi povprečnemu potrošniku/
sklenitelju zavarovanja. Hkrati bi to pomenilo, da bi bili zavarovalni polici priloženi samo
eni zavarovalni pogoji. Ti bi morali vsebovati samo tista določila, ki bi se nanašala samo na
predmetno zavarovalno polico in se uporabljala samo zanjo. S stališča potrošnika/sklenitelja
zavarovanja bi bilo bolje, da bi si zavarovalno pogodbo lahko oblikoval individualno (na
fakultativni osnovi) kot celoto (brez prilog). Tudi tako sklenjena zavarovalna pogodba bi
morala vsebovati le tista določila, ki bi se nanašala samo na predmetno pogodbo. Da bi
sklepanje zavarovanj lahko potekalo tako, morajo zavarovalnice – nekatere v večjem, druge
v manjšem obsegu – opraviti revizijo svojih zavarovalnih pogojev. Predvsem natančneje in
jasneje bi morale biti opredeljene obveznosti zavarovalnice na področju izplačila škod in
zavarovalnih vsot. Vse vrste zavarovanj je treba, kjer se to še ne dela, sklepati na podlagi pisne
ponudbe za zavarovanje. V tem primeru se ne bi moglo zgoditi, da sklenitelj zavarovanja
ne bi bil seznanjen s tem, kakšne vse vrste zavarovanj lahko sklene, kako in pred katerimi
tveganji se lahko zavaruje, ter z vsem drugim, kar se nanaša na posamezno zavarovanje.
Pisno je namreč potrdil, kaj želi zavarovati in česa ne. Takšen pristop k sklepanju zavarovanja
nam omogoča računalniška tehnologija, ki si hitro utira pot in obenem znižuje stroške. S
takšnim pristopom k sklepanju poslov se izboljšuje kakovost zavarovalniških storitev,
obenem se pomembno zmanjšajo morebitni nesporazumi med skleniteljem zavarovanja/
oškodovancem/zavarovancem in zavarovalnico.
ABSTRACT
Insurers should, in the future (if they didn't do it by now either individually or as a whole),
simplify insurance terms and conditions under which they conduct certain types of insurance.
To simplify them means make them clear and easy to understand for each individual customer
– insurance buyer. At the same time it should also mean that each insurance policy would be
followed by single insurance terms and conditions related to the policy in question. Terms
and conditions attached to a policy as its integral part should contain clauses relevant to
the policy in question. But from the insurance buyer or customer viewpoint better solution
would be that each insurance contract should be tailor made (on facultative basis) as a whole
(without any appendices). Contract should contain only terms and conditions relevant and
applicable to it. In order to arrange insurance in such way insurers should revise their insurance
terms and conditions (in larger or lesser extent). What needs to be regulated more clearly
and with more details is insurers liability in the area of loss compensation and payment of
the sums insured. Each type of insurance should be (where this is not the case) concluded
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on the basis of written insurance offer. In that case it should not happen that policyholder
was not familiar with all the details, for example what can be insured, against what risks and
everything else connected to the insurance in question because policyholder will, in written
form, choose what he wants/doesn't want to insure against. The above mentioned approach
in arranging insurance is possible by using computer technology which is developing very
fast and cutting costs at the same time.
With this approach to arranging insurance quality of insurance business would be improved
and misunderstandings between policyholder/injured parties/insureds and insurer would
be significantly reduced.
1 UVOD
Zavarovanje je dejavnost, ki pravnim in fizičnim osebam zagotavlja ekonomsko zaščito pred
tveganji, ki lahko privedejo do nastanka škode na stvareh, iz različnih vrst odgovornosti pa
tudi na osebah. Zavarovanje se po dejavnosti uvršča v nematerialno, tj. najbolj zapleteno
obliko trgovine. Zavarovalnica se na podlagi sklenjene pogodbe o zavarovanju obveže, da
bo za določeni znesek zavarovalne premije pokrila posamezno tveganje tudi v primeru
nastanka škodnega dogodka, in sicer da bo v skladu s sklenjeno zavarovalno pogodbo
izplačala škodo ali zavarovalno vsoto. S prenosom tveganja na zavarovalnico si zavarovana
pravna oseba zagotovi varnost pri svojem poslovanju, fizična oseba (posameznik ali družina)
pa eksistenčno varnost. Gerathewohl1 navaja: »S prenosom tveganja na zavarovalnico
zavarovanec svoje spremenljive stroške spremeni v fiksne stroške, ekonomske posledice
nastopa morebitnega škodnega dogodka pa prenese na zavarovalnico.« Prenos tveganja
na zavarovalnico se izvede s sklenitvijo zavarovalne pogodbe, ki je strogo formalne narave.
To pomeni, da velja samo tisto, kar je pisno dogovorjeno s posamezno pogodbo. Glede
na predmet zavarovanja in tveganja, pred katerimi se sklenitelj zavarovanja želi zavarovati
(prenesti določena tveganja na določenih predmetih zavarovanja na zavarovalnico),
je za oba pogodbena partnerja sklepanje zavarovalne pogodbe zahtevno delo, sploh
če zavarovalno pogodbo sklepata prvič. Zato je zelo pomembno, da oseba, ki sklepa
zavarovanje prvič, sklene kakovostno zavarovanje. To pomeni, da po lastni presoji ali na
podlagi svetovanja strokovnjakov, vendar v okviru svojih finančnih zmožnosti, izbere
najprimernejše zavarovanje. Na zavarovalnico tako prenese tista tveganja, ki bi lahko, če
bi nastala, pripeljala do škode, ki bi lahko ogrozila varnost poslovanja pravnih subjektov
ali obstoj prebivalcev. Sklenitev zavarovalne pogodbe, podaljšanje ali obnova zavarovanja
za prihodnje zavarovalno obdobje je veliko preprostejše oziroma vzame veliko manj časa
kot morebitnega posredovanja določenih strokovnjakov. V nadaljevanju bo obravnavano
kakšna je vsebina zavarovalne pogodbe danes, pogledali pa bomo tudi, kaj bi morala
zavarovalna pogodba obsegati v prihodnosti.
2 Vsebina zavarovalne pogodbe danes
Zavarovalniški trg je sestavljen iz več elementov, najpomembnejši pa so potencialni
zavarovanci, in sicer pravne in fizične osebe. Da ta trg lahko deluje, morajo na njem delovati
Gerathewohl, K.,: Rückversicherung Grundlagen und Praxis, Band I, Verlag Versicherungswirschaft e. V. Karlsruhe,
1976, str. 22.
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zavarovalnice (in pozavarovalnice). Za sklenitev zavarovalnega razmerja sta potrebni dve
pogodbeni stranki, in sicer sklenitelj zavarovanja in zavarovalnica. Sklenitelj zavarovanja
prenese določena tveganja na zavarovalnico s sklenitvijo zavarovalne pogodbe. Da
zavarovalnica lahko sklepa zavarovalne pogodbe, mora pri poslovanju upoštevati nekatere
poslovne akte. Mednje spadajo pogoji zavarovanja in ceniki zavarovalnih premij ali merila
za določanje premijskih stopenj ali zavarovalne premije. Vsaka zavarovalnica glede na posle,
za katere je registrirana, samostojno določa vse pogoje in cenike, na podlagi katerih sklepa
zavarovalne pogodbe. Vse zavarovalnice, ki delujejo na slovenskem zavarovalniškem trgu,
poslujejo na podlagi različnih zavarovalnih pogojev. Zavarovalnice so jih sprejele glede
na vrsto zavarovanja2 ali skupine zavarovanja, pri posameznih vrstah zavarovanja glede
na način zavarovanja, pri nekaterih vrstah zavarovanja glede na več stopenj zavarovalnih
pogojev, glede na način določanja kritja (tip zavarovalne police) ali na podlagi drugih meril.
V skladu s poslovno politiko in lastnimi odločitvami vsaka zavarovalnica samostojno določi
potrebne zavarovalne pogoje, in sicer predvsem glede na vrsto ter predmet zavarovanja.
Sestavni del vsake pogodbe (zavarovalne police) so zavarovalni pogoji. Zavarovalna pogodba
najpogosteje zajema več vrst zavarovalnih pogojev različnih stopenj, največ pa se jih lahko
pojavi pri požarnem zavarovanju ali nekaterih drugih tveganjih. Pri tovrstnem zavarovanju so
lahko predmet zavarovanja različne vrste stvari, posledično pa tako poznamo različne načine
kritja, in sicer glede višine in širine kritja. Pri zelo redkih vrstah zavarovanja so sestavni del
zavarovalne pogodbe samo eni zavarovalni pogoji. Pri premoženjskih zavarovanjih večina
zavarovalnic za različne vrste zavarovanj uporablja več vrst zavarovalnih pogojev različnih
stopenj. Lahko se zgodi, da se pri določenih vrstah zavarovanja kot sestavni del zavarovalne
police pojavita več kot dve vrsti zavarovalnih pogojev različnih stopenj. Število standardnih
zavarovalnih pogojev, ki bodo sestavni del zavarovalne pogodbe, je odvisno od zavarovanega
predmeta, višine kritja, načina zavarovanja glede širine kritja in tudi drugih elementov.
Na vsebino zavarovalne pogodbe in zavarovalne pogoje imajo potrošniki, tj. zavarovanci
veliko pripomb. Že leta 2005 je Evropska komisija od zavarovalnic, ki poslujejo na območju
Evropske unije, zahtevala, naj svoje zavarovalne pogoje v določenem roku poenostavijo ter
natančno določijo pravice in obveznosti vsake pogodbene stranke oziroma da naj pogoje
prilagodijo tako, da bodo jasni in razumljivi povprečnemu potrošniku/zavarovancu (predlog
je bil podan tudi na Dnevih slovenskega zavarovalništva leta 2005 v Portorožu). Predlani je
na tem dogodku v sklopu omizja prav tako potekala ostra razprava med zavarovalnicami in
predsednico Zveze potrošnikov Slovenije. Slednja je dejala, da zavarovalni pogoji, po katerih
poslujejo zavarovalnice v Sloveniji, niso jasni, natančni, temveč so dvoumni in v njih niso
natančno opredeljene obveznosti zavarovalnice v primeru nastanka škodnega dogodka.
V razpravi je bilo sklenjeno, da bodo zavarovalnice zavarovalne pogoje v določenem roku
spremenile in dopolnile, tako da bodo določila zavarovalne pogodbe jasna in razumljiva
povprečnemu potrošniku/zavarovancu. Nisem seznanjen, ali so posamezne zavarovalnice v
Sloveniji v zadnjih dveh letih spremenile določene zavarovalne pogoje, kot je zahtevala Zveza
potrošnikov Slovenije udejanjile, vendar bi bilo treba narediti revizijo – v nekaterih primerih
tudi popolno revizijo – posameznih zavarovalnih pogojev, na podlagi katerih zavarovalnice
poslujejo. S problematiko revizije premoženjskih zavarovanj se občasno ukvarjam že več
kot deset let in menim, da je mogoče pri posameznih vrstah v večini primerov zavarovanja
zadovoljiti zahteve potrošnikov/zavarovancev.

Pod vrsto zavarovanja mislimo na tista zavarovanja, ki imajo svoje samostojne zavarovalne pogoje (na primer
pogoje za požarno zavarovanje, pogoje za kasko zavarovanje motornih vozil, pogoje za zavarovanje motornih vozil
proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, pogoje za zavarovanje oseb za primer smrti in doživetja
ipd.).
2
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3 Kaj bi v prihodnosti morala ZAJEMATI zavarovalna pogodba
Zavarovalnice imajo za to, kako spremeniti posamezne vrste zavarovanj, različne predloge.
Pogoje za nekatere vrste zavarovanj je treba spremeniti korenito, druge manj. Največ
sprememb terjajo premoženjska zavarovanja (zavarovanje stvari in finančnih izgub). Glede
na to, da pri tovrstnih zavarovanjih zavarovalnice uporabljajo več zavarovalnih pogojev
različnih stopenj (splošne pogoje za premoženjsko zavarovanje, pogoje za posamezno vrsto
zavarovanja, posebne in/ali dodatne pogoje, klavzule), in glede na to, da se zdijo posamezna
določila zavarovalnih pogojev, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe, številnim skleniteljem
zavarovanja oziroma zavarovancem (pravnim in fizičnim osebam) nerazumljiva in nejasna,
bi moralo biti izhodišče za revizijo oziroma izdelavo predloga novih zavarovalnih pogojev za
posamezno vrsto zavarovanja, kot sledi:
• Pri sklepanju zavarovanja bi morali biti sestavni del zavarovalne pogodbe (zavarovalne
ponudbe in police) samo eni zavarovalni pogoji.
• Zavarovalni pogoji bi morali vsebovati vsa določila, ki se nanašajo samo na predmetno
zavarovalno pogodbo.
• Zavarovalni pogoji bi mogli vsebovati posamezna določila iz Obligacijskega zakonika,3
ker se določila izvirno uporabljajo za vse zavarovalne pogodbe, na katere se nanašajo.
Zavarovalni pogoji morajo nujno vsebovati tista določila iz Obligacijskega zakonika, ki
bi se spremenila v korist zavarovanca, in tista določila, ki jih je zakonodajalec prepustil
zavarovalnici, da jih ureja samostojno, in ki so pomembna za predmetno zavarovalno
pogodbo.
• Zavarovalnica se lahko odloči, da vnese med zavarovalne pogoje (prenese iz Obligacijskega
zakonika) vsa določila, ki se nanašajo na pravice in obveznosti ene in druge pogodbene
strani (najširše zajemanje določil), ali pa samo tista določila, ki so ji prepuščena, da jih
ureja samostojno.
Pri uveljavljanju pravic iz zavarovalne pogodbe bi bilo za zavarovanca najbolj sprejemljivo in
najbolj koristno, da bi bili vsaki zavarovalni pogodbi priloženi samo eni zavarovalni pogoji. V
tem primeru bi morali vsebovati:
I. uvodna določila,
II. splošna določila in
III. posebna določila.
V uvodnih določilih bi bili kot do zdaj razloženi zavarovalniški pojmi.
Splošna določila bi vsebovala vse tisto, kar ureja področje predmetne zavarovalne pogodbe.
Lahko zajemajo določila iz Obligacijskega zakonika, ki se nanašajo na predmetno zavarovalno
pogodbo.
V posebnih določilih bi moralo biti zajeto vse tisto, kar se nanaša na določeno vrsto
zavarovanja, predmete zavarovanja, načine zavarovanja, tveganja in obseg tveganja, kaj
zajema vrednost zavarovane stvari, kako je sklenjeno zavarovanje (na polno vrednost ali
kakšno drugo vrednost), kako se škoda ugotavlja in kaj jo povzroči (ne glede na zavarovalno
vsoto ali limit pokritja), kako se določi izplačilo zavarovalnine (ali je mogoče izključeno
načelo sorazmernosti pri delni škodi), kdaj gre za delno in kdaj za popolno škodo, koliko se
posamezne stvari lahko največ amortizirajo; glede na vrsto, predmet in način zavarovanja pa
tudi številna druga določila.
3

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001).
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Zavarovalnica lahko določi za posamezno vrsto zavarovanja standardne zavarovalne pogoje
in v sklopu le-teh tudi pogoje za posamezne načine zavarovanja, ta pa lahko sklepa na
povsem fakultativni osnovi. V tem primeru zavarovalnica pri vsakem posameznem primeru,
in sicer na podlagi pregleda in ocene posameznega tveganja (risk management), oblikuje
vsebino zavarovalne pogodbe. V tujini in doma se uporabljata dva tipa zavarovalnih pogodb
ali polic, in sicer:
• polica imenovanih tveganj (ang. named perils policy) ter
• polica vseh tveganj (ang. all risks policy).
Pri polici imenovanih tveganj se navedejo (imenujejo) tveganja, ki jih pokriva zavarovalna
polica, in obseg tveganja. Polica zavarovanja vseh tveganj zajema ustrezno kritje vseh
tveganj, upoštevajoč izključitve. Polico vseh tveganj praviloma spremljajo visoke odbitne
franšize. Pri polici imenovanih tveganj se škoda uveljavlja, če je do nastanka škode v
zavarovanem primeru prišlo kumulativno, kar je privedlo do uničenja stvari (popolne škode)
ali do poškodovanja stvari (delne škode). Pri polici vseh tveganj ima zavarovanec pravico do
povračila škode, če slednja ni nastala zaradi katerega od izključenih tveganj.
Za primerjavo: če vsebuje zavarovalna pogodba/polica namesto več pogojev različnih
stopenj samo ene zavarovalne pogoje, si je takšno pogodbo v praksi veliko preprosteje
razlagati in jo uporabljati (ne more priti do kolizije). Tako bi bilo zagotovo manj nesporazumov
med zavarovancem in zavarovalnico. V tovrstnih pogodbah morajo biti veliko natančneje
in jasneje opredeljene pravice ter obveznosti, predvsem pa obveznosti povračila škode, da
bi se izognili skriti pravici zavarovalnice, da si razlaga in uporablja zavarovalno pogodbo
sebi v prid. Sklenitelj zavarovanja oziroma zavarovanec sklene zavarovalno pogodbo edino
in izključno zato, da mu zavarovalnica v primeru nastanka zavarovalnega primera povrne
nastalo škodo ali izplača zavarovalnino. V določilih zavarovalnih pogojev bi morale biti zato
podrobneje, natančneje in jasneje opredeljene obveznosti zavarovalnice v primeru izplačila
škode. V obstoječih zavarovalnih pogojih področje izplačila škode ni dovolj natančno
opredeljeno. Vse, kar na področju izplačila škode z zavarovalno pogodbo ni dorečeno, pa je
prepuščeno zavarovalnici kot skrita pravica, da samostojno odloča o zadevi. In v praksi se to
dogaja pogosto.
V prihodnosti – bližnji ali daljni – bo morala zavarovalnica na podlagi zahtev potrošnikov/
zavarovancev sklepati zavarovalne pogodbe na dva osnovna načina, in sicer:
• vsaka zavarovalna pogodba/polica bo morala imeti samo ene zavarovalne pogoje (tako
imenovane standardne zavarovalne pogoje), ki se bodo sestavljeni glede na predmet
zavarovanja;
• za vsako zavarovalno pogodbo bo treba sestaviti določila, ki bodo del pogodbe.
3.1 Glavne spremembe, ki jih je treba uvesti v premoženjska zavarovanja
Sklepanje zavarovanj bo treba v prihodnje korenito spremeniti. Da bi bilo spremembe
mogoče vpeljati, bi bilo treba najprej revidirati zavarovalne pogoje in preiti na model, da
bi bili vsaki zavarovalni pogodbi praviloma priloženi samo eni zavarovalni pogoji, ki bi
bili sestavni del zavarovalne police. Ti zavarovalni pogoji bi morali vsebovati samo tista
določila, ki bi se nanašala le na predmetno zavarovalno pogodbo in bi se uporabljala le
zanjo (sestavila bi se za vsako pogodbo posebej). V tej smeri je treba vpeljati spremembe
pri posameznih skupinah in vrstah zavarovanj ter načinih zavarovanja glede višine in širine
kritja pri posameznih vrstah zavarovanja.
411

Premoženjska zavarovanja glede na vse vrste in načine zavarovanj, ki so predmet te skupine
zavarovanj, zajemajo zavarovanje stvari, različnih vrst odgovornosti ter finančnih izgub pred
tveganji. Če bi bili zavarovalni pogodbi/polici pri vseh vrstah zavarovanja priloženi samo eni
zavarovalni pogoji, v tem primeru zavarovalni pogoji o zavarovanju stvari in finančnih izgub,
je treba vsebinsko spremeniti naslednje:
• pri vsaki vrsti zavarovanja je treba vpeljati pogoje za posamezni način zavarovanja glede
na višino in širino kritja,
• pogojem je treba dodati splošna določila, ki bi usklajevala področje zavarovalne pogodbe,
in to samo tista določila, ki bi se nanašala na predmetno zavarovalno pogodbo in bi se
uporabljala le zanjo,
• s posebnimi določili je treba jasneje in natančneje določiti obseg posameznih tveganj,
ki so lahko zajeta v kritju, kaj pomeni vrednost zavarovane stvari (včasih z DDV, drugič
brez), kaj pomeni škodo (ne glede na pogodbena določila), ko gre za popolno ali delno
škodo, kaj pomeni odškodnino (ali se uporablja načelo sorazmernosti pri delni škodi),
prav tako je treba določiti, kolikšna je pri dolgoročnih sredstvih najvišja amortizacija, in
tudi nekatere druge spremembe.
V nadaljevanju predstavljamo, katere vrste pogojev in katere najpomembnejše spremembe
je treba vpeljati pri nekaterih najpomembnejših vrstah zavarovanja.
3.1.1 Spremembe, ki jih je treba uvesti pri požarnem zavarovanju
S požarnim zavarovanjem lahko zavarujemo različne vrste stvari (premičnine in nepremičnine)
pred različnimi tveganji. Pri takšnem zavarovanju se uporablja največ različnih načinov
sklepanja višine kritja. Pri premoženjskem zavarovanju je mogoče uporabiti šest načinov
zavarovanja, medtem ko se jih lahko pri požarnem uporabi največ pet.
Od šestih načinov zavarovanja se lahko edino pri klasičnem vsotnem zavarovanju uporablja
načelo sorazmernosti pri delnih škodah, medtem ko se pri drugih načinih zavarovanja
(zavarovanju na dejansko/dogovorjeno vrednosti, zavarovanju na subjektivno vrednost,
zavarovanju na sporazumno določeno vrednost, zavarovanju na vsoto prvega tveganja
in zavarovalno vsoto po škodnem dogodku) izplača dejanska višina škode, vendar največ
do zavarovalne vsote/limita kritja za stvar ali skupino stvari. Pri požarnem zavarovanju je
treba uvesti edinstvene standardne pogoje, ki bi zajemali samo uvodna, splošna in posebna
določila za način zavarovanja in predmete, ki se zavarujejo. Tako bi zavarovalni pogoji morali
vsebovati naslednje:
• pogoje za požarno zavarovanje in nekatera druga tveganja na dejansko vrednost (klasično
vsotno zavarovanje),
• pogoje za požarno zavarovanje in nekatera druga tveganja na novo vrednost (klasično
vsotno zavarovanje),
• pogoje za požarno zavarovanje dolgoročnih sredstev in nekaterih drugih tveganj na
dogovorjeno vrednost (kritje na dejansko vrednost),
• pogoje za požarno zavarovanje zalog in nekaterih drugih tveganj na flotantni osnovi in
• morebiti še katere druge pogoje.
Vsi navedeni pogoji morajo vsebovati vsa določila, ki se nanašajo na tak način dogovora
kritja. Pri vseh navedenih načinih zavarovanja je treba omogočiti zavarovanje osnovnih
nevarnosti – FLEXA-kritja in standardnega kritja – ter s posebnim dogovorom pred številnimi
nevarnostmi. Prav tako je treba v primeru, da sklenitelj zavarovanja/zavarovanec ne izpolnjuje
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pogojev ali ne želi skleniti kritja na novo vrednost, omogočiti, da lahko sklene kritje za delno
škodo (tako kot pri lomu strojev) brez odbitka amortizacije.
3.1.2 Spremembe, ki jih je treba uvesti pri strojelomnem zavarovanju
Pri strojelomnem zavarovanju bi morala imeti zavarovalnica dva osnovna zavarovalna
pogoja, in sicer:
• pogoje za strojelomno zavarovanje (klasično vsotno zavarovanje)
• pogoje za strojelomno zavarovanje na dogovorjeno vrednost.
Pri tovrstnem zavarovanju bi morali standardni pogoji vsebovati samo tista določila, ki se
nanašajo na to vrsto zavarovanja in se pri njem uporabljajo.
3.1.3 Spremembe, ki jih je treba uvesti pri zavarovanju objektov v gradnji in montaži
Pri zavarovanju objektov v gradnji in montaži se uporabljata več kot dva načina zavarovanja
glede na višino kritja in številne kombinacije glede širine kritja. Tudi pri tej vrsti zavarovanja
bi morali pogoji vsebovati samo tista določila, ki se nanašajo na predmetno zavarovalno
pogodbo in se uporabljajo pri njej. Zavarovalnica bi morala imeti najmanj naslednje
pogoje:
• pogoje za zavarovanje objektov v gradnji (imenovana tveganja),
• pogoje za zavarovanje objektov v montaži (imenovana tveganja),
• pogoje za zavarovanje objektov v gradnji in montaži (imenovana tveganja),
• pogoje za zavarovanje gradbenih in montažnih objektov pred vsemi tveganji (polica
vseh tveganj).
V primeru širine kritja je treba pri zavarovanju imenovanih tveganj uporabiti mednarodno
prakso in vključiti med osnovne nevarnosti vsa tveganja, za katera odgovarja izvajalec
gradbenih oziroma montažnih del, vsa druga tveganja pa uvrstiti med dodatna, ki se
dogovorijo posebej. Tako je treba poleg drugih standardnih tveganj uvrstiti med osnovna
tveganja tudi zavarovanje pogodbene obveznosti za obdobje vzdrževalnih del (garancije),
med dopolnilna tveganja pa prenesti zavarovanje za napake v projektu in napake v
materialu ter nekatera druga tveganja. Pri polici vseh tveganj se vprašanje širine kritja reši z
izključitvijo.
3.1.4 Spremembe, ki jih je treba uvesti pri zavarovanju obratovalnega zastoja
Zavarovanje obratovalnega zastoja (ang. business interuption) je mogoče skleniti samo skupaj
s požarnim in strojelomnim zavarovanjem v primeru, da se pokriva finančna izguba zaradi
požarne nevarnosti in nevarnosti, ki je nastala v času obratovanja (obratovalna škoda). Vedno
se izplača finančna izguba, ki nastane v času pogodbenega garancijskega roka. Finančna
izguba je znesek, ki za zavarovanca nastane v času prekinitve obratovanja (poslovanja),
toda najdlje za čas dogovorjenega roka, ki ga mora plačati, vendar zaradi zastoja ne ustvarja
prihodkov, iz katerih bi pokrival to izgubo. Pri tem zavarovanju, ki ga je mogoče skleniti
samo skupaj s požarnim zavarovanjem (in strojelomnim zavarovanjem, če se pokriva izguba
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zaradi prekinitve obratovanja zaradi okvare na strojih) obstaja samo en način zavarovanja
glede višine kritja, in sicer se izplača dejanski znesek izgube (glede na mednarodno prakso
se sklene za garancijski rok le v enem znesku, praviloma skupaj z zavarovalno polico za t. i.
stvari all risks), vendar največ do višine zavarovalne vsote za dogovorjeni garancijski rok. Tudi
pri tem zavarovanju je treba preiti z zdajšnje prakse in uvesti ene zavarovalne pogoje ter jih
nekoliko spremeniti.
3.1.5 Spremembe, ki jih je treba vpeljati pri drugih premoženjskih zavarovanjih
Skladno s poprej navedenimi načeli je treba spremeniti zavarovalne pogoje tudi pri drugih
premoženjskih zavarovanjih. Spremembe bi morale zajeti vsa zavarovanja, ki se uvrščajo
med premoženjska zavarovanja, ne glede na predmet zavarovanja, in sicer:
• zavarovanje kraje pri vlomu in vandalizmu,
• zavarovanje razbitja stekla,
• zavarovanja gospodinjstva,
• zavarovanje pridelkov,
• zavarovanje živali,
• pri vseh vrstah odgovornosti (iz dejavnosti, poklicne, posebne odgovornosti),
• morebiti pri drugih vrstah zavarovanja.
Ene zavarovalne pogoje, ki bi bili sestavni del določene zavarovalne police, je treba oblikovati
tudi pri vseh drugih vrstah zavarovanja.
3.2 Spremembe, ki jih je treba uvesti tudi pri drugih skupinah zavarovanja
Zavarovalnica bi morala spremeniti in dopolniti zavarovalne pogoje tudi pri drugih skupinah
in vrstah zavarovanj (zavarovanju motornih vozil in zavarovanju oseb).
Pri vseh vrstah zavarovanja, ki jih zavarovalnica trži, bi morala uporabljati enak sistem in
vsebino zavarovalnih pogojev.
3.3 Vsebina zavarovalne pogodbe, ki se sklepa individualno na fakultativni osnovi
Pri tem načinu sklepanja zavarovanja so zavarovalni pogoji (ang. wording) lahko sestavni
del zavarovalne pogodbe. Če niso sestavni del zavarovalne pogodbe, takrat vsebina
pogodbe oziroma pravice in obveznosti iz pogodbe sestavljajo celoto. Pogodba vsebuje vsa
določila, ki se nanašajo na to predmetno pogodbo in se zanjo uporabljajo. To pomeni, da se
pogodba v celoti oblikuje po meri zahtev in potreb potrošnika (pravnega subjekta in fizične
osebe) in vsebuje vse zakonsko določene elemente. Zavarovalnice bodo morale, če bodo
želele okrepiti svoj tržni položaj, na zahtevo potrošnika/sklenitelja zavarovanja k vsakemu
potencialnemu sklenitelju zavarovanja/zavarovancu pristopiti povsem individualno ter
oblikovati zavarovalno pogodbo po njegovih potrebah in željah.
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4 Način sklepanja zavarovalnih pogodb v prihodnosti
Upravljanje tveganj (možnost, da se zgodi škoda ali izguba) in prvo sklepanje zavarovanja
sta lahko zelo zapletena in zahtevata veliko znanja. Za vsako tveganje je vedno mogoče
izbirati med več vrstami zavarovanja. Zavarovalnice bi morale zato svoje zavarovalne
pogoje, po katerih poslujejo, v skladu s poprej navedenimi predlogi pri posameznih vrstah
zavarovanja poenostaviti, da bodo razumljivi povprečnemu potrošniku/kupcu zavarovanja.
To pomeni, da bi bili vsaki zavarovalni pogodbi/polici dodani samo eni zavarovalni pogoji,
ki bi vsebovali zgolj tisto, kar se nanaša na posamezno predmetno pogodbo. Vsako
zavarovalno pogodbo/polico je treba prilagoditi potrebam potrošnika/kupca zavarovanja.
Hungelmann4 meni, da bi idealna zavarovalna polica obsegala samo eno stran, na njej pa
bi pisalo: »Če doživite izgubo, vam jo bomo ne glede na vzrok in strošek pokrili v celoti,
brez izjeme.« Obstajajo tudi zavarovalne police, ki imajo dvajset in več strani. Glede na to,
da se tovrstne police v praksi predvsem pri nas ne bodo več dolgo uporabljale, se uporablja
kombinacija več zavarovalnih polic. Kdaj je zavarovalna polica sklenjena, je urejeno s prvim
odstavkom 925. člana Obligacijskega zakonika: »Zavarovalna pogodba je sklenjena, ko
pogodbenika podpišeta zavarovalno polico ali potrdilo o kritju.« Toda preden pogodbenika
skleneta zavarovalno pogodbo, je treba opraviti več stvari. Zavarovalna pogodba se lahko
sklene s podpisom zavarovalne police, najpogosteje pa se sklene na podlagi pisne ponudbe
zavarovalnice. Pogodbe, ki se sklepajo prvič, je treba skleniti na podlagi pisne ponudbe
(kar se praviloma tudi dela). Iz tipskega obrazca ponudbe mora biti razvidno, kaj se lahko
zavaruje (predmet zavarovanja), na kakšen način se lahko zavaruje oziroma pred kakšnimi
tveganji. Obrazec mora vsebovati tudi številne druge elemente, ki so potrebni za sklenitev
zavarovalne pogodbe.
Zavarovalnica ima obrazce za ponudbo razvrščene po vrstah zavarovanja in različnih
kombinacijah (ponekod ima celo več ponudb skupaj). Ponudba praviloma vsebuje
informacije o predmetu zavarovanja, ki ga želimo zavarovati, podatek, pred katerimi tveganji
želimo predmet zavarovati, kako se zavarovanje sklene, in številne druge elemente, ki so
potrebni za sklenitev zavarovalne pogodbe. Potencialni sklenitelj zavarovanja bi moral pred
sklenitvijo zavarovanja upoštevati znani arabski pregovor,5 ki pravi: »Čuvaj se hitenja, kajti
to vedno pripelje do obžalovanja: tisti, ki hiti, govori prej, kot spozna, odgovarja prej, kot
nekaj dojame, odloči se prej, kot preveri, graja prej, kot se v kaj prepriča.« Ko potencialni
sklenitelj zavarovanja dobro preuči zavarovalno ponudbo in se odloči, da bo sklenil
določeno zavarovanje, pristopi k podpisu zavarovalne police. Sklenitelj bi moral zahtevati,
da so zavarovalni polici priloženi samo eni zavarovalni pogoji in da ti obsegajo vse tisto, kar
se nanaša na predmetno pogodbo. Na primer, če je sklenitelj zavaroval družinsko hišo samo
pred osnovnimi tveganji (kritje FLEXA), bi morali pogoji vsebovati zgolj obseg kritja pred
tveganji FLEXA, vsa druga tveganja, ki jih je mogoče kriti iz zavarovanja, in druga določila
pa je treba izpustiti. Za sklenitelja zavarovanja bi bilo najlaže, da bi se vsebina in pogoji v
celoti (brez prilog) oblikovali za vsako pogodbo. Sklepanje zavarovalne pogodbe, ki bi ji
bili priloženi samo eni zavarovalni pogoji z določili, ki se nanašajo na predmetno pogodbo
in uporabljajo zanjo, ali oblikovanje določil pogodbe kot celote nam omogoča razvoj
računalniške tehnologije. Tako bi bilo mogoče k sklepanju vsake zavarovalne pogodbe
pristopiti povsem individualno.
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5 SKLEP
V bližnji ali daljni prihodnosti bodo morale zavarovalnice, na zahtevo potrošnika, individualno
oblikovati vsako zavarovalno pogodbo (zavarovalno polico) kot celoto, brez kakršnihkoli
posebnih prilog.
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