
Določitev podjetniških 
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Tea Panza Frece

15. seminar za zavarovalne 

zastopnike in posrednike

SZZ, 24. januar 2017



Zavarovalni zastopnik in zavarovalni 

posrednik

Bistvene razlike, povezane z določitvijo podjetniških 

tveganj:

zavarovalni zastopnik
 naročnik je zavarovalnica

 svetuje glede na produkte, 

ki so mu na voljo

 vezan na eno ali več 

zavarovalnic

zavarovalni posrednik
 naročnik je podjetje

 svetuje glede na neodvisno 

oceno tveganja

 ni vezan na nobeno 

zavarovalnico
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Rizična karta podjetja

24. 1. 2017 3© Tea Panza Frece

RIZIKI INFORMACIJSKE 

TEHNOLOGIJE

· Okvara računalniške 

opreme

· Izguba podatkov

· Internet

KADROVSKI RIZIKI 

· Fluktuacija ključnih ljudi 

· Prepustnost zaupnih 

informacij

· Nesreče pri delu

FINANČNI RIZIKI 

· Sprememba menjalnega 

tečaja 

· Krediti

· Sprememba obrestnih 

mer

POLITIČNI IN ZAKONSKI 

RIZIKI

· Strožja zakonodaja 

· Sprememba politične 

usmeritve

· Sprememba sodne prakse

RIZIKI POSLOVNEGA IMIDŽA

· Negativna propaganda v 

medijih

· Aktivnost določenih 

socialnih skupin

· Neučinkovita komunikacija

ODGOVORNOSTNI RIZIKI

 

· Splošna odgovornost

· Odgovornost za 

poškodbe okolja

· Proizvajalčeva 

odgovornost

PREMOŽENJSKI/

OBRATOVALNI RIZIKI 

· Požar, eksplozije, 

elementarne nevarnosti …

· Zastoj obratovanja

· Strojelom

· ...



Kako identificiramo tehnična tveganja
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informacije o poslovanju in 

proizvodnji

pogovor s strokovnjaki in 

menedžmentom

pregled vseh obratov  

(prostorov)
škode

· bilance, računovodski izkazi

· ekološke študije (vložek)

· prospekti o proizvodih

· vprašalniki

· poslovna filozofija

· razvojna strategija

· plani

· menedžment ve največ o 

nevarnostnih virih

Pregled obratov v prisotnosti:

· tehnologa

· varnostnega in požarnega 

inšpektorja

· obratovodje

· vodstvenega kadra

· za 5 let

· število

· višina

identifikacija rizika
ovrednotenje rizika

PML

poročilo

o pregledu rizika

predstavitev rezultatov 

menedžmentu
predlogi za ukrepanje

odločitveni kriteriji za 

zavarovanje

1 2 3 4

5

6

7

· za zavarovanje

· za preventivo

· za nadzor rizikov

· tveganja, ki se popolnoma prenesejo na 

zavarovalnico

· tveganja, ki se delno prenesejo na zavarovalnico

· tveganja, ki jih ni možno prenesti na zavarovalnico



Skupine nevarnostnih virov
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1

zgradbe

oprema

zaloge

2

3
proizvod,

storitev

4
dejavnost kot 

vir nevarnosti

5
investicije v zgradbe

 in opremo

lastna 

škoda

škoda, povzročena 

tretjim

zastoj obratovanja



Zavarovalne vrste po nevarnostnem viru: 

zgradbe, oprema, zaloge

 požarno zavarovanje …
 flotantno zavarovanje zalog

 strojelom

 zavarovanje računalnikov

 zavarovanje stekel

 vlomska tatvina in rop

 zavarovanje proti potresu

 kargo

 zavarovanje notranjega 
transporta
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1

zgradbe

oprema

zaloge



Zavarovalne vrste po nevarnostnem viru: 

zastoj obratovanja

 šomažna zavarovanja

 šomaž - požar

 šomaž - strojelom
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2

zastoj obratovanja



Zavarovalne vrste po nevarnostnem viru: 

proizvod, storitev

 požarno zavarovanje …

 vlomska tatvina in rop

 zavarovanje garancije 

 proizvajalčeva 

odgovornost
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3

proizvod,

storitev



Zavarovalne vrste po nevarnostnem viru: 

dejavnost

 zavarovanje splošne 

odgovornosti

 zavarovanje delodajalčeve 

odgovornosti

 zavarovanje odgovornosti 

za ekološko škodo

24. 1. 2017 Tea Panza Frece 9

4

dejavnost kot 

vir nevarnosti



Zavarovalne vrste po nevarnostnem viru: 

investicije v zgradbe in opremo

 gradbena dejavnost

 montažna dejavnost

 pogodbena 

odgovornost v času 

garancije
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5

investicije v zgradbe

 in opremo



Primer

trgovsko podjetje
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tekstil

restavracija
garaža

market

industrijsko podjetje

zaloge na prostem

rezervoar za 

mazut 

kotlovnica

sušilnica lesa

lakirnica

fina obdelava

montaža pohištva

uprava

O prenosu tveganj na zavarovalnico vedno odloča zavarovanec. 



Hvala za pozornost.

Moj kontakt:

a.partner@siol.net
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