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Dosedanje priprave na SII

• Testne (po)zavarovalnice so v okviru QIS 5 in 

LTGA izračunale MCR in SCR ter ugotavljale 

vpliv na višino kapitalskih zahtev po uvedbi 

SII

• AZN sodeluje pri delu aktuarske sekcije pri 

SZZ

• AZN je prejel odgovore (po)zavarovalnic na 1. 

krog četrtletnega vprašalnika v zvezi s 

pripravami na SII



Četrtletni vprašalnik 

v zvezi s pripravami na SII – maj 2014

• Skupaj 14 zavarovalnic in 2 pozavarovalnici

• 3 nadrejene družbe in 10 podrejenih družb v 

zavarovalniških skupinah

• Življenjska zavarovanja: 11 zavarovalnic

• Neživljenjska zavarovanja: 12 zavarovalnic

• Upravljanje pokojninskih skladov: 4 

zavarovalnice



Kako daleč ste s pripravami na SII?

maj 2014



Kdaj boste 100% pripravljeni na SII? 

maj 2014



Ali je poslovodstvo zavarovalnice aktivno 

vključeno v priprave na Solventnost II?

maj 2014



Ali ste naredili analizo vrzeli (GAP)?

maj 2014



Ali računate MCR in SCR in kako pogosto? 

maj 2014



Koliko od 4 ključnih funkcij že imate v 

sestavi organizacije zavarovalnice? 

maj 2014



V kolikšni meri imate razvite IT sisteme 

za zbiranje in posredovanje podatkov?

maj 2014



Ali imate vzpostavljene, dokumentirane in usklajene 

vse potrebne politike v okviru sistema upravljanja med 

seboj in s svojo poslovno strategijo? 

maj 2014



Ali imate vzpostavljen sistem upravljanja 

tveganj (ERM)? 

maj 2014



Kako pogosto posodabljate katalog 

(register) tveganj? 

maj 2014



Ali imate vzpostavljen okvir sprejemljivih 

tveganj? 

maj 2014



Ali imate vzpostavljena notranja pravila, 

ki opredeljujejo preverjanje učinka 

novega posla na poslovanje družbe? 

maj 2014



Ali ste že izvedli ORSA? 

maj 2014



SKUPINE: Kako pogosto imate vzpostavljeno komunikacijo z 

upravnimi, upravljalnimi ali nadzornimi organi vseh subjektov v 

skupini ter od njih proaktivno zahtevate informacije in preverjate 

odločitve o zadevah, ki lahko vplivajo na skupino?

maj 2014



SKUPINE: Katera tveganja trenutno 

dokumentirano spremljate in upravljate 

na ravni skupine? 

maj 2014



V načrtu za SII

• Stresni test – vse (po)zavarovalnice ga naredijo do 

sredine julija 2014 

• Na podlagi rezultatov stresnih testov se bodo 

sprejeli ustrezni ukrepi

• (Po)zavarovalnice bodo poročale o kapitalski 

ustreznosti v skladu s SII na dan 31.12.2014 in 

30.09.2015

• V pripravi so podzakonske in zakonske spremembe

• Program Vizor se za potrebe poročanja dopolnjuje 

z novimi predlogami v formatu XBRL



Vprašanja?


