
statistični 
zavarovalniški 

bilten 2012 



V vsakem trenutku vam stojimo ob strani. Že 20 let.



 — 1

ljubljana, avgust 2012

statistični 
zavarovalniški 

bilten 2012 



Statistični zavarovalniški bilten, SZZ, Ljubljana 2012

izdajatelj  Slovensko zavarovalno združenje, GIZ 
 Gospodarsko interesno združenje slovenskih zavarovalnic
 Železna cesta 14, p. p. 2512, SI-1000 ljubljana, Slovenija
telefon  (+386 1) 473 56 99
telefaks  (+386 1) 473 56 92
spletna stran www.zav-zdruzenje.si
elektronska pošta info@zav-zdruzenje.si
odgovarja  Mirko Kaluža, direktor

besedilo, tabele in  Tomaž Mancini, Statistično analitska služba in informatika
grafikone pripravili  Odbor za izobraževanje (poglavje IV)
 Jedrski pool (poglavje v., točka 3)

produkcija  Pegaz International, d.�o.�o. Ljubljana
oblikovanje  Matjaž Čuk
fotografije  Katra Petriček
fotografija na strani 7 Janez Vlachy
tisk  Littera picta, d. o. o.
naklada  700 izvodov

 Vse pravice pridržane. Uporaba podatkov, v celoti 
ali deloma, dovoljena le z navedbo vira.

issn 1318-7252  publikacija je na voljo tudi v angleškem jeziku.
this publication is also available in english.



4

7

9

12

14

43

46

77

80

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

49

53

56

57

59

62

63

67

68

69

70

71

72

73

74

75

 Razvoj slovenskega zavarovalnega trga

 Predgovor

i Slovensko gospodarstvo leta 2011

II Slovensko zavarovalno združenje leta 2011

III  Predstavitev članic slovenskega zavarovalnega združenja (stanje 24. junija 2012)
  Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d.

  Allianz Hungaria Zrt., podružnica Ljubljana

  ARAG zavarovanje pravne zaščite, d.�d.

  ERGO Življenjska zavarovalnica d.�d.

  ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji

  Generali Zavarovalnica, d.�d. Ljubljana

  GRAWE Zavarovalnica, d.�d.

  KD Življenje, zavarovalnica, d.�d.

  Merkur zavarovalnica, d.�d.

  Modra zavarovalnica, d.�d.

  NLB Vita življenjska zavarovalnica d.�d. Ljubljana

  Pozavarovalnica Sava, d.�d. 

  Pozavarovalnica Triglav RE, d.�d.

  SID – Prva kreditna zavarovalnica d.�d., Ljubljana

  Sklad obrtnikov in podjetnikov

  TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.�d.

  Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.

  Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani

  Zavarovalnica Maribor, d.�d.

  Zavarovalnica Tilia, d.�d.

  Zavarovalnica Triglav, d.�d.

IV  Zaposleni v zavarovalnicah leta 2011

V Zavarovalna in pozavarovalna dejavnost leta 2011
 1 Zavarovalna dejavnost 

 1.1 Življenjska zavarovanja

 1.1.1 Pokojninska zavarovanja

 1.2 Vsa druga zavarovanja (neživljenjska oz. premoženjska)

 2 Pozavarovalna dejavnost 

 3 Jedrski pool GIZ 

 4 Podatki po posameznih zavarovalnih vrstah in zavarovanjih 

 4.1 Nezgodna zavarovanja

 4.2 Zdravstvena zavarovanja

 4.3 Kasko zavarovanja 

 4.4 Zavarovanja prevoza blaga

 4.5 Premoženjska zavarovanja

 4.6 Zavarovanja odgovornosti

 4.7 Kreditna zavarovanja 

 4.8 Kavcijsko zavarovanje in zavarovanje različnih fi nančnih izgub

 4.9 Zavarovanje stroškov postopka in zavarovanje pomoči  

VI Položaj slovenske zavarovalne dejavnosti v mednarodnem prostoru

VII Zgodovinski pregled zavarovalstva na slovenskem etničnem ozemlju



4  — statistični zavarovalniški bilten 2012

leto premije odškodnine škodni rezultat (%) letna stopnja rasti*

skupaj življenje ostalo skupaj življenje ostalo skupaj življenje ostalo skupaj življenje ostalo

2002 1.178.845 267.436 911.409 714.668 90.485 624.183 60,6 33,8 68,5 116,1 123,2 114,1 

2003 1.275.102 305.003 970.099 790.866 114.106 676.760 62,0 37,4 69,8 111,7 117,8 109,9 

2004 1.456.887 429.013 1.027.874 931.938 189.003 742.935 64,0 44,1 72,3 116,8 143,8 108,3 

2005 1.549.167 464.834 1.084.334 874.895 136.348 738.547 56,5 29,3 68,1 106,6 108,6 105,7 

2006 1.725.304 540.655 1.184.649 949.076 149.088 799.988 55,0 27,6 67,5 111,4 116,3 109,3 

2007 1.893.980 609.266 1.284.714 1.023.300 161.828 861.472 54,0 26,6 67,1 109,8 112,7 108,4 

2008 2.018.960 642.653 1.376.307 1.204.208 177.589 1.026.619 59,6 27,6 74,6 106,6 105,5 107,1 

2009 2.072.923 630.089 1.442.834 1.240.001 188.496 1.051.505 59,8 29,9 72,9 102,7 98,0 104,8 

2010 2.094.342 656.013 1.438.329 1.242.833 245.624 997.209 59,3 37,4 69,3 101,0 104,1 99,7 

2011 2.053.443 599.359 1.454.084 1.288.696 344.742 943.954 62,8 57,5 64,9 98,0 91,4 101,1 

razvoj slovenskega 
zavarovalnega trga

* Indeks rasti premij je brez upoštevanja infl acije. Vključujoč 2-odstotno rast cen 
življenjskih potrebščin (dec. 2011/dec. 2010) bi bil indeks rasti zavarovalnih 
premij 96,12 realna premija zavarovanja pa 2,013 milijarde EUR. 

viri — SZZ, SURS

Zavarovanje zneski v tisoč €
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leto premije odškodnine škodni rezultat (%) letna stopnja rasti*

skupaj življenje ostalo skupaj življenje ostalo skupaj življenje ostalo skupaj življenje ostalo

2002 126.451 1.047 125.404 64.657 728 63.929 51,1 69,6 51,0 132,0 113,9 132,2 

2003 140.894 1.007 139.887 73.459 567 72.892 52,1 56,6 52,1 115,1 99,2 115,2 

2004 148.905 953 147.952 81.805 241 81.564 54,9 25,4 55,1 108,1 97,0 108,1 

2005 161.361 1.007 160.354 78.671 222 78.449 48,8 22,0 48,9 108,6 105,7 108,6 

2006 180.619 642 179.977 101.767 252 101.515 56,3 39,3 56,4 111,9 63,8 112,2 

2007 206.165 704 205.461 115.181 302 114.879 55,9 42,9 55,9 114,1 109,7 114,2 

2008 241.738 724 241.014 200.375 162 200.213 82,9 22,4 83,1 117,3 102,8 117,3 

2009 261.109 643 260.466 171.828 137 171.691 65,8 21,3 65,9 108,0 88,8 108,1 

2010 263.029 794 262.235 139.930 179 139.751 53,2 22,5 53,3 100,7 123,5 100,7 

2011 262.282 861 261.421 126.258 365 125.893 48,1 42,4 48,2 99,7 108,4 99,7 

* Indeks rasti premij je brez upoštevanja infl acije. Vključujoč 2-odstotno rast cen 
življenjskih potrebščin (dec. 2011/dec. 2010) bi bil indeks rasti zavarovalnih 
premij 96,12 realna premija zavarovanja pa 2,013 milijarde EUR. 

viri — SZZ, SURS

Pozavarovanje zneski v tisoč €
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predgovor
Slovensko zavarovalstvo je kljub zmanjšani gospodarski rasti pokazalo svojo žilavost, 
ki izhaja iz dolgoročne usmerjenosti in značaja, ter uspešno zaključilo še eno poslovno 
leto. Res pa je, da posledice nelikvidnosti, številni stečaji podjetij in naraščajoča 
brezposelnost z zmernim časovnim zamikom zavarovalnicam postavljajo vprašanje, 
kako v prihodnje zadržati in povečati svojo vlogo v nacionalnem gospodarstvu.  

Zavarovalstvo v Sloveniji predstavlja 5,8�% DBP in neposredno zaposluje 
več kot 6000 zaposlenih, posredno pa je na našo dejavnost vezano še prav toliko 
zavarovalnih zastopnikov in posrednikov. Te svoje vloge in družbene odgovornosti 
se v zavarovalnicah močno zavedamo. Živimo v času, ko vsi skupaj iščemo primerne 
rešitve za socialno državo po meri državljanov in v skladu z evropskimi ambicijami. 
Zavarovalničarji menimo, da so reforme, na katere se v Sloveniji pripravljamo, primeren 
trenutek za pravo umestitev zavarovalništva kot pomembnega člena v socialni 
arhitekturi družbe.

Obseg vseh zbranih premij v letu 2011 ni presegel zneska iz predhodnega 
leta. Zavarovalna penetracija je znašala 5,8�%, zavarovalna gostota pa 1000 EUR na 
prebivalca. Poslabšal se je škodni rezultat življenjskih zavarovanj, ki v celotnem 
portfelju zavzemajo nekoliko manjši delež kot leto prej. Škodni rezultat neživljenjskih 
zavarovanj se je ob manjšem znesku odškodnin izboljšal. Kljub izredno močnemu 
tržnemu tekmovanju ni prišlo do pomembnih sprememb v tržnih deležih. Štiri največje 
zavarovalnice obvladujejo 72�% tržišča. 

V preteklem letu smo v zavarovalnicah kar precej pozornosti posvetili 
ozaveščanju prebivalcev o zavarovalniških storitvah. Sodelovali smo pri pripravi 
nacionalnega programa izobraževanja in na tem področju pripravili dolgoročne aktivnosti, 
kar bo po našem mnenju najboljši odgovor na neupravičene kritike zavarovalništva, saj 
le-te izhajajo predvsem iz nepoznavanja številnih novih zavarovalniških storitev 
(produktov), ki so se razvile oziroma pojavile na slovenskem trgu.

V Biltenu prikazujemo podrobne podatke o zavarovalniški in pozavarovalniški 
dejavnosti v Sloveniji za leto 2011. Uporabnik si lahko ustvari celovito sliko tudi za 
daljše obdobje ter primerja zadnje rezultate z nekaterimi mednarodnimi kazalci.

V letu 2012 praznuje Slovensko zavarovalno združenje 20-letnico svojega dela. 
Skupaj z našimi članicami smo zadovoljni z doseženim, kar prav gotovo pomeni trden 
temelj za naše prihodnje delo.

Mirko Kaluža
direktor
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Gospodarsko-fi nančna kriza se je leta 2011 nadaljevala in še poglobila. Propadla so še 
zadnja večja podjetja gradbene dejavnosti, tik pred stečajem pa so se znašla nekatera 
podjetja komunikacijsko-medijske dejavnosti in investicijskega bančništva. Številni 
že sprejeti načrti za izgradnjo poslovnih stavb v glavnem mestu in drugod po državi 
se ne morejo uresničiti in čakajo na boljše čase. Vrednost gradbenih del se je v vsej 
državi v primerjavi z decembrom leta 2010 znižala za petino. Mnoga podjetja in 
posamezniki ne morejo odplačevati najetih bančnih posojil, kar vpliva na slab skupni 
rezultat bančnega sektorja. Nova vlada, izvoljena na izrednih volitvah konec leta 2011, 
si je zadala zahtevno nalogo, da stabilizira gospodarstvo in fi nance, poveča število 
delovnih mest, izvede potrebne reforme, požene pešajočo gospodarsko rast in obnovi 
zaupanje bonitetnih hiš do države. Edina svetla točka v danem položaju so maloštevilna 
srednje velika podjetja, ki z visoko dodano vrednostjo ter s tržno in izvozno zanimivim 
proizvodnim programom povečujejo proizvodnjo in število zaposlenih.

slovensko gospodarstvo
leta 2011

Industrijska proizvodnja se je 
preko leta zmanjševala, zato je 
bil konec leta 2011 njen skupni 
obseg za tri odstotke manjši 
kot ob koncu leta 2010. Zaradi 
nižjih dohodkov gospodinjstev 
in preudarnega nakupovanja se 
je zmanjšalo tudi povpraševanje 
prebivalstva po izdelkih in 
storitvah.

Izvoz blaga in storitev je leta 
2011 znašal 20.814 milijonov 
EUR in je bil od uvoza za 1.638 
milijonov EUR manjši. Pokritost 
uvoza z izvozom je bila zato 
decembra 93,2-odstotna.

Bruto domači proizvod (bdp) 
se je po četrtletjih zmanjševal 
in po tekočih cenah ob koncu 
leta dosegel vrednost 35.639 
milijonov EUR, kar je po 
reviziji SURS 1. septembra 2011 
nominalno za 0,6�% več kot ob 
koncu leta 2010. Slovenija se je s 
tem rezultatom, ki po kupni moči 
dosega 85�% povprečja v EU, 
prvič od osamosvojitve oddaljila 
od povprečne ravni gospodarske 
razvitosti Evropske unije. BDP na 
prebivalca je znašal 17.345 EUR, 
kar je manj kot leta 2010.

35.639 mio €

20.814 mio €

−�3�%
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Infl acija se je leta 2011 v 
primerjavi z letom 2010 
(december/december) povečala 
za desetinko odstotne točke in je 
znašala 2,0�%.  

Povprečna bruto plača za 
december 2011 je znašala 
1.546 EUR ali 12 evrov več kot 
decembra leta 2010. V primerjavi 
z novembrsko plačo pa je bila 
manjša za 6,4�%. Povprečna neto 
plača decembra 2011 se je od 
predhodnega meseca znižala za 
5,2�% in je znašala 999 EUR, to pa 
je 64,64�% bruto plače.
 

Naložbe tujih vlagateljev se 
povečujejo. V vsem letu 2011 
so se povečale za skoraj 800 
milijonov EUR, skupaj pa 
jih je že za 12 milijard EUR. 
Zanimanje za vlaganje v 
slovensko gospodarstvo kažejo 
celo vlagatelji zunaj EU. Skoraj 
polovica naložb tujih vlagateljev je 
avstrijskih. Rast domačih zasebnih 
naložb pa je bila negativna. Stopnja brezposelnosti, uradno 

statistično izmerjena z anketo 
o delovni sili, se je od konca 
decembra 2010, ko je znašala 
7,8�%, do konca decembra 2011 
povečala na 8,7�% vsega aktivnega 
prebivalstva. Prirast stopnje 
brezposelnosti je nastal predvsem 
z odpuščanjem več tisoč moških v 
gradbeništvu. Število registriranih 
brezposelnih se je zato konec 
decembra povzpelo na rekordnih 
112.754 oseb. To pa je za 2,5�% več 
kot decembra leta 2010. Stopnja 
registrirane brezposelnosti pa je 
bila višja in je konec decembra 
leta 2011 znašala celo 12,7�%.

Bančni sektor se je tudi leta 2011 
spopadal z velikimi poslovnimi 
težavami. Slabih terjatev se je 
nabralo za okoli 5,3 milijarde EUR, 
banke pa so morale oblikovati 
dodatne rezervacije v vrednosti 
1,1 milijarde EUR, tako da njihova 
skupna vrednost dosega že 3,5 
milijarde EUR. Bilančna vsota 
bank se je leta 2011 zmanjšala za 
3,1�% in je znašala 48,8 milijarde 
EUR. Strokovnjaki tudi opozarjajo 
na prevelike stroške za premajhno 
učinkovitost bančnega sistema. 
Pričakovati je, da se bo s strožjim 
nadzorom bank in vsega 
fi nančnega sektorja v okviru EU 
stanje izboljšalo.
 

Ljubljanska borza vrednostnih 
papirjev prav tako doživlja hude 
čase. Vrednost borznega indeksa 
z oznako SBITOP se je na primer 
od leta 2007 zmanjšala za štirikrat, 
podobno je upadel letni promet.  

2,0�%

1.546�€

+�0,8 mrd�€

–�3,1�%

−�4�×

8,7�%

viri — SURS, BS, LB, 
ZRSZ, EUROSTAT
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Slovensko zavarovalno združenje letos praznuje dvajsetletnico obstoja in delovanja. 
Povprečna starost zaposlenih se počasi znižuje, spolna struktura pa spreminja v prid 
žensk, saj moški postopoma odhajajo v pokoj. Vsa dela opravlja vse mlajši 15-članski 
kolektiv. 

slovensko zavarovalno 
združenje leta 2011
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Organigram – grafi čna ponazoritev organiziranosti združenja (stanje v juliju 2012)

Razsodišče*
Varuh pravic s

področja
zavarovalništva*

Mediacijski
center*

* SZZ zagotavlja le sredstva za delo

direktor
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skupščina

Svet Biroja 
zelene karte

Komisija škodnega
sklada

Služba za splošno
organizacijske 

zadeve in 
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Biro zelene karte Informacijski
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urad Škodni sklad 

Služba za ao
zavarovanje
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zavarovanja
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zavarovanja

Statistično
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Biroja zelene karte
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Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.�d. (KAD) je 
14. septembra 2011 ustanovila specializirano življenjsko zavarovalnico z imenom 
Modra zavarovalnica, d.�d., ki je bila 3. oktobra istega leta na sodišču registrirana 
z osnovnim kapitalskim vložkom 152.200.000,00 EUR. Januarja 2012 je Modra 
zavarovalnica postala članica Slovenskega zavarovalnega združenja, ki jo v svojem 
statističnem sistemu vodi kot klasično zavarovalnico, saj v celoti posluje po zakonu 
o zavarovalništvu. Število članic združenja se s to spremembo ni povečalo, ker je 
istočasno iz združenja izstopila Kapitalska družba, d.�d., ki je stoodstotna lastnica Modre 
zavarovalnice, d.�d. Med vsemi članicami Združenja zdaj v statističnem sistemu SZZ 
opredeljujemo kot »drugo članico SZZ« le Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP), saj 
ne posluje po zakonu o zavarovalništvu. Naj omenimo še spremembo pri podružnici 
zavarovalnice Victoria-Volksbanken, ki se je maja letos preimenovala v ERGO 
zavarovalnica, podružnica v Sloveniji. Tržila bo premoženjska zavarovanja vključno 
z avtomobilskimi zavarovanji. ERGO Življenjska zavarovalnica, ki je bila v Sloveniji 
registrirana 1. julija 2008, pa je specializirana za trženje življenjskih zavarovanj.

predstavitev članic 
slovenskega zavarovalnega 
združenja
stanje
24. junija 2012
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Število dejavnih družb na zavarovalnem trgu*
� zavarovalne družbe 14 15 15 15 16 16 16 18 19 19
� pozavarovalne družbe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
� skupaj družbe
 —  od tega članice SZZ

16
15

17
16

17
17

17
17

18
18

18
18

18
18

20
20

21
21

21
21

Zavarovalne družbe glede na zakon**
� delujejo po zakonu o zavarovalništvu (zavarovalnice) 11 12 12 13 14 14 14 16 17 18
� ne delujejo po zakonu o zavarovalništvu (druge družbe) 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1

Zavarovalne družbe glede na portfelj
� kompozitne 9 9 8 7 8 8 8 10 10 10
� samo življenjske 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5
� samo premoženjske 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4

Zavarovalne družbe po organizacijski obliki
� delniške družbe
 —  od tega z večinskim deležem tujega kapitala

12
3

13
4

13
5

13
4

14
5

14
5

14
5

16
7

17
8

17
9

� vzajemne družbe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
� drugo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Podružnice zavarovalnic iz držav EU — — — 2 2 2 2 3 3 3

* Družbe, ki so delovale na trgu v posameznih 
letih in katerih premija za navedena leta je 
vključena v zavarovalno statistiko pri SZZ.

** Družbe glede na veljavni zakon o 
zavarovalništvu v posameznih letih.

vir — SZZ

Število zavarovalnih družb v posameznih letih glede na različne kriterije
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Na predstavitvenih straneh članic SZZ so upoštevane vse spremembe njihovih 
splošnih podatkov, ki so se zgodile do 24. junija 2012.

Na spodnjem seznamu je prikazana leta 2011 dosežena bruto obračunana 
premija 21 članic SZZ. Zbirni podatki njihovega poslovanja so predstavljeni v nadaljnjih 
poglavjih biltena. 

Kompozitne zavarovalnice

Zavarovalnica Triglav, d.�d., Ljubljana 695 mio €

Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.�d., Koper 265 mio €

Zavarovalnica Maribor, d.�d., Maribor 263 mio €

Generali, Zavarovalnica, d.�d., Ljubljana 86 mio €

Zavarovalnica Tilia, d.�d., Novo mesto 79 mio €

Merkur zavarovalnica, d.�d., Ljubljana 48 mio €

GRAWE, Zavarovalnica, d.�d., Maribor 34 mio €

Wiener Städtische zavarovalnica, d.�d., podružnica v Ljubljani 21 mio €

ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Ljubljana Črnuče 4 mio €

Allianz Hungaria Zrt., podružnica Ljubljana 4 mio €

Specializirane zavarovalnice

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., Ljubljana 249 mio €

Modra zavarovalnica, d.�d., Ljubljana 101 mio €

TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.�d., Koper 80 mio €

KD Življenje, zavarovalnica, d.�d., Ljubljana 62 mio €

NLB Vita, življenjska zavarovalnica, d.�d., Ljubljana 32 mio €

SID – Prva kreditna zavarovalnica, d.�d., Ljubljana (SID – PKZ) 21 mio €

ERGO Življenjska zavarovalnica, d.�d., Ljubljana Črnuče 4 mio €

ARAG zavarovanje pravne zaščite, d.�d., Ljubljana 2 mio €

Druge članice SZZ

Sklad obrtnikov in podjetnikov, Ljubljana (SOP) 3 mio €

Pozavarovalnice

Pozavarovalnica Sava, d.�d., Ljubljana 140 mio €

Pozavarovalnica Triglav RE, d.�d., Ljubljana 122 mio €
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vrsta zavarovanj

vsa življenjska neživljenjska

Skupaj 100 100 100
� Triglav 33,89 33,70 33,97 
� Adriatic Slovenica 12,94 2,12 17,38 
� Maribor 12,84 12,64 12,92 
� Vzajemna 12,15 — 17,13 
� KAD oz. Modra zavarovalnica 4,93 16,95 —
� Generali 4,21 3,29 4,58 
� TRIGLAV, Zdravstvena 3,91 — 5,51 
� Tilia 3,85 1,72 4,72 
� KD Življenje 3,05 10,48 —
� Merkur 2,32 6,76 0,50 
� GRAWE 1,68 3,63 0,88 
� NLB Vita 1,55 5,04 0,12 
� SID – PKZ 1,03 — 1,45 
� Wiener Städtische – podružnica 1,02 2,50 0,41 
� Victoria – Volksbanken (ERGO – podružnica) 0,19 0,58 0,03 
� Allianz – podružnica 0,18 — 0,26 
� ERGO 0,17 0,59 —
� ARAG 0,11 — 0,15 

Tržni deleži zavarovalnic 2011*

* Tržni deleži glede na skupni znesek bruto obračunanih premij 18 zavarovalnic, ki poslujejo po ZZavar (2.050.406.285 EUR).vir — SZZ

%
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vrsta zavarovanj

vsa življenjska neživljenjska

Skupaj 100 100 100
� Pozavarovalnica Sava 53,51 62,87 53,48 
� Pozavarovalnica Triglav RE 46,49 37,13 46,52 

vrsta zavarovanj

vsa življenjska neživljenjska

Skupaj 100 100 100
� Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP) 100,00 100,00 —

Tržni deleži pozavarovalnic 2011*

Tržni deleži drugih članic SZZ 2011*

* Delež posamezne pozavarovalnice v skupni bruto obračunani premiji obeh slovenskih pozavarovalnic (262.282.208 EUR).

* Tržni deleži glede na znesek bruto obračunane premije druge članice SZZ (3.037.095 EUR).
 V tej tabeli so prikazane družbe, ki ne poslujejo v celoti po Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar).

vrsta zavarovanj

vsa življenjska neživljenjska

Skupaj 100 100 100
� Triglav 33,84 33,53 33,97 
� Adriatic Slovenica 12,92 2,11 17,38 
� Maribor 12,82 12,58 12,92 
� Vzajemna 12,13 — 17,13 
� KAD oz. Modra zavarovalnica 4,92 16,86 —
� Generali 4,20 3,27 4,58 
� TRIGLAV, Zdravstvena 3,91 — 5,51 
� Tilia 3,84 1,71 4,72 
� KD Življenje 3,04 10,43 —
� Merkur 2,31 6,72 0,50 
� GRAWE 1,67 3,61 0,88 
� NLB Vita 1,55 5,02 0,12 
� SID – PKZ 1,03 — 1,45 
� Wiener Städtische – podružnica 1,02 2,49 0,41 
� Victoria – Volksbanken (ERGO – podružnica) 0,19 0,58 0,03 
� Allianz – podružnica 0,18 — 0,26 
� ERGO 0,17 0,59 —
� Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP)** 0,15 0,51 —
� ARAG 0,11 — 0,15 

Tržni deleži zavarovalnic in drugih članic SZZ 2011* 

* Tržni deleži glede na skupni znesek vse bruto obračunane premije 18 zavarovalnic in ene druge članice SZZ (2.053.443.380 EUR).
** Zavarovalne družbe, ki glede na Zakon o zavarovalništvu ne sodijo med klasične zavarovalnice, zato jih imenujemo »druge članice SZZ«.

vir — SZZ

vir — SZZ

vir — SZZ

%

%

%
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premija življenjskih zavarovanj tržni 
delež*>%vsa od tega DPZ premija ŽZ 

brez DPZ

Skupaj 599.359.672 118.973.220 480.386.452 100
� Triglav 200.948.270 19.683.761 181.264.509 37,73 
� Maribor 75.404.822 — 75.404.822 15,70 
� KD Življenje 62.488.150 — 62.488.150 13,01 
� Merkur 40.288.471 — 40.288.471 8,39 
� NLB Vita 30.082.158 — 30.082.158 6,26 
� GRAWE 21.643.623 — 21.643.623 4,51 
� Generali 19.620.162 2.845.778 16.774.384 3,49 
� Wiener Städtische – podružnica 14.932.596 — 14.932.596 3,11 
� Adriatic Slovenica 12.627.935 740.488 11.887.447 2,47 
� Tilia 10.278.743 — 10.278.743 2,14 
� KAD oz. Modra zavarovalnica 101.052.540 95.703.193 5.349.347 1,11 
� ERGO 3.507.454 — 3.507.454 0,73 
� Victoria – Volksbanken (ERGO – podružnica) 3.447.653 — 3.447.653 0,72 
� Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP) 3.037.095 — 3.037.095 0,63 

število
redno

zaposlenih*

bruto obračunana premija

Vsa Na zaposl. Indeks rasti

1000 € 1000 € 2010�=�100

Vse skupaj 6.207 — — —

Skupaj pozavarovalnice 108 262.282 2.429 99,7 
� Pozavarovalnica Triglav RE 37 121.932 3.295 101,5 
� Pozavarovalnica Sava 71 140.350 1.977 98,2 

Skupaj zavarovalnice in druge članice SZZ 6.099 2.053.443 337 98,0 
� KAD oz. Modra zavarovalnica 53 101.053 1.907 68,5 
� TRIGLAV, Zdravstvena 78 80.190 1.028 110,4 
� NLB Vita 36 31.813 884 98,6 
� Vzajemna 292 249.075 853 103,7 
� Wiener Städtische – podružnica 26 20.900 804 108,0 
� Allianz – podružnica 8 3.732 467 112,0 
� Victoria – Volksbanken (ERGO – podružnica) 9 3.888 432 134,0 
� SID – PKZ 58 21.066 363 106,0 
� KD Življenje 177 62.488 353 89,1 
� ERGO 10 3.507 351 99,7 
� Merkur 153 47.509 311 100,3 
� Maribor 875 263.244 301 101,4 
� Triglav 2.400 694.962 290 96,5 
� Adriatic Slovenica 998 265.301 266 101,6 
� Generali 330 86.235 261 107,5 
� Tilia 382 78.893 207 106,9 
� GRAWE 176 34.382 195 98,5 
� ARAG 13 2.168 167 109,4 
� Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP) 25 3.037 121 83,3 

Tržni deleži zavarovalnic z življenjskimi zavarovanji 2011

Poslovna učinkovitost (po)zavarovalnic 
in nominalna rast njihove premije 2011

* Tržni deleži glede na skupni znesek bruto obračunanih premij zavarovalnih družb z življenjskimi zavarovanji 
brez premije DPZ ali dodatnih pokojninskih zavarovanj po ZPIZ-1 (480.386.452 EUR).

* Zaposleni po stanju 31.12. 2011

vir — SZZ

vir — SZZ

zneski v €
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adriatic slovenica, 
zavarovalna družba d. d.

nezgode 

7,0�% 

ostalo

3,7�%

življenje

4,8�%

vir — SZZ (obrazec ST-50)

premoženje 

9,7�%

ao

19,0�%
avto kasko 

15,6�%

druga odgovornost 

2,4�%

zdravje

37,8�%

Ljubljanska cesta 3a, si-6503 Koper/Capodistria

www.adriatic-slovenica.si 

info@adriatic-slovenica.si

(+386 5) 66 43 100

(+386 5) 66 43 109

Janez Bojc

Gabrijel Škof — t (+386 5) 66 43 101

Matej Cergolj, Willem Jacob Westerlaken

splošna

delniška družba

20. november 1990

998

154

9 poslovnih enot

0�%

100�%

KD Group, d.�d., Ljubljana 100�%

265.301.296 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednik uprave

Člana uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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allianz hungaria zrt., 
podružnica ljubljana

finančne izgube 

7,5�%
avio kasko 

0,9�%

druga odgovornost  

38,6�%

ostalo 

1,0�%

premoženje 

52,0�%

Dunajska cesta 167, si-1000 Ljubljana

www.allianz.si

info@allianz.si

(+386 1) 58 09 480

(+386 1) 58 09 481

Iztok Cimperman — t (+386 1) 58 09 480

splošna

podružnica zavarovalnice iz EU

22. november 2007

8

1

1 sedež podružnice

100�%

100�%

Allianz Hungária Biztósitó Zártkörüen Müködő 

Részvénytársaság, Budimpešta 100�%

3.732.086 € 

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Direktor podružnice

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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arag zavarovanje 
pravne zaščite, d.>d.

stroški postopka 

100�% 

Železna cesta 14, si-1000 Ljubljana

www.arag.si

info@arag.si

(+386 1) 236 41 81

(+386 1) 436 43 91

dr. Herbert Kittinger

Robert Kalcher — t (+386 1) 236 41 81

Marko Vončina

specializirana-zavarovanje stroškov postopka

delniška družba

10. marec 2004

13

1

1 sedež

100�%

100�%

ARAG Österreich Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG, 

Dunaj 100�%

2.168.174 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednik uprave

Član uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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ergo življenjska zavarovalnica d.>d.

življenje

100�%

Šlandrova ulica 4, si-1231 Ljubljana-Črnuče

www.ergo.si

info@ergo.si

(+386 1) 600 50 40

(+386 1) 600 50 39

Thomas Herbert Schöllkopf

mag. Andrej Kocič — t (+386 1) 600 50 30

Marija Soklič, Andreja Kovačič

življenjska

delniška družba

1. julij 2008

10

1

1 sedež

100�%

100�%

ERGO Austria International AG, Dunaj, Avstrija 100�%

3.507.454 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednik uprave

Članici uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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ergo versicherung aktiengesellschaft, dunaj
ergo zavarovalnica, podružnica v sloveniji

nezgode 

7,4�% 
premoženje 

3,9�%

življenje 

88,7�%

Šlandrova ulica 4, si-1231 Ljubljana-Črnuče

www.ergo.si

info@ergo.si

(+386 1) 600 58 00

(+386 1) 600 58 06

Kurt Kalla — t (+386 1) 600 58 01

splošna

podružnica zavarovalnice iz EU

25. maj 2005

9

1

1 sedež

100�%

100�%

ERGO Austria International AG 74,63�%

Österreichische Volksbanken AG, Dunaj, Avstrija 25,37�%

3.888.451 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Direktor podružnice

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011



26  — statistični zavarovalniški bilten 2012

generali zavarovalnica, d.>d. ljubljana

druga odgovornost

3,5�%

življenje

22,8�%
avto kasko  

18,8�%
premoženje

19,0�%
ao

27,1�%

ostalo 

1,8�%

nezgode 

7,0�%

Kržičeva ulica 3, si-1000 Ljubljana

www.generali.si

info@mail.generali.si

(+386 1) 47 57 100

(+386 1) 47 57 103

Lorenzo Kravina

Gregor Pilgram — t (+386 1) 47 57 111

Vanja Hrovat

splošna

delniška družba

18. marec 1997

330

9

1 sedež

100�%

100�%

Generali PPF Holding B.V., Praga 100�%

86.234.812 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednik uprave

Članica uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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grawe zavarovalnica, d.>d.

Gregorčičeva ulica 39, si-2000 Maribor

www.grawe.si

grawe@grawe.si

(+386 2) 22 85 500

(+386 2) 22 85 526

mag. dr. Othmar Ederer

mag. Božo Emeršič, MBA  — t (+386 2) 22 85 502

mag. Klaus Scheitegel, Marko Mikič

splošna

delniška družba

23. januar 1991

176

12

1 poslovna enota

100�%

100�%

Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Graz  100�%

34.381.569 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednik uprave

Člana uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

nezgode 

9,2�% 

ostalo

0,2�%

premoženje 

13,8�%

ao

8,1�%
avto kasko

4,4�%
druga odgovornost 

1,3�%

življenje

63,0�%

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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kd življenje, zavarovalnica, d.>d.

Celovška cesta 206, si-1000 Ljubljana

www.kd-zivljenje.si

info@kd-zivljenje.si 

(+386 1) 58 26 400

(+386 1) 51 81 995

Aleksander Sekavčnik

Matija Šenk — t (+386 1) 58 26 560

mag. Ingrid Kuk, Jožica Palčič

življenjska 

delniška družba

3. januar 2005

177

7

1 sedež

0�%

100�%

KD Group, fi nančna družba, d.�d., Ljubljana 90,1�%

Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.�d., Koper 9,9�%

62.488.150 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednik uprave

Članici uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

življenje

100�%

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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merkur zavarovalnica, d.>d.

nezgode

11,2�% 

ostalo 

0,5�%

premoženje 

3,5�%

življenje 

84,8�%

Dunajska cesta 58, si-1000 Ljubljana

www.merkur-zav.si

info@merkur-zav.si

(+386 1) 30 05 450

(+386 1) 43 61 092

mag. Gerald Franz Kogler

Denis Stroligo — t (+386 1) 30 05 450

Mojca Androjna, Andrej Osterc

splošna

delniška družba

18. november 1992

153

10 pisarn in 1 poslovalnica

1 sedež

100�%

100�%

Merkur International Holding AG, Graz 100�%

47.509.323 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednik uprave

Člana uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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modra zavarovalnica, d.>d.

pokojnine

100,0�%

Dunajska cesta 119, si-1000 Ljubljana

www.modra-zavarovalnica.si

info.modra@modra-zavarovalnica.si 

(+386 1) 47 46 800

(+386 1) 47 46 754

Branimir Štrukelj

Borut Jamnik — t (+386 1) 47 46 802

Matija Debelak

pokojninska

delniška družba

3. oktober 2011

53 

1

1 sedež

0�%

100�%

Kapitalska družba, d.�d. 100�%

101.052.540 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednik uprave

Član uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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nlb vita življenjska 
zavarovalnica d.>d. ljubljana

nezgode 

5,4�% 

življenje 

94,6�%

Trg republike 3, si-1520 Ljubljana

www.nlbvita.si

info@nlbvita.si

(+386 1)  476 58 00

(+386 1)  476 58 18

Johan Daemen

mag. Barbara Smolnikar — t (+386 1) 476 58 00

mag. Irena Prelog

življenjska + nezgode

delniška družba

4. junij 2003

36

1

1 sedež

50�%

100�%

KBC Insurance NV, Leuven, Belgija 50�%

Nova Ljubljanska banka, d.�d., Ljubljana 50�%

31.813.326 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednica uprave

Članica uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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pozavarovalnica sava, d.>d.

prevoz blaga

2,4�%

druga odgovornost

3,6�%

ao

14,7�%
premoženje

54,5�%

ostalo 

4,0�%

nezgode

6,7�%

avto kasko

14,1�%

Dunajska cesta 56, si-1000 Ljubljana

www.sava-re.si

info@sava-re.si

(+386 1) 47 50 200

(+386 1) 47 50 264

Branko Tomažič

mag. Zvonko Ivanušič — t (+386 1) 47 50 200

Srečko Čebron, Jošt Dolničar, Mateja Treven

pozavarovalnica

delniška družba

28. december 1990

71

1

1 sedež

3,58�%

46,41�%

Slovenska odškodninska družba, d.�d., Ljubljana 25�%

Abanka, d.�d., Ljubljana 7�%

Poteza naložbe, d. o. o., Ljubljana (v stečaju) 5�%

Pišljar Marjan 4,75�%

Nova KB Maribor, d.�d., Maribor 4,66�%

140.350.370 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednk uprave

Člani uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala (20. 6. 2012)

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava pozavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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pozavarovalnica triglav re, d.>d.

nezgode 

3,0�% 

ostalo 

5,6�%

prevoz blaga

2,9�%
druga odgovornost

2,5�%

krediti

2,1�%

avto kasko 

11,3�%

finančne izgube

1,8�%

premoženje

62,1�%
ao

8,7�%

Miklošičeva cesta 19, si-1000 Ljubljana

www.triglavre.si

mail@triglavre.si

(+386 1) 47 47 900

(+386 1) 43 31 419

Andrej Slapar

mag. Gregor Stražar — t (+386 1) 47 47 900

Tomaž Rotar

pozavarovalnica

delniška družba

31. december 1998

37

1

1 sedež

0�%

100�%

Zavarovalnica Triglav, d.�d., Ljubljana 100�%

121.931.838 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednik uprave

Član uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava pozavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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sid – prva kreditna 
zavarovalnica d.>d., ljubljana

terjatve v mednarodni in domači trgovini

100,0�%

Davčna ulica 1, si-1000 Ljubljana

www.sid-pkz.si 

info@sid-pkz.si

(+386 1) 200 58 00, 200 58 10

(+386 1) 425 84 45

Jožef Bradeško

Ladislav Artnik — t (+386 1) 200 58 00

dr. Rasto Hartman

kreditna/terjatve v mednarodni in domači trgovini

delniška družba

31. december 2004

58

1

1 sedež

0�%

100�%

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.�d., Ljubljana 

(SID banka) 100�%

21.065.462 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednik uprave

Član uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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sklad obrtnikov in podjetnikov

Vošnjakova ulica 6, si-1000 Ljubljana

www.sop.si

info@sop.si

(+386 1) 300 36 11

(+386 1) 431 83 03

dr. Jaka Vadnjal

mag. Bojan Jean — t (+386 1) 300 36 11

mag. Božidar Marot

pokojninska družba

sklad

23. avgust 1956

25

1

1 sedež

0�%

ni delniška družba

3.037.095 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednik uprave

Član uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Bruto obračunana premija 2011

pokojnine

100,0�%

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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triglav, zdravstvena 
zavarovalnica, d.>d.

nezgode

0,3�%

zdravje 

99,7�%

Pristaniška ulica 10, si-6000 Koper/Capodistria

www.zdravstvena.net

centrala@zdravstvena.net

(+386 5) 66 22 000

(+386 5) 66 22 002

Boštjan Vovk

mag. Meta Berk Skok — t (+386 5) 66 22 000

mag. Simon Vidmar 

zdravstvena

delniška družba

18. november 2002

78

14

2 (centrala Koper, pisarna centrale Ljubljana)

0�%

100�%

Zavarovalnica Triglav, d.�d., Ljubljana 100�%

80.189.702 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednica uprave

Član uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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vzajemna zdravstvena 
zavarovalnica, d. v. z.

Vošnjakova ulica 2, si-1000 Ljubljana

www.vzajemna.si

info@vzajemna.si

(+386 1) 47 18 700

(+386 1) 47 18 850

mag. Aleksandra Podgornik

Marija Milojka Kolar Celarc — t (+386 1) 47 18 702

mag. Katja Jelerčič

zdravstvena

vzajemna družba

1. november 1999

292

47

sedež + 9 poslovnih enot

0�%

ni delniška družba

249.074.651 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednica nadzornega sveta

Predsednica uprave

Članica uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Bruto obračunana premija 2011

nezgode

0,3�%

zdravje 

99,7�%

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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wiener städtische zavarovalnica
podružnica v ljubljani

druga odgovornost

8,9�%
finančne izgube

1,9�%

premoženje

17,5�%

ostalo 

0,3�%

življenje 

71,4�%

Masarykova cesta 14, si-1000 Ljubljana

www.wienerstaedtische.si

info@wienerstaedtische.si

(+386 1) 300 17 00

(+386 1) 300 17 09

mag. Tomo Mrđen — t (+386 1) 300 17 00 

mag. Thomas Schmidtmeier

splošna

podružnica zavarovalnice iz EU

24. avgust 2004

26

2

1 sedež

100�%

100�% 

Wiener Städtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group, 

Dunaj 100�%

20.899.831 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Direktorja podružnice

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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zavarovalnica maribor, d.>d.

premoženje 

15,1�% 
nezgode 

7,2�% 

ostalo 

3,6�%

druga odgovornost

2,8�%

življenje 

28,6�%
avto kasko 

20,0�%
ao 

22,7�%

Cankarjeva ulica 3, si-2507 Maribor

www.zavarovalnicamaribor.si

info@zav-mb.si

(+386 2) 23 32 100

(+386 2) 23 32 530

Aleš Hauc

Drago Cotar — t (+386 2) 23 32 210

David Kastelic, Marko Planinšec, Borut Celcer, 

Srečko Čarni (delavski direktor)

splošna

delniška družba

26. december 1990 

875

292

10 predstavništev

0�%

99,68�%

Nova KB Maribor, d.�d., Maribor 51,00�%

Pozavarovalnica Sava, d.�d., Ljubljana 48,68�%

263.243.887 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednik uprave

Člani uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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zavarovalnica tilia, d.>d.

druga odgovornost

3,8�%

življenje

13,0�%
ao

28,1�%

ostalo 

2,8�%

premoženje 

14,6�%
avto kasko

27,0�%
nezgode

10,7�%

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011

Seidlova cesta 5, si-8000 Novo mesto

www.zav-tilia.si

info@zav-tilia.si

(+386 7) 39 17 200

(+386 7) 39 17 310

mag. Zvonko Ivanušič

Andrej Kavšek — t (+386 7) 39 17 201

mag. Tadej Avsec, Jaka Dolenc

splošna

delniška družba

27. december 1990

382 

39

13 predstavništev

0�%

100�%

Pozavarovalnica Sava, d.�d., Ljubljana 99,711�%

Fizične in pravne osebe 0,289�%

78.893.205 €

Naslov

Spletna stran

Elektronska pošta

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednik uprave

Člana uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011
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zavarovalnica triglav, d.>d.

premoženje 

19,6�% 
nezgode 

5,8�% 

ostalo 

3,2�%

druga odgovornost

4,2�%
krediti

2,9�%

avto kasko 

17,5�%
življenje 

28,9�%
ao 

17,9�%

Miklošičeva ulica 19, si-1000 Ljubljana

www.triglav.si, www.triglav.eu

(+386 1) 47 47 200 h.c.

(+386 1) 43 26 302

Igor Mihajlović

Matjaž Rakovec — t (+386 1) 47 47 500

Andrej Slapar, Stanislav Vrtunski, Marica Makoter (delavska 

direktorica), Igor Stebernak (do 30. 6. 2012)  

splošna

delniška družba

28. december 1990

2.400

151

12 območnih enot

7,66�%

69,01�%

ZPIZ, Ljubljana 34,47�%

Slovenska odškodninska družba, d.�d., Ljubljana 28,07�%

NLB, d.�d., Ljubljana 3,06�%

CLAYCROFT Limited, Nikozija, Ciper 1,78�%

NFD 1 delniški investicijski sklad, d.�d., Ljubljana 1,63�%

694.962.367 €

Naslov

Spletna stran

Telefon

Telefaks

Predsednik nadzornega sveta

Predsednik uprave

Člani uprave

Vrsta zavarovalnice

Organizacijska oblika

Datum registracije

Število redno zaposlenih (31. 12. 2011)

Število vseh enot poslovne mreže

Število poslovnih enot najvišje ravni

Delež tujega kapitala (31. 12. 2011)

Največji delničarji in njihov delež

Od tega

Bruto obračunana premija 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

Sestava zavarovalnega portfelja glede na bruto obračunano premijo 2011
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( �iv�) zaposleni v  zavarovalnicah leta 2011  — 43

Kazalniki, s katerimi spremljamo vlaganja v rast in razvoj zaposlenih v zavarovalnicah 
leta 2011, še vedno kažejo spremenjene gospodarske razmere glede na predhodna leta. 
V primerjavi z letom 2010 se je število zaposlenih leta 2011 zmanjšalo za 0,5�%. Tako je 
bilo v slovenskih zavarovalnicah skupaj zaposlenih 6.099 oseb, med njimi 2.557 moških 
(41,9�%) in 3.542 žensk (58,1 %). 

Izobrazbena struktura se še vedno izboljšuje. V primerjavi z letom 2010 se je 
delež zaposlenih v zavarovalništvu, ki ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe, leta 2011 
povečal za 1,9 odstotne točke in predstavlja 36,3�% vseh zaposlenih. Najmanj višjo 
izobrazbo ima 49�% zaposlenih, kar je za 2 odstotni točki več kot leto prej. Število 
magistrov in doktorjev znanosti leta 2011 predstavlja 2,9�% vseh zaposlenih, kar je za 
0,2 odstotni točki več kot leto prej. Delež zaposlenih s peto stopnjo izobrazbe ali manj 
se znižuje in je leta 2011 znašal 51�%. 

Še vedno se zmanjšuje delež zaposlenih v prodaji in povečuje delež zaposlenih 
v preostalih službah. S prodajo zavarovanj se je leta 2011 ukvarjalo 2.121 oseb, tj. 34,8�% 
vseh zaposlenih v zavarovalnicah. Število zaposlenih za nedoločen čas se je nekoliko 
povečalo in predstavlja 89,9�% vseh zaposlenih, število zaposlenih za določen čas 
pa se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo in predstavlja 10,1�% vseh zaposlenih v 
zavarovalnicah. Polni delovni čas je zaposlenih 96,4�% oseb. 

Zaposleni v zavarovalništvu so se leta 2011 izobraževali nekoliko manj 
v primerjavi z letom 2010. Tako se je vsak zavarovalniški delavec izobraževal v 
povprečju 29,98 pedagoške ure, kar je za 5,1�% manj kot leto prej. Povprečna naložba v 
izobraževanje na zaposlenega pa je znašala 420 €, kar je za 7,3�% manj kot v preteklem 
letu. Skupaj so zavarovalnice opravile 182.775 pedagoških ur izobraževanj, od tega 
54,5�% same z internimi predavatelji. Za interni prenos znanj v zavarovalnicah skrbi 
242 internih predavateljev, tj. 3,97�% glede na povprečno število zaposlenih. Ta delež 
se je glede na leto prej zmanjšal za 24,1�%. 

Skupaj so zavarovalnice namenile za izobraževanje in usposabljanje svojih 
zaposlenih 2.563.335 €, kar je za 9,7�% manj kot leta 2010. Za neposredne stroške 
izobraževanja so porabile 77,7�% sredstev, posredni stroški izobraževanja, kot so 
najemnine, prevozni stroški ipd., pa predstavljajo preostalih 22,3�% porabljenih 
sredstev. Naložbe v funkcionalno izobraževanje v strukturi vseh sredstev, vloženih 
v izobraževanje, znašajo 88,2�%, naložbe v formalno izobraževanje zaposlenih pa 
11,8�%. Število zaposlenih, vključenih v programe formalnega izobraževanja, ki 
jim zavarovalnica plačuje študij ali njihov študij podpira kako drugače, se je leta 
2011 povečalo na 841, torej kar za 88,6�% več kot leta 2010. V programe formalnega 
izobraževanja je tako vključenih kar 13,8�% vseh zaposlenih v zavarovalništvu. Leta 
2011 se je izobraževanja vsaj enkrat udeležilo 86,62�% zaposlenih. Delež naložb v 
izobraževanje v bruto obračunani premiji je znašal 0,12�%, kar je za 14,3% manj v 
primerjavi z letom 2010.

Glede na leto 2010 se je delež bolniških odsotnosti leta 2011 povečal za 4,1�%. 
Tako so zavarovalnice leta 2011 zaradi bolniške odsotnosti izgubile 4,52�% razpoložljivih 

zaposleni v 
zavarovalnicah leta 2011
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delovnih ur. Od tega je bilo v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS) obračunanih 2,09�% ur, zavarovalnice pa so krile 2,43�% delovnih ur. Razmerje 
kaže, da se je povečal delež daljših bolniških odsotnosti (v breme ZZZS), in sicer kar 
za 23,7�% glede na leto prej. Delež bolniških odsotnosti v breme delodajalca pa se je 
zmanjšal za 8,3�%.

V zavarovalnicah se je leta 2011 zaposlilo 506 oseb, 469 osebam pa je delovno 
razmerje prenehalo. Stopnja bruto gibanja zaposlenosti tako znaša 15,99, stopnja neto 
gibanja zaposlenosti pa 0,61.

2009 2010 2011

indeks rasti

08�� 09 09�� 10 10�� 11

Splošni podatki
� Število zaposlenih v zavarovalnicah 6.306 6.128 6.099 99,6 97,2 99,5

 —  moški 2.667 2.578 2.557 100,5 96,7 99,2

 —  ženske 3.639 3.550 3.542 99,0 97,6 99,8
� Povprečno število zaposlenih v koledarskem letu 6.334 6.271 6.097 103,7 99,0 97,2
� Število zaposlenih po stopnji formalne izobrazbe

 —  nižja ali manj (I-IV) 451 387 420 88,3 85,8 108,5

 —  srednja (V) 3.026 2.862 2.693 96,6 94,6 94,1

 —  višja (VI) 798 772 774 100,3 96,7 100,3

 —  visoka (VII) 1.875 1.943 2.033 107,2 103,6 104,6

 —  magisterij (VIII) 143 151 167 111,7 105,6 110,6

 —  doktorat (IX) 13 13 12 100,0 100,0 92,3
� Število zaposlenih po poslovni funkciji

 —  zaposleni v prodaji 2.813 2.282 2.121 99,3 81,1 92,9

 —  ostali zaposleni 3.493 3.846 3.978 99,8 110,1 103,4
� Število zaposlenih po vrsti pogodbe o zaposlitvi

 —  za nedoločen čas 5.479 5.479 5.486 101,1 100,0 100,1

 —  za določen čas 827 649 613 91,0 78,5 94,5

Podatki o izobraževanju zaposlenih v zavarovalnicah
� Število pedagoških ur funkcionalnega izobraževanja 

zaposlenih v koledarskem letu 211.805 198.055 182.775 100,3 93,5 92,3
� Število zaposlenih v koledarskem letu, vključenih v programe 

formalnega izobraževanja, ki jim zavarovalnica plačuje 
študij oz. njihov študij kako drugače podpira 479 446 841 110,4 93,1 188,6

� Število zaposlenih, ki so bili vključeni v izobraževanje 
vsaj enkrat v koledarskem letu 5.258 5.297 5.281 99,2 100,7 99,7

� Število internih predavateljev 320 328 242 110,3 102,5 73,8
� Stroški za izobraževanje zaposlenih (v €): 2.661.457 2.837.999 2.563.335 86,3 106,6 90,3

Pomembnejši kazalniki vlaganj v izobraževanje zaposlenih  
� Povprečno število pedagoških ur funkcionalnega izobraževanja na zaposlenega* 33,44 31,58 29,98 96,7 94,4 94,9
� Delež zaposlenih, ki so bili vključeni v programe formalnega izobraževanja (v %)* 7,56 7,11 13,79 106,5 94,0 194,0
� Delež zaposlenih, ki so bili vključeni v izobraževanje 

vsaj enkrat v koledarskem letu (v %)* 83,01 84,47 86,62 95,7 101,8 102,5
� Število internih predavateljev na 100 zaposlenih* 5,05 5,23 3,97 106,4 103,5 75,9
� Delež skupnih stroškov za izobraževanje v bruto obračunani premiji (v %) 0,13 0,14 0,12 86,7 107,7 85,7
� Povprečni strošek za izobraževanje na zaposlenega v koledarskem letu (v €)* 420 453 420 83,2 107,8 92,7

Absentizem (delež izgubljenih ur zaradi bolezni, poškodb�...�)
� v skladu z zakonodajo SKUPAJ (v %) 4,54 4,34 4,52 103,7 95,6 104,1

 —  v breme podjetja (v %) 2,81 2,65 2,43 113,2 94,4 91,7

 —  v breme ZZZS (v %) 1,73 1,69 2,09 90,9 97,9 123,7

Pomembnejši podatki o zaposlenih v zavarovalnicah v letih 2009–2011

* kazalniki, izračunani na povprečno število zaposlenih v koledarskem letuvir — SZZ (obrazec ZAP-1)
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zavarovalna in pozavarovalna 
dejavnost leta 2011

Zavarovalno in pozavarovalno dejavnost prikazujemo s statističnimi podatki in 
komentarjem po stanju na dan 31. decembra 2011, tj. za celo leto. Prikazani podatki 
praviloma izhajajo iz statističnih obrazcev ST, ki jih zavarovalnice enkrat letno pošljejo 
statistični službi SZZ in so poimenovani kot »sveženj letnih statističnih obrazcev ST«. 
Med njimi je najpomembnejši obrazec ST-50, ki vsebuje podatke o bruto obračunanih 
premijah in kosmatih odškodninah oziroma zavarovalninah na letni ravni za vse 
zavarovalne vrste za tekoče in preteklo leto. Podatki na tem obrazcu so najpomembnejši 
za predstavitev velikosti zavarovalnega trga in jih praviloma vedno uporabimo za 
pripravo biltena. Zaradi različnih vzrokov pa se ti podatki skoraj vedno razlikujejo 
od tistih, ki so bili zbrani za isto obdobje po kvartalni ali mesečni periodiki. Obdobje 
poročanja je pač različno in v podatkih pride do sprememb. To naj uporabniki podatkov 
upoštevajo pri njihovi vsakokratni uporabi. Letos moramo še posebej poudariti, 
da je sprememba v članstvu SZZ vplivala na velikost trga življenjskih zavarovanj 
in posledično na ves zavarovalni trg, ki ga zneskovno in grafi čno prikazujemo ter 
komentiramo v tem biltenu po stanju na dan 31. decembra 2011. Tako prikazan 
slovenski zavarovalni trg se je znašel v stagnaciji in celo nazadovanju zbrane premije 
življenjskega zavarovanja in vsega portfelja, če ga primerjamo z letom 2010. Položaj 
pa vendarle ni tako slab, če poznamo prave vzroke in imamo na voljo vse potrebne 
informacije in podatke. V naslednjem odstavku pojasnjujemo vzroke za padec zbrane 
bruto obračunane premije za leto 2011.  

V tem biltenu prikazujemo premijo življenjskih zavarovanj za leto 2011, ki je za 
8,6�% manjša od premije za leto 2010. Ta rezultat ni toliko posledica gospodarske krize 
in socialne stiske prebivalstva, pač pa je predvsem posledica spremembe v članstvu 
SZZ, kajti Kapitalska družba je ob ustanovitvi Modre zavarovalnice septembra 2011, ki je 
postala članica SZZ namesto KAD, na njen portfelj prenesla vse svoje pokojninske sklade 
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razen enega. Približno za vrednost tega sklada je življenjska premija za leto 2011 tudi 
manjša. Podatke za leto 2011 prikazujemo namreč tako, kot da bi Modra zavarovalnica 
vse leto 2011 upravljala pridobljeni portfelj. Če bi s tem portfeljem upravljala tudi leta 
2010, bi primerjava podatkov med letoma 2010 in 2011 še vedno kazala nižjo premijo, a 
bi bil znesek leta 2011 večji od tistega leta 2010. To pomeni, da bomo lahko pravo sliko 
stanja na trgu življenjskih zavarovanj pokazali šele s primerjavo podatkov med letoma 
2012 in 2011, saj za leto 2012 pričakujemo spet zmerno povečanje premije življenjskih 
zavarovanj, vendar zneska iz leta 2010 seveda ne moremo pričakovati.

Stagnacija zavarovalne dejavnosti se kaže tudi v pozavarovanju. Znesek zbrane 
pozavarovalne bruto obračunane premije se je od leta 2010 znižal za en milijon EUR, 
tj. od 263 milijonov na 262 milijonov leta 2011. Skrčenje panoge na premijski strani je 
minimalno, se je pa vrednost izplačanih pozavarovalnih odškodnin zmanjšala za 10�%, pri 
življenjskih zavarovanjih pa povečala za dobrih 100�%. To povečanje ni pomembno vplivalo 
na skupni rezultat, saj delež življenjskih zavarovanj v celotnem pozavarovalnem portfelju 
ne dosega niti pol odstotka. Škodni rezultat pozavarovanja se je leta 2011 izboljšal, 
dosegel je 48,14�%. Tržna deleža obeh pozavarovalnic pa se počasi približujeta ravnovesju.

Bruto obračunana premija zavarovanja in 
pozavarovanja, letna rast in delež v BDP 

zavarovanje pozavarovanje

premija letna rast** delež v BDP (%)* premija letna rast** delež v BDP (%)*

Premija vseh zavarovanj
� 2007 1.893.980 109,8 5,49* 206.165 114,1 0,60*
� 2008 2.018.960 106,6 5,44 241.738 117,3 0,65 
� 2009 2.072.923 102,7 5,94 261.109 108,0 0,75 
� 2010 2.094.342 101,0 5,81 263.029 100,7 0,73 
� 2011 2.053.443 98,0 5,76 262.282 99,7 0,73 

Premija življenjskih zavarovanj
� 2007 609.266 112,7 1,77* 704 109,7 0,00*
� 2008 642.653 105,5 1,73 724 102,8 0,00 
� 2009 630.089 98,0 1,81 643 88,8 0,00 
� 2010 656.013 104,1 1,82 794 123,5 0,00 
� 2011 599.359 91,4 1,68 862 108,6 0,00 

Premija neživljenjskih zavarovanj
� 2007 1.284.714 108,4 3,73* 205.461 114,2 0,60*
� 2008 1.376.307 107,1 3,71 241.014 117,3 0,65 
� 2009 1.442.834 104,8 4,13 260.466 108,1 0,75 
� 2010 1.437.454 99,6 3,99 262.235 100,7 0,73 
� 2011 1.454.084 101,2 4,08 261.420 99,7 0,72 

zneski v 1000 €

* Deleži premij v BDP so izračunani glede na izračun SURS o 
velikosti BDP po tekočih cenah za leto 2011. Za leto 2007 je v 
izračunu uporabljen popravljen uradni podatek za BDP.

vir — SZZ, SURS ** Indeks rasti premij (infl acija ni vračunana). Glej 
opombo pod tabelo na strani 4 ali 5.

 0,00 – podatek je manjši od 1/100�%
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zavarovanje pozavarovanje

odškodnine letna rast** odškodnine letna rast**

Odškodnine oz. zavarovalnine vseh zavarovanj
� 2007 1.023.300 107,8 115.181 113,2
� 2008 1.204.208 117,7 200.375 174,0
� 2009 1.240.001 103,0 171.828 85,8
� 2010 1.242.833 100,2 139.930 81,4
� 2011 1.288.696 103,7 126.258 90,2

Zavarovalnine življenjskih zavarovanj
� 2007 161.828 108,5 302 119,8
� 2008 177.589 109,7 162 53,6
� 2009 188.496 106,1 137 84,6
� 2010 245.624 130,3 179 130,7
� 2011 344.742 140,4 365 203,9

Odškodnine neživljenjskih zavarovanj
� 2007 861.472 107,7 114.879 113,2
� 2008 1.026.619 119,2 200.213 174,3
� 2009 1.051.505 102,4 171.691 85,8
� 2010 997.209 94,8 139.751 81,4
� 2011 943.954 94,7 125.893 90,1

Obračunane kosmate odškodnine oz. zavarovalnine 
zavarovanja in pozavarovanja in njihova letna rast* zneski v 1000 €

* Kosmate odškodnine oz. zavarovalnine brez cenilnih stroškov.
** Indeks rasti odškodnin (infl acija ni vračunana).

vir — SZZ

V nadaljevanju v sliki in besedi predstavljamo podrobnejše podatke 
o zavarovalni in pozavarovalni dejavnosti. Nekateri podatki se za isti pojav ali 
zavarovalno vrsto lahko med seboj razlikujejo, ker izvirajo iz dveh različnih evidenc, 
različnih statističnih obrazcev ali pa so različni datumi poročanja. Sicer so v vseh 
agregatnih podatkih za zavarovalno panogo za leto 2011 vključeni podatki vseh 
19 zavarovalnic članic SZZ. Popolno je tudi zajetje pozavarovalnih podatkov. Tam, kjer 
so omenjene premije in odškodnine oziroma zavarovalnine, gre za bruto ali 
kosmate vrednosti.
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zavarovalna dejavnost

Kljub prikazani upočasnjeni rasti zavarovalne dejavnosti se njen delež v BDP ohranja 
pri vrednosti 5–6�%, saj se tudi gospodarska rast sooča s stagnacijo oziroma celo 
nazadovanjem. Ta delež, ki v zadnjih desetih letih le malo niha, s svojim trdim delom 
zagotavlja 19 zavarovalnih družb, med njimi devet s tujim kapitalom. Vse so članice 
Slovenskega zavarovalnega združenja in klasične zavarovalnice, le Sklad obrtnikov in 
podjetnikov (SOP) ni klasična zavarovalnica, zato ga imenujemo »druga članica SZZ«. 
Zunaj članstva še vedno ostaja Prva osebna zavarovalnica d.�d., ki s podatki edina ne 
sodeluje v statističnem agregatu.  

Leta 2011 so zavarovalnice in druga članica SZZ zbrale za 2.053 milijonov 
EUR bruto obračunane premije, kar je za 2�% odstotka manj kot leta 2010. Prvič odkar 
sistematično statistično spremljamo slovensko zavarovalno dejavnost, prikazujemo 
negativno rast vse premije. Če bi v agregatu premije za celi leti 2011 in 2010 upoštevali 
le portfelj Modre zavarovalnice, ne pa tudi KAD, bi bila rast premije s stopnjo 0,16�% 
celo pozitivna. Vendar Modre zavarovalnice pred septembrom 2011 še ni bilo, torej tudi 
ne njenega poslovanja v prvih devetih mesecih leta 2011 niti v celem letu 2010, zato je 
zgoraj omenjena pozitivna rast le rezultat simulacije ali metodološke telovadbe. 

Znesek premije življenjskih zavarovanj (599 milijonov EUR), ki ga prikazujemo 
za leto 2011, je za 8,6�% manjši od zneska premije za leto 2010, posledično pa je seveda 
manjši tudi znesek premije vsega portfelja (2.053 milijonov EUR). Pozitivno rast s 
stopnjo 1,1�% in zneskom 1.454 milijonov EUR pa so pokazala premoženjska zavarovanja, 
a je bilo to premalo, da bi bila pozitivna tudi rast vse premije. Še leta 2010 je bila 
slika prav nasprotna. Rast premoženjskih zavarovanj je bila tedaj negativna, premija 
življenjskih zavarovanj pa je dosegla svoj maksimum (656 milijonov EUR). 

Zavarovalnice so leta 2011 izplačale 1.289 milijonov EUR odškodnin oziroma 
zavarovalnin, od tega 944 milijonov EUR pri premoženjskih zavarovanjih in 345 
milijonov EUR pri življenjskih zavarovanjih. Pri slednjih se je znesek odškodnin povečal 
za dobrih 40�%, medtem ko je bilo odškodnin premoženjskih zavarovanj za dobrih pet 
odstotkov manj kot leta 2010. Precejšnja rast življenjskih zavarovalnin, ki je posledica 
prekinitev pogodb, izteka zavarovalne dobe ipd., je najbolj vplivala na skupni škodni 
rezultat, ki se je leta 2011 poslabšal na 62,8�%.

Med osnovne kazalce gospodarske moči zavarovalne dejavnosti sodi stopnja 
zavarovalne gostote. Ob prikazanem skrčenju zavarovalnega trga in ob povečanju 
števila prebivalcev se je premija na prebivalca zmanjšala na 1.000 EUR. Zavarovalna 
penetracija za leto 2011 pa je 5,8�%.

Slovenski zavarovalni trg je še vedno asimetričen, saj največja zavarovalnica 
zavzema dobrih 33�% vsega trga. Zavarovalnice na slovenskem zavarovalnem trgu 
sicer lahko razdelimo na štiri kategorije glede na velikost njihovega tržnega deleža. 
Vsaka od štirih največjih obvladuje več kot desetino vsega trga, skupaj pa pokrivajo 
dobrih 70�% zavarovalnega trga. V drugo kategorijo sodi šest zavarovalnic, katerih tržni 
delež je večji od dveh odstotkov, vendar manjši od desetih. V tretji kategoriji so štiri 
zavarovalnice s tržnim deležem od enega do manj kot dveh odstotkov. Najmanjše so 
zavarovalnice, katerih tržni delež ne dosega niti enega odstotka. Teh je pet, med njimi 
so štiri s tujim kapitalom.
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Vseh zavarovalnic s tujim lastniškim kapitalom je devet. To so zavarovalnice 
Generali, Merkur, GRAWE, NLB Vita, Wiener Städtische, podružnica v Ljubljani, ERGO 
Življenjska zavarovalnica, ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, Allianz, podružnica 
Ljubljana in ARAG. Zavarovalnice s tujim kapitalom so leta 2011 povečale svoj tržni delež 
na 11,4�%. Pri življenjskih zavarovanjih obvladujejo že dobro petino zavarovalnega trga, pri 
neživljenjskih zavarovanjih pa se je skupni tržni delež povečal na 6,9�%.

V kriznem času zavarovalnicam ni lahko povečati premije niti tržnega deleža. 
Zavarovanci namreč postajajo previdnejši in bolj zahtevni. Iščejo več informacij o 
zavarovanju in racionalnejše rešitve. Upada število dodatnih zavarovanj k osnovnemu 
kritju. Zmanjšuje se število zavarovanj z večjim tveganjem, povečuje pa se zanimanje 
za zavarovanja z zajamčenim donosom. Vse pomembnejša spet postajajo klasična 
življenjska zavarovanja, vendar v sodobnejši preobleki. Zaradi pogostejših ekstremnih 
vremenskih pojavov z veliko posledično škodo, povzročeno premoženju, postajajo 
zavarovanci glede svojega premoženja bolj gospodarni in za svoj denar zahtevajo vse 
bolj kakovostno zavarovanje premoženja. Zato si zavarovalnice prizadevajo prenoviti 
svoje zavarovalne produkte, jih usmeriti na potrebe posameznega zavarovanca, 
iščejo inovativne prijeme pri oglaševanju, odpravljajo elemente nelojalne konkurence 
(nerazumno velike popuste), izboljšujejo in skrajšujejo obdelavo škodnih zahtevkov itd.

zavarovalna vrsta kosmate čiste**

premije odškodnine* premije odškodnine*

znesek delež (%) znesek delež (%) znesek znesek

Skupaj premoženjska in življenjska zavarovanja 2.053.443.380 100,00 1.288.695.975 100,00 1.821.432.087 1.176.729.573 

Življenjska zavarovanja
� od tega pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1

599.359.672 
118.973.220 

29,19 
5,79 

344.742.146 
90.269.651 

26,75 
7,00 

567.135.654 
118.973.220 

326.706.814 
90.269.651 

Skupaj premoženjska zavarovanja 1.454.083.708 70,81 943.953.829 73,25 1.254.296.433 850.022.759 
� Nezgodno zavarovanje 103.608.160 5,05 37.690.284 2,92 92.677.315 34.117.925 
� Zdravstveno zavarovanje 428.521.902 20,87 375.435.702 29,13 427.074.734 375.108.294 
� Zavarovanje kopenskih motornih vozil 254.494.781 12,39 178.728.999 13,87 219.175.227 157.570.487 
� Zavarovanje tirnih vozil 2.050.269 0,10 1.166.016 0,09 1.498.538 1.166.016 
� Letalsko zavarovanje 1.272.799 0,06 102.608 0,01 272.904 57.318 
� Zavarovanje plovil 1.480.827 0,07 986.770 0,08 1.495.345 1.115.619 
� Zavarovanje prevoza blaga 8.229.602 0,40 2.554.396 0,20 6.168.137 2.226.802 
� Zavarovanje požara in elementarnih nesreč 98.815.657 4,81 40.137.785 3,11 58.121.865 24.127.878 
� Drugo škodno zavarovanje 142.798.621 6,95 72.644.967 5,64 100.421.083 57.753.529 
� Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil 283.414.025 13,80 155.164.427 12,04 250.380.369 138.717.159 
� Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 1.174.312 0,06 271.030 0,02 (230.223) 7.370 
� Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil 1.218.184 0,06 165.325 0,01 1.085.311 155.719 
� Splošno zavarovanje odgovornosti 52.749.277 2,57 27.922.887 2,17 41.136.336 24.037.728 
� Kreditno zavarovanje 44.414.514 2,16 38.105.025 2,96 28.880.542 22.751.735 
� Kavcijsko zavarovanje 1.039.477 0,05 1.141.081 0,09 569.757 686.213 
� Zavarovanje različnih fi nančnih izgub 6.477.981 0,32 3.716.245 0,29 3.276.635 2.033.412 
� Zavarovanje stroškov postopka 4.117.375 0,20 253.617 0,02 3.089.583 253.656 
� Zavarovanje pomoči 18.205.945 0,89 7.766.665 0,60 15.212.986 6.558.422 

Kosmate in čiste obračunane zavarovalne premije 
in odškodnine oz. zavarovalnine 2011

* Odškodnine brez cenilnih stroškov
** Vertikalni seštevek čistih zneskov zavarovalnih vrst premoženjskih 

zavarovanj ni enak znesku pri Skupaj premoženjska zavarovanja, ker 
je ena članica navedla le seštevek ne pa tudi podatkov pod njim. 

 opomba — Zneski kosmatih obračunanih premij in 
odškodnin ne vsebujejo prenosnih postavk.  

 Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 so vključena že med življenjska 
zavarovanja, a so v svoji vrstici še posebej prikazana.

vir — SZZ

zneski v €
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Velikost zavarovalnih vrst zavarovanja 2011

Rast zavarovalne dejavnosti
(bruto obračunane premije in kosmate odškodnine oz. zavarovalnine zavarovalnic in drugih članic SZZ) 

Letni izdatki za zavarovanje na prebivalca
leto premije

(v tisoč €)
prebivalci
(30. junija)

izdatki za 
zavarovanje 
na osebo (€)

medletna rast
(indeks)

2002 1.178.845 1.995.718 591 115,8

2003 1.275.102 1.996.773 639 111,6

2004 1.456.887 1.997.004 730 116,8

2005 1.549.167 2.001.114 774 106,3

2006 1.725.304 2.008.516 859 111,0

2007 1.893.980 2.019.406 938 109,2

2008 2.018.960 2.039.399 990 105,6

2009 2.072.923 2.042.335 1.015 102,5

2010 2.094.343 2.049.261 1.022 100,7

2011 2.053.443 2.052.496 1.000 97,9

vir — SZZ

vir — SZZ, SURS

vir — SZZ
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zavarovalna vrsta kosmate premije kosmate odškodnine* škodni rezultat (%)

2011 2010
Rast 

(I 11/10) 2011 2010
Rast 

(I 11/10) 2011 2010

Skupaj premoženjska in 
življenjska zavarovanja 2.053.443 2.094.342 98,0 1.288.696 1.242.833 103,7 62,8 59,3 

Skupaj premoženjska zavarovanja 1.454.084 1.438.329 101,1 943.954 997.209 94,7 64,9 69,3 
� Nezgodno zavarovanje 103.608 107.012 96,8 37.690 39.963 94,3 36,4 37,3 
� Zdravstveno zavarovanje 428.522 409.665 104,6 375.436 365.660 102,7 87,6 89,3 
� Zavarovanje kopenskih motornih vozil 254.495 254.216 100,1 178.729 195.454 91,4 70,2 76,9 
� Zavarovanje tirnih vozil 2.050 262 782,4 1.166 872 133,7 56,9 332,8 
� Letalsko zavarovanje 1.273 1.615 78,8 103 1.171 8,8 8,1 72,5 
� Zavarovanje plovil 1.481 1.733 85,5 987 1.425 69,3 66,6 82,2 
� Zavarovanje prevoza blaga 8.230 7.559 108,9 2.554 1.988 128,5 31,0 26,3 
� Zavarovanje požara in 

elementarnih nesreč 98.816 94.701 104,3 40.138 51.971 77,2 40,6 54,9 
� Drugo škodno zavarovanje 142.799 136.789 104,4 72.645 83.247 87,3 50,9 60,9 
� Zavarovanje odgovornosti pri 

uporabi motornih vozil 283.414 302.868 93,6 155.164 169.049 91,8 54,7 55,8 
� Zavarovanje odgovornosti pri 

uporabi zrakoplovov 1.174 1.198 98,0 271 637 42,5 23,1 53,2 
� Zavarovanje odgovornosti 

pri uporabi plovil 1.218 1.182 103,0 165 282 58,5 13,5 23,9 
� Splošno zavarovanje odgovornosti 52.749 50.044 105,4 27.923 26.624 104,9 52,9 53,2 
� Kreditno zavarovanje 44.415 46.157 96,2 38.105 45.900 83,0 85,8 99,4 
� Kavcijsko zavarovanje 1.039 935 111,1 1.141 989 115,4 109,8 105,8 
� Zavarovanje različnih fi nančnih izgub 6.478 5.995 108,1 3.716 4.919 75,5 57,4 82,1 
� Zavarovanje stroškov postopka 4.117 3.897 105,6 254 234 108,5 6,2 6,0 
� Zavarovanje pomoči 18.206 12.501 145,6 7.767 6.824 113,8 42,7 54,6 

Življenjska zavarovanja 599.360 656.013 91,4 344.742 245.624 140,4 57,5 37,4 
� Življenjsko zavarovanje (tč. 19; razen zav. 

vrst pod tč. 20 do 23, 2. odst. 2. čl. ZZavar) 228.359 228.413 100,0 182.273 169.844 107,3 79,8 74,4 
� Zavarovanje za primer poroke 

oz. rojstva (točka 20) 527 589 89,5 819 674 121,5 155,4 114,4 
� Življenjsko zavarovanje vezano na 

enote investicijskih skladov (točka 21) 350.049 404.727 86,5 136.345 71.254 191,4 39,0 17,6 
� Tontine (točka 22) — — — — — — — —
� Zavarovanje s kapitalizacijo 

izplačil (točka 23) 20.424 22.284 91,7 25.305 3.852 656,9 123,9 17,3 
� Zavarovanje izpada dohodkov zaradi 

nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar — — — — — — — —

� Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 ** 118.973 172.682 68,9 90.270 30.492 296,0 75,9 17,7 
� Dopolnilna zdravstvena zavarovanja 

iz 7. odstavka 2. člena ZZavar *** 421.148 399.233 105,5 373.498 363.091 102,9 88,7 90,9 
� Dodatna zavarovanja **** 51.416 49.754 103,3 19.535 21.671 90,1 38,0 43,6 

Letna rast zavarovalnih premij in odškodnin 
oz. zavarovalnin po zavarovalnih vrstah 

* ne vsebujejo cenilnih stroškov
** Zavarovanje je vključeno tudi v ustrezno 

zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

*** Zavarovanje je vključeno tudi v zavarovalno 
vrsto zdravstvenih zavarovanj.

**** Zavarovanje je vključeno tudi v zavarovalno 
vrsto življenjskih zavarovanj.

vir — SZZ

zneski v 1000 €
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življenjska zavarovanja

Statistično opazovanje in objavljanje podatkov o življenjskih zavarovanjih na ravni SZZ 
doživlja letos pomembne spremembe, zato objavljeni agregatni podatki o življenjskih 
zavarovanjih, posledično pa tudi o zbrani premiji vsega portfelja za leti 2010 in 2011 
niso popolnoma primerljivi. S prenosom večine portfelja pokojninskih zavarovanj s 
KAD na Modro zavarovalnico, ki je od januarja 2012 članica SZZ namesto KAD, se je 
življenjska premija zmanjšala za tisti del posla, ki ga še naprej opravlja KAD in ki ga 
statistična služba SZZ ne spremlja več. To je upravljanje Sklada obveznega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja RS, katerega vrednost v znesku okoli 53 milijonov EUR ni 
več vključena v prikazani statistični agregat. Manjše so tudi vse ustrezne zavarovalne 
kategorije. Padec premije življenjskih zavarovanj je torej predvsem tehnično-
metodološke narave in večinoma ni posledica gospodarske krize.  

Zavarovalnice so z življenjskimi zavarovanji leta 2011 zbrale 599 milijonov 
EUR, to pa je za 8,6�% manj kot leto prej. Premija se je zmanjšala pri vseh podvrstah 
življenjskih zavarovanj, najbolj pa pri zavarovanjih, vezanih na enote investicijskih 
skladov. To zavarovanje je sicer najbolj priljubljeno med življenjskimi zavarovanji. Glede 
na prikazani rezultat življenjskih zavarovanj in pozitivno rast preostalih zavarovanj se je 
delež življenjskih zavarovanj v vsej zbrani bruto obračunani premiji zmanjšal na 29,2�%. 
Če k zgornjemu znesku prištejemo še premijo Kadovega sklada SODPZ, bi bila premija 
življenjskih zavarovanj okoli 652 milijonov EUR, kar pa bi bilo le za štiri milijone evrov 
manj kot leta 2010. 

Zaradi izteka pogodb in gotovo tudi zaradi naraščajoče brezposelnosti ter 
socialne stiske prebivalstva se je vrednost izplačanih odškodnin pri življenjskih 
zavarovanjih povečala za 40,4�%. Zavarovalnice so življenjskim zavarovancem leta 
2011 izplačale za 345 milijonov odškodnin oziroma zavarovalnin. Škodni rezultat pri 
življenjskih zavarovanjih pa se je poslabšal na 57,5�%.

Premijska sestava življenjskih zavarovanj 2011

življenjsko, klasično (t. 19) 

40,0�% 
življenjsko, s kapitalizacijo (t. 23)

3,2�%
drugo 

0,1�%

življenjsko, vezano na sklade (t. 21) 

56,7�%

vir — SZZ
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 zavarovanja škode

število*** obrač.
zavar.

premija
število

škod

obrač.
kosmata

zavaroval.*polic zavarovancev

a Skupaj (b + k + n + s + t + z) 170.472 224.576 599.542.972 242.884 345.349.064 

b Življenjsko zavarovanje − točka 19 (c + �… + j)** 83.461 135.476 239.467.026 183.823 182.036.990 

c � zavarovanje za primer smrti 36.396 85.066 23.597.437 2.808 4.766.936 

d � zavarovanje za primer doživetja 1.987 2.032 1.796.920 458 1.184.409 

e � mešano zavarovanje 33.946 36.721 144.635.247 42.003 132.892.528 

f � rentno zavarovanje (razen g) 2.171 2.171 13.697.311 96.658 13.842.298 

g � rentno zavarovanje�−�izplačila po 
pokojninskih načrtih po ZPIZ-1 124 124 1.503.335 233 88.404 

h � zavarovanje z vračilom premije 0 0 0 0 0 

i � vsa druga življenjska zavarovanja 8.837 9.362 3.100.282 8.384 9.727.535 

j � dodatna zavarovanja ** 54.658 72.906 51.136.494 33.279 19.534.880 

k Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva�−�točka 20 (l + m) 18 18 526.943 169 819.378 

l � zavarovanje za primer poroke 18 18 526.943 169 819.378 

m � zavarovanje za primer rojstva 0 0 0 0 0 

n Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih 
skladov oz. na enote kritnih skladov�−�točka 21 (o + … + r) 85.314 87.422 340.240.532 52.891 137.022.551 

o � življenjsko zavarovanje vezano na enote 
investicijskih skladov z garancijo 6.639 6.648 15.967.801 1.484 4.790.807 

p � življenjsko zavarovanje vezano na enote 
investicijskih skladov brez garancije 58.786 60.848 216.580.618 44.023 66.573.388 

q � življenjsko zavarovanje vezano na enote 
kritnega sklada z garancijo 15.684 15.701 98.161.414 7.204 64.711.102 

r � življenjsko zavarovanje vezano na enote 
kritnega sklada brez garancije 4.205 4.225 9.530.699 180 947.254 

s Tontine�−�točka 22 0 0 0 0 0 

t Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil�−�točka 23 (u + v) 1.679 1.660 19.308.471 6.001 25.470.145 

u � prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1 1.679 1.660 19.308.471 6.001 25.470.145 

v � vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplačil 0 0 0 0 0 

z Zavarovanje izpada dohodkov zaradi 
nezgode ali bolezni�−�točka 24 0 0 0 0 0 

Statistični podatki o življenjskih zavarovanjih leta 2011 

Delež življenjskih in neživljenjskih zavarovanj 2011

življenje

29,2�%
neživljenje

70,8�%
vir — SZZ

*  ne vsebuje cenilnih stroškov
**  pri stolpcih 3, 4 in 5 se sešteje vrstice od c do j
***  Zaradi spremenjene metodologije, upoštevajoč statistični standard, so prikazane le nove police in zavarovanci.

vir — SZZ (obrazec ST-19)

zneski v €
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 premije ŽZ

2007 premije PZ po ZPIZ-1
 odškodnine ŽZ
 odškodnine PZ po ZPIZ-1
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2011 premije PZ po ZPIZ-1
 odškodnine ŽZ
 odškodnine PZ po ZPIZ-1
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Rast bruto obračunanih premij in obračunanih 
kosmatih zavarovalnin življenjskih zavarovanj 

vir — SZZ

leto delež v skupni premiji (%)

vsa zavarovanja življenjska zavarovanja neživljenjska zavarovanja

2007 100 32,17 67,83

2008 100 31,83 68,17

2009 100 30,40 69,60

2010 100 31,32 68,68

2011 100 29,20 70,80

Razvoj deleža življenjskih in neživljenjskih zavarovanj 
v skupni bruto obračunani premiji zavarovanja 

vir — SZZ

vrsta osebnih zavarovanj premije odškodnine škodni 
rezultat (%)

delež (%)
v vsej premiji

Skupaj 1.131.490 757.868 66,98 55,10
� Zdravstveno zavarovanje 428.522 375.436 87,61 20,87
� Življenjsko zavarovanje

— od tega dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1
599.360 
118.973 

344.742 
90.270 

57,52
75,87

29,19
5,79

� Nezgodno zavarovanje 103.608 37.690 36,38 5,05

Osnovni podatki o osebnih zavarovanjih 2011

vir — SZZ (obrazec ST-50)

zneski v 1000 €
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pokojninska zavarovanja (pz) 

V tabeli prvič prikazujemo ločene podatke za KAD in Modro zavarovalnico, na katero 
je bila prenesena večina portfelja KAD, ki zdaj upravlja le sklad za obvezno dodatno 
pokojninsko zavarovanje – SODPZ. V desnem delu tabele (3. steber) prvič objavljamo 
podatke pokojninskih družb, ki povečujejo svoj portfelj s klasičnimi rentnimi zavarovanji.

V primerjavi z drugimi življenjskimi zavarovanji izkazuje pokojninsko 
zavarovanje 2. stebra zmerno rast. Število zavarovancev se je od leta 2010 povečalo 
za 615. Konec leta 2011 jih je bilo 582.280, leta 2010 pa 581.665 in ne 579.304, kot je 
pomotoma objavljeno v lanskem biltenu. Premija, ki so jo vplačali, pa je bila z zneskom 
289.117.770 EUR večja za 1,4�%. Zavarovanec 2. stebra je v povprečju plačal 497 EUR 
premije, kar je za 7 evrov več kot leta 2010.

Delež premije, ki so jo zbrale zavarovalnice in KAD, se je od leta 2010 povečal 
na 61,7�%, ustrezno manjši pa je skupni delež pokojninskih družb in pokojninskih 
skladov pri bankah (38,3�%). Zaradi odkupov, izteka zavarovalne dobe in še nekaterih 
drugih vzrokov se je pomembno povečal znesek zavarovalnin, in to za šestkrat. 
Zavarovanci so leta 2011 prejeli skupno skoraj 196 milijonov EUR iz naslova dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 2. stebra. Do sprememb je prišlo tudi pri 3. pokojninskem 
stebru, kjer so vplačane premije v primerjavi z letom 2010 večje za dvakrat ob le malo 
večjem številu zavarovancev. Zavarovalnin 3. stebra je bilo za dobrih 14 milijonov EUR, 
kar je za 3,7�% manj kot leta 2010. 

zavarovalnice 
in drugi izvajalci 
pokojninskih 
zavarovanj

dodatno pokojninsko zavarovanje (dpz) po zpiz-1, 
2. steber

pokojninsko zavarovanje, 
3. steber

Zavarovanci, 
člani

(število)

Premije

(€)

Tržni 
delež
(%)

Zavarovalnine, 
odkupi, smrti 

ipd. (€)

Zavarovanci, 
člani 

(število)

Premije

(€)

Tržni 
delež
(%)

Zavarovalnine

(€)

Skupaj 582.280 289.117.770 100,0 195.721.684 39.701 10.586.900 100 14.086.001 

Skupaj zavarovalnice�− 
članice SZZ in KAD 332.940 178.352.553 61,7 86.031.558 39.701 10.254.590 96,9 14.077.517 
� Modra zavarovalnica* 239.236 95.703.193 33,1 58.778.949 31.205 5.349.347 50,5 11.121.903 
� Kapitalska družba (KAD)** 43.677 60.495.113 20,9 1.270.219 — — — —
� Triglav 42.889 18.567.982 6,4 24.423.132 4.596 2.455.833 23,2 498.956 
� Generali 4.802 2.845.777 1,0 512.245 — — — —
� Adriatic Slovenica 2.336 740.488 0,3 1.047.013 3.015 758.809 7,2 1.256.636 
� Merkur — — — — 44 580.222 5,5 617.526 
� KD Življenje — — — — 192 160.990 1,5 355.771 
� Tilia — — — — 37 33.804 0,3 22.668 
� Wiener Städtische — — — — 612 915.585 8,6 204.057 

Skupaj drugi izvajalci DPZ 249.340 110.765.217 38,3 109.690.126 0 332.310 3,1 8.484 
� Pokojninske družbe (3) + 

Prva osebna zavarovalnica 235.114 103.257.873 35,7 105.963.111 — 332.310 3,1 8.484 
� Pokojninski skladi 

pri bankah 14.226 7.507.344 2,6 3.727.015 — — — —

Pokojninsko zavarovanje 2011
(po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 in po Zakonu o zavarovalništvu – ZZavar)

* Podatki za 2. steber vključujejo sklada KVPS in ZVPSJU ter rente po ZPIZ-1. 
Podatki za 3. steber vključujejo sklada PPS in KS PPS po Zakonu o prvem 
pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb.

vir — SZZ in posamezni 
izvajalci DPZ

** Podatki sklada SODPZ.

podatki na dan 31. 12. 2011
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2007 premije
 odškodnine

2008 premije
 odškodnine

2009 premije
 odškodnine

2010 premije
 odškodnine

2011 premije
 odškodnine

0 0,5 1 1,5 2 mrd €

Rast zavarovalne dejavnosti
(bruto obračunane premije in kosmate odškodnine oz. zavarovalnine zavarovalnic in drugih članic SZZ) 

drugo 

2,6�%

premoženje 

16,6�%
nezgode 

7,1�%

kasko 

17,8�%

krediti 

3,1�%

zdravje 

29,5�%

 vsa druga zavarovanja 
(neživljenjska oziroma premoženjska)

Vzporedno z zmanjšanjem premije življenjskih zavarovanj se je povečal znesek in 
tudi strukturni delež premije neživljenjskih ali premoženjskih zavarovanj. Za leto 
2011 je ta znašal 70,80�% vsega zavarovalnega portfelja, kar zneskovno pomeni 1.454 
milijonov EUR ali za 16 milijonov EUR premije več kot leta 2010. Največ premije 
je bilo zbrane z zdravstvenimi zavarovanji (429 milijonov EUR), z zavarovanjem 
avtomobilske odgovornosti (283 milijonov EUR) in zavarovanjem avtomobilskega kaska 
(254 milijonov EUR). Znesek premije slednjega zavarovanja se od leta 2010 skoraj ni 
spremenil, znesek premije zavarovanja avtomobilske odgovornosti pa se zadnja leta 
zmanjšuje.

Rast odškodnin oziroma  zavarovalnin neživljenjskih oziroma  premoženjskih 
zavarovanj je bila negativna s skoraj enako stopnjo kot leta 2010 (–5,3�%). Zavarovanci 
so leta 2011 prejeli 944 milijonov EUR odškodnin ali zavarovalnin iz pogodb 
premoženjskih zavarovanj. Glede na skromno, a vendarle pozitivno rast premije 
neživljenjskih oziroma premoženjskih zavarovanj in zmanjšanja vrednosti odškodnin se 
je škodni rezultat teh zavarovanj izboljšal (64,9�%). 

Premijska sestava neživljenjskih zavarovanj 2011

vir — SZZ

vir — SZZ

odgovornost 

23,3�% 
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zavarovalna vrsta 
zavarovanje

bruto obračunane 
premije

rast 
premije
(i 11/10)

kosmate 
odškodnine*

2011 2010 2011 2010

Skupaj 284.710.165 303.637.692 93,8 153.337.827 167.087.282 

Nezgodno zavarovanje    
� Obvezno zavarovanje potnikov v javnem 

prometu proti posledicam nesreče 377.590 240.675 156,9 8.736 764 

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil   
� Zavarovanje lastnikov cestnih m. vozil proti odgovornosti 

za škodo, povzročeno tretjim osebam (AO) 277.714.087 297.124.509 93,5 151.673.340 165.390.454 

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov   
� Zavarovanje lastnikov zrakoplovov proti odgovornosti 

za škodo, povzročeno tretjim osebam 1.173.692 1.197.993 98,0 271.030 637.398 

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil   
� Zavarovanje odgovornosti v pomorskem prometu 1.163.542 1.181.786 98,5 99.626 281.996 

Splošno zavarovanje odgovornosti   
� Obvezno zavarovanje odgovornosti 

računovodskih in revizijskih družb 351.207 386.375 90,9 55.040 16.098 
� Obvezno zavarovanje projektantske odgovornosti 1.211.160 1.195.118 101,3 476.957 96.659 
� Obvezno zavarovanje odvetniške odgovornosti 1.109.830 1.003.749 110,6 405.363 373.143 
� Obvezno zavarovanje zdravniške odgovornosti 1.038.697 849.768 122,2 326.719 286.927 
� Obvezno zavarovanje notarske odgovornosti 95.081 74.792 127,1 — —
� Obvezno zavarovanje odgovornosti proizvajalcev 

zdravil in medicinskih pripomočkov 31.794 31.177 102,0 —
� Obvezno zavarovanje odgovornosti zavarovalnih posredniških družb 248.115 266.348 93,2 — —
� Obvezno zavarovanje odgovornosti sodnih izvršiteljev 4.478 2.054 218,0 333 —
� Obvezno zavarovanje odgovornosti gorskih vodnikov 109 302 36,1 — —
� Obvezno zavarovanje odgovornosti geodetskih podjetij 64.212 27.683 232,0 20.683 3.843 
� Obvezno zavarovanje odgovornosti certifi kacijskih organov 

za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov 176 — — — —
� Obvezno zavarovanje odgovornosti organizatorjev potovanj 126.395 55.363 228,3 —

Osnovni podatki o obveznih zavarovanjih 2011

* ne vsebujejo cenilnih stroškovvir — SZZ (obrazci 
ST 1, 10, 11, 12, 13, 49)

zneski v €
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pozavarovalna dejavnost

Stagnacijo rasti doživlja tudi pozavarovalništvo. Obe pozavarovalnici sta leta 2011 zbrali 
za 262 milijonov EUR bruto obračunane pozavarovalne premije ali za 0,3�% manj kot leto 
prej. Njun tržni delež se ni bistveno spremenil, čeprav je pozavarovalnici Triglav RE 
uspelo zbrati več premije kot leta 2010, pozavarovalnica Sava pa se je soočila z rahlim 
padcem zbrane premije. Največ pozavarovalne premije je bilo zbrane z zavarovanji 
požara in elementarnih nesreč (96 milijonov EUR), druga vrednostno najmočnejša 
pozavarovalna vrsta je drugo škodno zavarovanje (56 milijonov EUR), na tretjem mestu 
pa je zavarovanje avtomobilskega kaska (33 milijonov EUR). V primerjavi z omenjenimi 
zneski je zbrana premija življenjskih pozavarovanj (862 milijona EUR) še zelo skromna. 
Za osem odstotkov se je sicer v enem letu povečala, a enega milijona evrov še ni dosegla.

Pozavarovalnici sta leta 2011 izplačali za 126 milijonov EUR odškodnin, največ 
iz naslova zavarovanj požara in elementarnih nesreč. Padanje vrednosti izplačanih 
odškodnin se je nadaljevalo tudi leta 2011 (indeks 90,2), zato se je škodni rezultat 
pozavarovalne dejavnosti ponovno in pomembno izboljšal (48,14�%).

Stroški postopka

Zdravje

Odgovornost-ladje

Pomoč turistom

Kasko-železnica

Življenje

Odgovornost-letala

Kavcije

Kasko-letala

Finančne izgube

Krediti

Kasko-ladje

Transport blaga

Odgovornost-drugo

Nezgode

Odgovornost-avtomobili

Kasko-avtomobili

Drugo premoženje

Požar
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Velikost zavarovalnih vrst pozavarovanja 2011

vir — SZZ
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zavarovalna vrsta premije odškodnine*

v € delež (%) v € delež (%)

Skupaj premoženjska in življenjska zavarovanja 262.282.208 100,00 126.258.125 100,00 

Skupaj premoženjska zavarovanja 261.420.655 99,67 125.892.695 99,71 
� Nezgodno zavarovanje 13.017.671 4,96 6.312.994 5,00 
� Zdravstveno zavarovanje 428.102 0,16 230.221 0,18 
� Zavarovanje kopenskih motornih vozil 33.469.386 12,76 19.636.350 15,55 
� Zavarovanje tirnih vozil 552.584 0,21 0 0,00 
� Letalsko zavarovanje 2.261.580 0,86 382.925 0,30 
� Zavarovanje plovil 3.953.193 1,51 1.794.162 1,42 
� Zavarovanje prevoza blaga 6.943.087 2,65 2.318.944 1,84 
� Zavarovanje požara in elementarnih nesreč 95.890.869 36,56 43.316.530 34,31 
� Drugo škodno zavarovanje 56.412.233 21,51 25.186.998 19,95 
� Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil 31.184.217 11,89 17.906.647 14,18 
� Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 898.615 0,34 346.696 0,27 
� Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil 462.747 0,18 81.660 0,06 
� Splošno zavarovanje odgovornosti 8.111.720 3,09 3.212.774 2,54 
� Kreditno zavarovanje 3.402.913 1,30 2.093.631 1,66 
� Kavcijsko zavarovanje 1.002.209 0,38 595.137 0,47 
� Zavarovanje različnih fi nančnih izgub 2.901.042 1,11 2.119.128 1,68 
� Zavarovanje stroškov postopka 58.591 0,02 (80) (0,00)
� Zavarovanje pomoči 469.896 0,18 357.978 0,28 

Življenjska zavarovanja 861.553 0,33 365.430 0,29 
� Življenjsko zavarovanje (točka 19; razen zav. vrst pod tč. 20 do 23, 2. odst. 2. čl. ZZavar) 648.737 0,25 306.113 0,24 
� Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva (točka 20) 0 — 0 —
� Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov (točka 21) 212.816 0,08 59.317 0,05 
� Tontine (točka 22) 0 — 0 —
� Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil (točka 23) 0 — 0 —
� Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (točka 24) po ZZavar 0 — 0 —

� Pokojninska zavarovanja po ZPIZ-1 ** 0 — 0 —
� Dopolnilna zdravstvena zavarovanja iz 7. odstavka 2. člena ZZavar *** 0 — 0 —
� Dodatna zavarovanja **** 0 — 0 —

Bruto obračunana pozavarovalna premija in obračunane 
kosmate odškodnine oz. zavarovalnine 2011

* ne vsebujejo cenilnih stroškov
** Zavarovanje je vključeno tudi v ustrezno 

zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

*** Zavarovanje je vključeno tudi v zavarovalno 
vrsto zdravstvenih zavarovanj.

**** Zavarovanje je vključeno tudi v zavarovalno 
vrsto življenjskih zavarovanj.

vir — SZZ
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2007 premije
 odškodnine

2008 premije
 odškodnine

2009 premije
 odškodnine

2010 premije
 odškodnine

2011 premije
 odškodnine
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Rast pozavarovalne dejavnosti

pozavarovanje

12,8�%

Delež pozavarovanja v zavarovalni dejavnosti 2011

opomba: Navedeni delež vsebuje tudi zbrano aktivno premijo, prejeto iz tujine.

vir — SZZ

vir — SZZ 



3

62  — statistični zavarovalniški bilten 2012

jedrski pool giz 

Leta 2011 je Jedrski pool GIZ posloval v podobnih gospodarskih razmerah kot leto prej.
Jedrski pool deluje kot gospodarsko interesno združenje (GIZ) od leta 1994. 

Ves čas svojega delovanja združuje kapacitete največjih slovenskih zavarovalnic 
in pozavarovalnic za zavarovanje jedrskih tveganj v Republiki Sloveniji in prek 
pozavarovalnega dela sodeluje pri zavarovanju jedrskih nevarnosti, povezanih z 
nevarnostnimi objekti, lociranimi v drugih državah.

Jedrski pool GIZ je bil prvotno ustanovljen z namenom zavarovanja 
premoženja in odgovornosti, ki izhaja iz poslovanja edine jedrske elektrarne s sedežem 
na območju Republike Slovenije. Obračunana premija iz tega naslova v strukturi celotne 
obračunane premije Jedrskega poola GIZ predstavlja približno polovični delež, druga 
polovica pa odpade na tuje pozavarovalne posle. Zavarovalna premija izhaja iz požarnih, 
strojelomnih in odgovornostnih zavarovanj.

Pridobivanje električne energije v jedrskih elektrarnah je bilo leta 2011 ena 
glavnih tem v svetu. Marca 2011 je Japonsko prizadel močan potres, za njim še cunami. 
Predvsem kot posledica slednjega so bile močno poškodovane elektrarne, zgrajene 
ob pacifi ški obali. Visoki valovi so povzročili odpoved delovanja hladilnih sistemov v 
jedrskih elektrarnah. Huda jedrska nesreča se je zgodila v japonski jedrski elektrarni 
Fukušima, kjer reševalcem kljub velikim naporom ni uspelo ohladiti elektrarne in je 
prišlo tudi do radioaktivnih izpustov.

Omenjeni dogodek na Japonskem je na eni strani prinesel velike kratkoročne 
posledice predvsem v bistveno zmanjšani proizvodnji električne energije v jedrskih 
elektrarnah, kar je še posebej pomembno v državah, kot je Japonska, ki so visoko 
industrializirane in odvisne od tega vira energije. Hkrati se je na svetovni ravni odvijala 
intenzivna razprava o jedrski energiji oziroma  predvsem o varnostnem vidiku njene 
proizvodnje.

V Republiki Sloveniji je leta 2011 začel veljati nov Zakon o odgovornosti za 
jedrsko škodo, ki je glede na to, da je Republika Slovenija podpisnica Pariške konvencije 
o odgovornosti za jedrsko škodo, postavil najvišje standarde zaščite potencialnih 
oškodovancev ob morebitni jedrski nesreči, saj prinaša bistveno višje limite jamčenja 
in nove zahtevane vsebine jamčenja (npr. okoljske škode). Za uveljavitev navedenih 
novosti pa je v zakonu predvideno prehodno obdobje, v katerem morajo konvencijo 
ratifi cirati tudi druge podpisnice.

Vlada Republike Slovenije je leta 2011 potrdila in dala v javno razpravo osnutek 
Nacionalnega energetskega programa. Ta obsega pet alternativ oziroma scenarijev 
energetske politike za prihodnje srednjeročno obdobje. Trije od teh vključujejo tudi 
jedrsko opcijo. V predvolilnem dogajanju je bila razprava glede energetskih tem 
usmerjena predvsem k iskanju politične odgovornosti in ekonomske upravičenosti 
gradnje šestega bloka šoštanjske termoelektrarne. O jedrski opciji ni bilo veliko govora, 
omenjala se je v smislu podaljšanja obratovalnega dovoljenja delujočemu bloku NEK in 
gradnje drugega bloka NEK.

Leta 2011 še vedno ni bil zaključen postopek in sprejeta odločitev glede vloge 
za podaljšanje obratovanja obstoječega prvega bloka Jedrske elektrarne Krško.
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Nezgodno zavarovanje (vključno z zavarovanji nesreč pri delu in poklicnih obolenj)    
� Nezgodno zavarovanje oseb pri opravljanju rednega poklica in izven njega � � � � � � � � � � � �

� Nezgodno zavarovanje oseb v motornih vozilih in pri opravljanju posebnih dejavnosti � � � � � �

� Nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine in posebna nezgodna zavarovanja mladine � � � � � �

� Skupinsko nezgodno zavarovanje gostov, obiskovalcev in turistov � � � � �

� Skupinsko nezgodno zavarovanje potrošnikov, naročnikov ipd. � � � �

� Druga posebna nezgodna zavarovanja � � � � �

� Obvezno zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče � � � �

� Zavarovanje lastnika vozila in voznika za telesne poškodbe (AO+) � � � � �

� Vsa druga nezgodna zavarovanja � � �

Zdravstveno zavarovanje
� Dopolnilno zdravstveno zavarovanje po določilih 12. odstavka 14. člena ZZavar � � �

� Nadomestno zdravstveno zavarovanje po določilih 2. odstavka 61. člena ZZVZZ �

� Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih zunaj Republike Slovenije �

� Druga dodatna in vzporedna zdravstvena zavarovanja po določilih 3. in 4. odstavka 61. člena ZZVZZ � � �

� Vsa druga zdravstvena zavarovanja � �

Zavarovanje kopenskih motornih vozil
� Kasko zavarovanje cestnih motornih vozil z lastnim pogonom, razen tirnih � � � � � �

� Kasko zavarovanje drugih cestnih vozil (brez pogona)
� Vsa druga zavarovanja kopenskih motornih vozil �

Zavarovanje tirnih vozil
� Kasko zavarovanje tirnih vozil �

� Vsa druga zavarovanja tirnih vozil

Letalsko zavarovanje 
� Kasko zavarovanje letal in drugih zračnih plovil � � � � �

� Vsa druga letalska zavarovanja �

 podatki po posameznih 
zavarovalnih vrstah in zavarovanjih

V tem poglavju podrobneje predstavljamo posamezne zavarovalne vrste, ki jih 
sestavljajo različna zavarovanja ali zavarovalne podvrste. To sestavo je predpisala 
Agencija za zavarovalni nadzor z upoštevanjem Zavarovalnega statističnega standarda, 
ki je začel veljati v začetku leta 2009. Preglednica pri vsaki zavarovalnici prikazuje 
aktivne zavarovalne vrste in zavarovanja. To so tiste, pri katerih je bila v statističnih 
obrazcih St1-19 za leto 2011 navedena oziroma prikazana bruto obračunana premija. 

Zavarovanja po zavarovalnih vrstah, 
zavarovalnicah in drugih članicah SZZ 2011
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Zavarovanje plovil 
� Kasko zavarovanje ladij in čolnov v pomorski plovbi � � � � �

� Kasko zavarovanje ladij in čolnov v rečno - jezerski plovbi � �

� Vsa druga  zavarovanja plovil �

Zavarovanje prevoza blaga 
� Zavarovanje blaga v mednarodnem transportu � � � � � �

� Zavarovanje blaga v domačem transportu � � � � � � �

� Vsa druga transportna kargo zavarovanja � �

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč 
� Požarno zavarovanje in zav. nekaterih drugih nevarnosti izven industrije in obrti � � � � � � � � �

� Požarno zavarovanje in zav. nekaterih drugih nevarnosti v industriji in obrti � � � � � � � � �

� Požarno zavarovanje premoženja elektrogospodarskih podjetij � � �

� Vsa druga požarna zavarovanja � � � �

� Zavarovanje jedrskih nevarnosti

Drugo škodno zavarovanje
� Strojelomno zavarovanje � � � � � � � � �

� Strojelomno zavarovanje opreme elektrogospodarskih podjetij � � �

� Gradbeno zavarovanje � � � � � � �

� Montažno zavarovanje � � � � � � �

� Zavarovanje fi lmske proizvodnje � �

� Zavarovanje računalnikov � � � � � � � � �

� Zavarovanje blaga v hladilnicah � � � � � � �

� Stanovanjsko zavarovanje � � � � � � � � �

� Zavarovanje rudnikov �

� Zavarovanje nevarnosti v PTT prometu �

� Zavarovanje nevarnosti vloma in ropa � � � � � � � �

� Zavarovanje stekla � � � � � � � �

� Zavarovanje posevkov in plodov � � � �

� Zavarovanje živali � � � �

� Zavarovanje domske asistence � � � �

� Zavarovanje opreme v zakupu (leasing) � � � �

� Kombinirana premoženjska zavarovanja � � � � �

� Zavarovanje blaga pred mehanskimi poškodbami � � �

� Zavarovanje opreme za distribucijo in sprejem satelitske in kabelske TV �

� Turistično zavarovanje � � � �

� Vsa ostala druga škodna zavarovanja � � � � � � � �

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil
� Zavarovanje lastnikov cestnih m. vozil proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam (AO)� � � � � �

� Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu � � � �

� Zavarovanje odgovornosti v železniškem prometu � �

� Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi motornih vozil � � �

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov
� Zavarovanje lastnikov zrakoplovov proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam � � � � �

� Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v zračnem prometu
� Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi zrakoplovov �

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil
� Zavarovanje odgovornosti v pomorskem prometu � � � � �

� Zavarovanje odgovornosti v rečnem in jezerskem prometu � �
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� Zavarovanje odgovornosti popravljavcev vodnih plovil
� Zavarovanje odgovornosti marine � �

� Zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v pomorskem in rečno - jezerskem prometu
� Vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi plovil

Splošno zavarovanje odgovornosti
� Zavarovanje splošne odgovornosti � � � � � � � � �

� Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke � � � � � � �

� Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca gradbenih del � � �

� Zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca montažnih del � � �

� Zavarovanje garancije proizvajalca, prodajalca ali dobavitelja � � �

� Zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu � � �

� Zavarovanje špediterske odgovornosti v domačem prometu � � � �

� Zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta � � � � � �

� Zavarovanje odgovornosti nepremičninskih posrednikov � � � �

� Zavarovanje odgovornosti fi lmskega producenta � � �

� Obvezno zavarovanje odgovornosti računovodskih in revizijskih družb � � � � �

� Obvezno zavarovanje projektantske odgovornosti � � � � �

� Obvezno zavarovanje odvetniške odgovornosti � � � � �

� Obvezno zavarovanje zdravniške odgovornosti � � � � �

� Obvezno zavarovanje notarske odgovornosti � � �

� Obvezno zavarovanje odgovornosti proizvajalcev zdravil in medicinskih pripomočkov �

� Obvezno zavarovanje odgovornosti zavarovalnih posredniških družb � � � � � �

� Obvezno zavarovanje odgovornosti sodnih izvršiteljev �

� Obvezno zavarovanje odgovornosti overiteljev kvalifi ciranih potrdil elektronskih podpisov 
� Obvezno zavarovanje odgovornosti gorskih vodnikov �

� Obvezno zavarovanje odgovornosti geodetskih podjetij � � �

� Obvezno zavar. odgov. certifi kacijskih organov za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov �

� Obvezno zavarovanje odgovornosti upravljavcev strelišč 
� Zavarovanje odgovornosti varnostnikov � �

� Vsa druga splošna zavarovanja odgovornosti � � � � � �

Kreditno zavarovanje
� Zavarovanje terjatev v mednarodni trgovini � �

� Zavarovanje terjatev v notranji trgovini � �

� Zavarovanje potrošniških kreditov � � � �

� Zavarovanje stanovanjskih kreditov � � � �

� Zavarovanje kreditov zasebnikom � � � �

� Zavarovanje kreditov pravnim osebam � � �

� Zavarovanje limitov na transakcijskih računih zasebnikov �

� Zavarovanje limitov na transakcijskih računih za osebni namen � � �

� Zavarovanje terjatev iz pogodb o zakupu
� Zavarovanje terjatev iz plačilnih in kreditnih kartic � �

� Vsa druga kreditna zavarovanja in zavarovanja terjatev � �

Kavcijsko zavarovanje
� Zavarovanje carinskega dolga � � �

� Zavarovanje nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj � � �

� Zavarovanje resnosti ponudbe � � �

� Zavarovanje dobre izvedbe prevzetih obveznosti � � �

� Zavarovanje vračila predplačila �



66  — statistični zavarovalniški bilten 2012

opomba — Zavarovanja so razvrščena v skladu s Statističnim standardom in Sklepom o spremembi Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih 
podatkov (Ur. list RS št. 120/2008, 8/2009, 104/2009). Prikazana so le tista zavarovanja, pri katerih je bila obračunana premija v letu 2011.
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� Zavarovanje odprave napak v garancijskem roku � � � �

� Zavarovanje garancije za plačilne kartice � � �

� Zavarovanje karnetov � � �

� Vsa druga kavcijska zavarovanja � � � �

Zavarovanje različnih fi nančnih izgub
� Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara � � � � � � � � �

� Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma � � � � � �

� Zavarovanje prireditev � � � �

� Zavarovanje proti škodam zaradi odkupa valutnih falsifi katov � � �

� Zavarovanje nevarnosti odpovedi turističnih potovanj � � � � �

� Zavarovanje obratovalnega zastoja v storitveni dejavnosti � �

� Vsa druga zavarovanja različnih fi nančnih izgub � � �

Zavarovanje stroškov postopka
� Stroški odvetnikov in drugi stroški postopka � � � � � �

� Vsa druga zavarovanja stroškov postopka

Zavarovanje pomoči
� Zavarovanje avtomobilske asistence � � � � � �

� Zdravstveno zavarovanje z asistenco � � � �

� Vsa druga zavarovanja pomoči � � � �

Življenjska zavarovanja
� Življenjsko zavarovanje � � � � � � � � � � � � � � �

— zavarovanje za smrt � � � � � � � � � � �

— zavarovanje za doživetje � � �

— zavarovanje za smrt in doživetje - mešano zavarovanje � � � � � � � � � �

— rentno zavarovanje � � � � � � � �

— rentno zavarovanje - izplačila po pokojninskih načrtih po ZPIZ-1 � �

— zavarovanje z vračilom premije

— vsa druga življenjska zavarovanja � � �

— dodatna zavarovanja � � � � � � � �

� Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva �

— zavarovanje za primer poroke �

— zavarovanje za primer rojstva
� Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov oz. na enote kritnih skladov � � � � � � � � � � � � �

— življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov z garancijo � � � � � � � � � �

— življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov brez garancije � � � � � � � � � � �

— življenjsko zavarovanje, vezano na enote kritnega sklada z garancijo �

– življenjsko zavarovanje, vezano na enote kritnega sklada brez garancije � � �

� Tontine
� Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil � �

— prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1 � �

— vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplačil
� Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni po ZZavar
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nezgodna zavarovanja

Dvanajst zavarovalnic, ki tržijo nezgodna zavarovanja, je leta 2011 s to zavarovalno 
vrsto zbralo dobre 103 milijone EUR bruto obračunane premije, kar je manj kot leto prej. 
Gospodarska kriza se očitno kaže v upadanju povpraševanja po nezgodnih zavarovanjih, 
saj ta že tri leta zapored doživljajo negativno rast. Delež nezgodnih zavarovanj v 
vsem portfelju se je skrčil na manj kot 5�%, točneje na 4,95�% vse premije. Na slabih 
38 milijonov EUR se je zmanjšal tudi skupni znesek izplačanih odškodnin, zato se je 
škodni rezultat nezgodnih zavarovanj izboljšal (36,4�%). Do bistvenih premikov v sestavi 
nezgodnih zavarovanj v preteklem letu ni prišlo, zato je strukturni grafi kon skoraj enak 
kot leta 2010.  
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zdravstvena zavarovanja

Po velikosti zneska zbrane bruto obračunane premije zavzema zdravstveno zavarovanje 
drugo mesto v vsem zavarovalnem portfelju. Štiri zavarovalnice so leta 2011 z 
zdravstvenimi zavarovanji zbrale za 428 milijonov EUR bruto obračunane premije, kar je 
za 4,6�% več kot leto prej. Kar 98,3�% vse zbrane premije zdravstvenih zavarovanj pripada 
dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju. 

Ne glede na različne strokovne in politične poglede na to zavarovalno podvrsto 
je treba priznati, da se tudi v kriznih časih v zavarovalni vrsti ohranja visoka stopnja 
zavarovanosti, saj je pozitivno rast v zadnjem letu doživelo le malo zavarovalnih 
podvrst in vrst. Zdravstvenim zavarovanjem to uspeva in v vsem portfelju zavzemajo že 
20,5-odstotni delež, kar je za 0,9 odstotne točke več kot leta 2010. Ker je stopnja rasti 
izplačanih odškodnin zdravstvenih zavarovanj (375 milijonov EUR) nižja od stopnje 
rasti premije, se je škodni rezultat pri teh zavarovanjih izboljšal (87,6�%), a še vedno 
ostaja med najslabšimi v vsem portfelju. 
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kasko zavarovanja

Kasko zavarovanja opravlja sedem zavarovalnic, ki so z vsemi štirimi zavarovalnimi 
vrstami kasko zavarovanj zbrale za 259 milijonov EUR bruto obračunane premije. 
Največ, in sicer 98,1�% te premije, je bilo zbrano s kasko zavarovanjem cestnih motornih 
vozil, preostali del, tj. le slabih pet milijonov EUR premije, odpade na kasko zavarovanje 
drugih prevoznih sredstev. Izplačane odškodnine kasko zavarovanj so se skrčile na 170 
milijonov EUR, zato se je bistveno popravil tudi škodni rezultat, od 77,2�% leta 2010 na 
65,6�% leta 2011. 
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zavarovanja prevoza blaga

Zavarovanje prevoza blaga trži sedem zavarovalnic, ki so leta 2011 s temi zavarovanji 
zbrale 8,2 milijona EUR bruto obračunane premije. Pozitivna rast premije je bila 
8,9-odstotna. Delež zavarovanj prevoza blaga v vsem portfelju ne dosega pol odstotka. 
Zavarovalnice so leta 2011 zavarovalcem izplačale za 28,5�% več odškodnin oziroma 
zavarovalnin kot leta 2010, te pa so bile zneskovno vredne 2,5 milijona EUR. Zaradi 
višje stopnje rasti odškodnin se je škodni rezultat zavarovanja prevoza blaga poslabšal 
na 31�%. V strukturi teh zavarovanj, ki jo prikazuje spodnji grafi kon, je prišlo do rahlega 
premika. Zmanjšal se je delež zavarovanj blaga v mednarodnem prevozu, povečal pa 
delež zavarovanj v domačem prevozu.
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premoženjska zavarovanja

Premoženjska zavarovanja, ki jih tukaj prikazujemo, trži enajst zavarovalnic. Sestavlja 
jih vrsta zavarovanj različnega premoženja pravnih in fi zičnih oseb, ki so leta 2011 za 
zavarovanje svojega premoženja plačale skupno dobrih 241 milijonov EUR premije. 
To je za deset milijonov EUR ali za 4,4�% več kot leto prej. Klasično zavarovanje za 
primer požara zavzema v tem znesku skoraj 41-odstotni delež, večina premije pa je bila 
zbrana z drugim škodnim zavarovanjem, kjer prednjači stanovanjsko zavarovanje s 
23,3-odstotnim deležem. Na tretjem mestu je strojelomno zavarovanje z 12,8-odstotnim 
deležem. Rast odškodnin premoženjskih zavarovanj je bila negativna, saj hujših škodnih 
dogodkov leta 2011 ni bilo. Izplačane odškodnine iz naslova premoženjskih zavarovanj 
so znašale skoraj 113 milijonov EUR, kar je za okoli 23 milijonov manj kot leto prej. Zato 
se je škodni rezultat zavarovanj premoženja izboljšal (46,7�%).
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zavarovanja odgovornosti

Zavarovanja odgovornosti so pomembna skupina zavarovanj, saj v vsej zavarovalni 
premiji z deležem okoli 16�% zavzemajo tretje mesto, za življenjskimi in zdravstvenimi 
zavarovanji. Z zavarovanji odgovornosti je bilo leta 2011 zbranih dobrih 338 milijonov 
EUR bruto obračunane premije ali za skoraj 5�% manj kot leto prej. Zavarovanja 
odgovornosti trži devet zavarovalnic, med njimi jih je šest, ki so leta 2011 sklepale tudi 
avtomobilska zavarovanja odgovornosti. Strukturni delež teh zavarovanj je v skupini 
največji, in sicer 83,7�%, a je od leta 2010 padel za 1,5 odstotne točke. Skoraj 12�% premije 
vseh zavarovanj odgovornosti je bilo zbranih z zavarovanji, ki jih uvrščamo v zavarovalno 
vrsto splošno zavarovanje odgovornosti. Od leta 2010 do 2011 se je zbrana premija te 
zavarovalne vrste povečala za slabih pet odstotkov. Ponovni padec zbrane premije pa 
je doživelo zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil. Leta 2012 se je šestim 
zavarovalnicam, ki tržijo avtomobilska zavarovanja, pridružila še ERGO zavarovalnica, 
podružnica v Sloveniji. Ali se bo ta zavarovalna vrsta zaradi večje konkurence ponovno 
okrepila, je nehvaležno napovedovati. Zavarovalnice so leta 2011 pri zavarovanjih 
odgovornosti izplačale za dobrih 183 milijonov EUR odškodnin ali zavarovalnin, kar pa je 
za 6,6�% manj kot leta 2010, zato se je škodni rezultat izboljšal (54,2�%). 
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kreditna zavarovanja

Padec vrednosti zbrane premije je doživelo tudi kreditno zavarovanje, in sicer za 3,8�% 
v primerjavi z letom 2010. Pet zavarovalnic, ki tržijo kreditna zavarovanja, je zbralo 
dobrih 44 milijonov EUR bruto obračunane premije. Med vsemi kreditnimi zavarovanji 
je bilo največ premije zbrane pri zavarovanju terjatev v mednarodni trgovini (39 %). 
Drugi največji tržni delež pri kreditnih zavarovanjih pripada zavarovanju potrošniških 
kreditov, ki pa je od leta 2010 padel za celih 17 odstotnih točk. Izplačane odškodnine 
oziroma zavarovalnine so hitreje nazadovale kot premija, zneskovno pa so bile z 38 
milijoni EUR le malo nižje od premij. Škodni rezultat pri kreditnih zavarovanjih je zato 
znašal kar 85,8�% in je v vsem portfelju tretji najslabši, čeprav se je v primerjavi z letom 
2010 izboljšal za 13,6 odstotne točke.
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 kavcijsko zavarovanje in 
zavarovanje različnih finančnih izgub

Prikazana zavarovalna skupina kavcijskega zavarovanja in zavarovanja različnih 
fi nančnih izgub ponovno doživlja rast s stopnjo 8,5�% od leta 2010. Devet zavarovalnic 
je s temi zavarovanji leta 2011 obračunalo za 7,5 milijona EUR premije, od tega 86�% z 
zavarovanji različnih fi nančnih izgub, preostanek pa pripada kavcijskim zavarovanjem. 
Ker premija kavcijskih zavarovanj komaj presega en milijon EUR, je v spodnjem 
grafi konu njen delež (13,8�%) precej manjši od šomažnih zavarovanj in zavarovanja 
odpovedi potovanj. Večji padec izplačanih odškodnin v prikazani zavarovalni skupini 
(za 17,8�%) in pozitivna rast zbranih premij sta izboljšala škodni rezultat te zavarovalne 
skupine s 85,3�% leta 2010 na 64,6�% leta 2011.
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zavarovanje stroškov postopka in zavarovanje pomoči

Grafi čni prikaz zavarovanja stroškov postopka in zavarovanja pomoči je najbolj 
spodbuden. Znesek zbrane premije v tej skupini tudi v kriznih letih narašča. Leta 2011 
je dosegel dobrih 22 milijonov EUR vrednosti, kar je za 36�% več kot leto prej. Največji 
strukturni delež v skupini pripada zavarovanju avtomobilske asistence (57,3�%). 
Skoraj za tretjino manj premije je bilo zbrano z zavarovanji zdravstvene asistence 
in z zavarovanji stroškov postopka. Pozitivno, vendar precej manjšo rast so doživele 
izplačane odškodnine. Zneskovno so bile vredne dobrih sedem milijonov EUR. Zaradi 
izredne rasti premij se je škodni rezultat te zavarovalne skupine pomembno izboljšal 
(32,4�%).
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oz. zavarovalnine zavarovanja stroškov postopka in zavarovanja pomoči

stroški postopka 
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19,5�%
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57,3�%

Premijska sestava zavarovanja stroškov postopka in zavarovanja pomoči 2011

vir — SZZ

vir — SZZ, SURS, MNZ, BS, AZN, JP
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Gospodarska kriza, ki v Evropi traja že od leta 2008, v zavarovalni dejavnosti vpliva 
predvsem na število zaposlenih, prizadetih je vseh 27 držav EU in tudi Slovenija. Tu se 
je leta 2011 število zaposlenih zmanjšalo za 29 oseb ali za 0,47 %. Po ocenjenih podatkih 
je bilo v zavarovalnicah EU odliva zaposlenih več kot v Sloveniji (okoli 7 %), vendar 
se je kljub temu premija celotnega trga EU povečala za 3,9 %, v Sloveniji pa se je leta 
2011 znesek zbrane bruto obračunane premije prvič zmanjšal, in sicer za 2 %. Večina 
navedenih kazalnikov zato Slovenijo uvršča slabše kot pred letom dni. Pojasnilo o 
vzrokih za skrčenje slovenskega trga je objavljeno v poglavju V. 

Stopnja zavarovalne gostote se je poslabšala s 1.022 EUR leta 2010 na 1.000 
EUR leta 2011. V EU se je v tem obdobju povečala od 1.994 EUR na 2.073 EUR. Zaradi 
stagnacije oziroma le šibke rasti BDP v Sloveniji je stopnja zavarovalne penetracije 
ostala nespremenjena (5,8 %), v EU pa se je povečala za desetinko odstotne točke. 
Kazalnik o velikosti premije na zavarovalnico uvršča Slovenijo na deveto mesto 
med izbranimi državami, to pa je za dve mesti slabše kot leto prej. Po premiji na 
zavarovalniškega delavca pa se je Slovenija z zneskom 336.613 EUR uvrstila za Turčijo 
na deseto mesto.

položaj slovenske 
zavarovalne dejavnosti 
v mednarodnem prostoru

kazalci eu (27) slo delež slo (%)

Število zavarovalnih družb 4.886 19 0,39 

Število zaposlenih v zavarovalnicah 868.484 6.099 0,70 

Povprečno število zaposlenih v zavarovalnici 178 321 180,59 

Premije (mio €) 1.035.106 2.053 0,20 

Od tega iz življenjskih zavarovanj (mio €) 637.976 599 0,09 

Premije / prebivalca (€) 2.073 1.000 48,23 

Premije življenjskih zavarovanj / prebivalca (€) 1.278 292 22,84 

Premije neživljenjskih zavarovanj / prebivalca (€) 795 708 89,02 

Delež premij v BDP (%) 8,5 5,8 67,79 

Zavarovalna dejavnost v Evropski uniji 2010 
in v Sloveniji 2011 – ključni podatki*

* Podatki so le za zavarovalno dejavnost, tj. brez pozavarovanja. viri — SZZ, CEA, 
SURS, EUROSTAT
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država*
 

število premije premija na prebivalca delež
premij 
v bdp

(%)

premija na

zavarov.
družb

zavarov.
delavcev

vsa 
zavarovanja

(mio €)
življenje
(mio €)

delež 
življenja

(%)

vsa 
zavarovanja

(€)
življenje

(€)
zavarovalnico

(mio €)
zav. delavca

(€)

Švica 151 45.659 39.897 21.828 54,7 5.071 2.775 10,0 264 873.804 

Danska 184 16.773 20.917 14.938 71,4 3.761 2.686 8,9 114 1.247.064 

Belgija 145 23.727 29.414 19.103 64,9 2.694 1.750 8,3 203 1.239.685 

Italija 242 47.185 125.954 90.102 71,5 2.078 1.486 8,1 520 2.669.365 

EU (27)** 4.886 868.484 1.035.106 637.976 61,6 2.073 1.278 8,5 212 1.191.854 

Avstrija 127 26.538 16.748 7.552 45,1 1.993 899 5,9 132 631.095 

Portugalska 82 11.224 16.342 12.173 74,5 1.536 1.144 9,5 199 1.455.987 

Slovenija 19 6.099 2.053 599 29,2 1.000 292 5,8 108 336.613 

Grčija 73 9.000 5.236 2.307 44,1 462 204 2,3 72 581.778 

Madžarska 32 25.003 3.063 1.606 52,4 307 161 3,2 96 122.505 

Hrvaška 23 11.085 1.269 337 26,6 287 76 2,8 55 114.479 

Turčija 64 16.683 7.077 1.092 15,4 96 15 1,3 111 424.204 

Zavarovalna dejavnost v Sloveniji 2011 in v izbranih državah 2010
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 €

Zavarovalna premija na prebivalca (podatki za Slovenijo 2011, za druge države 2010)

viri — SZZ, CEA, SURS, EUROSTAT, HUO

* vrstni red po premiji vseh zavarovanj na prebivalca
** ocena

viri — SZZ, CEA, SURS, 
EUROSTAT, HUO
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Delež zavarovalnih premij v BDP (podatki za Slovenijo 2011, za druge države 2010)

Povprečna premija na zavarovalnico (podatki za Slovenijo 2011, za druge države 2010)

Povprečna premija na zavarovalniškega delavca (podatki za Slovenijo 2011, za druge države 2010)
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viri — SZZ, CEA, SURS, EUROSTAT, HUO
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zgodovinski pregled 
zavarovalstva na slovenskem 
etničnem ozemlju
obdobje do leta 1918

Predhodniki zavarovalnic (pomorska posojila, bratovščine, cehi)
1291 Pomorska posojila, zapisana v notarski knjigi v Piranu piran

14. st. Ustanovljena bratovščina sv. Nikolaja trst

1370 Ustanovljen ceh krznarjev; eden prvih, ki je v statutu določil obveznost članov za medsebojno pomoč ljubljana

1452 Ustanovljena slovenska bratovščina sv. Hieronima (v statutu določena vzajemnost med člani) videm

Ustanavljanje prvih zavarovalnic
1766 Ustanovljena prva zavarovalnica na slovenskem etničnem ozemlju v okviru 

avstro-ogrske monarhije – Compagnia di assicurazione
trst

1776 Prva pobuda za ustanovitev zavarovalnice v Ljubljani ljubljana

1812 Ustanovljena zavarovalna družba za plovbo po Savi ljubljana

1829 Ustanovljena Cesarsko-kraljeva privilegirana zavarovalnica proti požarni škodi za Štajersko, Koroško in Kranjsko gradec

1853 Kranjska kmetijska družba predlaga ustanovitev zavarovalnice za 
obvezno zavarovanje proti ognju in zoper druge nesreče

ljubljana

1871 Pobuda za ustanovitev pozavarovalnice Danica v Celju celje

1871 Ustanovljena prva občna zavarovalna banka Slovenija(prva sodobna slovenska zavarovalnica s sedežem v Ljubljani) ljubljana

1889 Ustanovljena Delavska zavarovalnica proti nezgodam za Trst, Primorsko in Kranjsko trst

1898–1910 Ustanovljena številna društva (»zavarovalnice«) za zavarovanje goveje 
živine na Primorskem in v nekaterih drugih krajih

trst 
(okolica)

1900 Ustanovljena Vzajemna zavarovalnica proti požarnim škodam in poškodbi zvonov v Ljubljani ljubljana
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obdobje jugoslavije

Kraljevina SHS oziroma Kraljevina Jugoslavija (1918–1945)
1922 Ustanovljena Slavija, Jugoslovanska zavarovalna banka v Ljubljani ljubljana

1927 Ustanovljena Ljudska samopomoč v Mariboru maribor

1932 Ustanovljena zavarovalna zadruga Društvo sv. Florijana proti požarnim škodam ljubljana

1939 Ustanovljena Gospodarska zavarovalna družba Drava maribor

DFRJ, FLRJ, SFR Jugoslavija (1945–1990)
1946 Državni zavod za zavarovanje in pozavarovanje preimenovan v Državni zavarovalni zavod – DOZ beograd

1956 Ustanovljen Sklad za vzajemno pomoč samostojnih obrtnikov Slovenije, leta 
2000 preimenovan v Sklad obrtnikov in podjetnikov (SOP)

ljubljana

1961 Ustanovljene številne občinske zavarovalnice in Zavarovalna skupnost Slovenije ljubljana

1967 Združitev vseh slovenskih zavarovalnic v Zavarovalnico Sava, razen Zavarovalnice Maribor ljubljana

1977 Združitev Zavarovalnice Sava in Zavarovalnice Maribor v Zavarovalno skupnost Triglav ljubljana

1976 Ustanovljena Pozavarovalna skupnost Sava ljubljana

1990 Preoblikovanje Zavarovalne skupnosti Triglav in nekaterih njenih območnih enot v zavarovalne delniške družbe – 
Zavarovalnico Triglav, d.�d., Zavarovalnico Maribor, d.�d., Adriatic, zavarovalno družbo, d.�d., Zavarovalnico Tilia, d.�d.

ljubljana

1990 Preoblikovanje Pozavarovalne skupnosti Sava v delniško družbo Pozavarovalnico Sava, d.�d. ljubljana

1990 Organizacijska enota Zavarovalne skupnosti Dunav v Ljubljani postane 
samostojna delniška družba Ljubljanska zavarovalnica, d.�d.

ljubljana
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obdobje samostojne države 
republike slovenije (od leta 1991)
1991 Ustanovljene nove zavarovalne in pozavarovalne delniške družbe: Prima, zavarovalna družba, d.�d. 

(leta 2001 preimenovana v GRAWE, zavarovalnica, d.�d.), Zavarovalnica Mercator, d.�d. (leta 1999 
preimenovana v Krekovo zavarovalnico, d.�d.) in Pozavarovalnica Inter, d.�d. (leta 2001 ukinjena)

ljubljana, 
maribor

1992 Ustanovljen Slovenski zavarovalni biro (leta 1997 preimenovan v Slovensko zavarovalno združenje, SZZ) ljubljana

1992 Ustanovljena zavarovalna delniška družba Merkur, zavarovalnica, d.�d. ljubljana

1992 Preoblikovanje organizacijske enote Zavarovalnice Croatia v Ljubljani v 
Zavarovalno delniško družbo Slovenica, zavarovalniška hiša, d.�d.

ljubljana

1992 Ustanovljena Slovenska izvozna družba, d.�d. (SID) ljubljana

1994 Ustanovljena zavarovalnica Concordia, pokojninska zavarovalnica, d.�d. ljubljana

1994 Ustanovljen slovenski Jedrski pool GIZ ljubljana

1994 Ustanovljen Urad za zavarovalni nadzor (leta 2000 preimenovan v Agencijo za zavarovalni nadzor, AZN) ljubljana

1996 Ustanovljen Kapitalski sklad dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (leta 2000 
preimenovan v Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.�d., KAD)

ljubljana

1997 Ustanovljena zavarovalna delniška družba Zavarovalnica Generali, d.�d. ljubljana

1998 Ustanovljen Sklad dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.�d. 
(leta 2000 pripojen h Kapitalskemu skladu)

ljubljana

1998 Ustanovljena pozavarovalnica Triglav RE, d.�d. ljubljana

1999 Ustanovljena Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. ljubljana

2002 Ustanovljena TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.�d. koper

2003 Ustanovljena NLB Vita, življenjska zavarovalnica, d.�d. ljubljana

2004 Ustanovljena zavarovalna delniška družba ARAG, zavarovanje pravne zaščite, d.�d. ljubljana

2004 Ustanovljena podružnica avstrijske zavarovalnice Wiener Städtische ljubljana

2004 Ustanovljena kreditna zavarovalnica SID – Prva kreditna zavarovalnica, d.�d. ljubljana

2005 Ustanovljena življenjska zavarovalnica Slovenica, Življenje, d.�d. ljubljana

2005 Ustanovljena podružnica avstrijske zavarovalnice Victoria-Volksbanken maribor

2005 Združitev zavarovalnih družb Adriatic, d.�d. in Slovenica, zavarovalniška 
hiša, d.�d. v Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.�d.

koper

2007 Zavarovalnica Slovenica, Življenje, d.�d. se preimenuje v KD Življenje, d.�d. ljubljana

2007 Ustanovljena podružnica zavarovalnice Allianz Hungaria Zrt. ljubljana

2007 Ustanovljena zavarovalnica Prva osebna zavarovalnica, d.�d. ljubljana

2008 Zavarovalnica Zürich Insurance Ireland Ltd. zaprosila za članstvo v SZZ ljubljana

2009 Zavarovalnica Wiener Städtische postane članica SZZ ljubljana

2009 Zavarovalnica Allianz postane članica SZZ ljubljana

2009 Zavarovalnica Victoria-Volksbanken postane članica SZZ ljubljana

2010 ERGO Zavarovalnica postane članica SZZ ljubljana

2011 Ustanovljena Modra zavarovalnica, d.�d. ljubljana

2012 Modra zavarovalnica, d.�d. postane članica SZZ namesto KAD ljubljana

2012 ERGO zavarovalnica se preimenuje v ERGO Življenjska zavarovalnica, d.�d. ljubljana

2012 Victoria-Volksbanken se preimenuje v ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji ljubljana

viri — Škufca, F.: Zavarovalstvo na Slovenskem, SZZ, Ljubljana 2003, AZN, SZZ



AZN Agencija za zavarovalni nadzor

BS Banka Slovenije

CEA Comité Européen des Assurances

EUROSTAT Evropski statistični urad

HUO Hrvatski ured za osiguranje

JP Jedrski pool GIZ

KAD Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.�d.

LB Ljubljanska borza 

MNZ Ministrstvo za notranje zadeve

NFD NFD 1 Delniški investicijski sklad, d.�d.

PZ Pokojninska zavarovanja

SID-PKZ SID – Prva kreditna zavarovalnica, d.�d., Ljubljana

SOD Slovenska odškodninska družba, d.�d. 

SOP Sklad obrtnikov in podjetnikov

SURS Statistični urad Republike Slovenije

SZZ Slovensko zavarovalno združenje 

ZPIZ-1 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

ZZavar Zakon o zavarovalništvu

ZZVZZ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Seznam kratic





Na prihodnjih 20 let!
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