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dr. Boris Ænidariœ

Zelo posebno in za mnoge æal tudi stresno leto 2009 se je

izteklo. Ali in kako se bomo kot druæba lotevali

premagovanja mnogih druæbenih neskladij in protislovij –

zlasti na podroœju upravljanja z dræavo, v gospodarstvu in

v poslovnem svetu nasploh –, nam bo znano kmalu, saj

Vlada Republike Slovenije napoveduje uveljavitev sveænja

celostnih ukrepov za izhod iz gospodarske krize, ki je prav

v preteklem letu zelo zaznamovala dogajanje v svetu in

precej korenito tudi pri nas.   

Øtevilo nezaposlenih je ob koncu leta 2009 naraslo na

skoraj 100.000, svetovna kriza je dodobra zamajala

temelje slovenskega gospodarstva in se neposredno

dotaknila tudi naøih t. i. paradnih podjetij. Zaposleni,

zaskrbljeni za svoja delovna mesta in prihodnost, so

mnoæiœno protestirali in stavkali. Sledila so odpuøœanja,

napotitve na œakanje in drugi ukrepi zmanjøevanja

stroøkov za lastnike kapitala. Tem podjetniøkim ukrepom

pa je sledil mnoæiœen prenos socialnih bremen na dræavo

in celotno druæbo. Val socialnega nezadovoljstva se øe ni

polegel. Ali je takøna preprosta praksa prelaganja

socialnega bremena na dræavo povsem v skladu s pravnim

redom Slovenije in v duhu drugega œlena Ustave Republike

Slovenije, bo pokazal œas. Gotovo bomo v prihodnosti priœa

spremembam nekaterih zakonskih reøitev, ki se nanaøajo

na obseg socialnih pravic delavcev, vendar, kot reœeno,

pustimo œasu œas. 

Œeprav se je stanje na nekaterih podroœjih gospodarstva

zlasti v tretjem in œetrtem trimeseœju preteklega leta

nekoliko izboljøalo, bo po napovedih svetovnih in domaœih

makroekonomistov pot okrevanja poœasna in negotova; za

Slovenijo je napovedano tudi poveœevanje brezposelnosti.

K temu je treba dodati øe naravne nesreœe, ki so zadnja

leta na naøem obmoœju stalnica in dodatno bremenijo æe

tako prizadeto in socialno ogroæeno okolje.

Zapisano predstavlja realne okoliøœine, v katerih deluje

slovensko zavarovalstvo. Takøno stanje neposredno vpliva

na poslovne rezultate vseh zavarovalnic, ki delujejo na

slovenskih tleh, in le redke izmed njih se v preteklem letu



4 Zavarovalniøki horizonti, 2010, øt. 1

niso ukvarjale ali se øe ne ukvarjajo z vpraøanjem dokapitalizacije oziroma z

vpraøanjem boljøe gospodarske uœinkovitosti. Œe je bil v preteklem letu doseæeni

rezultat v premoæenjski vrsti zavarovanj øe sprejemljiv, gotovo ne moremo biti

pretirano zadovoljni s podroœjem osebnih zavarovanj in zlasti ne s podroœjem

naloæbenih zavarovanj. Negativna socialna podoba druæbe zaradi skokovitega

poveœanja øtevila nezaposlenih in padca realnih plaœ zlasti v gospodarstvu ter

zaradi zmanjøanja kupne moœi prebivalstva vpliva æe na samo odloœitev o potrebi

po zavarovanosti in hkrati na zmoænost plaœevanja premij, zato so predœasne

prekinitve dolgoroœnih zavarovanj, øe posebno æivljenjskih, precej pogoste. 

Po drugi strani pa so priœakovanja zavarovancev prav zaradi æe omenjene

spremenjene socialne druæbene podobe velikokrat pretiranana, kar oteæuje hitro

in kakovostno reøevanje økodnih primerov. To pa lahko bistveno vpliva na stopnjo

zadovoljstva strank z izbranimi zavarovalnicami oziroma z njihovim servisom. 

In kaj lahko v teh okoliøœinah storijo zavarovalnice? K prilagajanju trænim

razmeram na naøem trgu lahko pristopimo razliœno. Ukrepi interne narave terjajo

od vodstev resen razmislek o tem, ali so produkti, ki jih træijo, primerni, ali je

posamezna zavarovalnica ustrezno organizirana, ali so njene prodajne poti

uœinkovite, cene primerne in storitve kakovostne. Pri omenjenem  imamo lahko

najveœ rezerv. Zlasti pa bi morali nekatere produkte ponovno definirati ter jih

prilagoditi povpraøevanju in absorcijski sposobnosti slovenskega trga. Navzven bi

bilo priporoœljivo naøo vsakdanjo prakso osveæiti z novimi trænimi prijemi, z veœjo

pozornostjo in skrbjo za stranko, da bi vse slovenske zavarovalnice omogoœale

strankam resniœno dober in uœinkovit servis pri zagotavljanju dimenzij

gospodarske varnosti. Soœasno pa bi morali razviti mehanizme in instrumente, 

s katerimi bi lahko prepreœevali organizirane oblike oøkodovanja premoæenja

slovenskih zavarovalnic bodisi s strani organiziranih skupin ali s strani

posameznikov. Sedanje stanje je dobra priloænost, da se bolje organiziramo in

poveæemo, da bi ohranili skupne interese in ne nazadnje interese nacionalnega

gospodarstva, katerega del je slovensko zavarovalstvo.  

In ker smo øele na zaœetku poslovnega leta 2010, ki bo gotovo naporno, a upam si

trditi, da tudi zelo dejavno in ustvarjalno, vam v imenu uredniøkega odbora naøe

revije æelim uspeøno in zadovoljno leto.



Kavcijska zavarovanja –
osnovne pravne
znaœilnosti

dr. Miran Jus

V prispevku so obravnavane temeljne pravne znaœilnosti

kavcijskih zavarovanj, podana je tudi njihova primerjava

z osebnimi jamstvi, s samostojnimi banœnimi garancijami

in policami kreditnega zavarovanja. Ti uœinkoviti finanœni

instrumenti in korporativne varøœine za izvrøitev

(pogodbenih) obveznosti nalogodajalcev iz osnovnih

transakcij so pogojna in v glavnem akcesorna jamstva, s

katerimi izdajatelj prevzema sekundarno odgovornost, ki je

enaka kritim primarnim obveznostim glavnega dolænika.

Ker doloœbe merodajne civilne zakonodaje o poroøtvih in

zavarovalnih pogodbah niso izœrpne in vedno primerne

tudi za obravnavane plaœilne, storitvene (pogodbene) in

druge vrste jamstvenih zavarovanj, bi bilo vanje koristno

inkorporirati Enotna pravila za pogodbena jamstvena

zavarovanja (Publikacija MTZ, øt. 524). Ta pravila naj bi

zagotovila skladen sploøen pogodbeni okvir z moænostjo,

da stranke iz uporabe izkljuœijo in/ali spremenijo njihove

posamezne doloœbe. V korist nalogodajalcev obiœajna

kavcijska zavarovanja oœitno temeljijo na dolænikovi

neizpolnitvi obveznosti, kar zmanjøuje rizik prevar

oziroma zlorab koristnikov (unfair callinga), medtem ko

znesek jamstva in plaœano finanœno nadomestilo odraæata

nastalo økodo. Poleg jasnosti besedila izdanega jamstva in

uporabe naœel zdravega zavarovalniøkega poslovanja je

zato za kavcijsko zavarovanje, njegovo priœakovano rast

penetracije in razvoj ter konkurenco z banœnimi

garancijami in drugimi substituti med drugim izjemnega

pomena hitra likvidacija økod. Na trgu teh jamstev pri nas
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zaradi tradicije in neugodne pozitivne zakonodaje zdaj prevladujejo poslovne

banke, a to se lahko spremeni, œe se bodo spremenili predpisi in œe bodo

zavarovalnice zaœele bistveno aktivneje izrabljati svoje primerjalne prednosti.

Summary:

The article deals with basic legal characteristics of surety bonds and their

comparison and distinction with personal sureties, independent bank guarantees

and credit insurance policies. These efficacious financial instruments and

corporate securities for the performance of the principals’ (contractual) obligations

stemming from underlying transactions are mainly conditional and accessory

undertakings by which the issuer assumes secondary liability which is co-extensive

with the main debtor’s covered primary obligations.

Since the applicable civil law provisions on guarantees and insurance contracts

are not exhaustive and allways suitable for treated payment, service (contract)

and other types of surety bonds it might be useful to incorporate, e.g., Uniform

Rules for Contract Bonds (ICC Publication No. 524) which are intended to provide

a cohesive general contractual framework with the possibility for the contracting

parties to exclude and/or amend certain specific provisions. Ordinary surety

bonds are – in favor of principals - clearly default based and thus diminish unfair

calling risk, while the bond amount and financial remedy payable in the event of

default or insolvency reflect the loss sustained. In addition to clarity of the wording

and sound underwriting principles applied, expeditious claims handling is

therefore - inter alia - of un utmost importance for suretyship, its expected

penetration growth and development and its competition with bank guarantees

and other substitutes. In our country for the time being due to tradition and

unfavorable legislation in force bond market is dominated by commercial banks.

But this could be changed under the condition the regulation is changed and 

the insurers become far more active in exploiting their comparative advantages.

Zavarovalniøki horizonti, 2010, øt. 16



1 Uvod

Kavcijska ali jamstvena zavarovanja (suretyship) so se kot ena pomembnih

osebnopravnih varøœin (personal securities), ki imajo svoj vzor v civilnopravnem

institutu poroøtva in drugih akcesornih osebnih jamstvih, razvila v poslovni

praksi, v sklopu katere so bili za gospodarsko varnost pri razliœnih razmerjih

potrebni instrumenti, ki upnike oziroma koristnike (beneficiarje) teh jamstev

uœinkovito øœitijo pred riziki neizpolnitev pogodbenih in drugih obveznosti

glavnih dolænikov. Te obligacijskopravne varøœine za razliko od stvarnopravnih,

ki æe po svoji naravi uœinkujejo proti vsem (erga omnes), upnikom oziroma

koristnikom teh jamstev sicer ustvarjajo le relativne obligacije, vendar jim zaradi

bonitete izdajateljev teh finanœnih instrumentov lahko predstavljajo zelo

uœinkovito sredstvo zavarovanja.

Ko so upniki, na primer kupci blaga ali storitev, æeleli pridobiti jamstva zaupanja

vrednih tretjih oseb o sposobnosti svojih potencialnih dobaviteljev oziroma

jamstva, da bodo ti izpolnili svoje pogodbene obveznosti, torej jamstva za

zavarovanje pred t. i. rizikom nasprotne stranke (counterparty risk) – pogosto pa

so se v praksi zahtevala tudi jamstva za opravljanje nekaterih poklicev in izvajanje

javnih pooblastil v zasebnem sektorju ter jamstva, povezana z javnimi nabavami

in obveznostmi, ki so izhajale iz javnopravnih predpisov –, so se prej pogosteje

uporabljana in veœinoma neodplaœna (lukrativna) osebna jamstva vse bolj

zamenjevala s korporativnimi oneroznimi jamstvi, ki so jih v korist upnikov

izdajale za te posle specializirane zavarovalnice (surety oziroma indemnity

companies). Te so se zaœele profesionalno ukvarjati s prevzemanjem takih rizikov

dolænikov in so imele za to razvijajoœo se gospodarsko dejavnost tudi veœje

potenciale. Osebna jamstva za izpolnjevanje obveznosti dolænikov imajo namreœ

kar nekaj pomanjkljivosti. Nekdo, ki za to, da bi zavaroval izpolnitev svoje

obveznosti do upnika, potrebuje na primer poroka, mora najti osebo, ki bo zanj

pripravljena jamœiti. To je pogosto teæko, øe posebno, œe naj bi bilo to jamstvo

neodplaœno. Tako osebo je teæe iskati v manj poznanem krogu oseb, ki se z

izdajanjem jamstev ne ukvarjajo kot s svojo pridobitno dejavnostjo, ta oseba pa

mora biti seveda pripravljena prevzeti tako jamœevalno obveznost, hkrati pa mora

biti za to tudi sposobna. Pri tem mora biti s tako osebo in njeno jamœevalno

sposobnostjo ne nazadnje zadovoljen tudi upnik, beneficiar takega jamstva.

Osebna jamstva lahko torej raœunajo na omejene jamstvene potenciale, v praksi

pa so se dostikrat izkazala za nevarna tako za koristnike (upnike) kot tudi za

osebe, ki so jamstva dajale.1 Ob stiskah dolænikov, ki so lahko vplivale na teæke

pogoje zadolæevanja in jamœevanja, pa so bila osebna jamstva nevarna tudi za

osebe, katerih dolæniøke obveznosti je tako jamstvo krilo. 

Zavarovalniøtvo 7

1 Æe Salomon naj bi po knjigi prerokov dejal: »… ne bodi eden tistih, ki jamœijo za dolgove.« Iz teh razlogov
zakonodajalci pogosto sprejemajo norme, ki naj bi øœitile dajalce osebnih jamstev pred nepremiøljenostjo.



Ob komercializaciji raznih dejavnosti in øirjenju ponudbe finanœnih storitev v

sodobnih gospodarstvih, ko gospodarska varnost vse bolj postaja tudi træna

kategorija, je razvoj osebnih varøœin v instrumente razliœnih finanœnih institucij, 

ki se s temi dejavnostmi ukvarjajo profesionalno in imajo za to dovolj finanœnih

in drugih sredstev, razumljiv. Kavcijske zavarovalnice, ki izdajajo taka jamstva, so

na primer profesionalne in strokovne institucije, ki so æe po naravi svoje

dejavnosti nujno kapitalsko in finanœno moœne institucije, za katere veljajo strogi

standardi kapitalske ustreznosti oziroma varnega poslovanja, njihovo poslovanje

in knjigovodstvo sta transparentna, pregledujejo jih notranji in zunanji revizorji,

zaradi javnega interesa in zaøœite udeleæencev trga pa jih nadzirajo tudi pristojni

dræavni nadzorni organi. Zato so se kavcijska zavarovanja, ki so se v taki obliki,

kot jih poznamo danes, razvila po letu 1880 v Veliki Britaniji in ZDA, na mnogih

podroœjih na domaœem in tudi na mednarodnem trgu zelo uveljavila. 

Ta zavarovanja zdaj predstavljajo cenjen instrument zaøœite, ki konkurira razliœnim

banœnim in drugim instrumentom tudi na drugih trgih, na primer v Latinski

Ameriki in Aziji, v Evropi pa predvsem na italijanskem trgu in v nekaterih drugih

dræavah. Police kavcijskega zavarovanja v kontinentalni Evropi izdajajo

kompozitne, neæivljenjske zavarovalnice, ki se pri ponudbi teh storitev

osredotoœajo predvsem na domaœe trge in kreditne oziroma ponekod tudi

specializirane kavcijske zavarovalnice.

2 Znaœilnosti in posebnosti kavcijskih
zavarovanj

Kavcijsko zavarovanje kot posebna zavarovalna vrsta2 enako kot zavarovanje

zvestobe oziroma zaupanja (fidelity insurance) spada v podskupino kreditnih in

kavcijskih zavarovanj oziroma v zavarovalno vrsto kreditnih zavarovanj v øirøem

smislu, a se na primer v materialnopravnem in zavarovalno-tehniœnem smislu

deloma razlikuje od kreditnega zavarovanja v oæjem smislu.

Kavcijsko zavarovanje je za razliko od v praksi zelo prevladujoœih brezpogojnih

banœnih garancij samostojne pravne narave (unconditional/independent bank

guarantees), ki se veœinoma izdajajo na (preprosto oziroma prvo) zahtevo

koristnika (simple/first demand bonds/guarantees), obiœajno akcesorno

(nesamostojno) in odvisno od osnovne komercialne ali kreditne pogodbe

oziroma drugega razmerja (underlying transaction). Za razliko od kreditnega

zavarovanja pa gre v svetu pri kavcijskem zavarovanju veœinoma za tripartitno3

(contractus multilaterales) in praviloma indiskretno pogodbo, s katero

Zavarovalniøki horizonti, 2010, øt. 18

2 Definicija kavcijskega zavarovanja je prevzeta iz acquis communautaire v 15. toœki 2/2 œlena Zakona o
zavarovalniøtvu (ZZavar) – UPB2 (Ur. l. RS, øt. 109/2006, 9/2007, 102/2007, 69/2008, 19/2009 in 49/2009):
»Kavcijsko zavarovanje je zavarovanje, ki krije in neposredno ali posredno jamœi za izpolnitev obveznosti
dolænikov.«

3 White, R. J.: Guide to ICC Uniform Rules for Contract Bonds & Model Forms (ICC Publication No. 536 (E)), ICC,
Paris, July 1997, str. 8.



zavarovatelj pri pogodbenem kavcijskem zavarovanju koristniku

(upraviœencu/»zavarovancu«) s svojo sekundarno in veœinoma solidarno

obveznostjo jamœi za izpolnitev primarne obveznosti glavnega dolænika

(nalogodajalca za izdajo jamstva/»zavarovalca«) iz temeljnega razmerja. A to

pogodbo lahko prej opredelimo kot poroøtvo oziroma akcesorno jamstvo kot pa

kot »navadno oziroma obiœajno« dvostransko zavarovalno pogodbo.4

Izhajajoœ iz pravne narave teh pogodb in pravic ter obveznosti strank pogodb o

kavcijskem oziroma kreditnem zavarovanju, iz tega pa izhajajo tudi pomembne

razlike pri ocenjevanju rizikov in njihovo prevzemanje v zavarovanje s strani

kreditnih ali kavcijskih zavarovateljev ter doloœanje pogojev zavarovalnega kritja v

posameznih primerih – skratka pri underwritingu teh rizikov, se da razbrati tudi

osnovne znaœilnosti in razlike, ki se v praksi kaæejo pri izvajanju dejavnosti

kreditnega in kavcijskega zavarovanja. Znaœilnosti kavcijskega zavarovanja in

osnovna naœela tega zavarovanja vodijo nekatere avtorje celo k trditvam, da

kavcijsko zavarovanje pravzaprav ni zavarovanje, paœ pa (iz)dajanje kreditnih

jamstev.5

Pri kavcijskem zavarovanju upraviœenec do nadomestila nastale krite økode

(dogovorjene »zavarovalnine«) ni sklenitelj zavarovanja (»zavarovalec« oziroma

nalogodajalec/principal), kot je to pri kreditnem zavarovanju upnik za plaœilo iz

komercialne pogodbe (prodajalec/zavarovanec). Pri kavcijskem zavarovanju je

sklenitelj zavarovanja dolænik, za to, da bo pravilno izpolnil svoje obveznosti iz

osnovne pogodbe, pa zavarovalnica po njegovem nalogu jamœi njegovemu

upniku, ki je koristnik tega zavarovanja oziroma jamstva. Glede na tako vlogo

strank – udeleæencev posla kavcijskega zavarovanja – se pogojnost

(conditionality)6 teh instrumentov ne razteza tudi na izpolnjevanje nekaterih

dolænosti, ki jih ima pri (drugih) zavarovalnih pogodbah sklenitelj zavarovanja

(zavarovalec/zavarovanec) – na primer plaœevanje zavarovalne premije,

seznanitev in obveøœanje zavarovatelja o rizikih ipd. Prav tako zavarovatelj v

veœini primerov tudi ne more odpovedati kavcijskega zavarovanja, do sklenitelja

Zavarovalniøtvo 9

4 Od posameznega kavcijskega zavarovanja in besedila tega jamstva je odvisno, ali bo ølo pri tej pogodbi za sui
generis pogodbo, kot jih stranke sklepajo v skladu s temeljnim naœelom obligacijskega prava oziroma
pogodbeno svobodo, ali pa in v kakøni meri bo tako jamstvo imelo znaœilnosti poroøtva, ki je v naøem pravu
urejeno v 1012.–1034. œlenih Obligacijskega zakonika (OZ) – UPB1 (Ur. l. RS, øt. 97/2007). Manj moænosti pa bo,
da se za pogodbe kavcijskega zavarovanja uporabijo tudi dispozitivne materialnopravne doloœbe o zavarovalni
pogodbi, ki so za ta jamstva verjetno manj ustrezne. Naj ob tem dodam, da doloœba, prevzeta iz nekdanjega
Zakona o obligacijskih razmerjih – ZOR (Ur. l. SFRJ, øt. 29/1978, 39/1985, 52/1989, 45/1989 in 57/1989) in
sedanjega 923/2 œlena OZ, zavarovanje terjatev (kreditna zavarovanja, vkljuœno s kavcijskim zavarovanjem (?!)),
izrecno izkljuœuje iz uporabe sploønih doloœil posebnega dela tega zakonika o zavarovalni pogodbi, pri tem pa
tudi mislim, da avtorji œlenov od 83 do 86. Zakona o zavarovalniøtvu iz leta 2000, ko so nomotehniœno
neustrezno v ta zakon vnesli tudi doloœila o zavarovalnih pogojih, pri tem niso upoøtevali posebnosti
instrumentov, ki jih izdajajo zavarovalnice, registrirane tudi za kavcijska zavarovanja.

5 McKenna, E. J.: Surety Underwriting Manual, Rough Notes Co., Inc., Indianapolis (sixth printing), 1983, str. 3: »...
This provides a basic understanding and clearly points out the fact that Suretyship is a credit guarantee and not
insurance.« 

6 Kreditno zavarovanje je vsaj z vidika zavarovalne pogodbe, œeprav je obveznost kreditnega zavarovatelja sicer
tudi pogojna, pravno samostojno (stand-alone), ker namreœ veljavnost te pogodbe ni podrejena (subordinirana)
kakøni drugi (osnovni) pogodbi. A po drugi strani je denimo obveznost kreditnega zavarovatelja tudi pogojna in
odvisna od nastanka zavarovalnega primera in glede na odøkodovalno naravo tudi tega zavarovanja (indemnity
insurance) tudi od økode, ki jo na primer zaradi neplaœila dolænika utrpi prodajalec (zavarovanec), ki svojemu
kupcu, katerega rizik neplaœila je zavarovan s polico kreditnega zavarovanja, prodaja blago ali storitve na
odloæeno plaœilo.



zavarovanja ima v primeru honoriranja koristnikove zahteve za plaœilo jamstva

regresno pravico in se subrogira v njegove pravice … 

Poglavitnega »rizika« pri kavcijskem zavarovanju za zavarovatelja torej ne

predstavlja kupec iz osnovne komercialne pogodbe (razen pri jamstvih, danih za

plaœilo), kot to sicer velja pri kreditnem zavarovanju, temveœ vedno sam sklenitelj

zavarovanja – nalogodajalec za izdajo jamstva. Ta rizik pa je odvisen od njegovih

finanœnih in drugih sposobnosti, da bo izpolnil zavarovane obveznosti iz osnovne

pogodbe, skupaj z morebitnimi zavarovalnici danimi varøœinami, ki slednji sluæijo

za uveljavljanje njene regresne pravice do nalogodajalca, œe bi koristniku dano

jamstvo bilo aktivirano (izplaœano) – œe bi torej v skladu s pogoji danega jamstva

priølo do økode, ker glavni dolænik ne bi izpolnil obveznosti iz osnovne

pogodbe, ki je bila krita s kavcijskim zavarovanjem.

Jamœevalna obveznost kavcijske zavarovalnice oziroma njena obveznost, 

da zavarovancu izplaœa dogovorjeno zavarovalnino, obiœajno neposredno nastane

pod pogojem neizpolnitve (default) pravno veljavne in dospele obveznosti

glavnega dolænika. Prodajalcem kavcijsko zavarovanje za njihove bodoœe ali

odprte in øe ne dospele terjatve torej zagotavlja t. i. bonitetno jamstvo (nomen

bonum) in ne tudi veritetnega (nomen verum), kakrønega na primer koristnikom

tudi zagotavljajo samostojne banœne garancije. Tako pa je to v zvezi z bonitetnim

jamstvom za terjatve upnika »bolj posredno« tudi pri kreditnem zavarovanju, pri

katerem zavarovalnina zavarovancu na primer ne bo izplaœana (oziroma jo bo, œe

se pozneje izkaæe, da je bila plaœana neupraviœeno, zavarovalnica zahtevala

nazaj), œe je do neplaœila dolænika, ki za zavarovanca predstavlja zavarovani

kreditni rizik, priølo zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti prodajalca – torej

samega zavarovanca – in bi torej lahko ølo za moralni hazard ali pa njegovo

neupraviœeno obogatitev.

Ob izpolnitvi jamœevalne obveznosti kavcijske zavarovalnice tej do nalogodajalca

za izdajo jamstva, katerega obveznost je krita s tem instrumentom, pripada

regresna pravica. Pri tem pa ima kreditni zavarovatelj regresno pravico le, œe je

poravnal svojo obveznost iz zavarovalne pogodbe (plaœal zavarovalnino zaradi

nastanka zavarovalnega primera), zavarovanec pa je glede na sploøne ali posebne

zavarovalne pogoje to pogodbo krøil v tistih delih, skladno s katerimi je

zavarovatelj upraviœen do tega, da se mu vrnejo zavarovalnina in morebitni drugi

plaœani zneski.

3  Pravila Mednarodne trgovinske zbornice 

Glede na posebnosti kavcijskih zavarovanj in glede na to, da civilnopravna

ureditev poroøtev in zavarovalne pogodbe ne ustreza prav v vsem tudi kavcijskim
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zavarovanjem, je za ta jamstva zelo pomembno skrbno stipuliranje morebitnih

sploønih in posebnih pogojev zavarovanja, øe zlasti pa tudi besedil teh zavarovanj

oziroma jamstvenih izjav, ki jih koristnikom (upnikom) za pravilno izpolnitev

obveznosti glavnih dolænikov (nalogodajalcev) izdajajo kavcijske zavarovalnice.

Pri tem se v okviru avtonomije pogodbenih strank in ob upoøtevanju kogentnih

norm merodajnega prava lahko koristno uporabijo pravila avtonomnega

mednarodnega gospodarskega prava, ki jih je objavila in dala poslovni ter

zavarovalniøki praksi na voljo Mednarodna trgovinska zbornica (MTZ) v Parizu

(International Chamber of Commerce – ICC). Ob Enotnih pravilih za garancije na

zahtevo (EPGZ), Publikacija MTZ, øt. 458 (Uniform Rules for Demand Guarantees

(URDG), ICC Publication No. 458), ki so prvenstveno namenjena neodvisnim

banœnim garancijam in podobnim jamstvom, ter ob Enotnih pravilih za

pogodbene garancije (EPPG), Publikacija MTZ, øt. 325 (Uniform Rules for

Contract Guarantees (URCG), ICC Publication No. 325), ki pa se v praksi niso

uveljavila, bodo za kavcijska zavarovanja priøla v poøtev zlasti Enotna pravila za

pogodbena jamstvena zavarovanja (EPPJZ), ki jih je MTZ objavila v

Publikaciji, øt. 524 (Uniform Rules for Contract Bonds, ICC Publication No. 524). 

Pravila Mednarodne trgovinske zbornice niso normativne narave »z lastno

obveznostno moœjo«, paœ pa so pogodbene narave. Za razliko od pravil lex

contractus, ki urejajo konkretno pogodbeno razmerje, so namenjena

nedoloœenemu øtevilu udeleæencev istovrstnih poslov, v nasprotju s poslovnimi

obiœaji pa se ne ustvarjajo spontano, temveœ organizirano. Ta pravila urejajo

veœino materialnopravnih vpraøanj, povezanih s kavcijskim zavarovanjem, ne

morejo pa derogirati prisilnih norm merodajnih nacionalnih prav, kar je na primer

izrecno doloœeno v 1.b œlenu EPPJZ – na primer predpisov v zvezi s pooblastili

za izdajo teh instrumentov, njihove obliœnosti, pravil o dobri veri in prepovedi

zlorab pravic, deviznih in podobnih predpisov. Vendar pa se pravila MTZ v

skladu z njihovo »adhezijsko naravo« vseeno lahko pogosto koristno uporabijo

kot del pogodbenega prava, tako da jih stranke z ustrezno inkorporacijsko

klavzulo izrecno vkljuœijo v izdana jamstva.7 S tako inkorporacijsko klavzulo

postanejo pravila MTZ za subjekte posla zavezujoœa, razen œe stranke v izdanem

jamstvu ali spremembah in dopolnitvah izrecno ne doloœijo drugaœe. To pa

stranke lahko vedno naredijo, saj so pravila MTZ »prostovoljna« in dispozitivne

narave ter dajejo strankam øiroke moænosti, da lahko posamezna pravila oziroma

doloœbe EPPJZ izkljuœijo iz uporabe oziroma da svoja razmerja uredijo drugaœe,

kot bi to sicer izhajalo iz uporabljenih pravil MTZ. 

Enotna pravila za pogodbene garancije iz leta 1978, s katerimi je Mednarodna

trgovinska zbornica v nasprotju z interesi koristnikov banœnih garancij in tudi

samih bank æelela promovirati akcesorne garancije ter tako spremeniti v svetu

Zavarovalniøtvo 11

7 Na primer: »This bond shall be governed by and incorporates the Uniform Rules for Contract Bonds issued by
the International Chamber of Commerce Publication Number 524.«



prevladujoœo prakso izdajanja banœnih garancij na zahtevo, ki seveda zaradi

svojih znaœilnosti omogoœajo tudi zlorabe njihovih koristnikov (unfair calling), 

se v poslovni praksi, kot reœeno, niso uveljavila. Instrumenti, ki jih izdajajo

kavcijske zavarovalnice, to pa so v svetu veœinoma pogojni finanœni instrumenti,

ki so akcesorne pravne narave in torej odvisni od osnovne pogodbe, so bili tako

predvsem pri mednarodnih poslih brez ustreznih pravil. Zato so se pri MTZ

odloœili ob sodelovanju ICC Insurance Comission z International Credit Insurance

(and Surety) Association (ICI(S)A) in Pan American Surety Association (PASA) za

ta zavarovanja pripraviti posebna pravila. Tako je MTZ leta 1993 sprejela øe

EPPJZ, ki se uporabljajo od 1. januarja 1994, pozneje pa je za uporabo teh pravil

za akcesorna jamstvena zavarovanja, ki torej v nalogodajalœevem interesu

prepreœujejo zlorabe koristnikov teh jamstev in kakrøne so prevladujoœe pri

kavcijskih zavarovanjih, v Publikaciji MTZ, øt. 536(E) objavila øe vodiœ s

komentarjem in z vzorci obrazcev nekaterih najbolj pogostih kavcijskih

zavarovanj ter odøkodninskega zahtevka beneficiarja.8

Enotna pravila za pogodbena jamstvena zavarovanja so bila sprejeta z namenom,

da se zavarovateljem in drugim udeleæencem poslovnih transakcij priskrbi

instrumente, ki jim bodo »domaœi«, prispevala pa naj bi tudi k doloœeni stopnji

unifikacije prakse izdajanja teh jamstev v svetu. Seveda pa ta pravila stranke

uporabljajo avtonomno in jih lahko v okviru svoje pogodbene svobode tudi

spremenijo ali dopolnijo, œe bi bilo to potrebno, ter tako besedila izdanih jamstev

prilagodijo svojim potrebam in posameznim razmerjem. Gotovo pa se bo z

uporabo in inkorporacijo EPPJZ lahko zadovoljivo uredilo veœino razmerij med

pogodbenimi strankami pri kavcijskih zavarovanjih in se tako zmanjøalo potrebo

po dolgih in izœrpnih besedilih izdanih jamstev oziroma pogodb o teh jamstvih.9

4  Osnovne vrste kavcijskih zavarovanj

Vrst in podvrst raznih jamstev ter njihovih modalitet, ki jih izdajajo kavcijske

zavarovalnice, je mnogo in ne obstaja numerus clausus. EPPJZ na primer pri

definicijah v 2. œlenu teh pravil izrecno doloœajo, da urejajo akcesorna pogodbena

kavcijska oziroma jamstvena zavarovanja (bonde), garancije ali druge pisne

(finanœne) instrumente za kritje økod oziroma izplaœilo odøkodnin zaradi

neizpolnitev obveznosti glavnih dolænikov (principalov), vkljuœno s primeroma

navedenimi 

a) jamstvi za vraœilo avansa, 

b) jamstvi za vzdræevanje (oziroma odpravo napak v garancijski dobi), 

c) jamstvi za dobro izvrøitev pogodbe, 
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8 Æe omenjeni vodiœ je spisal direktor Zurich GSG Ltd. g. White (ibid.).
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svojim œlanicam priporoœila tudi FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) in IEE (Institute of
Electrical Engineers); o tem glej http://www.uncitral.org/pdf/english/texts_endorsed/URCB_e.pdf.



d) jamstvi za zadræane zneske in 

e) tenderskimi jamstvi oziroma jamstvi za resnost ponudb.10

Ta jamstvena zavarovanja, ki torej glede na svojo izrecno akcesorno pravno

naravo po EPPJZ koristnikom lahko nudijo kakovostno bonitetno jamstvo za

njihove terjatve iz osnovne pogodbe, lahko pa za pravoœasno in pravilno

izpolnitev obveznosti tudi pri drugih razmerjih, se v praksi kavcijskih zavarovanj

v svetu in pri nas tudi najpogosteje uporabljajo. Vendar pa je vrst jamstvenih

zavarovanj, ki se neposredno nanaøajo na osnovne posle in druga razmerja, za

katera se tudi lahko uporabljajo EPPJZ, praktiœno toliko, kot je pogodb med

razliœnimi trgovinskimi oziroma poslovnimi partnerji, oziroma toliko, kot je vrst

obveznosti, katerih pravilna izvrøitev se zavaruje s pogodbami kavcijskega

zavarovanja. Naj ob æe omenjenih storitvenih oziroma pogodbenih jamstvih

(service/contract bonds) in plaœilnih jamstvih (payment bonds) omenimo øe

nekatere druge (pod)vrste kavcijskih zavarovanj, ki jih pogosto sreœamo v

poslovni praksi, na naøem zavarovalnem trgu pa se veœinoma ne uporabljajo

pogosto ali se sploh (øe) ne: 

• jamstva za plaœilo dela in materiala (labor and material payment bonds),

• davœna in carinska jamstva,

• sodna jamstva,

• pomorska jamstva (konosmanske garancije in garancije za havarijske stroøke),

• konsignacijska jamstva,

• jamstva za vraœilo embalaæe in transportnih sredstev ter izgubljene,

poøkodovane ali uniœene (finanœne) instrumente, 

• jamstva za najemodajalce in turistiœne operaterje ter øtevilna druga upravna

jamstva (imigracijska jamstva...), 

• jamstva za izterjevalske agencije in udeleæence kapitalskega trga ter za izdajo

razliœnih dovoljenj in soglasij – za plakatiranje, javna zborovanja, itd.  

5  Nekatere osnovne znaœilnosti jamstev po
EPPJZ

Police kavcijskega zavarovanja so v svetu pogosto lahko ne samo ekonomsko,

paœ pa tudi pravno celo tristranski (tripartitni) posli,11 ki jih, œe zanemarimo

Zavarovalniøtvo 13

10 V EPPJZ so med definicijami v 2. œlenu jamstvena zavarovanja po teh pravilih opredeljena kot: »Any bond,
guarantee or other instrument in writing issued or executed by the Guarantor in favour of the Beneficiary
pursuant to which the Guarantor undertakes on Default, either: to pay or satisfy any claim or entitlement to
payment of damages, compensation or other financial relief up to the Bond Amount; or to pay or satisfy any
claim or entitlement up to the Bond Amount or at the Guarantor’s option to perform or execute the Contract or
any Contractual Obligation. In either case where the liability of the Guarantor shall be accessory to the liability
of the Principal under the Contract or such Contractual Obligation and such expression shall without limitation
include Advance Payment Bonds, Maintenance Bonds, Performance Bonds, Retention Bonds and Tender Bonds.«

11 Tako je to tudi po EPPJZ (glej na primer 6.c œlen), za katera menim, da jih lahko uporabimo (zgolj z manjøimi
spremembami teh pravil v izdanem jamstvu oziroma pogodbi o izdaji jamstva) tudi za tiste pogodbe kavcijskih
zavarovanj, pri katerih dolænik iz osnovne pogodbe (nalogodajalec) ni pogodbena stranka drugje kot v osnovni
pogodbi in pogodbi o izdaji jamstva (kritno razmerje); glavni dolænik (nalogodajalec) namreœ ni nujno stranka te
pogodbe, ker je jamstvena izjava lahko (na podlagi naloga oziroma pogodbe o izdaji jamstva) sklenjena in
izvrøena tudi samo med zavarovalnico in koristnikom jamstva.



morebitni fronting teh jamstev, kjer je v jamstveni posel v øirøem smislu lahko

vkljuœena tudi finanœna institucija iz koristnikove dræave, sklepajo:

• dolænik (iz osnovne pogodbe ali doloœenega razmerja, ki je nastalo na podlagi

nekega predpisa ali odloœbe sodiøœa) kot principal (primary

obligor)/zavarovalec (sklenitelj zavarovalne pogodbe) oziroma nalogodajalec

(naroœnik), ki za izdajo tega jamstvenega zavarovanja tudi plaœa zavarovalno

premijo oziroma provizijo, 

• zavarovalnica/garant (surety company/guarantor) in 

• koristnik/zavarovanec (upnik iz osnovne pogodbe) kot upraviœenec za plaœilo

»zavarovalnine« oziroma beneficiar (obligee), ki mu zavarovalnica v primeru

nastanka zavarovalnega primera oziroma neizpolnitve obveznosti njegovega

dolænika (iz osnovne pogodbe …) izplaœa doloœen znesek danega jamstva in

mu tako nadomesti nastalo økodo (mu torej pod pogoji zavarovalnega kritja in

v mejah zneska jamstva oziroma »zavarovalne vsote« izplaœa pogodbeno

dogovorjeno zavarovalnino).12

Jamstvena zavarovanja po EPPJZ koristnikom teh jamstev s sekundarno

obveznostjo zavarovalnice do pogodbeno doloœenega zneska danega jamstva

krijejo in nadomestijo ugotovljeno krito økodo, ki koristnikom nastane glede na

pogoje osnovne pogodbe, ker glavni dolænik (nalogodajalec za izdajo jamstva) ni

izpolnil (primarne) obveznosti (default). Med drugim vsebujejo podrobna

(dispozitivna) pravila, kako se ta neizpolnitev in nastala økoda, kar je pri teh

jamstvenih zavarovanjih pogoj za izplaœilo zneska jamstva, ugotavljata in

dokazujeta (7.j œlen EPPJZ). Glede na to, da so akcesorna jamstva po EPPJZ

neposredno povezana z zelo razliœnimi osnovnimi pogodbami, ki pomembno

vplivajo tudi na pravice strank pogodbe o jamstvenem zavarovanju, je treba

vedno skrbno preuœiti tudi te osnovne pogodbe in morebitna uporabljena pravila

iz EPPJZ v sami jamstveni pogodbi ustrezno derogirati, tj. spremeniti in/ali

dopolniti.

Glede na to, da se v svetu kavcijska zavarovanja izdajajo preteæno kot akcesorna

jamstva, pri katerih je obveznost zavarovalnice pravno odvisna od obveznosti

glavnega dolænika, za katerega je bilo jamstvo koristniku dano, in ne glede na to,

da so pravila EPPJZ dispozitivna ter da stranke teh pogodb lahko uredijo svoja

razmerja tudi drugaœe, kot je predvideno s temi pravili, pa je zaradi izjemnega

pomena v teh pravilih uporabljenega koncepta neizpolnitve obveznosti (default)

glavnega dolænika koristno posebej navesti tudi definicijo tega uporabljenega

izraza iz 2. œlena EPPJZ: »Any breach, default or failure to perform any

Contractual Obligation which shall give rise to a claim for performance, damages,

compensation or other financial remedy by the Beneficiary and which is
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12 Naj v zvezi s tem citiram Whitea (ibid., str. 8), ki pogodbena jamstvena zavarovanja (po EPPJZ) loœi od
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a contract of insurance. A contract of insurance is a two-party agreement to indemnify against loss sustained
where contingency occurs. A Contract Bond is a three-party agreement pursuant to which one party (the
Guarantor) assumes a secondary liability to the Beneficiary for the default of the Principal/Contractor.«



established pursuant to paragraph j of Article 7.« Obveznosti zavarovateljev so pri

kavcijskih zavarovanjih, kot reœeno, praviloma akcesorne in odvisne predvsem od

nastanka »zavarovalnega primera« oziroma od neizpolnitve obveznosti glavnega

dolænika (so torej »default based«), za katerega ti zavarovatelji (surety companies)

jamœijo, praviloma s solidarno odgovornostjo. Do nalogodajalca za izdajo tega

jamstva pa imajo zavarovatelji po plaœilu »zavarovalnine« regresno pravico. 

Kaj predstavlja neizpolnitev obveznosti glavnega dolænika (default), se praviloma,

kar je tudi razumljivo, presoja po osnovni pogodbi, ki je pogosto tudi sestavni del

takega jamstva, in po pravilih, ki veljajo za to osnovno pogodbo. V 3.a œlenu

EPPJZ je na primer izrecno zapisano: »The liability of the Guarantor to 

the Beneficiary under the Bond is accessory to the liability of the Principal to 

the beneficiary under the Contract and shall arise upon Default. The Contract is

deemed to be incorporated into and form part of the Bond. The liability of 

the Guarantor shall not exceed the Bond Amount.« V nadaljevanju pa EPPJZ nato

v 7.i œlenu tudi doloœajo, da pravilno in pravoœasno prezentiran zahtevek

zavarovanca za plaœilo zavarovalnine ne bo honoriran, œe ne bo priølo do

neizpolnitve obveznosti glavnega dolænika, za katero je bilo dano jamstvo po teh

pravilih (in œe s samim jamstvom ni bilo doloœeno drugaœe): »A claim shall not be

honoured unless (i) A Default has occurred; and (ii) The claim has been made

and served in accordance with the provisions of paragraphs (a)-(f) of Article 7 on

or before the Expiry Date.« Vse to ima seveda velik pomen za likvidacijo økod, 

ki je pri tej zavarovalni vrsti in za aktivno funkcijo tega zavarovanja zlasti

pomembna, ima pa pri kavcijskem zavarovanju nekaj posebnosti, o katerih bomo

veœ povedali v nadaljevanju.

Po EPPJZ je za jamœevalno obveznost zavarovalnice oziroma njeno dospelost in

izvrøljivost torej pogoj, da je priølo do krøitve, neizpolnitve oziroma neizvrøitve

obveznosti glavnega dolænika ali celotne pogodbe, ki koristnika kavcijskega

zavarovanja upraviœuje do odøkodninskega zahtevka oziroma izplaœila

dolgovanega zneska jamstva (zavarovalnine). Da zavarovalnica izpolni svojo dano

jamœevalno obveznost, pa je potrebno, da je glavni dolænik (principal) krøil ali

razdrl glavno pogodbo oziroma da ni izpolnil posameznih ali vseh pogodbenih

obveznosti13 in da ima zaradi tega koristnik do zavarovatelja zahtevek za

izpolnitev oziroma nadomestilo økode. Pri tem mora biti po EPPJZ ta krøitev

obveznosti glavnega dolænika ugotovljena v skladu z doloœbami 7.j œlena, seveda

le, œe teh doloœil, na primer v zvezi s postopkom za ugotavljanje krøitev pogodbe

in nastale økode, posamezno izdano jamstveno zavarovanje ni izkljuœilo iz

uporabe ali je to uredilo drugaœe.
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13 Œe glavni dolænik pravilno izpolni obveznost, je jamstvena obveznost zavarovalnice praviloma niœna, v
nasprotnem primeru pa ostaja veljavna in izvrøljiva, kar je v praksi pogosto doloœeno tudi v posebni klavzuli
surety bonds. Nikakor pa jamstvena obveznost zavarovalnice ne obstaja oziroma ni izvrøljiva, œe je glavni
dolænik, kot reœeno, æe izpolnil svoje obveznosti ali œe jih øe lahko izpolni; na primer, œe njegova obveznost øe
ni dospela, glavni dolænik pa tudi ni v insolvenœnem postopku.



6  Likvidacija økod

Pravila o postopkih in ugotavljanju obstoja, vsebine in obsega zavarovateljevih

obveznosti v primeru koristnikovega zahtevka za izplaœilo zneska danega jamstva

zahtevajo od strank posebno pozornost. Seveda je to, kako uœinkovita bo zahteva

koristnika jamstva, tudi po EPPJZ odvisno od pravoœasnosti in pravilnosti zahteve,

pri œemer denimo œlen 7a–e EPPJZ vsebuje doloœene zahteve o obliœnosti in œasu,

kraju ter naœinu prezentacije pisne zahteve koristnika. V nadaljevanju pa pravila

EPPJZ v 7.f œlenu doloœajo tudi, kakøna mora biti vsebina koristnikove zahteve.

Poleg podatkov o garantu, izdanem jamstvu, poleg datumov in podpisov

pooblaøœenih oseb itd. je zahtevano øe naslednje: 

a) identifikacija in osnovni podatki o osnovni pogodbi;

b) konkretizirana izjava (obvestilo) koristnika o krøitvi pogodbe oziroma

neizpolnitvi obveznosti glavnega dolænika, vkljuœno z (natanœnejøo) navedbo

okoliøœin teh krøitev oziroma neizpolnitev;

c) zahteva za plaœilo dolgovanega zneska, ki v obsegu odobrenega zneska

jamstva koristniku krije nastalo økodo oziroma odøkodnino ali 

d) zahteva za izvrøitev pogodbe oziroma pogodbenih obveznosti (namesto)

glavnega dolænika, œe je to po opciji, ki je praviloma dana zavarovatelju,

predvideno z danim jamstvom.

V nasprotju z bankami so kavcijske zavarovalnice pri svojih akcesornih jamstvih

obiœajno vkljuœene v ugotavljanje krøitev pogodb oziroma neizpolnitev

jamœevanih obveznosti iz osnovne pogodbe in nastale økode, lahko pa, œe je tako

jamstvo izdano kot nedenarna obveznost zavarovalnice, so vkljuœene ne le v

odøkodovanje koristnika teh jamstev, paœ pa tudi v izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti namesto glavnega dolænika. Zato ima veœina zavarovateljev tudi

posebne (pravne in) økodne sluæbe ((legal and) claims department), ki se

ukvarjajo z ocenjevanjem økod in odloœanjem o upraviœenosti koristnikove

zahteve. Za te storitve pa lahko zavarovalnice v praksi uporabljajo tudi zunanje

strokovnjake. Naj pripomnim, da je glavna funkcija tudi pri kavcijskem

zavarovanju aktivna (»reparacijska«) funkcija, tj. zmanjøevanje posledic nastalih

økodnih dogodkov predvsem z izplaœilom dogovorjene odøkodnine

(zavarovalnine). Za koristnike teh jamstev (zavarovance) pa je zelo pomembno,

da se odøkodninske zahtevke (claims handling) reøuje uœinkovito in hitro, saj se

zanaøajo na denarni tok iz naslova danih jamstev, morebitne likvidnostne teæave

zaradi nezmoænosti hitrega honoriranja teh jamstev, œe glavni dolæniki ne

izpolnijo obveznosti, pa lahko resno motijo njihovo poslovanje. Pri tem lahko

koristnike jamstev bremenijo tudi stroøki morebitnega potrebnega

premostitvenega financiranja.14
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Glede na pomen likvidacije økod sta prav hitrost in uœinkovitost reøevanja zahtev

koristnikov (poleg cen in drugih pogojev teh jamstev) v sodobnih pogojih

poslovanja eden od pomembnih elementov konkurenœnosti ponudnikov teh

finanœnih storitev. Glede na akcesornost instrumentov jamstvenih zavarovanj 

(za razliko od samostojnih banœnih garancij na zahtevo) sta prav ugotavljanje

upraviœenosti koristnikove zahteve po njenem temelju in obsegu – tj. ugotavljanje

neizpolnitev obveznosti glavnih dolænikov in viøine nastale økode – ter hitrost

reøevanja zahtevkov koristnikov kavcijskih zavarovanj pomemben element

uœinkovitosti in zavarovalne vrednosti teh instrumentov ter konkurenœnosti

ponudbe njihovih izdajateljev. Nedvomno je bil namen avtorjev EPPJZ s pravili

olajøati plaœila s strani zavarovateljev dolgovanih zneskov, vsaj kadar ne obstajajo

pomembnejøi spori v povezavi s tem, da glavni dolænik dejansko ni izpolnil

jamœevanih pogodbenih obveznosti. Pri tem, denimo, tudi 7l. œlen EPPJZ doloœa,

da se mora koristnikovo zahtevo preuœiti hitro, zavarovatelj pa mora koristnika,

œe njegovo zahtevo zavrne, o tem nemudoma obvestiti. 

Ko zavarovatelj prejme koristnikovo zahtevo, mora œim prej in pred plaœilom

jamstva ali morebitnim nadomestnim izvrøevanjem dolænikovih pogodbenih

obveznosti o tem pisno obvestiti nalogodajalca. Nalogodajalec pa mora dati

zavarovatelju, œe slednji to zahteva, na voljo potrebne informacije in kopije

korespondence ter drugih dokumentov, da lahko preuœi upraviœenost

koristnikove zahteve. Ob tem mora nalogodajalec zavarovatelju ali njegovim

pooblaøœencem omogoœiti tudi morda potrebne preglede opravljenih del ali

storitev oziroma dobavljenega blaga (7.g in h œlen EPPJZ). Vse omenjeno je zelo

pomembno, ker je lahko (ne)izpolnitev obveznosti glavnega dolænika, 

ki predstavlja podlago za honoriranje jamstva, sporna in je zato treba

nalogodajalcu omogoœiti, da komentira navedbe koristnika jamstva in

zavarovatelju v zvezi z njegovim zahtevkom tudi svetuje.

Økodna sluæba zavarovatelja nato preuœi koristnikovo zahtevo ter presodi, ali je

po temelju in viøini upraviœena. Pri tem denimo presoja:

• ali sta bili zahteva in morebitna dodatna dokumentacija v skladu s pogoji

danega jamstva vloæeni pravilno in pravoœasno;

• ali se zahteva nanaøa na osnovno pogodbo, za katero je bilo jamstvo dano;

• ali je zavarovalec/zavarovanec izpolnjeval svoje obveznosti iz pogodbe o izdaji

jamstva oziroma jamstvene izjave predvsem pa

• ali je dolænik res krøil osnovno pogodbo oziroma ali res niso bile izpolnjene

jamœevane obveznosti glavnega dolænika. 

Œe je koristnikova zahteva predstavljena pravilno in pravoœasno ter je dokazana

trajna nesolventnost (permanent insolvency) glavnega dolænika, z reøevanjem

zahteve in z aktiviranjem jamstva zavarovatelja ne bi smelo biti posebnih teæav in

jih v praksi tudi ni, øe zlasti œe je mogoœe preprosto ugotoviti viøino nastale økode

oziroma koristnikovih stroøkov (na primer za potrebno dokonœanje del, ki jih
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izvajalec ni opravil). Glede na akcesornost kavcijskih zavarovanj pa se v praksi

seveda lahko pojavijo tudi teæave z izpolnjevanjem jamœevalnih obveznosti

zavarovalnice v vseh drugih primerih, dokler ni nesporno oziroma v skladu s

pogoji izdanega jamstva dokazano, da glavni dolænik (nalogodajalec) ni izpolnil

svojih obveznosti. Œe je to dejstvo med dobrovernima strankama osnovne

pogodbe oziroma temeljnega razmerja sporno, kar se v praksi pogosto tudi

zgodi, zavarovatelji do ustrezne reøitve komercialnega spora praviloma redko

poravnajo svoje jamstvene obveznosti. To  praviloma storijo øele, ko je spor

(dokonœno) reøen, kot je to predvideno na podlagi merodajnega prava in

osnovne pogodbe, s katero se dokonœno oziroma pravnomoœno dokaæe, da

dolænik ni izpolnil svojih obveznosti in da je zavarovatelj zatorej odgovoren iz

naslova danega jamstva.

Tudi regresna pravica zavarovatelja, ker bo le-ta jamstvo dajal in plaœal le pod

tem pogojem, bo pri kavcijskih zavarovanjih posredno odvisna od tega dejstva in

zato ne bo »avtomatiœna« kot pri samostojnih banœnih garancijah, na primer po

honoriranju garancije zgolj na podlagi predloæene ustrezne zahteve koristnika in

morebitnih drugih zahtevanih dokumentov.

Ne glede na to, da stranke lahko spremenijo definicijo neizpolnitev obveznosti in

zahtev za ugotavljanje tega dejstva iz 7.i oziroma 7.j œlena EPPJZ, pa so s temi

pravili opredeljene metode oziroma pravila, kdaj se øteje, da je neizpolnitev

obveznosti glavnega dolænika nastala, in sicer ne glede na morebitne spore med

nalogodajalcem in koristnikom ali razlike med njunimi mnenji.15

Poleg pisne zahteve koristnika so za honoriranje izdanega jamstva po 7.j

œlenu EPPJZ predvideni doloœeni dokumenti, ki predstavljajo bolj ali manj

objektivizirane dokaze neizpolnitve obveznosti glavnega dolænika in utrpele

økode:

a) Najprej se bo po EPPJZ, œe bo jamstvo tako izrecno doloœalo, øtelo, da

jamœevana obveznost ni bila izpolnjena (kadar bo le-to sporno oziroma bodo

mnenja strank o tem razliœna), œe bo zavarovatelju predloæeno ustrezno

overjeno potrdilo o tem v izdanem jamstvu doloœene tretje osebe (na primer

svetovalnega inæenirja). Obiœajno bo to potrdilo samo potrjevalo, da je do

neizpolnitve obveznosti priølo, lahko pa bi jamstvo doloœalo tudi, da ta ali

druga tretja oseba odloœi tudi o viøini nastale økode, ki potem v okviru
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15 To pomeni, da bo v primerih po teh pravilih ugotovljenih neizpolnitev obveznosti glavnega dolænika zavarovatelj
lahko uveljavil regresno pravico do nalogodajalca ne glede na morebitno nestrinjanje nalogodajalca s
koristnikovim upraviœenjem do izplaœanega zneska jamstva. 7.j œlen EPPJZ tako doloœa: »Notwithstanding any
dispute or difference between the Principal and the Beneficiary in relation to the performance of the Contract or
of any Contractual Obligation, a Default shall be deemed to be established for the purposes of these Rules: 
(i) upon issue of a certificate of Default by a third party (who may without limitation be an independent
architect or engineer or a Pre-Arbitral referee of the ICC) if the Bond so provides and the service of such
certificate or a certified copy thereof upon the Guarantor, or (ii) if the Bond does not provide for the issue of 
a certificate by a third party, upon the issue of a certificate of Default by the Guarantor, or (iii) by the final
judgement, order or award of a court or tribunal of competent jurisdiction, and the issue of a certificate of
Default under paragraph (i) or (ii) shall not restrict the rights of the parties to seek or require the determination
of any dispute or difference arising under the Contract or the Bond or the review of any certificate of Default or
payment made pursuant thereto by a court or tribunal of competent jurisdiction.«



doloœenega zneska jamstva predstavlja obseg obveznosti oziroma odgovornosti

zavarovatelja. Œe to v izdanem jamstvu ne bo tako doloœeno, pa je po EPPJZ

sam zavarovatelj upraviœen doloœiti ta znesek (ali na primer odpraviti napake,

dokonœati izvrøitev pogodbenih obveznosti glavnega dolænika, œe je v jamstvu

kot facultas alternativa izdajatelja tako doloœeno). Œe se koristnik z viøino tega

zneska ne strinja, je treba o tem odloœiti v sodnem ali arbitraænem postopku;

seveda œe morebitna pogajanja med strankama ne bi bila uspeøna.16

b) V nasprotnem primeru, tj. œe izdano jamstvo ne predpisuje potrdila tretje

osebe, pa se ob uporabi EPPJZ avtomatiœno upoøteva, da je tak dokaz potrdilo

samega zavarovatelja. Namen te doloœbe je, da se v interesu koristnika in

zavarovatelja pospeøi postopek likvidacije økod in se zavarovatelju omogoœi

izvrøiti plaœilo, ko glavni dolænik (nalogodajalec) ne bi mogel izkazati, da je

zadeva sporna, da resniœno ni priølo do neizpolnitve obveznosti, oziroma ko

nalogodajalec ne bi imel ugovorov v zvezi z viøino koristnikove zahteve (œe bi

na primer nasprotoval zahtevi zgolj zaradi zavlaœevanja). Zavarovatelj bi se

sicer s tako odloœitvijo, œe se nalogodajalec s tem ne bi strinjal, lahko

izpostavil riziku povrnitve (recovery) plaœanega zneska na podlagi svoje

regresne pravice, œe bi nalogodajalcu pozneje uspelo dokazati, da jamstva ne

bi bilo treba poravnati, ker je na primer svoje obveznosti pravilno izpolnil. Po

drugi strani pa bi morale stranke, ki v svoja jamstva inkorporirajo EPPJZ, œe

tega upraviœenja, da izda potrdilo o defaultu, zavarovatelju ne bi hotele

priznati, izrecno izkljuœiti iz uporabe njihov 7.j(ii) œlen.

c) Œe stranke ne bi æelele, da o defaultu odloœa imenovana tretja oseba oziroma

zavarovatelj, morajo torej 7.j(i) in/ali (ii) œlen izrecno izkljuœiti, o tem dejstvu

pa potem po 7.j(iii) œlenu EPPJZ odloœa pristojno sodiøœe ali arbitraæa s

pravnomoœno oziroma dokonœno odloœbo.

Ob tem pa tudi v primeru, œe izdano jamstvo ne izkljuœuje 7.j(i) in/ali (ii) œlena in

torej predvideva oziroma zahteva potrdilo tretje osebe in/ali zavarovatelja, EPPJZ

ne omejujejo strank, da ne bi tudi v teh primerih, vendar le po plaœilu jamstva,

preizkusile odloœitve tretje osebe oziroma zavarovatelja in pravilnosti plaœila

jamstva na podlagi teh potrdil pred pristojnim sodiøœem ali dogovorjeno

arbitraæo. Jamstvo je torej na podlagi teh potrdil tretje osebe/zavarovatelja

koristniku lahko hitro poravnano in ta tako lahko dokaj hitro dobi plaœan

dolgovani znesek jamstva (na primer tudi na podlagi teh potrdil ob zaœetku

insolvenœnih postopkov nad glavnim dolænikom – nalogodajalcem). Tako plaœilo

jamstva pa se po izpolnitvi jamœevalne obveznosti lahko pozneje tudi izpodbija

pred pristojnim sodiøœem.17
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16 Stranki, ki se ne strinjata o viøini dolgovane odøkodnine, se lahko na primer dogovorita tudi o zaœasnem plaœilu,
kreditiranju oziroma plaœilu nespornega dela odøkodnine, v nekaterih pravnih redih pa lahko na primer tudi
sodiøœa odredijo zaœasna plaœila odøkodnine, ko je sicer pravni temelj obstoja obveznosti zavarovatelja nesporno
izkazan, njena viøina pa øe ne.

17 Po 7.k œlenu EPPJZ mora zavarovatelj koristniku in nalogodajalcu dati kopijo potrdil iz 7.j (i) in (ii) œlena, da se
jima s tem, kadar gre za bistven spor, omogoœi morebitno iniciranje postopkov in arbitraæni ali sodni preizkus le-
teh.



7  Sklep

Ob tem, ko naj bi bil globalni trg kavcijskih zavarovanj celo veœji kot trg kreditnih

zavarovanj, je trg garancij, kavcijskih zavarovanj in drugih jamstev v Sloveniji

dokaj majhen, øe bolj kot na veœini drugih evropskih trgov pa je to do danes v

veliki meri – in to poudarjeno – banœni trg. To je predvsem posledica tradicije in

razvoja slovenskega finanœnega sektorja, moœne prevlade brezpogojnih banœnih

garancij na prvo zahtevo pri koristnikih, v  doloœeni meri pa tudi razliœnih

predpisov, ki so øele nedavno za zavarovanje razliœnih obveznosti zaœeli

dopuøœati tudi banœnim garancijam ekvivalentne instrumente zavarovalnic; vendar

to »diskriminatorno«, saj so øe danes ti predpisi (na primer predpisi o javnih

nabavah in drugi javnopravni predpisi, ki na doloœenih podroœjih zahtevajo izdajo

varøœin) so øe danes v precejønji meri »pisani na koæo« komercialnim bankam, ne

pa tudi zavarovalnicam in njihovim produktom kavcijskih zavarovanj.18

Ne glede na to, da so razpoloæljivo znanje in izkuønje slovenskih zavarovalnic na

podroœju kavcijskega zavarovanja razmeroma omejene, dosedanji zavarovalno-

tehniœni rezultati (pri katerih pa se rado pozablja regrese, ki so pri tej zavarovalni

vrsti zelo pomembni) tistih redkih domaœih zavarovalnic, ki so registrirane tudi za

kavcijsko zavarovanje, pa niso ravno spodbudni, vendarle obstajajo moænosti, da

zavarovalnice v œasu sedanje krize in kreditnega krœa, ko garancije bremenijo

kreditne limite podjetij pri bankah, bankam prevzamejo del tega trga. Kavcijska

zavarovanja in ponudniki teh storitev imajo tudi nekatere komparativne

prednosti, ki bi jih lahko v konkurenœni tekmi uveljavili, za poveœan obseg

kavcijskih zavarovanj in razvoj teh storitev na naøem trgu pa bi bilo ob

aktivnejøem nastopu zavarovalnic koristno tudi, œe bi spremenili nekatere

pozitivne predpise; a slednje bi bilo dobro posebej obravnavati ob drugi

priloænosti.   
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svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naroœila (Ur. l. RS, øt. 25/2004,

87/2004 in 128/2006).

• Zakon o obligacijskih razmerjih – ZOR (Ur. l. SFRJ, øt. 29/1978, 39/1985,

52/1989, 45/1989 in 57/1989).

• Zakon o zavarovalniøtvu (ZZavar) – UPB2 (Ur. l. RS, øt. 109/2006, 9/2007,

102/2007, 69/2008, 19/2009 in 49/2009).

• http://www.a-zn.si

• http://www.apfpasa.ch

• http://www.icc-ccs.org

• http://www.icisa.org

• http://www.uncitral.org

• http://www.zav-zdruzenje.si
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Znaœilnosti tujih
zavarovalnih træiøœ –
Nemœija

dr. Tristan Øker

Nemøko zavarovalno træiøœe je eno izmed veœjih v Evropi,

in sicer ne le po velikosti dræave in øtevilu prebivalcev,

temveœ tudi po øtevilu zavarovalnic, zavarovancev in viøini

premije. Prebivalci Nemœije namenjajo v povpreœju za

zavarovanja precej velik del svojega prihodka. Tudi

zgodovinsko je to podroœje odigralo pomembno razvojno

vlogo v zavarovalniøtvu, saj je botrovalo razvoju sodobnega

pozavarovalniøtva.

Œe primerjamo Nemœijo s Slovenijo, je prva veliko bolj

razvita, saj predstavlja tamkajønja zavarovalna gostota

skoraj dvainpolkratnik slovenske, viøja pa je tudi

zavarovalna penetracija. Nasprotno pa finanœna kriza

veliko bolj vpliva na nemøko træiøœe kot na slovensko.

Premija slovenskega træiøœa je leta 2008 zrasla kar za

sedemkrat veœ kot nemøka. Øtevilo zaposlenih v dejavnosti

se v Sloveniji øe vedno poveœuje, medtem ko v Nemœiji

upada. V Nemœiji je leta 2008 delovalo 607 zavarovalnic.

Nemøka zakonodaja na podroœju zavarovalniøtva sledi

zahtevam prava Evropske unije, kar pomeni, da je v osnovi

zelo podobna slovenski. Veœje razlike med dræavama

obstajajo na podroœjih, ki jih ne predpisuje EU,

najpomembnejøa sta pravo zavarovalne pogodbe in

ureditev obveznih zavarovanj. 

Rezultati træiøœa so øe vedno pozitivni, œetudi s trendom

upadanja, kar zlasti velja na podroœju æivljenjskih

zavarovanj. Predvidevanja kaæejo, da se bo trend

upadanja rezultata premoæenjskih in æivljenjskih

Povzetek:
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zavarovanj le poœasi obrnil v drugo, tj. pozitivno smer. To pot oteæujeta øe velika

konkurenca in slabøanje kupne moœi prebivalstva.

Moænosti za rast premije v Nemœiji obstajajo predvsem v razvoju novih produktov,

ki bi pokrivali razliœne potrebe tamkajønjega prebivalstva. Tako se priœakuje veœja

diferenciacija produktov na podroœju avtomobilskih zavarovanj, zavarovanje

odgovornosti se razøirja na celo vrsto poklicev, pri æivljenjskih zavarovanjih pa

bodo sœasoma naloæbena zavarovanja nadomestila pokojninska.

Summary:
The German insurance market is one of the biggest in Europe, not only in respect

of country’s size and population, but also by the number of insurers, policyholders

and the premium level. The population of Germany, in average, spends rather

large part of their income for insurance. Even historically, this area has played 

an important role in the development of insurance industry as it provoked 

the development of modern reinsurance.

In comparison to Slovenia, Germany is much more developed, because the

insurance density amounts to almost two and a half times the Slovenian, but also

due to higher insurance penetration. In contrast, the financial crisis had far

greater impact on the German market than on Slovenian one. Premium growth of

the Slovenian market in 2008 was seven times greater than of the German.

Number of employees in branch in Slovenia continues to grow, while in Germany

is in decline. In Germany 607 insurance companies were operating in 2008.

German insurance law follows the requirements of EU law, which means that it is

basically very similar to Slovenian. The biggest differences between the two

countries are in areas not prescribed by EU legislation; the most important are 

the law of insurance contracts and compulsory insurance.

The results of the market are still positive, although with the trend of decline,

particularly in the field of life insurance. The projections show that the downward

trend in non-life and life insurance will slowly turn in positive direction. This

might be more difficult due to high level of competition and deterioration of

purchasing power.

Opportunities for premium growth in Germany are mainly in development of new

products that would cover different needs of German population. Thus, it is

expected greater differentiation of products in the field of motor insurance,

liability insurance will face the extension to a wider range of professions, in life

insurance the investment insurance will eventually be replaced by various types of

pension insurances.
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1 Uvod

Nemœija je ena izmed najbolj razvitih in najbogatejøih dræav Evropske unije. 

Tam æivi in dela veliko Slovencev – izseljencev in zdomcev. Po ocenah1 jih na

podroœju celotne Nemœije æivi pribliæno 20.000, k temu pa je treba priøteti øe

pribliæno 1.500 delavcev slovenskih podjetij v okviru detaømaja (izvajanja

delovrønih pogodb).

Politiœno in kulturno sodelovanje med Nemœijo in Slovenijo je v zgodovini

potekalo zelo uspeøno. Nemœija je Slovenijo podpirala tako v œasu osamosvajanja

kot tudi med prikljuœevanjem evroatlantskim povezavam, pomagala pa ji je tudi

pri vzpostavljanju trænega gospodarstva. 

Œlanstvo Slovenije v Natu in EU je omogoœilo nove moænosti za sodelovanje.

Priœakovati je, da bo Nemœija kot najveœji slovenski gospodarski partner med

dræavami EU z naøo dræavo dobro sodelovala tudi v prihodnje. S padcem meja in

moænostjo prostega poslovanja med dræavami œlanicami je omogoœeno tudi

meddræavno poslovanje na podroœju zavarovalnih storitev, predvsem po naœelu

svobode opravljanja storitev pri zagotavljanju zavarovalnega kritja druæb iz ene

dræave, ki poslujejo na teritoriju druge.

Nemœija je kot dræava izredno moœna na zavarovalnem podroœju, øe zlasti v

pozavarovanju. Münchener Rück in Hannover Rück2 sodita med najveœjih pet

svetovnih pozavarovateljev, na podroœju neposrednega zavarovanja pa tretje

mesto zaseda zavarovalna skupina Allianz3.

V nadaljevanju so podana nekatera dejstva, ki kaæejo na velikost in znaœilnosti

nemøkega zavarovalnega træiøœa.

2 Sploøni podatki o nemøkem træiøœu

Nemœija leæi severno od Slovenije in ne meji neposredno na njo. Nemœija,

kakrøno poznamo danes, je nastala oktobra leta 1990 s pridruæitvijo deæel

Nemøke demokratiœne republike Zvezni republiki Nemœiji. Sestavlja jo 16 zveznih

deæel, v katerih æivi 82 milijonov ljudi. V Nemœiji æivi tudi tudi pribliæno 20.000

Slovencev, od tega skoraj 8.000 v deæeli Baden-Würtemberg. Za Slovence je

pomembna tudi deæela Bavarska (Bayern), ki je Sloveniji tudi geografsko najbliæe. 
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3 Vir: http://www.economywatch.com/insurance-in-world/top-insurance-companies.html.



Osnovni ekonomsko-zavarovalni podatki za leto 2007 kaæejo naslednje razlike

med Nemœijo in Slovenijo (Vir: Swiss Re Sigma 4/2007):

• BDP Nemœije znaøa 3.322 milijarde USD, kar pomeni 40.415 USD na prebivalca.

Slovenija na primer dosega ob dveh milijonih prebivalcev 46 milijard ameriøkih

dolarjev BDP oziroma 22.933 USD na prebivalca (vir: International Monetary

Fund).

• Zavarovalna gostota (zavarovalna premija po prebivalcu) znaøa v Nemœiji

2.419,5 USD, v Sloveniji pa 1.081,6 USD. Ta rezultat ne prikazuje razlike v

strukturi zavarovalne gostote med æivljenjskimi in premoæenjskimi zavarovanji.

Tako znaøa v Nemœiji zavarovalna gostota na podroœju æivljenjskih zavarovanj

1.121,0 USD, v Sloveniji pa “le” 339 USD, torej kar 3,3-krat manj. Pri zavarovalni

gostoti na podroœju premoæenjskih zavarovanj je ta razlika bistveno manjøa, saj

znaøa zavarovalna gostota v Nemœiji 1.298,5 USD in v Sloveniji 742,7 USD, kar je

“le” 1,75-krat manj.

• Podobno sliko kot zavarovalna gostota kaæe tudi zavarovalna penetracija

(zavarovalna premija glede na BDP). V Nemœiji je slednja sicer viøja kot v

Sloveniji, prav tako pa obstajajo razlike med premoæenjskimi in æivljenjskimi

zavarovanji. Skupna zavarovalna penetracija v Nemœiji znaøa 6,67 %, v Sloveniji

pa 5,81 %. A primerjava med podroœjem æivljenjskih zavarovanj in podroœjem

premoæenjskih zavarovanj nam prikaæe nekoliko spremenjeno sliko. Velika

razlika obstaja na podroœju æivljenjskih zavarovanj, kjer je zavarovalna
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Tabela 1: Deæele Zvezne republike Nemœije

Deæela Glavno mesto Povrøina Prebivalcev

deæele (km²) (¥ 1.000)

Baden-Württemberg Stuttgart 35.752 10.749

Bayern München 70.552 12.520

Berlin — 892 3.416

Brandenburg Potsdam 29.479 2.535

Bremen Bremen 404 663

Hamburg — 755 1.770

Hessen Wiesbaden 21.115 6.072

Mecklenburg-Vorpommern Schwerin 23.180 1.679

Niedersachsen Hannover 47.624 7.971

Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 34.085 17.996

Rheinland-Pfalz Mainz 19.853 4.045

Saarland Saarbrücken 2.569 1.036

Sachsen Dresden 18.416 4.220

Sachsen-Anhalt Magdeburg 20.446 2.412

Schleswig-Holstein Kiel 15.799 2.837

Thüringen Erfurt 16.172 2.289

Skupaj (16) 357.093 82.217

Vir: http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland.



penetracija v Nemœiji 1,7-krat viøja (3,09 % Nemœija, 1,82 % Slovenija). Drugaœno

sliko pa kaæe zavarovalna penetracija na podroœju premoæenjskih zavarovanj –

le-ta v Sloveniji celo presega nemøko (3,58 % Nemœija, 3,99 % Slovenija).

Nemøki zavarovalni trg v celoti je v preteklosti beleæil rezultate, kot so prikazani v

naslednji tabeli.

Po posameznih zavarovalnih skupinah pa se je nemøki zavarovalni trg gibal, kot

sledi iz naslednje tabele.
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Tabela 3: Rezultati nemøkega zavarovalnega trga po zavarovalnih skupinah

Premije v mrd EUR Plaœane økode v mrd EUR

2007 2008* 2007 2008*

Skupaj 162,9 164,5 Skupaj 166,8 141,4

Æivljenjska zavarovanja 78,9 79,6 Æivljenjska zavarovanja 91,80 69,17

Zdravstvena zavarovanja 29,5 30,3 Zdravstvena zavarovanja 33,00 30,3

Økodna in nezgodna  54,5 54,6 Økodna in nezgodna 42,00 41,9

zavarovanja zavarovanja 

Od tega zavarovanje 20,8 20,4 Zavarovanje avtomobilske 19,10 19,56

avtomobilske odgovornosti odgovornosti

Rast premije v % 0,6 1,0 Rast plaœanih økod v % 5,4 -0,4

Æivljenjska zavarovanja 0,6 0,8 Æivljenjska zavarovanja -3,7 -24,6

Zdravstvena zavarovanja 3,4 20,8 Zdravstvena zavarovanja 3,9 -8,0

Økodna in nezgodna -0,9 0,2 Økodna in nezgodna 5,2 -0,4

zavarovanja zavarovanja

Zavarovanje avtomobilske -2,0 -2,1 Zavarovanje avtomobilske 1,6 2,4

odgovornosti odgovornosti

* Vrednosti za leto 2008 øe niso dokonœne.

Vir: GDV – Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Statistisches

Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2009.

Tabela 2: Rezultati celotnega nemøkega zavarovalnega trga v letih 2007 in 2008

2007 2008 % spremembe

Obraœunane premije (v mrd EUR) 162,9 164,5 1,0

Izplaœane økode (v mrd EUR) 166,8 141,2 -15,3

Øtevilo zavarovanih rizikov (v mio) 441,5 444,0* 0,5

Kapitalske naloæbe (v mrd EUR) 1150,87 - -

Øtevilo zaposlenih (v 1000) 292,0 285,3 -2,3

* Vrednosti za leto 2008 so zaœasne.

Vir: GDV – Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Statistisches

Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2009.



Rezultati nemøkega zavarovalnega træiøœa so bili v zadnjih letih pozitivni, vendar

se je rast premije ob zaœetku krize na finanœnih trgih upoœasnila. Tako je premija

leta 2008 v primerjavi z letom poprej zrasla komajda za odstotek. Na niæjo rast

premije so nedvomno vplivala premoæenjska zavarovanja, øe posebno

avtomobilska, katerih premija upada (leta 2008 se je zniæala za kar 2,1 odstotka).

Økode so leta 2008 v primerjavi z letom 2007 nekoliko padle, predvsem na raœun

manj izplaœil na podroœju æivljenjskih zavarovanj.

3 Pravna ureditev izvajanja zavarovanj

Izhodiøœe pravne ureditve izvajanja zavarovanj predstavlja zakonodaja EU, tej

nato sledi nacionalna. V Nemœiji sta osnovna pravna akta, ki urejata podroœje

zavarovalniøtva, Zakon o zavarovalnem nadzoru (Versicherungsaufsichtsgesetz –

VAG) ter Zakon o zavarovalnih pogodbah (Versicherungsvertragsgesetz). 

Zakon o zavarovalnem nadzoru (VAG) je ekvivalenten naøemu Zakonu o

zavarovalniøtvu ter ureja dræavni nadzor zavarovalnic in pokojninskih skladov,

torej vsakega, ki opravlja zavarovalne ali pokojninske posle. Vsebuje zakonska

doloœila za zaœetek in nadaljnje izvajanje poslovanja. Tu so øe posebno

pomembni predpisi, ki sluæijo zavarovanju trajnega izpolnjevanja pogodb in øe

konkretneje zaøœiti strank zavarovalnice. Poleg tega ureja podroœja vzajemnih

zavarovalnih druæb, tujih podruænic in holdingov, ne velja pa za ustanove

socialnega zavarovanja. Nadzor naœeloma opravlja Zvezni urad za nadzor

finanœnih storitev (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin). 

Zakon o zavarovalnem nadzoru tako ureja naslednja pomembnejøa podroœja:

• Podjetja, ki so dolæna biti pod nadzorom: VAG doloœa, da je vsako podjetje,

ki opravlja zavarovalne posle, podvræeno VAG, vkljuœno s podjetji, ki so

solastniki zavarovalnic. 

• Dovoljenje za poslovanje: Podjetje mora za opravljanje zavarovalnih poslov

predhodno pridobiti dovoljenje nadzornih oblasti, in sicer æe v okviru

ustanovitve. 

• Æivljenjska oziroma zdravstvena zavarovalnica sme opravljati izkljuœno

poslovanje na podroœju æivljenjskih oziroma zdravstvenih zavarovanj.

• Sploøna pravila za poslovanje: VAG doloœa po evropskem pravu zahtevani

minimalni obseg doloœil, ki morajo biti eksplicitno urejena v zavarovalni

pogodbi. Poleg tega zakon predpisuje obliko in vsebino ponudb in informacij

za potroønika. 

• Pri æivljenjskem in zdravstvenem zavarovanju obstajajo minimalni predpisi o

dogovoru glede viøine premij. Poleg tega mora vsaka æivljenjska oziroma
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zdravstvena zavarovalnica imenovati odgovornega aktuarja, ki nadzoruje

upoøtevanje doloœenih pravil oziroma izraœunov v dnevnem poslovanju. 

• Vzajemna zavarovalna druæba: Ker druøtveno pravo (Vereinsrecht) te oblike

zavarovalnice ne ureja dovolj, je ta urejena v VAG. Razen za posebne oblike, 

ki jih najdemo znotraj oblike vzajemnih zavarovalnih druæb, se veœinoma

ustrezno uporabljajo doloœila za delniøke druæbe.

• Vodenje poslovanja zavarovalnice: VAG ureja naœela o kapitalski ustreznosti

zavarovatelja. Po enotnih evropskih predpisih morajo zavarovatelji imeti v

doloœenem obsegu neobremenjena lastna sredstva, ki naj bi zagotovila, 

da lahko zavarovatelj tudi ob nepriœakovanih izgubah øe naprej izpolnjuje svoje

obveznosti. Za doloœitev økodnih rezervacij predvideva VAG na podlagi

pooblastila s strani trgovinskega zakonika (HGB) posebne predpise.

• Nadzor nad zavarovalnicami: Nadzor nad zavarovalnicami je dolænost

nadzornega organa in obsega nadzor nad upoøtevanjem pravnih predpisov ter

øe zlasti finanœne situacije zavarovalnice. Œe je treba, lahko nadzorni organ

zamenja vodstvo zavarovalnice s posebnim pooblaøœencem ali zavarovalnico

celo vodi. 

• Druga podroœja nadzora: Nadzoru so podvræeni tudi lastniki pomembnih

deleæev v zavarovalnicah, zavarovalne skupine, pozavarovatelji, pokojninski

skladi in nemøke podruænice tujih zavarovalnic. 

• V skladu s 110. œlenom, toœko 3 VAG lahko finanœni nadzor nad podruænico

zavarovalnice iz dræave œlanice EU v Nemœiji izvaja izkljuœno nadzorni organ

matiœne dræave œlanice, sploøni nadzor pa opravlja nadzorni organ Nemœije.

Zakon o zavarovalnem nadzoru VAG doloœa tudi oblikovanje garancijskega

sklada, ki naj bi zagotavljal trajno izpolnjivost obveznosti, prevzetih s strani

zavarovalnic. Za primer krøitev zakon doloœa kazni in globe.

Zakon o zavarovalnih pogodbah (Versicherungsvertragsgesetz) se je v

prvotni obliki zaœel uporabljati 1. 1. 1910, 1. januarja 2008 pa je zaœel v temeljito

prenovljeni obliki veljati nov Zakon o zavarovalnih pogodbah.

Stari Zakon o zavarovalnih pogodbah je bil prvotno sestavljen v korist

zavarovalnic, v reformiranem zakonu pa so vsebovane znatne spremembe za

izboljøanje transparentnosti in v korist zavarovanca. Najpomembnejøe spremembe

so bile vpeljane na naslednjih podroœjih:

• Preklic pogodbe: potroønik lahko pogodbo prekliœe, brez da bi moral navesti

razloge, in sicer pri æivljenjskih zavarovanjih do 30 dni po sklenitvi pogodbe,

pri vseh ostalih zavarovalnih pogodbah pa v roku dveh tednov.

• Dolænost informiranja: zavarovanec mora biti s pogoji zavarovanja dovolj

seznanjen, æe preden podpiøe ponudbo oziroma zavarovalno pogodbo. 

V nasprotnem primeru je zavarovatelj odøkodninsko odgovoren.

• Dolænost prijave: zavarovanec je dolæan prijaviti le tiste okoliøœine, po katerih

zavarovatelj pisno povpraøuje.
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• Dolænost razkritja: zavarovanec mora biti, preden podpiøe pogodbo,

seznanjen z vsemi pogoji in tudi z vsemi doplaœili, popusti, drugimi stroøki.

• Odprava naœela »vse ali niœ«: zakon predvideva za oprostitev plaœila ob

krøitvah pogodbene obveznosti (œl. 28 VVG) in pri poveœanju nevarnosti (œl. 26

VVG) stopnjevit model po stopnji krivde (kvotna ureditev). Obstojeœi princip

»vse ali niœ« zdaj odpade. Pri naklepnih krøitvah ostaja pri tem, da zavarovatelj

ni dolæan plaœati odøkodnine. Pri preprosti malomarnosti za zavarovanca ni

nobenih posledic, pri grobo malomarnih krøitvah zavarovanca pa se

odøkodnina zmanjøa, in sicer ustrezno teæi krivde.

• Zaœasno kritje: prviœ v zgodovini ta zakon obsega ureditev zaœasnega kritja.

Gre za samostojno pogodbo o odobritvi zaœasnega kritja, s katero se dogovori,

da se zavarovancu pogodbena doloœila in informacije v skladu s 7. œlenom

prvega odstavka v povezavi s pravno odredbo po 7. œlenu drugega odstavka

posredujejo le na zahtevo in najpozneje z zavarovalno polico zavarovatelja.

• Sodna pristojnost: uvaja se nova sodna pristojnost, in sicer sme zavarovanec

v prihodnje vedno toæiti na sodiøœu po sedeæu njegovega bivaliøœa, prav tako

pa mora biti tam tudi toæen.

3.1 Moænost poslovanja

Slovenija lahko po vstopu v Evropsko unijo v skladu z naœelom svobode

opravljanja storitev med dræavami œlanicami (freedom of service – FOS) prosto

izvaja zavarovalne posle v Nemœiji. Tako lahko vsaka zavarovalnica iz dræave

œlanice EU zavarovalne storitve v Nemœiji opravlja na naslednje naœine:

• zavarovalnica s sedeæem v dræavi œlanici EU lahko v Nemœiji po naœelu

prostega ustanavljanja odpre podruænico ali

• zavarovalnica v Nemœiji po naœelu prostega pretoka storitev neposredno izvaja

zavarovalne storitve iz matiœne dræave preko posrednikov. 

Finanœni nadzor nad tako opravljanimi zavarovalnimi storitvami vodi matiœna

dræava zavarovalnice.

Seveda pa je v Nemœiji mogoœe poslovati tudi preko povsem samostojne

zavarovalnice. Izkljuœno dovoljene pravne oblike so:

• vzajemna zavarovalnica (Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit),

• delniøka druæba (Aktiengesellschaft) in

• pravna oseba javnega prava (Anstalt des öffentliches Rechts).

Veœina zavarovalnic v Nemœiji je delniøkih druæb.

Za zavarovalna podjetja, ki æelijo opravljati svojo dejavnost v Nemœiji, obstajajo

doloœeni predpisi in priporoœila.

1. Pravni predpisi sploønega interesa so objavljeni v publikaciji Zveznega

nadzornega urada za zavarovalniøtvo (VerBAV) 1996.
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Tako je na podroœju javnega prava treba upoøtevati Zakon o zavarovalnem

nadzoru (VAG) z dne 17. 12. 1992 (Zvezni uradni list 1993 I., str. 2) in Zakon o

zveznem uradu za nadzor nad finanœnimi storitvami (Fin-DAG) z dne 

22. 4. 2002 (Zvezni uradni list I., str. 1310).

Na podroœju civilnega prava je treba upoøtevati predvsem Zakon o

zavarovalnih pogodbah (VVG) in Civilni zakonik z dne 2. 1. 2002 (Zvezni

uradni list 2002 I., str. 42, 45), poleg tega pa øe npr. Zakon o nelojalni

konkurenci, Uredbo o ureditvi navajanja cen, Uredbo o obveznosti

informiranja, Zakon o koriøœenju telekomunikacij, Uredbo o elektronskih

signaturah itd.

V obveznem zavarovanju motornih vozil je treba upoøtevati øe Zakon o

obveznem zavarovanju z dne 5. 4. 1965 (Zvezni uradni list 1965 I., str. 213),

Uredbo o obveznem zavarovanju motornih vozil (KfzPflVV) z dne 29. 7. 1994

(Zvezni uradni list 1994 I., str. 1837) ter Zakon o obveznem zavarovanju

inozemskih motornih vozil in priklopnikov z dne 24. 7. 1956 (Zvezni uradni

list 1956 I., str. 667; popravljen 1957 I., str. 368).

To so le nekateri civilnopravni zakoni, ki so pomembni za poslovanje

zavarovalnega podjetja, navedeni pa niso zakoni, ki zadevajo specialne

zavarovalne dejavnosti. 

2. Pravni predpisi, ki urejajo nadzor nad zavarovalnicami in so ob zaœetku

delovanja øe posebno pomembni, so:

a) Minimalne zahteve glede sploønih zavarovalnih pogojev, ki jih ureja 10. œlen

zakona o nadzoru zavarovalnih podjetij (VAG).

Sploøni zavarovalni pogoji morajo vsebovati popolne navedbe o:

• dogodkih, ob nastopu katerih je zavarovatelj obvezan k plaœilu, in o

primerih, v katerih naj bi bila ta obveznost izkljuœena;

• naœinu, obsegu in zapadlosti zavarovateljevih plaœil; 

• zapadlosti premije in pravnih posledicah zamude;

• pogodbenih pravicah zavarovalca in zavarovatelja ter o dolænostih in

obveznostih prijave pred nastopom in po nastopu økodnega primera;

• izgubi pravice iz zavarovalne pogodbe, œe so zamujeni roki;

• tuzemskih sodnih pristojnostih;

• naœelih in merilih, po katerih so zavarovanci udeleæeni pri preseækih.

Œe gre za zavarovalna zdruæenja, ki temeljijo na vzajemnosti, in javnopravna

zavarovalna podjetja, se lahko namesto sploønih zavarovalnih pogojev uporabi

statut.

b) Obveznost informacije za potroønika, ki velja tako za æivljenjska kot tudi za

ostala zavarovanja (10a œl. VAG in Priloga D k VAG).

10. œlen Zakona o zavarovalnem nadzoru (VAG) doloœa, da bo zavarovalec, 

œe gre za fiziœno osebo, z informacijo za potroønika pred sklenitvijo in med

trajanjem informiran o dejstvih in pravicah, ki so merodajne za zavarovalno
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razmerje. Informacija za potroønika mora biti pisna, jasno formulirana, pregledno

œlenjena in razumljivo sestavljena v nemøkem ali maternem jeziku zavarovalca.

Za uporabo 10.a œlena Zakona o zavarovalnem nadzoru (VAG) je BaFin objavil

naœela, ki pojasnjujejo podroœja uporabe, œas, obliko ter podrobnost informacij,

znotraj katerih najdemo:

• podatke zavarovatelja, 

• sploøne zavarovalne pogoje vkljuœno s tarifnimi doloœili in navedbo

uporabljivega prava,

• navedbe o vrsti, obsegu in zapadlosti zavarovateljevega plaœila, œe se ne

uporabljajo sploøni zavarovalni pogoji ali tarifna doloœila, 

• navedbe o trajanju zavarovalnega razmerja,

• navedbe o roku, ko naj bi bil vlagatelj vezan na vlogo,

• poduk o pravici do preklica ali do odstopa,

• naslov pristojnih nadzornih organov, na katere se zavarovalec lahko obrne ob

pritoæbah nad zavarovateljem.

Pri æivljenjskih zavarovanjih morajo te informacije zajemati øe:

• navedbe o naœelih za izraœun in o merilih, ki veljajo za ugotavljanje preseæka

in za udeleæbo pri preseæku,

• navedbo odkupnih vrednosti,

• navedbe o minimalnem zavarovalnem znesku za spremembo v zavarovanje

brez premije in o plaœilih iz zavarovanja brez premije,

• navedbe o obsegu, v katerem so zajamœena plaœila po predhodnih dveh

toœkah,

• navedbe o skladih, na katerih pogodba temelji, in o vrsti premoæenja, ki jo

skladi vsebujejo (pri zavarovanjih, vezanih na sklade),

• sploøne navedbe o davœni ureditvi, ki velja za to zavarovalno vrsto.

3. Okroænice BaFin vsebujejo pomembna dolgoroœna naœela, ki naj bi jih poznala

in upoøtevala vsa zavarovalna podjetja. Marca 1996 sta se dve izmed teh

okroænic nanaøali na zavarovalna podjetja s sedeæem v drugi dræavi EU, œe so

bila dejavna v Nemœiji.

a) Okroænica R 2/94 – Napotki za pregled zanesljivosti zavarovalnih posrednikov in

sodelavcev v podruænicah zavarovalnic

Ta okroænica je namenjena posebej zavarovalnicam s sedeæem v drugi dræavi

œlanici EU. Zavarovalni agenti in posredniki v Nemœiji trenutno niso zavezani k

posebnemu nadzoru (postopek za pridobitev dovoljenja ali registracija). 

b) Okroænica R 2/95 – Napotki za obravnavo pritoæb

Ta okroænica se nanaøa na vsa zavarovalna podjetja, ki so dejavna v Nemœiji.

Velja samo za pritoæbe, ki so naslovljene neposredno na BaFin. 

4. Davœni predpisi 

Obdavœenje zavarovalnih pogodb v Nemœiji je urejeno z Zakonom o davku na

promet od zavarovalnih poslov. Tako so v Nemœiji obdavœene le zavarovalne
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pogodbe, ki ne zadevajo æivljenjskih zavarovanj, zakonskega zavarovanja

brezposelnih, pozavarovanja ter zavarovanja majhne æivine. Zavarovalni davek

je zvezni davek, ki ga pobirajo zvezne deæele. 

5. Statistiœni temelji za æivljenjsko zavarovanje

Opozoriti je treba na tablice umrljivosti 2004 T, ki jih je razvilo nemøko

zdruæenje aktuarjev, ter na tablico umrljivosti 2004 glede pokojninskega

zavarovanja. Te tablice izpolnjujejo nadzorno-pravne zahteve in jih BaFin

priporoœa v uporabo zavarovalnim podjetjem.

6. Doloœila v zvezi s preseæki

V æivljenjskem zavarovanju je v 153. œlenu VVG trdno zapisana pravica do

udeleæbe v preseæku, ki pa jo je mogoœe z izrecnim dogovorom tudi izkljuœiti.

Enako velja po œlenu 169 VVG za odkupne vrednosti.

3.2 Træenje zavarovanj

1. januarja 2008 je zaœel veljati nov Zakon o zavarovalnih pogodbah. Z njim so

bili temeljno posodobljeni pogodbeni odnosi med zavarovateljem in

zavarovalcem. Poudarek pri tem je predvsem na transparentnosti. Tako zakon

predvideva obseæno informiranje zavarovanca s strani zavarovatelja, øe preden

sklene pogodbo.

Poseben pomen pri tem ima informativni list, s katerim si lahko zavarovanec

preprosto ustvari pregled nad zavarovalnim produktom. Pri æivljenjskih in

zdravstvenih zavarovanjih je treba poleg tega razkriti tudi vse v premijo

vraœunane stroøke. 

Nemøko zavarovalno zdruæenje je svojim œlanicam predlagalo, naj zavarovanca

obvestijo tudi o tako imenovanem uœinku donosov, da bi lahko ustvarili

primerljivost z drugimi naloæbenimi produkti. Uœinek donosov naj bi povedal, 

za koliko bi bili nominalno viøji donosi premije zavarovalne pogodbe, œe stranki

ne bi bilo treba nositi tekoœih stroøkov. 

Direktiva 2002/92/ES Evropskega sveta in parlamenta o zavarovalnem

posredovanju z dne 9. 12. 2002 je zaœela veljati 15. marca 2003. V nemøko

nacionalno zakonodajo je bila vgrajena maja 2007. Zaradi razliœnih izvajanj te

direktive na podroœju zavarovanj v dræavah EU, naj bi Evropska komisija to

direktivo ponovno evalvirala, vendar pa zaenkrat ostaja nespremenjena. 

V Nemœiji se izvajajo najpomembnejøi predpisi direktive in so na podroœju

svetovanja in dokumentiranja pripomogli k pozitivnim uœinkom. Nasprotno pa so

obremenjujoœi s tem povezani birokratski izdatki.

V Nemœiji so za zaøœito potroønika v primeru nesolventnosti zavarovatelja na

prostovoljni osnovi ustanovili podjetje Protektor Lebensversicherung AG, ki sluæi
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temu, da prevzame zavarovalne portfelje takønih zavarovateljev, ki jih drugaœe ni

mogoœe sanirati, da bi se jih lahko speljalo do njihovega pogodbenega konca. 

Na podroœju zavarovanja avtomobilske odgovornosti so skoraj vse dræave œlanice

EU na prostovoljni osnovi ustanovile odøkodninske sklade za primer

nesolventnosti. Œe bi evropski zakonodajalec tudi na podroœju økodnega in

nezgodnega zavarovanja uvedel obveznost varstva pred nesolventnostjo, bi bilo

treba predvideti samopridræaje in zgornje omejitve odøkodnin. 

Prav tako se pojavlja potreba po novem zakonu o varovanju podatkov. Le-ta

mora omogoœati uœinkovito obdelavo podatkov znotraj podjetja ali preko t. i.

outsourcinga. Ti ukrepi so v vseh zavarovalnih panogah obiœajni, saj zniæujejo

stroøke in je mogoœe optimirati tudi svetovanje kupcem. V skladu z danaønjim

pravnim stanjem je mogoœe obdelavo podatkov pogosto legitimirati le s

soglasjem vsakega posameznega zavarovanca. 

Obstojeœi zakon o varovanju podatkov ne sme prepreœiti, da bi bilo v interesu

vseh zavarovancev mogoœe zanesljivo oceniti zavarovani riziko in da ne bi bilo

mogoœe zatreti zavarovalnih prevar. Le tako bo mogoœe ohranjati premije nizke in

prepreœiti nepoøteno ravnanje v økodo vseh zavarovancev. Informacijski sistem

mora biti zasnovan tako, da ta namen zanesljivo izpolnjuje.

Z naœrtnim økodnim menedæmentom avtomobilskih zavarovateljev se pospeøuje

obdelava økod, obenem pa je zagotovljena ustrezna odøkodnina za ærtve v

prometu. K økodnemu menedæmentu øteje med drugim preverjanje dokumentov,

ki jih izdajo in vloæijo tretje osebe. Tako se prepreœi plaœevanje raœunov za

neopravljeno delo, ki predstavljajo velik del obiœajnih stroøkov. Ne nazadnje se

privarœevani del stroøkov lahko prenese na zavarovance v obliki niæje premije.

V nemøki politiki obstajajo øtevilna mnenja o tem, da bi obvezna zavarovanja

odgovornosti lahko pomenila uveljavljanje sploønih ciljev zaøœite potroønika ter

da bi bila koristna tudi za zavarovalno panogo. To velja tako za nacionalno kot

tudi za evropsko zakonodajo. Primeri iz zadnjega œasa so øe zlasti na novo

uvedeno obvezno zavarovanje odgovornosti zavarovalnih posrednikov, evropsko

obvezno zavarovanje za ponudnike zdravstvenih storitev in druge ... 

Z Zakonom o okoljskih økodah, ki je zaœel veljati novembra leta 2007, je Nemœija

v svojo zakonodajo vnesla evropsko smernico o odgovornosti za okolju

povzroœeno økodo. Nemøki zakonodajalec se je odloœil proti obveznemu

zavarovanju odgovornosti za økode na bioloøki raznolikosti (zaøœitene vrste æivali

in rastlin ter naravni æivljenjski prostor), vodah in tleh. To zavarovancem in

zavarovateljem omogoœa, da sklenejo primerna in riziku ustrezna zavarovanja za

okoljske økode na prostovoljni osnovi.
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3.3 Pregled obveznih zavarovanj

V spodnji tabeli so predstavljena obvezna zavarovanja v Nemœiji.
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Tabela 4: Obvezna zavarovanja v Nemœiji po zavarovalnih vrstah

Zavarovalna vrsta Obvezno zavarovanje Ustrezni pravni predpisi

Øt. 1 – Nezgode

Zraœni promet Nezgodno zavarovanje Zakon o zraœnem prometu

potnikov (LuftVG), œl. 50

Pravilnik o dovoljenjih 

v zraœnem prometu, œl. 106

Proizvajalci zdravil Nezgodno zavarovanje Zakon o medicinskih izdelkih

in medicinskih izdelkov testirancev (MPG), œl. 17, odst. 1, tœ. 9,

odst. 3

Zakon o zdravilih (AMG), 

œl. 40, odst. 1, tœ. 8, odst. 3

Øt. 2 – Bolezen Obvezno zavarovanje Socialni zakonik XI,

za oskrbo œl. 23, 110

Øt. 3 – Kasko zavarovanje

kopenskih vozil

Dejavnost varovanja Zavarovanje za materialno Pravilnik o varovanju, œl. 2

økodo v dejavnosti v povezavi z Obrtno uredbo

varovanja vozil (GewO), œl. 34a

Øt. 10a – Odgovornost Zavarovanje odgovornosti Zakon o obveznih

za kopenska motornih vozil za lastnike zavarovanjih (PflVG), œl. 1

motorna vozila motornih vozil

Øt. 10b – Odgovornost Zavarovanje odgovornosti Zakon o prevozu blaga 

za kopenske za prevoz tovora v v motornem prometu

prevoze blaga tranzitnem prometu (GüKG)4, œl. 27

Øt. 11 – Odgovornost 

za zrakoplove

Zraœni promet Zavarovanje odgovornosti Zakon o zraœnem prometu,

lastnika zrakoplova œl. 43

Øt. 12 – Odgovornost 

za plovbo 

po jezerih in rekah Zavarovanje odgovornosti Zv. uradni list II 1975, str. 301

Jezerski promet za økodo povzroœeno Zakon o økodi, povzroœeni z

z onesnaæenjem z nafto onesnaæenjem z nafto

v jezerskem in reœnem (Zv. uradni list I 1988,

prometu str. 1770)

4 Velja le za tranzitni promet blaga, ne za mednarodni promet, œe velja sporazum CMR.



4 Øtevilo zavarovalnic, ki poslujejo v Nemœiji

Øtevilo zavarovalnic pod nemøkim nadzorom se z leti zmanjøuje. Tako se je leta

2008 øtevilo zavarovalnic zmanjøalo na 629 (607 s poslovno dejavnostjo in 22

brez poslovne dejavnosti).
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Zavarovalna vrsta Obvezno zavarovanje Ustrezni pravni predpisi

Øt. 13 – Sploøna 

odgovornost

Lovci Zavarovanje za odgovornost Zvezni zakon o lovu, œl. 17,

pri lovu odst. 1, tœ. 4

Odstranjevalci odpadkov Zavarovanje odgovornosti Uredba o nadzoru nad 

za obratovanje in za økodo odpadki in odpadnimi 

povzroœeno z onesnaæenjem snovmi, œl. 4,

voda pri transportih odst. 1 (Zv. ur. l. 1990,

odpadkov str. 648)

Proizvajalci zdravil Zavarovanje odgovornosti Zakon o zdravilih, œl. 88,

za izdelke odst. 1, 94

Jedrske centrale Zavarovanje obveznosti za Zakon o jedrski energiji 

obratovanje jedrskih central (AtomG), œl. 13, odst. 2

in ostalih imetnikov jedrskih 

goriv in drugih radioaktivnih 

snovi 

Poklicna odgovornost za: Revizorje Pravilnik o revizorjih, œl. 54

Davœne svetovalce Zakon o davœnem svetovanju,

œl. 67 (SteuerberG)

Odvetnike in patentne Zvezni pravilnik o odvetnikih,

odvetnike œl. 51

Varnostno sluæbo Pravilnik o varovanju, œl. 2 v

povezavi z Obrtno uredbo,

œl. 34a (GewO)

Notarje Zvezni pravilnik o notarjih

(BnotarO), œl. 19a, odst 2,

tœ. 3

Razstavljavce Obrtna uredba, œl. 35f v

povezavi z Uredbo 

o odgovornosti razstavljavcev

(Zv. ur. l. I 1984, str. 1598)

Vir: Avtor po spletnih straneh nemøkih zavarovalnic in razliœnih zakonov.



Najveœji zavarovatelj v Nemœiji je skupina Allianz (skupna premija 102.598 mio

EUR), sledi pozavarovalnica Müncehener Rück (skupna premija 37.262 mio EUR),

na tretjem mestu pa je Talanx (skupna premija 19.130 mio EUR). Nato sledijo do

desetega mesta øe skupina AMB-Generali, koncern Axa, zavarovalna skupina 

R + V, skupina Debeka, skupina Zürich, Zavarovalna zbornica Bavarske in

skupina HUK-Coburg.5

Na podroœju æivljenjskega zavarovanja nemøki Zvezni urad za nadzor nad

finanœnimi storitvami (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) leta 2007

ni pripustil k poslovanju nobene nove zavarovalnice. Dve podjetji iz EU sta odprli

podruænico, 11 tujih æivljenjskih zavarovateljev je prijavilo storitveno poslovanje v

Nemœiji (v preteklem letu 23).

Na podroœju premoæenjskega zavarovanja so pridobile dovoljenje za poslovanje

tri delniøke druæbe. Tuje premoæenjske zavarovalnice iz EU so ustanovile pet

podruænic (Belgija, Francija, Velika Britanija, Liechtenstein, Øpanija), 47

zavarovateljev iz EU se je prijavilo za opravljanje storitev v Nemœiji (v preteklem

letu 52). Obvezna zavarovanja se ponujajo v omejenem obsegu, najveœ na

podroœju zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Zavarovalniøtvo 37

Tabela 5: Øtevilo zavarovalnic v letih od 2005 do 2008 po zavarovalnih

panogah s poslovno dejavnostjo

2005 104 160 53 227 47 632

2006 100 153 52 222 45 613

2007 100 152 51 224 41 609

2008 99 153 51 222 41 607

Vir: GDV – Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.,

Statistisches Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2009.
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Tabela 6: Æivljenjske zavarovalnice iz EU v Nemœiji

Nizozemska  3 Liechtenstein 2

Velika Britanija 2 Øvedska 1

Od tega Gibraltar 0

Irska 2 Øpanija 1

Vir: BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Letno poroœilo 2007.

5 Vir: http://www.all4finance.de/index.php;do=show/site=vm/sid=14207840334a0d85dbbf889123529534/
alloc=195/id=9745.



5 Obdavœitev zavarovalne premije

V Nemœiji se zavarovalni davek obraœuna od plaœane premije. Z zavarovalnim

davkom so obdavœene premije in obroki premij iz vseh zavarovalnih pogodb. 

Iz obveznosti plaœevanja zavarovalnega davka so izvzete premije zakonskega in

zasebnega æivljenjskega in zdravstvenega zavarovanja, zakonskega zavarovanja

brezposelnih, pozavarovanja ter majhna zavarovanja æivine (zavarovalna vsota do

4.000 EUR). Nadalje so plaœila zavarovalnega davka oproøœene premije vseh

pogodb, sklenjenih s tujimi veleposlaniøtvi ali njihovimi usluæbenci, vkljuœno s

konzularnimi predstavniki, œe gre za tujce. 
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Tabela 7: Premoæenjske zavarovalnice iz EU v Nemœiji

Velika Britanija 12 Øvedska  2

Od tega Gibraltar 3

Irska 5 Bolgarija  1

Madæarska 5 Liechtenstein 1  

Francija 4 Litva 1

Nizozemska 3 Luksemburg 1

Belgija 2 Norveøka 1

Danska 2 Avstrija 1

Latvija 2 Portugalska 1

Malta 2 Œeøka  1

Vir: BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Letno poroœilo 2007.

Tabela 8: Stopnje davka na zavarovalno premijo za nekatere zavarovalne

vrste v Nemœiji

Zavarovalna vrsta Od zavarovalne Od zavarovalne

premije vsote

Sploøna davœna stopnja 19 % 

(do 2006 16 %)

Zavarovanje poæara in øomaæa – poæar 14 % 

(do 2006 11 %)

Zavarovanje zgradb, œe je poæar sozavarovan 17,75 % 

(do 2006 14,75 %)

Zavarovanje gospodinjstva, œe je poæar 18 % 

sozavarovan (do 2006 15 %)

Zavarovanje toœe 0,2‰

Zavarovanje pomorskega kaska 3 % 

(do 2006 2 %)

Nezgodno zavarovanje z vraœilom premije 3,8 %

(do 2006 3,2 %)

Vir: http://de.wikipedia.org/wiki/Versicherungsteuer_(Deutschland).



Prihodki zveze iz zavarovalnega davka so leta 2005 znaøali 8,75 milijarde evrov,

leta 2007 pa æe 10,331 milijarde.

Sicer pa je primerjava obdavœitev zavarovalne premije med posameznimi

dræavami EU (davek in druge obremenitve, kot so poæarne takse itd.) v treh

veœjih zavarovalnih vrstah premoæenjskih zavarovanj podana v naslednji tabeli.

Iz tabele lahko razberemo, da je obdavœitev zavarovalne premije v Nemœiji med

viøjimi. Med najviøjimi v Evropi je predvsem obdavœitev premije zavarovanja

sploøne civilne odgovornosti.

6 Rezultati poslovanja træiøœa

6.1 Premoæenjska zavarovanja

Skupna premija premoæenjskih zavarovanj je v zadnjih letih naraøœala (leta

2008 0,2 odstotka glede na leto 2007), vendar razliœno po zavarovalnih vrstah.

Tako so avtomobilska zavarovanja leta 2008 v primerjavi z letom poprej celo

padla, in sicer za 1,7 odstotne toœke (premija 20,4 mrd EUR). Prav tako so

beleæila upad transportna zavarovanja, in sicer za 2 odstotni toœki (premija 

1,8 mrd EUR). Zavarovanje sploøne civilne odgovornosti in kreditna zavarovanja

so beleæila niœelno rast (premija je v prvem primeru znaøala 6,8, v drugem pa 
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Tabela 9: Obdavœitev zavarovalne premije v EU – primerjava med

nekaterimi dræavami

Dræava Zavarovalna vrsta

Motorna  Poæar Sploøna 

vozila v % v % odgovornost v %

Danska 42,90 0,00 0,00  

Francija 33,10 30,00 9,00  

Belgija 27,10 15,75 9,25  

Italija 23,00 22,25 22,25  

Nemœija 19,00 22,00 19,00  

Litva 15,00 0,00 0,00  

Avstrija 11,00 19,00 11,00  

Øpanija 9,30 11,30 6,30  

Nizozemska 7,00 7,00 7,00  

Slovenija 6,50 11,50 6,50  

Velika Britanija 5,00 5,00 5,00  

Madæarska  1,50 1,50 0,00  

Øvedska 0,00 0,00 0,00  

Vir: L’assicurazione Italiana 2006/2007, www.ania.it.



1,4 mrd EUR). Za 3,1 odstotka so porasla druga premoæenjska zavarovanja 

(na 14,4 mrd EUR), za 1,5 odstotka zavarovanje pravne zaøœite (3,2 mrd EUR

premije). Deleæ premije premoæenjskih zavarovanj v vseh zavarovanjih je padel s

33,95 odstotka v letu 2006 na ocenjenih 33,03 odstotka v letu 2008.

Po drugi strani pa so odøkodnine avtomobilskih zavarovanj porasle za dve

odstotni toœki (19,5 mrd EUR), kar kaæe na poslabøevanje økodnega rezultata

zavarovalne vrste. Moœnejøo rast odøkodnin beleæijo øe kreditna zavarovanja, 

in sicer za 10 odstotnih toœk (0,8 mrd EUR ), niæjo rast pa zavarovanje pravne

zaøœite (1,5 odstotka, 2,3 mrd EUR ) in zavarovanje sploøne civilne odgovornosti

(0,5 odstotka, 4,4 mrd EUR ). Padec odøkodnin beleæijo le vrsta drugih

premoæenjskih zavarovanj (9,6 odstotka, 10,3 mrd EUR ) in transportna

zavarovanja (2 odstotni toœki, 1,2 mrd EUR ). Skupaj so sicer odøkodnine upadle

za 1,3 odstotka, znaøale so 41,4 milijarde evrov. Deleæ odøkodnin premoæenjskih

zavarovanj v vseh zavarovanjih je z 28,83 odstotka v letu 2006 leta 2008 padel na

ocenjenih 28,33 odstotka. Skupni økodni rezultat premoæenjskih zavarovanj6 je

znaøal leta 2008 75,8 odstotka, kar je 3,2 odstotka veœ kot leta 2006. Zagotovo so

k slabøemu økodnemu rezultatu najveœ prispevala avtomobilska zavarovanja, 

saj se je njihova premija zmanjøala, odøkodnine pa so kljub temu porasle. 

Struktura premoæenjskih zavarovanj po premiji je naslednja:

• motorna vozila (odgovornost in kasko) 37,36 %,

• druga premoæenjska zavarovanja 26,37 %,

• sploøna odgovornost 12,45 %,

• nezgodna zavarovanja 11,54 %,

• ostalo 5,86 %.

Avtomobilska zavarovanja æe nekaj let spremlja zniæevanje premije, v zadnjih

dveh letih se je zmanjøala za skoraj 3,8 odstotka. Deleæ avtomobilskih zavarovanj

v skupni premiji premoæenjskih zavarovanj se prav tako zniæuje. Tako je leta 2006

znaøal 38,54 odstotka, leta 2008 pa 37,36 odstotka. Pri tem je treba poudariti, da

øtevilo zavarovanih vozil vsako leto naraøœa. Leta 2006 je bilo zavarovanih 53,618

milijona vozil, od tega 39,203 milijona osebnih, leta 2007 pa æe 54,313 milijona

vozil, od tega 39,504 osebnih. Ne glede na porast øtevila zavarovanih vozil pa se

je øtevilo økod iz leta 2006 (3.392 mio EUR, od tega 2,637 mio osebna vozila) leta

2007 zmanjøalo za 0,7 odstotka (3,368 mio EUR, od tega 2,623 mio osebna

vozila). Glede na vrste avtomobilskih zavarovanj z 13,1 milijarde evrov premije

prednjaœi zavarovanje avtomobilske odgovornosti, sledi mu zavarovanje polnega

avtomobilskega kaska s 6,4 milijarde evrov premije, delni avtomobilski kasko z

1,6 milijarde evrov premije ter avtomobilska nezgoda z 0,15 milijarde evrov

premije. Odøkodnine avtomobilske odgovornosti so v istem obdobju znaøale

12,3 milijarde evrov, odøkodnine polnega avtomobilskega kaska 5,4 milijarde,
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delnega avtomobilskega kaska 1,0 in avtomobilske nezgode 0,02 milijarde evrov.

Rezultati avtomobilskega zavarovanja ostajajo øe naprej pozitivni, œeprav so se

leta 2007 premije precej zmanjøale, odøkodnine pa so porasle. Predvsem na

podroœju avtomobilske odgovornosti se zmanjøuje razlika med premijo in

odøkodninami. 

Na podroœju zavarovanja avtomobilske odgovornosti je bila frekvenca økod7

(6,2 %) med niæjimi v Evropi (Øpanija 10,1 % leta 2004) in se zadnjih dvajset let

konstantno zniæuje. Œe je øe leta 1980 znaøala 12,4 odstotka, se je leta 2007

zniæala na vsega 6,2 odstotka, povpreœni stroøki økod pa so v istem obdobju

porasli s 1.651 evrov na 3.542. Medtem ko je pogostost økod upadala, pa je

povpreœni stroøek økode vse bolj naraøœal. Razlogi za to so v veœji materialni

økodi in tudi v viøjih nematerialnih odøkodninah. Povpreœni stroøek økode je leta

2007 znaøal 3.542 evrov, kar je nad evropskim povpreœjem (pribliæno 3.000

evrov).

Deleæ skupnega kaska v celotni premiji premoæenjskega zavarovanja je leta

2007 znaøal 14,4 odstotka, v celotni premiji avtomobilskih zavarovanj pa 37,81

odstotka. S tem pa ima Nemœija øe vedno manj vozil zavarovanih s kasko

zavarovanjem, kot je evropsko povpreœje (39,7 %). Skupno je bilo s kasko

zavarovanjem (polnim in delnim) zavarovanih 40,078 milijona vozil ali manj kot

tri œetrtine vseh vozil s sklenjenim obveznim zavarovanjem. Skupne odøkodnine

za avtomobilsko kasko zavarovanje (polni in delni kasko) so z leti konstantno

naraøœale. Tako so leta 1980 znaøale 1,641 milijarde evrov, leta 2000 6,211, leta

2007 pa 6,325 milijarde evrov. Zaradi kraje vozil je bilo leta 2000 denimo

izplaœanih 429 milijonov evrov ali 6,9 odstotka odøkodnin, leta 2007 pa 275

milijona evrov ali 4,3 odstotka odøkodnin. Zniæanje odøkodnin zaradi tatvine je

mogoœe razlagati z zmanjøanjem øtevila tatvin, in sicer s 65.784 v letu 2000 na

38.813 v letu 2007. 

V Nemœiji so druga premoæenjska zavarovanja razvrøœena po zavarovalnih

vrstah nekoliko drugaœe kot v Sloveniji, zato najprej pojasnimo razdelitev. Druga

premoæenjska zavarovanja se delijo na industrijska, komercialna, kmetijska in

zasebna premoæenjska zavarovanja. Industrijska zavarovanja zajemajo zavarovanje

stvari (poæar – industrija, poæar – øomaæ, razøirjeno kritje, vsi riziki) ter tehniœna

zavarovanja (stroji, montaæa, garancija strojev, elektronika, gradbeni, gospodinjski

aparati, drugo) in strojelom tehniœnih zavarovanj. Komercialna zavarovanja

vkljuœujejo poæar, vlomno tatvino, izliv vodovodne vode, nevihto, naprave,

elementarne økode, drugo. Kmetijska zavarovanja sestavljajo poæar – kmetijstvo,

æivali in toœa. Zasebna zavarovanja stvari pa vkljuœujejo zavarovanje stekla,

vezano zavarovanje stanovanjske in gospodinjske opreme ter vezano zavarovanje

stanovanjskih zgradb. Tako pri premiji kot tudi pri odøkodninah drugih
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premoæenjskih zavarovanj je v letu 2007, œe ga primerjamo z letom poprej,

zaznati nekatere izredne spremembe. Pri premijah so tako na zniæanje premije

najbolj vplivali zavarovanje vseh rizikov pri industrijskem zavarovanju stvari

(-22,1 %), montaæno zavarovanje (-15 %), zavarovanje garancije za stroje (-48,2 %)

ter zavarovanje naprav (-25,9 %), vendar pa ta vpliv ni bil zelo velik, saj se je

celotna premija zniæala le za 1,5 %. Drugaœe je pri odøkodninah. Najbolj so

porasle odøkodnine za vezano zavarovanje stanovanjskih zgradb (43,4 %), za

zavarovanje rizika nevihte (kar 263,4 %), zavarovanje preostalih stvari (166,6 %)

ter za zavarovanje toœe (35,5 %). Na to rast odøkodnin je brez dvoma vplival

orkan Kyrill, ki je leta 2007 divjal po Nemœiji. Premija znotraj industrijskih

zavarovanj pa se je zniæala predvsem na raœun zavarovanja øomaæa zaradi poæara

(-10,5 %), zavarovanja vseh tveganj (-37,6 %) ter na raœun zavarovanja garancije

za stroje (-30,5 %).

Na podroœju zavarovanja sploøne odgovornosti je naraøœajoœe zavedanje

oøkodovancev o pravicah v preteklosti vodilo do vedno viøjega zavarovalnega

kritja Zavarovalne vsote so se tako nenehoma poveœevale. V Nemœiji trenutno

znaøajo zavarovalne vsote najmanj pet milijonov evrov za osebne in/ali stvarne

økode. Ponujajo pa se tudi æe zavarovalne vsote, ki presegajo 10 milijonov evrov.

Poleg poviøanih zavarovalnih vsot je mogoœe zaznati tudi trend œedalje veœjega

øtevila sklenjenih zavarovanj, kar je vsekakor posledica veœjega zavedanja

odgovornosti. V skladu s tem se poveœujejo tudi premije. Te so od leta 1980 do

2007 porasle z 1,9 milijarde evrov na 6,8 milijarde. Prav tako so porasle

odøkodnine, ki so leta 1980 znaøale 1,4 milijarde evrov, leta 2007 pa 4,4 milijarde.

V istem obdobju pa se je økodni rezultat zavarovalne vrste zniæal s 77,2 odstotka

na 64,5 odstotka, kar kaæe, da rast odøkodnin ni sledila rasti premije in

zavarovalnih vsot.

V Nemœiji je mogoœe zadnja leta beleæiti padec øtevila økod iz zavarovanja

sploøne odgovornosti, vendar pa skupne odøkodnine naraøœajo. Leta 2007 je

sestavljeni koliœnik8 za zavarovanje sploøne odgovornosti znaøal 89,3 odstotka,

kar je kar 3,9 odstotne toœke veœ kot leta 2006. Ta porast je mogoœe razlagati s

podraæitvijo osebnih økod. Odøkodnine so v enakem obdobju padle za 1,1

odstotka, in sicer na 4,4 milijarde evrov:

Œeprav je bila Nemœija v preteklih letih vodilna evropska dræava v zunanji

trgovini, izkuønje v transportnem zavarovanju kaæejo, da gibanje premije ne

more dræati koraka z gibanjem zunanje trgovine. Medtem ko je zunanja trgovina

v letih od 2002 do 2007 porasla za pribliæno 50 odstotkov, je premija za

transportno zavarovanje v enakem œasovnem obdobju zrasla le za øest. Kljub

temu pa pomen transportnega sektorja v Nemœiji naraøœa. Predvideva se, da bo

celotni tovorni promet s 3,6 milijarde ton v letu 2004 do leta 2025 narasel na 

4,6 milijarde ton. Predvideva se torej pribliæno 30-odstotna rast. Poleg tega se z
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novimi logistiœnimi koncepti poveœuje delitev dela, kar vpliva na poveœano

frekvenco transportov. Kot vse veœji problem pri transportnih zavarovanjih se

pojavlja stalno naraøœajoœe kumuliranje rizikov v posameznih velikih skladiøœih in

tudi na nekaterih transportnih sredstvih. To øe zlasti velja za velike kontejnerske

ladje, ki lahko æe zdaj prevaæajo do 10.000 TEU. Zavarovalna premija transportnih

zavarovanj je od leta 1980 do leta 2007 porasla z 0,9 na 1,9 milijarde evrov.

Veœino premije predstavlja zavarovanje blaga na prevozu (0,8 mrd EUR), sledi

zavarovanje odgovornosti cestnega prevoznika (0,2 mrd EUR), zavarovanje

reœnega kaska (0,2 mrd EUR) in zavarovanje morskega kaska (0,1 mrd EUR).

Odøkodnine transportnih zavarovanj so porasle z 0,9 milijarde evrov leta 1980 na

1,9 milijarde evrov v letu 2007. Zavarovalno-tehniœni dobiœek9 je leta 2007 znaøal

160 milijonov evrov. V tem rezultatu se zagotovo odraæajo sanacijski ukrepi in

poveœana prizadevanja øtevilnih zavarovateljev in zavarovancev, da bi prepreœili

økodo. Kljub temu se je obseg premij zniæal za 0,1 odstotka, økodni koliœnik pa

se je nekoliko dvignil (na 64 odstotkov). 

6.2 Æivljenjska zavarovanja

Na podroœju æivljenjskih zavarovanj10 je od leta 2002 skupna premija konstantno

naraøœala. Tako je leta 2002 obraœunana bruto premija11 znaøala 65,0 milijarde

evrov, leta 2007 pa 75,4 milijarde. Obenem pa je beleæiti padec øtevila novih

zavarovanj, in sicer z 10,2 milijona leta 2002 na 7,6 milijona leta 2007, kar lahko

pripiøemo prvim vplivom finanœne krize. 

Pri pridobivanju novih æivljenjskih zavarovanj lahko opazimo, da se vsako drugo

leto sklene veœ oziroma manj æivljenjskih zavarovanj. Øtevilo obstojeœih pogodb

se ne spreminja drastiœno, vendar je mogoœe opaziti, da jih je nekoliko manj.

Kljub zmanjøanju øtevila pogodb pa obraœunane bruto premije vsako leto

naraøœajo. Vzrok je lahko v tem, da so ljudje ozaveøœeni, da morajo poskrbeti za

svojo starost, zato sklepajo zavarovanja z viøjimi zavarovalnimi premijami.

V strukturi æivljenjskih zavarovanj imajo najveœji deleæ kapitalska zavarovanja

(38,3 %), sledijo rentna in pokojninska (27,6 %) ter zavarovanja, vezana na enote

sklada (13,9 %). Manjøi deleæ imajo øe kolektivna æivljenjska zavarovanja (13,2 %)

in dodatna zavarovanja (7,0 %).

Skupne odøkodnine na podroœju æivljenjskih zavarovanj so od leta 2002 prav tako

kot premija konstantno naraøœale. Tako so na primer leta 2002 znaøale 75.184

milijona evrov, leta 2007 pa 91.489 milijona. Odøkodnine se sicer konstantno

poveœujejo, vendar pa zavarovancem dejansko izplaœane odøkodnine ostajajo na

enaki ravni. 
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9 Zavarovalno-tehniœni dobiœek je denarni znesek, ki ga zavarovalnica zasluæi, ker prejete premije presegajo
izplaœane økode (Vir: Campus Verlag, Wirtschaftlexikon,
http://www.campus.de/goto/wilex/t/w/w/versicherungstechnicheregwinn).

10 V æivljenjskih zavarovanjih niso vkljuœena pokojninska zavarovanja.
11 Brez premij iz rezerv za vraœilo premije.



Izplaœane odøkodnine iz æivljenjskih zavarovanj v najveœji meri sestavljajo

odøkodnine za zavarovalne primere (59,1 %), od tega je najveœ (kar 53,5 %)

odøkodnin izplaœanih zaradi poteka zavarovanja oziroma doæivetja. Leta 2007 so v

primerjavi s preteklim letom izplaœane odøkodnine sicer nekoliko padle, najveœ

zaradi zniæanja odøkodnin za potek zavarovanja.

7 Træni kanali12

Træna mreæa zavarovalnic se po posameznih evropskih dræavah in tudi po

posameznih zavarovalnicah zelo razlikuje. Zato træne mreæe zelo teæko

primerjamo. Zveza nemøkih zavarovateljev razlikuje naslednje vrste sodelavcev v

træni mreæi:

• notranja sluæba13 brez zaposlenih s strokovnimi poklici,

• zaposleni v zunanji sluæbi,

• vajenci (pripravniki),

• zaposleni s strokovnimi poklici (npr. montaæerji, hiønik …).

V nemøkih zavarovalnicah je zaposlenih pribliæno 218.900 oseb. Œe tem

priøtejemo øe zaposlene v zavarovalnih agencijah, pri maklerjih in samostojne

zavarovalne posrednike, nudi nemøka zavarovalna panoga zaposlitev skoraj

700.000 delavcem.

Spodnja tabela nam pove, da se od leta 2002 kaæe na podroœju øtevila zaposlenih

v zavarovalni panogi negativen trend. Najveœji upad so zagotovo doæiveli

zaposleni s strokovnimi poklici, saj je njihovo øtevilo od leta 2000 do leta 2007

upadlo kar za 46,43 odstotka. Malo manj obœutni so bili padci v ostalih skupinah

zaposlenih. V istem œasovnem obdobju je øtevilo zaposlenih v notranji sluæbi

upadlo za 5,88 odstotka, v zunanji sluæbi za 12,28 in med vajenci za 24,02

odstotka. Zniæevanje øtevila delavcev je zaradi veœje konkurenœnosti ter

zniæevanja stroøkov pravzaprav naœrtno, kljub temu pa je nemøko zavarovalniøtvo

ubralo mehkejøo pot preko naravne fluktuacije in sporazumnih prekinitev

delovnih razmerij.

Med najbolj prizadetimi so zaposleni z nizko stopnjo izobrazbe. Pri akademikih je

trend obrnjen, saj se je kvota zaposlenih z akademsko izobrazbo od leta 1997 do

2007 dvignila za 2,8 odstotka. Konec leta 2007 je bilo tako v zavarovalniøtvu

zaposlenih 26.500 oseb. Najveœjo skupino med njimi (6.900) predstavljajo

pravniki, sledijo diplomirani trgovci in diplomirani ekonomisti (5.500), matematiki

(4.440) ter inæenirji in informatiki (2.100). Poleg tega je v panogi zaposlenih tudi

skoraj 20.000 absolventov visokih strokovnih øol in poklicnih akademij. 
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Pri regionalni porazdelitvi øtevila zaposlenih v zavarovalniøtvu ima najveœjo

gostoto zaposlenih deæela Nordrhein-Westfalen, kjer dela skoraj œetrtina (75.000)

vseh zaposlenih v zavarovalniøtvu v Nemœiji. Sledijo Bavarska (58.690), Baden-

Würtemberg (34.950) in Hessen (28.450). 

Tudi v zavarovalniøtvu se med drugim kaæe demografski razvoj staranja

nemøkega prebivalstva. Kot primer demografskega razvoja naj navedemo, da se

je v Nemœiji povpreœna starost zaposlenih v zadnjih petih letih v povpreœju

dvignila za øest mesecev na leto. Leta 2007 so bili tako zaposleni v

zavarovalniøtvu v povpreœju stari 41,0 let (vkljuœno z vajenci), leta 1997 pa je

povpreœna starost znaøala 38,2 leta. Prav tako je porasla povpreœna pripadnost

podjetju, namreœ z 11,3 leta 1997 na 13,7 leta 2007.

8 Predvidevanja

Kljub ukrepom na svetovni ravni, s katerimi naj bi stabilizirali banœni sistem in

odpravili recesijo, so gospodarska tveganja za leto 2009 in naslednja izredno

velika.

Poslovna klima (razpoloæenje pri zavarovalnicah) v nemøkem zavarovalniøtvu se

je po moœni »ohladitvi« ob zaœetku letoønjega leta konœno spet rahlo opomogla,
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Tabela 10: Gibanje øtevila zaposlenih v zavarovalnicah brez delavcev v

pasivnem starostnem delovnem œasu v letih 2000–2007 (v 1000)

2000 240,2 0,3 171,5 0,4 50,5 -0,6 15,4 4,3 2,8 -7,4  

2001 245,4 2,2 175,5 2,3 51,3 1,6 15,9 3,3 2,7 -3,6  

2002 248,1 1,1 177,3 1,0 52,3 1,9 16,1 1,3 2,4 -11,1  

2003 244,3 -1,5 175,8 -0,8 51,0 -2,5 15,2 -5,6 2,3 -4,2  

2004 240,8 -1,4 174,5 -0,7 50,1 -1,8 14,1 -7,2 2,1 -8,7  

2005 233,3 -3,1 169,7 -2,8 48,7 -2,8 13,1 -7,1 1,8 -14,3  

2006 225,7 -3,3 166,0 -2,2 45,9 -5,7 12,2 -6,9 1,6 -11,1  

2007 218,9 -3,0 161,4 -2,8 44,3 -3,5 11,7 -4,1 1,5 -6,3 

Vir: GDV – Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.,

Statistisches Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2008.
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vendar pa øe vedno izkazuje relativno zadræano vrednost. Obenem je poslovna

klima v zavarovalniøtvu bistveno prijaznejøa kot v preostalih delih gospodarstva.

To izhaja iz rezultatov ifo konjunkturnega testa zavarovalniøtva, ki ga œetrtletno

izvaja ifo inøtitut za zavarovalne raziskave München (ifo Institut für

Wirtschaftsforschung München) po naroœilu GDV.

Rezultati ankete za drugo œetrtletje leta 2009 so za zavarovalniøtvo pokazali, da je

ocena poloæaja ponovno manj ugodna kot v predhodnem œetrtletju, po drugi

strani pa so se poslovna priœakovanja vidno popravila. Poslovna klima v

zavarovalniøtvu je skupno izkazovala indeksno vrednost -10,0.

Slika 1: Ocena poslovnega poloæaja, poslovnih priœakovanj in poslovne

klime v zavarovalniøtvu v Nemœiji14

Vir: ifo Institut für Wirtschaftsforschung München.

Na podroœju æivljenjskega zavarovanja je bila ocena poslovnega poloæaja

ponovno nekoliko popravljena navzdol. Priœakovanja za bliænjo prihodnost, ki se

nanaøajo na naslednjih øest mesecev, so se nasprotno izboljøala. Tako se je

nekoliko izboljøala tudi poslovna klima. Indeksna vrednost za poslovno klimo v

nemøkem æivljenjskem zavarovanju trenutno znaøa - 21,5. Razlog za to vrednost je

predvsem aktualna gospodarska in banœna kriza. Vendar pa obstajajo razlike v

oceni glede posameznih produktnih segmentov.

V økodnem in nezgodnem zavarovanju finanœna in gospodarska kriza ni

pomembneje vplivala na poslovno klimo. Indeks poslovne klime za drugo

œetrtletje letoønjega leta je v økodnem in nezgodnem zavarovanju s +1,5 ponovno

pozitiven (1. œetrtletje 2009: -1,5). Ugodnejøa kot za økodno in nezgodno

zavarovanje skupaj je poslovna klima v zasebnem premoæenjskem zavarovanju
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14 Poslovni poloæaj: Spraøuje se, ali se poslovni poloæaj smatra kot „ugoden”, „zadovoljiv” ali „neugoden”. Izkazan
je saldo pozitivnih in negativnih odgovorov.
Poslovna priœakovanja: Spraøuje se, ali se poslovni izgledi v naslednjih øestih mesecih smatrajo kot „raje ugodni”,
„pribliæno enaki“ ali „raje neugodni “. Izkazan je saldo pozitivnih in negativnih odgovorov.
Poslovna klima: Poslovna klima se ugotavlja kot geometriœna sredina iz ocene poslovnega poloæaja in poslovnih
priœakovanj.



(+10,9), v zasebnem zavarovanju odgovornosti (+9,9), v nezgodnem zavarovanju

(+4,0) in v komercialnih in industrijskih panogah (+2,5); nasprotno je poslovna

klima podpovpreœna v zavarovanju pravne zaøœite (-1,0) in øe zlasti v zasebnem

avtomobilskem zavarovanju (-13,1), ki zaradi svojega pomena v skupni premiji

obœutno vpliva na poslovno klimo økodnega in nezgodnega zavarovanja.

Za razpoloæenje v økodnem in nezgodnem zavarovanju je med drugim merodajno

to, da so tu æe samo zaradi v øtevilnih pomembnih delnih podroœjih visoke

stopnje træne penetracije manevrski prostori rasti øe naprej ozki. Poleg tega

prihaja v veliko panogah do registrirane intenzivne cenovne konkurence. 

Na drugi strani pa imajo økodni in nezgodni zavarovatelji zaradi njihove nujno

potrebne funkcije pri kritju razliœnih zasebnih, komercialnih in industrijskih

rizikov trajno solidno bazo povpraøevanja, na katero tudi gospodarska in banœna

kriza skoraj ne more vplivati.

Slika 2: Ocena poslovnega poloæaja, poslovnih priœakovanj in poslovne

klime v økodnih in nezgodnih zavarovanjih v Nemœiji

Vir: ifo Institut für Wirtschaftsforschung München.

9 Sklepne misli

Nemøko zavarovalno træiøœe je eno izmed veœjih v Evropi, in sicer ne le po

velikosti dræave in øtevilu prebivalcev, temveœ tudi po øtevilu zavarovalnic,

zavarovancev in viøini premije. Prebivalci Nemœije v povpreœju namenjajo za

zavarovanja precejøen del svojega prihodka. 

Zaradi tradicije zavarovalniøtva v Nemœiji ter pripadnosti Nemcev domaœim

zavarovalnicam tuje zavarovalnice izredno teæko vstopajo na to træiøœe in tudi

zelo podrobna analiza træiøœa ne zagotavlja uspeha. Dodatno oviro – kljub
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svobodi opravljanja storitev v evropskem gospodarskem prostoru – predstavljajo

zahteve, ki jih zavarovalnicam doloœa pravna ureditev zavarovalniøtva v Nemœiji.

Vendar pa se tudi Nemœija v zadnjem œasu ukvarja z recesijo, z upadom premije,

obenem pa z naraøœajoœim øtevilom zavarovancev ter œedalje veœjimi økodami,

predvsem na podroœju avtomobilskega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in

ne nazadnje zaradi staranja prebivalstva tudi na podroœju osebnih zavarovanj. 

Moænosti za rast premije v Nemœiji so predvsem v razvoju novih produktov, ki bi

pokrivali razliœne potrebe nemøkega prebivalstva. Tako se priœakuje veœja

diferenciacija produktov na podroœju avtomobilskih zavarovanj, zavarovanje

odgovornosti se razøirja na celo vrsto poklicev, pri æivljenjskih zavarovanjih pa

bodo naloæbena zavarovanja sœasoma nadomestila pokojninska.

Tuje zavarovalnice bodo morale iskati svoje priloænosti na tem izredno

zahtevnem in zasiœenem træiøœu prav v razvoju novih produktov ter ob

upoøtevanju pravil delovanja enotnega evropskega trga.
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Zaøœita okoljske 
odgovornosti

dr. Zoran Radoviå

V prispevku je prikazana problematika zaøœite okolja, ki jo

ureja Direktiva o okoljski odgovornosti. Navedeni so

razlogi, zaradi katerih se je Evropska unija odloœila z

direktivo urediti zaøœito okolja, in teæave, ki spremljajo

uporabo direktive, ker pravno ni doreœena. Predstavljene so

tudi teæave, ki bi jih lahko imele zavarovalnice ob uporabi

direktive pri zavarovanju odgovornosti.

EU through their Commission has adopted the Environment

Liability Directive (ELD) in order to safeguard human

environment and to harmonize law of their member states.

The Directive principle, that perpetrators have to pay for

environmental damage they had caused, will affect their

liability insurers. Liability insurers on their part have to

face their position in the new light. It appears that insurers

will not be able to offer to their assured full protection. ELD

does not distinguish damage that ensues by accident from

damage that ensues gradually and it provides that

perpetrators liability for damage is not limited.

1 Uvod

Na mnogih lokacijah je okolje vse bolj ogroæeno. Dræavni

organi morajo na teh obmoœjih s posegi omogoœiti boljøe

æivljenjske razmere. 

Evropska unija je naredila pomembne korake v smeri

usklajevanja obstojeœih pravnih reæimov dræav œlanic.

Sprejela je konvencijo o dostopu do informacij,

Povzetek:

Summary:

3

dr. Zoran Radoviå, sodelavec Inøtituta za komparativno pravo,
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sodelovanju javnosti pri odloœanju in pristopu k pravosodju z vpraøanji, ki se

nanaøajo na okolje. Konvencija je zasnovana na sistemu treh stebrov: na pravici

fiziœnih in pravnih oseb do informacij o zaøœiti okolja, pravici javnosti pri

odloœanju o zaøœiti okolja in pravici do pristopa k organom pravosodja, œe sta bili

obe omenjeni pravici javnosti prikrajøani. Zato je Evropska unija leta 2007 uvedla

Direktivo o okoljski odgovornosti (Environmental liability directive – ELD).

Dræave œlanice so jo morale do 30. aprila vpeljati v svoje zakonodaje.

Vpraøanje o odgovornosti za onesnaæevanje okolja postaja vse pomembnejøe.

Øtevilo odøkodninskih zahtev za nadomestila zaradi onesnaæevanja se ne

poveœuje samo kot posledica nevarnosti, ki lahko nastane zaradi onesnaæevanja,

temveœ tudi zaradi dejstva, da æivimo v »svetu kompenzacije«. Vsakdo, ki ima

moænost nadomestiti økodo od drugega, to moænost najverjetneje tudi izkoristi, 

in sicer na podlagi deliktne ali na podlagi krøiteljeve pogodbene odgovornosti.

Zato se vsakdo, œe se ukvarja z dejavnostjo, ki lahko povzroœi tretji osebi økodo,

øœiti z zavarovanjem svoje odgovornosti. 

Pomembno mesto pri zaøœiti okoljske odgovornosti ima zavarovanje. 

Zavarovanje odgovornosti je z zakonom ali s pogodbo urejena zbirka odnosov

med tremi osebami: zavarovalnico, ki s pomoœjo zbranih premij zavarovanja

prevzema premoæenjske posledice vnaprej doloœenega, a negotovega dogodka,

zavarovanca, ki se s pomoœjo zavarovanja osvobaja posledic civilne odgovornosti,

in tretje osebe, ki se ji s pomoœjo odøkodnine iz zavarovanja nadomesti økodo, 

œe je le-ta nastala kot posledica zavarovanega dogodka. Pri premoæenjskem

zavarovanju je najbolj razøirjeno zavarovanje odgovornosti. S pomoœjo pogodbe o

zavarovanju se zavarovanec øœiti za økode, ki bi jih lahko povzroœil tretjim

osebam, na primer za izliv odpadnih voda pri proizvodnji kemikalij.

2 Razvoj zaøœite okolja

Zaøœita okolja se je zaœela »na morju«, in sicer leta 1969 z uvedbo Mednarodne

konvencije o civilnopravni odgovornosti za økodo, povzroœeno zaradi razlitja

nafte. S kovencijo se je radikalno spremenilo pravno stanje na podroœju

odgovornosti za izlivanje nafte. Vpeljana je bila objektivna odgovornost

onesnaæevalca. Istega leta je izøla Mednarodna konvencija o ustanovitvi

mednarodnega sklada za povrnitev økode, nastale z onesnaæenjem morja. Zaøœita

morskega okolja se je nadaljevala leta 1992 z objavo Mednarodne konvencije o

civilni odgovornosti za økode, nastale zaradi razlitja nafte. Odgovornost za økodo

zajema:

• vsako izgubo ali økodo izven ladje, nastalo zaradi iztekanja ali izlivanja nafte z

ladje, ne glede na kraj dogodka;

• stroøke za postopke zaøœite.
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Mednarodna pravna okoljevarstvena zaøœita na morju je bila leta 1996 dopolnjena

z Mednarodno konvencijo o odgovornosti in povrnitvi økode pri prevozu

nevarnega in økodljivega blaga na morju. Namen konvencije je bila potreba, da

se osebam, ki so pretrpele økodo zaradi prevoza nevarnih in økodljivih snovi po

morju, hitro in uœinkovito povrne odøkodnino. Lastnik ladje je odgovoren, razen

œe dokaæe, da je økoda nastala kot posledica dogodka, za katerega po konvenciji

ne odgovarja (na primer zaradi viøje sile). Odgovornost lastnika ladje za

onesnaæenje okolja je po konvenciji omejena. S konvencijo o ustanovitvi

mednarodnega sklada za odøkodnine za økode, nastale zaradi onesnaæenja, je bila

leta 1992 dopolnjena pravna zaøœita okolja na morju. Sredstva sklada nastajajo z

vplaœili uvoznikov nafte. Sklad je dolæan povrniti økodo, œe viøina økode presega

mejo odgovornosti, ki jo predvideva konvencija o odgovornosti iz leta 1992, in

tudi v nekaterih drugih primerih, navedenih v konvenciji o skladu.

Konvenciji iz leta 1992 so oœitali, da ne doloœa natanœno pojma ekoloøka økoda.

Predlagano je bilo, da naj izraz ekoloøka økoda zajame poleg œiøœenja tudi

posebne posege za obnovo morskega okolja, na primer za obnovo uniœenih

morskih organizmov, œe naravna pot obnove ni mogoœa, ter tudi stroøke za

posebne znanstvene raziskave.

Mednarodni reæim zaøœite morja je bil leta 1996 dopolnjen z Mednarodno

konvencijo o odgovornosti in povrnitvi økode pri prevozu nevarnih in økodljivih

snovi po morju. Leta 2001 je sledila Konvencija o civilni odgovornosti za

onesnaæevanja z nafto, ki izvira od ladijskega goriva. Odgovornost povzroœiteljev

onesnaæevanja je v vseh navedenih konvencijah omejena.

K vsem konvencijam je pomembno prispeval Mednarodni pomorski odbor

(Comite maritime international – CMI). Dane so definicije za uporabo navodil:

»poslediœna izguba« (consequential loss) pomeni finanœno izgubo, ki jo je pretrpel

oøkodovanec (vlagatelj odøkodninskega zahtevka) zaradi fiziœne izgube ali økode

na premoæenju zaradi onesnaæenja olja; »œista ekonomska izguba« je finanœna

izguba, ki jo je pretrpel oøkodovanec, a ne kot posledico fiziœne izgube ali økode

na premoæenju; »premoæenje« pomeni vsako premoæenje, za katero ima

oøkodovanec pravno priznan interes na osnovi lastninske ali sluænostne pravice.

Naœelno je nadomestilo plaœilo za poslediœno izgubo. Œista ekonomska økoda je

lahko plaœljiva, œe je nastala zaradi onesnaæenja z nafto in œe obstaja vzroœna

povezava med onesnaæenjem in izgubo. To povezavo se ugotavlja po naslednjih

kriterijih:

• po geografski oddaljenosti med lokacijo aktivnosti oøkodovanega in

kontaminacijo;

• po tem, koliko je oøkodovani ekonomsko odvisen od naravnih virov;
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• po tem, do katere mere predstavlja posel oøkodovanega sestavni del

ekonomskih aktivnosti na podroœju, ki je bilo neposredno prizadeto s

kontaminacijo;

• po tem, kakøne moænosti ima oøkodovani za zmanjøevanje izgube;

• po predvidljivosti izgube;

• po vplivih drugih okoliøœin, ki so pripomogle k izgubi, ki jo je oøkodovani pretrpel. 

Œista ekonomska izguba je nadomestljiva, œe obstaja vzroœna povezava med

nezgodo in finanœno izgubo. Izguba mora nastati zaradi iztekanja ali izlivanja nafte

z ladje, ki se je znaøla v nesreœi. Ponavadi gre za økode v ribiøtvu, akvakulturi, pri

hotelih, restavracijah, trgovinah, na plaæah, v turizmu in solinah. Stroøki preventive

so nadomestljivi (vkljuœno s stroøki za odlaganje økodljivih snovi).

Na podlagi konvencije o civilni odgovornosti iz leta 1992 ima oøkodovana stran

za økode, nastale zaradi onesnaæenja z nafto, pravico do odøkodnine neposredno

pri zavarovalnici, pri kateri je odgovornost zavarovana.

3 Odgovornost

Direktiva krepi naœelo »onesnaæevalec plaœa«. Slednji tako ni odgovoren le za

dejansko povzroœeno økodo, temveœ tudi za groænje. Direktiva uvaja dve vrsti

odgovornosti: subjektivno (krivdno) odgovornost in objektivno (kavzalno)

odgovornost. Povzroœitelj økode ne odgovarja, œe so k økodi prispevali vojni

dogodki, tretje osebe ali naravne katastrofe. V tem prispevku je obravnavana

samo objektivn odgovornost, ki se nanaøa na »poklicne dejavnosti«. Direktiva

zajema odgovornost pravnih oseb, direktorja in zaposlenih. Odgovornost

navedenih oseb se ne nanaøa samo na økode, ki so nastale nepriœakovano kot

posledica nezgode, temveœ tudi na økode, ki nastajajo postopno. Odgovornost ne

zajema le neposrednega plaœila odøkodnine, temveœ tudi plaœilo stroøkov za

odpravljanje nastale økode ter stroøkov za vrnitev v poprejønje stanje. Predpisi

evropskih dræav ne predvidevajo tako øiroke odgovornosti za økode, nastale

zaradi onesnaæenja okolja. Direktiva tako poveœuje øtevilo potencialnih toæb in

viøino odøkodnin, ki jih morajo onesnaæevalci poravnati.

Zaradi pomembnosti zdravega okolja je z direktivo vpeljan dræavni nadzor

oziroma poseben organ, ki bo nadziral primere onesnaæevanja (enforcing

authority). Pooblaøœeni dræavni organ ugotavlja okoljsko økodo in doloœa

odgovornega povzroœitelja.

Direktiva zajema naslednje økode:

• økodo, ki moœno negativno vpliva na dosego ali vzdræevanje dobrega

ohranitvenega statusa za bitja in naravno okolje, ki so s predpisi zaøœiteni;
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økodo, ki moœno negativno vpliva na ekoloøki, kemiœni in koliœinski status

voda in na ekoloøki potencial voda;

• onesnaæenje zemljiøœ, ki predstavlja veliko tveganje za zdravje ljudi in zaradi

katerega neposredno ali posredno nastane økoda na organizmih ali

mikroorganizmih v zemljiøœih.

Odgovornost onesnaæevanja je bila predmet italijanske jurisdikcije. V sodnem

sporu v Benetkah (øt. 1286/2002) je sodiøœe dosodilo kazensko odgovornost

tovarni, ker ni uvedla preventivne mere, ki bi prepreœila izpust toksiœnih plinov

(amoniaka), zaradi tega pa so se poøkodovali delavci in je bila povzroœena økoda

na naravnih resursih. Razsodba sodiøœa je pomembna, ker doloœa kriterije, po

katerih se ugotavlja materialna økoda. Razsodba rimskega sodiøœa (øt. 38/1985)

ugotavlja odgovornost luøke uprave, ki je dovolila industrijski odpad (titanium

dioksid) odvreœi v morje. Sodni sklep je pomemben, ker ugotavlja

okoljevarstveno dediøœino (odprto morje) kot zakonito dediøœino in ugotavlja, 

da je okoljevarstvena økoda sploøna økoda. 

4 Zavarovanje

Pogodba o zavarovanju odgovornosti pokriva økode, ki jih zavarovanec povzroœi

tretjim osebam. Po pogodbenih doloœilih mora zavarovalnica izplaœati økodo, 

ki jo je zavarovanec dolæan plaœati tretjim osebam zaradi svoje zavarovane

odgovornosti.

Izraz »nezgoda« se uporablja pri seriji dogodkov, ki so povzroœili økodo; izraz

»økoda« se nanaøa na finanœne posledice, nastale za vsak posamezni primer;

»vzrok« pomeni vseobsegajoœe in kumulativne okoliøœine, ki pogodbenim

strankam dovoljujejo, da na podoben naœin uporabljajo »nezgodo« ali »økodo«, 

ki nastane iz istih okoliøœin; besedna zveza »zavarovani dogodek« je konkretnejøi

pojem kot »zavarovani rizik«.

4.1. Zavarovanje pred uvedbo direktive ELD

Prve zavarovalnice, ki so zavarovale odgovornost svojih zavarovancev (ladjarjev)

za økode, povzroœene z onesnaæevanjem okolja, so bili angleøki klubi za zaøœito

in nadomestilo økode. Z zavarovanjem so krili økode in stroøke, ki so nastali kot

posledica izpusta ali izliva nafte ali drugih snovi z ladje, ki so onesnaæile morje.

Klub je v teh primerih zavarovancu pokril nastale izgube in økode, prav tako tudi

stroøke, nastale zaradi zmanjøevanja ali prepreœevanja æe nastalega onesnaæenja,

œe so le-to odredile pristojne oblasti, in sicer do viøine zneska, ki ga pokriva

zavarovanje. 
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Da bi ublaæili posledice onesnaæenja morja z nafto, so lastniki tankerjev leta 1969

prostovoljno ustanovili kompenzacijski sklad TOVALOP (Tanker Owners

Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution). Sredstva sklada so

namenjena odpravi posledic onesnaæenja. Z enakim namenom so naftne druæbe

leta 1971 ustanovile svoj sklad CRISTAL (Contract regarding a Supplement to

Tanker Liability for Oil Pollution). Oba sklada predvidevata, da stroøke œiøœenja

omejuje viøina zneska za en nezgodni primer.

4.2. Zavarovanje po uvedbi ELD

Zavarovanje odgovornosti za onesnaæenje okolja pokriva økode tretjim osebam,

œe so se økode dogodile nenadno ali nepredvidljivo. Ta vrsta zavarovanja

odgovornosti pokriva tudi onesnaæenje, ki izvira iz postopnega in nenamernega

izlivanja nevarnih snovi v vodo, na zemljo in prizadene rastlinstvo in æivali.

Œlanice Evropske unije morajo uvrstiti direktivo ELD v nacionalno zakonodajo.

Ko se to zgodi, imajo zavarovalnice teæave pri tem, kako ustrezno povrniti økodo

svojim zavarovancem. V direktivi ni bilo odgovorjeno na nekaj pomembnih

vpraøanj. Ta – tj. katere argumente lahko onesnaæevalec uporabi za svojo

obrambo na sodiøœu, ali je odgovornost onesnaæevalca solidarna, vpraøanje

proporcionalne odgovornosti – naj dræave poprej uredijo v svojih predpisih. 

V evropskih zavarovalniøkih krogih je povzroœil precej vznemirjenja sodni odlok

(primer Batroline), po katerem standardni sploøni pogoji zavarovanja

odgovornosti ne krijejo stroøkov œiøœenja, œeprav so jih zavarovanci zaradi

onesnaæenja zahtevali.

Okoljske økode odpravljajo na razliœne naœine: a) za økode na kopnem direktiva

zahteva, da se mora zemljiøœe dekontaminirati, dokler ni nobenega resnega

tveganja in negativnega vpliva na zdravje ljudi; b) za økode, ki vplivajo na vode,

direktiva odreja obnavljanje okolja v prvotno stanje.

Zavarovalnice nudijo za onesnaæenje okolja v nadaljevanju predstavljena

zavarovanja odgovornosti.

Chubb1

Zavarovalnica zavaruje odgovornost podjetnika za okoljsko odgovornost (riziko

onesnaæevanja, ki izvira iz njegove dejavnosti, na primer kontaminirano zemljiøœe,

izpust goriva, olja, kemikalij in toksiœnih plinov itd.) Chubb krije:

• minule in bodoœe nesreœe,

• nenadne, nakljuœne ali postopne vzroke onesnaæenja,

• stroøke za œiøœenje na obmoœju mesta nesreœe ali zunaj le-tega,

• stroøke izrednih razmer,

• obnovo letne pogodbe za daljøi œas, do 10 let.
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American Insurance Group EnviroPro

• zavarovanje do 5 milijonov funtov za odgovornost pri poøkodbi oseb ali økod,

nastalih na premoæenju zaradi onesnaæenja,

• stroøke œiøœenja na podroœju nezgode in urejanja obmoœja v stanje, kakrøno je

bilo pred nesreœo, in sicer samo za økode na premoæenju,

• stroøke, ki so nastali zunaj podroœja nezgode,

• stroøke za prenehanje dela zavarovanca, 

• izredne stroøke za zmanjøanje posledic nesreœe,

• stroøke za onesnaæenje med transportom.

Dodatne moænosti: stroøke œiøœenja po nalogu pristojnega organa; stroøke, ki se

neposredno ne nanaøajo na onesnaæenje naravnih virov, a jih predvideva

direktiva ELD; odøkodnine za vznemirjanje in stroøke obrambe.

ACE European Group

• zavarovalno kritje do 5 milijonov funtov,

• kritje za nenadno, nakljuœno ali postopno onesnaæenje,

• stroøke, ki jih je zavarovanec imel za œiøœenje po nalogu pristojnih organov

oblasti ali na podlagi zahtev tretjih oseb,

• odgovornost za telesne poøkodbe, økodo na premoæenju in stroøke œiøœenja, 

• stroøke samo v okviru zavarovalne vrednosti,

• stroøke za økodo, povzroœeno naravnim resursom.

4 Sklep

Pri zavarovanju odgovornosti za onesnaæenje okolja bi zavarovalnice lahko imele

teæave pri popolni zaøœiti svojih strank z uporabo pogojev Direktive o okoljski

odgovornosti.

Najprej velja, da direktiva ELD ne razlikuje nenadne økode, ki nastane kot

posledica nezgode, in økode, ki nastane postopoma. Drugiœ, povzroœitelj

onesnaæenja odgovarja neomejeno. Direktiva ELD ne vsebuje doloœila, po

katerem se økoda, povzroœena z onesnaæenjem, omejuje na doloœeno vsoto za

posamezni økodni primer. Tretjiœ, obstaja moænost, da dræavni organ, pristojen za

uporabo omenjene direktive, posreduje pri ugotavljanju viøine nadomestila, do

katerega ima zavarovanec pravico. Zavarovalnice se pri zavarovanju odgovornosti

za onesnaæenje sooœajo s teæavami pri ocenjevanju teæe rizika ne samo zaradi

obsega moænih økod, temveœ tudi zaradi potencialno veœjega øtevila ljudi, 

ki lahko vloæijo odøkodninske zahtevke.

Zavarovalniøtvo 57



5 Literatura  in viri

• Both, G.: Refusing to help (œlanek), Reactions, London, april, 2007.

• Crissathis, C. S.: Smisao i znaœaj ‘osigurani sluœaj’, ‘rizik’ i ‘nezgode u uporedom

pravu osiguranja (œlanek), Revija za pravo osiguranja Beograd, br. 3/2007.

• Œoriå, D.: Najnovije izmjene medjunarodnog sustava gradjanske odgovornosti

za øtetu zbog oneœiøåenja uljem iz 1992 (œlanek), Pomorsko poredno pravo,

Zagreb, br. 165/2002.

• Hackel, S.: Environmental impairnment – Liability and Cover (œlanek), Munich

Re, Schadenspiegel, 1/2007.

• Jankovec, J. in Miladinoviå, Z.: Pravo osiguranja, Niø, 2000.

• Kostiå, M.: Aarhurska konvencija i zaøtita æivotne sredine u Evropskoj Uniji

(œlanek), Pravni æivot, Beograd, br. 9/2008.

• Nadif, A. P.: Catch SME if you can (œlanek), Post Magazine, London, 3. 4. 2008.

• Petroviå, G.: Regulativna reforma u oblasti zaøtite æivotne sredine (œlanek),

Beograd, br. 2/2008.

• Paviå, D.: Pomorsko pravo, knjiga treåa, Split, 2000.

• Paviå, D.: Pomorske havarije i osiguranje, Split, 2003.

• Pavliha, M.: Zavarovalno pravo, Ljubljana 2000.

• Øulejiå, P.: Pravo osiguranja, Beograd, 2005.

• Tomaæiå, V.: Ugovor o plovidbenom osiguranju, Beograd, 1990.

Zavarovalniøki horizonti, 2010, øt. 158



Varna starost

Nataøa Anælovar

Ali bomo preæiveli svojo starost mirno in varno, je odvisno

od øtevilnih odloœitev, ki jih sprejmemo v svojem æivljenju.

Najpomembnejøe so seveda tiste, povezane z varovanjem

zdravja, urejenim æivljenjskim slogom in uspeønimi

druæinskimi odnosi. Œedalje bolj pomembne pa postajajo

tudi finanœne odloœitve, saj øœitijo posameznika pred

nepredvidenimi dogodki, s kateremi se lahko sreœa na

starost. Zato je primerno, da si æe ob zaœetku aktivne

delovne dobe zaœnemo pripravljati razprøen naloæbeni

portfelij, ki ga lahko skozi leta popravljamo in prilagajamo

svojim finanœnim zmoænostim. 

Ena od oblik dodatnega individualnega prostovoljnega

varœevanja za starost so æivljenjska zavarovanja, ki imajo

poleg varœevalne funkcije tudi zavarovalno. 

Whether a person will have a safe and peaceful retirement

depends on many decisions he/she must take throughout

adult life. The most important are the ones regarding

health, lifestyle and family relationships . A growing

concern are also the financial arrangements one must

make in order to be sheltered from unpredictable

circumstances one may face at old age. That is why it is

important to choose an adequate insurance/investment

package, which can be freely adjusted according to ones

financial capabilities.

One such type of additional personal savings product is Life

insurance, which besides an insurance provides also a

savings scheme as well.

Nataøa Anælovar,  spec. menedæmenta, Adriatic Slovenica,
Zavarovalna druæba, d. d.

Povzetek:

Summary:

4



1 Uvod

Podaljøevanje æivljenjske dobe in s tem obdobja prejemanja pokojnine,

pokojninske reforme, ki napovedujejo podaljøevanje delovne dobe in manjøe

prispevke v prvi pokojninski steber, ter predvsem odgovornost do samega sebe

in svojih bliænjih so glavni razlogi, da bi moral vsak posameznik æe ob zaœetku

svoje aktivne delovne dobe zaœeti resno razmiøljati o tem, kako si zagotoviti

finanœno varnost v starosti. 

Bralec se æe ob zaœetku prispevka seznani z izsledki raziskave o odnosu

Slovencev do pokojninskega varœevanja in same starosti, prikazana je obstojeœa

ureditev pokojninskega sistema, predstavljene so tudi predvidene reforme. 

V jedru je pozornost namenjena predstavitvi æivljenjskega zavarovanja, njegovih

oblik, prednosti ter drugih pozitivnih uœinkov, besedilo pa se sklene z

razmiøljanjem o potrebnosti varœevanja za starost.

2 Raziskava o odnosu Slovencev do starosti,
pokojninskega sistema in varœevanja za
starost

Kakøno je slovensko staliøœe do staranja in pokojnin, pokaæejo rezultati Raziskave

o odnosu Slovencev do starosti, pokojninskega sistema in varœevanja za starost, 

ki jo je leta 2007 izvedla Kapitalska druæba s pomoœjo Mediane in Centra za

socialno psihologijo (FDV).1

V nadaljevanju so povzeti kljuœni izsledki raziskave:

• Odnos do pokojninskega sistema je v Sloveniji bolj negativen kot pozitiven –

posamezniki izraæajo zmedenost tako na ravni pokojninskega sistema kot

celote kot na ravni posameznih produktov. Imajo obœutek, da je informacij o

tej tematiki pri nas premalo, hkrati pa menijo, da se o upokojevanju v Sloveniji

govori preveœ negativno in da se ljudje na sploøno premalo zavedajo, kako

pomembno je, da sami varœujejo za varno starost.

• Posamezniki odkrito dvomijo v primernost pokojnin, ki jih bo za starost

zagotovila dræava, hkrati pa ne kaæejo teænje, da bi sami aktivno varœevali za

starost – gre za visok razkorak med zavedanjem in dejanskim vedenjem.

• Posamezniki izraæajo visoka priœakovanja o aktivnem preæivljanju starosti.

• 84 odstotkov posameznikov meni, da bodo morali sami - bodisi deloma (54 %)

ali v celoti (30 %) - poskrbeti za svojo finanœno neodvisno starost in torej ne

raœunajo na pomoœ dræave pri zagotavljanju primernih pokojnin. Posamezniki
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so torej dovolj ‘’prestraøeni‘’, da dræava ne bo poskrbela za njihove pokojnine

in da se bodo morali sami aktivno angaæirati pri zagotavljanju primerne

pokojnine za finanœno neodvisno starost. Le 14 odstotkov je takih, ki menijo,

da bo za primerne pokojnine poskrbela dræava, medtem ko 2 odstotka

vpraøanih o problematiki øe ni razmiøljalo.

• V primeru varœevanja za starost anketiranci æe prepoznavajo, da so na trgu

doloœeni produkti namenjeni neposrednemu varœevanju za starost –

pokojninsko in rentno varœevanje ali zavarovanje. Skupaj je kot primerno

obliko varœevanja za starost varœevanje v drugem (pokojninsko) oziroma

tretjem (rentno) stebru navedlo 21 odstotkov vpraøanih.

• Najveœ (tj. 23,2 %) vpraøanih meni, da so najprimernejøa oblika varœevanja za

starost skladi (vzajemni), 16 odstotkov pa, da so to oblike pokojninskega

varœevanja ali zavarovanja. 7,6 odstotka se jih je odloœilo za æivljenjska

zavarovanja in 4,7 odstotka za rentno varœevanje ali zavarovanje. Analiza

manjkajoœih odgovorov pri tem vpraøanju (samo 80 % vseh vpraøanih je

navedlo doloœeno obliko varœevanja za starost) kaæe na nepoznavanje tega

podroœja oziroma na to, da obstaja precejøen deleæ ljudi, ki o tem, kako

varœevati za starost, øe niso razmiøljali.

• Dejansko za varnost starost Slovenci najveœ vlagajo v sklade (19,6 %), imajo

sklenjena pokojninska varœevanja ali zavarovanja (15,5 %) in varœujejo v

bankah (15,1 %). 

• 53 odstotkov vpraøanih varœuje oziroma nalaga denar za finanœno neodvisno

starost, 47 odstotkov anketirancev pravi, da za starost ne varœujejo. Med razlogi,

zakaj ne varœujejo za finanœno neodvisno starost, so vpraøani najpogosteje

navajali, da za to nimajo dovolj finaœnih sredstev. Nadaljnjih 19 odstotkov jih je

odgovorilo, da se s tem trenutno øe ne obremenjujejo, saj menijo, da je za to øe

prezgodaj, medtem ko jih je 12 odstotkov navedlo, da za starost ne varœujejo,

ker øe niso zaposleni.

3 Pokojninska ureditev v Republiki Sloveniji

Pokojninski sistem je sestavljen iz dveh delov – tj. iz prispevkov zaposlenih in

prejemkov upokojencev.

3.1 Slovenski pokojninski sistem 

Slovenski pokojninski sistem je sestavljen iz treh stebrov.2

Prvi pokojninski sistem temelji na naœelu medgeneracijske solidarnosti, kar

pomeni, da mlajøe generacije zavarovancev vplaœujejo prispevke v pokojninsko

blagajno z upanjem, da bodo tudi sami v starosti prejemali pokojnine na podlagi
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zbranih sredstev tedaj aktivne delovne generacije zavarovancev. V ta steber se

torej preko prispevka za socialno zavarovanje zbirajo sredstva zaposlenih,

delodajalcev in samozaposlenih, s katerimi upravlja dræava preko ZPIZ po naœelu

solidarnosti in vzajemnosti.

Drugi pokojninski sistem se deli na obvezno dodatno zavarovanje, ki je bilo 

1. januarja 2001 vpeljano namesto benificirane delovne dobe,  in na prostovoljno

dodatno zavarovanje. 

Loœimo:

• kolektivno prostovoljno dodatno zavarovanje,

• individualno prostovoljno dodatno zavarovanje.

Pri kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju sredstva v posebej oblikovane

pokojninske naœrte pri izbranih ponudnikih prispevajo deloma (ali v celoti) podjetje,

deloma zaposleni. Pogoj za to, da je podjetje lahko vkljuœeno v pokojninski naœrt, je,

da se zanj odloœi vsaj 51 odstotkov zaposlenih. Za podjetje pomenijo prispevki

davœno olajøavo, saj se jim tako zmanjøa osnova za davek od dobiœka.

Pri individualnem dodatnem pokojninskem zavarovanju vplaœuje premijo

zaposleni sam in je tudi edini, ki je deleæen davœnih olajøav iz tega naslova.

Tretji pokojninski steber predstavljajo razliœne oblike individualnih

prostovoljnih zavarovanj, s katerimi se posamezniki ne glede na zaposlitveni

status po svojih finanœnih zmoænostih ter æeljah odloœajo za razliœne naœine

varœevanja za starost, in sicer pri razliœnih ponudnikih – v veœini primerov pri

zavarovalnicah, bankah, deloma tudi v vzajemnih skladih.

Predvsem so to razliœne oblike æivljenjskih zavarovanj, kjer se sredstva po

principu naloæbenega sistema zbirajo na varœevalnih raœunih vlagateljev, se

kapitalizirajo in so posamezniku ob upokojitvi na voljo v obliki rent ali v

enkratnem znesku. Bistvene znaœilnosti tega pokojninskega zavarovanja sta

dolgoroœnost vlaganja in manjøe davœne spodbude s strani dræave. 

3.2 Pokojninska zakonodaja

Pokojninski sistem je urejen z naslednjo pokojninsko zakonodajo.3

Podroœje prostovoljnega in obveznega pokojninskega dodatnega

zavarovanja je urejeno z:

• Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1; Uradni list RS,

øt. 109/2006, ZPIZ-1 – UPB4), zadnje preœiøœeno besedilo in

• Zakonom o dohodnini (ZDoh-2; Uradni list RS, øt. 117/2006).
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Podroœje delovanja zavarovalnic ureja:

Zakon o zavarovalniøtvu (ZZavar-UPB2; Uradni list RS, øt. 109/2006).

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike

Slovenije se izvaja na podlagi doloœb:

• Zakona o carinski sluæbi (ZCS-1; Uradni list, øt. 56/1999) in

• Uredbe o merilih in kriterijih za doloœitev delovnih mest, za katera je obvezna

vkljuœitev v dodatno pokojninsko zavarovanje (Uradni list RS, øt. 56/2003).

Prvi pokojninski sklad se izvaja na podlagi doloœb: 

• Zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju

pooblaøœenih investicijskih druæb (ZPSPID; Uradni list RS, øt. 50/99),

• Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o Prvem pokojninskem skladu

Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaøœenih investicijskih druæb

(UPSPID-A; Uradni list RS, øt. 58/02),

• Zakona o dopolnitvah Zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike

Slovenije in preoblikovanju pooblaøœenih investicijskih druæb (UPSPID-B;

Uradni list RS, øt. 61/04),

• Sploønih pogojev dodatnega pokojninskega zavarovanja PPS – zamenjava za

pokojninske bone z dne 9. 6. 2004, ki jih je sprejel pristojni organ Kapitalske

druæbe.

3.3 Pokojninska reforma

Ministrstvo za delo, druæino in socialne zadeve je 25. septembra 2009 objavilo

predlog pokojninske reforme Modernizacija pokojninskega sistema v Republiki

Sloveniji: Varna starost za vse generacije.4

1. januarja 2015 naj bi v Republiki Sloveniji zaœel veljati nov sistem pokojninskega

in invalidskega zavarovanja, v katerega bodo vkljuœeni vsi zavarovanci, ki so

rojeni leta 1960 ali pozneje oziroma bodo na dan 1. januarja 2015 stari manj kot

55 let. Temeljil bi na naœelu veœstebernega sistema, in sicer bi ga sestavljali:

• niœelni steber (zero pillar) – univerzalni dræavljanski prihodek,

• I. steber (first pillar) – obvezno pokojninsko zavarovanje, 

• II. steber (second pillar) – obvezno dodatno in prostovoljno dodatno

pokojninsko zavarovanje,

• III. steber (third pillar) – varœevanja in zavarovanja.

Niœelni sistem na podlagi temeljnih naœel prerazporeditve in solidarnosti

zagotavlja pravico do univerzalne pokojnine, s katero se prepreœuje revøœina in

zagotavlja osnovna socialna varnost za primer starosti. Upraviœenec je

zavarovanec, ki je dopolnil 65 let, ob pogoju, da je bil leta 2015 star 55 let ali
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manj (od letnika 1960 naprej) in je bil na dan 1. januarja 2015 vkljuœen v shemo

NDC prvega pokojninskega sistema. 

Viøina univerzalne pokojnine na dan 1. januarja 2015 bi znaøala 40 odstotkov

minimalne plaœe v RS na isti dan. Univerzalna pokojnina se usklajuje enkrat letno

z rastjo cen æivljenjskih potrebøœin. Sredstva za financiranje niœelnega stebra se

zagotavljajo iz doloœenega dela prispevkov za pokojninsko zavarovanje, razlika

med prihodki od prispevkov in odhodki za univerzalne pokojnine se krije iz

dræavnega proraœuna.

V okviru prvega stebra je vpeljana shema navideznih raœunov (NDC), na

podlagi katere ima vsak zavarovanec pri zavodu vzpostavljen osebni navidezni

raœun. Shema (NDC) sicer temelji na dokladnem sistemu, vendar pa zagotavlja

pregledno dokumentiranje vplaœanih prispevkov in doloœitev vsote premoæenja,

ki je podlaga za odmero pravic. Vplaœani prispevki se indeksirajo enkrat letno, 

in sicer glede na rast realnih plaœ.

Pogoj za pridobitev pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja NDC je, 

da zavarovanec dopolni 65 let. Zavarovancu se nato zagotavlja pokojnina v viøini,

ki se na dan uveljavitve pravic izraœuna na podlagi dokumentiranega nabranega

pokojninskega bogastva v skladu z aktuarskimi naœeli. Pokojnine se valorizirajo

enkrat letno na podlagi t. i. øvicarske formule (50 % sprememba cen æivljenjskih

potrebøœin in 50 % rast plaœ).

V okviru sheme NDC bi se v obsegu nepolne indeksacije v smislu vezave na

realne gospodarske kategorije (glej zgornji odstavek) zagotavljal tudi t. i. rezervni

demografski sklad, ki zagotavlja vzdrænost sistema v primeru spremenjenih

demografskih in gospodarskih razmer. Z rezervnim demografskim skladom bi

upravljala Kapitalska druæba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., pri

œemer bi celotno osnovno premoæenje druæbe (razen tistega, ki je potrebno za

zagotovitev kapitalske ustreznosti v zvezi z dejavnostjo izvajanja pokojninskih

varœevanj znotraj drugega in tretjega stebra) preølo v ta sklad. Celotno

premoæenje se mora nujno upravljati po naœelih globalne portfeljske razprøitve

naloæb. Jasno je treba opredeliti naloæbeno politiko rezervnega demografskega

sklada in oblikovati nadzorni odbor, ki bedi nad naloæbeno politiko.

Invalidsko zavarovanje bo zahtevalo sistemsko loœitev pokojninskega

zavarovanja in invalidskega zavarovanja in ob tem natanœno loœitev pravic iz

pokojninskega in pravic iz invalidskega zavarovanja, saj sistem NDC tega ne

pokriva.

Drugi in tretji steber pokojninskega sistema bi ohranila lastnosti vzpostavljene v

fazi modernizacije, in se ne bi bistveno spreminjala.5
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4 Æivljenjsko zavarovanje

Æivljenjsko zavarovanje je osebno zavarovanje, ki se nanaøa na zavarovanje za

nevarnosti, ki pretijo œloveku, njegovemu æivljenju in integriteti. Temelji na

negotovosti trajanja œlovekovega æivljenja. Gre torej za zavarovanje œlovekovega

æivljenja za primer pogodbenega dogodka in za obdobje, za katero je zavarovanje

sklenjeno. Ta dogodek so lahko smrt zavarovanca, doæivetje doloœene starosti ali

pa iztek obdobja, v katerem lahko nastopi ena od omenjenih okoliøœin. Œe

zavarovalni primer nastane v pogodbenem roku, je zavarovalnica dolæna izplaœati

zavarovancu oziroma doloœenemu upraviœencu zavarovalno vsoto.6

4.1 Pozitivni uœinki æivljenjskega zavarovanja

Æivljenjsko zavarovanje je pomembno povsod po svetu - tako v razvitih

ekonomijah kot tudi v dræavah v razvoju. V sploønem pa velja pravilo, da bolj kot

je dræava razvita, veœjo vlogo ima æivljenjsko zavarovanje v njeni ekonomiji.

Predvsem je treba videti veœplastnost pozitivnih uœinkov æivljenjskega zavarovanja,

saj le-to vpliva tako na posameznika kot tudi na gospodarstvo kot celoto.7

Æivljenjsko zavarovanje ima tako z vidika posameznika in dræave kot tudi z vidika

gospodarskega razvoja veliko prednosti:8

• Æivljenjsko zavarovanje izboljøuje posameznikovo finanœno varnost. To pomeni,

da zmanjøuje skrbi ob izpadu zavarovanœevega dohodka, spodbuja

posameznika, da varœuje, in izboljøuje kreditne pogoje za posojilojemalce ter

poslediœno zmanjøuje tveganje.

• Zavarovalnice lahko na podlagi æivljenjskega zavarovanja ponudijo boljøe

kreditne pogoje, pri œemer se zmanjøa tveganje. Minimizirajo se tudi finanœne

motnje pri poslih, ki jih povzroœi smrt vodilnih usluæbencev in lastnikov.

• S staliøœa dræave lahko reœemo, da æivljenjsko zavarovanje olajøa njeno breme

pri zagotavljanju socialne varnosti dræavljanov in pri vzdræevanju upokojencev,

saj obstaja med socialnimi izdatki in premijami za æivljenjsko zavarovanje

negativna korelacija.

• Æivljenjsko zavarovanje vpliva tudi na gospodarski razvoj, saj zavarovalnice

prek premij æivljenjskega zavarovanja zberejo ogromno kapitala, ki je

pomemben pri podpiranju investiranja in razvoja nacionalnega gospodarstva. 

V tem pogledu deluje æivljenjsko zavarovanje kot finanœni posrednik med

varœevalci (zavarovanci) in investitorji.

Posamezni zavarovalec pa svoje æivljenjsko zavarovanje uporablja tudi:9

• za zagotovitev dodatne pokojnine,

• kot poseben sklad za øolanje otrok,

Zavarovalniøtvo 65

6 Bijeliå, M.: Zavarovanje in pozavarovanje, Art agencija, Ljubljana, 1998, str. 214.
7 Budimir, M.: Priroœnik za æivljenjsko zavarovanje s pravnimi osnovami, Uradni list RS, Ljubljana, 2008, str. 24.
8 Budimir, M.: op. cit., str. 24.
9 Budimir, M.: op. cit., str. 30.



• kot varnostni sklad za nepredvidene izdatke v prihodnosti – socialna varnost,

• kot zavarovanje obveznosti ob najetju hipotekarnih in drugih kreditov,

• kot davœno ugodnejøe varœevanje.

Katero æivljenjsko zavarovanje bo zavarovalec izbral, je odvisno od namena, ki ga

æeli doseœi s tem zavarovanjem, oziroma od tega, za kaj æivljenjsko zavarovanje

potrebuje. Ob najetju hipotekarnega posojila bo zavarovalec sklenil æivljenjsko

zavarovanje, pri katerem bo minimalna zavarovalna vsota za primer smrti enaka

vrednosti obveznosti iz zavarovalne pogodbe. Œe pa zavarovalec hoœe davœno

ugodnejøo obliko varœevanja, ne potrebuje velikih zavarovalnih vsot, saj si æeli,

da se veœji del premije ustrezno oplemeniti. Predvsem pa moramo poudariti

pomen æivljenjskega zavarovanja za zagotavljanje dodatne pokojnine in socialne

varnosti posameznika.

Iz podatkov demografsko-socialne statistike Statistiœnega urada Republike

Slovenije je razvidno, da se slovensko prebivalstvo stara.10 Oseb, starih 65 let ali

veœ, je namreœ æe 16,4 odstotka vsega prebivalstva. Pojav staranja se je zaœel v

sredini 20. stoletja, konec leta 2008 je znaøala povpreœna starost moøkega v

Sloveniji 39,6 leta, povpreœna starost æenske pa 42,9 leta.

Staranje prebivalstva in upad zaposlenosti starejøih (od 55 do 64 let) predstavlja

za Evropo tudi enega od najveœjih ekonomskih in socialnih izzivov prihodnosti. 

V Sloveniji je bilo leta 2007 zaposlenih le 32,8 odstotka starejøih, odstotek pa se

øe zmanjøuje. 

Intenziteta staranja prebivalstva se kaæe tudi s poveœevanjem øtevila prejemnikov

pokojnin - leta 2008 je bilo uæivalcev vseh vrst pokojnin 551.258. Prav tako se z

daljøanjem æivljenja podaljøuje tudi œas prejemanja pokojnine. Leta 2008 je znaøala

povpreœna doba prejemanja starostne pokojnine æe 20 let in 10 mesecev za

æenske ter 16 let in 4 mesecev za moøke.

Glede na poveœano intenzivnost staranja prebivalstva v Sloveniji se je poveœalo

tudi povpraøevanje po moænostih za oskrbo ali bivanje v domovih za ostarele.

Leta 2008 se je øtevilo varovancev v domovih za starejøe v primerjavi z letom

2007 poveœalo skoraj za desetino. V domovih je prebivalo 15.235 oseb vseh

starosti, od tega 74,7 odstotka æensk in 25,3 odstotka moøkih.

Iz raziskave, ki je predstavljena v prispevku, je razvidno, da si veœina vpraøanih

æeli preæivljati starost aktivno. Kruta resniœnost pa je, da se veœina starostnikov v

tem obdobju sooœa s posledicami razliœnih zdravstvenih teæav. 

Gorazd Bernard Stokin, dr. med. v svojem œlanku11 poudarja, da je visoka starost

glavni dejavnik za razvoj Alzheimerjeve demence, saj lahko na podlagi javno
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dostopnih demografskih projekcij Statistiœnega urada Republike Slovenije glede

staranja prebivalstva v Sloveniji predvidimo, da bomo imeli leta 2020 najmanj

21.000 bolnikov s tovrstno demenco. Predvideni najmanj 40-odstotni porast

bolnikov v manj kot dveh desetletjih sledi priœakovanemu porastu deleæa

prebivalcev, starejøih od 65 let, in predvideva precejønje zviøanje æe tako visokih

stroøkov, vezanih na oskrbo in zdravljenje bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo.

Na podlagi izraœunov, opravljenih v sosednji Italiji in v drugih evropskih dræavah,

znaøa letni stroøek oskrbe in zdravljenja posameznega bolnika z Alzheimerjevo

boleznijo v Evropi povpreœno 18.000 evrov. 

Iz navedenih podatkov izhaja, da se moramo zavedati, da starost ni zmeraj samo

mirna in varna, paœ pa se lahko v tem obdobju sreœamo z razliœnimi finanœnimi

obremenitvami, kot so visoki stroøki zdravljenja v bolniønicah, stroøki oskrbovanja

v domovih za starejøe, odplaœevanje hipotekarnih posojil na nepremiœnine in

podobno. Poslediœno bi lahko s svojimi nizkimi pokojninskimi prejemki postali

finanœno breme svojim bliænjim in njihovim druæinam ter jim tako dodatno oteæili

preæivetje.

Naloæbeni portefelj za varno starost je lahko razprøen na veœ vrst dolgoroœnega

varœevanja. 

4.2 Oblike æivljenjskega zavarovanja

Glavna prednost æivljenjskega zavarovanja je poleg raznovrstnosti in prilagajanja

æeljam in ciljem zavarovalca tudi v dvojni funkciji, saj je zavarovalec poleg tega,

da varœuje, tudi zavarovan.

Æivljenjsko zavarovanje se deli na veœ oblik.12

Na eni strani imamo kapitalsko æivljenjsko zavarovanje, pri katerem gre za

izplaœilo s pogodbo dogovorjene zavarovalne vsote oziroma kapitala v enkratnem

znesku. Sem se uvrøœajo æivljenjsko zavarovanje:

• za primer smrti,

• za primer doæivetja,

• za primer doæivetja in smrti,

• na toœno doloœen rok,

• za zavarovanje dote in

• z naloæbenim tveganjem.

Na drugi strani pa imamo rentno zavarovanje, pri katerem zavarovalnica

ponavljajoœe se izplaœuje dogovorjene zavarovalne vsote oziroma rente. Sem sodijo:

• doæivljenjske rente in

• zaœasne rente.
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Druga delitev æivljenjskega zavarovanja temelji na øtevilu oseb, ki se zavarujejo,

poznamo pa kolektivno in individualno zavarovanje. Kolektivno zavarovanje je

tisto, pri katerem je z eno polico zavarovanih veœ oseb ali skupina oseb (na

primer skupina delavcev pri doloœenem delodajalcu), pri individualnem

æivljenjskem zavarovanju pa je z eno polico zavarovana ena oseba.

V nadaljevanju so na kratko predstavljene naslednje oblike æivljenjskega

zavarovanja:13

• zavarovanje za primer smrti (riziœno æivljenjsko zavarovanje),

• zavarovanje za primer doæivetja,

• meøano æivljenjsko zavarovanje,

• naloæbeno æivljenjsko zavarovanje in

• rentno zavarovanje.

4.2.1 Zavarovanje za primer smrti oziroma riziœno
æivljenjsko zavarovanje

Riziœno æivljenjsko zavarovanje (imenovano tudi terminsko æivljenjsko

zavarovanje) je oblika æivljenjskega zavarovanja, pri katerem se zavarovanec za

dogovorjeno dobo zavaruje za primer smrti. Œe zavarovanec umre pred iztekom

zavarovalne pogodbe, zavarovalnica izplaœa upraviœencu dogovorjeno

zavarovalno vsoto za primer smrti. V nasprotnem primeru - torej œe zavarovanec

preæivi dogovorjeno zavarovalno dobo - zavarovalna druæba nima do upraviœenca

nobenih obveznosti. Ta oblika zavarovanja ne vsebuje varœevalne komponente in

se najveœkrat povezuje z najemom banœnega kredita. Njena raba je bolj sploøna in

nadomeøœa izpad prihodkov umrlega upraviœencem. Namenjena je torej zaøœiti

druæinskih œlanov ali drugih bliænjih, ki bi bili ob smrti zavarovane osebe

obremenjeni s pokrivanjem nastalih obveznosti iz posojilne pogodbe.

4.2.2 Zavarovanje za primer doæivetja

Zavarovanje za primer doæivetja doloœene starosti se v praksi uporablja zelo

redko. Pri tej vrsti zavarovanja se zavarovalnica obveæe, da bo zavarovancu po

preteku zavarovalne dobe izplaœala dogovorjeno vsoto, œe bo takrat øe æiv. Œe pa

zavarovanec umre pred potekom zavarovalne dobe, vse obveznosti zavarovalnice

prenehajo. V takønem primeru je prisotno tudi varœevanje.

4.2.3 Meøano æivljenjsko zavarovanje

Meøano æivljenjsko zavarovanje je najbolj razøirjena oblika med æivljenjskimi

zavarovanji, saj zdruæuje zavarovanje za primer smrti in primer doæivetja. To

pomeni, da upraviœenec iz police æivljenjskega zavarovanja dobi dogovorjeno

zavarovalno vsoto tako ob smrti zavarovanca kot tudi ob njegovem doæivetju. 
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Pri tem zavarovanju se prepletata zavarovalna in varœevalna funkcija. Zavarovalni

del zavarovanja je del, na podlagi katerega so zavarovanci zavarovani za primer

smrti (naravne ali nezgodne), drugi del zavarovanja pa je varœevalni del police.

Praviloma se veœji del premije, ki jo plaœuje zavarovalec, usmerja v varœevanje in

tako se v zavarovalnem obdobju zbirajo denarna sredstva, ki ob koncu

zavarovanja pripadajo upraviœencu, ki je naveden na polici. Kam in kako se

nalaga ta del premije, je odvisno od viøine sredstev, ki se zberejo med

zavarovanjem. Pri meøanem æivljenjskem zavarovanju je varœevalni del naloæen v

tako imenovani kritni sklad oziroma kritno premoæenje. Sklad predstavlja izjemno

konzervativne naloæbe, ki so usmerjene predvsem v obveznice naøe dræave in

tudi v obveznice drugih uglednih in stabilnih dræav. Izbor in obseg naloæb sta

striktno omejena z namenom zagotoviti varnost. Upoøtevajoœ zakonske omejitve,

zavarovalnica sama oblikuje lastni kritni sklad glede na odloœitve, ki jih poprej

sprejmejo njeni naloæbeni analitiki. Tako z vidika donosnosti ne moremo trditi, da

je meøano æivljenjsko zavarovanje ena izmed boljøih naloæb, saj so predvideni

letni donosi pri tej vrsti zavarovanja gibljejo od 3 do 4 odstotke, kar ne pokriva

ali komaj pokriva letno rast inflacije, hkrati pa ni mogoœe priœakovati

plemenitenja kapitala, saj te naloæbe niso tvegane in poslediœno ne tako donosne.

Lahko bi trdili, da je ta oblika zavarovanja namenjena zelo konzervativnim

vlagateljem, ki jim je najpomembejøa varnost in niso naklonjeni tveganju. Tako

skupaj naloæeni kapital predvsem pomaga ohranjati korak z inflacijo.

4.2.4 Naloæbeno æivljenjsko zavarovanje

Pri tej obliki æivljenjskega zavarovanja zavarovalci prevzamejo naloæbeno

tveganje, zavarovalna vsota pa se spreminja z indeksom, na katerega je

zavarovanje vezano. Najpogostejøa vezava je borzni indeks ali pa indeks

naloæbenega portfelja, ki ga zavarovalnica sama oblikuje. 

Z zavarovalnim delom je zagotovljena socialna varnost dediœev zavarovalne

police, sredstva iz naloæbenega dela pa se nalagajo v izbrane investicijske sklade.

Donosi so ponavadi viøji kot pri meøanem æivljenjskem zavarovanju, vendar pa

pri tem ne smemo pozabiti, da pretekli donosi investicijskih skladov ne

zagotavljajo enakih donosov v prihodnosti. Posebnost teh zavarovanj je, da

zavarovalec sam prevzema naloæbeno tveganje. To je tudi razlog, da izplaœila ob

doæivetju niso zagotovljena. Edino zagotovljeno izplaœilo je izplaœilo ob smrti

zavarovanca v viøini dogovorjene zavarovalne vsote oziroma vrednosti

premoæenja, œe je ta viøja od dogovorjene zavarovalne vsote za primer smrti. 

Zavarovalec plaœuje premijo in dokler s plaœili ne doseæe izbrane zavarovalne

vsote, je del premije namenjen za zavarovanje, za preostali del, ki je zmanjøan za

vstopne in upravljalske stroøke, pa zavarovalnica kupuje toœke izbranega

investicijskega sklada. Kolikøen del posamezne meseœne premije je namenjen za

zavarovalno vsoto, kolikøen pa za nakup toœk investicijskega sklada,

zavarovalnica izraœuna vsak mesec sproti. Ko privarœevana sredstva doseæejo
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vrednost zavarovalne vsote, se premija v celoti nalaga le v investicijske sklade. 

Pri viøjih donosih investicijskih skladov se bodo sredstva na investicijskem raœunu

v viøini zavarovalne vsote nabrala prej.

Danes zavarovalnice ponujajo razliœne investicijske sklade oziroma koøarice

skladov, ki imajo razliœno strukturo naloæb in stopnjo tveganja. Za dolgoroœno

naloæbeno zavarovanje je bolj smiselno izbrati primerno delniøko usmerjene

sklade, za kratkoroœne investicije pa bolj konzervativne meøane ali obvezniøke

sklade. Boljøe naloæbeno zavarovanje omogoœa tudi izbiro veœ investicijskih

skladov hkrati ali menjavo skladov v œasu zavarovalne dobe. To je smiselno

predvsem pri dolgoroœnem naloæbenem zavarovanju, pri katerem se denarna

sredstva iz bolj tveganih delniøkih skladov v zadnjih letih zavarovanja postopno

preusmerjajo v obvezniøke, da bi se izognili izgubam ob morebitnih padcih na

borzah.

4.2.5 Rentno zavarovanje

Rentno zavarovanje je pogodba, na podlagi katere se zavarovalnica obveæe, 

da bo kot protiobveznost za vplaœane premije zavarovancu ob njegovi smrti ali

ob doæivetju doloœenega datuma izplaœala doloœeno vsoto ali rento.  Rentno

zavarovanje je drugaœe kot æivljenjsko namenjeno kot zavarovanje pred izpadom

dohodka, in sicer predvsem tistim, ki jim je dano dolgo æivljenje. Razlika med

meøanim æivljenjskim zavarovanjem in rentnim zavarovanjem je v bistvu v tem,

da ob smrti zavarovanca v zavarovalnem obdobju pri meøanem æivljenjskem

zavarovanju upraviœenci dobijo izplaœano dogovorjeno zavarovalno vsoto z do

tedaj pripisanimi dobiœki, pri rentnem zavarovanju pa samo dogovorjeno vsoto

brez pripisanih dobiœkov. Renta je dohodek (ponavadi meseœni), ki ga

posameznik obiœajno pridobi med upokojitvijo na podlagi imetja kapitala,

nepremiœnin ali poprejønjih vplaœil v finanœne ustanove.

Zavarovalnica prav tako kot pri meøanem æivljenjskem zavarovanju upravlja

zbrana sredstva, v skladu z zakonskimi doloœili, zato je tudi pri tej vrsti

zavarovanja politika upravljanja konzervativna, poslediœno pa so nizki tudi

donosi. Ob izteku zavarovalne dobe se zavarovanec lahko odloœi za enkratno

izplaœilo, za omejeno ali dosmrtno izplaœevanje rente oziroma za kombinacijo

navedenega. Œe pa zavarovanec umre æe pred iztekom zavarovalne dobe,

zavarovalnica njegovim dediœem skupaj s pripisanimi dobiœki izplaœa sredstva, 

ki so bila do takrat vplaœana. 

Loœimo doæivljenjsko in zaœasno rento.14 V primeru sklenitve doæivljenjske rente

se le-ta izplaœuje do konca zavarovanœevega æivljenja. Lahko se odloœimo za:

• takojønjo doæivljenjsko rento z ali brez zajamœene dobe izplaœevanja z

enkratnim plaœilom premije, ki je namenjena vsem, ki æelijo prejemati
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doæivljenjsko rento takoj po vplaœilu enkratne premije. Zavarovanec lahko

izbere doloœeno zajamœeno obdobje izplaœevanja rente, med katerim je renta v

primeru smrti zavarovanca dedna in se izplaœuje upraviœencem do konca

dogovorjene zajamœene dobe. Pri tej vrsti rente je zavarovanec od prvega

zavarovalnega leta dalje upraviœen do udeleæbe na dobiœku.

• Odloæena doæivljenjska renta z ali brez zajamœene dobe izplaœevanja je

namenjena tistim zavarovancem, ki imajo sredstva za enkratno plaœilo premije,

doæivljenjsko rento pa æelijo prejemati po doloœeni odloæeni dobi, ki traja od 

1 do 40 let. Œe zavarovanec med odloæeno dobo umre, se upraviœencu povrne

vplaœana premija. Zavarovanec lahko izbere doloœeno zajamœeno dobo

izplaœevanja rente, œe umre pa se renta do konca izplaœuje upraviœencem.

Zavarovanec je upraviœen do udeleæbe dobiœka v odloæeni dobi in tudi v

obdobju izplaœevanja rente, do tega dobiœka pa je upraviœen tudi zavarovanec,

ki namesto vplaœila enkratne premije med odloæeno dobo plaœuje obroœno, 

in sicer meseœno, polletno, letno.

V primeru sklenitve zavarovanja œasovno dogovorjene rente, finanœne rente ali

zaœasne rente, zavarovalnica izplaœuje rento le dogovorjeno œasovno obdobje 

(od 1 do 20 let), po preteku tega obdobja pa nima do zavarovanca veœ nobenih

obveznosti. Zavarovalnica izplaœuje rento fiksno øtevilo let ne glede na to, ali je

zavarovanec æiv ali ne. Zavarovanec se lahko odloœi, da zaœne prejemati œasovno

omejeno rento takoj po vplaœilu enkratne premije ali pa za prejemanje rente po

doloœeni odloæeni dobi. Ta oblika rentnega zavarovanja je po vsebini podobna

rentnemu varœevanju, ki ga ponujajo banke, in je namenjena predvsem

øtipendijam in drugim oblikam financiranja otrok. 

4.3 Kaj je treba vedeti pred sklenitvijo æivljenjskega
zavarovanja

Pred samo sklenitvijo æivljenjskega zavarovanja je treba pregledati celotno

ponudbo vseh slovenskih zavarovalnic, ponudbe med seboj primerjati in se øele

nato odloœiti za najprimernejøo. Pri tem je treba upoøtevati veœ parametrov:15

• varnost prihrankov,

• donosnost,

• likvidnost,

• fleksibilnost naloæb,

• davœno ugodnost,

• zaøœito pred inflacijo,

• velikost zavarovalne vsote,

• stroøke æivljenjskega zavarovanja.

Varnost naloæbe je pri vsaki obliki varœevanja zelo pomembna. Nad pravilnostjo

poslovanja zavarovalnic in med drugim tudi nad ustreznostjo kritnega sklada
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bedita Agencija za zavarovalni nadzor in zakonodaja. Agencija je nadzorni organ,

ki predpisuje, nadzoruje in v skrajnih primerih tudi kaznuje poslovanje institucij

slovenskega zavarovalniøtva. Zakonodaja pa med drugim predpisuje tudi redno

revidiranje poslovnih izkazov zavarovalnic, ki ga opravi poslovno in interesno

neodvisna revizijska hiøa, ki mora v skladu z zakonom in zahtevanimi poroœili o

poslovanju izdati revizijsko mnenje o izpolnjevanju zahtevanih kriterijev. Iz tega

bi lahko sklepali, da so denarna sredstva, vloæena v æivljenjsko zavarovanje pri

naøih zavarovalnicah, varna, saj gre za izloœeno premoæenje.

Donosnost naloæb je vedno v obratnem sorazmerju z njihovo varnostjo. To

pomeni, da bolj kot se bomo nagibali k varni naloæbi, manj donosa nam bo ta

prinaøala. Œe se odloœimo za dolgoroœno varœevanje, je smiselno, da prevzamemo

tudi nekaj veœ tveganja kot pri varœevanju za krajøe ali srednje dolgo obdobje.

Tudi zavarovalnice ponujajo kot æivljenjsko zavarovanje, za katero velja, da ni

tvegano, predvsem meøano in rentno zavarovanje, pri katerem se sredstva

zavarovalcev nalagajo v skladu z zakonskimi doloœili. Naloæbeno æivljenjsko

zavarovanje, ki je pri nas zadnja leta v ospredju, pa sodi med bolj tvegana

æivljenjska zavarovanja.

Vsa sredstva zavarovancev se nalagajo v skladu z zakonskimi doloœili, pri œemer

se pri æivljenjskem zavarovanju, pri katerem zavarovanec ne prevzema

naloæbenega tveganja, uporabljajo naloæbene omejitve v skladu z Zakonom o

zavarovalniøtvu – Zzavar.

Likvidnost naloæb pomeni, kako hitro lahko pridemo do naøih prihrankov

oziroma kako hitro lahko naøe prihranke dobimo nazaj na naø transakcijski raœun

v prosto upravljanje oziroma jih pretvorimo v gotovino. Œe sklenemo meøano

æivljenjsko zavarovanje, je odkup ponavadi mogoœ øele po dveh ali treh letih

(odvisno od zavarovalnih pogojev zavarovalnic), a øe to le v izjemnih primerih,

kot so izselitev iz dræave, razveza, brezposelnost in podobno. Odkup pri

naloæbenem æivljenjskem zavarovanju ponavadi ni omejen na takøna doloœila. 

V zavarovalnih pogojih morajo biti navedeni pogoji, ob katerih sme sklenitev

zavarovanja zahtevati odkup in naœin izraœuna odkupnih vrednosti. Zavarovalnice

ponavadi navajajo odkupne vrednosti v obliki tabel, ki jih priloæijo zavarovalni

polici.

Pri fleksibilnosti naloæb se bomo omejili predvsem na prenos sredstev med

skladi pri varœevalnem delu æivljenjske police. Pri meøanih æivljenjskih policah je

znano, da je varœevalni del premije naloæen v skrajno konzervativno naloæbeno

strategijo, ki je samo ena. Zato lahko reœemo, da je meøano æivljenjsko

zavarovanje neprilagodljivo v smislu fleksibilnosti naloæb.

Nasprotno pa velja za naloæbeno æivljenjsko zavarovanje. Prenos sredstev med

skladi zavarovalcem omogoœa, da se lahko v razliœnih æivljenjskih razmerah
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odloœijo za viøjo ali niæjo stopnjo tveganja oziroma da sredstva prenesejo iz manj

donosnega sklada v donosnejøega ali obrnjeno.  

Œe se zavarovalec odloœi skleniti naloæbeno æivljenjsko zavarovanje, je zelo

pomembno, da se prej pozanima, ali je mogoœe v zavarovalni dobi sredstva

prenaøati iz sklada v sklad oziroma ali so ta lahko razprøena v veœ skladih hkrati

ter kolikøne stroøke obraœunava zavarovalnica za prenose. Nekatere zavarovalnice

pri prenosu sredstev ne zaraœunajo nobenih stroøkov, pri œemer je øtevilo

prenosov poljubno. Pri drugih zavarovalnicah, denimo, morata, preden se lahko

izvrøi prenos denarnih sredstev, najprej preteœi dve leti od vplaœila prve premije.

Spet tretje zahtevajo, da se je treba æe na zaœetku odloœiti za enega od treh

skladov in v njem vztrajati do konca zavarovalne dobe. 

Podroœje æivljenjskih zavarovanje ureja naslednja davœna zakonodaja:

• Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov,

• Zakon o davku na dodano vrednost,

• Zakon o dohodnini in

• Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. 

Davœna zakonodaja predvideva nekatere oprostitve. Tako se dohodnina ne

plaœuje od dohodka iz æivljenjskega zavarovanja, ki je sklenjeno za primer smrti,

in se dohodek iz tega zavarovanja izplaœa zaradi smrti osebe. Zavarovanec je

oproøœen plaœila dohodnine tudi tedaj, ko so skupaj izpolnjeni trije pogoji: 

• œe nastopi pravica do izplaœila zavarovalne vsote po preteku desetih let od

dneva sklenitve zavarovanja,

• œe sta sklenitelj zavarovanja in upraviœenec do zavarovalne vsote ena in ista

oseba,

• œe ni bila podana zahteva za izplaœilo odkupne vrednosti pred potekom

desetih let, torej œe zavarovanec ni zaprosil za predujem (tukaj se lepo vidi

slabost odkupa ali predujma z davœnega vidika).

Œe je zavarovanje sklenjeno za dobo, krajøo od desetih let, ali œe ga prekinemo

pred potekom desetih let, je treba plaœati 6, 5-odstotni davek od prometa

zavarovalnih poslov. 

Zaøœita pred inflacijo. Poznamo tudi opcijsko zavarovanje padca vrednosti –

indeksacijo. Pri indeksaciji je vedno doloœena spodnja meja, pri kateri se ta

opravi. Najveœkrat je dogovorjeno, da se poviøajo zavarovalne vsote osnovnega

zavarovanja in dodatnih zavarovanj za odstotek, za katerega se je poveœal letni

indeks drobnoprodajnih cen ali cen osnovnih æivljenjskih potrebøœin, ki ga je

najpozneje en mesec pred poviøanjem objavil slovenski statistiœni urad oziroma

ustrezen tuji statistiœni urad. Glede na to, da je ob poviøanju zavarovalne vsote

zavarovanec starejøi, preostala zavarovalna doba pa krajøa, se pripadajoœa premija

za poviøano zavarovalno vsoto sorazmerno bolj zviøa kot zavarovalna vsota.
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Zaradi nesorazmerno visokega uœinka ob koncu zavarovalne dobe se indeksacija

proti koncu zavarovanja ponavadi prekine. 

Na velikost zavarovalne vsote najbolj vplivajo naslednji dejavniki:

• dohodki zavarovalca,

• æivljenjski poloæaj zavarovalca,

• osebe, ki so odvisne od dohodkov zavarovalca,

• æe ustvarjeni kapital zavarovalca,

• kreditne in druge obveznosti zavarovalca.

Sploøno priporoœilo za minimalno potrebno viøino zavarovalne vsote pri

æivljenjskem zavarovanju je vezano na zaøœito dohodkov in se ponavadi

priporoœa tistim, katerih smrt bi povzroœila, da bi njihovi bliænji zdrsnili po

socialni lestvici.

Stroøki pri æivljenjskem zavarovanju, ki bremenijo zavarovalca, se razdelijo v tri

skupine:

• sklepalni stroøki (alfa stroøki) so stroøki so namenjeni prodajni mreæi v obliki

provizij zastopnikom in posrednikom, nadalje so to stroøki prodajnih prostorov,

stroøki notranjih sluæb, vezani na prodajo (vodenje, izobraæevanje zastopnikov,

reklame, razvoj produktov), nazadnje pa so to øe stroøki za zdravniøke preglede

in police;

• stroøki vplaœil (beta stroøki) nastanejo zaradi stroøkov poloænic in trajnikov, 

ki jih zavarovalnica poravna pri banki;

• upravni stroøki (gama stroøki) so namenjeni pokrivanju drugih stroøkov, kot so

korespondenca s strankami, spreminjanje pogodb, razliœni izraœuni,

pozavarovanje, odkupne vrednosti, poravnava økod v primeru smrti, doæivetja,

poroke, invalidnosti, stroøki letnih poroœil in podobno.

Zavarovalnice so v skladu z Zakonom o zavarovalniøtvu ob sklenitvi zavarovanja

dolæne zavarovalcu predstaviti stroøke.

4.4 Kdo potrebuje æivljenjsko zavarovanje

Pred sklenitvijo æivljenjskega zavarovanja mora vsak posameznik dobro premisliti

ali tako obliko dolgoroœnega zavarovanja sploh potrebuje. 

Prebivalstvo se po tipih in potrebi po æivljenjskem zavarovanju deli v naslednje

skupine:16

• Otroci - Otrok je odvisen od svojih starøev in ne obratno, saj otrokova smrt

nima finanœnega uœinka na poloæaj druæine. Tako v veœini primerov ne obstaja

razlog, da bi imel otrok sklenjeno æivljenjsko zavarovanje.

• Samski – Mladi odrasli se v œasu prve zaposlitve œutijo zelo samostojne in

samozadostne in v veœini primerov njihova smrt resniœno ne pomeni velikega
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finanœnega bremena za druæino. Tako mladi samski ljudje æivljenjskega

zavarovanja praviloma ne potrebujejo. Dobro in tudi treba pa je na stvar

pogledati øe z drugega zornega kota: v mladosti, ko smo øe zdravi, lahko

æivljenjsko zavarovanje sklenemo pod ugodnejøimi pogoji in za niæjo premijo.

Prav tako je treba vedeti, da na daljøe obdobje ustvarimo veœje donose.

Priporoœljivo je, da samski ljudje æivljenjsko zavarovanje sklenejo tudi, ko se

zadolæujejo (krediti za avtomobile, hipoteke za stanovanja), saj ob smrti dolgovi

bremenijo druæino, ali ko morajo skrbeti za svoje obolele starøe, sorodnike,

nepreskrbljene brate in sestre.

• Mladi pari – Mladi poroœeni pari brez otrok øe vedno malo œutijo potrebo po

sklenitvi æivljenjskega zavarovanja. Poloæaj se spremeni ob nakupu stanovanja,

avtomobila in drugem zadolæevanju. Takrat morata biti zakonca zavarovana za

toliko, da lahko, œe eden od njiju umre, preæiveli zakonec nadaljuje normalno

finanœno æivljenje. S poveœevanjem druæine postane potreba po æivljenjskem

zavarovanju neizogibna. Otrok je povsem odvisen od svojih starøev in œe ti

nimajo urejenega æivljenjskega zavarovanja, so posledice ob smrti enega ali

celo obeh starøev katastrofalne. Æivljenjsko zavarovanje mora biti sklenjeno za

takøno viøino, da otroci in preæiveli zakonec finanœno nemoteno æivijo naprej.

Zavedati se je treba tudi, da ob smrti obeh starøev mladoletnim otrokom

zavarovalnina ne more biti izplaœana neposredno, ampak se doloœi upravitelj,

ki denar upravlja skladno s potrebami osirotelih otrok.

• Druæina z otroki – Najpogostejøi razlog za sklenitev æivljenjskega zavarovanja

je prav nadomestitev izpada druæinskih prihodkov zaradi smrti. V takønem

primeru je namreœ treba zagotoviti, da bodo nepreskrbljeni otroci ali drugi

druæinski œlani, ki so odvisni od nas (stari starøi, invalidni sorodniki), øe naprej

uæivali spodoben æivljenjski standard, ki jim ga omogoœamo. Naslednji

pomemben razlog so dolgovi, ki zaradi naøe smrti ne bi bili odplaœani:

hipoteka, kredit za avtomobil, raœuni za zdravstvene storitve, pogrebni stroøki,

dolgovi na kreditnih karticah. Vse to lahko dodatno obremeni æe tako

prizadeto druæino. Z æivljenjskim zavarovanjem lahko poskrbimo, da druæina

dolgove poravna, ne da bi ji bilo treba prodati svoje premoæenje. Navsezadnje

pa predstavlja æivljenjsko zavarovanje tudi instrument za zasluæek in ustvarjanje

premoæenja.

• Samski starøi – V danaønjem œasu je vse veœ razvez in ob takem stresnem

trenutku je treba sprejeti veliko finanœnih odloœitev, vkljuœno s to, kaj narediti z

æivljenjskim zavarovanjem. Œe v zvezi ni otrok, je stvar zelo preprosta:

spremeni se samo upraviœenec za primer smrti, viøina kritja pa se prilagodi

novo nastalim razmeram. Œe pa so v zakonu tudi otroci, poskrbimo, da so ob

naøi smrti preskrbljeni. Ob razvezi se lahko potreba po æivljenjskem

zavarovanju celo poveœa. Po razvezi ponavadi dobi skrbniøtvo nad otroki eden

od zakoncev, drugi pa mora plaœevati preæivnino. V takønem primeru je treba

poskrbeti za æivljenjsko zavarovanje zakonca, ki nima skrbniøtva nad otroki, saj

ob njegovi smrti otroci ne bi veœ prejemali preæivnine.
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• Napredovanje v karieri – Zaposlitev na novem delovnem mestu lahko

pomeni nove zavarovalniøke potrebe. Œe se dohodek poveœa, je priporoœljivo

dvigniti tudi viøino premije æivljenjskega zavarovanja in tako ohraniti razmerje

med letnim dohodkom in viøino zavarovalnega kritja, saj veœji dohodki

veœinoma pomenijo drugaœen æivljenjski slog.

• Upokojenci – Ko otroci odrastejo in so krediti odplaœani, se potreba po

æivljenjskem zavarovanju zmanjøa. Æivimo lahko od prihrankov in ob smrti bo

ustvarjeno premoæenje verjetno zadostovalo za pokritje potreb partnerja. Œe pa

dediœem zapustimo veœje premoæenje, se lahko z æivljenjskim zavarovanjem

pokrijejo stroøki davkov na dediøœino.

5 Sklep

Prispevek bralca æe ob zaœetku seznani z rezultati raziskave o odnosu Slovencev

do pokojninskega varœevanja in same starosti. Iz teh izsledkov je razvidno, da

ljudje veœinoma slabo poznajo sedanjo ureditev pokojninskega sistema, sploh pa

se ne zavedajo, kakøne spremembe te ureditve se nam obetajo v prihodnosti.

Veœino namreœ skrbi, kako bodo preæiveli v trenutnih æivljenjskih razmerah in

varœujejo za dobrine, kot sta stanovanje in avtomobil, finanœne odloœitve o

starosti pa prestavljajo na nedoloœen œas v prihodnosti. To ima lahko za

posameznika in njegove bliænje tudi slabe posledice. 

Starøi so nas æe od malega vzgajali, da je treba v æivljenju varœevati, da si bomo

lahko kupili tisto, kar si æelimo. To se je nanaøalo predvsem na materialne

dobrine, kot sta avtomobil ali stanovanje. Nihœe pa nam ni razloæil, kako

pomembno je æe v mladih letih varœevati za starost. Iz omenjene raziskave je med

drugim razvidno tudi, da se veœina (predvsem mladih) sploh ne zaveda, kaj nam

prinaøajo napovedane reforme pokojninske ureditve, ali pa o njih ne vedo veliko.

Mnogo jih o varœevanju sploh ne razmiølja in zasluæeni denar raje porabijo za

druge namene – denimo za oblaœila, potovanja ipd. S tem seveda ni niœ narobe,

œe se obenem zavedajo, da je treba del zasluæka nameniti tudi za pokojninsko

varœevanje. 

Namen œlanka je s kratko predstavitvijo sedanje ureditve pokojninskega sistema

in napovedanih reform omogoœiti bralcu, da dobro premisli, ali je ustrezno

poskrbel za svojo in poslediœno za varno finanœno prihodnost svojih bliænjih. Œe

tega øe ni storil, se lahko o tej temi poglobljeno izobraæuje tudi samostojno in se

odloœi med veœ ponudniki razliœnih oblik dodatnega pokojninskega varœevanja.

Hkrati pa predstavlja zapisano tudi poziv zavarovalnicam, da naj v skladu z

izsledki omenjene raziskave, ki pravi, da 47 odstotkov Slovencev sploh øe ne

varœuje za starost, namenijo veœ pozornosti seznanjanju prebivalstva o potrebnosti
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dodatnega varœevanja za starost in pozitivnih uœinkih, ki jih tovrstno varœevanje

prinaøa. Pri tem naj zlasti poudarijo konkurenœno prednost æivljenjskega

zavarovanja pred drugimi oblikami dodatnega pokojninskega varœevanja, saj v

sebi zdruæuje dvojno funkcijo - varœevalno in zavarovalno.

Da bi zavarovalnice dosegle veœjo osveøœenost ljudi na tem podroœju, bi bilo

treba o pomembnosti varœevanja za starost z zavarovalniøkimi uricami

izobraæevati æe mladino od zadnjih razredov devetletke pa vse do øtudentov.

Posebno pozornost bi bilo treba nameniti maturantom, ki vstopajo v samostojno

æivljenje, in diplomantom, ki zaœenjajo svojo aktivno delovno dobo.

Zavarovalnice bi veliko storile tudi s tem, da bi bile prisotne pri izobraæevanju

mladih druæin v materinskih øolah ali s predstavitvenimi zloæenkami, ki bi bile del

novorojenœkovega paketa. Ob sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje bi

lahko organizirali izobraæevanja brezposelnih na to temo, saj se na æalost

marsikdo øele ob izgubi zaposlitve resno zamisli o pomenu prihrankov in o tem,

kaj se lahko zgodi na starost, œe prihrankom nimamo. Predvsem pa bi morale

zavarovalnice poveœati svojo izobraæevalno aktivnost in prisotnost v velikih

nakupovalnih centrih v œasu druæinskih praznikov meseca decembra, ko se ljudje

bolj zavedajo pomena druæine in so zato bolj dostopni za nasvete o tem, kako

ohraniti njeno finanœno varnost.
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Nova zakonodaja
Uradni list Republike Slovenije

(od 16. 9. 2009 do 15. 12. 2009)

77/2009 z dne 2. 10. 2009

3350 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku (ZKP-J), str. 10302.
3351 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dræavnem pravobranilstvu (ZDPra-C), str. 10305.

78/2009 z dne 5. 10. 2009

3386 Zakon o dodatnem davku od dohodkov œlanov
poslovodstev in nadzornih organov v œasu finanœne in
gospodarske krize (ZDDDŒPNO), str. 10493.

79/2009 z dne 9. 10. 2009

3438 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-A), str. 10622.

80/2009 z dne 13. 10. 2009

3540 Pravilnik o rednem letnem poroœanju revizijskih
druæb, str. 10842.

85/2009 z dne 30. 10. 2009

3787 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku na dodano vrednost (ZDDV-1B), str. 11341.
3788 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku na tonaæo (ZDTon-A), str. 11350.
3789 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
deviznem poslovanju (ZDP-2A), str. 11341.

86/2009 z dne 30. 10. 2009

3804 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu potroønikov (ZVPot-D), str. 11581.

88/2009 z dne 5. 11. 2009 

3879 Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja, str. 11865.

91/2009 z dne 13. 11. 2009

3980 Minimalna zajamœena donosnost na vplaœano œisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec
oktober 2009, str. 12133.



3984 Pravilnik o spremembi Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, str.
12150.

96/2009 z dne 27. 11. 2009

4177 Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
(ZDDPO-2D), str. 12701.

98/2009 z dne 4. 12. 2009

4284 Zakon o medicinskih pripomoœkih (ZMedPri), str. 13005.

100/2009 z dne 8. 12. 2009

4379 Sklep o spremembi Sklepa o kreditnih zavarovanjih, str. 13442.

103/2009 z dne 14. 12. 2009

4520 Minimalna zajamœena donosnost na vplaœano œisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec november 2009, str. 13976.

Poroœevalec Dræavnega zbora Republike Slovenije

(od 16. 9. 2009 do 15. 12. 2009)

123/2009 z dne 30. 9. 2009

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davœnem postopku
(ZDavP-2B), EPA 605-V, Prva obravnava, str. 2.

129/2009 z dne 9. 10. 2009

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-1H), EPA 634-V, Skrajøani postopek, str. 2.

135/2009 z dne 28. 10. 2009

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1C), EPA 677-V, Skrajøani postopek, str. 3.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju 
navigacijskih sluæb zraœnega prometa (ZZNSZP-B), EPA 679-V, Skrajøani
postopek, str. 5.

148/2009 z dne 13. 11. 2009

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davœnem postopku
(ZDavP-2C), EPA 723-V, Prva obravnava, str. 1.

149/2009 z dne 18. 11. 2009

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem
prometu (ZPCP-2B), EPA 734-V, Prva obravnava, str. 3.

151/2009 z dne 24. 11. 2009

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naroœanju (ZJN-
2B), EPA 751-V, Prva obravnava, str. 3.
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