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Dr. Mihael Perman

Priœujoœa øtevilka Zavarovalniøkih horizontov se osredotoœa

na æivljenjska in pokojninska zavarovanja. Zavarovalni

produkti so dinamiœna finanœna storitev in se prilagajajo

œasu, potrebam trga in spreminjajoœemu se naœinu

æivljenja.  Posebno poglavje so æivljenjska zavarovanja 

z naloæbenim tveganjem, øe posebej tista z vgrajenimi

garancijami.  Finanœna inovativnost je dobrodoøla in

potrebna, vendar pa ne bi smela mimo trezne presoje in

doloœene mere zadræanosti.  Pogosto øele œas pokaæe,

kakøen izum je dober in za koga je dober, priznati pa je

treba, da kakøni produkti niso v œast zavarovalniøtvu.  Ni

vedno pomembno samo to, da je moæno neko zavarovalno

polico prodati, temveœ je potrebna zdrava presoja glede

tega, ali ta polica koristno sluæi imetniku v smislu

razprøitve tveganja, kar je osnovno poslanstvo zavarovalne

storitve. Ni dvoma, da lahko æivljenjska zavarovanja

zaøœitijo posameznike in druæine v primeru nepredvidenih

dogodkov, ni pa potrebno na silo iskati tveganj, ki se jih

morda da razpøiti, ni pa nobenega pravega razloga, 

da bi jih.

Zavarovalnice po sedanji zakonodaji prodajajo produkte 

z naloæbenim tveganjem, pri œemer jim ni potrebno

upoøtevati enakih zahtev glede razkritij narave vrednostnih

papirjev kot investicijskim skladom.  V Veliki Britaniji so

zakonodajalci æe izenaœili standarde razkritij in samo

vpraøanje œasa je, kdaj se bo to zgodilo na ravni celotne

Evropske unije in poslediœno tudi Slovenije.  Zavarovalnice

se lahko takemu trendu prilagodijo æe vnaprej.

Kratkoroœno je to povezano z zmanjøanjem obsega

produktov in morda tudi manjøim povpraøevanjem, vendar

pa imajo dolgoroœno prihodnost samo kvalitetni produkti.

Kot prvi korak h kvaliteti bi lahko bil ta, da so produkti z

naloæbenim tveganjem osnovani na referenœnih

vrednostih, ki so jasne in neodvisno preverljive.

Zavarovalnica mora znati in si zagotoviti moænost, 

da sama preverja referenœno toœko, saj samo tako lahko

uœinkovito obvladuje tveganja. Kakøen obskurni

strukturiran vrednostni papir prav gotovo ni pravo

izhodiøœe za kvaliteto.  V tem smislu je napisan tudi 

23. œlen direktive o æivljenjskih zavarovanjih, ki v resnici

postavlja minimalne standarde za to, kaj lahko sluæi kot



referenœna toœka.  Drugi korak v smeri kvalitete in s tem boljøega konkurenœnega

poloæaja zavarovalnice je skrbno razkritje.  Kot vodilo lahko sluæijo kar doloœbe,

ki veljajo za investicijske sklade.  Nekaj bolj razgledan kupec bo hitro ugotovil, 

da je morda na boljøem, œe od zavarovalnice kupi klasiœno æivljenjsko

zavarovanje za primer smrti, za ostanek pa kar kakøen vzajemni sklad, ki ima

jasno opredeljene stroøke, ki so po moænosti manjøi. Posebno poglavje so produkti,

ki imajo vgrajene garancije. Zavarovalni pogoji morajo biti jasni glede tega, 

kdo je tisti, ki jamœi za glavnico ali njen del in na kakøni osnovi. Na drugi strani

se morajo zavarovalnice zavedati obveznosti, ki s takimi garancijami nastanejo.

Veœje povpraøevanje po zajamœenih produktih je posledica finanœne krize, 

ki jo bo œutiti øe dolgo. Zajamœeni produkti, ki jamœijo samo toliko, kolikor

prinesejo ravno tako zajamœene vezane vloge pri bankah, morda niso najbolj

privlaœni.  Obljuba velikih donosov pa je danes izgubila svoj œar.

Nazadnje se dotaknimo øe vloge zavarovalnic pri zagotavljanju pokojnin.  

Ni nakljuœje, da so pokojninski nadzori na ravni Evropske unije pripeti

zavarovalnim nadzorom znotraj na novo ustanovljene EIOPE.   Preprost razlog

za to je, da gre pri pokojninah za dolgoroœne obveznosti, ki so bliæje razmiøljanju

zavarovalnic kot drugih igralcev na finanœnem trgu.  Vendar je treba tudi tukaj

opozoriti na to, da je denarni tok iz naslova varœevanja za pokojnine privlaœen

vir prihodkov, ravno tako pa je zaradi svoje dolgoroœnosti tudi vir tveganj.

Postavlja se vpraøanje, kakøna je lahko pri tem vloga zavarovalnic, øe posebej 

s pogledom na Solventnost 2. Ustanove, ki ponujajo pokojninska zavarovanja,

bodo predvidoma morale tudi v prihodnosti zagotavljati razumno sorazmerje 

med vplaœanimi sredstvi in viøino pokojnine iz naslova varœevanja. To nujno 

vodi do tega, da bodo te ustanove morale sredstva upravljati bolj zadræano in

bodo podvræene tudi kapitalskim zahtevam. Zavarovalnice lahko tvorno sodelujejo

tako v varœevalnem delu kot tudi v œasu izplaœila rent. Vendar se morajo zavedati

tveganj,  paziti na stroøke in skrbno izbrati primeren naœin, posebej v œasu

varœevanja. Ni vsak zavarovalni produkt primerna oblika varœevanja za veœjo

pokojnino.

Zavarovalniøki horizonti, 2011, øt. 14



Pokojninska reforma:
Modernizacija, poseg
v pravice ali kazen?

Tadej Œoroli

Ministrstvo za delo nas v postopku sprejemanja pokojninske

reforme skuøa prepriœati, da je potrebna modernizacija

pokojninskega sistema. Ker se pokojninska reforma nanaøa

tudi na poslovanje izvajalcev prostovoljnih dodatnih

pokojninskih zavarovanj je treba ugotoviti, ali je pojem

modernizacija sinonim za zniæevanje obsega pravic iz

pokojninskega zavarovanja ali pa dejansko prinaøa

naprednejøo ureditev, katere rezultat se bo odraæal v

dostojnem æivljenju slehernega posameznika. Menim, 

da pokojninska reforma prinaøa pozitivne uœinke zlasti 

na podroœju dodatnega pokojninskega zavarovanja, 

ki lahko skupaj z obveznim zavarovanjem nadomesti

pokojninsko vrzel ter zagotovi, da pojem modernizacija 

ne predstavlja »kazni« za delovno aktivno prebivalstvo.

Seveda bo sistem pokojninskega in invalidskega

zavarovanja treba v prihodnje øe nadgraditi, izpostavljamo

pa le doloœene reøitve, ki se æe sedaj kaæejo za nujne.

The National assembly has just passed a pension reform

bill. But the pension reform is far from implementation.

The president has yet to sign the bill, because there is a

constitutional decision needed whether referendum

opposing the pension reform is admissible. So the

implementation of pension reform is pending upon

Constitutional court decision. In any case, it’s unlikely that

the pension reform will not go on. The changes are needed,

but there is uncertainty whether we can afford further

delays. Another problem is dependency of the voluntary

compulsory pension insurance on the pension reform bill.

It can not be reformed separately. The weakness is that the

Zavarovalnica Triglav, d.d.
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systems are bound together. And even though that reform brings modern concepts

to the market, its good solutions can not work toward fulfillment of reasonable

policyholders expectations. They are delayed until the reform is confirmed. We just

hope that reform of voluntary compulsory pension insurance will happen soon,

regardless of the form.

1 Uvod

Prve strani slovenskih œastnikov je zavzela pokojninska reforma1. V javni razpravi

se oblikujejo razliœna mnenja, pravzaprav se oblikujejo razliœni tabori, ki ne sliøijo

drug drugega temveœ se æelijo medsebojno preglasiti. Gre za zapleteno razmerje

moœi in kaæe da so najglasnejøi sindikati s podporo upokojencev, sledijo

predstavniki ministrstva, javna obœila, strokovni argumenti pa so odrinjeni na

obrobje. Vse prepogosto se pozablja, da bistvo pokojninske reforme ni v

zniæevanju pravic samo po sebi temveœ v zagotavljanju dolgoroœne vzdrænosti

pokojninskega zavarovanja. Reforma je spodbujena z zavedanjem dræave o

nevzdrænosti obstojeœega pokojninskega sistem, saj slednji poka po “øivih”,

je okorn in zastarel. Zaradi neizogibnih demografskih sprememb in slabøanja

finanœnega stanja ga je treba modernizirati, saj ne omogoœa dolgoroœnega

vzdræevanja obstojeœega nivoja pravic. Ob tem se velja vpraøati ali gre res za

modernizacijo, ali pa je modernizacija le sinonim za zmanjøevanje obsega pravic

iz obveznega in dodatnega pokojninskega zavarovanja? S tem prispevkom se

sicer ne æeli polemizirati o nujnosti reforme, kot tudi ne o vzrokih ali predlaganih

reøitvah. Sooœiti se æeli le z dejstvom, da pokojninska reforma predstavlja oæenje

pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja ter a contrario izpostaviti tiste

reøitve, ki lahko ob predvidenem zmanjøanju obsega pravic iz obveznega

pokojninskega zavarovanja, privedejo do razbremenitve oziroma praviœnejøe

porazdelitve bremena, ki ga reforma prinaøa mlajøim. S tem prispevkom se tako

æelimo dotakniti vpraøanja, kaj sploh pomeni modernizacija oziroma, ali ni to le

nadomestni izraz za zniæevanje obsega pravic? Æelimo torej izpostaviti reøitve, ki

bodo privedle do zniæevanja pokojninske vrzeli in ne njenega poglabljanja.

Reøitve, ki lahko vzpostavijo ravnovesje med bodoœimi in sedanjimi upokojenci.

2 Razlogi za sprejem pokojninske reforme

Razloge za sprejem novega zakona2 o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

–ZPIZ–23 je mogoœe izluøœiti iz gradiva, ki ga je Ministrstvo za delo, druæino in

1 Delo, 09.09.2009: Pokojninska reforma pripravljena, Glej: http://www.delo.si/clanek/87964
2 Zakon øe ni sprejet saj je napovedan naknadni zakonodajni referendum. O dopustnosti ter poslediœno uveljavitvi

zakona bo odloœalo Ustavno sodiøœe RS, ki se bo izreklo o tem, ali je referendum dopusten.
3 Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Dræavni zbor RS, EVA: 2010-2611-0033, 

Øt.: 00711-16/2010/9 z dne 23.09.2010.
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socialne zadeve posredovalo v javno obravnavo4 øe pred (ne)dokonœnim

sprejemom pokojninske reforme:

Modernizacija obstojeœega pokojninskega sistema v Sloveniji je nujna, zaradi

zagotavljanja finanœne vzdrænosti sistema po letu 2020. Zagotavljanje

trenutne ravni pokojnin po letu 2020 brez sprememb ne bo mogoœe. Kljub

pozitivnim uœinkom pokojninske reforme iz leta 1999, bodo po letu 2020

nujno potrebne spremembe, ali pa se bo pokojninska blagajna znaøla v velikih

teæavah. Odhodki pokojninske blagajne bodo tako leta 2020 znaøali 11,2 %

BDP, leta 2050 pa æe 18,4 % BDP. Œe æelimo dohodke upokojencev ohraniti 

na zdajønji ravni tudi v prihodnosti, bo nujno potrebna modernizacija

obstojeœega pokojninskega sistema.

Iz navedenega jasno izhaja, da bo pokojninska reforma zajela predvsem delovno

aktivno prebivalstvo, zlasti osebe, ki so rojene leta 1960 ali pozneje. Ta

populacija bo deleæna nesorazmernega posega v pravice iz naslova obveznega

pokojninskega zavarovanja, saj bo pokojnina bistveno niæja od pogojev, ki veljajo

danes. Predlog na primer podaljøuje obraœunsko obdobje za odmero pokojnine 

iz sedanjih najugodnejøih zaporednih 18 let zavarovanja na 35 zaporednih let

zavarovanja5, ZPIZ–2 pa je doloœil 30 najugodnejøih zaporednih let vkljuœenosti 

v zavarovanje6. Œe upoøtevamo, da se je pri odmeri pokojnine do leta 2000

upoøtevalo najugodnejøih 10 let ugotovimo, da gre za izrazito poslabøanje

pogojev, seveda v økodo delovno aktivne populacije. Hkrati pa bodo razliœne

generacije upokojencev soœasno uæivale povsem razliœne pravice iz

pokojninskega zavarovanja, pa œeprav so lahko delale tudi enako dolgo in pod

enakimi pogoji. Na tem mestu torej velja biti kritiœen do poimenovanja

pokojninske reforme, kot predloga za modernizacijo? Modernizacija ni sinonim 

za niæanje pravic, ravno nasprotno. Modernizacija bi namreœ morala odpravljati

nekonsistentnosti ne pa jih ustvarjati. Prinaøati bi morala reøitve za

enakomernejøo porazdelitev bremena. Predlagane spremembe (zakonsko

poviøanje polne in minimalne starosti, izenaœitev pogojev za pridobitev pravic

moøkih in æensk, podaljøanje obraœunskega obdobja za odmero pokojnine,

“vsako delo øteje”, izloœitev œistih socialnih transferjev,...) tako teæko oznaœimo 

za moderne, razen, œe je moderno zmanjøevanje pravic na raven golega

preæivetja? Socialno dræavo namreœ zagotavlja Ustava Republike Slovenije, na

katero se sedaj sklicujejo pripravljavci predloga v postopku zoper prepreœitev

referenduma. A contrario bi lahko kot »moderne« poimenovali le tiste reøitve, 

ki dejansko vplivajo na zviøevanje pravic in standardov obveznega ali

4 Ministrstvo za delo, druæino in socialne zadeve: pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji »Varna starost za vse
generacije«; Dostopno na: http://www.mddsz.gov.si/

5 Modernizacija pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji, stran 8: »Sedanji naœin odmere, z upoøtevanjem
najugodnejøih zaporednih 18 let zavarovanja po letu 1970, ne omogoœa praviœnega naœina odmere pokojnine, 
saj upoøteva dohodke, za katere so bili plaœani prispevki iz krajøega obdobja. V kolikor bi se upoøtevali plaœani
prispevki iz daljøega obdobja – 35 let, bi bil omogoœen praviœnejøi naœin odmere pokojnine, saj zasluæki
veœinoma naraøœajo sorazmerno z naraøœanjem let delovne dobe (npr. dodatek na delovno dobo), morebitna
vmesna prekinitev zaporedja, pa bi lahko privedla do bistvenega zniæanja pokojnine.«

6 ZPIZ–2 30. œlen (pokojninska osnova): (2) Za izraœun pokojninske osnove se upoøtevajo osnove iz prejønjega
odstavka, zmanjøane za davke in prispevke, ki se plaœujejo od plaœe po povpreœni stopnji v RS, iz katerihkoli
zaporednih 30 let zavarovanja od 1. januarja 1970 naprej, ki so za zavarovanca najugodnejøa.
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prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Zavzemati se je torej treba za

enostavnost predlaganih reøitev ter za transparentnost pravic iz obveznega

zavarovanja. Jasno je, da je cilj vseh, da so pokojnine veœje ter, da vsem

zagotavljajo dostojno æivljenje. Zaradi navedenega æelimo v nadaljevanju

izpostaviti tiste reøitve, ki lahko de facto zagotovijo »viøje« pokojnine delovno

aktivnemu prebivalstvu, torej bodoœim upokojencem. S tem imamo v mislih

davœno razbremenitev pokojninskih prihrankov oziroma skrb za plemenitenje 

le–teh ter oblikovanje uspeønega modela davœnih spodbud. Vzpostaviti moramo

sistem, ki bo skrbel za øiroko vkljuœenost delovno aktivnega prebivalstva 

(i. davœne spodbude), na transparenten in poøten naœin skrbel za plemenitenje

sredstev v obdobju varœevanja (ii. Naloæbena politika in ustrezna stroøkovna

obremenitev sredstev), spodbujal namensko izplaœevanje v obliki pokojnin 

(iii. Davœna razbremenitev pokojninskih prihrankov) in prepreœeval nenamenske

odlive (iv. Odvzem davœnih koristi v primeru nenamenske potroønje). Le na ta

naœin lahko nadomestimo pokojninski prepad med sedanjimi in bodoœimi

generacijami upokojencev. Sistem mora torej zagotoviti, da bodo zavarovanci

lahko od svojega dela (obvezno zavarovanje) in prihrankov (prostovoljno

zavarovanje) dostojno æiveli ter vsaj pribliæno ohranili svoj finanœni poloæaj 

po upokojitvi. 

Pokojninska reforma torej prinaøa enostavno enaœbo, ki jo je treba uravnoteæiti.

Enaœba prinaøa razliœne kombinacije podaljøevanja delovne dobe, spremembo

prispevnih stopenj ter viøine zagotovljenih pravic. Skupno vsem kombinacijam 

je, da posredno poveœujejo breme aktivnega prebivalstva, in sicer z zniæevanjem

obseg pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja. Zaradi navedenega je

treba dosledno implementirati tiste reøitve, ki lahko privedejo do primernejøe

obremenitve oziroma razbremenitve aktivnega prebivalstva. Torej skupine ljudi,

ki nesporno nosi najveœje breme pokojninske reforme7. Prispevek torej

predstavlja tiste reøitve, ki lahko neposredno vplivajo na dvig »skupne« viøine

pokojnin, ter praviœnejøo porazdelitev bremena. Ob tem se osredotoœamo zlasti

na reøitve prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, saj lahko le–to

nadomesti pokojninsko vrzel, ki se z reformo poglablja. Kot smo æe navedli je

primarnega pomena uœinkovit sistem davœnih spodbud. Pri potencialnih

zavarovancih je treba vzpostaviti motiv za vkljuœitev. Le–tega pa se ne da

predpostaviti temveœ terja dosledno udejanjanje. Da sistem ni pretirano privlaœen

kaæejo æe øtevilke o vkljuœenosti zavarovancev v individualno pokojninsko

zavarovanje. Davœnim olajøavam mora slediti tudi privlaœen, poøten, enostaven in

transparenten sistem varœevanja v pokojninskih ali kritnih skladih. Nazadnje pa je

treba vzpostaviti tudi uœinkovit mehanizem za namensko porabo pokojninskih

prihrankov z uvedbo davœnih sankcij. Pokojninska reforma se namreœ ne sme

ustaviti le pri spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

7 V javni razpravi je bilo veœkrat poudarjeno, da sedanja pokojninska reforma ne posega v pravice upokojencev,
temveœ zlasti krœi pravice bodoœih generacij.

8 Zavarovalniøki horizonti, 2011, øt. 1



Slediti morajo tudi korekcije drugih zakonov, ki vplivajo na poloæaj po upokojitvi.

Primarno je treba spremeniti Zakon o dohodnini, saj se s pokojninsko reformo

spremenijo tudi razlogi zaradi katerih je bila uvedena dosedanja davœna

obremenitev pokojninskih prihrankov. Ob izostanku razlogov, ki so botrovali k

davœni regulaciji8 prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj, velja celo

razmisliti o civilni nepokorøœini,9 œe davœna obremenitev ne bo odpravljena. Ob

tem seveda ni miøljena klasiœna civilna nepokorøœina temveœ iskanje argumentov,

ki omogoœajo bodisi spremembo zakonodaje, bodisi spremembo tolmaœenja

obstojeœe zakonodaje ter s tem razbremenitev pokojninskih prihrankov.

Dobrodoøla je sicer sprememba Zakona o dohodnini, ki pred nas prinaøa

poloviœno davœno olajøavo za dodatno starostno pokojnino iz naslova

prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja10, vendar je le–ta

nezadostna. Zastaviti si moramo namreœ vpraøanje, ali je druæbeni konsenz øe

prisoten, saj prihaja do oœitnega nesorazmerja med pridobljenimi pravicami

(pokojnine) in priœakovanimi, niæjimi pravicami delovno aktivnega prebivalstva.

Kot je æe bilo navedeno, nikakor ne æelimo polemizirati o nujnosti pokojninske

reforme. O tem se bo nenazadnje v kratkem izreklo ustavno sodiøœe11, saj je

vloæena zahteva za odloœitev, ali bi z odloæitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve

Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ–2 lahko nastale

protiustavne posledice12. Ob tem lahko le upamo, da bo reforma sicer potrjena,

vendar, da bodo v nadaljnjih letih sprejeta takøna dopolnila, ki bodo zagotavljala

praviœnejøo porazdelitev bremena med vse generacije. Ker bo o dokonœnosti

pokojninske reforme odloœilo Ustavno sodiøœe RS, v nadaljevanju izpostavljamo

zlasti prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je bilo v dosedanji

razpravi zanemarjeno. Slednje je namreœ vezano na sistem obveznega

pokojninskega zavarovanja ter namenjeno nadomestitvi vrzeli, ki nastaja z

zmanjøevanjem obsega pravic. 

Na podroœju prostovoljnega zavarovanja ZPIZ–2 prinaøa doloœene prednosti, 

ki so bile deleæne premalo pozornosti. Opozoriti velja, da je treba prostovoljno

dodatno pokojninsko zavarovanje okrepiti, poenostaviti, modernizirati ter ga

razbremeniti pretiranega davœnega primeæa. V nadaljevanju torej obravnavamo

8 O davœni ureditvi glej podrobneje: Œoroli, T.: Obdavœitev æivljenjskih zavarovanj, Zavarovalniøki horizonti, revija
za zavarovalniøtvo in aktuarstvo, Slovensko zavarovalno zdruæenje, 2005, øt. 1., stran 39–51, COBISS – ID
15768806.

9 Predlog je v tem, da bi morali posamezniki sproæiti davœno-pravne postopke za zaøœito svojih pravic. S civilno
nepokorøœino ni miøljena radikalna misel filozofa Thoreau-ja: “That government is best which governs least”,
Thoreau, H. D.: Civil Disobedience (Resistance to Civil Government), Walden and Civil Disobedience, Signet
Classics, Penguin Group, New York, 1999.

10 ZDOH–2H v tretjem œlenu doloœa, da se ne glede na tretji odstavek 41. œlena ZDOH–2 v davœno osnovo od
pokojninske rente, kot je odmerjena v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, iz
naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in od primerljive pokojninske rente, ki je prejeta 
iz tujine, vøteva 50% dohodka.

11 Ustavno sodiøœe RS: Zadeva: U-II-1/11 z dne 12.1.2011
12 Dræavni zbor Republike Slovenije meni, da bi z odloæitvijo uveljavitve ali zaradi morebitne zavrnitve Zakona o

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, EPA 1300-V), ki ga je Dræavni zbor Republike Slovenije
sprejel 14. decembra 2010, in ga na podlagi zahteve Dræavnega sveta za ponovno odloœanje o zakonu dne 
23. decembra 2010 ponovno sprejel, zaradi zahtevanega zakonodajnega referenduma, lahko nastale protiustavne
posledice in stanje, ki ni v skladu z 2., 8., 14. in 22. œlenom, drugim odstavkom 120. œlena in drugim odstavkom
153. œlena Ustave Republike Slovenije.
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zlasti prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja, katerih osnovni namen je,

da zagotavljajo sredstva (dodatna starostna pokojnina) za pokritje izpada

prejemkov posameznika iz obveznega pokojninskega zavarovanja.

3 Reforma prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja

Reforma prostovoljnega zavarovanja je bila v dosedanji javni razpravi

zanemarjena. Œeprav prinaøa doloœene pozitivne reøitve in je dejansko pri reformi

prostovoljnega zavarovanja mogoœe govoriti o modernizaciji sistema, je bila doslej

odrinjena na stran. To je seveda razumljivo, saj ne prinaøa takojønjih uœinkov,

predvsem pa ni zanimiva za interesne skupine. Na potrebnost reforme

prostovoljnega zavarovanja so ves œas opozarjali izvajalci prostovoljnih dodatnih

pokojninskih zavarovanj. Ministrstvo za delo je sledilo doloœenim argumentom ter

je æe pred sprejetjem novega ZPIZ–2 opredelilo cilje, ki jih je æelelo uresniœiti na

podroœju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ministrstvo za

delo je navedlo, da zasleduje sledeœe cilje13:

• vzpostavitev sistema minimalne donosnosti, ki spodbuja profesionalizem

upravljanja premoæenja in varœevalce bolj uœinkovito øœiti pred padcem

vrednosti privarœevanega premoæenja kot obstojeœa ureditev,

• zviøanje dolgoroœne donosnosti premoæenja v upravljanju za tiste varœevalce, 

ki æelijo proste (manj konservativne) naloæbene politike,

• zviøanje povpreœne vplaœane premije,

• vzpostavitev enotnega in uœinkovitega nadzora.

Glede na dejstvo, da je ZPIZ–2 v »potrjevanju« pri Ustavnem sodiøœu RS, se lahko

dotaknemo posameznih sprememb, ki jih prinaøa. V nadaljevanju so obravnavane

predvsem reøitve, ki de facto zagotavljajo viøje vrednosti premoæenja ter poslediœno

viøji obseg pravic iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ob

zniæevanju obsega pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja je nujno

nadomestiti vrzel z drugimi prihranki, zlasti s prostovoljnim dodatnim pokojninskim

zavarovanjem. V nadaljevanju obravnavamo kljuœne reøitve, ki jih prinaøa reforma.

Osredotoœamo se na reøitve, ki vzpostavljajo interes za vkljuœitev v prostovoljno

zavarovanje, zagotavljajo ustrezno plemenitenje prihrankov ter tako izpolnjujejo

razumna priœakovanja tistih, ki v ta sistem vstopajo.

3.1 Davœne spodbude

Na æalost ZPIZ–2 ne prinaøa drastiœnih reøitev na podroœju davœnih spodbud.

Napoveduje le loœenost davœnih olajøav za kolektivno in indvidualno prostovoljno

dodatno pokojninsko zavarovanje, saj individualna vplaœila v kolektivno

13 Glej: Modernizacija pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji »Varna starost za vse generacije«, str. 34.
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zavarovanje ne bodo veœ mogoœa. Dodatno tudi doloœa minimalno premijo

kolektivnega zavarovanja v viøini 240 EUR letno (245. œlen ZPIZ–2) ter tako

nakazuje na prihodnjo loœenost davœnih spodbud za kolektivno in individualno

zavarovanje. Zaradi navedenega menimo, da bi bilo potrebno koreniteje

spremeniti zakon, ki ureja dohodnino, in sicer tako, da bi bila davœna olajøava

doloœena bolj transparentno in enostavno. V okviru Slovenskega zavarovalnega

zdruæenja je bil v letu 2010 oblikovan odbor za pokojninska zavarovanja,

katerega namen je, da sooblikuje prihodnjo ureditev pokojninskih zavarovanj v

RS. Odbor za pokojninskega zavarovanja je v okviru javne obravnave Ministrstvu

za delo posredoval doloœene reøitve, ki bi na transparenten naœin urejale davœne

olajøave. Zavedati se namreœ moramo, da nov stroøkovni okvir izvajalcem

prostovoljnih zavarovanj ne bo omogoœal aktivnejøe vloge pri pridobivanju novih

œlanov. Zato je øe toliko bolj pomembno, da davœne olajøave predstavljajo jasen

motiv za vstop v prostovoljno zavarovanje. Œe uœinkovite reøitve ne bodo sprejete

se bojimo, da se bo pokojninska vrzel poglabljala, saj nove generacije ne bodo

vstopale v prostovoljna pokojninska zavarovanja, izvajalci pokojninskih

zavarovanj pa ne bodo imeli sredstev za vlaganje v osveøœanje prebivalstva.

Odbor za pokojninska zavarovanja je tako ministrstvu predlagal predvsem

poenostavitev sedanjega sistema davœnih spodbud. Natanœen izraœun davœne

olajøave je namreœ sedaj urejen ne–transparentno, øe veœ, v sedanjem sistemu 

se davœne olajøave sploh ne morejo doloœiti v naprej. Na podlagi obstojeœega

sistema je dejanski izraœun davœne olajøave mogoœ øele po objavi podatkov za

odmero dohodnine za preteklo leto. S tem ni zagotovljena nikakrøna preglednost,

predvsem pa ni motiva za varœevanje, saj potencialni zavarovanci ne vedo,

kakønih olajøav bodo deleæni. Zaradi navedenega se izvajalci v praksi sreœujejo 

s teæavami pri predstavitvi davœnih olajøav in izraœunu le–teh, prav tako pa so

olajøave vezane na meseœne dohodke, ki jih je teæko opredeliti v naprej. Ne

nazadnje pa so teæave tudi pri prenehanju zavarovanja, saj si stranke ne morejo

predstavljati, kakønih olajøav so bile deleæne v obdobju varœevanja. Pogosto

laiœno primerjajo znesek odkupne vrednosti (sredstva na osebnem raœunu,

zmanjøana za izstopne stroøke in akontacijo dohodnine v viøini 25%) in znesek

vplaœil. Le to pa seveda ni mogoœe, dræi pa tudi, da se naknadno ugodnosti

pogosto sploh ne da veœ ugotoviti. Slednje vodi v razoœaranje, øirjenje nezaupanja

v pokojninsko zavarovanje ter degradacijo celotnega sistema prostovoljnega

dodatnega pokojninskega zavarovanja. Odbor za pokojninska zavarovanja je

izhajal iz dejanske situacije ter izkuøenj izvajalcev. Zavzemal se je, da bi sistem

davœnih spodbud spremenili po vzoru Nacionalne stanovanjske varœevalne sheme

(NSVS) in sicer tako, da bi bili zavarovalci na vplaœilo svoje premije upraviœeni do

dodatne  premij s strani dræave. Na ta naœin bi dræava namesto davœne olajøave

dejansko v zavarovanje vplaœala dodatno premijo v viøini 25% do 40% letne

14 Preprost izraœun pokaæe, da stranka, ki plaœuje meseœno premijo v viøini 30 EUR, pridobi davœne olajøave za
pribliæno tri–kratnik plaœane premije. Torej 90 EUR pri plaœilu letne premije v viøini 360 EUR, kar predstavlja 25%
letne premije. Davœne olajøave pa so viøje za viøje davœne razrede in znaøajo nekje od 3. do 5–kratnika meseœne
premije.
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premije, kar je dejansko ekvivalent sedanjemu sistemu14. Pri individualnih

zavarovanjih bi se tako odpravila davœna olajøava v obliki zniæanja osnove za

odmero dohodnine, namesto tega pa bi dræava vplaœala doloœen znesek za vsako

dopolnjeno leto varœevanja. Dræava bi torej le doloœala minimalni in maksimalni

znesek dodatne davœne spodbude torej v obliki dodatnega vplaœila. Na ta naœin

bi zagotovili transparentnost sistema, predvsem pa veœjo vkljuœenost v sistem

individualnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, saj bi bili

do vplaœila s strani dræave upraviœeni le tisti, ki se vkljuœijo in redno izpolnjujejo

svoje obveznosti. S tem bi tudi dejansko preusmerili sredstva davœnih spodbud 

v varœevanje, namesto, da so namenjena tekoœi potroønji, kot to velja sedaj. Œe 

se zopet ozremo na varœevanje v NSVS ugotovimo, da je bila davœna spodbuda

bistveno niæja (ena premija na leto), videli pa smo celo vrste pred bankami. 

Mar ni to sistem, ki ga æelimo vzpostaviti? Takøen sistem bi tudi v vsakem

trenutku zagotavljal transparenten vpogled v koristi iz naslova davœnih olajøav, 

saj bi izvajalci loœeno vodili sredstva iz naslova davœnih spodbud in individualnih

vplaœil zavarovancev. V primeru nenamenske porabe sredstev, pa bi se te koristi

odvzelo, kot tudi davœno obremenilo izplaœilo sredstev, ki jih je vplaœal

zavarovanec sam. Enostavno in transparentno.

Glede davœnih spodbud za kolektivno zavarovanje je Odbor za pokojninska

zavarovanja predlagal, da se ohrani sedanji sistem ter, da se dosledno loœi davœne

olajøave za kolektivno zavarovanje od individualnega zavarovanja. Poleg tega je

predlagal tudi dvig najviøjega zneska davœne olajøave za podjetja, ki financirajo

pokojninski naœrt.

3.2 Stroøki prostovoljnih dodatnih pokojninskih
zavarovanj

Prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja je uvedel Zakon o pokojninskem

in invalidskem zavarovanju – ZPIZ–115 (Uradni list RS, øt. 106/1999). Stroøke ureja

318. œlen, ki v petem odstavku doloœa, da minister za finance predpiøe najviøji

dovoljeni odstotek vstopnih in izstopnih stroøkov ter najviøjo provizijo za

upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada, do katere je upraviœen upravljavec

vzajemnega pokojninskega sklada. V skladu z Odredbo o najviøjem dovoljenem

odstotku vstopnih  in izstopnih stroøkov ter najviøji proviziji  za upravljanje

vzajemnega pokojninskega sklada vstopni stroøki znaøajo najveœ 6% vplaœane

premije ob vplaœilu. V prvih treh letih po ustanovitvi, pa so lahko izvajalci

zaraœunavali viøje vstopne stroøke, ki pa niso smeli presegati vstopnih stroøkov 

za veœ kot 50%, torej najveœ 9%. Vstopni stroøki so bili v praksi zelo razliœni,

dejansko pa pogosto vezani na obseg zavarovancev, ki so se vkljuœili v

pokojninski naœrt. ZPIZ–2 prinaøa pomembne novosti, saj ukinja pretirano

15 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ–1,  uradno preœiøœeno besedilo – UPB4, Uradni list
RS, øt. 109/2006 z dne 23. 10. 2006.
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obremenitev premije, hkrati pa uvaja pomembno varovalko. 263. œlen ZPIZ–2

(stroøki upravljavca v zvezi z upravljanjem pokojninskega sklada) doloœa, da je

upravljavec poleg provizije za upravljanje iz sredstev pokojninskega sklada

upraviœen izvrøiti plaœila samo za tiste vrste stroøkov v zvezi z upravljanjem

pokojninskega sklada, ki so doloœeni v pravilih upravljanja pokojninskega sklada.

Pri opredelitvi vrst stroøkov iz prejønjega odstavka se smiselno uporabljajo

doloœbe zakona, ki ureja poslovanja investicijskih skladov in druæb za upravljanje

– ZISDU–116. S tem pa je zagotovljena tudi konsistentnost sistemov in

medsebojna primerljivost.

3.2.1 Vstopni stroøki

Predlog ZPIZ–2 predvideva korenit poseg v viøino obraœunanih stroøkov. 

262. œlen ZPIZ–2 doloœa, da je upravljavec upraviœen do povraœila vstopnih in

izstopnih stroøkov ter do letne provizije za upravljanje pokojninskega sklada v

viøini, doloœeni v pravilih upravljanja pokojninskega sklada. Vstopni stroøki se

obraœunajo v odstotku od zneska vplaœila in po novem ne bodo smeli znaøati veœ

kot 3%. Gre za korenit poseg in za izenaœenje viøine vstopnih stroøkov po vzoru

ZISDU–1. Navedena sprememba je dobrodoøla predvsem za individualna

pokojninska zavarovanja, saj so bili stroøki kolektivnih pokojninskih zavarovanj

æe doslej praviloma niæji, odvisni od øtevila zavarovancev posameznega

delodajalca.

3.2.2 Izstopni stroøki

Glede izstopnih stroøkov je treba izpostaviti, da zakon ne prinaøa bistvenih

novosti. Dobrodoøla pa je diferenciacija izstopnih stroøkov glede na namen

izplaœila (izredno prenehanje ali prenos sredstev). Za primer izrednega

prenehanja je viøina izstopnih stroøkov ostala nespremenjena. Izstopni stroøki 

so ostali enaki in ne smejo znaøati veœ kot 1% od izplaœila. Pomembnejøi pa so

izstopni stroøki pri prenosu sredstev med razliœnimi pokojninskimi ali kritnimi

skladi. Doslej so bila sredstva obremenjena tudi, œe se je zavarovanec odloœil le

za spremembo izvajalca pokojninskega zavarovanja. V primeru prenosa sredstev

ZPIZ–2 doloœa, da pri prenosu sredstev med pokojninskimi skladi istega

upravljavca, upravljavec ni upraviœen do povrnitve administrativnih stroøkov

prenosa in vstopnih ter izstopnih stroøkov. Pri prenosu sredstev med

pokojninskimi skladi razliœnih upravljavcev pa upravljavec pokojninskega sklada,

od katerega se sredstva prenaøajo in upravljavec pokojninskega sklada h

kateremu se sredstva prenaøajo, nista upraviœena do vstopnih in izstopnih

stroøkov. Upravljavec pokojninskega sklada, od katerega se sredstva prenaøajo je

upraviœen samo do povraœila administrativnih stroøkov prenosa v viøini najveœ 

15 eurov. Ti stroøki se ne smejo obraœunati od sredstev, ki se prenaøajo, ampak

jih poravna œlan ob vloæitvi zahteve za prenos sredstev. Omejitev stroøkov

prenosa bo tako prispevala k veœji prenosljivosti sredstev ter poslediœno k veœji

konkurenœnosti med izvajalci prostovoljnih pokojninskih zavarovanj.

16 Zakon o investicijskih skladih in druæbah za upravljanje – ZISDU–1, Ur.l. RS, øt. 110/2002 in spremembe.
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3.2.3 Provizija za upravljanje

Odredba o najviøjem dovoljenem odstotku vstopnih  in izstopnih stroøkov ter

najviøji proviziji  za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada v 4. œlenu

doloœa, da je lahko provizija za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada

lahko znaøa najveœ 1.5% povpreœne œiste letne vrednosti sredstev vzajemnega

pokojninskega sklada. Nasprotno predlog zakona o pokojninskem in invalidskem

zavarovanju ZPIZ–2 doloœa, da se letna provizija za upravljanje pokojninskega

sklada doloœi v odstotku od povpreœne letne œiste vrednosti sredstev

pokojninskega sklada, vendar ne sme znaøati veœ kot 1 %. ZPIZ–2 torej zniæuje

viøino provizije za upravljanje ter celo dopuøœa, da je ta znotraj zakonskih

omejitev razliœna za razliœne pokojninske oziroma kritne sklade. Z zakonom je

torej doloœena najviøja moæna stopnja posameznega stroøka ter tako doloœena

neka razumna meja, prek katere upravljavci ne smejo.

3.2.4 Celotni stroøki poslovanja

Pomembno novost prinaøa ZPIZ–2 v 264. œlenu, saj doloœa, da morajo upravljavci

razkriti tudi celotne stroøke poslovanja (TER – total expense ratio), izraæene v

odstotku od œiste vrednosti sredstev pokojninskega sklada. Definirani so kot

celotni stroøki poslovanja pokojninskega sklada, ki bremenijo pokojninski sklad,

vkljuœno z upravljavskimi provizijami, deljeni s povpreœno œisto vrednostjo

sredstev pokojninskega sklada.  Upravljavec mora izraœunavati celotne stroøke

poslovanja pokojninskega sklada, ki ga upravlja, v skladu z metodologijo, ki velja

za izraœun celotnih stroøkov poslovanja za vzajemne sklade. Metodologija za

izraœun celotnih stroøkov poslovanja je doloœena s sklepom Agencije za trg

vrednostnih papirjev (Sklep o metodologiji za izraœun celotnih stroøkov

poslovanja vzajemnega sklada in celotnih stroøkov poslovanja investicijske

druæbe, naœinu in rokih objave podatka o celotnih stroøkih poslovanja ter

metodologiji za izraœun stopnje obrata naloæb vzajemnega sklada). V skladu 

z metodologijo celotni stroøki poslovanja vkljuœujejo vse stroøke poslovanja

pokojninskega sklada. Celotni stroøki poslovanja vzajemnega sklada v obdobju

preteklih 12 mesecev, izraæeni v odstotku od povpreœne œiste vrednosti sredstev

vzajemnega sklada v obdobju preteklih 12 mesecev, se izraœunajo po naslednjem

postopku:

ŒVS
––––

– povpreœna œista vrednost sredstev vzajemnega sklada v obdobju preteklih

12 mesecev v tolarjih

ŒVSk  – œista vrednost sredstev vzajemnega sklada po stanju na obraœunski dan k

v tolarjih

n

∑
k =1

TERk

TER = –––––––– * 100
ŒVS
––––

n

∑
k =1

ŒVSk

ŒVS
––––

= ––––––––
n
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n       – øtevilo obraœunskih dni v obdobju preteklih 12 mesecev

TERk  – celotni stroøki poslovanja vzajemnega sklada na obraœunski dan k v

tolarjih

Ne nazadnje moramo poudariti, da je transparentnost na podroœju stroøkov

dobrodoøla ter, da ureditev ZPIZ–2 na eni strani zagotavlja niæjo obremenitev

pokojninskih prihrankov, na drugi strani pa primerljivost med razliœnimi kritnimi

in pokojninskimi skladi. Poenotenje vrednotenja sredstev kritnih skladov,

pokojninskih skladov in vzajemnih pokojninskih skladov je dobrodoøla in bo

prispevala k nadalnjem razvoju prostovoljnih pokojninskih zavarovanj.

3.3 Naloæbena politika

Pomembno novost prinaøa ZPIZ–2 tudi na podroœju naloæbene politike

pokojninskega sklada. ZPIZ–1 je vseboval le moænost naloæbene politike 

z zajamœenim donosom. 298. œlen ZPIZ–1 doloœa, da je prostovoljno dodatno

zavarovanje oblika prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, pri kateri

zavarovanec prevzema naloæbeno tveganje z zajamœenim donosom na vplaœano

œisto premijo17 prostovoljnega dodatnega zavarovanja. ZPIZ–1 doloœa, da letna

stopnja zajamœene donosnosti ne sme biti niæja od 40% povpreœne letne obrestne

mere na dræavne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom (minimalna

zajamœena donosnost). Podrobneje opredeljuje sistem zajamœene donostnosti

Minister, pristojen za finance.

Sistem zajamœenega donosa je bil deleæen kritik vse od priœetka izvajanja

prostovoljnih pokojninskih zavarovanj. Zaradi navedenega je v novem zakonu

sistem zajamœene donosnosti deleæen sprememb. Upravljavec pokojninskega

sklada ima v skladu s 217. œlenom ZPIZ–2 moænost uvesti veœ naloæbenih strategij

dodatnega zavarovanja, vendar pa mora vsaj v enem pod-skladu oziroma kritnem

skladu ohraniti naloæbeno politiko z zajamœenim donosom. Za zavarovalnice je

pomemben 324. œlen ZPIZ–2, ki doloœa naloæbeno strategijo æivljenjskega cikla. 

V primeru, da upravljavec pokojninskega sklada izvaja naloæbeno politiko

æivljenjskega cikla, mora v ta namen oblikovati skupino treh kritnih skladov

dodatnega zavarovanja. V praksi to pomeni, da bo zavarovalnica oblikovala tri

kritne sklade, ki se bodo med seboj razlikovali po naloæbeni politiki, podobno,

kot nekatere zavarovalnice ravnajo æe sedaj. Œe se bo œlan odloœil za to

naloæbeno strategijo, bo zavarovalnica v skladu s pravili upravljanja in glede na

starost œlana, vplaœana sredstva v dodatno zavarovanje razporejala med skladi, 

ki so namenjeni starostni skupini, v katero se œlan uvrøœa. Izbiro skladov in deleæ

sredstev, ki se veæejo na posamezni sklad, izvede zavarovalnica v skladu s pravili

upravljanja posameznega sklada. Naloæbena politika æivljenjskega cikla œlana se

izvaja tako, da se sredstva œlana razporejajo med razliœne kritne sklade, ki so

17 Œista premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja je vplaœana premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja,
zmanjøana za vstopne stroøke.
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namenjeni starostni skupini, v katero se œlan uvrøœa. Na prvi naslednji obraœunski

dan, po datumu, ko œlan dopolni mejno starost starostne skupine kritnega sklada,

upravljavec ustrezen deleæ sredstev prenese v drug kritni sklad, vanj pa od tega

dne naprej razporeja tudi nova vplaœila v skladu s politiko æivljenjskega cikla. V

vsakem primeru pa mora zavarovalnica v skladu s 325. œlenom ZPIZ–2 øe naprej

strankam zagotavljati moænost izbire sklada z zajamœeno donosnostjo, bodisi kot

samostojni kritni sklad, bodisi v okviru kritnega sklada æivljenjskega cikla, ki je

namenjen najstarejøi starostni skupini œlanov.

ZPIZ–2 tako prinaøa kopico novosti, ki jih bo treba ustrezno predstaviti strankam.

Uvedba naloæbene strategije æivljenjskega cikla je namreœ vezana na odloœitev

vsakega posameznika, torej gre za prostovoljno odloœitev. V kolikor se

zavarovanec ne bo odloœil za to naloæbeno strategijo, se bodo njegova sredstva øe

naprej vezala na sistem zajamœene donosnosti, podobno, kot velja sedaj. Bojazen

torej ostaja, da bodo dobre reøitve zaæivele le na papirju! 

3.4 Davœna obremenitev

Za zaœetek lahko postavimo trditev, da je edina primerna davœna obremenitev

dodatne pokojninske rente ta, da je dodatna pokojnina neobdavœena. Ugotovili

namreœ smo, da se za pojmom modernizacije obveznega pokojninskega

zavarovanja dejansko skriva zniæevanje pravic iz obveznega pokojninskega

zavarovanja, seveda le za delovno aktivno prebivalstvo. Ravno slednji pa bodo

pokojninsko vrzel nadomeøœali z varœevanjem v prostovoljnem zavarovanju.

Torej, œe se zavzemamo za praviœno porazdelitev pokojninskega bremena, 

se moramo zavzemati za (ne)obdavœitev dodatnih pokojnin. Sedanja generacija

upokojencev namreœ ne bo deleæna delne obdavœitve pokojnine, po sistemu, 

ki velja za dodatno pokojnino iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega

zavarovanja. Ena izmed moænih praviœnih reøitev bi lahko bila ta, da se obstojeœi

generaciji upokojencev obdavœi pokojnino v viøini razlike med pokojninsko

osnovo po starem in novem. Predpostavimo na primer hipotetiœen primer dveh

zavarovancev iz obveznega pokojninskega zavarovanja, ki sta oba prejemala

povsem enak dohodek v œasu zaposlitve. Oba sta tudi delala 40 let. Razlika med

njima je ta, da se je prvi upokojil po pravilih ZPIZ–1, drugi pa po pravilih 

ZPIZ–2. Prvi bi hipotetiœno prejemal 1.000 EUR pokojnine, drugi pa 700 EUR

pokojnine. Razlika med njima je le v datumu upokojitve. Œe bi drugi zavarovanec

nadomestil pokojninsko vrzel v viøini 300 EUR, bi bila le ta poloviœno obdavœena,

medtem ko bi bil prvi upokojenec izvzet iz davœne obremenitve. Œe bi æeleli

uvesti praviœno davœno obremenitev bi morali doloœiti tudi osnovo za obdavœitev

obstojeœih pokojnin ter jo obdavœiti po enaki davœni stopnji, kot to velja za

prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Seveda je to nepredstavljivo in

neizvedljivo. Zato je edino smiselno, da se odpravi davœna obremenitev dodatne

pokojnine v celoti in ne le poloviœno, kot velja sedaj. Øe bolj pomembno pa je,
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da se uvede jasen sistem davœnih olajøav, torej sistem, ki bo prinaøal oœitne

prednosti vsem, ki se vanj vkljuœijo.

4 Sklep

Pokojninska reforma se nahaja v postopku ustavne presoje. Njena uveljavitev je

negotova, saj lahko priœne veljati v kratkem, lahko pa njena uveljavitev odloæena

za veœ let. V kolikor Ustavno sodiøœe RS ne prepreœi naknadnega zakonodajnega

referenduma, je velika verjetnost, da pokojninska reforma ne uspe, saj jo sodeœ

po javnomnenjskih raziskavah ne podpira veliko ljudi. Z (ne)uveljavitvijo ne bo

ogroæen le sistem obveznega pokojninskega zavarovanja, temveœ bo ogroæen tudi

sistem prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Njegova uveljavitev

je vezana na uspeh celotnega zakona. Vsaj na podroœju dodatnega pokojninskega

zavarovanja lahko trdimo, da se odpravljajo doloœene pomanjkljivosti, ter, da se

sistem dejansko modernizira. Nov sistem odpravlja pretirano stroøkovno

obremenitev premoæenja (omejitev viøine vstopnih in izstopnih stroøkov ter

provizije za upravljanje), odpravlja nepraviœno omejevanje preteænih lastnikov 

pri vkljuœevanju v dodatno pokojninsko zavarovanje, dopuøœa odmiki od sistema

obveznega zajamœenega z uvedbo naloæbenih strategij, ki bodo upoøtevale

priœakovanja strank glede prevzema naloæbenega tveganja. ZPIZ–2 torej

predstavlja primeren zakonodajni okvir za nadaljnji razvoj prostovoljnih dodatnih

pokojninskih zavarovanj. Vsekakor pa ne predstavlja zakljuœene celote, temveœ

terja nadaljnje spremembe. Zlasti bo treba reformirati sistem davœnih spodbud 

ter zagotoviti visok deleæ vkljuœenosti v prostovoljna dodatna pokojninska

zavarovanja. Razmisliti pa bo treba tudi o drugih pobudah, ki se oblikujejo 

v strokovni javnosti.
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Direktor sektorja za razvoj in izvajanje zavarovanj, 
Vzajemna, d. v. z.

Povzetek:

2 Kdo bo plaœal ceno
zdravstvene reforme?

Robert Sraka

Eden od ciljev zdravstvene reforme naj bi bil poveœanje

deleæa javnih sredstev za financiranje zdravstva s 73

odstotkov na 80 in ustrezno zmanjøanje zasebnih sredstev,

ki jih sestavljajo predvsem premije dopolnilnega

zavarovanja in neposredna plaœila storitev »iz æepa«.

Ministrstvo za zdravje je nakazalo tri moænosti, kako

postopoma priti do poveœanja javnih sredstev pri

zagotavljanju zdravstvenih storitev. Dve od teh

predvidevata ukinitev doplaœil in s tem dopolnilnega

zavarovanja, tretja pa bistveno zmanjøanje obsega

slednjega. Podlaga za spremembe pa bo nujno redefinicija

koøarice pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,

saj je ta v Sloveniji zdaj praktiœno univerzalna.

Kaj bodo spremembe povzroœile, je odvisno od koøarice.

Glavni »kandidati« za izloœitev iz obveznega zavarovanja

so storitve, ki jih sedaj v 90 odstotkih krije dopolnilno

zavarovanje. Analiza kaæe, da te storitve uporabljajo

predvsem starejøi. Œe bi morali te storitve plaœevati sami, 

bi imela veœ kot tretjina starejøih od 70 let s tem za veœ kot

300 evrov stroøkov na leto, mnogi pa øe veliko veœ. V

starostni skupini od 80 do 84 let, denimo, bi imelo skoraj

10 odstotkov oseb za veœ kot 800 evrov doplaœil letno.

Zaradi visoke økodne pogostosti bi bilo zelo drago tudi

morebitno zavarovanje – zavarovanje za osebe, starejøe od

70 let, bi stalo vsaj 400 evrov na leto, saj novo zavarovanje

ne bi moglo vsebovati takøne stopnje vzajemnosti kot

sedanje dopolnilno zavarovanje, poleg tega pa ne moremo

priœakovati, da bi se mladi mnoæiœno zavarovali.

Usoda dopolnilnih zavarovanj je stvar politiœne odloœitve,

poslovanje zavarovalnic, ki izvajajo zdravstvena
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zavarovanja, pa bo od te politiœne odloœitve kljuœno odvisno. Brez dopolnilnega

zavarovanja specializirane zdravstvene zavarovalnice v sedanji obliki in obsegu

najbræ ne morejo preæiveti. S spremembami se bodo gotovo pokazale tudi

priloænosti, vendar bodo te za zavarovalnice v smislu potencialne nove premije

glede na sedanjo premijo sorazmerno skromne. Zmanjøanje koøarice pravic in s

tem ukinitev sedanje univerzalne koøarice bi nujno privedla do poveœanja

neposrednih plaœil. S skrbnimi analizami, ki jih lahko pripravijo zgolj

zavarovalnice, in s svojimi izkuønjami lahko zavarovalnice pripomorejo k izbiri

optimalnega naœina financiranja zdravstva za prihodnja leta. Zelo narobe bi

bilo, da bi iz ideoloøkih razlogov in prepriœanja, da bi morale zavarovalnice

delati zastonj in brez dobiœka, bistveno zmanjøali vzajemnost med bolnimi in

zdravimi ter tako ogrozili zdravstveno najbolj obœutljive skupine zavarovancev,

hkrati pa zavarovalnicam onemogoœili razvoj.

Summary:

According to the drafts of the health reform, one of its objectives is to increase 

the share of the public funding for health care from 73 to 80 per cent, and 

a corresponding reduction in private funding – the latter now consists mainly 

of complementary health insurance premiums and “out of pocket” payments for

health services. Ministry of Health has indicated three ways to gradually increase

public funding of health services. Two of these options include the abolition of 

co-payments and thus complementary insurance, and the third substantially

reducing the size of the latter. However, the basis for any reform should be 

redefinition (or definition) of the scope of rights covered by compulsory health

insurance, because in Slovenia this scope is quite extensive.

The consequences of the changes in financing depend on the changes of the scope

of health rights. The first rights to be eliminated from compulsory insurance

scheme are health services, which are now 90 per cent covered by complementary

insurance. Analysis of these services shows that this refers to services, mainly

provided to older people. If people should pay for these services for themselves, 

at least one third of people aged over 70 would have to pay more than EUR 300 per

year, while many people even more. In the age group from 80 to 84 years, at least

10 per cent of people would have to pay additional charge of more than EUR 800

per year. Due to high risk, insurance for these services would be expensive.

Insurance for persons over 70 years would cost at least EUR 400 per year since

such insurance could not be based on mutuality and solidarity between

generations as it is today with the complementary insurance, while there would be

hard to expect from young people to buy such insurance.

The future of complementary health insurance and thus the health insurance

business depends strongly on political decisions. Without complementary

insurance, specialized health insurance companies would find it hard to survive

on the market. Future changes will certainly bring new opportunities for
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insurance companies, however relatively modest in terms of potential premium

given the current one. Reduction of the scope of rights and the abolition of the

current universal rights would lead to an increase in “out of pocket” payments.

With careful analysis, that only insurance companies can provide, and their

experience, insurance companies can contribute significantly to the selection of

the optimum method of financing health care for years to come. It would be wrong

to abolish the solidarity between the sick and the healthy, thereby jeopardizing the

most vulnerable policyholders and also restrain development of insurance

companies, just for ideological reasons and for belief that insurance companies

should work for free and without any profits.

1 Uvod

Med glavnimi cilji napovedane zdravstvene reforme naj bi bilo poveœanje deleæa BDP

za zdravstvo s sedanjih 8,9 odstotka na 10 odstotkov ter poveœanje deleæa javnih

sredstev za financiranje zdravstva s 73 na 80 odstotkov. Minister za zdravje je nakazal

veœ moænih poti do omenjenih ciljev, spremenljivki pri tem pa sta viøina poveœanja

prispevne stopnje in koøarica pravic v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Ob tem

vse poti vodijo do bistvenih sprememb v dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, 

ki danes predstavlja veœ kot 20 odstotkov premije na slovenskem zavarovalnem trgu.

Ukinitev ali bistveno zmanjøanje obsega dopolnilnega zavarovanja bi zato

pomembno vplivala na zavarovalni trg, prav tako pa na sedanje zavarovance. 

V prispevku analiziramo, kakøne bi utegnile biti posledice. 

2 Kaj je narobe z dopolnilnim zavarovanjem

O dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju se æe nekaj let govori kot o glavnem

sistemskem problemu slovenskega zdravstva. Lani je takøno prepriœanje øe

okrepila trditev Evropske komisije, da Zakon o zdravstvenem varstvu in

zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) v nekaterih delih, ki se nanaøajo na

dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ni skladen z evropskim pravnim redom.

Evropska komisija je v obrazloæenem mnenju od Republike Slovenije zahtevala

spremembe, ki se nanaøajo na:

• obveznost zavarovalnic, da polovico dobiœka iz dopolnilnega zdravstvenega

zavarovanja namenijo za izvajanje in razvoj tega zavarovanja,

• obveznost predhodne pisne odobritve aktuarja za vsako poviøanje cen,

• dolænost tujih zavarovalnic, ki æelijo izvajati to zavarovanje, da imenujejo 

v Republiki Sloveniji zastopnika pred Ministrstvom za zdravje,

• dolænost obveøœanja o novih ali spremenjenih zavarovalnih pogojih

dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in

• obveznost pridobitve predhodnega soglasja Ministrstva za zdravje k sploønim

pogojem poslovanja za izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
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Seveda je vsem, ki se ukvarjajo z zavarovalstvom, jasno, da so naøtete obveznosti

in dolænosti neskladne z evropskimi direktivami. Prav tako pa ni skrivnost, da bi

lahko naøtete pomanjkljivosti dokaj hitro odpravili z novelo ZZVZZ, saj navedeno

ne bi v niœemer vplivalo na sistem obveznega in dopolnilnega zdravstvenega

zavarovanja. Videti je, da so zahteve Evropske komisije bolj kot ne pripraven

izgovor za to, da se izpeljejo spremembe dopolnilnega zavarovanja ali da se

slednjega celo ukine. Sliøati je namreœ trditve, da Evropska komisija zahteva

ukinitev dopolnilnega zavarovanja, ki da je anomalija. Kaj takønega Evropski

komisiji ne more priti na misel, øe zlasti œe upoøtevamo, da ima Francija kot 

ena najpomembnejøih dræav v Evropski uniji prav tako zelo razøirjeno dopolnilno

zavarovanje.

Sicer pa so oœitki proti dopolnilnemu zavarovanju æe »klasika« in se ponavljajo od

leta 2003, ko je bila pripravljena Bela knjiga zdravstvene reforme. Temeljni oœitek

takrat je bil, da je dopolnilno zavarovanje vzpostavilo vzajemnost med bolnimi in

zdravimi, ker je preneslo stroøke doplaœil na vse zavarovance, obenem pa se je z

njim zmanjøala solidarnost med revnimi in bogatimi, saj so premije enotne ne

glede na viøino dohodka prebivalcev, kar poveœuje regresivnost plaœevanja

zdravstvenih storitev. Dodatni oœitki so, da sistem doplaœil omejuje dostopnost do

zdravstvenih storitev, po drugi strani pa poveœuje preveliko koriøœenje tistih med

njimi, ki niso potrebne.

O regresivnosti plaœevanja zdravstvenih storitev ter (ne)omejevanju dostopnosti je

bilo æe veliko povedanega. Stopnja solidarnosti, kjer vsak prispeva glede na svoje

dohodke, je stvar druæbenega dogovora in ne prostovoljnega zavarovanja. Najbræ

v globaliziranem svetu ni mogoœe vztrajati pri neomejeni solidarnosti. V veœini

dræav, ki imajo Bismarckov sistem javne zdravstvene blagajne, solidarnost ni

neomejena, paœ pa je doloœen najviøji prispevek posameznika (t. i. kapica).

Slovenija je le ena od øtirih dræav brez kapice v Evropski uniji, v katerih

solidarnost pri obveznem zdravstvenem zavarovanju navzgor ni omejena

(preostale tri dræave so Belgija, Danska in Portugalska, pri œemer pa so prispevki

na Danskem – za razliko od davkov – zelo nizki). Celo v Nemœiji, od koder

Bismarckov sistem izvira, so prispevke omejili na 15,5 odstotka in blagajne

nadaljnjo rast zdravstvenih storitev od zaœetka leta 2011 krijejo z nominalnimi

premijami, enakimi za vse œlane zdravstvene blagajne.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje samo po sebi tudi ne omejuje dostopnosti.

Slednjo bi omejevala kveœjemu individualna doplaœila, doplaœila prek zavarovanja

pa ne. Ker je praktiœno celotna populacija dopolnilno zavarovana, prav to

zavarovanje omogoœa, da doplaœila ne omejujejo dostopnosti in zagotavljajo

univerzalno dostopnost vseh zdravstvenih storitev. Ostali evropski zdravstveni

sistemi imajo manjøo stopnjo univerzalnosti in predvsem bistveno veœja doplaœila

»iz æepa«, ki pa obremenjujejo zgolj bolne in starejøe (in tudi zmanjøujejo

dostopnost do zdravstvenih storitev za te obœutljive skupine).
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Øe najbolj se lahko strinjamo z zadnjim oœitkom – da daje dopolnilno zavarovanje

napaœne spodbude in poveœuje preveliko koriøœenje zdravstvenih storitev, ki niso

(nujno) potrebne. Vendar tudi v tem primeru ni problem v dopolnilnem

zavarovanju, temveœ je slednje zgolj priroœen izgovor. Bistveno laæe je, na primer,

poviøati doplaœila za zdravila na vmesni listi in prepustiti zavarovalnicam, da

zagotovijo njihovo plaœilo, kot pa se spopasti s farmacevtskim lobijem in z

zdravniki ter doseœi konsenz za racionalnejøe predpisovanje zdravil. Zdaj namreœ

zniæanje cen zdravil praviloma pripelje do poveœanja koliœin, skupni stroøki pa

narastejo. Kdo je potem krivec?

Slika 1: Prenos stroøkov zdravstvenih storitev na doplaœila v letih 2009 in

2010. 

* Økode so povpreœne meseœne økode na zavarovanca (merilo na desni strani),

merilo za deleæ poviøanja pa je na levi. 

Vir: Vzajemna.

Kljub vsem pomislekom proti dopolnilnemu zavarovanju zdravstvene politike

oœitno ne moti, da istoœasno v poveœani meri prakticira prav to, œemur so

doplaœila sluæila æe od uvedbe – torej prenaøa stroøke na doplaœila in tako

zmanjøuje primanjkljaj v obveznem zdravstvenem zavarovanju. To prenaøanje

stroøkov zdravstvenih storitev v letih 2009 in 2010 je razvidno s Slike 1. Julija

2009 je priølo do prvega veœjega prenosa s tem, ko so se doplaœila za zdravila 

z vmesne liste poviøala s 75 na 90 odstotkov, kar je pomenilo poveœanje økod pri
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dopolnilnem zavarovanju za pribliæno sedem odstotkov. Leta 2010 se je prenos

nadaljeval – najprej v januarju s spremenjeno definicijo teæjih diagnostiœnih

obravnav, kar je poveœalo doplaœila pri diagnostiki z magnetno resonanco in øe

nekaterih metodah. Aprila 2010 pa je sledilo poveœanje doplaœil øe pri nenujnih

reøevalnih prevozih, zobni protetiki, zdraviliøkem zdravljenju in medicinsko-

tehniœnih pripomoœkih. To je poviøalo povpreœne økode øe za pet odstotnih toœk,

kar pomeni, da je bil skupni vpliv prenosov veœ kot 12-odstotni dvig økod.

3 Izhodiøœa za reformo

Cilj zdravstvene reforme je torej poveœanje deleæa javnih sredstev za financiranje

zdravstva s 73 odstotkov na 80 in ustrezno zmanjøanje zasebnih sredstev – slednja

sedaj sestavljajo predvsem premije dopolnilnega zavarovanja in neposredna

plaœila storitev »iz æepa«. Ministrstvo za zdravje je nakazalo tri moænosti, kako

postopoma priti do poveœanja javnih sredstev pri zagotavljanju zdravstvenih

storitev. Prva moænost je poviøanje prispevne stopnje za dve odstotni toœki in

ohranitev sedanje koøarice pravic v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Slednje

bi vse storitve krilo v celoti, kar pomeni, da ne bi bilo veœ doplaœil in s tem tudi

ne dopolnilnega zavarovanja. Ob tem ministrstvo raœuna na »manjøe

povpraøevanje po nepotrebnih storitvah«, ki se zdaj preteæno plaœujejo iz

dopolnilnega zavarovanja. Katere so te storitve? Tako imenovane nepotrebne ali

manj pomembne so storitve, pri katerih je sedaj doloœeno doplaœilo v viøini 90

odstotkov (ob takønem odstotku o doplaœilu æe teæko govorimo – bolj gre za 

10-odstotno subvencijo s strani obveznega zavarovanja): to so zdravila z vmesne

liste, nenujni reøevalni prevozi, zobna protetika, zdraviliøko zdravljenje, ki ni

nadaljevanje bolniøniœnega, ter nekateri medicinsko-tehniœni pripomoœki (na

primer oœala).

Tudi druga moænost predvideva ukinitev dopolnilnega zavarovanja, in sicer 

ob nekoliko manjøem poviøanju prispevne stopnje (za 1,4 odstotne toœke) ter

»prevetritvi« ali po domaœe zmanjøanju koøarice pravic. Kandidati za izloœitev 

iz koøarice pravic so predvsem storitve, ki se trenutno preteæno plaœujejo iz

dopolnilnega zavarovanja. 

V sklopu tretje moænosti pa ni predvidena ukinitev dopolnilnega zavarovanja, 

paœ pa njegovo krœenje, ker bi tudi v tem primeru nekoliko poveœali prispevno

stopnjo (za 0,57 odstotne toœke) in zmanjøali koøarico pravic. Kandidati za

zmanjøanje pa ostajajo isti.

Prva omenjena moænost je najbræ zgolj teoretiœna, saj bi pomenila, da bi se deleæ

javnih sredstev za financiranje zdravstva poviøal na pribliæno 90 odstotkov, 

s œimer bi bil najviøji med vsemi evropskimi dræavami. Æe napovedani 80-odstotni
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deleæ je viøji kot v drugih dræavah s sistemom socialnega zdravstvenega

zavarovanja (deleæ v Franciji je na primer 77,7 %, v Nemœiji pa 76,7 %, medtem

ko je povpreœje Evropske unije 73,6 %). Realno je priœakovati drugi ali tretji

scenarij, oba pa sta izvedljiva zgolj ob redefiniranju koøarice pravic. Ta je v

Sloveniji praktiœno univerzalna, saj obvezno zdravstveno zavarovanje vkljuœuje

skoraj vse zdravstvene storitve, ki so na voljo. »Prevetritev« koøarice torej pomeni,

da bo treba povedati, katere storitve ne bodo veœ predmet obveznega

zavarovanja – te si bodo zavarovanci morali plaœati sami »iz æepa« ali pa se, 

œe bo to omogoœeno, zavarovati. 

O prevetritvi pravic lahko sicer zaenkrat zgolj ugibamo, zagotovo pa so glede na

predvideni obseg prihrankov glavni kandidati predvsem storitve, ki jih æe zdaj v

90 odstotkih krije dopolnilno zavarovanje. Z zniæanjem pravic naj bi se zmanjøal

obseg »nepomembnih« storitev, prebivalstvu pa bi se poveœali razpoloæljivi

dohodki. Ali res in kateremu delu prebivalstva?

4 Kaj kaæejo podatki

Za razliko od veœine drugih, ki govorijo o reformi, imajo zavarovalnice zelo

podrobne podatke o opravljenih in zaraœunanih zdravstvenih storitvah. Na

podlagi teh podatkov lahko pripravimo natanœne izraœune in ocenimo, katere

skupine bi bile v primeru zmanjøanja pravic iz obveznega zavarovanja najbolj

prizadete in kako bi poveœanje solidarnosti s poveœanjem obsega javnih sredstev

v zdravstvu po drugi strani pomenilo zmanjøanje vzajemnosti med zdravimi in

bolnimi. 

Predpostavimo torej, da dopolnilnega zavarovanja ne bi bilo veœ (namesto tega 

bi vsi plaœevali viøji prispevek za obvezno zavarovanje, medtem ko bi upokojenci

plaœevali nov prispevek od pokojnine), storitve, ki so zdaj v 90 odstotkih krite 

iz dopolnilnega zavarovanja, pa bi bile izloœene iz obveznega zavarovanja (ni

nujno, da bi bile izvzete iz obveznega zavarovanja vse tovrstne storitve, ampak

zaenkrat naœrtov ministrstva za zdravje ne poznamo podrobneje). Te storitve bi

morali bolniki plaœevati sami ali pa se zanje zavarovati, œe bi zavarovalnice takøna

zavarovanja ponudile. Pa jih lahko ponudijo?

V analizi smo uporabili podatke zdravstvene zavarovalnice Vzajemna za eno leto.

Preuœili smo stroøke doplaœil po starosti, in sicer loœeno za tiste storitve, pri

katerih znaøa odstotek doplaœila 90 odstotkov, ter tiste, pri katerih je odstotek

doplaœila niæji. Glede na predvidene spremembe v financiranju je vpraøanje

predvsem, ali obstaja med obema skupinama storitev bistvena razlika v strukturi

(ta bi lahko vplivala na averzijo do rizika v primeru oblikovanja drugaœne oblike

prostovoljnega zavarovanja) in kakøna je odvisnost stroøkov od starosti (to vpliva
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na moænost oblikovanja enotne premije za potencialno dodatno zavarovanje za

vse starostne skupine). Podatki kaæejo, da obstaja med obema skupinama storitev

bistvena razlika (Slika 2).

Slika 2: Povpreœno letno doplaœilo po starosti – za storitve z doplaœilom

manj kot 90 odstotkov, za storitve z 90-odstotnim doplaœilom in

skupaj 

*Deleæ 90-odstotnih doplaœil glede na vsa doplaœila je na desnem merilu.

Vir: Vzajemna.

V doplaœilih predstavlja bistveno razliko starost – mlajøi preteæno uporabljajo

samo storitve, pri katerih je doplaœilo manjøe od 90 odstotkov (taka so na primer

doplaœila pri pregledu pri zdravniku ali pri operacijah v bolniønici), pri starejøih

pa je deleæ storitev z 90-odstotnim doplaœilom velik. Skupna doplaœila za mlade

znaøajo v povpreœju pribliæno 50 evrov na leto, pri 80-letnikih pa æe skoraj 

600 evrov. Razmerje povpreœnih stroøkov med 25- in 80-letnikom je:

1 : 11,3 za vsa doplaœila skupaj

1 : 7,1 za storitve, kjer je doplaœilo manjøe od 90 % 

1 : 32,6 za storitve z 90-odstotnim doplaœilom.

Podrobneje razkrivajo strukturo stroøkov za »nizka« doplaœila slike 3, 4 in 5. 

S Slike 3 lahko razberemo, kako se s starostjo manjøa deleæ oseb, pri katerih

znaøajo letni stroøki manj kot sto evrov, naraøœa pa deleæ tistih z viøjimi doplaœili.

Kolikøen deleæ oseb posamezne starosti ima v enem letu doplaœila, ki so viøja od

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 in 2.000 evrov, pa je razvidno s Slike 4. Na

tej sliki prav tako vidimo, da obstajajo tudi mladi uporabniki storitev, ki imajo

nizko doplaœilo – tudi pri nizki starosti ima økodo v enem letu okrog 85

odstotkov mladih –, res pa je, da so te økode nizke in le pri desetih odstotkih

presegajo sto evrov.
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Drugaœe je pri starejøih, saj pri veœ kot 60 odstotkih te populacije beleæimo

povpreœne stroøke, ki presegajo sto evrov letno, pri 40 odstotkih so stroøki veœji

od dvesto evrov, pri desetih odstotkih pa znaøajo celo veœ kot sedemsto evrov.

To lahko prikaæemo tudi drugaœe – kot obremenitev z doplaœili (Slika 5). Vidimo,

da se s starostjo deleæ oseb z visokimi doplaœili poveœuje, z grafa pa lahko to tudi

neposredno odœitamo. Kljuœni ugotovitvi sta: 

• veœina zavarovancev ima v posameznem letu vsaj eno økodo – to velja tudi za

mlajøe zavarovance;

• tudi pri niæjih starostih je lahko doplaœilo znatno (najviøja doplaœila presegajo

30.000 evrov letno).

Glede na ti dejstvi je smiselno, da tudi mladi sklenejo zavarovanje in se tako

ognejo morebitnim visokim stroøkom. Kljub temu da mladi zavarovanje

preplaœujejo øtirikratno (økode in stroøki so pribliæno øtirikrat niæji od povpreœne

premije), se z zavarovanjem ognejo realnemu tveganju.

Slika 3: Struktura stroøkov za »nizka« doplaœila
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Slika 4: Deleæ oseb z »nizkim« doplaœilom glede na starost

Slika 5: Obremenitev z »nizkim« doplaœilom glede na starost

Œe na enak naœin obdelamo øe podatke za storitve, pri katerih je doplaœilo 90-

odstotno, pa dobimo precej drugaœno podobo (slike 6, 7, 8). S slik 6 in 7 tako

lahko razberemo, da velik del mladih tovrstnih storitev sploh ne uporablja. 

V najmlajøi starostni skupini uporabi te storitve v okviru enega leta zgolj 

20 odstotkov oseb in øe pri teh so povpreœni stroøki niæji od sto evrov. Stroøki

zaœnejo poœasi naraøœati øele po øtiridesetem letu starosti. A povsem drugaœe je

pri starejøih – pri skoraj petini oseb, starih od 80 do 90 let, ti stroøki presegajo 

500 evrov.
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Obremenitev z 90-odstotnim doplaœilom po starostnih skupinah nam kaæe tudi

Slika 8, s katere razberemo, da:

• ima v starostni skupini od 70 do 74 let 30 % oseb teh doplaœil za veœ kot 

300 evrov na leto in veœ kot 11 % oseb za veœ kot 600 evrov na leto;

• ima v starostni skupini od 80 do 84 let 37 % oseb teh doplaœil za veœ kot 

300 evrov na leto in skoraj 10 % oseb za veœ kot 800 evrov na leto.

Kaj bi se zgodilo, œe te storitve ne bi bile veœ krite z zavarovanjem? Glede na

strukturo stroøkov po starosti ne moremo pripraviti dodatnega zavarovanja, 

ki bi imelo enako premijo za vse starostne skupine in hkrati priœakovati øe bolj 

ali manj univerzalne zavarovanosti. To se zagotovo ne bi zgodilo. Œe pa bi bile

premije doloœene po starostnih razredih, bi za starostni razred od 70 let naprej

povpreœna premija znaøala okrog 400 evrov letno. Razlog za tako visoko premijo

v primerjavi s sedanjim dopolnilnim zavarovanjem izhaja iz dejstva, da ima pri

dopolnilnem zavarovanju veliko vlogo vzajemnost oziroma medgeneracijska

solidarnost (to je razvidno tudi s Slike 2). Œe zavarovanje ne bi veœ vkljuœevalo

plaœil za storitve, ki predstavljajo veœje tveganje tudi za mlade, ne moremo

priœakovati, da se bodo ti vkljuœevali v zavarovanje. Zavarovanje bi bilo torej

zgolj zavarovanje za starejøe. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ima sedaj za

starejøe zelo pomembno vlogo, saj zagotavlja praktiœno univerzalno dostopnost

do vseh zdravstvenih storitev. Temu bi se z morebitnim zmanjøanjem koøarice

obveznega zavarovanja odpovedali.

Slika 6: Struktura stroøkov za 90-odstotna doplaœila
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Slika 7: Deleæ oseb z 90-odstotnim doplaœilom glede na starost

Slika 8: Obremenitev z 90-odstotnim doplaœilom glede na starost

5 Posledice zmanjøanja pravic

Œe bi morali za storitve, ki so zdaj 90-odstotno krite iz dopolnilnega zavarovanja,

plaœevati sami, bi to pomenilo, da bi imela veœ kot tretjina starejøih od 70 let s

tem za veœ kot 300 evrov stroøkov na leto, v povpreœju pa celo okrog 700 evrov,
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kar je skoraj trikrat toliko, kolikor sedaj znaøa premija dopolnilnega zavarovanja.

Zaradi visoke økodne pogostosti bi bilo tudi morebitno zavarovanje zelo drago –

zavarovanje za osebe, starejøe od 70 let, bi stalo vsaj 400 evrov letno, saj novo

zavarovanje ne bi moglo vsebovati takøne stopnje vzajemnosti kot zdajønje

dopolnilno zavarovanje, poleg tega pa ne moremo priœakovati, da bi se mladi

mnoæiœno zavarovali. Zato bodo bistvene spremembe v dopolnilnem

zdravstvenem zavarovanju, œe slednjega ne bo nadomestilo obvezno pogodbeno

zavarovanje, nujno vodile v poveœanje neposrednih plaœil. Ta neposredna plaœila

obremenjujejo izkljuœno bolne in v veœji meri starejøe.

To nas pripelje do zaœetne dileme – katere storitve so manj pomembne ali celo

nepotrebne in zakaj jih kljub temu zdravniki predpisujejo in zavarovalnice

plaœujejo. Œe ne bo sprememb pri predpisovanju zdravil, se bodo po reformi

starejøi znaøli pred dilemo, kako do zdravil in drugih storitev, ki jih sedaj

prejemajo v okviru »univerzalne koøarice« storitev. Neposredna plaœila bodo za

del starejøe populacije bistveno viøja od premije, ki jo plaœujejo zdaj, poleg tega

pa bodo obremenjeni øe z novim obveznim prispevkom. Najbræ ne moremo

priœakovati, da se bodo bolniki sami odloœali, katera tri od, denimo, predpisanih

petih zdravil bodo jemali, ker paœ za vsa ne bodo imeli denarja, ali da bodo bolni

sami znali presoditi, kdaj se morajo v bolniønico peljati s sanitetnim prevozom in

kdaj bo zadoøœal tudi javni prevoz. 

Pri zdravstvenih storitvah trg ne deluje zaradi velike asimetrije informacij. Œetudi

se spremeni plaœnik (namesto zavarovalnice to postane zavarovanec sam), ne

moremo priœakovati, da bodo bolniki tisti, ki bodo regulirali porabo. Ko zbolimo,

priœakujemo, da bo zdravnik predpisal vse tisto, kar je potrebno. Odgovornosti za

racionalno izvajanje zdravstvenega varstva zato ni mogoœe prenesti (izkljuœno) na

bolnike. Œe bi racionalno predpisovali storitve in zdravila æe zdaj, bi bili æe sedanji

stroøki za zdravstvene storitve niæji, s œimer ne bi bilo treba prenaøati stroøkov na

dopolnilno zavarovanje in s tem zmanjøevati deleæa javnih sredstev v zdravstvu.

6 Kako v reformo?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je imelo v preteklih letih uœinkovito vlogo

pri zagotavljanju sredstev za doloœen del storitev, vendar pa zavarovalnice niso

imele moænosti vplivati niti na njihovo ceno niti na obseg. Dokler zavarovalnice

zgolj doplaœujejo storitve, ki so sicer predmet urejanja obveznega zavarovanja,

veœjega koraka naprej pri tem ni mogoœe priœakovati, zato ponavljajoœi se

predlogi o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja niso preseneœenje. A dejstvo je, 

da z javnimi sredstvi ne bo mogoœe ponuditi tako øirokega kritja za storitve, 

kot ga trenutno zagotavlja kombinacija obveznega in dopolnilnega zavarovanja.

Œe se bo obseg kritja zniæal, to pomeni, da se bo poveœal deleæ plaœil »iz æepa«. 
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Ta je sedaj v Sloveniji med najniæjimi v Evropi. Plaœila »iz æepa« pa pomenijo, da

ni veœ solidarnosti med bolnimi in zdravimi, saj plaœajo samo bolni. In veœina

bolnih je starejøih ...

Velik obseg vzajemnosti med zdravimi in bolnimi ter med mladimi in starejøimi 

je pomembna vrednota, ki je bila vpeljana z dopolnilnim zdravstvenim

zavarovanjem, zato bi morale spremembe v financiranju zdravstva to vrednoto 

v œim veœji meri ohraniti. To je mogoœe zgolj z zavarovanjem z visoko stopnjo

zavarovanosti. Podatki iz drugih dræav Evropske unije kaæejo, da so dræave

visoko stopnjo zavarovanosti dosegle zgolj pri dopolnilnih zavarovanjih (pa øe 

to zgolj v Franciji in Sloveniji) ter pri obveznem pogodbenem zavarovanju

(Nizozemska). Œe ne æelimo bistvenega poveœanja neposrednih plaœil »iz æepa«,

potem sta to edini moænosti. 

Kako do takønih sprememb? Obstaja veœ moænih poti, in sicer: spremembe v

obstojeœem dopolnilnem zavarovanju, oblikovanje obveznega pogodbenega

zavarovanja k (skrœenemu) dopolnilnemu ali nadomestitev dopolnilnega

zavarovanja z obveznim pogodbenim. Tako bi postale zavarovalnice pri novem

dodatnem zavarovanju partner ministrstvu in izvajalcem oziroma bi glede na cilje

zdravstvene politike optimizirale storitve v okviru tega zavarovanja. S tem bi

lahko postopoma spremenili in optimizirali koøarico storitev. Dodatnih moænosti

je øe nekaj – tudi uvedba »participacije« v viøini enega evra pri prvem obisku pri

zdravniku ali pri izdaji zdravila, kot obstaja v drugih dræavah, bi nekoliko zniæala

stroøke in mogoœe vplivala tudi na rabo storitev. Glede na vzpostavljeni on-line

sistem zdravstvenega zavarovanja bi bilo dokaj preprosto vgraditi tudi omejitve

(kot je na primer najviøja skupna kvartalna »participacija«), pa tudi pri izvajalcih

zdravstvenih storitev ne bi bilo treba izvesti nobenih sprememb, ker bi lahko

zaraœunavanje in plaœevanje potekalo preko zavarovalnic ob meseœnih raœunih.

Kaj pa druga zavarovanja? Spremembe v sistemu zagotovo zmeraj pomenijo tudi

priloænost. A ostati moramo realni – vsako poveœanje javnih sredstev v zdravstvu

nujno pomeni zniæevanje obsega prostovoljnih ali zasebnih zavarovanj in to bo

na trg slednjih gotovo vplivalo. Oteæevalna okoliøœina pri zasebnih zavarovanjih

ostaja dejstvo, da v Sloveniji nimamo zasebne infrastrukture na sekundarni ravni.

Zasebne storitve se torej konœajo pri bolj ali manj zahtevni diagnostiki, od tu

naprej pa imamo zgolj javne bolnice. Zato ne moremo priœakovati, da se bodo

lahko v veœji meri razvila druga zavarovanja. Tudi sicer so ta zmeraj odvisna od

tega, kako deluje javno zdravstvo. V Veliki Britaniji je imelo v devetdesetih letih

preteklega stoletja pomembno vlogo vzporedno zavarovanje, ker so bile œakalne

dobe v javnem oziroma dræavnem zdravstvenem sistemu dolge. Takrat so z

vzporednimi zavarovanji zbrali pribliæno 3,3 odstotka skupnega denarja za

zdravstvo. Ko pa je dræava (v mandatu Tonyja Blaira) bistveno poviøala deleæ

sredstev za dræavni zdravstveni sistem, so se œakalne dobe skrajøale, zanimanje 

za vzporedna zavarovanja pa bistveno zmanjøalo – deleæ vzporednih zavarovanj v
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skupnem denarju za zdravstvo zdaj znaøa le øe pribliæno odstotek. Œe potegnemo

vzporednico s øtevilkami v Sloveniji: pri nas bi to pomenilo okrog 30 milijonov

evrov, zavarovalnice pa sedaj zberejo pribliæno 450 milijonov. 

Dejstvo je, da je usoda dopolnilnih zavarovanj stvar politiœne odloœitve,

poslovanje zavarovalnic, ki izvajajo zdravstvena zavarovanja, pa bo kljuœno

odvisno od te politiœne odloœitve. Ne kaæe si zatiskati oœi pred dejstvom, da 

brez dopolnilnega zavarovanja (ali morebitnega obveznega pogodbenega)

specializirane zdravstvene zavarovalnice v sedanji obliki in obsegu najbræ ne

morejo preæiveti. Gotovo se bodo s spremembami pokazale tudi priloænosti,

vendar bodo te za zavarovalnice v smislu potencialne nove premije glede na

zdajønjo sorazmerno skromne. Zmanjøanje koøarice pravic in s tem ukinitev

sedanje univerzalne koøarice bi nujno privedla do poveœanja neposrednih plaœil.

S skrbnimi analizami, ki jih lahko pripravijo zgolj zavarovalnice, in s svojimi

izkuønjami lahko zavarovalnice pripomorejo k izbiri optimalnega naœina

financiranja zdravstva za prihodnja leta. Zelo narobe bi bilo, da bi iz ideoloøkih

razlogov in prepriœanja, da bi morale zavarovalnice delati zastonj in brez dobiœka,

bistveno zmanjøali vzajemnost med bolnimi in zdravimi ter s tem ogrozili

zdravstveno najbolj obœutljive skupine zavarovancev, hkrati pa zavarovalnicam

onemogoœili razvoj.
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Povzetek:

Summary:

3 Razvoj sodobnih oblik
æivljenjskega zavarovanja

dr. Mojca Nekrep

Sodobne oblike æivljenjskega zavarovanja so na razvitih

trgih Evrope usmerjene v kritje prevzetih rizikov,

zagotavljanje zajamœene donosnosti investiranega

premoæenja in tudi v moænost ustvarjanja dodatnih

donosov. Upravljanje med posameznimi deli sredstev

poteka dinamiœno. V Sloveniji obstajajo zaradi

podpovpreœne razvitosti trga æivljenjskih zavarovanj

priloænosti zavarovalnic v razvoju in træenju inovativnih

oblik æivljenjskih zavarovanj, predvsem dinamiœnih

tridelnih hibridov. Tovrstna oblika zavarovanja je

primerna predvsem za zavarovance, ki so tveganju bolj

naklonjeni. Za tveganju manj naklonjene zavarovance so

priporoœljivejøa klasiœna æivljenjska zavarovanja ali

zavarovanja, ki krijejo le riziko smrti in ne vkljuœujejo

varœevalne komponente.

Modern life insurance products in highly developed

European markets are oriented towards covering

underwriting risks, providing a guaranteed return on

invested assets, as well as the opportunity to create

additional returns. For those products dynamic

management among different assets is significant. Due to

under developed life insurance market in Slovenia there

are opportunities for insurance companies to develope and

market innovative new life insurance products particularly

dynamic hybrid life insurance products. Such products

correspond primarily to customers who are not risk averse.

For the risk adverse customers endowment insurance or

term life insurance without the saving component are more

appropriate.
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1 Uvod

Æivljenjsko zavarovanje predstavlja zavarovanje œloveøkega æivljenja za primer

pogodbenega dogodka in za obdobje, za katero je zavarovanje sklenjeno. Ta

dogodek je lahko smrt zavarovanca, doæivetje doloœene starosti ali pa iztek

doloœenega obdobja, v katerem lahko nastopi ena od omenjenih okoliøœin

(Bijeliå, 1998, str. 214). Æivljenjska zavarovanja so bila v obdobju zadnjih desetih

let deleæna øtevilnih sprememb in inovacij, saj predstavljajo zavarovalno vrsto z

velikim potencialom rasti. Glede na to, da je æivljenje posameznika neprecenljive

vrednosti in da se veœina ljudi sreœa z odloœitvijo o sklenitvi æivljenjskega

zavarovanja le enkrat v æivljenju, je pomembno izbrati svojim potrebam

najprimernejøo obliko zavarovanja.

Zavarovalnice na trgu ponujajo veliko razliœnih oblik æivljenjskih zavarovanj, 

pri œemer so najbolj razøirjena naloæbena æivljenjska zavarovanja, ki pomenijo

zavarovanje in hkrati varœevanje (Œeh, 2009; Slovensko zavarovalno zdruæenje,

2010a).

Tabela 1: Klasifikacija æivljenjskih zavarovanj glede na naœin izplaœila

zavarovalnine

Vir: Øenk (2009, 3.1–20).

V Sloveniji se je po letu 1991 zanimanje za æivljenjska zavarovanja zelo poveœalo.

Deleæ premij æivljenjskih zavarovanj v bruto druæbenem proizvodu je od takrat z

0,23 odstotka narasel na 1,81 odstotka v letu 2009 (Slovensko zavarovalno

zdruæenje, 2010b). A v primerjavi z razvitimi evropskimi dræavami deleæ premij

æivljenjskih zavarovanj v Sloveniji kljub naraøœajoœemu trendu øe vedno precej

zaostaja. Vzrok za obœutne razlike med vplaœanimi premijami za æivljenjska

zavarovanja v Sloveniji in v razvitih dræavah Evropske unije je predvsem v niæjih

Æivljenjska zavarovanja

Kapitalska zavarovanja Rentna zavarovanja

• za primer doæivetja • odloæene doæivljenjske rente

• za primer smrti • rente, katerih izplaœila priœnejo takoj

• za primer doæivetja in smrti

• za toœno doloœen rok

• zavarovanje dote

• za primer obolelosti za kritiœno 

boleznijo

• naloæbena

Dodatna zavarovanja:

• zavarovanje invalidnosti zaradi nezgode ali bolezni

• zavarovanje smrti zaradi nezgode

• zavarovanje za primer poøkodbe vkljuœno z zavarovanjem nesposobnosti

opravljanja poklica zaradi poøkodbe
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dohodkih in manjøi osveøœenosti prebivalcev o pomembnosti æivljenjskih

zavarovanj. Oviro pri razvoju sodobnih oblik æivljenjskega zavarovanja predstavlja

tudi prepoœasen razvoj slovenskega kapitalskega trga, hkrati pa nekaterim

oblikam (npr. naloæbenemu zavarovanju) ni bila naklonjena niti zakonodaja. 

V zadnjih desetih letih je Slovenija zabeleæila najveœjo letno rast æivljenjskih

zavarovanj leta 2004, ko je bila rast 43,8-odstotna (Slovensko zavarovalno

zdruæenje, 2010b). V naslednjih letih je bila rast nekoliko upoœasnjena, in sicer

vse do leta 2009, ko smo zaradi posledic finanœne in gospodarske krize utrpeli

padec bruto obraœunane premije æivljenjskih zavarovanj v viøini 2 odstotkov v

primerjavi z letom 2008 (Slovensko zavarovalno zdruæenje, 2010b). V letu 2010 

je bila rast premije ponovno pozitivna, pri œemer znaøa ocenjena stopnja rasti za

leto 2010, izraœunana na osnovi podatkov o viøini bruto obraœunane premije v

mesecu juliju 2010, 2,4 odstotka.

Priœakujemo lahko, da se bo z okrevanjem gospodarstva in poslediœno kupne

moœi prebivalstva deleæ æivljenjskih zavarovanj v portfelju zavarovalnic v

prihodnosti poveœal. Na rast æivljenjskih zavarovanj pa bi prav tako ugodno

vplivala sprememba davœne politike dræave, ki bi ob dodatnem prostovoljnem

pokojninskem zavarovanju spodbujala tudi æivljenjska zavarovanja. Velika

priloænost za rast æivljenjskih zavarovanj bi bila uvedba novih – inovativnih oblik

predvsem naloæbenih æivljenjskih zavarovanj, ki jih zavarovalnice na razvitejøih

zavarovalnih trgih æe træijo.

2 Razvoj æivljenjskih zavarovanj na razvitih
zavarovalnih trgih Evrope

Razvoj æivljenjskih zavarovanj je na razvitih zavarovalnih trgih – predvsem v

Veliki Britaniji, na Nizozemskem, v Franciji, Nemœiji, Øvici in Luksemburgu –

potekal v smeri od klasiœnih oblik do trenutno najsodobnejøih dinamiœnih

tridelnih hibridnih produktov. V nadaljevanju so predstavljene razliœne oblike

æivljenjskih zavarovanj, kot so se razvijale v obdobju preteklih 10 let. Razvoj je

potekal v smeri nadgradnje naloæbenih produktov, in sicer glede kapitalske

usmeritve z razliœnimi koncepti zajamœenega donosa za investirano premoæenje.

Sodobne oblike æivljenjskih zavarovanj so se razvijale v smeri od enostavnih do

zelo dovrøenih, kot je prikazano tudi na Sliki 1 (Will, 2009):

• klasiœno æivljenjsko zavarovanje;

• naloæbeno æivljenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov brez

zajamœenega donosa;

• æivljenjska zavarovanja, usmerjena na kapitalski trg z razliœnimi jamstvenimi koncepti:

- enostavni hibridni produkti,

- hibridi z jamstvom,

- dvodelni hibridi,

- tridelni hibridi,
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- variabilne rente,

- dinamiœni tridelni hibridi.

Slika 1: Sodobne oblike æivljenjskih zavarovanj

Vir: Will, 2009.

Za vse navedene oblike æivljenjskih zavarovanj je znaœilno tudi, da jih lahko

sklene posameznik ali skupina ljudi v obliki kolektivnega zavarovanja. Premije se

obiœajno vplaœujejo meseœno, lahko pa tudi œetrtletno, polletno, letno ali v

enkratnem znesku. Izplaœilo doseæene zavarovalne vsote ob poteku zavarovalne

dobe oziroma ob doæivetju je lahko v enkratnem znesku ali v obliki rente, kar je

odvisno od dogovora med zavarovancem in zavarovalnico.

2.1 Meøano æivljenjsko zavarovanje in zaœetki
naloæbenih æivljenjskih zavarovanj

Klasiœno ali meøano æivljenjsko zavarovanje, ki v osnovi krije riziko smrti in

doæivetja zavarovanca z moænimi prikljuœitvami dodatnih kritih nevarnosti (npr.

dodatno nezgodno zavarovanje, zavarovanje za primer nastanka hujøih bolezni,

zavarovanje za primer smrti v prometni nesreœi, zavarovanje izpada dohodka,

zavarovanje oprostitve plaœila premije v primeru delovne nezmoænosti),

zavarovancu prinaøa zajamœeno donosnost v obliki obresti. Dobiœek se pripisuje

letno in zavarovalna vsota se skladno s pripisanim dobiœkom skozi leta poviøuje.

Donosnost vloæenih sredstev je nizka in primerljiva z donosnostjo dræavnih

obveznic, vendar je tudi tveganje izgube realne vrednosti premoæenja zelo

majhno.

Prva oblika naloæbenih æivljenjskih zavarovanj, ki so jo zavarovalnice

ponudile na trgu, je naloæbeno æivljenjsko zavarovanje, vezano na enote

investicijskih skladov. Zanj je znaœilno, da je varœevalni del vplaœane premije

investiran v izbrane vzajemne sklade. Enako kot klasiœno krije tudi naloæbeno

æivljenjsko zavarovanje riziko smrti in doæivetja zavarovanca z moænimi

prikljuœitvami dodatnih kritih nevarnosti. Pri tej obliki æivljenjskega zavarovanja

donos ni zajamœen, zaradi œesar zavarovanec prevzema visoko tveganje, da ob

poteku zavarovalne dobe ne bo dobil izplaœane niti celotne vplaœane premije.

klasiœno
æivljenjsko
zavarovanje

naloæbeno
æivljenjsko
zavarovanje,
vezano na
enote
investicijskih
skladov z
donosom brez
jamstva

enostavni
hibridni
produkti

hibridi z
jamstvom

dvodelni
hibridi

tridelni
hibridi

variabilne
rente

dinamiœni
tridelni hibridi
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Tako je vpraøljiv tudi doseæeni donos na privarœevana sredstva. Zaradi

ogromnega padca realne vrednosti finanœnih naloæb kot posledice finanœne 

in gospodarske krize in visoke volatilnosti lastniøkih vrednostnih papirjev na

kapitalskih trgih v preteklih treh letih se zanimanje za to obliko æivljenjskega

zavarovanja zmanjøuje.

2.2 Sodobne oblike æivljenjskih zavarovanj z
naloæbenim tveganjem

Zaradi visoke izpostavljenosti tveganju izgube vplaœane premije med zavarovalno

dobo se je na trgu pojavila teænja po razvoju naloæbenih æivljenjskih zavarovanj,

ki bi zagotovila doloœeno minimalno zajamœeno donosnost. Zavarovalnice so

zaœele s ponudbo enostavnih hibridnih produktov in hibridov z

zajamœenim donosom, ki predstavljajo kombinacijo klasiœnega æivljenjskega

zavarovanja in æivljenjskega zavarovanja z naloæbenim tveganjem. Hibridni

produkti omogoœajo zajamœeno donosnost (npr.  v Nemœiji 2,25 %), kljub temu

da so vezani na enote investicijskih skladov. V Sloveniji je zajamœena donosnost

na oblikovano matematiœno rezervacijo pri tovrstnih produktih zagotovljena v

viøini najmanj 2,75 odstotka letno. Zajamœena donosnost je zagotovljena tudi pri

popolni izgubi naloæbe. Œe je doseæeni donos naloæbe viøji od zajamœenega, so

æivljenjska zavarovanja udeleæena øe v pripisu letnega preseæka. Tovrstni produkti

so primerni za varœevalce, ki se æelijo za doloœeno obdobje delno ali v celoti

izogniti nihanjem na kapitalskih trgih. Namenjeni so zavarovancem, ki tveganju

niso naklonjeni. Zavarovalnica jamœi za dogovorjeni znesek, ki bi ga zavarovanec

moral prejeti ob koncu zavarovalne dobe. Enostavni hibridi in hibridi z

zajamœenim donosom predstavljajo za zavarovalnice najenostavnejøi naœin

ponudbe zajamœene donosnosti. Zavarovancem omogoœajo poljubno izbiro in

menjavo skladov v okviru nabora, ki je na razpolago pri posamezni zavarovalnici.

Doseganje zajamœene donosnosti je omogoœeno brez veœjih teæav, saj je le

majhen deleæ investiranega premoæenja dejansko naloæen v sklade. Zaradi

majhne izpostavljenosti skladov so potencialni donosi precej nizki (Will, 2009).

V prihodnosti se enostavnim hibridom obeta sprememba v smeri prenaøanja

tveganja za doseganje zajamœene donosnosti z zavarovalnice k zavarovancem.

Dvodelni hibrid predstavlja dobro preizkuøen model na podroœju æivljenjskih

zavarovanj. Jamstvo investiranega premoæenja je podprto z naloæbami v

brezkuponske obveznice. Preostali del vplaœanih premij se investira v

razpoloæljive sklade, ki jih izbere zavarovanec. Pri togih dvodelnih hibridih

zavarovalnica strogo loœi vplaœana sredstva (npr. 50 % v netvegane ali nizko

tvegane naloæbe – brezkuponske obveznice in 50 % v bolj tvegane in bolj

donosne naloæbe – investicijske sklade).  Nekatere zavarovalnice v EU ponujajo

novo, dinamiœno obliko dvodelnih hibridov, pri kateri se lahko v nasprotju s

starimi oblikami vplaœana sredstva prerazporejajo med netveganimi in tveganimi
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naloæbami. Prerazporejanje opravlja zavarovalnica po ustreznem matematiœnem

postopku. (Krüger-Kassissa, 2010).

Dinamiœni tridelni hibridi predstavljajo najsodobnejøo obliko æivljenjskega

zavarovanja, vezanega na enote investicijskih skladov. Vloæena sredstva

zavarovanca so dinamiœno razporejena v tri dele, in sicer v zajamœeno

premoæenje, sklad z zajamœenim donosom in prosto izbrane sklade. Prvi del

vloæenih sredstev je namenjen zagotavljanju vrednosti premoæenja in je

obrestovan z 2,25-odstotno donosnostjo, ki jo garantirajo brezkuponske

obveznice. Na naslednji stopnji se vkljuœi sklad z zajamœenim donosom, ki

zagotavlja, da je ob koncu meseca v najslabøem primeru na voljo vsaj øe 80

odstotkov vrednosti premoæenja glede na zaœetek meseca. Sklad z zajamœenim

donosom za garancijo uporablja prilagojen CPPI model aktivnega upravljanja

premoæenja (Zwiesler, 2007), ki na eni strani zagotavlja maksimalno

izpostavljenost do izbrane naloæbene kategorije, hkrati pa zagotavlja minimalni

donos skozi neko doloœeno obdobje. Model doloœa razmerje med dvema

naloæbenima komponentama, in sicer med dinamiœno, ki zagotavlja donos 

in jo sestavljajo tvegana sredstva, kot so delnice, obveznice, investicijski ali 

hedge skladi, ter komponento, namenjeno ohranjanju glavnice, ki jo sestavljajo

netvegana sredstva, kot so skladi denarnega trga (Zhang, 1998, str. 653).

Zajamœeno premoæenje in sklad z zajamœenim donosom skupaj ustvarjata

zajamœeno donosnost vloæenih sredstev. Na tretji stopnji se vkljuœijo naloæbe 

v investicijske sklade, v katere se investira glede na trende kapitalskih trgov.

Zavarovanec lahko v okviru svoje naloæbene strategije prosto izbira med

razpoloæljivimi investicijskimi skladi.

Za zajamœeno donosnost zajamœenega premoæenja jamœi banka ali druæba za

upravljanje investicijskih skladov. Zavarovalnica, ki ponuja dinamiœne tridelne

hibride, ne prevzema naloæbenega tveganja, kar je njena bistvena prednost v

primerjavi z ostalimi sodobnimi oblikami æivljenjskih zavarovanj z naloæbenim

tveganjem. Za predhodno razvite naloæbene produkte z zajamœenim donosom 

je namreœ znaœilno, da naloæbeno tveganje prevzema zavarovalnica.

Zajamœena vrednost premoæenja ob poteku zavarovanja izhaja le iz zajamœene

stopnje donosa. Kombinirajo se varne naloæbe, v katere vlagajo pokojninski

skladi. Za varnost skrbijo naloæbe po naœinu tradicionalnega sistema

pokojninskega zavarovanja z visokim zajamœenim donosom. Sredstva, ki se ne

porabijo za jamstvo premoæenja, se usmerijo v investicijske sklade. Zavarovanec

lahko prosto izbira, v katere sklade bo vlagal svoje premoæenje.

Dinamiœnost, ki je znaœilna za najsodobnejøo obliko naloæbenih zavarovanj, 

je dejansko odvisna od aktualnih razmer na trgu kapitala in njihovega trajanja.

Razdelitev premoæenja oziroma vloæenih sredstev v vse tri dele se preverja
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meseœno in po potrebi na novo usklajuje, s œimer je omogoœeno aktivno

upravljanje tveganja. V œasu naraøœajoœega – bikovskega trenda na borznem trgu

so naloæbe povsem usmerjene v delnice, pri œemer izkoristijo maksimalni

potencial donosa na trgu kapitala. V œasu padajoœega – medvedjega trenda se

premoæenje vlagateljev prenaøa v varne naloæbe, kar posameznemu zavarovancu

omogoœa zajamœeno donosnost in ohranitev osnovne vrednosti investiranega

premoæenja. Tveganje se doloœi za vsakega zavarovanca loœeno,  na osnovi œesar

se izvede razporeditev naloæbenega portfelja v posamezne delnice, obveznice in

sklade, ne da bi bilo dogovorjeno jamstvo pri tem ogroæeno (Blome, 2007; 

Will, 2009).

Primerjava med razliœnimi koncepti ustvarjanja zajamœene vrednosti premoæenja

pri hibridnih produktih je prikazana na Sliki 2. Pri enostavnih hibridnih produktih

ustvarja zajamœeno vrednost premoæenja in s tem zajamœeno donosnost samo

zajamœeno premoæenje, pri hibridih z zajamœenim donosom zajamœeno

premoæenje in sklad z zajamœenim donosom, pri dinamiœnih tridelnih hibridih 

pa razen zajamœenega premoæenja in sklada z zajamœenim donosom tudi aktivno

upravljanje tistega dela premoæenja, ki je investirano v vzajemne sklade.

Slika 2: Koncepti zajamœene vrednosti premoæenja pri hibridnih

produktih

Enostavni hibridni Hibrid z zajamœenim Dinamiœni tridelni 

produkt donosom hibrid

Vir: Will, 2009.

Variabilne rente predstavljajo obliko rentnega æivljenjskega zavarovanja,

vezanega na enote investicijskih skladov s fleksibilno izoblikovanim zajamœenim

premoæenjem. Izplaœevanje rente je moæno takoj po poteku zavarovanja ali z

odlogom. Vplaœilo premije je lahko enkratno ali obroœno v meseœnih, œetrtletnih,

polletnih ali letnih zneskih. Sredstva, ki so namenjena naloæbam v vzajemne

sklade in zajamœeno premoæenje, so transparentno loœena. (Will, 2009).
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Garancije tovrstnih æivljenjskih zavarovanj predstavljajo izvedeni finanœni produkti

GMxB, katerih znaœilnosti so podobne opcijam. S tradicionalnimi

deterministiœnimi finanœnimi produkti oziroma modeli ni mogoœe zajeti tveganih

oblik garancij, zato so potrebni bolj sofisticirani finanœni modeli, ki vkljuœujejo

modeliranje stohastiœnih scenarijev. To omogoœajo oblike garantiranih skladov

GMxB, ki predstavljajo varœevalne sklade z zajamœenim donosom. Ponujajo

optimalno jamstvo pred  dolgoæivostnim, trænim in inflacijskim tveganjem.

Variabilne rente so za zavarovance zanimive predvsem zaradi moænosti udeleæbe

v naloæbah na kapitalskem trgu in vkljuœene garancije minimalne vrednosti

premoæenja tudi v primeru intenzivnega negativnega trenda trga kapitala. Ob tem

se zavarovalnice sooœajo tudi z nekaterimi slabostmi variabilnih rent. Za

zajamœeno donosnost investiranih sredstev namreœ obiœajno jamœi zavarovalnica.

Kadar se vrednost premoæenja zaradi padanja kapitalskih naloæb zmanjøuje, se

poveœuje breme garancij, ki pripadajo zavarovancem. To sicer ustvarja dobiœek 

za zavarovance, a istoœasno izgubo za zavarovalnico. Pri dolgoroœnih finanœnih

produktih, kot so produkti GMxB, zavarovalnica upravlja s sredstvi zavarovanca

obiœajno veœ kot 20 let. V tem œasu je donos variabilnih rent odvisen od finanœne

stabilnosti zavarovalnice. Zavarovalnica na kapitalskem trgu iøœe naloæbe, ki bodo

ustvarile vsaj zajamœen donos, pri œemer lahko izbere tudi tiste, ki ob niæjem

tveganju ustvarjajo tudi niæji donos. S tem pa ni mogoœe izpolniti priœakovanj

zavarovancev, ki se æelijo zavarovati pred trænim in inflacijskim tveganjem

(O’Malley, 2008, str. 6–9).

Na nekaterih trgih Evropske unije (npr. v Nemœiji) je vlada zaradi ekonomske

krize træenje variabilnih rent prepovedala. Razlog je predvsem v izvedenih

finanœnih instrumentih GMxB, na katerih variabilne rente temeljijo, saj je

trgovanje z derivativi moœno prispevalo h poglabljanju krize (Schmidt, 2009).

Pri vseh oblikah sodobnih naloæbenih æivljenjskih zavarovanj je zelo pomembno,

da se proti koncu zavarovalne dobe celotna privarœevana sredstva na naloæbenem

raœunu preusmerijo v œim varnejøe naloæbe, da lahko zavarovalnica dejansko

zagotovi zajamœeno donosnost in vrednost premoæenja (Will, 2009).

2.3 Æivljenjska zavarovanja za primer smrti

Del ponudbe æivljenjskih zavarovanj je usmerjen tudi v tako imenovana riziko

zavarovanja, ki krijejo samo riziko smrti. Tovrstna zavarovanja ne vkljuœujejo

varœevalne komponente in v primeru doæivetja zavarovanca zavarovalnica ne

izplaœa dogovorjene zavarovalne vsote.

Æivljenjsko zavarovanje za primer smrti predstavlja obliko æivljenjskega

zavarovanja, ki krije izplaœilo dogovorjene zavarovalne vsote v œasu trajanja

zavarovanja. Obiœajno gre za zavarovanje ene osebe. Œe zavarovanec v œasu

trajanja zavarovalne dobe umre, zavarovalnica upraviœencu zavarovanja izplaœa
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zavarovalnino v enkratnem znesku. Zavarovanje je primerno predvsem za ljudi,

ki imajo potrebo po zelo visokem zavarovanju za primer smrti (denimo ob

najemu visokih kreditov).

K osnovnemu zavarovanju je ponavadi mogoœe prikljuœiti dodatna kritja 

glede na potrebe posameznika, in sicer dodatno nezgodno zavarovanje, dodatno

zavarovanje kritiœnih bolezni, dodatno zavarovanje za primer smrti s padajoœo

zavarovalno vsoto, dodatno zavarovanje oprostitve plaœila premije v primeru

delovne nezmoænosti. Premija za kritje osnovnega rizika je nizka in dejansko

sprejemljiva za vsakogar.

Vse veœ zavarovancev na razvitih zavarovalnih trgih se odloœa za tovrstno obliko

æivljenjskega zavarovanja, saj je v primeru smrti zavarovanca poskrbljeno za

finanœno varnost zavarovanœevih najbliæjih.

3 Ponudba æivljenjskih zavarovanj v Sloveniji
in tujini

Na domaœem in na tujih trgih razvite Evrope je ponudba razliœnih oblik

æivljenjskih zavarovanj pestra in na prvi pogled zelo podobna. A œe produkte

analiziramo podrobneje, ugotovimo, da se pojavljajo bistvene razlike predvsem

pri naloæbenih æivljenjskih zavarovanjih.

3.1 Primerjava ponudbe na razvitih zavarovalnih
trgih s ponudbo v Sloveniji

Klasiœno æivljenjsko zavarovanje je namenjeno srednje- ali dolgoroœnemu

varœevanju. V tujini in tudi  v Sloveniji ga zavarovalnice ponujajo za obdobje

sklenitve od 5 do 40 let. Zavarovanje je v Sloveniji priporoœljivo skleniti vsaj 

za obdobje 10 let, saj je zavarovanec v tem primeru upraviœen do plaœila davka

od prometa zavarovalnih poslov.

Glede na to, da zagotavljajo sodobna æivljenjska zavarovanja z naloæbenim

tveganjem v tujini 2,25-odstotno in v Sloveniji 2,75-odstotno letno zajamœeno

donosnost, zavarovalnice za novo sklenjene pogodbe ne ponujajo veœ osnovnih

naloæbenih zavarovanj brez zajamœenega donosa. V slovenski ponudbi sreœamo

tako enostavne hibridne produkte kot hibride z jamstvom. Seveda pa æe veljavna

naloæbena zavarovanja, ki so jih zavarovalnice sklenile z zavarovanci, preden so

razvile sodobne oblike naloæbenih zavarovanj, ostajajo v veljavi, œe posamezni

zavarovanec ne æeli spremeniti pogodbe ali preiti v drugo obliko æivljenjskega

zavarovanja. Ali je sprememba oblike naloæbenega æivljenjskega zavarovanja za

zavarovanca smiselna in ekonomiœna, je odvisno od njegovih priœakovanj in
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prevzemanja naloæbenega tveganja, saj je vsaka sprememba povezana z

dodatnimi izstopnimi in vstopnimi stroøki, ki bremenijo zavarovanca.

Naloæbeno æivljenjsko zavarovanje z zajamœenim donosom je namenjeno srednje-

ali dolgoroœnemu varœevanju, pri œemer ga je mogoœe v tujini in tudi v Sloveniji

skleniti za zavarovalno dobo od 5 do 30 let. Naloæbene strategije domaœih in tujih

zavarovalnic se razlikujejo zlasti v moænosti izbire investicijskih skladov.

Slovenske zavarovalnice ponujajo predvsem tiste sklade, ki jih v okviru iste

finanœne skupine upravlja druæba za upravljanje.

Ponudba veœine zavarovalnic v Sloveniji omogoœa, da zavarovanci samostojno

izbirajo med 10 do 25 razliœnimi investicijskimi skladi (kar je odvisno od ponudbe

øtevila skladov druæbe za upravljanje v finanœni skupini), le ena zavarovalnica pa

nudi moænost izbire med 63 skladi razliœnih upraviteljev, ki se med seboj

razlikujejo po naloæbeni politiki in priœakovani stopnji donosa. Skladi, med

katerimi lahko zavarovanci glede na svojo nagnjenost k tveganju izbirajo, 

so delniøki, obvezniøki in panoæni ter interni zajamœeni sklad posamezne

zavarovalnice.

Na razvitejøih trgih Evropske unije lahko zavarovanci samostojno izbirajo celó

med 100 razliœnimi mednarodnimi investicijskimi skladi, med katerimi

prevladujejo delniøki, obvezniøki in panoæni, na razpolago pa so tudi

nepremiœninski skladi, skladi dræavnih vrednostnih papirjev in denarnega trga.

Kadar se zavarovanci odloœajo za naloæbeno strategijo na osnovi æe izoblikovanih

naloæbenih portfeljev, ki jih sestavljajo zavarovalnice, lahko na slovenskem trgu

izbirajo med 3 do 5 portfelji, od konservativnega do øpekulativnega. V tujini je

mogoœe izbirati med 3 do 6 izdelanimi portfelji, ki prav tako odraæajo razliœno

stopnjo potencialnega donosa in poslediœno tveganja.

V Sloveniji lahko zavarovanci samostojno skrbijo za naloæbeno strategijo, ali se

odloœijo za samodejno prerazporejanje sredstev na naloæbenem raœunu glede na

izhodiøœno opredeljeno izpostavljenost tveganju do posameznega sklada ob

sklenitvi pogodbe. V primeru samodejnega prerazporejanja sredstev

zavarovalnica enkrat letno vzpostavi vrednostno razmerje med skladi. V tujini je

samostojno upravljanje z naloæbenim portfeljem zavarovancem sicer omogoœeno,

vendar se veliko pogosteje uporablja avtomatiziran proces upravljanja, ki ga vodi

zavarovalnica. Za avtomatizirano upravljanje sredstev je znaœilno predvsem to, 

da zavarovalnica premoæenje prerazporeja meseœno, pri œemer ga proti koncu

zavarovalnega obdobja investira v manj riziœne sklade in druge naloæbe.
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Tabela 2: Primerjava naloæbenih æivljenjskih zavarovanj v Sloveniji in

tujini

3.2 Vseæivljenjska zavarovanja v tujini

Na ameriøkem trgu, predvsem v ZDA zavarovalnice svetujejo sklenitev

vseæivljenjskih oziroma permanentnih æivljenjskih zavarovanj, ki temeljijo na

denarni vrednosti zavarovalne police, ki se obrestuje vsak mesec. H kritju

osnovnega rizika smrti je mogoœe prikljuœiti dodatne rizike, kot sta nezgodno

zavarovanje in zavarovanje kritiœnih bolezni.

Novejøo obliko vseæivljenjskega zavarovanja predstavlja univerzalno æivljenjsko

zavarovanje, katerega prednost je fleksibilnost premije in prilagodljivost viøine

zavarovalne vsote za riziko smrti, ki se na zahtevo zavarovanca lahko poveœa 

ali zmanjøa.

Univerzalno æivljenjsko zavarovanje zaœne veljati, ko vplaœana premija preseæe

stroøke zavarovanja, pripisane k denarni vrednosti police. K denarni vrednosti

police se vsak mesec pripisujejo obresti. Zavarovalna polica je meseœno

obremenjena s stroøki zavarovanja in drugimi pristojbinami, ki se odøtejejo od

doseæene denarne vrednosti police, œe v posameznem mesecu premija ni bila

plaœana. Za plaœilo meseœne premije lahko zavarovanec œrpa privarœevana

sredstva iz naslova æe pripisanih obresti, ki jih je ustvaril med zavarovalnim

obdobjem (Universal Life Insurance, 2010).

Zavarovalnice v Sloveniji Zavarovalnice v EU

Izbor investicijskih 63 investicijskih skladov do 100 investicijskih 

skladov (delniøki, obvezniøki, skladov (delniøki, 

panoæni skladi) obvezniøki,

nepremiœninski, panoæni

skladi, skladi dræavnih

vrednostnih papirjev,

skladi denarnega trga)

Izbor naloæbenih naloæba v 3 do 5 naloæba v 3 do 6 

portfeljev izdelanih portfeljev izdelanih portfeljev z

z razliœno stopnjo razliœno stopnjo 

priœakovanega donosa priœakovanega donosa in

in tveganja tveganja

prerazporejanje enkrat letno samodejno meseœno prerazporejanje

sredstev na naloæbenem prerazporejanje sredstev sredstev glede na 

raœunu glede na izhodiøœno izhodiøœno izpostavljenost

izpostavljenost tveganju tveganju, na koncu

zavarovalnega obdobja

v manj tvegane sklade
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Zavarovanje je zelo zanimivo zaradi fleksibilnosti plaœevanja premije. Omogoœa

namreœ spreminjanje viøine premije med æivljenjskim obdobjem in vplaœilo

enkratnih zneskov, ki nadomestijo kontinuirano plaœevanje premije v doloœenem

obdobju. Zavarovanec se lahko odloœi za viøje meseœne premije z namenom

prenehanja plaœevanja zavarovanja po doloœenem obdobju. V primeru finanœnih

teæav pa lahko zavarovanec meseœno premijo tudi zniæa (USAA, 2010).

V Evropi vseæivljenjska in univerzalna æivljenjska zavarovanja øe niso aktualna,

œeprav so na trgih ZDA prisotna æe vrsto let, zato lahko priœakujemo, da se bodo

v prihodnosti pojavila tudi pri nas.

4 Priloænosti za razvoj

Podpovpreœna razvitost slovenskega trga æivljenjskih zavarovanj ponuja

zavarovalnicam priloænost za razvoj in træenje inovativnih oblik æivljenjskih

zavarovanj, ki jih lahko zasledimo na razvitejøih trgih. Priloænost je tudi v træenju

klasiœne oblike æivljenjskega zavarovanja, ki krije riziko smrti in doæivetja.

Klasiœna æivljenjska zavarovanja so namenjena predvsem zavarovancem, ki so

tveganju izrazito nenaklonjeni, æelijo varœevati in hkrati v primeru svoje smrti

zagotoviti varnost prihodnjim generacijam. Inovativna naloæbena æivljenjska

zavarovanja so primerna za zavarovance, ki so tveganju izgube investiranega

premoæenja bolj naklonjeni, zaradi œesar priœakujejo tudi viøjo donosnost 

vloæenih sredstev.

V Sloveniji lahko v kratkem priœakujemo ponudbo sofisticiranih æivljenjskih

produktov, pri œemer bodo zavarovalnice najverjetneje preskoœile dvo- in tridelne

hibride ter potencialnim zavarovancem ponudile variabilne rente in dinamiœne

tridelne hibride, ki tveganje izgube vrednosti premoæenja prenesejo na druæbo 

za upravljanje z investicijskimi skladi ali banko, œe ta upravlja s premoæenjem

zavarovancev.

Priloænost zavarovalnic bi bila tudi uvedba vseæivljenjskih in univerzalnih

æivljenjskih zavarovanj, ki so se na trgih ZDA pojavljajo æe dlje œasa, medtem 

ko na stari celini øe niso doæivela razcveta.
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Povzetek:

4 Doloœitev priporoœljive
zavarovalne vsote za
primer smrti pri
æivljenjskem zavarovanju

Anton Globokar

Za socialno varnost svojih najbliæjih lahko zavarovanec

poskrbi z razliœnimi oblikami æivljenjskih zavarovanj.

Kakovost zavarovalne zaøœite je odvisna od razpoloæljive

ponudbe na zavarovalnem trgu in tudi od kakovostnega

svetovanja o tem, kakøna je primerna varnost za

posameznega zavarovanca.

Slovenski zavarovalni trg je s svojo dinamiko razvoja

æivljenjskih zavarovanj – v sklopu le-teh so se najprej

razvila kapitalska æivljenjska zavarovanja – poskrbel, 

da ima veœina Slovencev sklenjena æivljenjska

zavarovanja. A ob tem je treba poudariti, da so

zavarovalne vsote za primer smrti v povpreœju prenizke.

Iz primerjave razliœnih pogledov zavarovalne stroke – 

v prispevku vzporejamo Slovensko zavarovalno zdruæenje,

Nemøko zvezo zavarovancev in ameriøko Nacionalno

zvezo neodvisnih zavarovalnih posrednikov za æivljenjska

zavarovanja – je razvidno, da so pristopi k doloœanju

zavarovalne vsote za primer smrti razliœni. Slednje

poslediœno vodi do tega, da so tudi priporoœila o tem,

kakøna je viøina potrebnega kritja za zavarovanca, 

zelo razliœna.

Z upoøtevanjem razliœnih smernic pri doloœanju

priporoœljive zavarovalne vsote in z nadaljnjim razvojem

riziko æivljenjskih zavarovanj lahko slovenski zavarovalni

trg precej bolje poskrbi za pravilno zavarovalno zaøœito

Prva osebna zavarovalnica d.d.
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zavarovancev. Slovensko zavarovalno zdruæenje, Zveza potroønikov Slovenije in

zavarovalnice imajo pomembno vlogo pri osveøœanju zavarovancev – potroønikov

o tem, kakøna je ustrezna viøina kakovostne zavarovalne zaøœite. S primernim

izobraæevanjem se bo zavedanje zavarovancev o viøini potrebne zaøœite poveœalo,

to pa bo øe dodatno spodbudilo povpraøevanje po ustreznih zavarovalnih

produktih.

Zavedanje o pomenu varnosti se je v trenutnih negotovih gospodarskih razmerah

øe okrepilo. Glede na to, da so bila do zdaj v ospredju naloæbena æivljenjska

zavarovanja, so zavarovanci veœinoma poskrbeli za svoje naloæbe. Zdaj je torej

optimalni trenutek, da poskrbijo øe za svojo varnost. 

Summary:

An insured person can provide for the social security of his/her family by

concluding various forms of life insurance policies. The quality of insurance

security depends on the available offer on the insurance market, as well as on the

quality of consulting on the appropriate security for an individual insured person.

The Slovenian insurance market and the dynamics of life insurance development,

where capital life insurance was developed initially, resulted in the fact that most

Slovenes have concluded life insurance policies. Despite this fact, the insured

amounts in case of death are in average too low.

Comparing various views of the insurance profession among the Slovenian

Insurance Association, German Association of Insured Persons and American

National Association of Independent Insurance Agents for Life Insurance, 

quite a different approach in determining the insurance sum in case of death can

be seen, consequently leading to large differences in final recommendations on

the amount of required coverage for the insured person.

By considering various guidelines in determining the recommended insurance

sum as the further development of risk life insurances, the Slovenian insurance

market can provide for a substantially more appropriate insured security of

insured persons. Slovenian Insurance Association, Consumers’ Association and

insurance companies play an important role in the field of educating insured

persons – consumers on the amount of quality insurance security. Appropriate

trainings will increase the awareness of insured persons about the amount of

required security, which will additionally stimulate the demand for appropriate

insurance products.

The awareness of the significance of security has strengthened in the current

uncertain economic situation. Considering the fact that until now, the number of
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investment life insurances has been increasing, insured persons on a large scale

have taken care of their investments. Now is the optimal moment to take care

about their security. 

1 Uvod

Doloœitvi zavarovalne vsote za primer smrti pri æivljenjskem zavarovanju 

do zdaj na slovenskem zavarovalnem trgu nismo namenjali veœje pozornosti ne

zavarovanci, ne zavarovalni zastopniki, niti zavarovalnice.

Pravi pomen varnosti se vzpostavlja v okoliøœinah zdajønje gospodarske klime. 

To pomeni, da je sedaj œas, da pogledamo, kako doloœiti ustrezno varnost na

podroœju æivljenjskih zavarovanj za nazaj, ter œas za nove predloge o naœinu

doloœanja ustrezne varnosti na podroœju æivljenjskih zavarovanj v prihodnje.

V prispevku je omenjeno podroœje obravnavano v treh sklopih:

• V prvem sklopu prouœujemo, ali so zavarovancem na slovenskem

zavarovalnem trgu æe na razpolago ustrezni produkti, ki omogoœajo ustrezno

varnost na podroœju æivljenjskih zavarovanj in  dejavnike, ki so vplivali na

moænost zagotovitve ustrezne varnosti zavarovancev. Zanimala nas bo

predvsem vloga dinamike razvoja æivljenjskih zavarovanj.

• V drugem sklopu bomo analizirali prakso zavarovalne stroke glede svetovanja

o priporoœljivi viøini kritja. Prouœili bomo tako domaœo kot tujo prakso z vidika

zdruæenja zavarovalnic, zavarovancev in zveze potroønikov. 

• V tretjem sklopu bomo na podlagi upoøtevanja razliœnih pogledov in praks 

o viøini priporoœljive zavarovalne vsote za primer smrti pripravili smernice za

nadaljnjo prakso na podroœju ustrezne zavarovalne zaøœite.

2 Dejavniki podzavarovanosti na podroœju
æivljenjskih zavarovanj v Sloveniji

Zavarovalna vsota za primer smrti pomeni viøino denarnega nadomestila, 

s katerim je zavarovana oseba poskrbela za socialno varnost svojih najbliæjih. 

Na to, ali je posamezna oseba ustrezno æivljenjsko zavarovana ali ne oziroma 

ali ima »pravilno« izraœunano zavarovalno vsoto, lahko na posameznem

zavarovalnem trgu vpliva kar nekaj dejavnikov.

Med temi so:

• razvitost zavarovalnega trga, 

• usmerjenost zavarovalnic na zavarovalnem trgu, 



52 Zavarovalniøki horizonti, 2011, øt. 1

• usmerjenost zavarovalnozastopniøkih druæb, zastopnikov in prodajnih poti na

zavarovalnem trgu, 

• razvoj zavarovalne stroke, 

• potrebe, æivljenjski slog, zavarovanœeva odgovornost do bliænjih. 

2.1 Razvitost zavarovalnega trga

Razvitost zavarovalnega trga ponavadi merimo s kazalniki, kot je deleæ kosmate

obraœunane premije v BDP, ter s kosmato obraœunano premijo na prebivalca

posamezne dræave. Pomemben dejavnik je tudi raznovrstnost zavarovalnih

produktov, ki jih zavarovalnice ponujajo. Za potrebe tega prispevka bomo

namenili najveœ pozornosti prav slednjemu, in sicer zaradi vpliva na trenutno

stanje ustreznosti zavarovalnih kritij na podroœju æivljenjskih zavarovanj.

Dinamika razvoja zavarovalnih produktov na slovenskem trgu æivljenjskih

zavarovanj je bila razliœna glede na usmerjenost in inovativnost posameznih

zavarovalnic, a sploøni trend razvoja je sledil naslednjemu poenostavljenem

vrstnem redu uvedbe posameznih vrst æivljenjskih zavarovanj: 

• razvoju in ponudbi meøanih æivljenjskih zavarovanj, 

• razvoju in ponudbi osnovnih oblik riziko æivljenjskih zavarovanj, 

• razvoju in ponudbi naloæbenih æivljenjskih zavarovanj, 

• razvoju in ponudbi razliœic naloæbenih æivljenjskih zavarovanj, produktov 

z garancijo,

• nadgradnji meøanih æivljenjskih zavarovanj ter riziko æivljenjskih zavarovanj.

Tovrstna dinamika razvoja je razumljiva, saj se je na trg sprva uvajalo preproste

produkte tako z vidika razumevanja produkta za zavarovance kot z vidika

prodajnih poti, nato pa se je zaœelo dodajati zahtevnejøe in celovitejøe

zavarovalne produkte.

Prav tako je razvoj storitev povezan s povpraøevanjem. Dokler povpraøevanja 

po naprednejøih produktih ni bilo, jih tudi ni bilo treba razvijati. V Sloveniji takoj

po osamosvojitvi ni bilo interesa za riziko produkte, ker so ljudje øe vedno æiveli

v prepriœanju, da imajo zagotovljeno popolno socialno varnost. Prav tako ni bilo

veœjega povpraøevanja po kapitalskih æivljenjskih zavarovanjih, saj ni obstajala

potreba (niti zavedanje) po dodatni pokojnini.

Trenutno stanje na podroœju æivljenjskih zavarovanj kaæe, da je bilo konec leta

2009 v Sloveniji æivljenjsko zavarovanih 1.341.111 zavarovancev, ki so imeli

sklenjenih 1.256.123 æivljenjskih zavarovanj (Statistiœni zavarovalniøki bilten, SZZ,

2010). Od tega je bilo meøanih æivljenjskih zavarovanj 426.919, naloæbenih

æivljenjskih zavarovanj 683.894, æivljenjskih zavarovanj za primer smrti pa 63.891.

Deleæ meøanih æivljenjskih zavarovanj ter naloæbenih æivljenjskih zavarovanj med

æivljenjskimi zavarovanji je tako znaøal kar 88,4 odstotka, deleæ æivljenjskih
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zavarovanj za primer smrti, ki predstavljajo najprimernejøo obliko æivljenjskih

zavarovanj za zagotovitev ustrezne visoke socialne varnosti, pa le 5,1 odstotka.

Z vidika »pokritosti« trga æivljenjskih zavarovanj je treba upoøtevati øe podatek, da

je v starostnem razredu posameznikov od 20 do 65 let, ki se v veœini odloœajo za

sklenitev æivljenjskega zavarovanja, v Sloveniji 1.315.690 prebivalcev (Slovenija v

øtevilkah 2010, Statistiœni urad Republike Slovenije, 2010).

Na podlagi navedenih podatkov o øtevilu zavarovancev ter øtevilu prebivalstva 

v starostnem razredu od 20 do 65 let torej lahko sklepamo, da veœji del

potencialnih zavarovancev ima sklenjeno æivljenjsko zavarovanje (pri tem je treba

upoøtevati, da ima lahko posamezni zavarovanec tudi veœ æivljenjskih

zavarovanj).

A æe nizek deleæ æivljenjskih zavarovanj za primer smrti v primerjavi z deleæem

kapitalskih zavarovanj nakazuje na moænost, da lahko obstaja v slovenskih

gospodinjstvih varljivo zavedanje, da je posamezni zavarovanec æe ustrezno

poskrbel za socialno varnost svojih najbliæjih. To tezo dodatno potrjujejo øe

podatki o povpreœni premiji, prav tako iz leta 2009 (Slovensko zavarovalno

zdruæenje, Statistiœni zavarovalniøki bilten 2010).

V okviru meøanih æivljenjskih zavarovanj je znaøala povpreœna letna premija 

362 evrov, na podlagi œesar je mogoœe predpostaviti, da gre za povpreœno

zavarovalno vsoto pribliæno 5.400 evrov. Pri tem smo upoøtevali povpreœno

premijo za meøano æivljenjsko zavarovanje na slovenskem trgu za zavarovanca,

starega 40 let, in zavarovalno dobo 15 let. Œe na podlagi podatkov v izraœunani

povpreœni zavarovalni vsoti upoøtevamo øe moænosti doloœitve zavarovalne vsote

za zavarovanca v praksi, in sicer dvakratnik zavarovalne vsote za primer smrti, je

realno mogoœe predpostaviti, da se zavarovalne vsote meøanih æivljenjskih

zavarovanj veœinoma gibljejo do pribliæno 10.000 evrov.

V okviru naloæbenih æivljenjskih zavarovanj je znaøala povpreœna letna premija

532 evrov, na podlagi œesar je mogoœe predpostaviti, da gre za povpreœno

zavarovalno vsoto pribliæno 10.600 evrov. Pri tem smo upoøtevali povpreœno

premijo za naloæbeno æivljenjsko zavarovanje na slovenskem trgu za zavarovanca,

starega 40 let, in zavarovalno dobo 20 let. Naloæbeno æivljenjsko zavarovanje se

je v praksi do zdaj vendarle svetovalo kot dolgoroœna naloæba, kar je razlog za

nekoliko daljøo povpreœno dobo kot pri meøanem æivljenjskem zavarovanju. Œe

na podlagi podatkov v izraœunani povpreœni zavarovalni vsoti upoøtevamo øe

najpogosteje izkoriøœene moænosti doloœitve zavarovalne vsote za zavarovanca 

v praksi, in sicer v viøini 10 odstotkov vsote dogovorjenih premij, 100 odstotkov

vsote dogovorjenih premij ter do 200 odstotkov vsote dogovorjenih premij, je

realno mogoœe predpostaviti, da se zavarovalne vsote naloæbenih æivljenjskih

zavarovanj veœinoma gibljejo do zneska pribliæno 20.000 evrov.
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Iz dinamike razvoja in podatkov o øtevilu sklenjenih zavarovanj je torej razvidno,

da zavarovalnice in prodajne poti niso bile usmerjene v riziko æivljenjska

zavarovanja, temveœ bolj v meøana æivljenjska zavarovanja in naloæbena

æivljenjska zavarovanja.

Ti podatki torej potrjujejo, da je razvoj æivljenjskih zavarovanj, ki se je najprej

usmeril v kapitalska æivljenjska zavarovanja, pomembno vplival na viøino

zavarovalnih vsot. Te so v povpreœju, kot bomo videli v nadaljevanju, prenizke.

To pomeni, da smo Slovenci v okviru æivljenjskih zavarovanj podzavarovani.

Ker je treba z vidika varnosti zavarovanca najprej poskrbeti za ustrezno

zavarovalno komponento in nato za primerno naloæbo, je torej razvidno, da je

prav dinamika razvoja slovenskega zavarovalnega trga pomembno vplivala na to,

da zavarovanci svoje socialne varnosti nimajo ustrezno urejene.

2.2 Usmerjenost zavarovalnic na zavarovalnem trgu

Razlogi, zakaj se zavarovalnice bolj usmerjajo v posamezno vrsto æivljenjskih

zavarovanj kot v druge, so predvsem naslednji:

• moænost osvajanja trænega deleæa, 

• inovativni potencial produkta, 

• izvor konkurenœnosti produkta.

Osvajanje trænega deleæa – Z vidika osvajanja trænega deleæa imajo kapitalska

æivljenjska zavarovanja kljuœno prednost pred riziko æivljenjskimi zavarovanji, saj

se naloæbena zavarovanja sklepa s precej viøjimi premijami kot riziko æivljenjska

zavarovanja. To velja tako za obroœne kot enkratne premije, ki so do trenutne

krize predstavljale izredno privlaœen naœin poveœevanja trænega deleæa

zavarovalnic.

Inovativni potencial produkta – Tako na zavarovalnem kot na finanœnem trgu

so bila zadnja leta v smislu finanœnih produktov precej inovativna. Naloæbena

æivljenjska zavarovanja so doæivela velik razcvet predvsem zaradi nadpovpreœnih

rasti borznih indeksov ter hkrati zaradi inovativnih moænosti prilagajanja in

nadgrajevanja naloæbene politike na razliœne naœine (na primer vezava gibanja

vrednosti premoæenja na hedge sklade, naloæbene koøarice, zaklepanje donosov

ipd). Poleg tega ima œedalje veœ naloæbenih æivljenjskih zavarovanj prikljuœene

nezgodne pakete z zelo raznovrstnimi kritji za zavarovance. Na drugi strani pri

riziko æivljenjskih zavarovanjih preprosto ni toliko moænosti za inovativne prijeme

kot pri kapitalskih zavarovanjih (te moænosti niti niso dobila).

Izvor konkurenœnosti produkta – Pri riziko æivljenjskih zavarovanjih

predstavlja glavno merilo konkurenœnosti produkta viøina premije ob enaki viøini

zavarovalne vsote. To pomeni, da se vzpostavi med zavarovalnicami tekmovanje
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v tem, katera lahko ponudi niæjo ceno za isto kritje. Doseganje konkurenœnosti

pri riziko æivljenjskih zavarovanjih torej pomeni, da to vodi v œedalje veœje

niæanje premij, slednje pa seveda ni bila prednostna naloga slovenskih

zavarovalnic. To je razvidno tudi iz œlanka Veœ kot 50-odstotne razlike v cenah

æivljenjskih zavarovanj (Moje finance, marec 2010), po podatkih iz katerega je

treba pri nekaterih zavarovalnicah za isto kritje za enak primer zavarovanca

odøteti dvakrat veœ kot pri drugih.

Œe torej zdruæimo vidike osvajanja trænega deleæa, inovativnosti in

konkurenœnosti, lahko vidimo, da so bila riziko æivljenjska zavarovanja z vidika

strateøke usmeritve slovenskih zavarovalnic dejansko zapostavljena.

2.3 Usmerjenost zavarovalnih prodajnih poti na
zavarovalnem trgu

Razlogi za usmerjenost prodajnih poti v posamezne vrste æivljenjskih zavarovanj

so:

• konkurenœnost in inovativnost produkta na trgu, 

• ekonomiœnost/dobiœkonosnost, 

• trend finanœnega svetovanja.

Konkurenœnost in inovativnost produkta na trgu – Da lahko zavarovalni

zastopnik uspeøno svetuje, je zelo pomembno, da se identificira s produktom.

Bolj kot je posamezni produkt inovativen in konkurenœen po ceni, pogojih ter

ostalih lastnostih v primerjavi z drugimi produkti, veœja bo prodajna aktivnost

zavarovalnega zastopnika.

Trenutno razmerje v premiji za riziko æivljenjskih zavarovanjih ob isti zavarovalni

vsoti za zavarovanca znaøa med zavarovalnicami na slovenskem trgu celo 1:2,5

(Veœ kot 50-odstotne razlike v cenah æivljenjskih zavarovanj, Moje finance, marec

2010) . Seveda to pomeni, da zastopnik ob prodajni poti druge zavarovalnice, ki

lahko ponuja enak produkt po veœ kot dvakrat niæji ceni, tako cenovno

nekonkurenœnega produkta strankam praktiœno ne bo ponujal.

Moœan pospeøevalec prodaje je tudi inovativen produkt, øe zlasti œe prinaøa

dodano vrednost tako v novosti kot v izboljøavi veljavnega produkta. Ker je bilo

najveœ inovativnosti navzoœe na podroœju naloæbenih æivljenjskih zavarovanj, se je

veœina prodajnih poti zlahka identificirala z naloæbenimi æivljenjskimi zavarovanji,

pri riziko æivljenjskih zavarovanjih pa takønega razvoja ni bilo.

Ekonomiœnost/dobiœkonosnost z vidika prodajnih poti – Razliœni

zavarovalni produkti imajo vraœunane razliœne stroøke in poslediœno razliœno

stimulacijo, namenjeno za prodajne poti. Na slovenskem trgu je opaziti, da lahko
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pod vplivom veœjih spodbud ali provizij tudi prodajne poti bolj poudarijo bolje

stimulirane produkte.

Z vidika spodbujanja prodajnih poti namenjajo nekatere zavarovalnice veœ

pozornosti boljøemu stimuliranju naloæbenih æivljenjskih zavarovanj, druge pa

izpostavljajo meøana æivljenjska zavarovanja. Prav glede na razliœno spodbujanje

posameznih zavarovalnih produktov tudi usmeritev prodajnih poti vodi v

doloœeno vrsto produktov, namesto v nabor produktov, ki bi bili prilagojeni

potrebam in æeljam stranke.

Trend finanœnega svetovanja – V obdobju gospodarske tranzicije in rasti

borznih indeksov, ko so skladi dosegali tudi do dvajsetodstotno letno donosnost,

med prodajnimi potmi ni bilo toliko aktualno svetovanje stranki o varnosti,

temveœ se je bolj izpostavljalo naloæbo in potencialno zamujeno priloænost, 

œe se stranka za naloæbo ne bi odloœila. Vezano na to se je v okviru naloæbenih

æivljenjskih zavarovanj celo ponujalo moænosti z niæjimi izbranimi zavarovalnimi

vsotami. Veœina naloæbenih æivljenjskih zavarovanj omogoœa, da stranka ob isti

premiji izbira razliœno zavarovalno vsoto, na primer od 10 do 200 odstotkov vsote

dogovorjenih premij. Riziko æivljenjsko zavarovanje preprosto ni bilo zanimivo

niti inovativno, ker je skupaj s privlaœnimi moænostmi za donosno naloæbo vodilo

v podzavarovanost zavarovancev.

3 Razliœna praksa zavarovalne stroke

Teoretiki si niso enotni, kakøna je primerna zavarovalna vsota za primer smrti za

æivljenjska zavarovanja, zato na tem podroœju tudi v praksi prihaja do razliœnih

tolmaœenj in izvedb. Poleg tega ni zanemarljiv niti vpliv ekonomskega, socialnega

in kulturnega okolja v posamezni dræavi. V nadaljevanju podajamo, kakøna naj bi

bila primerna zavarovalna vsota, in sicer z vidika naøe in tuje prakse ter z vidika

razliœnih organizacij, zdruæenj.

3.1 Slovensko zavarovalno zdruæenje

Slovensko zavarovalno zdruæenje (SZZ) je gospodarsko interesno zdruæenje

slovenskih zavarovalnic. Zdruæenje zastopa skupne ali posamiœne interese œlanic

in opravlja naloge, doloœene s slovenskimi predpisi in mednarodnimi sporazumi.

Posameznikom in organizacijam, ki imajo vzpostavljene poslovne odnose 

s katero izmed njegovih œlanic, daje SZZ soglasja za opravljanje drugih

zavarovalnih poslov, organizira izobraæevanja za zavarovalne zastopnike in

posrednike ter jim podeljuje ustrezna potrdila. Z namenom razvoja svojega

poslovanja, strokovnega opravljanja zavarovalnih poslov in profesionalnega

ravnanja so zavarovalnice leta 1999 sprejele zavarovalni kodeks. Z njim so se

obvezale spoøtovati naœela trga, træne konkurence na lojalnih in korektnih
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temeljih, ekonomike zavarovanja in poslovne morale, s ciljem nuditi stranki

kakovostno zavarovalno zaøœito (povzeto s spletne strani SZZ).

Kot lahko vidimo, SZZ zelo poudarja izobraæevanje zavarovalne stroke, 

in to prav z namenom nuditi stranki kakovostno zavarovalno zaøœito.

Pri doloœitvi predlagane zavarovalne vsote za primer smrti obstaja v sklopu SZZ

veœ smernic. Pri doloœitvi zavarovalne vsote, ki sledi pogovoru s stranko, naj bi se

upoøtevalo predvsem (povzeto po uœnem gradivu SZZ za zavarovalne zastopnike

in zavarovalne posrednike, 2009):

• sposobnost plaœevanja premije (kolikøen del plaœe druæine predstavlja premija

in kakøne obveznosti – stroøke øe ima stranka, npr. meseœne, letne), 

• zadovoljitev potreb, 

• øtevilo odvisnih otrok, 

• druge posebne potrebe (zavarovanje kredita za reøitev stanovanjskega

vpraøanja ipd.),

• da lahko druæina ob smrti enega izmed starøev nadomesti zmanjøanje

meseœnega prihodka, se za osnovo pri izraœunu zavarovalne vsote upoøteva

meseœna neto plaœa zavarovanca, ki se pomnoæi z dvanajstimi meseci in zatem

øe s tremi leti. Tri leta naj bi bilo obdobje, v katerem naj bi se druæina »finanœno

postavila na noge«.

Kljuœne znaœilnosti smernic SZZ so predvsem:

• Pri izraœunu predlagane zavarovalne vsote se upoøteva dohodkovni vidik

oziroma izpad dohodka nosilca dohodkov in obveznosti druæine (krediti),

ki jih je treba v primeru smrti poravnati ali nadomestiti. 

• V preprosti in kratki enaœbi ter dodatnih osnovnih napotkih je zajeto, 

kaj je treba dodatno upoøtevati pri doloœanju predlagane zavarovalne vsote. 

• Eno izmed zahtevnejøih predpostavk v izraœunu predstavlja sploøna

predpostavka, da potrebuje druæina tri leta, da si finanœno opomore.

Univerzalnost te predpostavke je v resniœnem æivljenju vpraøljiva. Prav ob

primeru druæine z dvema mlajøima otrokoma (øtiri in øest let), ki je naveden v

gradivu SZZ, je teæko zatrditi, da bo v primeru smrti moøkega druæina bodisi

nadomestila meseœni izpad dohodka z novim virom dohodka, poveœala

obstojeœe vire dohodka ali pa se bo navadila na niæji æivljenjski standard.

Realno je priœakovati, da bo obdobje, v katerem si bo druæina finanœno

opomogla, daljøe (na primer, da bo trajalo vsaj do finanœne osamosvojitve

otrok), hkrati pa je pomembno, da prepustimo odloœitev o dobi »finanœnega

postavljanja druæine na noge« v œim veœji meri nosilcem dohodkov druæine

oziroma zavarovancem.
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3.2 Nemøko zdruæenje zavarovancev 

Nemøko zdruæenje zavarovancev (Bund der Versicherten) je bilo ustanovljeno

predvsem z namenom zaøœititi potroønika, vzpostaviti pregled zavarovanj na trgu,

primerjavo cen in kritij, oblikovati zavarovalne smernice ter redno obveøœati in

izobraæevati œlane zdruæenja. Zdruæenje ima veœ kot 50 tisoœ œlanov in predstavlja

pomemben dejavnik na nemøkem zavarovalnem trgu. S œlanarinami ga financirajo

œlani zdruæenja.

V nadaljevanju bomo nekoliko podrobneje predstavili smernico za izraœun

zavarovalne vsote za primer smrti, povzeto po Nemøkemu zdruæenju

zavarovancev (http://www.bundderversicherten.de/lebensversicherung/

risikoleben):

V primeru smrti nosilca dohodkov se lahko iz njegovega zavarovanja/oskrbe

izplaœuje:

Meseœni dohodek, potreben za:

a) preæivetje EUR

b) izobraæevanje EUR

c) najemnino, stanovanje, hiøo EUR

1) = a) + b) + c) = potreben dohodek zaradi smrti 

nosilca dohodkov EUR

A. Socialno zavarovanje

visoka renta vdove/vdovca EUR

nizka renta vdove/vdovca EUR

renta na otroka, œe je deloma sirota EUR

skupaj za veœ otrok EUR

renta na otroka, œe je v celoti sirota EUR

skupaj za veœ otrok EUR

sindikat (samo pri delovnih nesreœah in boleznih) EUR

B. Prejemek za oskrbo

(v odstotnem deleæu zadnje plaœe, ki se øteje v pokojninsko osnovo)

vdova/vdovec EUR

denarni prejemek na otroka, œe je deloma sirota EUR

skupaj za veœ otrok EUR

denarni prejemek na otroka, œe je v celoti sirota EUR

skupaj za veœ otrok EUR

C. Obrtno pokojninsko zavarovanje/poklicno zavarovanje

za vdovo/vdovca EUR

za otroke EUR

æivljenjska zavarovanja EUR

osebna nezgodna zavarovanja EUR



59Zavarovalniøtvo

* Za izraœun zavarovalne vsote za riziko æivljenjska zavarovanje je treba meseœni

primanjkljaj pomnoæiti z vrednostjo med faktorjema:

• 200 (pri mladih svojcih umrlega, mlajøih otrocih) in

• 100 (pri starejøih svojcih umrlega, starejøih otrocih). 

Kljuœne znaœilnosti smernic Nemøkega zdruæenja zavarovancev so:

• Viøino potrebnega kritja poveœujejo dohodek, potreben za preæivetje, znesek,

potreben za izobraæevanje, znesek za najem stanovanja. Upoøtevan torej ni

celotni dohodek zavarovanca, temveœ le prihodek, ki zadostuje za preæivetje.

Slednje kaæe na to, da se poskuøa optimirati kritje, da ne bi bilo ne prenizko,

ne previsoko. 

• Viøino kritja zmanjøujejo: 

- socialni prejemki, poklicna zavarovanja, prejemki za oskrbo, ki so

skrbno analitiœno in natanœno upoøtevani; 

- dediøœine, uporabno premoæenje, drugi prejemki. 

• Smernice odsevajo ekonomsko kulturo in dokaj veliko vlogo dræave pri

urejanju posameznikove socialne varnosti. 

• V izraœunu je upoøtevano, da je treba primanjkljaj prilagoditi dobi, ki je

potrebna, da si druæina finanœno opomore: 

- 100-kratnik meseœnega primanjkljaja za druæine z starejøimi otroki, kar

predstavlja 8,4-kratnik letnega primanjkljaja, in 

- 200-kratnik meseœnega primanjkljaja za druæine z mlajøimi otroki, kar

zajema 16,6-kratnik letnega primanjkljaja.

3.3 Ameriøka Nacionalna zveza neodvisnih
zavarovalnih posrednikov za æivljenjska
zavarovanja 

Namen ustanovitve ameriøke Nacionalne zveze neodvisnih zavarovalnih

posrednikov za æivljenjska zavarovanja (National Association of Independent Life

Brokerage Agencies, NAILBA) je bil predvsem dobiti vodilno organizacijo v

Œ. Upoøtevajte:

dohodke drugih (npr. moæa, æene) EUR

druge prejemke (najemnino, prihodke) EUR

uporabno premoæenje EUR

dediøœino EUR

2) = A) + B) + C) + Œ) = predvideni dohodek od svojca umrlega EUR   

Primanjkljaj za preæivetje= 1) – 2) EUR

Izraœun potrebne preventive za primer smrti:

meseœni primanjkljaj v viøini ________ × faktor *________  =  ________ EUR
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zavarovalni industriji, ki bi z neodvisnimi zavarovalnimi posredniki promovirala

finanœno varnost in øiroko izbiro za potroønike.

Temeljna dejavnost ameriøke zveze zajema izobraæevanje posrednikov na

podroœju zakonodaje, tehnik svetovanja in prodaje, poslovno svetovanje za

zavarovalne posrednike in vse druge dejavnosti, ki pomagajo posrednikom 

pri njihovem vsakdanjem poslovanju.

Kljuœne znaœilnosti smernic za izraœun zavarovalne vsote za primer smrti so

(NAILBA, Financial Underwriting, 2006).

Vsak zavarovanec ima specifiœne potrebe, æelje in finanœno stanje, ki so vsakokrat

v æivljenju, ko se ocenjuje finanœne razmere, drugaœni. Treba je torej ugotoviti, ali

obstaja potreba po zavarovanju in kolikøna varnost je za zavarovanca ustrezna.

Letni dohodek zavarovanca predstavlja osnovno merilo oziroma izhodiøœe, 

na podlagi katerega se raœuna viøina potrebne zavarovalne vsote. Smernice 

se nanaøajo na maksimalno kritje, ki naj bi ga posameznik imel. Osnove pri

finanœnem ocenjevanju viøine potrebnega kritja so:

• doseganje zavarovanœevega zavarovalnega interesa, 

• namen zavarovanja s preverljivimi potrebami, 

• zagotovitev primerne ravni stalnosti ustrezne zavarovalne zaøœite.

Kljuœne znaœilnosti smernic NAILBA so:

• letni dohodek posameznika predstavlja osnovno merilo pri doloœanju viøine

zavarovalne vsote, 

• smernice vsebujejo visoke faktorje za pomnoæitev z letnim dohodkom za

izraœun zavarovalne vsote, 

• faktorji se s starostjo niæajo, in sicer vse do pribliæno 65. leta, ko se faktor

ustali, 

• faktorji so prilagojeni tako, da omogoœajo upraviœencu v primeru smrti

zavarovanca ohraniti enak æivljenjski standard vse do 75. leta, 

• potrebo po zavarovanju zviøujejo krediti (osebni in poslovni) in dobrodelni

prispevki. 



3.4 Primerjava med tremi smernicami

Za namen poenostavljene primerjave bomo vzeli izhodiøœne podatke primera, 

kot je naveden v gradivu SZZ za izobraæevanje zavarovalnih zastopnikov in

posrednikov (Izobraæevanje zavarovalnih zastopnikov in posrednikov 2009,

uœbenik za sluøatelje).

Namen Formule in smernice Informacije, ki so pomembne ob

dokumentaciji k ponudbi 

æivljenjskega zavarovanja

Osebno Starost Faktor, Dokumentacija oziroma vpraøalnik,

zavarovanje pomnoæen ki utemeljuje:

– nadomestitev z letnim

prihodka  dohodkom

20–35 20 do 30 • namen in potrebo za kritje, 

36–40 15 do 25 • kako je bila viøina zavarovalne

41–45 14 do 20 vsote doloœena,

46–50 12 do 20 • podatke o zasluæenem dohodku

51–59 10 do 15 in drugih dohodkih.

60–64 7 do 10

65–70 4 do 10

70+   4 do 5

Zaøœita dolga – 100 % stanovanjskega • Namen posojila,

osebni  kredita • trajanje in znesek posojila,

• identifikacija posojilodajalca,

od 50 do 75 % vsote • status posojila (odobren/v

drugih kreditov postopku odobritve).

Zaøœita dolga –  od 50 do 75 % Enako kot pri osebnih posojilih

poslovni zneska kredita in:

• poslovnofinanœna poroœila, 

• pojasnilo, zakaj je zavarovanje

pomembno za povrnitev

poslovnega dolga.

Dobrodelni Na podlagi • Podatki, povezani z 

prispevki zgodovine donacij donatorstvom,

in osebnih æelja. • podatki o osebnem zavarovanju,

• podatki o organizaciji, ki se ji

podarja prispevke,

• davœna øtevilka organizacije,

razlog odloœitve za sklenitev

zavarovanja.
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Moøki, star 30 let, poroœen, z dvema otrokoma (øtiri in øest let), bruto plaœo 2.600

evrov (pribliæno 1.500 evrov neto) in kreditom za novo stanovanje v viøini 50.000

evrov, njegova æena pa ima kredit za avto v viøini 8.000 evrov. Pri tem ne bomo

upoøtevali izraœunov rente otrok, vdov in drugih socialnih prejemkov, ki jih daje

dræava, kot jih predvideva Nemøko zdruæenje zavarovancev, saj bi to pomenilo øe

primerjavo socialne politike treh dræav. 

Slovensko zavarovalno zdruæenje

Doloœitev zavarovalne vsote – izpostavljenost druæine 

Stanovanjski kredit 50.000 EUR

Kredit za avtomobil 8.000 EUR

Letni æivljenjski stroøki 54.000 EUR (1.500 EUR * 12 mesecev * 3 leta)

Predlagana zavarovalna vsota = 112.000 EUR

Nemøko zdruæenje zavarovancev

Za potrebe primerjave bomo pri izraœunu upoøtevali tiste podatke, ki so navedeni

v primeru izraœuna Slovenskega zavarovalnega zdruæenja. Pri tem ne bomo

upoøtevali izraœunov rente otrok, vdov in drugih socialnih prejemkov, ki jih

zagotavlja dræava, kot jih predvideva Nemøko zdruæenje zavarovancev, saj bi to

pomenilo øe primerjavo socialne politike treh dræav. 

Meseœni dohodek, potreben za:

a) preæivetje 1.500 EUR

b) izobraæevanje EUR

c) najemnino, stanovanje, hiøo * 278EUR

1) = a) + b) + c) = potreben dohodek zaradi smrti 

nosilca dohodkov 1.778 EUR
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* Najemnina za stanovanje:  278 EUR (v izraœunu Nemøkega zdruæenja

zavarovancev je treba obveznosti iz naslova kredita preraœunati na raven

meseœnih obveznosti najemnine za stanovanje; upoøtevana je poenostavljena

predpostavka – in sicer, da se kredit v viøini 50.000 EUR povrne preko

meseœnih obrokov v viøini 278 EUR v 15 letih – 278 EUR * 12 mesecev * 15 let =

50.000 EUR.)

A. Socialno zavarovanje

visoka renta vdove/vdovca / EUR

nizka renta vdove/vdovca / EUR

renta na otroka, œe je deloma sirota / EUR

skupaj za veœ otrok / EUR

renta na otroka, œe je v celoti sirota / EUR

skupaj za veœ otrok / EUR

sindikat (samo pri delovnih nesreœah in boleznih) / EUR

B. Prejemek za oskrbo

(v odstotnem deleæu zadnje plaœe, ki se øteje v pokojninsko osnovo)

vdova/vdovec / EUR

denarni prejemek na otroka, œe je deloma sirota / EUR

skupaj za veœ otrok / EUR

denarni prejemek na otroka, œe je v celoti sirota / EUR

skupaj za veœ otrok / EUR

C. Obrtno pokojninsko zavarovanje/poklicno zavarovanje

za vdovo/vdovca / EUR

za otroke / EUR

æivljenjska zavarovanja / EUR

osebna nezgodna zavarovanja / EUR

Œ. Upoøtevajte:

dohodke drugih (npr. moæa, æene) / EUR

druge prejemke (najemnino, prihodke) / EUR

uporabno premoæenje / EUR

dediøœino / EUR

2) = A) + B) + C) + Œ) = predvideni dohodek od svojca umrlega / EUR   

Primanjkljaj za preæivetje= 1) – 2) 1.778 EUR

Izraœun potrebne preventive za primer smrti:

meseœni primanjkljaj v viøini 1.778 EUR × faktor * 200 =  355.600 EUR
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NAILBA

Primerjava treh smernic izraœuna zavarovalne vsote pokaæe, da se te smernice

zelo razlikujejo glede viøine priporoœljive zavarovalne vsote za zavarovanca.

Najveœji razlog za slednje je predvsem ta, da je v smernicah upoøtevana razliœna

doba, ki bi omogoœala druæini ali upraviœencu po smrti zavarovanca ohraniti

æivljenjski standard. Najkrajøo dobo upoøteva SZZ, in sicer tri leta, Nemøka zveza

zavarovancev uporablja dve tipiœni dobi: 100- oziroma 200-meseœno dobo

(pribliæno 8 oziroma 16 let), NAILBA pa uporablja najdaljøo dobo ohranitve

æivljenjskega standarda, to je do pribliæno 65. leta upraviœenca oziroma do

upraviœenœeve upokojitve.

V vseh treh smernicah je tudi poudarjeno, da je viøina potrebne zavarovalne

vsote v celoti odvisna od stranke in njenih potreb. Slednje pomeni, da bi se

izraœuni v praksi lahko spremenili, vendar smo zaradi laæje primerjave upoøtevali

doloœena skupna izhodiøœa. Pri primerjavi vseh treh smernic je zanimivo tudi

ozadje nastavitve takønih izraœunov.

Glede na razmere na slovenskem zavarovalnem trgu, kjer riziko æivljenjska

zavarovanja øe niso razvita in se je do zdaj preteæno svetovalo in sklepalo

naloæbena æivljenjska zavarovanja, je obstojeœi izraœun pravzaprav »primeren«.

Razlog za to je preprost: tako izraœunana zavarovalna vsota je dovolj visoka glede

na to, za koliko se stranka lahko zavaruje s povpreœnim naloæbenim æivljenjskim

zavarovanjem ali z meøanim æivljenjskim zavarovanjem.

Namen Formule in smernice Informacije, ki so pomembne ob

dokumentaciji k ponudbi 

æivljenjskega zavarovanja

Osebno Starost Faktor, 1.500 EUR * 12 mesecev * 26 =

zavarovanje pomnoæen

– nadomestitev z letnim 468.000

prihodka  dohodkom

30 26

Zaøœita dolga – 100 % stanovanjskega

osebni  kredita 50.000

od 50 do 75 % vsote /

drugih kreditov 

Zaøœita dolga –  od 50 do 75 % /

poslovni zneska kredita

Dobrodelni / /

prispevki

Skupaj 518.000
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Œe po drugi strani upoøtevamo, da so na slovenskem zavarovalnem trgu zdaj æe

na voljo riziko æivljenjska zavarovanja, pri katerih bi omenjeni moøki za

zavarovalno vsoto 125.000 evrov (doba 20 let) plaœeval le pribliæno 19 evrov

(æenska z istimi podatki pa pribliæno 11 evrov), lahko vidimo, da je treba formulo

nadgraditi oziroma posodobiti glede na razvoj zavarovalnega trga. Viøje

zavarovalne vsote so torej zavarovancem æe sedaj dosegljive, dostopnost pa se 

bo øe zlasti poveœala z veœjo konkurenco na podroœju riziko zavarovanj.

Nemøko zdruæenje zavarovancev kaæe s svojo formulo predvsem æeljo, da bi za

svoje œlane prihranilo vsak evro. Tako v svoji dolgi formuli upoøteva skoraj vse

moæne prilive in vire dohodka iz naslova dediøœin, socialnega zavarovanja,

drugega premoæenja ipd. Takøna formula je resda zelo natanœna in pravilna 

z vidika celostnega svetovanja, vendar je po drugi strani tudi zahtevna. Poraja 

se seveda vpraøanje, ali ni dobro za lastno socialno varnost vseeno imeti in

vraœunati nekoliko veœ rezerve pri socialni varnosti druæine in ne izraœunavati

tako natanœno vseh mogoœih prilivov in virov dohodka.

V smislu zagotavljanja zelo visoke socialne varnosti se izkaæe kot zelo primerna

formula NAILBE, ki je preprosta in logiœno argumentirana. Za standard druæine

naj se poskrbi skoraj do upokojitve upraviœenca. Preprostost razumevanja te

formule je prednost tako za zavarovance kot za svetovalce. Z vidika

zavarovalnega trga pa se poraja osnovno vpraøanje, ali so tako izraœunane

zavarovalne vsote zavarovancem dosegljive. Pri dosegljivosti gre tako za

zmoænost zavarovalnic, ali lahko ponudijo tako visoke zavarovalne vsote

(vpraøanje je aktualno za slovenski zavarovalni trg), kot za zmoænost

zavarovancev, da lahko dokaæejo zavarovalni interes. Dodatno dokazovanje

zavarovalnega interesa bo z razvojem riziko æivljenjskih zavarovanj prav za

slovenske zavarovance in svetovalce veœja novost.

4 Predlog izboljøave formule, ki jo uporablja SZZ

Enoten recept za izraœun priporoœljive zavarovalne vsote torej ne obstaja, lahko

pa zdruæimo razliœno prakso in smernice, prilagojene slovenskemu

zavarovalnemu trgu, v smiselno celoto z vidika optimalnega in celostnega

svetovanja stranki glede njene socialne varnosti.

Z dobro formulo lahko zajamemo precej vpraøanj, ki jih moramo postaviti stranki,

da ji lahko pravilno svetujemo. Predlagamo:

A. Nadomestitev izgube prihodka = 

Letni neto prihodka x ______** =_______________ EUR
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** Standard – upoøtevamo dobo 9 let. V povpreœju je to œas, ko druæinska ali

gospodinjska celica ob izgubi nosilca dohodkov laæe nadomesti izpad

dohodkov oziroma starejøi otroci postanejo finanœno neodvisni.

** Nadstandard – upoøtevamo dobo 18 let. V povpreœju je to œas, ko druæinska ali

gospodinjska celica ob izgubi nosilca dohodkov laæe nadomesti izpad

dohodkov oziroma mlajøi otroci postanejo finanœno neodvisni.

** Izbor zavarovanca – zavarovanec in upraviœenec sama doloœita in izbereta,

kakøna doba je primerna. Pomembna opcija: do upokojitve.

B. Viøina kreditov in drugih dolgov = ___________________ EUR 

C. Dodatni stroøki vzdræevanja otrok =____________________ EUR

• Med dodatne stroøke vzdræevanja otrok spadajo, na primer, stroøki øolanja,

zunajøolske dejavnosti, stroøki najema øtudentske sobe, dodatne æepnine

starøev idr,. za katere bi bilo sicer treba dodatno varœevati.

D. Veljavna æivljenjska zavarovanja = ___________________ EUR 

• Upoøteva se skupna zavarovalna vsota za primer smrti vseh veljavnih

æivljenjskih zavarovanj. 

E. Priporoœljiva zavarovalna vsota za æivljenjsko zavarovanje (A + B + C – D)

=__________________EUR

Prednosti smernic:

• viøino potrebnega kritja poveœujejo nadomestitev izgube dohodka zavarovanca,

viøina kreditov in drugih dolgov druæine, stroøki vzdræevanja otrok, 

• izraœun upoøteva, da je treba pri nadomestitvi izgube dohodka upoøtevati œas,

da si druæina finanœno opomore; upoøtevajo se standardni faktorji: 

- 9-kratnik letnega dohodka zavarovanca za druæine s starejøimi otroki, 

- 18-kratnik letnega dohodka zavarovanca za druæine z mlajøimi otroki, 

- zavarovanœeva izbira poljubnega faktorja; opcija: do upokojitve, 

• izraœun upoøteva potrebne naloæbe v znanje otrok in stroøke vzdræevanja otrok

– zavedanje pomembnosti ohranitve æivljenjskega standarda vseh druæinskih

œlanov, 

• viøino kritja zmanjøujejo veljavna sklenjena æivljenjska zavarovanja. 
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5 Potrebe, æivljenjski slog, zavarovanœeva
odgovornost do bliænjih

Na viøino zavarovalne vsote ne vplivajo samo enaœbe in smernice prodajnih poti,

zavarovalnih zdruæenj in zvez potroønikov, temveœ tudi socialne smernice v

druæbi. Glede na to, da postaja druæba œedalje bolj individualizirana, je tudi pri

zavarovancih opaziti, da jih skrbi za njihove najbliæje, vendar se jim zdi ob tem

œedalje pomembnejøa njihova lastna socialna varnost. To pomeni, da bodo riziko

æivljenjska zavarovanja veœinoma tako uspeøna, kolikor bodo reøevala vpraøanja

zavarovanca, kako poskrbeti za lastno socialno varnost. Tovrstna vpraøanja se bo

najlaæe reøevalo s kakovostnimi dodatnimi zavarovanji za zavarovance.

Æivljenjski slog zavarovanca bo torej vplival tako na viøino zavarovalne vsote kot

na obliko in vrsto dodatnih zavarovanj, ki bodo najpogosteje prikljuœena v obliki

privlaœnih paketov.

6 Sklep

Dosedanji razvoj na podroœju æivljenjskih zavarovanj predvsem enemu izmed

temeljnih produktov, tj. riziko æivljenjskemu zavarovanju, øe ni omogoœil pravega

razmaha. Tako je zlasti zaradi izjemne rasti vzajemnih skladov in naloæbenih

æivljenjskih zavarovanj, vezanih na sklade, ki so bila do zdaj bolj v ospredju.

Naloæbene moænosti so izkoriøœale tako zavarovalnice kot prodajne poti, vendar

so øe posebno zdajønje gospodarske razmere in nove konkurenœne spremembe

na trgu riziko æivljenjskih zavarovanj nakazale novo smer.

Pri zagotavljanju kakovostne zaøœite socialne varnosti slovenskih druæin je

pomembno predvsem znanje o tem, kakøna je priporoœljiva zavarovalna vsota 

za primer smrti. V formulah in smernicah za priporoœljivo zavarovalno vsoto

lahko upoøtevamo tako smernice tujih zdruæenj zavarovancev kot zveze

zavarovalnih posrednikov. Smernice se med seboj razlikujejo z vidika:

• interesnih skupin znotraj razliœnih vrst organizacij, kot so zveza zavarovancev,

zavarovalno zdruæenje zavarovalnic ali zveza zavarovalnih posrednikov, 

• obsega in viøine socialnih pravic, ki jih zagotavlja posamezna dræava.

Smernice je torej treba prilagoditi slovenskim razmeram in pri tem upoøtevati

trenutno podzavarovanost slovenskih druæin ter razmeroma visoko raven socialne

varnosti, ki jo zagotavlja dræava. Glede na dejstvo, da je v prihodnosti priœakovati

zniæanje obsega socialnih pravic, bo potreba po visokih zavarovalnih vsotah

vedno veœja. Dosegljivost visokih zavarovalnih vsot pri æivljenjskih zavarovanjih

bo predstavljala nov izziv tako za zavarovalnice kot zavarovance, saj bodo slednji

morali svoj zavarovalni interes utemeljiti. Pri tem bodo zavarovancem pri

izraœunu viøine potrebnega kritja – tj. takega kritja, ki bo prilagojeno

zavarovanœevim æeljam, potrebam, razmeram – v pomoœ zavarovalni zastopniki.
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K nadaljnjemu razvoju riziko æivljenjskih zavarovanj in vzpostavitvi primerne

socialne varnosti lahko precej pripomorejo tudi zavarovalna stroka in druge

institucije, in sicer z:

• nadgrajenim izobraæevanjem in usmerjanjem zavarovalnih zastopnikov in

posrednikov ter preko tega zavarovancev, 

• obveøœanjem potroønikov o priporoœljivi zavarovalni vsoti na podroœju

æivljenjskih zavarovanj, 

• vkljuœitvijo formule za izraœun zavarovalne vsote v svetovalne pripomoœke 

za zavarovalne zastopnike in tudi v sklepalno dokumentacijo za stranko.

Izobraæevanje in usmerjanje zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter

posredno zavarovancev bi izvajalo Slovensko zavarovalno zdruæenje, za

obveøœanje potroønikov pa bi poskrbela Zveza potroønikov Slovenije.
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5 Zakonski stan kot
dejavnik PQD tveganj
smrtnosti: primer
Slovenije

mag. Leo Knez

Zakonca sta najveœkrat izpostavljena istim dejavnikom

tveganj. Poroœeni ljudje si delijo æivljenjsko okolje, naœin

æivljenja in prav zaradi tega tudi vsa tveganja, povezana 

z obolevnostjo in nesreœami. Kot kaæejo tuje øtudije, ni

neobiœajno, da smrti prvega zakonca hitro sledi tudi smrt

drugega. Izdelana je statistiœna analiza umrljivosti

Slovencev glede na zakonski stan, s katero æelimo ugotoviti,

ali ta spreminja stopnje umrljivosti. Rezultati kaæejo, da

zakonski stan pomembno vpliva na profil umrljivosti

poroœenega moøkega in æenske v smeri PQD soodvisnosti

njunih preostalih æivljenjskih dob. Naøe ugotovitve so

posebnega pomena za slovenske osebne zavarovalnice 

in njihove premijske izraœune.

Married couples are more or less exposed to the same risks.

They share lifestyle and living conditions and therefore also

hazards of diseases and accidents. It is not unusual that

death of a spouse has an impact on the living conditions

for the survivor. The statistical analysis of deaths was

carried out, to examine closely the death rates dependency

on marital status in the case of Slovenia. Mortality statistics

suggest that remaining life-span of husband and wife are

dependent and, moreover, that they are positive quadrant

dependent (PQD). The findings are of great importance for

Slovenian personal insurance industry and its premium

calculation.
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1 Uvod

Predpostavka o medsebojni neodvisnosti preostalih æivljenjskih dob zavarovancev

predstavlja pri rentnih zavarovanjih, ki so vezana na dve æivljenji, vseskozi

problematiœen del aktuarske prakse premijskih izraœunov. Zdi se, da gre razloge

za njeno sprejemanje iskati v raœunski elegantnosti, ki jo omogoœa, œeprav je æe

od vsega zaœetka empiriœno sporna. 

Partnerja sta v svojem æivljenjskem okolju izpostavljena skupnim dejavnikom

tveganja. Parkes, Benjamin in Fitzgerald (1969) so æe pred leti prouœevali t.i.

uœinek »strtega srca«, ki oznaœuje dogodek, ko smrti prvega partnerja hitro sledi

tudi smrt drugega. Ugotovili so, da se je stopnja umrljivosti vdovcev v prvih

mesecih po smrti æena poveœala za 40odstotkov. Poveœano stopnjo umrljivosti

med vdovci je potrdil tudi Ward (1976). Jagger in Sutton (1991) sta izraœunala, 

da se je tveganje smrtnosti vdov v prvih øestih mesecih po smrti partnerja

znaœilno poveœalo. V okviru aktuarske øtudije podobno ugotavlja Maeder

(1995).Rezultati omenjenih øtudij dokazujejo, da je ex-ante profil smrtnosti

posameznika drugaœen od njegovega ex-post profila, ki sledi dogodku smrti.

Preostali æivljenjski dobi partnerjev sta v takønih okoliøœinah oœitno medsebojno

odvisni. 

Norberg (1989) in Denuit et al. (2005) tovrstno soodvisnost matematiœno

opredelijo kot PQD –soodvisnost, ponazorjeno s pozitivnim kvadrantom.

Zavarovalnice, ki ob predpostavki neodvisnosti izraœunavajo premije za rentna

zavarovanja, vezana na dve æivljenji,so v razmerah PQD tveganj izpostavljene

negativnim finanœnim posledicam zaradi podcenjenosti ali precenjenosti premije

(Knez, 2010). Za zavarovalnico v obeh primerih nastopijo teæave. Te se lahko

pokaæejo v dolgoroœni nelikvidnosti zaradi zagotavljanja izplaœil v daljøem

obdobju od predvidenega (podcenjenost premije) ali zaradi uœinka negativne

selekcije, ko zavarovalnica z visoko tveganim portfeljem zavarovanj ne more

zagotavljati varnosti z izravnavanjem nevarnosti (precenjenost premije). 

Zato je z aktuarskega vidika prouœitev vpliva zakonskega stanu na profil

smrtnosti posameznika zelo pomembna. S statistiœno analizo umrljivosti

prebivalcev Slovenije bomo tako preverili, ali zakonski stan spreminja profil

umrljivosti Slovencev v smeri PQD soodvisnosti.

2 Relevantnost soodvisnosti tveganj
smrtnosti

Uvodoma smo izpostavili empiriœne øtudije, ki so pokazale, da so preostale

æivljenjske dobe zakoncev medsebojno odvisne. Ugotovitve raziskav nasprotujejo

tradicionalni predpostavki, ki jo privzema teorija pogojenosti izplaœil s stanjem
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veœ æivljenj (angl. multiple life contingencies theory). Ta nekritiœno predpostavlja

medsebojno neodvisnost preostalih æivljenjskih dob zavarovancev. Ob tej

predpostavki aktuarji pogosto tudi raœunajo premije za zavarovalniøke produkte,

ki so vezani na stanje veœ æivljenj. V tem primeru verjetnost skupnega preæivetja

dobimo s preprostim mnoæenjem verjetnosti preæivetja posameznih oseb. S tem 

je potreba po ocenjevanju veœrazseæne porazdelitvene funkcije odpravljena, pri

œemer se matematiœni postopek poenostavi do ravni ocenjevanja preostale

æivljenjske dobe ene osebe. Ob upoøtevanju soodvisnosti tveganj je obravnava

bistveno bolj kompleksna. Poleg tega vsebujejo podatki zavarovalnic obiœajno 

le informacije o robnih porazdelitvah tveganj, ne pa tudi o veœrazseænih.

Tveganja oseb ne morejo biti medsebojno neodvisna, œe vplivajo nanje dejavniki,

katerih vir so skupno okolje in socialne razmere. Po obilnem deæevju vodotoki

rek narastejo in povzroœajo poplave, ki ogroæajo vse osebe, ki æivijo na

poplavljenem obmoœju. Enako velja za udeleæence prometa v slabih vremenskih

razmerah – verjetnost prometnih nesreœ se bo za vse udeleæence poveœala. Ljudje,

ki prebivajo v veœstanovanjskih objektih, so izpostavljeni veœ skupnim tveganjem

osebne varnosti v primerjavi s tistimi, ki æivijo v svojih hiøah. Œe smo ljudje

izpostavljeni istemu viru tveganj, je nerazumno predpostavljati, da bodo naøa

tveganja medsebojno neodvisna.

2.1 Opredelitev PQD tveganj

Predstavljajmo si zakonca, stara x in y let, s preostalima æivljenjskima dobama Tx

in Ty , ki sta sluœajni spremenljivki. V statistiœni literaturi obstaja vrsta konceptov,

kako matematiœno opisati odnos – povezanost med njima. Zdi se, da je intuitivno

privlaœna – naravna domneva za zakonski par prav ta, da sta njuni preostali

æivljenjski dobi pozitivno soodvisni. Zakonski par si namreœ deli skupno okolje

prebivanja, ima enak æivljenjski standard, æivljenjski slog, najbræ pa pri obeh

obstaja izoblikovan selekcijski mehanizem, ki ju je povezal.

PQD –soodvisnost, ponazorjena s pozitivnim kvadrantom (angl. positive quadrant

dependence), v osnovi pomeni, da so veœje (manjøe) vrednosti sluœajne

spremenljivke Tx povezane z veœjimi (manjøimi) vrednostmi sluœajne

spremenljivke Ty .

Œe sta Tx in Ty PQD soodvisni, potem njun odnos definiramo (Norberg, 1989): 

P [Tx > tx , Ty > ty ] ≥ P [Tx > tx ] P [Ty > ty ], (1)

pri œemer zasedajo sluœajne spremenljivke realne vrednosti na intervalu:

0 < tx , ty < ω – x , ω – γ. Tukaj predstavlja maksimalno starost za vse osebe. Ta

definicija je glede spremenljivk simetriœna, zato velja PQD [Tx ,Ty ] = PQD [Ty ,Tx ].

Œe neenaœbo (1) delimo s P [Ty > ty ], potem lahko zapiøemo kot:
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P [Tx > tx | Ty > ty ] ≥ P [Tx > tx ], (2)

Interpretacija je na dlani. Œe vemo, da bo æena preæivela doloœeno øtevilo let,

potem je verjetnost daljøe preostale æivljenjske dobe moæa veœja od tiste v

razmerah neodvisnosti. Daljøa preostala æivljenjska doba æene poveœuje obete za

moæevo preæivetje – veœje vrednosti Tx so povezane z veœjimi vrednostmi Ty in

nasprotno.

Ko govorimo o stopnji povezanosti sluœajnih spremenljivk Tx in Ty , imamo v

mislih Spearmanovo mero povezanosti (ρs ), ki jo uporabimo tedaj, ko povezava

med sluœajnimi spremenljivkami ni linearne funkcijske oblike, je pa monotona. 

Za izraœun ρs najprej potrebujemo transformiranki sluœajnih spremenljivk Tx in Ty.

Predpostavimo, da zvezni porazdelitvi obeh sluœajnih spremenljivk obstajata in 

da ju poznamo. Transformiranki tako dobimo z: U1 = FT(x)(tx ) in U2 = FT(y)(ty ), 

pri œemer sta ti enakomerno porazdeljeni na intervalu [0,1]. Pomembna lastnost

tovrstne transformacije se izkaæe v tem, da je ρs za par sluœajnih spremenljivk Tx

in Ty identiœen Pearsonovemu koeficientu povezanosti sluœajnih spremenljivk U1

in U2 (Nelsen, 2006). Spearmanov ρ zato lahko izraœunamo po formuli:

(3)

Pojasnimo zapisano podrobneje. Vsaki sluœajni spremenljivki, ki se porazdeljuje

zvezno, lahko priredimo sluœajno spremenljivko, ki je enakomerno porazdeljena

na intervalu [0,1]. To velja natanko takrat, ko poznamo resniœno porazdelitveno

funkcijo spremenljivke, ki jo æelimo transformirati. Œe delamo na vzorœnih

podatkih, potem navedeno velja le za dovolj velike vzorce. Recimo, da so

porazdelitvene funkcije sluœajnega vektorja Qi = {Q1 , Q2 ... Qn } enake Qi = FQi(qi)

za i = 1, 2, ... n. Tedaj pravimo, da so njene transformiranke Ui = FQi(qi)

enakomerno porazdeljene na intervalu [0,1]. S tem se relacije med sluœajnimi

spremenljivkami niso spremenile – œe so te æe v osnovi medsebojno odvisne,

potem bodo tudi po transformaciji, in sicer zaradi merske invariantnosti (angl.

scale invariant) kopule (Denuit et al., 2005).

Tx in Ty sta torej PQD natanko takrat, ko je njuna kopula veœja od njunega

produkta: C(U1,U2) > U1U2 . Zato pravimo, da zgornjo Fréchet-Hoeffdingovo mejo

(kopulo), ki povezuje komonotone sluœajne spremenljivke, dobimo, ko je

Spearmanov ρ enak 1. Tedaj je uœinek soodvisnosti Tx in Ty najveœji moæen. 

Œe sta Tx in Ty stohastiœno neodvisni, je ρs = 0, s œimer dobimo spodnjo mejo v

razmerah PQD [Tx ,Ty ], saj PQD mera povezanosti zahteva nenegativne vrednosti

Spearmanovega koeficienta (ρs ≥ 0).

FT(x)(tx ) - E [FT(x)(tx ) ]     FT(y)(ty ) - E [FT(y)(ty ) ]
ρs = E [(–––––––––––––––––––) (–––––––––––––––––––)].√Var (FT(x)(tx ))               √Var (FT(y)(ty ))
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Pokaæimo sedaj, da medsebojna nenegativna povezanost med Tx in Ty , kar bomo

oznaœili z AS, implicira PQD [Tx ,Ty ]. Sluœajni spremenljivki Tx in Ty sta

nenegativno povezani, ko je kovarianca:

Cov [FT(x)(tx ), FT(y)(ty )] ≥ 0. (4)

AS [Tx ,Ty ] � PQD [Tx ,Ty ] najlaæe dokaæemo tako, da si pomagamo s kovarianœno

obliko neenaœbe (1). Vemo, da ima stohastiœna neodvisnost Tx in Ty za posledico:

Cov [g {Tx ,Ty } , h {Tx ,Ty }] = 0, za vse funkcije g in h, kjer kovarianca obstaja.

Sluœajni spremenljivki Tx in Ty pa sta pozitivno povezani tedaj, ko je 

Cov [g {Tx ,Ty } , h {Tx ,Ty }] > 0 za realne vrednosti vsake pozitivnomonotone

funkcije g in h z naraøœajoœimi vrednostmi argumentov Tx in Ty .

Œe sedaj funkciji g in h zapiøemo v obliki, ko ima indikator sluœajnega dogodka

vrednost 1: g [Tx ,Ty ] = 1(tx,∞)Tx = 1 [Tx > tx ] in h [Tx ,Ty ] = 1(ty,∞)Ty = 1 [Ty > ty ], potem

lahko Cov [g {Tx ,Ty } , h {Tx ,Ty }] ≥ 0 zapiøemo kot: Cov [1(Tx > tx) , 1(Ty > ty)] ≥ 0,

kar pa je le v kovarianœni obliki zapisana neenaœba (1). Implikacija je s tem

dokazana.

Preden se posvetimo statistiœni analizi umrljivosti Slovencev v odvisnosti od

zakonskega stanu, potrebujemo matematiœno opredelitev posledic PQD [Tx ,Ty ],

na podlagi katere bomo nato presojali o obstoju PQD tveganj smrtnosti za osebe,

stare 25 in veœ let. S tem robnim pogojem si zagotovimo primerljivost rezultatov.

Izraœun in primerjava sta namreœ smiselna na podatkih, ko je doloœena vrsta

zakonskega stanu osebi æe dosegljiva (npr. osebe, ki so mlajøe od 15 let, se ne

morejo poroœiti in zato tudi ne ovdoveti ali se razvezati). Œe sta Tx in Ty PQD,

potem pogojno priœakovano preostalo æivljenjsko dobo moæa izraœunamo kot:

(5)

za starosti 25 ≤ x ≤ ω in 25 ≤ y ≤ ω. Ob predpostavki neodvisnosti Tx in Ty , ko je

ρΞ = 0, pogojno priœakovano preostalo æivljenjsko dobo izraœunamo takole:

(6)

Primerjava rezultatov (5) in (6) implicira, da bo v razmerah PQD tveganj

smrtnosti vedno veljala neenaœba:

E [Tx | Ty > ty ] ≥ E [Tx] za vsak ty ∈ {0,ω -y }, (7)

E [Tx | Ty > ty ] =   ∫
ω−x

tx=0
P [Tx > tx | Ty > ty ] dtx =

1∫
ω−x

tx=0
P [Tx > tx ∩ Ty > ty ] dtx ––––––––– ,

P [Ty > ty ]

1
E [Tx | Ty > ty ] =   ∫

ω−x

tx=0
P [Tx > tx ] P [Ty > ty ] dtx ––––––––– =

P [Ty > ty ]

∫
ω−x

tx=0
P [Tx > tx ] dtx = E [Tx ] ,



1 Zakonski stan je pravno stanje, ki opredeljuje poloæaj osebe do drugih oseb. Glede na to je oseba lahko samska,
poroœena, ovdovela ali razvezana (SURS, 2010). 

2 dx = lx - lx+1 = lx (1-px) = lxqx: øtevilo umrlih v opazovanem obdobju pri doloœeni starosti, tj. od x let do x + 1 let.
3 lx : øtevilo oseb od vseh novorojenih v neki generaciji (lo ), ki so doæivele starost x let. 
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V primeru, ko raœunamo E [Ty | Tx > tx ], je dokazni postopek idejno identiœen

zgornjemu, zato bo v razmerah PQD [Ty ,Tx ], v primerjavi s stohastiœno

neodvisnima Ty in Tx , vedno veljala neenaœba:

E [Ty | Tx > tx ] ≥ E [Ty ] za vsak tx ∈ {0,ω - x }, (7)

Interpretacija neenaœb (7) in (8) je naslednja: v razmerah PQD tveganj smrtnosti

vemo, da preæivetje enega zakonca poveœa priœakovano preostalo æivljenjsko

dobo drugega,velja pa tudi nasprotno, da smrt zakonca zmanjøa priœakovano

preostalo æivljenjsko dobo preæivelega. Prav zato je naøa domneva, ki jo bomo 

s statistiœno analizo umrljivosti Slovencev preizkusili, ta, da je priœakovana

æivljenjska doba poroœenih moøkih in æensk v primerjavi s samskimi in

ovdovelimi moøkimi ter æenskami daljøa.

2.2 Podatki

Vse zadnje nam dostopne podatke o umrlih in æivih osebah po starostnih

skupinah in zakonskem stanu1 smo pridobili na Statistiœnem uradu RS (SURS), 

in sicerza obdobje od leta 2000 do 2007. Øtevilo æivih oseb za doloœeno leto SURS

evidentira na zadnji dan posameznega leta. Za potrebe naøe analize smo morali

podatke preurediti. Øtevilo æivih oseb na dan 31. 12. 1999 smo privzeli kot

izhodiøœno øtevilo æivih oseb na zaœetku leta 2000. Tako smo uredili podatke za

celotno obdobje od leta 2000 do 2007.

2.3 Statistiœna analiza umrljivosti prebivalcev v
Sloveniji glede na zakonski stan

Slika 1 prikazuje povpreœne stopnje umrljivosti moøkih in æensk v trinajstih

starostnih razredih v odvisnosti od zakonskega stanu. Stopnje umrljivosti oseb 

iz posameznih starostnih razredov za posamezno leto dobimo z deljenjem øtevila

umrlih v tem letu dx(dy) s øtevilom æivih oseb na zaœetku obdobja lx(ly).2,3

Povpreœno stopnjo umrljivosti qx(qy) nato dobimo z izraœunom srednje vrednosti

letnih stopenj smrtnosti po posameznih razredih. Na Sliki 1 lahko opazimo, da

dosegajo samske in ovdovele osebe v vseh starostnih razredih relativno visoke

stopnje umrljivosti, medtem ko so pri poroœenih osebah najniæje.    
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Slika 1: Povpreœna stopnja umrljivosti moøkih in æensk v Sloveniji v

obdobju 2000-2007 glede na zakonski stan

Vir: Lastni izraœuni. Vir podatkov: SURS.

S Slike 2 je razvidno, da najveœje stopnje smrtnosti v vseh starostnih kategorijah

dosegajo vdovci, razvezani in samski moøki, ki presegajo povpreœne stopnje

smrtnosti moøke populacije v vseh starostnih razredih. Najniæje stopnje smrtnosti

dosegajo poroœeni moøki. 

Slika 2: Povpreœna stopnja umrljivosti moøkih v Sloveniji v obdobju 2000-

2007 glede na zakonski stan

Vir: Lastni izraœuni. Vir podatkov: SURS.

Pri osebah æenskega spola ugotavljamo (glej Sliko 3), da najviøje stopnje

umrljivosti dosegajo vdove in samske æenske. Te stopnje presegajo povpreœne

stopnje umrljivosti æenske populacije v vseh starostnih kategorijah. Najniæje

stopnje smrtnosti opaæamo pri poroœenih æenskah. Zanimivo je tudi to, da so
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stopnje smrtnosti vdov, razvezanih in samskih æensk po starostnih skupinah bliæe

skupaj kot pri moøkih. Poleg tega je opaziti, da so stopnje umrljivosti vdovcev

veœje od vdovskih, kar je verjetno posledica tega, da so tudi stopnje umrljivosti

moøkih v sploønem veœje od æenskih.

Slika 3: Povpreœna stopnja umrljivosti æensk v Sloveniji v obdobju 2000-

2007 glede na zakonski stan

Vir: Lastni izraœuni. Vir podatkov: SURS.

V Tabeli 1 numeriœno prikazujemo povpreœne stopnje smrtnosti moøkih in æensk

po starostnih skupinah, s œimer omogoœimo njihovo bolj natanœno primerjavo v

odvisnosti od zakonskega stanu. 

Tabela 1: Povpreœne stopnje umrljivosti moøkih in æensk v Sloveniji po

starostnih skupinah glede na zakonski stan v obdobju 2000-2007

Vir: Lastni izraœuni. Vir podatkov: SURS.

Iz Tabele 1 so opazne razlike med smrtnostjo moøkega in æenskega dela

populacije. Za ta pojav obstaja vsaj nekaj razlogov: (1) med fanti je prisotnega

veœ mladostniøkega nasilja; (2) moøki so v povpreœju bolj naklonjeni tveganju v
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povezavi z naœinom preæivljanja prostega œasa (npr. tvegane øportne dejavnosti,

prestopniøko obnaøanje ...), kar ima za posledico viøje povpreœne stopnje

umrljivosti; (3) odrasli moøki so glede zdravja obœutljivejøi od æensk.

Zaradi teh razlik je treba uporabljati loœene tablice umrljivosti za moøke in æenske

vsaj po starosti, œe æe nimamo tablic za bolj homogene podskupine.

2.3.1 Priœakovana preostala æivljenjska doba

V Tabeli 2 prikazujemo priœakovane vrednosti sluœajnih spremenljivk Tx in Ty

glede na zakonski stan. Priœakovano preostalo æivljenjsko dobo moøkih in æensk,

v odvisnosti od zakonskega stanu, izraœunamo na podlagi podatkov za osebe,

stare 25 in veœ let. 

Priœakovano preostalo æivljenjsko dobo, za starosti moøkih x = {25, 58, 63, 65} in

æensk y = {25, 58, 63, 65}, izraœunamo kot: E [Tx | Ty > ty ] oziroma 

E [Ty | Tx > tx], ob pogoju Min {x, y} (glej enaœbo 5, ki jo pri izraœunih prevedemo

v diskretni œas).

Tabela 2: Priœakovana preostala æivljenjska doba moøkih in æensk glede na

zakonski stan v obdobju 2000-2007

Vir: Lastni izraœuni. Vir podatkov: SURS.

Iz Tabele 2 je razvidno, da je priœakovana preostala æivljenjska doba poroœenih

moøkih in æensk viøja kot pri ovdovelih in samskih. V Tabeli 3 prikazujemo

priœakovano starost moøkih in æensk ob smrti v odvisnosti od zakonskega stanu.

Na podlagi izraœunanih povpreœnih stopenj umrljivosti v obdobju od leta 2000 do

2007 ugotavljamo, da je priœakovana starost ob smrti pri 25-letnem poroœenem

moøkem 77,1 leta, pri 25-letni poroœeni æenski pa 85,8 leta.

Tabela 3: Priœakovana starost ob smrti moøkih in æensk glede na zakonski

stan v obdobju 2000-2007

Vir: Lastni izraœuni. Vir podatkov: SURS.
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Trend rasti priœakovane preostale æivljenjske dobe ljudi v aktuarskih krogih ni

neopaæen. Modeliranje dolgoæivosti oseb (angl. longevity modelling) je v zadnjih

letih postalo pomembno podroœje raziskovanja (Pitacco et al., 2009; Luciano,

Spreeuw & Vigna, 2008). 

Norberg (2009) ideji stohastiœnega modeliranja stopenj umrljivosti (angl. forward

rate mortality modelling), ki je bila s finanœnega podroœja analize preneøena v

aktuarstvo, ne napoveduje prihodnosti. Meni, da je æe v osnovni definiciji

vgrajena arbitrarnost, ki ne omogoœa posploøitve koncepta v bolj kompleksnih

modelih. Med drugim navaja, da je pojem ‘stohastiœnost’ redundanten, saj je 

æe v klasiœnem modelu preæivetja preostala æivljenjska doba osebe sluœajna

spremenljivka. Stohastiœno modeliranje, v kontekstu æivljenjskega cikla

posameznika, pa je omejeno æe s tem, ker v ustrezni meri ne upoøteva

dejavnikov umrljivosti, ki so se v preteklosti izkazali za relevantne.

Naøi izraœuni kaæejo, da zakonski stan pomembno vpliva na podaljøanje

æivljenjske dobe. Aktuar je zato v premijskih izraœunih ta uœinek dolæan

upoøtevati, saj drugaœe zavarovalnica z visoko tveganimi zavarovanci ne more

izravnavati nevarnosti. Zgolj ob upoøtevanju pristopne starosti zavarovanca bi bila

zavarovalnica pri rentnih zavarovanjih izpostavljena tveganju dolgoroœne

nelikvidnosti (insolventnosti) zaradi pogodbeno obvezujoœih izplaœil æivljenjskih

rent za daljøe obdobje od sicer aktuarsko predvidenega.

2.3.2 Jakost umrljivosti moøkih in æensk

Spreminjanje øtevila æivih v odvisnosti od starosti nam v diskretni analizi prikazuje

funkcija æivih, medtem ko v zvezni analizi uporabljamo funkcijo preæivetja 

Sx(t) = 1 - Fx(t) =t px = e . Prvi odvod te funkcije nam pri poljubno izbrani

starosti x zagotavlja informacijo o jakosti umiranja. Ta proces umiranja moøkih in

æensk prikazuje Slika 4. Ob tem velja poudariti, da je øtevilo l0 = 100.000, ki

predstavlja izhodiøœno vrednost funkcije lx na ordinatni osi, skonstruirano na

teoretiœni osnovi. Zato vrednosti funkcije lx oziroma ly razlagamo v obliki

razmerja z verjetnostjo p, da bo neka opazovana oseba æivela od starosti x do

starosti x +1, œe je . Slika 4 tako prikazuje, da je proces umiranja

moøkih intenzivnejøi. Ta ugotovitev je skladna z naøo prejønjo, ko smo izraœunali,

da je priœakovana preostala æivljenjska doba pri moøkih niæja kot pri æenskah.

-∫ t

0
μx+sds

lx+1
––––– = pxlx
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Slika 4: Funkciji l(x) moøkih in l(y) æensk v odvisnosti od starosti

Vir: Lastni izraœuni. Vir podatkov: SURS.

Slika 5 prikazuje, da ovdoveli moøki v primerjavi s samskimi in poroœenimi

umirajo hitreje. Ovdovele moøke izguba æivljenjske sopotnice prizadene in

pogosto poslabøa njihove æivljenjske razmere, zaradi œesar se sooœajo z najviøjimi

stopnjami smrtnosti. Razloge, da je intenzivnost umiranja samskih moøkih

relativno niæja, gre brækone iskati v tem, da so le-ti æe vajeni samostojnega

æivljenja. Jakost umrljivosti poroœenih moøkih je najniæja. 

Slika 5: Funkcije l(x) ovdovelih, samskih in poroœenih moøkih v

odvisnosti od starosti

Vir: Lastni izraœuni. Vir podatkov: SURS.

S Slike 6 je razvidno, da je jakost umrljivosti samskih in ovdovelih æensk skorajda

enaka. Rdeœa in modra krivulja se preteæno prekrivata. Kot kaæejo rezultati,



æenske prenaøajo izgubo partnerja bolje kot moøki (za primerjavo glej Sliko 5).

Prav tako lahko opazimo, kar velja tudi za moøke, da ovdovele æenske  v

primerjavi s poroœenimi umirajo hitreje. 

Slika 6: Funkcije l(y) samskih, poroœenih in ovdovelih æensk v odvisnosti

od starosti

Vir: Lastni izraœuni. Vir podatkov: SURS.

Zanimivo, a ne presenetljivo ugotovitev ponazarja Slika 7, ki prikazuje, da je

jakost umrljivosti pri ovdovelih moøkih veœja kot pri æenskah. Resda moøki tudi

sicer umirajo prej, a krivulji øe podrobneje razkrijeta, da nenadno samostojno

æivljenje moøki prenaøajo slabøe od æensk. Œeprav se profil umrljivosti æensk po

izgubi partnerja ne spremeni obœutno, tega za moøke ne moremo trditi. 

Slika 7: Funkciji l(x) ovdovelih moøkih in l(y) ovdovelih æensk v

odvisnosti od starosti

Vir: Lastni izraœuni. Vir podatkov: SURS.
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Na podlagi rezultatov analize umrljivosti Slovencev za obdobje od leta 2000 do

2007, lahko sklenemo, da zakonski stan spreminja profil umrljivosti oseb v smeri

PQD soodvisnosti, pri œemer je ta vpliv pri moøkih bistveno bolj izrazit kot pri

æenskah. Zakonski stan tako oœitno deluje kot vzvod na daljøo priœakovano

preostalo æivljenjsko dobo moøkega in æenske, medtem ko v primeru smrti

zakonca deluje ravno nasprotno. Ugotovitev je tako povsem skladna z

matematiœno opredelitvijo PQD tveganj smrtnosti.

2.3.3 Pomen implikacij soodvisnosti stopenj smrtnosti za
aktuarske izraœune

Na podlagi tujih statistik umrljivosti ter lastnih rezultatov analize,ugotavljamo, 

da je predpostavka o neodvisnosti preostalih æivljenjskih dob povezanih oseb

neutemeljena. Pri tem se poraja vpraøanje, ali so zavarovalnice finanœno

ogroæene, ko prodajajo rentna zavarovanja po premijah, izraœunanih ob

predpostavki medsebojne neodvisnosti tveganj smrtnosti povezanih oseb.

Izraœuni kaæejo, da poroœeni moøki in æenske æivijo dlje, medtem ko prav zaradi

te okoliøœine ob izgubi partnerja v povpreœju umirajo mlajøi. V prvem primeru so

posledice predpostavke neodvisnosti za zavarovalnico negativne – premija, ki jo

zavarovalnica zaraœuna zakonskemu paru, je prenizka, saj predpostavka

neodvisnosti v tem primeru podcenjuje priœakovano preostalo æivljenjsko dobo

poroœenih zavarovancev. V drugem primeru pa bodo ovdoveli zavarovanci na

slabøem, saj predpostavka neodvisnosti precenjuje priœakovano preostalo

æivljenjsko dobo – ovdovele osebe umirajo prej, kot predpostavlja zavarovalnica 

v svojih izraœunih, ki upoøtevajo zgolj pristopno starost. 

Œe racionalni zavarovanci vedo, da se njihov profil umrljivosti spreminja pod

vplivom preostale æivljenjske dobe partnerja, potem rentnega zavarovanja po

ceni, ki tega ne upoøteva, ne bodo pripravljeni kupiti.4 Tako izraœunana premija

zavarovalnici ne more dolgo sluæiti, saj je enkrat pod pritiskom neugodnega

finanœnega rezultata, medtem ko je drugiœ neprivlaœna v oœeh zavarovancev 

in poslediœno ne more izravnavati nevarnosti (teæave, povezane z uœinkom

negativne selekcije). S poslovnega in aktuarskega vidika sta zato merjenje in

obvladovanje finanœnih tveganj ustaljenih postopkov premijskih izraœunov za

zavarovalnico izjemnega pomena.

3 Sklep

Statistiœna analiza umrljivosti moøkih in æensk v Sloveniji je pokazala, da zakonski

stan spreminja lego in naklon funkcije preæivetja posameznika. Jakost umrljivosti

ovdovelih moøkih je v primerjavi s samskimi in poroœenimi izrazito viøja.

Podoben uœinek opazimo tudi pri æenskah, vendar je manj izrazit.

4 Glej Brown in Poterba (2000), ki sta prouœevala odzivnost povpraøevanja poroœenih parov na aktuarsko praviœno
ovrednoteno ponudbo rentnih zavarovanj na hkratni æivljenji (angl. joint-lives annuity).
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Sklenemo lahko, da zakonski stan spreminja profil umrljivosti posameznika v

smeri PQD soodvisnosti, kar pomeni, da daljøa preostala æivljenjska doba enega

zakonca poveœuje priœakovano preostalo æivljenjsko dobo drugega. Sklep velja

tudi v nasprotni smeri.

Pomen izvedene statistiœne analize vidimo v tem, da se sistematiœno presodi o

ustrezni viøini posebnega varnostnega dodatka v strukturi premije za soodvisnost

preostalih æivljenjskih dob rentnih upraviœencev. V delu (Knez, 2010) je razdelan

in praktiœno ponazorjen aktuarski pristop k modeliranju soodvisnosti in

ocenjevanju potencialne viøine tovrstnega varnostnega dodatka v razmerah PQD

tveganj smrtnosti.
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Insurers’ growth to accelerate
over the next two years

Swiss Re chief economist Thomas Hess says that growth in the
(re)insurance industry will continue to accelerate in 2011 and
stresses that (re)insurance companies can gain a competitive edge
through disciplined underwriting.

Thomas Hess, Swiss Re Chief Economist
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Looking back at 2010, most insurance

companies have restored their capital

to pre-crisis levels. This favourable

development applies to life and 

non-life insurers in both the developed

and developing economies. However,

there are risks that the industry needs

to be continually aware of: the

sovereign debt difficulties facing some

Euro-zone countries and over-

regulation of the insurance sector in

the wake of the financial crisis.

While the industry welcomes the 2013

introduction of the Solvency II

regulatory initiative, there is

nevertheless a danger of overly

burdensome regulation of the

insurance industry. It is important that

the implementing measures do not

stray too far from the original

economic-based principles.

Continued growth

When looking ahead to 2011 and 2012,

we forecast that the world economy

should expand, a development led by

the emerging market countries.

Inflation will not pose a threat in the

short to medium-term in developed

economies. There are, however, risks

to the recovery, not least of which is

the possibility of fresh turmoil in the

financial markets caused by the

sovereign debt problems besetting

some Euro-zone countries. Despite the

support received from the IMF and the

EU, there are still concerns as to

whether Greece and Ireland can cope

with the problems they face.

Challenges ahead

Among the challenges facing the

insurance industry, even though its

capitalisation has improved

significantly since the crisis, are low

investment yields resulting from very

low interest rates coupled with a

conservative investment strategy.

When looking at the negative impact

of low interest rates generated by

expansionary monetary policies in the

developed world, we now see that

insurers, pension funds and private

savers are paying for the cheap

financing of governments, and for

households and corporations that

borrow. A way to offset this situation 

is to support profitability through more

disciplined underwriting.



Premium growth in non-life and life

insurance is expected to accelerate in

2011, benefiting from the economic

recovery and further improvements in

financial markets. On the non-life

reinsurance side, growth expectations

are moderate but profitability is

expected to erode as rates decline.

Here, too, superior underwriting skills

would be the way to gain a

competitive edge in the coming years.

Regarding life reinsurance, stagnation

in the developed countries would be

offset by annual growth of around 10%

in emerging markets.
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Nova zakonodaja

Uradni list Republike Slovenije

(od 16. 9. 2009 do 15. 12. 2010)

77/2010 z dne 4.10.2010

4215 Zakon o odgovornosti za jedrsko økodo (ZOJed-1),

4216 Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1).

79/2010 z dne 8.10.2010 

4265 Zakon o preoblikovanju Kapitalske druæbe

pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o

naloæbeni politiki Kapitalske druæbe pokojninskega

in invalidskega zavarovanja in Slovenske

odøkodninske druæbe (ZPKDPIZ),

4266 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o

banœniøtvu (ZBan-1E),

4267 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o

zavarovalniøtvu (ZZavar-H),

4268 Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o

Rdeœem kriæu Slovenije (ZRKS-A).

80/2010 z dne 12.10.2010

4304 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD).

81/2010 z dne 15.10.2010

4332 Zakon o letalstvu (uradno preœiøœeno besedilo)

(ZLet-UPB4).

85/2010 z dne 29.10.2010

4552 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o

davku na dodano vrednost (ZDDV-1C),

4553 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o

troøarinah (ZTro-K).

88/2010 z dne 5.11.2010

4707 Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega

zakonika (PZ-D),



4708 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finanœnih instrumentov

(ZTFI-C),

4709 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-H),

4715 Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih.

97/2010 z dne 3.12.2010

5019 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davœnem postopku 

(ZDavP-2D),

5020 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1A),

5021 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in

drugimi nesreœami (ZVNDN-B),

5022 Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o prevozu nevarnega blaga

(ZPNB-C),

5023 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem œasu in obveznih

poœitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih

(ZDCOPMD-C),

5024 Zakon o troøarinah (uradno preœiøœeno besedilo) (ZTro-UPB8).

99/2010 z dne 7.12.2010

5104 Zakon o banœniøtvu (uradno preœiøœeno besedilo) (ZBan-1-UPB5),

5105 Zakon o zavarovalniøtvu (uradno preœiøœeno besedilo) (ZZavar-UPB7).

Poroœevalec Dræavnega zbora Republike Slovenije

(od 16. 9. 2010 do 15. 12. 2010)

b.ø./2010 z dne 27.9.2010

Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), EPA 1300-V,

prva obravnava,

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrøkih (ZP-1G),

EPA1302-V prva obravnava. 

b.ø./2010 z dne 7.10.2010

Predlog zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-2), EPA1133-V, tretja

obravnava.

b.ø./2010 z dne 30.11.2010

Besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H),

EPA1397-V
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Nova zakonodaja 87

b.ø./2010 z dne 6.12.2010

Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), 

EPA1300-V, tretja obravnava

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-F),

EPA1463-V, nujni postopek.

b.ø./2010 z dne 7.12.2010

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plaœilnih storitvah in

sistemih (ZPlaSS-B), EPA1457-V, skrajøani postopek.

b.ø./2010 z dne 15.12.2010 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih druæbah

(ZGD-1D), EPA1475-V, prva obravnava.
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