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Dr. Mihael Perman

Skupni imenovalec prispevkov v tokratni izdaji

Zavarovalniøkih horizontov so problemi, ki jih je

v srediøœe razmiøljanja postavila finanœna kriza.

Vse bolj postaja jasno, da socialne dræave, kot

smo jo poznali v minulih nekaj desetletjih, ne bo

veœ mogoœe ohranjati. Davœne obremenitve, 

ki izhajajo iz financiranja zdravstvenih in

pokojninskih sistemov, niso veœ zdruæljive s

konkurenœno ponudbo gospodarstva. Del

financiranja se bo moral prenesti na ramena

dræavljanov in dræavljank.

Ob tem se pojavi vpraøanje upravljanja s

tveganji, predvsem pri zdravstveni oskrbi. Tukaj

bo potreben miselni preboj, da so zavarovalnice v

ustrezno konkurenœnem okolju tiste ustanove, 

ki lahko uœinkovito upravljajo s tveganji in

omogoœajo v delu, ki ga s prispevki ne bo mogoœe

pokrivati, ustrezne reøitve. Direktiva o pravicah

pacientov, ki je obravnavana v enem od œlankov

v tej øtevilki, je eden od vidikov tega øirøega

problema. Z doloœbami se øirijo pravice

pacientov, dræave œlanice pa bodo morale

razmisliti, kako bo to vplivalo tako na

financiranje kot tudi na mreæo ponudnikov

storitev. Ozko razmiøljanje o slovenskem

dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, ki ima

svoje pomanjkljivosti, tu ne bo pomagalo.

Miselnost, da zavarovalna industrija samo preæi

na dobiœek in »odæira« æe tako piœla sredstva za

zdravstvo, spada v preteklost. Navsezadnje se

Slovenija s svojim pristopom, ki ga nekateri

krœevito branijo, po organiziranosti in

dostopnosti uvrøœa bolj na rep dræav EU.

Podobno bo treba razmiøljati tudi o pokojninskih

zavarovanjih. Del bremena za finanœno udobno

starost bodo morali spet prevzeti posamezniki. 

V kolikøni meri so zavarovalnice primerne

ustanove za zagotavljanje ustrezne pokojnine, 
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je odvisno predvsem od tega, s kakønimi stroøki delujejo. Vsi zasebni
pokojninski skladi imajo za cilj doseganje donosnosti pri
minimalnih stroøkih. To pa lahko posamezniki doseæejo le v okrilju
kolektivnih varœevalnih shem. Zavarovalnice lahko z dobro
premiøljeno ponudbo tudi tukaj odigrajo pozitivno vlogo.

Kot izhaja iz enega od œlankov, je finanœna kriza prizadela
Slovenijo obœutno huje kot sosednjo Avstrijo. Razkorak v kupni moœi
se je poveœal, kar se odraæa tudi na zavarovalnem trgu, predvsem
pri æivljenjskih zavarovanjih. Manjøa kupna moœ se prevede tudi v
manjøe davœne prilive in s tem v manjøo zmoænost dræave za
nudenje finanœne varnosti. Glede na razseænost sredstev, ki so
neobdavœena skrita v davœnih oazah, je razumljivo, da dræavljani
priœakujejo bolj odloœen odziv politikov. Boj proti davœnim utajam
in tudi povsem zakonitim moænostim, da podjetja in posamezniki
obidejo davœne sisteme v dræavah, kjer delujejo, stopa vse bolj v
ospredje. Vse bolj navzoœe je zavedanje, da bodo morale razvite
dræave najti skupen jezik, da bi ta problem vsaj omilile. Tudi to se
posredno dotika zavarovalnic, ki lahko prosto delujejo v veœ dræavah
z razliœnimi obdavœitvami. Ameriøki sistem FATCA, ki ima za cilj
omejiti zlorabo zavarovalnic v namene davœnih utaj, je lahko
iztoœnica za razmiøljanje.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 24
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FATCA
in zavarovalnice

Andrej Rebrica*

Zdruæene dræave Amerike (ZDA) so leta 2010
sprejele predpis Hiring Incentives to Restore
Employment Act (HIRE Act), katerega davœni del
je kratko poimenovan FATCA (Foreign Account
Tax Compliance Act). Namen slednjega je
prepreœevati davœne utaje davœnih zavezancev iz
premoæenja, naloæenega na finanœnih raœunih
oziroma v podjetjih zunaj ZDA. Tem finanœnim
institucijam, med katere uvrøœamo tudi
zavarovalnice, FATCA nalaga dolænost izvajanja
identifikacije ameriøkih davœnih zavezancev,
dolænost poroœanja o njihovih transakcijah
ameriøki davœni upravi in izvajanje ustreznega
davœnega odtegljaja. Œe posamezna finanœna
institucija teh operacij ne bo udejanjala, bo
podvræena posebni FATCA obdavœitvi v viøini 30
odstotkov od plaœila z virom v ZDA, kar bo imelo
tudi dodatne neugodne posledice.

The United States of America enacted FATCA –
the Foreign Account Tax Compliance Act – in
2010 as tax part of the Hiring Incentives to
Restore Employment Act (HIRE Act), with the aim
of combating tax evasion through U.S. citizens
concealing their assets in foreign accounts and
offshore investment vehicles. FATCA requires

Povzetek:

Abstract:

1

* Mag. Andrej Rebrica, Nova Ljubljanska banka, d.d. Ljubljana,
svetovalec podroœja v Sektorju zalednih storitev za posle
finanœnih trgov.
Predstavljena so staliøœa avtorja, ki niso nujno tudi staliøœa
institucije, v kateri je avtor zaposlen.
The views expressed in this article are those of author and do not
necessarily represent those of the institution with which the
author is affiliated.
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financial institutions, including insurance companies, to effect

investor due diligence, tax information reporting and tax

withholding. If a financial institution chooses not to comply with

FATCA requirements, it becomes subject to 30% withholding tax on

withholdable payments from the U.S.A., creating additional adverse

effects.

1 Uvod

V prispevku je predstavljen nov ameriøki davœni podsistem za
zagotavljanje izpolnjevanja davœnih obveznosti ameriøkih
davkoplaœevalcev v zvezi s premoæenjem, ki ga imajo ti naloæenega zunaj
ZDA, imenovan Foreign Account Tax Compliance Act ali na kratko
FATCA, kot je bil predlog zakona imenovan ob prvi predloæitvi
dokumenta leta 2009. Namen besedila ni predstaviti vse podrobnosti
omenjenega sistema, temveœ zgolj strnjeno prikazati delovanje FATCA in
podroœja, na katera bodo finanœne institucije morale biti pozorne v
procesu vzpostavljanja potrebnih prilagoditev poslovnih aktivnosti.

Predpis FATCA je bil sprejet 18. marca 2010 v sklopu zakona Hiring
Incentives to Restore Employment (HIRE Act)1 po veœletni razpravi o tem,
kako vzpostaviti nadzor nad premoæenjem, ki ga imajo ameriøki davœni
zavezanci shranjenega zunaj ZDA, in dohodki, ki jih prejemajo na raœune,
odprte pri neameriøkih finanœnih institucijah (angl. Foreign Financial

Institution, FFI).2 Doloœila samega zakona so zelo sploøna, pristojnosti za
oblikovanje podrobnosti delovanja sistema pa so bile dodeljene
ameriøkemu ministrstvu za finance (U.S. Department of the Treasury) in
ameriøki davœni upravi (Internal Revenue Service, IRS). Od leta 2010 sta
omenjena organa najprej izdala osnutke ureditve v obliki veœ obvestil, 8.
februarja 2012 predlog izvedbenih pravil, 26. julija 2012 je finanœno
ministrstvo objavilo vzorœne modele meddræavnih sporazumov
(Intergovernmental Agreement)3 za odpravo pravnih ovir izvajanja FATCA
zunaj ZDA, 17. januarja 2013 pa tudi konœno razliœico izvedbenih pravil
(FATCA Final Regulations) (U.S. Department of Treasury, 2013) Invalid

source specified.. Davœna uprava je v tem œasu izdala tudi osnutke
potrebnih izvedbenih dokumentov, obrazcev in drugih elementov,
potrebnih za delovanje sistema, vendar konœni dokumenti in obrazci øe

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 26

1 Hiring Incentives to Restore Employment (“HIRE”) Act of 2010, Pub. L. No. 111–147.
2 U. S. Internal Revenue Code § 1.1471-5(d).
3 Cel naslov: Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of [FATCA

Partner] to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA. V œasu priprave œlanka je bila
objavljena razliœica z 9. maja 2013, dosegljiva na: http://www.treasury.gov/resource-center/tax-
policy/treaties/Pages/FATCA.aspx. 
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niso na voljo. Sistem naj bi predvidoma zaœel delovati 1. januarja 2014,
posamezne aktivnosti pa je treba, kot bo predstavljeno v nadaljevanju,
opraviti æe letos.

FATCA je bil vpeljan na podlagi ocene, da imajo ameriøki zavezanci
veliko premoæenja shranjenega na svojih osebnih raœunih zunaj ZDA ali
naloæenega v podjetja, ustanovljena zunaj omenjene dræave, od katerega
doma, torej v ZDA, ne plaœujejo davkov. Primeri uporabe t. i. offshore
centrov, kot jih je leta 2013 odkril mednarodni konzorcij raziskovalnih
novinarjev (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ)
kaæejo na raznolikost in kompleksnost struktur, ki so na voljo
premoænejøim posameznikom pri izogibanju davkom, ter na probleme pri
ugotavljanju konœnih lastnikov premoæenja, s œimer se bodo pri izvajanju
FATCA morale ukvarjati tudi finanœne institucije. Pritisk javnosti na
davœne organe se je zaradi ugotovljenih primerov davœnih krøitev øe
poveœal. To bo vodilo v øe bolj poostren boj proti davœnim utajam in
nadzor nad œezmejnim poslovanjem (Porteous, Menkes, & Hudson, 2013).

1.1 Obdavœevanje ameriøkih davœnih zavezancev in
podporni sistemi za prepreœevanje davœnih utaj

Obdavœitev posameznikov v ameriøkem davœnem sistemu temelji na
obveznosti davœnih zavezancev napovedati svoje dohodke, pridobljene
kjerkoli na svetu (davœna osnova je torej oblikovana po naœelu
svetovnega dohodka), izraœunati davœno obveznost (davek) in izvesti
samoobdavœitev (IRS, 2013c). Ameriøka davœna pravila opredeljujejo kot
ameriøkega davœnega zavezanca osebe (angl. US Person),4 ki so:
1) ameriøki dræavljani, ne glede na to, kje prebivajo, in 
2) ameriøki davœni rezidenti, ki so lahko tudi dræavljani drugih dræav,

vendar zaradi bivanja in delovanja v ZDA pridobijo status ameriøkega
davœnega zavezanca.

Priprava ameriøkih davœnih napovedi je zahtevno opravilo, saj se v
mnoæici zahtev in predpisanih obrazcev davœni zavezanci zlahka izgubijo,
kazni za nepravilno ali nepravoœasno izpolnitev davœnih obveznosti pa so
visoke. Davœna napoved s potrebnimi prilogami predsedniøkega
kandidata Mitta Romneyja, ki je javno objavil ta dokument, za leto 2011
presega 300 strani, kar le kaæe na to, s kako kompleksnimi zahtevami se
morajo sooœati premoænejøi ameriøki davkoplaœevalci, ki so glavna tarœa
FATCA aktivnosti (Washington Post, 2013).

Zavarovalniøtvo 7

4 IGA 1a, Œlen 1, 1.ff).
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1.2 Podporni sistemi ZDA za prepreœitev davœnih
utaj

Ameriøka davœna uprava preverja davœne napovedi s pomoœjo kontrolnih
podatkov, ki jih pridobi od izplaœevalcev dohodkov, ter drugih podpornih
sistemov za spodbujanje pravoœasnega in pravilnega napovedovanja
dohodkov ter izvedbe popravkov v primeru napak in zmot. Pomembnejøi
podporni sistemi so:
1) avtomatiœno sporoœanje kontrolnih podatkov o ameriøkih davœnih

zavezancih s strani izplaœevalcev dohodkov v razliœnih oblikah:
a) poroœanje po 61. poglavju davœnega zakonika (angl. Chapter 61

reporting)5 – zavezuje izplaœevalce dohodkov, ki so ameriøke pravne
osebe, k avtomatiœni predaji kontrolnih podatkov o izvedenih
izplaœilih;

b) poroœanje po 3. poglavju davœnega zakonika (angl. Chapter 3

reporting)6 – zavezuje neameriøke finanœne institucije, ki so s
podpisom posebne pogodbe z IRS pristopile v sistem kvalificiranih
posrednikov (angl. Qualified Intermediary – QI),7 k poroœanju
podatkov o izvedenih izplaœilih z virom v ZDA ameriøkim
nerezidentom z upoøtevanjem davœnih ugodnosti v obsegu doloœil
meddræavnih sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavœevanju, 
œe so za to izpolnjeni vnaprej predpisani pogoji, ter k poroœanju
podatkov o izvedenih plaœilih ameriøkim zavezancem ne glede na
vir prejetega plaœila;

2) obvezno registriranje banœnih in finanœnih raœunov ameriøkih davœnih
zavezancev pri IRS (angl. Reports of Foreign Bank and Financial

Accounts – FBAR)8, 9

3) obvezna prijava premoæenja, hranjenega v tujini, ki presega vrednost
50.000 USD, s strani ameriøkega davœnega zavezanca v okviru letne
davœne napovedi na novem obrazcu, øt. 8938, predpisanem posebej
zaradi uvedbe FATCA;10

4) program samoprijave za ameriøke davœne zavezance, ki æivijo zunaj
ZDA, za prijavo neprijavljenih dohodkov oziroma popravek napovedi
(angl. Oversees Voluntary Disclosure Program);11, 12

5) program prijav davœnih krøiteljev, t. i. Whistleblower program,13 v
okviru katerega sme IRS prijavitelju informacij, ki ima ustrezna dokazila

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 28

5 »Chapter 61« poroœanje (Sekcije 6041 do 6049, poglavja 26 CFR).
6 »Chapter 3« poroœanje (Sekcije 1441 do 1446 poglavja 26 CFR).
7 Veœ na spletni strani IRS: http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Qualified-Intermediaries-(QI) 
8 Veœ na IRS: http://www.irs.gov/uac/IRS-Announces-Efforts-to-Help-U.-S.-Citizens-Overseas-Including-Dual-

Citizens-and-Those-with-Foreign-Retirement-Plans.
9 Veœ na IRS: http://www.irs.gov/PUP/businesses/corporations/Summary%20of%20FATCA%20Reporting

%20for%20US %20Taxpayer.pdf. 
10 Veœ na spletni strani IRS: http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/InformationforUSTaxpayers. 
11 Veœ na spletni strani IRS: http://www.irs.gov/uac/IRS-Says-Offshore-Effort-Tops-$5-Billion,-Announces-New-

Details-on-the-Voluntary-Disclosure-Program-and-Closing-of-Offshore-Loophole.
12 Veœ na spletni strani IRS: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Offshore-Voluntary-Disclosure-

Program-Frequently-Asked-Questions-and-Answers.
13 Veœ na spletni strani IRS: http://www.irs.gov/uac/Whistleblower-Informant-Award.
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o davœnih krøiteljih, izplaœati do 30 odstotkov vrednosti dodatno
odtegnjenih davkov in kazni;

6) izmenjava podatkov po mednarodnih pogodbah o izmenjavi podatkov
na podroœju obdavœitve (angl. Tax Information Exchange Agreements,
TIAE) in

7) drugi mehanizmi, med katerimi je zdaj najpomembnejøi projekt uvedba
FATCA.

1.3 Aktivnosti drugih dræav v zvezi s
prepreœevanjem davœnih utaj

Boj proti davœnim utajam poteka tudi na ravni Evropske unije (EU) in v
posameznih dræavah. Aktivnosti Evropske komisije v zvezi z bojem proti
davœnim utajam so zajete v Akcijskem naœrtu EU za prepreœevanje
davœnih goljufij in davœnih utaj, ki je bil objavljen decembra 2012. V tem
naœrtu so æe opredeljeni nekateri konkretni ukrepi: Evropska komisija
predlaga poenotenje opredelitve davœnih oaz, dopolnjevanje sporazumov
o izogibanju dvojnemu obdavœevanju za prepreœitev izkoriøœanja pravnih
vrzeli za namen izogibanja plaœila davka oziroma uporabe praks
agresivnega davœnega naœrtovanja, uvedbo enotne evropske davœne
øtevilke za fiziœne osebe in podobno (Evropska komisija, 2012).

Pet dræav EU (Nemœija, Velika Britanija, Italija, Francija in Øpanija) je 
10. aprila 2013 objavilo namero o vzpostavitvi multilateralnega sporazuma
o izmenjavi davœnih informacij. Na dvodnevnem sreœanju finanœnih
ministrov dræav Evropske unije v Dublinu, 13. aprila 2013, se je tej
iniciativi pridruæilo øe pet dræav, in sicer Œeøka republika, Poljska, Belgija,
Nizozemska in Romunija. Predlagani EU model multilateralne izmenjave
davœnih podatkov temelji na vzorcu IGA, meddræavnega sporazuma, ki je
bil oblikovan v okviru FATCA in naj bi zajemal podobne kategorije
dohodkov in transakcij, kot jih zahteva FATCA (obresti, dividende,
kapitalski dobiœki ter licenœnine in avtorski honorarji) (Kanter, 2013). 

V boju proti davœnim utajam je v EU med najaktivnejøimi dræavami Velika
Britanija, ki pravkar izvaja implementacijo podobnega programa, kot je
FATCA, v okviru ozemelj britanskega kraljestva (HM Treasury, 2013).
Britanski predsednik vlade, David Cameron, je 26. aprila 2013 poslal
pismo predsedniku Sveta EU Hermanu Van Rompuyju,  naj pospeøi ta
prizadevanja na ravni EU in øirøe. Predlagal je radikalno globalno akcijo
za omejitev davœnih utaj in praks agresivnega davœnega naœrtovanja,
poudaril pa je  tudi potrebo po vzpostavitvi globalnega standarda za
multilateralno izmenjavo davœnih podatkov in oblikovanje akcijskega
naœrta za poveœanje transparentnosti na podroœju konœnega lastniøtva

Zavarovalniøtvo 9
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podjetij, pri œemer je predlog neposredno navezal na ameriøki sistem
FATCA (HM Revenue & Customs, 2013).

Dejavnosti, povezane z razvojem globalnega sistema za avtomatiœno
izmenjavo podatkov, potekajo æe veœ let, øe zlasti intenzivno pa letos. 
Veœ informacij o tem razvoju in dilemah je na voljo, na primer, v posebni
prilogi œasnika The Economist, ki je bila objavljena 16. februarja 2013,14

ali pa na spletni strani Financial Task Force (FTF), New draft paper:
Emerging Countries and the Taxation of Offshore Accounts, objavljeni 
3. maja 2013.15 Na sreœanju finanœnih ministrov in guvernerjev centralnih
bank iz dræav skupine G20, ki je potekalo 18. in 19. aprila 2013 v
Washingtonu v ZDA, so v skupni izjavi poudarili pomen boja proti
davœnim utajam in podprli aktivnosti za identifikacijo konœnih imetnikov
pravnih oseb in za prepreœitev skrivanja premoæenja za navideznimi
podjetji ter za vzpostavitev globalnega sistema za izmenjavo davœnih
podatkov po vzoru FATCA (ACFCS, 2013).

Za usmerjanje nadaljnjih aktivnosti v EU sta 26. aprila 2013 evropski
komisar za davœno podroœje Algirdas Øemeta in irski finanœni minister
Michael Noonan poslala pismo vsem finanœnim ministrom EU s
predlogom aktivnosti na sedmih kljuœnih podroœjih, ki naj bi ga
obravnavali v ECOFIN maja 2013 (Irsko predsedstvo Evropske unije,
2013). Boj proti davœnim utajam se torej nahaja zelo visoko na politiœni
agendi in ima veliko podporo tudi v øirøi javnosti.

2 Kratka predstavitev delovanja sistema
FATCA

Namen sistema FATCA je, kot je bilo æe omenjeno, prepreœevati davœne
utaje ameriøkih davœnih zavezancev iz premoæenja, naloæenega na
finanœnih raœunih ali v podjetjih zunaj ZDA. Med slednje se kot
neameriøke finanœne institucije uvrøœajo tudi slovenske zavarovalnice.

FATCA zahteva od sodelujoœih neameriøkih finanœnih institucij (angl.
Participating Foreign Financial Institutions, PFFI)16 predvsem:
1) izvajanje identifikacije ameriøkih oseb (obveznost identificiranja);
2) poroœanje podatkov o finanœnih raœunih ameriøkih oseb, neameriøkih

druæb, v katerih imajo ameriøke osebe prevladujoœ vpliv (angl.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 210

16 IGA 1a, Annex 2, VI.B.
17 IGA 1a, Œlen 1, 1.nn).
18 U. S. Internal Revenue Code § 1.1471-5(g).
19 IGA 1a, Œlen 1, 1.r).
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Controlling Persons),17 in oseb, ki se ne æelijo razkriti (angl.
Recalcitrant Accounts)18 (obveznost poroœanja) ter 

3) odtegovanje FATCA davœnega odtegljaja, œe se izplaœujejo doloœene
vrste plaœil z virom v ZDA osebam, ki so neskladne s FATCA
zahtevami, kar zajema predvsem neameriøke finanœne institucije, ki ne
sodelujejo v sistemu FATCA (angl. Nonparticipating Foreign Financial

Institution, NPFFI),19 oziroma osebe, ki se ne æelijo razkriti (obveznost

obdavœevanja).

Za laæjo predstavo o okvirnih zahtevah sistema FATCA je svetovalna
druæba Ernst & Young pripravila prikaz temeljnih elementov procesa,
ki so potrebni za izpolnitev zahtev FATCA, predvsem v delu obveznosti
izvajanja FATCA obdavœitve (Slika 1: Sistem FATCA). Slika je pripravljena
po zahtevah konœne razliœice FATCA pravil. Na podlagi meddræavnih
sporazumov IGA pa so zahteve øe nekoliko drugaœne. Spremembe se
nanaøajo v prvem delu aktivnosti na razmerja PFFI v odnosu do konœnega
prejemnika, ki je neskladen, saj po zahtevah IGA obveznost obdavœitve na
strani PFFI nastopi le, œe je prejemnik NPFFI. V vseh drugih primerih
obveznosti obdavœitve ni, œe se izvede obveznost poroœanja. Na Sliki 1
prav tako ni prikazan sistem poroœanja podatkov o transakcijah ameriøkih
oseb in drugih neskladnih oseb ameriøki davœni upravi, ki bo v dræavah,
ki imajo sklenjen IGA po modelu 1, potekal preko lokalne davœne uprave.

Slika 1: Sistem FATCA

Vir: Ernst & Young (13. 2. 2013). Webinar: FATCA: Impact of recent IRS

guidance on the insurance industry (13 February 2013). Pridobljeno na
spletni povezavi Ernst & Young: http://www.ey.com/GL/en/Industries/
Financial-Services/Banking–––Capital-Markets/FATCA––resources.
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FFI (angl. Foreing Financial Institution) mora najprej pristopiti v sistem
FATCA, s œimer postane PFFI (angl. Participating Foreign Financial

Institution), nato pa mora skladno s prvim delom FATCA zahtev:
1) identificirati in dokumentirati imetnika finanœnega raœuna (angl.

Account Holder)20 v skladu z relevantnimi zahtevami (v dræavi z IGA so
te zahteve podrobneje doloœene v Prilogi 1 meddræavnega sporazuma);

2) ugotoviti, ali je dotiœno plaœilo z virom v ZDA zajeto v FATCA sistem
(v tem delu gre preteæno za izplaœila obresti, dividend in podobnih
dohodkov iz premoæenja);

3) ugotoviti, ali je treba ob izvedbi plaœila izvesti FATCA davœni odtegljaj
(glede na status prejemnika in razpoloæljivost dokumentacije o
identitete prejemnika) ali ne;

4) izvesti plaœilo; 
5) po potrebi izvesti tudi obdavœitev in poroœanje IRS o izvedeni FATCA

obdavœitvi (obdavœitev se izvede preko finanœne institucije, ki ima
status plaœnika davka; praviloma bodo to ameriøke institucije, preko
katerih se vrøi plaœilo z virom v ZDA); 

6) izvrøiti obveznost poroœanja o poslih ameriøkih oseb (v dræavi z IGA
sporazumom bo to potekalo preko lokalne davœne uprave – v ta
namen bodo pripravljene ustrezne dopolnitve zakonodaje in
vzpostavljen FATCA poroœevalski sistem v dræavi).

V drugem delu izpolnjevanja zahtev FATCA, ki ga bodo izvajale preteæno
ameriøke finanœne institucije, so podane zahteve po:
1) ugotavljanju, ali je dotiœno plaœilo zajeto v FATCA sistem ali ne (v tem

delu gre preteæno za plaœila opravljenih storitev s strani finanœnih
institucij, kot so na primer: banœne in borznoposredniøke storitve,
zavarovalne storitve in podobno);  

2) dokumentiranju prejemnika takønega plaœila v skladu z relevantnimi
zahtevami;

3) izvedbi plaœila ter 
4) izvedbi obdavœitve in poroœanju IRS, œe je to potrebno.

Kljub temu da je cilj FATCA, to je zagotoviti ameriøki davœni upravi
podatke o poslovanju ameriøkih davœnih zavezancev zunaj ZDA,
razmeroma enostaven, se v procesu vzpostavljanja in delovanja sistema v
mednarodnem okolju in v razliœnih institucijah porajajo øtevilna vpraøanja,
kot so na primer:
1) kako so doloœena podrobnejøa pravila, ki jih morajo upoøtevati

institucije v razliœnih dræavah glede na zahteve sklenjenih meddræavnih
sporazumov in osnovne FATCA zakonodaje; 

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 212

20 IGA 1a, Œlen 1, 1.ee).
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2) katera plaœila so »FATCA relevantna plaœila«;
3) katere osebe so predmet »FATCA obdavœevanja« in katere predmet

»FATCA poroœanja«;
4) kakøen je postopek identifikacije in dokumentacije ter doloœitve FATCA

statusa oseb;
5) kakøen je postopek FATCA obdavœitve in FATCA poroœanja ameriøki

davœni upravi;
6) kako naj se posamezna institucija organizira in izvaja nadzor nad

uvedbo in rednim delovanjem potrebnih FATCA prilagoditev
poslovanja;

7) kakøen je œasovni naœrt potrebnih prilagoditev;
8) kako se spreminjajo FATCA zahteve v posameznih prihodnjih obdobjih

ipd.

2.1 Organizacija FATCA sistema v mednarodnem
okolju – davœne uprave in finanœne institucije

FATCA nalaga zadolæitve za izvajanje zahtev ameriøkega zakona
subjektom zunaj ZDA z groænjo kazni v obliki 30-odstotne obdavœitve. 
V mednarodni skupnosti je to sproæilo øtevilne razprave o ustreznosti
pravnih podlag za izvajanje zahtev FATCA. Ob analizi pravnih podlag je
bilo ugotovljeno, da za izpolnjevanje zahtev po poroœanju podatkov
ameriøki davœni upravi neposredno s strani FFI ne obstajajo ustrezne
pravne podlage. S svojimi zahtevami ZDA posegajo preko meja ZDA, 
kar pomeni, da ima FATCA eksteritorialen vpliv in da ZDA z zahtevami
FATCA krøijo suverenost dræav. Prav tako je bilo ugotovljeno, da glede na
zahteve po varstvu osebnih podatkov v drugih dræavah ameriøki zakon ne
pomeni ustrezne pravne podlage, ki bi omogoœala neameriøkim finanœnim
institucijam izpolnjevanje zahtev FATCA brez krøitve lokalne zakonodaje. 

Na podlagi teh in øe drugih podobnih argumentov so ZDA v sodelovanju
s petimi evropskimi dræavami v zaœetku leta 2012 objavile namero za
oblikovanje vzorœnega sporazuma o meddræavnem sodelovanju na
podroœju izvajanja davœne zakonodaje in implementacije FATCA za
poenostavitev implementacije s strani PFFI ter za vzpostavitev
reciproœnega posredovanja podatkov med ZDA in davœnimi upravami
dræav podpisnic IGA. Vzorœni sporazum je bil objavljen julija 2012, kot
prva dræava pa ga je podpisala Velika Britanija, ki se sicer tudi sama
podobno bori proti davœnim utajam. ZDA besedilo vzorœnega sporazuma
zaradi klavzule o najveœjih ugodnostih dopolnjujejo glede na ugodnosti, 
ki jih doseæejo posamezne dræav, saj te ugodnosti veljajo tudi za dræave,
ki so sporazum sklenile æe pred tem (U.S. Department of Treasury, 2013).

Zavarovalniøtvo 13
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Oblikovanih je veœ IGA modelov,21 ki so bili nazadnje dopolnjeni 9. maja
2013:
1) model 1 a – s poroœanjem ameriøki davœni upravi preko lokalne

davœne uprave z reciproœnostjo v izmenjavi podatkov (pogoj za
sklenitev sporazuma po tem modelu je predhodno sklenjen
meddræavni sporazum o izmenjavi davœnih informacij);

2) model 1 b – s poroœanjem ameriøki davœni upravi preko lokalne
davœne uprave brez reciproœnosti v izmenjavi podatkov in

3) model 2 – s poroœanjem ameriøki davœni upravi neposredno s strani
neameriøke finanœne institucije.

2.2 Slovenija in proces sklenitve IGA 

Slovenija je v œasu pisanja œlanka, to je v zaœetku maja 2013, udeleæena v
pogovorih za sklenitev meddræavnega sporazuma po IGA modelu 1 a, saj
imamo æe od leta 2001 sklenjen sporazum o izogibanju dvojnemu
obdavœevanju dohodkov (angl. Double Taxation Convention).22

Besedilo vzorœnega IGA sporazuma je v veœjem delu nespremenljivo. 
V osnovni razliœici iz julija 2012 je bila dana moænost bilateralnega
dogovora glede vsebine Priloge 2 meddræavnega sporazuma. V njej 
naj bi se doloœile opredelitve nacionalnih izjem glede opredelitev
oproøœenih institucij in izkljuœenih produktov. S spremembo IGA 
razliœice z dne 9. maja 2013 pa je tudi vsebina Priloge 2 predpisana
in usklajena z besedilom konœnih pravil in ni veœ predmet bilateralnih
pogajanj.

V Prilogi 2 je v zvezi s kategorizacijo FATCA statusa pravnih oseb
opredeljen nabor oseb, ki lahko pridobijo status sodelujoœe
neporoœevalske neameriøke finanœne institucije (angl. Non-Reporting

[FATCA Partner] Financial Institution),23 katerim ne bo treba izvajati
poroœanja. To so lahko: 
1) izvzeti konœni prejemniki plaœil (angl. Exempt Beneficial Owners),24

ki se øtejejo kot neporoœevalske finanœne institucije partnerske FATCA
dræave. Predvidoma so to organi vlade, mednarodnih organizacij na
ozemlju dræave partnerice, centralne banke, doloœene vrste
pokojninskih skladov in pravne osebe, ki so v celoti v lasti drugih
izvzetih oseb; 

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 214

21 Veœ na U.S. Treasury: http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx. 
22 Konvencija med Republiko Slovenijo in Zdruæenimi dræavami Amerike o izogibanju dvojnemu obdavœevanju in

prepreœevanju davœnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoæenja (BUSIDO), dosegljiva na:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=200127. 

23 IGA 1a, Œlen 1, 1.q).
24 IGA 1a, Priloga 2, I.
25 IGA 1a, Priloga 2, II.

Zavarovalnica julij 2013.xp  7/17/13  8:58 AM  Page 14



2) privzeto skladne finanœne institucije (angl. Deemed-Compliant

Financial Institutions),25 kjer so predvidene izjeme za:
a) male finanœne institucije z lokalnimi strankami ali omejenim

naborom produktov (angl. Small or Limited Scope Financial

Institutions that Qualify as Deemed Compliant FFIs),26

b) investicijska podjetja (angl. Investment Entities that Qualify as

Deemed-Compliant FFIs).27

V IGA Prilogi 2 so opredeljene kategorije finanœnih produktov, ki se ne
bodo øteli kot finanœni raœun, za katerega je treba izvajati poroœanje
ameriøki davœni upravi (angl. Accounts Excluded from Financial

Accounts).28 Med te izjeme so uvrøœene:
1) doloœene vrste varœevalnih raœunov, kamor sodijo tudi pokojninski

raœuni oziroma produkti;
2) doloœene vrste æivljenjskih zavarovanj in
3) drugi davœno privilegirani raœuni oziroma produkti, ki naj bi

predstavljali nizko tveganje glede moænosti davœnih utaj.

3 Pomembnejøi elementi sistema FATCA

3.1 Finanœne institucije – sodelujoœe ali
nesodelujoœe

Zaradi zahtev FATCA bodo finanœne institucije primorane razdeliti
finanœne institucije, s katerimi poslujejo, na finanœne institucije, ki
sodelujejo v sistemu FATCA sistemu (PFFI), in tiste, ki v sistemu ne
sodelujejo (NPFFI). V primeru izvajanja plaœil z virom v ZDA instituciji, 
ki je NPFFI, bo treba od 1. januarja 2014 naprej izvajati FATCA obdavœitev
(IRS, 2013a).

Pristop in sodelovanje v sistemu FATCA potrdi finanœna institucija tako, 
da se registrira pri IRS. Finanœne institucije bodo za izvedbo registracije
morale izpolniti IRS obrazec, øt. 8957 z nazivom »Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) Registration«, in sicer preko spletnega FATCA
registracijskega portala, ki ga bo IRS vzpostavila v zaœetku julija 2013. Po
IRS potrditvi prijave bo FFI pridobila identifikacijsko øtevilko (Global
Intermediary Identification Number, GIIN), ki bo sluæila kot FATCA
identifikacijska øtevila tako pri identifikaciji poslovnim partnerjem kot tudi
pri izvajanju poroœanja. Za namen javne razprave je osnutek tega obrazca

Zavarovalniøtvo 15

26 IGA 1a, Priloga 2, III.
27 IGA 1a, Priloga 2, IV.
28 IGA 1a, Priloga 2, V.
29 Veœ na: IRS: http://www.irs.gov/Businesses/International-Businesses/IRS-FFI-List-Schema-and-Test-Files.
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IRS objavila 5. aprila 2013 v papirni obliki, vendar brez podrobnejøih
navodil. IRS je 9. aprila objavila tudi podatkovno shemo29 s strukturo
seznama registriranih FFI. Seznam bo objavljen na spletnih straneh IRS in
bo sluæil za preverjanje izjav finanœnih institucij o sodelovanju v sistemu
FATCA. Seznam bo prviœ javno objavljen v zaœetku decembra 2013 na
osnovi registracij FFI, ki bodo opravljene do 25. oktobra 2013. IRS bo ta
seznam aæuriral meseœno, sodelujoœe finanœne institucije pa bodo
obvezane pri tekoœem delu uporabljati zadnji veljavni seznam (IRS,
2013a).

Svetovalna druæba PricewaterhouseCoopers. (PwC) (PwC, 2013b) v zvezi s
postopkom registracije izpostavlja, da pomeni pravoœasna registracija
pomemben korak k izognitvi plaœila 30-odstotne FATCA kazni zaradi
nesodelovanja v sistemu oziroma k ohranitvi poslovnih razmerij. Za
izpolnitev registracijskega obrazca bo morala finanœna institucija opraviti
kar nekaj FATCA relevantnih aktivnosti oziroma sprejeti odloœitve, kot so:
1) doloœiti tip finanœne institucije; ali je finanœna institucija samostojna,

del skupine povezanih oseb (angl. Expanded Affiliated Group; v
nadaljevanju: EAG), ali je vodilna institucija znotraj EAG in podobno;

2) zbrati podrobnosti o posameznih œlanicah EAG za izpolnitev 2. dela
obrazca;

3) doloœiti FATCA klasifikacijo institucije, kot na primer ii) registrirana
privzeto skladna pravna oseba (angl. registered deemed compliant

entity), kamor bodo praviloma spadali subjekti iz dræav s sklenjenim
IGA Model 1 a meddræavnim sporazumom;

4) doloœiti pristojno odgovorno osebo (angl. Responsible Officer, RO)
za izvajanje nadzora nad pravilnostjo izpolnjevanja zahtev FATCA kot
edino IRS kontaktno osebo (angl. Point of Contact,POC) ali doloœiti
dodatne kontaktne osebe za razliœna podroœja. Pristojna odgovorna
oseba bo morala izpolnjeni registracijski obrazec podpisati in s tem
potrditi, da so informacije, podane v njem, resniœne, pravilne in
celovite. Obrazec predvideva tudi posebno izjavo s strani finanœne
institucije, da bo spoøtovala relevantno zakonodajo. 

Priprave na izvedbo registracije so zahtevne in jih ni mogoœe izpeljati
hitro. PwC opozarja, da je predpogoj za registracijo pravoœasna izvedba
analize FATCA uœinkov na poslovne operacije in priprava naœrta
prilagoditvenih aktivnosti. V okviru tega naœrta bodo morale biti
opravljene øtevilne analize, øe posebno:
1) analiza pravnih oseb (strank in poslovnih partnerjev) za doloœitev tipa

posamezne osebe in njenega klasifikacijskega statusa za FATCA
namen;

2) analiza skupine povezanih oseb (EAG), del katere je FFI; 
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Zavarovalnica julij 2013.xp  7/17/13  8:58 AM  Page 16



3) doloœitev seznama œlanic, ki jih bo treba registrirati ipd.

Pri analizi skupine povezanih oseb bo treba upoøtevati posebne
okoliøœine zaradi razliœnih pravnih ovir v dræavah, v kateri so locirane
œlanice skupine. V dræavah, kjer pravila prepreœujejo vkljuœitev v FATCA,
bodo œlanice skupine opredeljene kot nesodelujoœe finanœne institucije.30

Pred samo registracijo mora biti vzpostavljena tudi shema upravljanja in
nadzora izvajanja FATCA, imenovana pristojna odgovorna oseba in druge
kontaktne osebe (PwC, 2013b).

V zvezi z oblikovanjem uœinkovitega nadzora nad izvajanjem FATCA in
potrebnega potrjevanja FATCA skladnosti IRS s strani pristojne odgovorne
osebe PwC svetuje (PwC, 2013c) vzpostavitev sistema notranjih kontrol in
nadzorne strukture, ki bo zajemala vse relevantne dele skupine povezanih
oseb in notranjih organizacijskih enot. Predlagajo tudi vzpostavitev
podsistema certificiranja FATCA skladnosti na razliœnih organizacijskih
ravneh, s œimer naj bi imela pristojna odgovorna oseba dovolj trdno
podlago za izdajo potrebnih zagotovil IRS o ustreznosti izvajanja FATCA
zahtev. 

Ne glede na to, da IGA za razliko od konœne FATCA zakonodaje ne
zahteva imenovanja pristojne odgovorne osebe, je ta zahteva podana v
samem obrazcu za registracijo. PwC opozarja tudi, da bo zahteve FATCA
skladnosti treba upoøtevati tudi pri oblikovanju novih produktov in
storitev in bo tako izvajanje FATCA postalo del rednih poslovnih operacij.

V zvezi z registracijskimi postopki in postopki potrjevanja pravilnosti
izvajanja bo v slovenskih finanœnih institucijah vsekakor treba upoøtevati
tudi ustrezna pojasnila in navodila Ministrstva za finance, ki pa v œasu
priprave œlanka øe niso bila objavljena.

3.2 Klasifikacija oseb

3.2.1 Ameriøke osebe

Cilj FATCA je zbrati informacije o poslovanju ameriøkih oseb, zato bodo
morale finanœne institucije ugotoviti, katere od strank in poslovnih
partnerjev se øtejejo kot ameriøke osebe neposredno ali posredno skozi
lastniøtvo nad pravno osebo s strani ameriøke osebe oziroma zaradi
predpostavke o statusu ameriøke osebe v primeru nerazkritih oseb, za
katere ni mogoœe z gotovostjo trditi, da niso ameriøke osebe. V ta namen
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bo treba v Sloveniji izpeljati pregled v skladu s pravili, opredeljenimi v
Prilogi 1 meddræavnega sporazuma.

Pravila za izvedbo pregleda se razlikujejo v primeru identifikacije fiziœnih
in pravnih oseb oziroma v primeru æe obstojeœih ali novih pogodb.
Pravila v zvezi z izvedbo obiœajnega pregleda, identifikacije in nadzora
nad spremembami okoliøœin so za podroœje zavarovalniøtva posebej
doloœena za t. i. pogodbe niæjih vrednosti (angl. Lower Value Accounts),31

za kar se øtejejo zavarovalne in rentne pogodbe z denarno vrednostjo,
viøjo od 250.000 USD, ter posebej za izvedbo poostrenega nadzora nad t.
i. pogodbami viøjih vrednosti (angl. High Value Accounts),32 katerih
denarna vrednost presega 1.000.000 USD.

Za pogodbe z denarnimi vrednostmi pod doloœenim vrednostnim pragom
je opredeljeno, da zavarovalnice niso dolæne izvesti pregleda,
identifikacije oziroma poroœanja v zvezi z obstojeœimi zavarovalnimi in
rentnimi pogodbami, œe:
1) znaøa vrednost takøne pogodbe na dan 31. 12. 2013 250.000 USD ali

manj ali
2) lokalni zakon ali ameriøka zakonodaja prepoveduje ameriøkim osebam

investiranje v takøne produkte. 
Podobna olajøava je podana tudi ob sklepanju novih pogodb, med katere
se øtejejo vse pogodbe, sklenjene po 1. 1. 2014, s tem da je mejni znesek
doloœen v viøini 50.000 USD ali manj ob koncu relevantnega koledarskega
leta.

Pomembno je opozoriti øe na dejstvo, da se stanje vrednosti pogodb
upoøteva na ravni posamezne stranke (ne le posamezne zavarovalne
pogodbe), kar pomeni, da je v primeru, œe je z isto stranko sklenjenih veœ
pogodb, treba upoøtevati skupno pogodbeno vrednost na ravni
posamezne stranke ter enako tudi morebitna dodatna vplaœila oziroma
spremembe pogodb.

3.2.2 Dokumentiranost identitete oseb

Pravila v zvezi z dokumentiranjem identitete oseb so za dræave z IGA
sporazumom podrobneje doloœene v Prilogi 1 meddræavnega sporazuma,
sicer pa v konœnih FATCA pravilih.33 Postopek identificiranja temelji na
predpostavki, da so vse osebe ameriøki zavezanci, œe se ne dokaæe
drugaœe. Za namen razvrøœanja oseb so predpisani doloœeni indici, ki
kaæejo na moænost, da je oseba ameriøka oseba, in sicer:
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31 IGA 1a, Priloga 1, II.B.
32 IGA 1a, Priloga 1, II.D.
33 IGA 1a, Priloga 1, I.A.
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1) identifikacija imetnika raœuna kot dræavljana ali davœnega rezidenta ZDA;

2) podatek, da je bila oseba rojena v ZDA;

3) trenutni poøtni naslov ali naslov prebivaliøœa v ZDA;

4) trenutna øtevilka telefona v ZDA;

5) trajni nalog za prenos sredstev na raœun, ki se vodi v ZDA;

6) veljavno pooblastilo ali pooblastilo za podpisovanje, ki se dodeli osebi,

ki ima naslov v ZDA ali

7) naslov pooblaøœenca za prevzem poøte (»in-care-of«) ali prepoved

poøiljanja (»hold mail«), ki je edini razpoloæljivi naslov.

Œe ne obstaja nobeden od omenjenih indicov, se oseba øteje kot

neameriøka oseba, ki je zunaj obsega FATCA. Œe pa je kateri od indicev

prisoten, bo treba z ustrezno dokumentacijo potrditi ali ovreœi

predpostavljeni status ameriøke osebe. 

Za identifikacijo oseb so v ameriøkem davœnem postopku predpisani

posebni obrazci serije W8 (za ameriøke nerezidente) in W9 (za ameriøke

osebe). Obstaja veœ razliœic obrazca W8, najpogostejøa sta W8-BEN, ki

sluæi za identifikacijo upraviœenega konœnega prejemnika dohodka, ki ni

ameriøka oseba, in W8-IMY,34 ki sluæi za identifikacijo finanœnega

posrednika, ki ni konœni prejemnik dohodka. Oba obrazca sta v procesu

prilagajanja FATCA zahtevam. Obrazec W8-BEN bo tako izdan kot

razliœica za fiziœne osebe35 in za pravne osebe,36 W8-IMY pa bo zaradi

FATCA bistveno dopolnjen. V IGA dræavah se v postopku identifikacije

lahko uporabljajo tudi dokazila, pridobljena v okviru postopkov

prepreœevanja pranja denarja, in druga dokumentarna dokazila, kot to

doloœa IGA Priloga 1 v poglavju VI.D. V okviru teh postopkov je

opredeljena moænost uporabe postopkov identifikacije v skladu z

zahtevami iz prepreœevanja pranja denarja in s tem povezanih pravil

poznavanja strank (angl. Know Your Customer). Sloveniji je IRS odobrila

pravila identifikacije po teh postopkih v tako imenovani Prilogi za

Slovenijo.37 Za zavarovalnice relevantna dopolnitev Priloge 1 z dne 9.

maja 2013 je oblikovanje posebnega alternativnega postopka v zvezi s

pregledom konœnih upraviœencev iz polic æivljenjskih zavarovanj v

primeru izplaœil zaradi smrti.38
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34 Obrazec W8-IMY (osnutek): Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S.
Branches for United States Tax Withholding dosegljiv na IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-dft/fw8imy—dft.pdf. 

35 Obrazec W8-BEN (osnutek): Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding
dosegljiv na IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-dft/fw8ben—dft.pdf. 

36 Obrazec W8-BEN-E (osnutek): Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding
(Entities) dosegljiv na Peqsolutions: http://www.peqsolutions.ch/fileadmin/redacteur/pdf/FATCA/IRS_Docs/
form_W_8BEN_E_draft_2012_05_31.pdf. 

37 Veœ na IRS: http://www.irs.gov/Businesses/International-Businesses/List-of-Approved-KYC-Rules. 
38 IGA 1a, Priloga 1, VI.E.
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3.3 Relevantna plaœila 

Konœna FATCA pravila opredeljujejo plaœila, od katerih mora biti, œe je to
potrebno, odtegnjen FATCA davek, s pojmom »obdavœljiva ameriøka
plaœila« (angl. U.S. Source Withholdable Payment). 39 Med takøna plaœila
spadajo (PwC, 2013e): 
1) plaœila, povezana z dohodki iz premoæenja (angl. Fixed or

determinable, annual or periodical, FDAP)40 in 
2) prodajna vrednost premoæenja, ki lahko generira plaœila, opredeljena

kot dohodek iz premoæenja (angl. Gross proceeds from the disposition

of property that can produce interest or dividends that are US source

FDAP).
FDAP zajemajo plaœila, kot so: obresti, dividende, rente, licenœnine,
plaœila za storitve, premije, anuitete in podobno. Nekatere kategorije plaœil
so posebej izvzete iz pojma FDAP, zato bo v pripravah na FATCA
implementacijo treba podrobno analizirati davœno naravo plaœil, s katerimi
se finanœne institucije pri svojem poslovanju sreœujejo. 

IGA sporazum izkljuœuje iz nabora FATCA obdavœljivih plaœil plaœila
prodajnih vrednosti iz toœke 2), vendar v zvezi s temi plaœili napoveduje v
6. œlenu IGA sporazuma nadaljnje sodelovanje dræav, da bi bila v
prihodnje doseæena uporabna reøitev.

3.4 Zavarovalna plaœila in FATCA zahteve

V FATCA opredelitvah so zavarovalnice zajete v okviru termina doloœeno
zavarovalniøko podjetje (angl. Specified Insurance Company),41 ki
predstavlja eno od kategorij institucij, ki so opredeljene kot finanœne
institucije (angl. Financial Institution),42 in zajema katerokoli pravno
osebo, ki je zavarovalnica ali holding podjetje, v katerem je zavarovalnica,
in ki izdaja ali pa je obvezana plaœevati v zvezi s FATCA relevantnimi
zavarovalnimi plaœili.

Zavarovalniøka plaœila in zavarovalniøki produkti so zajeti v FATCA
opredelitev finanœnega raœuna (angl. Financial Account)43 v pojmih
zavarovalna pogodba (angl. Insurance Contract, IC)44 in rentna pogodba
(angl. Annuity Contract, AC).45

FATCA relevantne so zavarovalne pogodbe, katerih denarna vrednost je
veœja od 50.000 USD, in so imenovane »denarna (izplaœilna) vrednost
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39 IGA 1a, Œlen 1, 1.jj).
40 Veœ na IRS: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Fixed,-Determinable,-Annual,-Periodical-

(FDAP)-Income. 
41 IGA 1a, Œlen 1, 1.k).
42 IGA 1a, Œlen 1, 1.g).
43 IGA 1a, Œlen 1, 1.s).
44 IGA 1a, Œlen 1, 1.w).
45 IGA 1a, Œlen 1, 1.x).
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zavarovalne pogodbe« (angl. Cash Value Insurance Contract, CVIC).46

V to kategorijo se ne øtejejo pozavarovalne pogodbe. Denarna (izplaœilna)
vrednost (angl. Cash Value)47 zavarovalne pogodbe je opredeljena kot
veœji od naslednjih dveh zneskov:
1) zneska izplaœila, do katerega je upraviœen imetnik zavarovalne

pogodbe v primeru prekinitve pogodbe (brez zniæanj za odbitke zaradi
prekinitve), ali

2) zneska, ki si ga zavarovalec na osnovi pogodbe lahko izposodi. 

Denarna vrednost ne zajema nobenega plaœila iz naslova zavarovalne
pogodbe, ki predstavlja:
1) odøkodnino za poøkodbo, nadomestilo za œas bolezni ali druge

odøkodnine za gospodarske økode, ki so nastale ob nastopu
zavarovalnega dogodka;

2) povraœilo predhodno plaœanih premij iz zavarovalne pogodbe (razen iz
æivljenjskih zavarovanj) zaradi preklica zavarovanja, odpovedi
zavarovanja, zmanjøanja izpostavljenosti tveganju tekom æivljenjske
dobe zavarovalne police ali zaradi ponovne ocene viøine premije
zaradi napak v administraciji in podobnih razlogov ali

3) dividende imetniku zavarovalne pogodbe, izplaœane na podlagi
posamezne pogodbe ali zavarovane skupine.

3.5 Poroœanje

Poroœanje zbranih podatkov o relevantnih osebah in njihovih finanœnih
transakcijah je kljuœni element implementacije FATCA. Vzporedno z
mednarodnimi prizadevanji za prilagoditev davœnih postopkov
posredniøkemu naœinu poslovanja na mednarodnem finanœnem trgu in z
omogoœanjem uveljavljanja davœnih ugodnosti iz sklenjenih sporazumov o
izogibanju dvojnemu obdavœevanju skozi posredniøke verige, ki so
potekala od leta 2006 pod okriljem OECD Committee on Fiscal Affairs
(CFA) in Business and Industry Advisory Committee (BIAC), je potekala
tudi razprava o podatkovnem modelu, ki bi zagotavljal multilateralno
izmenjavo davœnih podatkov iz œezmejnega poslovanja in bi tako
omogoœil dræavam boljøi nadzor nad davœnimi napovedmi njihovih
davœnih zavezancev in laæe prepreœeval davœne utaje. 

Angel Gurría, generalni sekretar OECD je na sreœanju finanœnih ministrov
in guvernerjev centralnih bank G20 dræav, ki je potekalo 18. in 19. aprila
2013 v Washingtonu, predstavil poroœilo o aktivnostih OECD na podroœju
avtomatiœne izmenjave davœnih podatkov. V poroœilu je izpostavil, da je
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46 IGA 1a, Œlen 1, 1. y).
47 IGA 1a, Œlen 1, 1.z).
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med dræavami sklenjenih æe veœ kot 800 bilateralnih sporazumov o
izmenjavi davœnih informacij (TIEA). Dodatna podlaga, ki bo omogoœala
multilateralno izmenjavo davœnih informacij, je Konvencija o vzajemni
administrativni pomoœi v davœnih zadevah (angl. Convention on Mutual

Administrative Assistance in Tax Matters), h kateri je pristopila tudi
Slovenija. Eden od slovesnih pristopov veœ dræav h tej konvenciji je
potekal 29. maja letos v Parizu. Cilji OECD pri oblikovanju podatkovnega
modela multilateralne izmenjave so maksimizacija koristi dræav iz
izboljøanega davœnega nadzora in bolj pravilne davœne napovedi
zavezancev zaradi strahu pred kaznimi ter zmanjøanje stroøkov za
finanœne institucije zaradi implementacije zgolj enega standarda, ki bo
opredeljeval postopke identifikacije oseb, doloœal vsebino poroœila in
vseboval vse potrebne varnostne mehanizme (OECD, 2013).

Uvedba FATCA je dala prizadevanjem za vzpostavitev podatkovnega
modela za multilateralno izmenjavo davœnih informacij nov zagon in
aprila 2013 so pri OECD podali zainteresirani poslovni javnosti (davœnim
upravam, zdruæenjem finanœne industrije idr.) v razpravo podatkovni
model FATCA XML schema v1.0 (Form 8966 schema). Uporabniøki
priroœnik podatkovnega modela pojasnjuje posamezne podatkovne
elemente in atribute ter vsebuje predstavitvene diagrame podatkovnega
modela, kar je na primer avstralska davœna uprava æe takoj objavila kot
pomoœ razvijalcem informacijsko-tehnoloøke opreme (Australian Taxation
Office, 2013).

4 Projektni tim in terminski naœrt 

Za pregled stanja v industriji glede razumevanja zahtev FATCA in
aktivnosti v zvezi s prilagajanjem je svetovalna druæba KPMG januarja
2013 objavila rezultate raziskave, ki je bila izpeljana leta 2012. Glede na
kompleksnost FATCA zahtev omenjena druæba priporoœa ustrezno sestavo
projektnega tima, v katerem naj sodelujejo œlani z vseh prilagoditvenih
podroœij: davœnega, pravnega, skladnosti poslovanja, informatike in
poslovnih operacij (KPMG, 2013a). 

V okviru projekta prilagoditve bo treba analizirati vpliv FATCA
prilagoditev na celotno skupino povezanih oseb (EAG) ter ustrezno
upoøtevati pogoje, kot so relevantni za posamezno dræavo, v kateri se
povezane osebe nahajajo. KPMG je z raziskavo ugotovil tudi, da bo
vodenje FATCA prilagoditve po mnenju anketirancev v veœini primerov
(86 %) centralizirano ali preteæno centralizirano. 
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FATCA presega okvire posameznih poslovnih funkcij, zato mora imeti

projekt ustrezno podporo v projektnih sponzorjih, ki zagotavljajo

potrebne vire, tj. tako ustrezen kader kot tudi finanœna sredstva in vpliv,

potreben za izvedbo tako øirokih sprememb. KPMG ugotavlja tudi, da je

nosilec projekta v 25 odstotkih primerov davœno podroœje, kot drugi

najpogostejøi nosilec projekta, v 24 odstotkih primerov, pa je bila

opredeljena sluæba za skladnost poslovanja. 

Podobne ugotovitve izhajajo tudi iz rezultatov raziskave, ki jo je v leta

2012 organizirala druæba Thomson Reuters. V okviru te raziskave je v

procesu prilagajanja FATCA zahtevam øe zlasti izraæena vodilna vloga

sluæbe za skladnost poslovanja, ki je po mnenju anketirancev v skoraj 

50 odstotkih primerov prepoznana kot sluæba, ki je zadolæena za FATCA

implementacijo v redno poslovanje in tudi za redno izvajanje FATCA

zahtev. V 60 odstotkih odgovorov glede naœina izvajanja FATCA nadzora

pa anketiranci menijo, da je primerna vkljuœitev FATCA nadzora v redne

nadzorne programe, ki jih sluæba za skladnost poslovanja æe sicer izvaja

(Thomson Reuters, 2012).

Svetovalna druæba Ernst & Young za nadzor nad kakovostjo projektnih

aktivnosti in izvedenih prilagoditev priporoœa vzpostavitev posebne

dejavnosti – tj. programa nadzora nad kakovostjo projektnih aktivnosti, 

ki naj projektnemu vodstvu in predvsem sponzorjem, ki FATCA zahtev

obiœajno ne poznajo dovolj podrobno, zagotavlja ustrezne informacije o

dejanskem stanju projekta. V okviru projekta bo treba vzpostaviti tudi

komunikacijsko strategijo, in sicer tako z zunanjo kot interno javnostjo.

FATCA prilagoditve bodo botrovale prilagoditvam v poslovnih razmerjih

do strank in tudi do drugih finanœnih institucij, s FATCA prilagoditvami pa

bo treba ustrezno seznaniti tudi vodstvo in za nov sistem ustrezno

usposobiti zaposlene (Ernst & Young, 2013).

PwC opozarja na ustrezno razumevanje stroøkov FATCA neskladnosti.

Poleg oœitnega stroøka v obliki predpisanega FATCA davœnega odtegljaja

tako opozarjajo na kazni, ki doletijo izplaœevalca, ki ne bi odtegnil FATCA

davœnega odtegljaja, œe bi to bilo potrebno. Predpisana kazen predstavlja

100 odstotkov zneska neodtegnjenega davka ter dodatno øe zamudne

obresti in kazni za nepravilno ravnanje. Za takøne primere bo treba

oblikovati tudi ustrezne rezervacije. Stranke, ki bi bile zaradi FATCA

obdavœitve zaradi neskladnosti ponudnika storitve prikrajøane za

investicijske donose, takøne izgube praviloma ne bodo æelele prevzeti,

temveœ bodo od ponudnika storitve zahtevale ustrezno nadomestilo.

Dodatni stroøki bi lahko nastali tudi zaradi organizacijskih trenj v procesu
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prilagajanja ali zaradi nepravilnega razumevanja zahtev in poslediœno
neustrezne prilagoditve poslovanja (PwC, 2013e).

Svetovalni druæbi Deloitte (Deloitte, 2013) in PwC (PWC, 2013a) v zvezi z
vplivom FATCA na zavarovalnice izpostavljata, da konœna FATCA pravila
prepuøœajo opredelitve v zvezi z zavarovalnico kot institucijo in
zavarovalniøkimi produkti lokalni zakonodaji, kar bi lahko v
mednarodnem okolju predstavljalo dodatno kompleksnost, s katero se
bodo morale sooœati zavarovalnice, ki poslujejo v veœ dræavah. To tudi
pomeni, da bo v okviru zavarovalne industrije v Sloveniji treba opredeliti
FATCA zahteve in opredelitve glede na izvzete osebe in finanœne
produkte v nacionalni ureditvi zavarovalniøkega poslovanja. 

Z novo razliœico IGA Priloge 2, ki je bila objavljena 9. maja 2013, je tudi
IRS spremenil odnos do sklepanja IGA in oblikovanje vsebine Priloge 2.
Spremenjena Priloga 2 ne bo veœ predmet bilateralnih pogajanj z
dræavami, temveœ je besedilo dokumenta usklajeno z besedilom konœnih
pravil, øe vedno pa je treba te opredelitve tolmaœiti z doloœili lokalne
zakonodaje. 

Postopek tolmaœenja FATCA zahtev v skladu z lokalno ureditvijo je
britanska davœna uprava vzpostavila æe leta 2012 v sklopu priprav na
sklenitev IGA in potrebnih prilagoditev lokalne zakonodaje. V pomoœ
industriji pri razumevanju in implementaciji zahtev FATCA so æe decembra
2012 pripravili konzultacijo in pojasnila trenutnih razumevanj FATCA
zahtev (torej æe v œasu pred objavo konœnih pravil), ki jih z razvojem
dogodkov dopolnjujejo.48

V Sloveniji proces oblikovanja oziroma interpretacije Priloge 2 øe poteka.
Slovensko zavarovalno zdruæenje je 13. maja 2013 tako naslovilo na
Ministrstvo za finance pismo49 z naslednjimi predlogi k vsebini Priloge 2
meddræavnega sporazuma med Slovenijo in ZDA:
1) kot izvzete konœne imetnike naj se izloœi pravne osebe, ki so v 100-

odstotni (neposredni ali posredni) lasti dræave;
2) kot izvzeti produkti naj se opredelijo pokojninska zavarovanja –

varœevanje v pokojninski shemi v skladu z: 
a. Zakonom o invalidskem in pokojninskem zavarovanju in njegovimi

spremembami,
b. Zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in

preoblikovanju pooblaøœenih investicijskih druæb (ZPSPID) in 
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48 Veœ na HMRC: http://www.hmrc.gov.uk/budget-updates/march2012/index.htm#13Feb13. 
49 Pismo Slovenskega zavarovalnega zdruæenja, øt. 20130533, z dne 13. maja 2013: Predlogi Slovenskega

zavarovalnega zdruæenja glede vsebine Aneksa II k predvidenemu meddræavnemu sporazumu RS–ZDA
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c. Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za

javne usluæbence (ZKDPZJU);

3) kot izvzeti produkti naj se opredelijo æivljenjska zavarovanja brez

varœevalne komponente (zavarovanja za primer smrti);

4) kot privzeto skladne finanœne institucije (angl. Deemed Compliant

Financial Institutions) naj se opredelijo majhne zavarovalnice, ki

izpolnjujejo doloœene pogoje:

a. da so registrirane v Republiki Sloveniji v skladu z veljavno

zakonodajo;

b. da nimajo podruænic zunaj Republike Slovenije;

c. da preteæno poslujejo z rezidenti Republike Slovenije in Evropske

unije; 

d. da nimajo, posredno ali neposredno, vsaj 25 % vrednosti ali øtevila

delnic, deleæev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma

glasovalnih pravic v tuji osebi oziroma domaœi pravni osebi

(rezidentu Republike Slovenije).

Za pomoœ pri tehniœni analizi FATCA zahtev in pri ugotavljanju posledic

FATCA za zavarovalnice je svetovalna druæba KPMG aprila letos izdala

posebno broøuro, v kateri sta opravljena pregled in primerjava

pomembnejøih pojmov FATCA ureditve, kot jih doloœajo konœna FATCA

pravila in IGA sporazum. V broøuri je komentiran pomen posameznega

pojma in podane usmeritve za ravnanje zavarovalnic, kar bo olajøalo delo

pri analiziranju relevantnih pravil in ugotavljanju posledic na mednarodne

zavarovalne skupine, ki delujejo v dræavah z razliœnimi FATCA ureditvami

ter pri pripravi ustreznih projektnih aktivnosti (KPMG, 2013b).

Za pomoœ pri pripravi naœrta prilagoditvenih aktivnosti so v nadaljevanju

podani pomembnejøi datumi (Tabela 1), ki jih je pripravila druæba

Compliance Technologies International LLP. 

Roki za implementacijo FATCA se naglo pribliæujejo. V finanœnih

institucijah, tudi zavarovalnicah, bo zato treba organizirati zahtevane

dejavnosti œim prej, saj je za registracijo v sistem FATCA in s tem za

izognitev FATCA obdavœitvi œas le øe do 25. oktobra 2013. 

Poleg tega morajo biti tudi novi postopki sklepanja zavarovanj skladno s

FATCA vzpostavljeni do 1. 1. 2014.
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Tabela 1: Preglednica kljuœnih dejavnosti in rokov

Vir: Compliance Technologies International, LLP. (2013). FATCA Alert.

Prevzeto 30. 4. 2013 s spletne strani CTICompliance:
http://cticompliance.com/assets/pdf/CTI%20Client%20Letter%20edited.pdf.

Pomembne FATCA aktivnosti za zavarovalnice v letu 2013, na katere
æelimo opozoriti, pa so najmanj:
1) Identifikacija finanœnih raœunov (angl. Financial Account

Identification)50

a) identifikacija zavarovalnih produktov (angl. Insurance Contract);51

Dejavnost Datum

Upravljanje

Odprtje FATCA registracijskega portala za FFI 15. 7. 2013
IRS dodeli GIIN (samo za FFI) 15. 10. 2013
Rok za izvedbo registracije za FFI za vkljuœitev 
na IRS Listo sodelujoœih FFI v dec. 2013

25. 10. 2013

Prva objava IRS Liste sodelujoœih FFI 2. 12. 2013
Prvo certificiranje skladnosti poslovanja s strani
Odgovorne osebe (RO) (samo za FFI)

29. 2. 2016

Identifikacija in dokumentacija (Due Dilligence)

Rok za implementacijo postopkov za obravnavo 
novih raœunov

1. 1. 2014

Rok za dokumentiranje »prima facie« FFI 30. 6. 2014
Rok za izvedbo pregled obstojeœih raœunov premoænejøih
posameznikov (samo za FFI)

31. 12. 2014

Rok za izvedbo pregleda vseh ostalih obstojeœih raœunov 31. 12. 2015
Poroœanje

Prvo FATCA poroœanje z obrazcem 1042-S 15. 3. 2015
Prvo poroœanje o raœunih ameriøkih oseb (za davœni leti
2013 in 2014)

31. 3. 2015

Izvedba davœnega odtegljaja

Nastop obveznosti izvedbe davœnega odtegljaja za 
plaœila z virom v ZDA, ki so FDAP dohodki, in so
izplaœane dokumentiranim NPFFI

1. 1. 2014

Zaœetek obdavœevanja izplaœil nedokumentiranim
»prima facie« FFI

1. 7. 2014

Zaœetek obdavœevanja izplaœil obstojeœim
nedokumentiranim premoænejøim posameznikom
(samo za FFI)

1. 1. 2015
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b) specifikacija, ali se zavarovalni produkti glede na kategorijo
produkta ali vrednost pogodbe nanaøajo na FATCA ali ne (angl.
relevant / not relevant);

c) razmejitev starih zavarovalnih pogodb (sklenjenih pred 1. 1. 2014)
od novih (sklenjenih po 1. 1. 2014) (angl. Pre-Existing Account /

New Account);52

d) specifikacija, ali se produkti nanaøajo na ameriøke davœne zavezance
ali ne (angl. U.S. Person).53

2) Vzpostavitev procesov sklepanja zavarovanj po 1. 1. 2014
a) popisi obstojeœih procesov (loœeno za pravne in fiziœne osebe);
b) dopolnitve zavarovalniøke dokumentacije in procesov za izvajanje

FATCA, pri œemer bo treba biti pozoren na omejitve ameriøke
ureditve v zvezi z izvajanjem davœnega svetovanja, podrobneje
opredeljenimi v tako imenovanem Circular 230;54, 55

c) spremljanje zavarovalniøke dokumentacije glede na FATCA zahteve.
3) Registracija zavarovalnice in njene skupine v sistem FATCA najpozneje

do 25. oktobra 2013. 

5 sklep

FATCA kot sistem boja proti davœnim utajam ameriøkih davœnih
zavezancev predstavlja le eno izmed iniciativ, ki so bile v mednarodnem
okolju oblikovane, da bi dosegli podoben cilj, tj. pravilno obdavœitev.
Razprava o poveœani transparentnosti poslovanja davœnih zavezancev
zunaj matiœne dræave poteka æe veœ let, s FATCA pa se je ta teænja tudi
materializirala. 

Kljub nasprotovanju je FATCA v mednarodnem okolju zbudila dovolj
zanimanja in pridobila dovolj podpore za idejo o vzpostavitvi
multilateralnega avtomatiœnega in reciproœnega izmenjevanja podatkov o
poslovanju davœnih zavezancev. Takøne naœrte je v svoj akcijski naœrt
vkljuœila tudi EU, zato lahko priœakujemo, da bo sistem FATCA zaæivel in
se v nadaljevanju preoblikoval v avtomatiœno multilateralno izmenjavo
davœnih informacij med dræavami. Napovedi o vzpostavitvi takønega
sistema za nekatere EU dræave so æe objavljene, zato bo treba v finanœnih
institucijah to podroœje poslovnih prilagoditev bolj intenzivno vkljuœiti v
redne aktivnosti. 
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Direktiva 2011/24/EU
o uveljavljanju pravic
pacientov pri œezmejnem
zdravstvenem varstvu in
zdravstvena zavarovanja

mag. Alenka Øik, univ. dipl. ing. mat.1

Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in
Sveta Evropske unije o uveljavljanju pravic
pacientov pri œezmejnem zdravstvenem varstvu
opredeljuje veœje pravice pacientov do povraœila
stroøkov œezmejnega zdravljenja kot do zdaj in
predstavlja podlago za nove priloænosti
meddræavnega sodelovanja na razliœnih
podroœjih œezmejnega varstva. Priœakovati je, da
uœinki Direktive v veœini dræav ne bodo takojønji,
spremembe se bodo dogajale postopoma. Obseg
œezmejnih storitev bo odvisen od kakovosti in
cene storitev v œezmejni zdravstveni ponudbi v
primerjavi s storitvami v matiœni dræavi,
pomemben generator bodo tudi domaœe dolge
œakalne dobe. Veœjo uporabo œezmejnih storitev
se priœakuje v obmejnih podroœjih, kjer prebivalci
razumejo jezik sosednje deæele, in kadar bodo
storitve cenejøe kot doma. Iz Direktive izhajajo za
pacienta, ki bi koristil œezmejne storitve, veœja
tveganja kotiz obstojeœe Uredbe (ES) øt. 883/2004,
ki opredeljuje pravila zdravljenja v tujini v
okviru koordinacije sistemov socialne varnosti
med œlanicami EU. Zavarovalnicam se zato
odpirajo doloœene moænosti za razøiritev
obstojeœe ponudbe zdravstvenih zavarovanj. 

Povzetek:

2

Mag. Alenka Øik, Adriatic Slovenica, Zavarovalna druæba, d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper.
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Abstract: Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of
the Council on the Application of Patients’ Rights in Cross-Border
Healthcare provides broader rights to patients with regard to
reimbursing the costs of cross-border health care and promotes
cooperation between Member States on cross-border health care
matters. In most Member States, there will be no immediate effects,
as changes will only become evident gradually. The extent to which
patients access cross-border care will depend not only on the quality
and cost of care in the Member State of treatment compared to the
Member State of affiliation, but also on the waiting periods for
treatments. It is expected that patients in border regions, who
understand the language of the other Member State, will access
cross-border care to a greater extent. However, under this Directive,
the risks for patients in accessing cross-border care are greater than
those associated with the current Regulation (EC) No. 883/2004,
which defines the right to cross-border care under the coordination
of social security systems. This, in turn, presents opportunities for
insurance companies to extend their existing range of insurance
products.

1 Ozadje sprejema direktive 2011/24/EU

Po nekaj letih usklajevanj in tudi æolœnih prepriœevanj med œlanicami EU
sta Evropski parlament in Svet EU marca 2011 sprejela Direktivo
2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri œezmejnem zdravstvenem
varstvu (v nadaljevanju Direktiva), ki predstavlja uradni odziv na sklepe
Sveta EU iz leta 2006 glede skupnih vrednot in naœel v zdravstvenih
sistemih. Direktiva stopi v veljavo 25. oktobra 2013 in pomeni prvi pravi
primer pravnega urejanja zadev v EU na podroœju zdravstvenih storitev,
ki so do zdaj tradicionalno sodile v popolno pristojnosti dræav œlanic.
Predstavlja enega od spornejøih delov evropske zakonodaje na
zdravstvenem podroœju in zato ostaja veliko pomembnih vpraøanj øe
vedno nereøenih.

Prvi uradni predlog je Evropska komisija podala poleti 2008 na podlagi
pobud œlanic, ki so se porodile kot posledica øtevilnih sodb Evropskega
sodiøœa glede pravic pacientov pri uveljavljanju œezmejnega zdravstvenega
varstva v œlanicah EU-27, na Islandiji, v Liechtensteinu in na Norveøkem.
Œlanice EU bodo morale prenesti Direktivo v svoje nacionalne zakonodaje
do 25. oktobra 2013. Po tem prenosu je Komisija dolæna vsaka tri leta
predloæiti Evropskemu parlamentu in Svetu EU poroœilo o uvajanju
Direktive v zakonodajo in prakso dræav œlanic.
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Direktiva ne bi smela krøiti œlena 168 (7) Pogodbe o delovanju Evropske
unije (PDEU), ki zagotavlja svobodo œlanic pri upravljanju lastnih sistemov
zdravstvenega varstva. Direktiva tudi spoøtuje moænost svobodne izbire
vsake dræave œlanice, da se odloœi, kakøna je po njenem mnenju primerna
oblika zdravstvenega varstva, ter v to odloœitev ne sme posegati
(Direktiva, toœka 7, L88/46).

Kakøni bodo realni uœinki Direktive v Sloveniji, je teæko napovedati. 
V dokumentu je sicer nakazano, da velikih sprememb v kratkem ni
priœakovati; v povpreœju naj bi bil pretok pacientov med dræavami
œlanicami omejen tudi v prihodnje, prav tako naj bi v EU velika veœina
pacientov dala prednost koriøœenju zdravstvenega varstva v lastni dræavi
(Direktiva, toœka 39, L88/49). 

2 Vsebina in obseg direktive 

Prenos Direktive v nacionalne zakonodaje in njena uporaba bi morala biti
taka, da »ne bi smela spodbujati pacientov, da bi se zdravili izven dræave

œlanice zdravstvenega zavarovanja.« (Direktiva, L 88/45) V tem okviru se
z Direktivo opredeljujejo: 
• pravice pacientov do povraœila stroøkov œezmejnega zdravljenja, bodisi

da fiziœno odidejo v drugo dræavo œlanico bodisi da se zdravijo doma s
pomoœjo telemedicine (v primeru uporabe telemedicine je ponudnik
storitev tista dræava œlanica, v kateri ima izvajalec telemedicinskih
storitev sedeæ); 

• pravice dræav œlanic, da doloœijo merila v zvezi z organizacijo,
zagotavljanjem in plaœevanjem œezmejnih zdravstvenih storitev, ki
temeljijo na nacionalnem interesu, zmogljivostih lastne mreæe izvajalcev
zdravstvenih storitev in se skladajo z naœrtovanjem njihovih potreb; 

• odgovornost dræav œlanic, ki izvajajo œezmejne storitve, da zagotavljajo
pacientom vse potrebne informacije, kakovostno zdravljenje in
spremljanje zdravljenja, 

• zaveze in priloænosti za sodelovanje med dræavami œlanicami na
razliœnih podroœjih œezmejnega varstva (na primer uporaba
elektronskih receptov, eZdravje, povezovanje na podroœju zdravljenja
redkih bolezni, povezovanje izvajalcev zdravstvenih storitev,
povezovanje plaœnikov zdravstvenih storitev, razvoj evropskih
referenœnih mreæ, povezovanje dobrih praks in podobno).
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2.1 Kaj Direktiva prinaøa pacientom

Kljuœna dobrobit Direktive za paciente je, da jim bo omogoœila »laæji

dostop do varnega in visokokakovostnega œezmejnega zdravstvenega

varstva ...« (Direktiva, œlen 1, L 88/53). Stroøke zdravljenja deloma ali v
celoti povrne domaœi nosilec socialnega zavarovanja, œe zdravstveno
varstvo spada med storitve, do katerih je zavarovana oseba upraviœena
tudi v domicilni dræavi (Direktiva, œlen 7, L88/57), vendar le do viøine, kot
œe bi bilo zdravstveno varstvo zagotovljeno na njenem ozemlju, ne da bi s
plaœilom prekoraœili stroøke prejetega zdravstvenega varstva (Direktiva,
œlen 7, œetrta toœka, L88/58). 

Direktiva naj bi pripomogla k temu, da bo pacient: 
• imel veœ pravic: moænost povraœila stroøkov za storitev, ki ne bo

zahtevala predhodne odobritve javne zdravstvene blagajne;
• imel veœ izbire: moænost izbire boljøe ali kakovostnejøe zdravstvene

storitve, moænost izbire doloœenega izvajalca zdravstvenih storitev;
• manj œasa œakal na zdravstveno storitev; 
• bolje informiran: t. i. nacionalne kontaktne toœke v vsaki dræavi œlanici

naj bi predstavljale vir potrebnih informacij o moænosti uporabe
œezmejnih storitev. 

Direktiva naj bi v prihodnje pospeøila tudi œezmejno izmenjavo informacij
in najboljøih praks za zagotavljanje varnosti bolnikov ter poveœala
standarde kakovosti in varnosti. 

2.2 Institut predhodne odobritve

Direktiva dovoljuje dræavi œlanici, da lahko postavi dodatne omejitve
glede povraœila stroøkov œezmejnih storitev, in sicer tako, da za doloœene
storitve zahteva predhodno odobritev. Tovrstne omejitve dræavi œlanici
omogoœajo pravico do uravnavanja »zadostnega in stalnega dostopa do

uravnoteæenega obsega visokokakovostnega zdravljenja« v lastni dræavi
oziroma pravico »z namenom obvladovanja stroøkov in, kolikor je mogoœe,

prepreœevanja odveœne porabe finanœnih, tehniœnih in œloveøkih virov«

(Direktiva, œlen 8, druga toœka, L88/59). O tem mora tudi uradno obvestiti
Evropsko komisijo. Storitve, za katere lahko dræava œlanica na podlagi
omenjenih pravic zahteva predhodno odobritev, so storitve, ki vkljuœujejo
prenoœitev pacienta v bolniønici vsaj za eno noœ ali zahtevajo uporabo
visoko specializirane ali drage medicinske infrastrukture. 

Zanimivo je, da v EU ne obstaja natanœna pravna definicija, kaj
bolniøniœna storitev je, in mogoœe je, da bo v dræavah œlanicah pri
zakonskem urejanju œezmejnega zdravstvenega varstva ta pojem razliœno
interpretiran.
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Dræava œlanica lahko zahteva predhodno odobritev tudi v primerih, ko bi
ølo za takøno zdravljenje v tujini, ki bi lahko pomenilo posebno tveganje
za pacienta ali prebivalce, ali ko bi storitve opravil izvajalec, za katerega
obstajajo resni in konkretni pomisleki glede kakovosti ali varnosti oskrbe. 

Direktiva v devetem œlenu ponuja zanimivo reøitev t. i. prostovoljnega

sistema predhodnega obveøœanja, na podlagi katerega bi pacient v
zameno za predhodno obvestilo o koriøœenju storitev prejel pisno potrdilo
nosilca socialnega zavarovanja o znesku povraœila stroøkov na podlagi
ocene. Ta ocena bi upoøtevala zdravstveno stanje pacienta in opredelila
medicinske postopke, ki naj bi bili najverjetneje uporabljeni. 

Glede na zdajønjo ureditev slovenskega sistema zdravstvenega varstva
lahko reœemo, da bodo v Sloveniji skladno z Direktivo predmet povraœila
stroøkov tiste œezmejne specialistiœne in bolniøniœne storitve, za katere bo
predhodno izdana napotnica izbranega osebnega ali napotnega zdravnika,
oziroma zdravila in pripomoœki, za katere bo predhodno predpisan recept
ali izstavljena naroœilnica, ne pa tudi specialistiœne storitve, za katere
napotnica ni potrebna (ginekoloøke in zobozdravstvene storitve). Za
bolniøniœne storitve, ki vkljuœujejo prenoœitev zavarovane osebe, in
storitve, ki zahtevajo uporabo visoko specializirane in drage medicinske
infrastrukture ali medicinske opreme, bo pacient moral pridobiti tudi
odloœbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o
predhodni odobritvi. Pacient ne bo mogel uveljavljati povraœila stroøkov
zdravstvene storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti, na podroœju
dolgotrajne oskrbe, stroøkov pridobivanja in presaditve delov œloveøkega
telesa, pa tudi ne za medicinske pripomoœke, ki so predmet izposoje, za
potne stroøke, stroøke spremstva in druge stroøke, povezane z
zdravljenjem v tujini.

O tem, katere zdravstvene storitve bodo predmet odobritve, mora dræava
œlanica tudi uradno obvestiti Evropsko komisijo (Direktiva, œlen 8). 

2.3 Kdaj se predhodna odobritev lahko zavrne

Dræava œlanica lahko predhodno odobritev zavrne, œe obstajajo resni
pomisleki glede varnostnega tveganja bodisi za pacienta bodisi za øirøo
javnost ali œe obstajajo resni pomisleki v zvezi s spoøtovanjem standardov
in smernic glede kakovosti oskrbe in varnosti pacienta pri œezmejnem
izvajalcu zdravstvenih storitev. Dræava lahko za doloœenega izvajalca
zavrne odobritev ne glede na to, da te standarde in smernice opredeljujejo
zakoni in predpisi ali akreditacijski sistemi, ki jih je doloœila dræava œlanica
zdravljenja. Odobritev je lahko zavrnjena tudi, œe se zdravstvena storitev –
ob upoøtevanju trenutnega zdravstvenega stanja posameznega zadevnega
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pacienta in verjetnega razvoja bolezni – v roku, ki je utemeljen z
medicinskega vidika, lahko opravi na domaœem ozemlju (Direktiva, 
œlen 8, øesta toœka, L88/59). 

Omenjena omejitev praktiœno pomeni, da pacient ne bo dobil povrnjenih
stroøkov za zdravstveno oskrbo v tujini, œe bo ZZZS kot plaœnik presodil,
da v Sloveniji obstajajo za zahtevane storitve œezmejnega zdravljenja
kakovostni izvajalci, ki tovrstno storitev lahko opravijo v »razumno
dolgem« œakalnem roku. 

2.4 Kdaj predhodne odobritve ni mogoœe zavrniti

Ne glede na naøtete omejitve v zvezi z odobritvijo storitev dræava œlanica
»ne sme zavrniti predhodne odobritve, œe je pacient ... upraviœen do

zadevnega zdravstvenega varstva in œe tega zdravstvenega varstva ni

mogoœe zagotoviti v roku, ki je utemeljen z medicinskega vidika, na

njenem ozemlju, temeljeœ na objektivni medicinski oceni pacientovega

zdravstvenega stanja, popisa in verjetnega razvoja pacientove bolezni,

njegove stopnje boleœine in/ali narave njegove invalidnosti v œasu, ko je bil

vloæen zahtevek za odobritev ali njeno obnovitev« (Direktiva, œlen 8, peta
toœka, L88/59). 

Dræave œlanice morajo tudi uradno obvestiti Evropsko komisijo o vseh
odloœitvah glede zdravstvenih storitev, ki bodo predmet predhodne
odobritve. 

2.5 Nakup zdravil v tujini in prepoznavanje receptov

Za namene povraœila stroøkov œezmejnega zdravstvenega varstva bo
morala notranja zakonodaja posamezne dræave œlanice urejati tudi
predpisovanje, izdajanje in zagotavljanje zdravil in medicinskih
pripomoœkov, kadar se le-ti zagotavljajo v okviru œezmejne zdravstvene
storitve. Opredelitev œezmejnega zdravstvenega varstva bi morala zajeti
tako primere nakupa zdravil in medicinskih pripomoœkov v tuji dræavi
œlanici, ki ni œlanica socialnega zavarovanja oziroma plaœnica teh zdravil,
kot tudi primere, ko pacient kupi takøna zdravila in medicinske
pripomoœke v dræavi œlanici, ki ni dræava œlanica, v kateri je bil izdan
recept. Priporoœila glede vsebine in laæjega prepoznavanja receptov
vkljuœno z minimalnim naborom podatkov, ki jih mora vsebovati recept,
so bila izdana z Direktivo 2012/52/EU 20. decembra 2012.
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2.6 Razlogi za koriøœenje zdravstvenih storitev v
tujini 

Priœakuje se, da bodo pacienti pogosteje iskali nekatere oblike
zdravstvenega varstva v drugi dræavi œlanici v primerih (Direktiva, 
toœka 39, L 88/49): 
• ki vkljuœujejo visoko specializirano oskrbo ali zdravstveno varstvo na

obmejnih obmoœjih, kjer je najbliæja ustrezna ustanova na drugi strani
meje, 

• ko se nekateri pacienti æelijo zdraviti v tujini, da bi bili blizu svojih
druæinskih œlanov, ki bivajo v drugi dræavi œlanici, ali

• da bi imeli dostop do drugaœnega naœina zdravljenja, kot je zagotovljen
v dræavi œlanici zdravstvenega zavarovanja, ali

• ker menijo, da bodo v drugi dræavi œlanici prejeli bolj kakovostno
zdravstveno varstvo. 

Po raziskavi Flash Eurobarometra (2007, str. 18 in 33) med œlanicami EU si
statistiœno razlogi za koriøœenje storitev v tujini sledijo takole:
• nezmoænost domaœe dræave, da bi omogoœila zahtevano zdravljenje

doma (91 % pozitivnih odgovorov, Slovenija 96 %), 
• zahteva po viøji kakovosti (78 %, Slovenija 81 %), 
• zdravljenje pri priznanem strokovnjaku (69 %, Slovenija 67 %), 
• dolge œakalne dobe (64 %, Slovenija 76 %), 
• cenejøe zdravljenje v tujini (48 %, Slovenija 56 %). 
Statistika Flash Eurobarometra odraæa trenutno realno stanje v Sloveniji,
da so pacienti najpogosteje napoteni v tujino, œe nekega zdravljenja ni
mogoœe zagotoviti doma. 

2.7 Problem œakalnih dob

Statistiœno se Slovenija najbolj razlikuje od povpreœja odgovorov, ki so jih
podale druge dræave, pri razlogu za odhod v tujino zaradi œakalnih dob.
Odstotek pozitivnih odgovorov je bistveno viøji, kar kaæe na realni
problem dolgih œakalnih dob v Sloveniji. Skladno z Direktivo je
predhodna odobritev (in s tem plaœilo) zavrnjena v primeru, »œe se

zdravstveno varstvo – ob upoøtevanju trenutnega zdravstvenega stanja

posameznega zadevnega pacienta in verjetnega razvoja bolezni – v roku,

ki je utemeljen z medicinskega vidika, lahko opravi na domaœem ozemlju«
(Direktiva, œlen 8, øesta toœka, L88/59). Œe je obdobje œakanja predolgo
(ko gre za nepotrebno odlaøanje ali t. i. undue delay), bodo pacienti
potovali v tujino, ker bodo priœakovali, da jim bo stroøke povrnil ZZZS.
Priœakovanje, da bo javna zdravstvena blagajna dodatno obremenjena,
je realno, saj podatki ZZZS kaæejo, da œakalne dobe pri nekaterih
zdravstvenih storitvah zelo presegajo najdaljøe dopustne œakalne dobe.
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Tveganja obstajajo predvsem na podroœju specialistiœnih posegov, kjer je v
kar 8,93 odstotka napotitvah œakanje nad dopustno mejo, ter
diagnostiœnih preiskav (4,61 % nad dopustno mejo) (Fakin, 2012).
Najdaljøe povpreœne œakalne dobe so zaznane pri ortopedskih storitvah, 
v urologiji, kardiologiji, dermatologiji in nevrologiji. Veœja »nevarnost« 
za porast œezmejnih storitev zaradi dolgih œakalnih dob obstaja zlasti
v obmejnih podroœjih, kjer prebivalci praviloma razumejo tudi jezik
sosednje deæele, in za storitve, za katere ni velikih razlik v cenah. 

3 Statistika

Da bi lahko ocenili moæne vplive Direktive na slovenski zdravstveni
sistem, si oglejmo nekaj statistiœnih podatkov. Razpoloæljivi uradni podatki
v dræavah OECD (2011) kaæejo, da je obseg evidentiranih œezmejnih
storitev v letu 2009 obsegal 6 milijard dolarjev, pri œemer so podatki
zaradi pomanjkljivega poroœanja najverjetneje podcenjeni. Ne glede na to
so za veœino dræav stroøki teh storitev v primerjavi s celotnimi stroøki za
zdravstveno varstvo zanemarljivi. Uporaba storitev v tuji dræavi je
pogostejøa v obmejnih regijah, in sicer zaradi bliæine meje in poznavanja
jezika sosedov (Luksemburg, Belgija, Nizozemska).

Nemœija je po absolutnih øtevilkah v »uvozu« storitev (odlivu pacientov, 
ki koristijo storitve v tujini) prva na seznamu, vendar stroøki teh storitev
predstavljajo le 0,5 odstotka njene skupne zdravstvene porabe. V
Luksemburgu, ki je prvi na lestvici po odstotkih, koristi zdravstvene
storitve v tujini vsak peti prebivalec (Flash EB No.210, 2007), izdatki za
zdravstveno varstvo v tujini pa predstavljajo æe skoraj 10 odstotkov
njihovih celotnih izdatkov za zdravstveno varstvo. Islandija in Portugalska
imata kot majhni dræavi precejøen odliv pacientov v tujino, a tudi tu se
obseg v ta namen porabljenih sredstev giblje le okrog enega odstotka
vseh sredstev. Ameriœani so priœakovano na dnu lestvice.

V statistiki »izvoza« storitev (prilivu tujih pacientov v domaœo dræavo) so v
OECD na prvem mestu dræave nekdanje Vzhodne Evrope, kar lahko
razloæimo s tem, da so njihove zdravstvene storitve v povpreœju cenejøe
kot v starih œlanicah EU. Najbolj popularne so storitve, ki jih je doma
treba plaœati iz æepa in so v matiœni dræavi draæje. Luksemburg in Belgija
sta visoko uvrøœena zaradi aktivnih vsakodnevnih povezav z obmejnimi
dræavami (zaposlovanje, øolanje, trgovina, turizem ...). 
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Slika 1: Odhodi pacientov v tujino z namenom zdravljenja (»uvoz«

zdravstvenih storitev v deleæu porabe za zdravstvo za leto

2009 in letna rast 2004–2009 ali najbliæje leto)

Vir: OECD Health Data 2011 in OECD-Eurostat Trade in Services

Database.

Slika 2: Prihodi pacientov iz tujine z namenom zdravljenja (»izvoz«

storitev v deleæu porabe za zdravstvo za leto 2009 in letna

rast 2004–2009 ali najbliæje leto)

Vir: OECD Health Data 2011 in OECD-Eurostat Trade in Services

Database.

Zdravstvene storitve bodo z Direktivo postale pravo træno blago. Odliv

pacientov dejansko pomeni odliv finanœnih virov za izvajalce zdravstvenih

storitev v matiœni dræavi. Iz statistike je razvidno, da Slovenija ne spada

med dræave z velikim obsegom œezmejnih storitev. Ima tudi pribliæno
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uravnoteæeno »bilanco« (0,13 % vrednosti uvoza storitev in 0,20 %
vrednosti izvoza storitev v celotni porabi za zdravstvo). Aktivnosti v
Sloveniji bodo morale biti usmerjene v nadaljnje zagotavljanje pribliæno
uravnoteæene bilance »uvoza« in »izvoza«.

4 Vplivi na zdravstveni sistem in nacionalno
zakonodajo

4.1 »Bogati–revni« in vpliv gospodarske krize

Direktiva predvideva le povraœilo za stroøke, ki jih krije domaœe socialno
zavarovanje (ne da bi bili preseæeni dejanski stroøki za prejeto
zdravstveno varstvo), in morebitno razliko bi moral nositi pacient sam.
Viøine plaœ in stroøki zdravstvenega varstva se med dræavami precej
razlikujejo. Pacienti iz dræav œlanic z niæjim BDP na prebivalca in
poslediœno niæjo ceno storitve bodo teæe plaœevali razliko v ceni storitve v
œezmejnem zdravljenju. Potovanje prinaøa tudi dodane stroøke.
Predvidevamo lahko, da bodo zdajønja sploøna gospodarska negotovost,
vsesploøno zmanjøevanje proraœunskih sredstev za zdravstvo, manjøa
kupna moœ in drugi negativni dejavniki kot posledica finanœne in
gospodarske krize imeli doloœen vpliv tudi na izvedbene akte Direktive.
Glede na aktualne gospodarske razmere je malo verjetno, da bodo
nacionalni zdravstveni sistemi razen v izjemnih primerih pripravljeni
plaœati øe za prevoz, stroøke bivanja in nastanitev. 

Obstaja tudi potencialna nevarnost, da bo Direktiva v praksi koristila
preteæno le tistim, ki si lahko privoøœijo t. i. zdravstveni turizem in si
poiøœejo kakovostno zdravstveno varstvo v dræavi, kjer so cene storitev
niæje kot doma. Po drugi strani lahko premoænejøi v revnejøih dræavah
pogosteje poiøœejo storitve v bogatejøih dræavah, kar bi potencialno
oslabilo domaœi zdravstveni sistem.

4.2 Ogroæanje sploønega interesa dræave œlanice

Mobilnost pacientov ne sme biti taka, da bi gospodarsko ali finanœno
ogroæala nacionalne zdravstvene sisteme dræav œlanic. Direktiva daje
pravico vsaki œlanici, da lahko omeji povraœilo stroøkov za œezmejne
storitve, œe ogroæajo sploøni interes, kot je zagotavljanje stalnega in
zadostnega dostopa do uravnoteæenega obsega visokokakovostnega
zdravljenja v lastni dræavi, ali z namenom obvladovanja stroøkov in
prepreœevanja odveœne porabe finanœnih, tehniœnih in œloveøkih virov
(deveti odstavek 7. œlena, L88/58). Nihœe ne prepreœuje dræavi œlanici
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zdravljenja, da zakonsko ali kako drugaœe omeji koriøœenje storitev v
lastni dræavi, œe je s tem ogroæen interes njenih dræavljanov – pacientov.

Glede na izkuønje dræav œlanic, kjer je œezmejno varstvo æe razvito (v
Luksemburgu, Belgiji, na Nizozemskem, v Nemœiji, Franciji ...), bo imela
Direktiva najveœ vpliva v obmejnih regijah in manjøih dræavah œlanicah.
Pravice pacientov, ki so opredeljene v Direktivi, se bodo preteæno
nanaøale na s strani socialnega zavarovanja napotene paciente in paciente,
ki æivijo blizu meje. A omenjeni ne bodo smeli imeti prednosti pred
drugimi pacienti, na primer nujnimi primeri, ki jih je statistiœno vsaj
desetkrat veœ. Dodatno omejevanje v eni ali drugi smeri zaradi
prevladujoœih razlogov, ki so v sploønem interesu, je za Slovenijo
aktualno, saj je zaradi majhnosti veliko bolj izpostavljena »prepihu«, ki ga
bo Direktiva povzroœila.

4.3 Spodbujanje konkurenœnosti

Direktiva naj bi prispevala tudi k poveœanju tekmovalnosti med izvajalci
zdravstvenih storitev in naœela marsikateri monopol. Realno je priœakovati,
da bo konkurenca veœja v obmejnih regijah in pri specialistiœnih
ambulantnih storitvah z dolgimi œakalnimi dobami. Za slovenski
zdravstveni sistem bo to v nekaj naslednjih letih resniœni izziv. Œe æeli
naøa dræava»izvoz«, torej zagotoviti dodatna sredstva za slovensko
zdravstvo, bo potrebnih veliko napora in skupnih prizadevanj, da bo
postala Slovenija vsaj pri nekaterih zdravstvenih storitvah bolj
prepoznavna in konkurenœna. Zdrave tekmovalnosti (ali bolje
konkurenœnosti) med izvajalci v javni zdravstveni sluæbi v Sloveniji ni, ker
v obstojeœem sistemu planskega dogovarjanja, z zagotovljenimi delovnimi
mesti in uravnilovko v plaœah le-ta do zdaj niti ni bila potrebna. Kako
bodo lahko, denimo, slovenske bolniønice privabile veœ tujih pacientov?
Pridobljene akreditacije slovenskih bolniønic in uradno sprejete smernice
glede kakovosti in varnosti so potreben pogoj za to, da bo v slovenske
bolniønice prihajalo veœ tujih pacientov, ne pa zadosten. Akreditacija
slovenskih zdravstvenih ustanov po mednarodno uveljavljenih standardih
se je po podatkih Ministrstva za zdravje zaœela øele v letu 2011. V prvi
polovici leta 2012 je pridobilo akreditacijo samo osem javnih zavodov,
med njimi øe vedno ni Kliniœnega centra v Ljubljani. Velika veœina
bolniønic naj bi bila sicer po naœrtih akreditirana v naslednjih dveh letih.
Izvajalci zdravstvenih storitev bodo morali opredeliti proste kapacitete,
tako prostorske kot kadrovske, doloœiti nabor zdravstvenih storitev in
jasno opredeliti programe ter v smislu zasebnega/javnega loœiti njihovo
izvajanje (Drnovøek, 2012). 
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5 Nacionalne kontaktne toœke

Dræava œlanica mora do uvedbe Direktive vzpostaviti eno ali veœ t. i.
nacionalnih kontaktnih toœk, ki predstavljajo nekakøen informacijski
center v zvezi s œezmejnim zdravstvenim varstvom. Nacionalne kontaktne
toœke v domicilni dræavi œlanici, kjer ima pacient urejeno zdravstveno
zavarovanje, bodo morale zagotoviti informacije o pacientovih pravicah
pri koriøœenju œezmejnih zdravstvenih storitev, zlasti v zvezi z doloœili in
pogoji za povraœilo stroøkov œezmejnega zdravljenja, o postopkih za
uveljavljanje pravic iz Direktive, o postopku pritoæb in drugih pravnih
sredstvih, œe pacienti menijo, da pravice niso spoøtovane, ki bodo jasno
opredelile razlike med pravicami, ki jih imajo pacienti na podlagi
Direktive, in pravicami, ki izhajajo iz Uredbe (ES) øt. 883/2004, o
kontaktnih podatkih nacionalnih kontaktnih toœk v drugih dræavah
œlanicah. 

Nacionalne kontaktne toœke v tuji dræavi œlanici, ki je dræava zdravljenja,
bodo morale v skladu z zakonodajo te dræave œlanice pacientu zagotoviti
informacije o izvajalcih zdravstvenega varstva, pravicah posameznih
izvajalcev, da opravljajo storitve, in o morebitnih omejitvah opravljanja
storitev, pravicah pacientov, pritoæbenih postopkih in mehanizmih za
uveljavljanje pravnih sredstev, razpoloæljivih pravnih in upravnih
moænostih za reøevanje sporov, vkljuœno s primeri, ko je v okviru
œezmejnega zdravstvenega varstva povzroœena økoda. 

Direktiva posebej zavezuje izvajalce zdravstvenih storitev, da bodo
pacientom na zahtevo zagotovljene vse ustrezne informacije, ki bi jim
pomagale pri odloœanju o zdravljenju, o razpoloæljivosti, kakovosti in
varnosti zdravstvenega varstva, tudi o moænostih dostopa za invalide.
Predloæiti morajo jasne raœune in jasne informacije o cenah. Dolæni bodo
dajati informacije o dovoljenju za njihovo delo, morebitnem zavarovanju
ali drugih oblikah osebne ali kolektivne zaøœite v zvezi s poklicno
odgovornostjo. Œe izvajalci zdravstvenega varstva pacientom s
prebivaliøœem v dræavi œlanici zdravljenja æe zdaj zagotavljajo tovrstne
informacije, potem jih Direktiva posebej ne zavezuje, da bi morali
pacientom iz drugih dræav œlanic zagotavljati obøirnejøe informacije. 

Øtevilo kontaktnih toœk, oblika in natanœna vsebina teh toœk sicer niso
predpisani, obstajajo pa neuradna priporoœila DG SANCO (SANCO, 2012)
œlanicam v zvezi z vzpostavitvijo nacionalnih kontaktnih toœk, ki so bila
izdana oktobra 2012. V priporoœilih so bile med drugim analizirane tudi
slovenske spletne strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
(www.zzzs.si), Ministrstva za zdravje (www.mz.gov.si) in Zdravniøke
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zbornice Slovenije (www.zdravsniskazbornica.si). Analiza SANCO (2012,
str. 155–157) je pokazala, da so informacije pomanjkljive. Avtorji
priporoœil predlagajo œlanicam oblikovanje posebne spletne strani, katere
oblika in struktura bi bili enotni za vse œlanice EU in ki bi zdruæevala
podatke vseh razpoloæljivih virov. Za postavitev in vzdræevanje tovrstne
spletne strani bi vsekakor morala biti odgovorna neodvisna institucija.
V Sloveniji je predvidena ena nacionalna kontaktna toœka, ki naj bi jo po
predlogu zakona upravljal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Pomanjkljivost tega predloga je, da Zavod ni neodvisna institucija in da bo
Slovenija dolgoroœno morala najti ustreznejøo reøitev. 

Priporoœila SANCO (2012, str. 209 in 214) vsebujejo tudi okvirno oceno
stroøkov postavitve in vzdræevanja tovrstne spletne strani, za Slovenijo so
za obdobje petih let predvideni stroøki od 426 do 768 tisoœ evrov. 

6 Razlike med direktivo in uredbo (ES)
øt. 883/2004 

Evropski pacienti imajo skladno z Uredbo (ES) øt. 883/2004, ki opredeljuje
pravila in postopke zdravljenja v tujini v okviru koordinacije sistemov
socialne varnosti med dræavami œlanicami EU, æe danes pravico, da dobijo
povrnjene stroøke zdravljenja ob napotitvah v tujino s strani nacionalnega
sistema zdravstvenega varstva bodisi zaradi predolgih œakalnih dob bodisi
zaradi visoko specializiranih storitev, ki jih domaœi izvajalci iz razliœnih
razlogov ne morejo nuditi. 

Skladno z Uredbo in pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja ima
slovenski pacient pravico do povraœila stroøkov œezmejnih zdravstvenih
storitev, œe so le-te tudi pravica iz obveznega zavarovanja in œe so doma
izœrpane moænosti zdravljenja, z zdravljenjem v drugi dræavi pa je
utemeljeno priœakovati ozdravitev, izboljøanje ali prepreœitev slabøanja
zdravstvenega stanja. Stroøki storitev se v tem primeru povrnejo v viøini
dejanskih stroøkov storitev, ki veljajo v tuji dræavi. Pacient ima tudi
pravico do povraœila stroøkov œezmejnih zdravstvenih storitev v drugi
dræavi œlanici EU, EGS in Øvici, œe œakalna doba za storitev doma presega
najdaljøo dopustno œakalno dobo oziroma presega razumen œas. Stroøki
storitev se pacientu povrnejo v viøini dejanskih stroøkov, vendar ne veœ,
kot znaøajo stroøki teh storitev v javni zdravstveni mreæi tuje dræave. 
Obstaja doloœeno tveganje, da bi v praksi prihajalo do napaœnega
razumevanja, kdaj lahko pacient uveljavlja pravico do povraœila stroøkov
po obstojeœi Uredbi (ES) øt. 883/04 in kdaj po Direktivi. Poglejmo kljuœne
razlike.
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Ob pogoju, da so v Sloveniji izœrpane moænosti zdravljenja in je z
zdravljenjem v tujini utemeljeno priœakovati ozdravitev ali izboljøanje
zdravstvenega stanja oziroma prepreœitev nadaljnjega slabøanja, imajo v
Sloveniji obvezno zavarovane osebe v skladu z Uredbo (ES) øt. 883/2004,
Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravili

obveznega zdravstvenega zavarovanja pravico do pregleda, preiskave ali
zdravljenja v tujini. Po podatkih iz Poslovnega poroœila ZZZS za leto 2011
so znaøali stroøki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja v
omenjenem letu nekaj veœ kot 3 milijone evrov (rang dobrega promila v
celotnih izdatkih za zdravstveno varstvo), tj. pribliæno sedem odstotkov
veœ kot leta 2010, pri œemer je bil glavni razlog naraøœanja poveœano
øtevilo diagnostiœnih preiskav v tujini. Najveœ napotitev je bilo v Nemœijo,
Avstrijo in Øvico, za diagnostiœne preiskave vzorcev tkiva ali krvi pa v
Nemœijo, Belgijo in Veliko Britanijo. 905 vlog se je nanaøalo samo na
napotitev na pregled, preiskavo, zdravljenje, diagnostiko ali na nakup
steklene oœesne proteze in se je v primerjavi z letom 2010 poveœalo za
27,11 odstotka; øtevilo napotenih oseb pa za 15,67 odstotka (ZZZS, 2011).
Leta 2011 je ZZZS prejel øtiri vloge za napotitev na zdravljenje v tujino
zaradi predolgih œakalnih dob, od teh sta bili odobreni dve (rak). 

Glede zahtevka za predhodno odobritev, ki ga pacient vloæi z namenom,
da bi bil deleæen œezmejnega zdravstvenega varstva v drugi dræavi œlanici,
Direktiva jasno doloœa, da dræava œlanica, ki je plaœnica storitve, najprej
»preveri, ali so izpolnjeni pogoji iz Uredbe (ES) øt. 883/2004, in v tem

primeru odobri predhodno odobritev v skladu z navedeno uredbo, razen

œe pacient ne zahteva drugaœe« (Direktiva, 8. œlen, tretja toœka, L88/59). 
To je razumljivo, ker so tveganja pacienta ob koriøœenju storitev skladno 
s pravili Direktive veœja, kot œe koristi storitev pod pogoji iz Uredbe (ES)
øt. 883/2004 (primerjava med obema dokumentoma je podana v Tabeli 3).
Œe je pacient upraviœen do œezmejnega zdravstvenega varstva v skladu 
z aktualno direktivo in hkrati z Uredbo (ES) øt. 883/2004 ter je uporaba
slednje za pacienta ugodnejøa, bi ga morala na to opozoriti domicilna
dræava. V Sloveniji naj bi to funkcijo opravljal Zavod za zdravstveno
zavarovanje. 

Œe pacient koristi storitev pod pogoji iz Direktive, mora storitev pri
izvajalcu poravnati sam, ob prihodu domov mu stroøke povrne Zavod za
zdravstveno zavarovanje. Deveti œlen Direktive dovoljuje Zavodu, da se
lahko odloœi za uporabo finanœne poravnave s tujim nosilcem obveznega
zavarovanja, podobno kot doloœa Uredba (ES) øt. 883/2004. Œe Zavod ne
bo uporabljal takønih mehanizmov, pa mora zagotoviti, da se stroøki
pacientu povrnejo brez nepotrebnega odlaøanja.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 244
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Tabela 3: Primerjava uveljavljanja pravic po Uredbi øt. 883/04 in

uveljavljanja pravic po Direktivi

Zavarovalniøtvo 45

UPORABA Uredbe (ES) 

øt. 883/2004 (reæim E112)
DIREKTIVA 2011/24/EU

POTREBNA
PREDHODNA
ODOBRITEV?

VEDNO: œe gre za naœrtovano
zdravljenje v drugi dræavi EU
ali dræavi EFTA preko
napotitve ZZZS na
zdravljenje v tujino

LE ZA DOLOŒENE STORITVE IN
PRIMERE 

PREDHODNA
ODOBRITEV 
ZA PRIMERE

ko gre za storitve iz koøarice
pravic in so izœrpane vse
moænosti zdravljenja; ko
zdravljenje doma ni na voljo;
v primeru predolgih 
œakalnih dob

ko gre za doloœene storitve iz
koøarice pravic (bolniøniœno
zdravljenje, zahtevne in drage
storitve, storitve z veœjim 
tveganjem, vpraøanje varnosti in
kakovosti)

STROØKI SE
POVRNEJO 
ZA PRIMERE

izkljuœno samo v primerih
predhodne odobritve

izkljuœno za storitve v vsebini in
obsegu, ki so del domaœe koøarice
pravic, in sicer v vseh primerih
predhodne odobritve, v primeru
specialistiœnega ambulantnega
zdravljenja, telemedicine (predolge
œakalne dobe), nabave zdravil v
okviru zdravljenja

KDO IZVAJA
STORITVE

izvajalci v javni mreæi izvajalci v javni in zasebni mreæi

PLAŒILO
PACIENTA OB
KORIØŒENJU
STORITVE

pacient praviloma izvajalcu
ne plaœa storitve, plaœilo
poteka s strani nosilca
socialnega zav. (medsebojni
pogodbeni dogovor)

pacient praviloma plaœa storitev
izvajalcu takoj ali celo vnaprej,
stroøki se naknadno povrnejo

POVRAŒILO
STROØKOV
PACIENTU

v viøini in pod pogoji, ki
veljajo za OZZ v œlanici, kjer
se izvaja storitev, kot œe bili
vkljuœeni v javni sistem ZZ te
dræave;
ni omejitve v viøini plaœila,
tudi œe je storitev draæja kot
doma

v viøini in pod pogoji, ki veljajo v
œlanici, kjer je pacient vkljuœen v
socialno zavarovanje

TVEGANJE 

ZA DODATNE

STROØKE

MAJHNO: nekatere œlanice

zahtevajo plaœilo

vnaprej/akontacijo

VEŒJE: v primerih, ko je storitev

draæja kot doma, ko storitev ni

del domaœe koøarice pravic,

dodatni stroøki potovanja,

bivanja, v primeru zapletov pri

zdravljenju
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7 Simulacija uœinkov direktive in dileme

V øestih dræavah EU (Belgiji, Franciji, Nemœiji, na Nizozemskem, v
Luksemburgu in Øpaniji) je bila konec leta 2011 opravljena raziskava
(Baeten in Jeffs, 2011; Baeten, 2012), katere cilj je bil oceniti verjetne
prihodnje uœinke Direktive in napovedati morebitne teæave uvajanja le-te
v praksi. V raziskavi je bilo zajetih 37 razliœnih interesnih skupin;
opravljena je bila s pomoœjo intervjujev, ki so obravnavali tri zahtevne
konkretne primere uveljavljanja œezmejnega zdravstvenega varstva.
Rezultati bi lahko bili tudi drugaœni, œe bi bilo vkljuœenih veœ dræav in veœ
interesnih skupin, a vseeno kaæejo na doloœene smeri uvajanja Direktive v
zakonodajo. V tabeli øt. 4 so povzeti najpogostejøi odgovori plaœnikov,
izvajalcev zdravstvenih storitev in pacientov.

Rezultati simulacije kaæejo, da nekatera pomembna vpraøanja glede
uveljavljanja Direktive øe niso reøena in da bodo morale vse œlanice vloæiti
veliko napora, da bo Direktiva zaæivela v praksi. Razlike v priœakovanjih
med plaœniki, izvajalci in pacienti porajajo razliœna vpraøanja. 

Ali in koliko so se izvajalci v tuji dræavi pripravljeni prilagoditi
pogojem in pravilom pri postopkih zdravljenja, ki bi bili skladni z
zahtevami plaœnika zdravstvenih storitev v matiœni dræavi? 

V veliki veœini se niso pripravljeni prilagajati. Priœakovati je sicer, da se
bodo tovrstni problemi reøevali pragmatiœno za vsak posamezni primer,
vendar le toliko œasa, dokler bodo ostajali v majhnem obsegu.

V kolikøni meri bodo izvajalci lahko zagotavljali enake cene za
domaœe in tuje paciente?

Enakih cen ne zagotavlja nihœe. Rezultati simulacije kaæejo, da bodo
izvajalci zasebniki zaraœunavali lastno ceno storitve, ki je praviloma viøja,
in ne cene, ki je priznana v nacionalnem sistemu zdravstvenega varstva.
Pacienti tujci so pri izvajalcih æe zdaj obravnavani kot samoplaœniki, za
katere velja drugi cenik kot za paciente s socialnim zavarovanjem.
Omenjena teæava bi bila lahko odpravljena s pogodbeno dogovorjenim
odnosom med tujim izvajalcem in plaœnikom zdravstvene storitve oziroma
nosilcem obveznega zdravstvenega zavarovanja v matiœni dræavi.

Kakøno ceno bodo izvajalci zaraœunavali tujim pacientom? 

Pri zasebnikih zunaj javne zdravstvene sluæbe (nekoncesionarjih) domaœi
pacienti plaœujejo viøjo ceno storitve, kot je doloœena v socialnem
zavarovanju. Viøja cena bo verjetno zaraœunana tudi tujcem. Javni zavodi v
Sloveniji pa bodo zagotovo naleteli na problem zaraœunavanja tujcem pri
storitvah, ki so v socialnem zavarovanju cenovno podcenjene. Izraœunati
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in zaraœunati bodo morali pravo træno ceno, da jim »izvoz« storitev ne bo

prinaøal izgube.

Kakøna bo prihodnja vloga slovenskih izvajalcev zdravstvenih

storitev – zasebnikov, ki opravljajo storitve zunaj koncesije? 

Za slovenskega pacienta bi bilo udobneje in ceneje, da v primeru

nerazumno dolgih œakalnih dob obiøœe slovenskega specialista zasebnika

in mu stroøke do viøine pravic v OZZ povrne ZZZS, kot da dobi enake

stroøke povrnjene na podlagi koriøœenja enake storitve pri zasebniku œez

mejo. Ob obisku pri tujem zasebniku se pravica do povraœila stroøkov

pacientu na podlagi Direktive prizna, pri domaœem pa ne. Zdravnik

zasebnik v tujini in slovenski zasebnik – nekoncesionar sta zato po

trenutni slovenski zakonodaji v neenakem poloæaju. Direktiva se ne

spuøœa in se tudi ne sme spuøœati v pravila urejanja zdravstvenega varstva

v posamezni dræavi œlanici. Ureditev tega vpraøanja je zato izkljuœno v

pristojnosti dræave œlanice, torej kako ga bo uredila in œe ga bo sploh

uredila. Œe se zakonodaja ne bo spremenila, se lahko zgodi, da bodo

slovenski zasebniki zaœeli odpirati ordinacije œez mejo.

Kako bo na podlagi Direktive potekal postopek odobritve za

zdravljenje v tujini?

Vpraøanje, kdo je odgovoren za odobritev œezmejnega zdravljenja, ni

sporno. Storitev avtorizira – torej odobri povraœilo stroøkov zdravljenja –

tisti, ki storitev tudi plaœa, to je nosilec socialnega zdravstvenega

zavarovanja oziroma nacionalna zdravstvena institucija, pri œemer je

smiselno, da avtorizacijo strokovno podpre zdravstvena stroka. Postopek

bo najverjetneje potekal podobno, kot æe poteka v okviru pravne ureditve

Uredbe (ES) øt. 883/2004.

Kakøna so tveganja pacienta za dodatne stroøke? 

Morda so najbolj presenetljivi rezultati simulacije tisti, ki kaæejo na

potencialna dodatna tveganja, ki jim bo v tujini izpostavljen pacient.

Tveganja so precej veœja, kot œe bi slednji koristil storitve v okviru Uredbe

(ES) øt. 883/2004. 

Primeri tveganj za plaœevanje dodatnih stroøkov: 

• izvajalec opravi storitev, ki ni del koøarice pravic v domicilni dræavi;

• nosilec socialnega zavarovanja ne prizna kritja stroøkov ambulantnega

zdravljenja v tujini, ker bi pacient lahko enako storitev opravil doma

(v okviru »razumne« œakalne dobe);

• izvajalec opravi zahtevnejøe storitve ali veœje øtevilo storitev zaradi

drugaœnih standardov, kot veljajo v matiœni dræavi;
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• izvajalec zaraœuna lastno (viøjo) ceno in ne cene, dogovorjene v javnem
sistemu; 

• zdravljenje ni konœano ob prvem obisku;
• recept je nerazumljiv/ni izdan po pravilih dræave zdravljenja;
• zdravstvena dokumentacija predhodnega zdravljenja je tujemu izvajalcu

nerazumljiva; 
• izvajalec v matiœni dræavi ne æeli prevzeti nadaljevanja zdravljenja zaradi

morebitnih zapletov, saj nosi odgovornost izvedbe izvajalec, ki je
opravil storitev. 

Za kakovost in varnost zdravljenja je odgovoren izvajalec zdravstvenih
storitev, pri katerem se pacient zdravi; te odgovornosti ne more prevzeti
matiœna dræava. Odgovornost za morebitno malomarnost in økodo nosi
izvajalec zdravstvenih storitev in se obravnava skladno z zadevno lokalno
zakonodajo in zakonodajo EU. Ne glede na to lahko komplikacije za
pacienta pomenijo dodatne nevøeœnosti in stroøke, ki jih ni predvidel.
Direktiva dodatno doloœa, da morajo biti za zdravljenje vzpostavljeni
sistemi zavarovanja poklicne odgovornosti ali jamstva ali podobne

ureditve, ki ustrezajo naravi tveganja (Direktiva, œetrti œlen, druga
toœka, 88/56). 

8 Povraœilo stroøkov œezmejnega zdravljenja
v okviru slovenske ureditve zdravstvenega
zavarovanja

Direktiva doloœa, da »stroøke œezmejnega varstva povrne ali neposredno

plaœa dræava œlanica zdravstvenega zavarovanja do viøine stroøkov, ki bi

jih prevzela dræava œlanica zdravstvenega zavarovanja, œe bi bilo

zdravstveno varstvo zagotovljeno na njenem ozemlju, ne da bi prekoraœili

dejanske stroøke prejetega zdravstvenega varstva (Direktiva, œlen 7, toœka
4, L88/58).

Œe doloœbo razumemo v smislu sistema povraœila stroøkov matiœne dræave
zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja zavarovani osebi enak sistem

kritja, kot ga doloœa 23. œlen Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), potem obvezno socialno zavarovanje
krije stroøke storitve v odstotnem deleæu priznane cene zdravstvene
storitve (ki ne more biti viøja, kot je priznana vrednost v domicilni dræavi),
za doplaœilo pa je zavarovana oseba samoplaœnik oziroma mu stroøke
povrne zasebna zavarovalnica iz naslova dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja. 
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8.1 Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Slovensko dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije doplaœila, ki
predstavljajo razliko med vrednostjo zdravstvenih storitev in deleæem te
vrednosti, za katero je v Republiki Sloveniji zagotovljeno plaœilo iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z doloœbami 23. œlena
ZZVZZ, pri œemer morajo biti obseg, vsebina, pogoji in naœin
uresniœevanja pravic skladni s predpisi iz obveznega zavarovanja.
Slovenski pacient, ki ima sklenjeno dopolnilno zavarovanje pri zasebni
zavarovalnici v Sloveniji, zato lahko uveljavlja pravico do izplaœila
stroøkov zdravstvene storitve v viøini doplaœila, kot œe bi bila storitev
opravljena doma, seveda le pod pogojem, œe je bilo zagotovljeno tudi
plaœilo iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Predpostavimo, da doloœena bolniøniœna operacija stane v Sloveniji 1.000
evrov. Z zakonom je doloœeno, da obvezno zdravstveno zavarovanje krije
80 odstotkov cene te operacije, preostalih 20 odstotkov doplaœila, to je
200 evrov, bremeni pacienta le, œe ni dopolnilno zdravstveno zavarovan,
sicer pa je doplaœilo krito iz tega vira. Pacient na podlagi sklenjenega
dopolnilnega zavarovanja za storitev, opravljeno v domaœi bolniønici, torej
ne plaœa niœ. Poglejmo primere z razliœnimi cenami za enako operacijo v
tuji dræavi, kolikøni bi bili stroøki, ki bi bili pacientu povrnjeni v
posameznem primeru, in koliko bi moral plaœati dodatno iz æepa. 

Tabela 5: Primeri povraœila stroøkov zdravljenja iz naslova

obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

(DZZ)

CENA OPERACIJE 

V DOMAŒI DRÆAVI

1.000 EUR

Primer 1

enaka cena

doma in v

tujini

Primer 2

viøja cena kot

doma

Primer 3

niæja cena kot

doma

Cena v tuji dræavi 1.000 1.500 800

Povraœilo ZZZS
(80 % do priznane cene doma)

800 800
640

(80 % cene)

Povraœilo iz naslova DZZ
(20 % do priznane cene doma)

200 200
160

(20 % cene)

Dodatni stroøki za pacienta 

brez sklenjenega DZZ
200 700 160

Dodatni stroøki za pacienta

s sklenjenim DZZ

ni dodatnih

stroøkov
500

ni dodatnih

stroøkov
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Doloœbo iz œlena sedem lahko tolmaœimo tudi drugaœe. Œe ga razlagamo
dobesedno, torej da stroøke œezmejnega varstva povrne dræava œlanica
zdravstvenega zavarovanja » do viøine stroøkov«, ki bi jih prevzel ZZZS,
œe bi bilo zdravstveno varstvo zagotovljeno v Sloveniji, potem bi ZZZS v
primeru 3 kril vseh 800 evrov, pacientu oziroma zasebni zavarovalnici pa
ne bi bilo treba doplaœati niœ. 

Ministrstvo za zdravje bo moralo do 25. oktobra 2013 pripraviti jasna
tolmaœenja doloœil Direktive ter jih vnesti v nacionalno zakonodajo in
podzakonske akte. 

8.2 Dodatna zdravstvena zavarovanja 

Z dodatnimi zdravstvenimi zavarovanji se pacient lahko izogne tveganju
morebitnih dodatnih stroøkov, ki bi nastali ob koriøœenju zdravstvenih
storitev v tujini, oziroma tveganju, da od domaœega plaœnika – ZZZS in/ali
zdravstvene zavarovalnice za dopolnilno zdravstveno zavarovanje – ne
dobi povrnjenih vseh stroøkov, povezanih z zdravljenjem v tujini. Obseg
ponudbe novih zavarovanj je ob vsebini in kakovosti ponudbe tujih
izvajalcev zdravstvenih storitev odvisen tudi od obsega œezmejnih storitev
in povpraøevanja po njih. Veœ moænosti za razvoj in ponudbo teh
zavarovanj æe zdaj obstaja v tistih dræavah EU, kjer se œezmejne storitve
uporabljajo pogosteje in kjer æe poteka aktivnejøe œezmejno povezovanje
nacionalnih institucij, izvajalcev in plaœnikov zdravstvenih storitev.
Tovrstnega povezovanja v Sloveniji øe ni ali gre le za poskuse, kar gotovo
predstavlja ovire pri prodaji tovrstnih zavarovanj. 

8.2.1 Zavarovanje za razliko v ceni 

Sklenjeno obvezno in dopolnilno zavarovanje zavarovani osebi ne more
pokriti vseh moænih tveganj, povezanih z zdravljenjem v tujini. Ali bi se
pacienti, denimo, lahko zavarovali za doplaœila, ki nastajajo zaradi
razliœnih cen zdravstvenih storitev? Za zavarovalnice je v tem trenutku
tvegano ponuditi dodatno zavarovanje za tovrstne razlike v cenah. Prviœ,
»koøarice pravic« v dræavah œlanicah so zelo razliœne in med seboj teæko
primerljive. Drugiœ, cene za enako storitev v posameznih œlanicah so
razliœne in veœina jih ni javno objavljenih. Tretjiœ, tudi v isti dræavi œlanici
lahko obstajajo razliœne cene za enako storitev (zaraœunavanje lastne cene
storitve namesto cene, ki je doloœena v okviru socialnega zavarovanja).
Takøno zavarovanje bo v prihodnje smiselno razviti v obmejnih regijah
evropskih dræav, kjer je pacientov, ki koristijo œezmejne storitve, veœ; ko
bodo æe obstajali dogovori oziroma sporazumi o izvajanju storitev med
izvajalci in plaœniki zdravstvenih storitev obmejnih dræav, do doloœene
mere pa bo dogovorjena tudi politika oblikovanja cene doloœenih
œezmejnih storitev.
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8.2.2 Zavarovanje za stroøke samoplaœniøkih storitev v tujini 

Slovenske zavarovalnice imajo v svoji ponudbi æe zdravstvena zavarovanja
za kritje stroøkov samoplaœniøkih storitev v domaœih specialistiœnih
ambulantah, a je njihov obseg zelo majhen. Obstojeœe zavarovanje bi bilo
mogoœe razøiriti tudi na tuje izvajalce (zlasti v obmejnih regijah), s
katerimi bi zavarovalnice sklenile pogodbe o sodelovanju. Njihov nadaljnji
razvoj bo odvisen predvsem od obsega koriøœenja samoplaœniøkih storitev
in povpraøevanja po tovrstnih zavarovanjih. V zavarovalniøtvu velja zakon
velikih øtevil, zato slovenske zavarovalnice revolucije na tem podroœju v
kratkem ne priœakujemo, razen œe bi se bistveno spremenil celoten sistem
zdravstvenega zavarovanja. 

8.2.3 Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 

Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini je dodatno zavarovanje, ki na
potovanju v tujini krije stroøke nujnega zdravljenja in stroøke prevoza do
klinike ali v domovino. Œe pacient potuje v tujino z namenom zdravljenja,
kot je to v primeru uveljavljanja pravic v okviru Direktive ali Uredbe (ES)
øt. 883/2004, so lahko kriti le stroøki, ki nastanejo kot posledica nenadnih
dogodkov, ki bi se zgodili na potovanju in niso povezani s samim
zdravljenjem. Nekatera zavarovanja eksplicitno izkljuœujejo povrnitev
stroøkov, œe je bilo potovanje naœrtovano z namenom zdravljenja. Tuje
zavarovalnice æe øirijo tovrstno ponudbo z dodatnimi kritji za moæne
nevarnosti, ki doletijo pacienta tudi v primeru potovanj v tujino z
namenom zdravljenja. Ponujajo jih preko posrednikov, ki organizirajo
tovrstna potovanja. Taki dodatni stroøki so na primer: 
• zamuda prevoznika, 
• odpoved potovanja, 
• izguba dokumentov in denarja, 
• stroøki morebitnih odøkodninskih zahtevkov,
• nenaœrtovani stroøki bivanja zaradi zapletov, 
• stroøki pravne zaøœite, 
• stroøki prevodov,
• stroøki zaradi nezgode na potovanju,
• stroøki spremljevalca in podobno. 
Tovrstna zavarovanja v nobenem primeru ne morejo kriti neposrednih
stroøkov zdravljenja, zaradi katerega je pacient potoval v tujino, temveœ
krijejo le nenadne in nenaœrtovane dogodke, ki so povezani s potovanjem
in zdravljenjem.
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9 Sklep

Vsaka zdravstvena storitev æe sama po sebi predstavlja za pacienta
doloœeno tveganje. Ob morebitnem odhodu v tujino pacient tvega
dodatne stroøke zaradi razlik v cenah storitev, ki so v starih œlanicah EU v
povpreœju draæje, stroøke potovanja in bivanja, tvega tudi slabøe
komuniciranje zaradi nepoznavanja jezika in razliœnega kulturnega okolja.
Vse to ga lahko odvrne od tega, da bi koristil storitev v tujini, in napelje k
odloœitvi, da bo raje poœakal ali pa obiskal domaœo samoplaœniøko
ambulanto. Veœina bolnikov tudi ne bo æelela potovati na zdravljenje v
drugo dræavo, ker bi bili daleœ od druæine in prijateljev, ki predstavljajo v
œustvenem smislu najpomembnejøo podporo. Zaupljiv odnos zdravnik–
pacient se ponavadi vzpostavi v daljøem œasovnem obdobju, obœutek
bolnika, da morda v drugi dræavi ne bo deleæen enake pozornosti in skrbi
kot doma, je pomemben dejavnik, ki omejuje æelje po zdravljenju v tujini. 

Uœinki Direktive 2011/24/EU v veœini dræav verjetno ne bodo takojønji,
spremembe se bodo dogajale postopoma. Slovenski pacienti imajo v
okviru nacionalnega sistema zdravstvenega varstva in pod pogoji iz
Uredbe (ES) øt. 883/2004 krite stroøke naœrtovanega œezmejnega
zdravljenja, a z omejitvami in le na podlagi predhodno izdane odloœbe
ZZZS o napotitvi. Œe pacient izpolnjuje pogoje za kritje stroøkov
œezmejnega zdravstvenega varstva tako po Direktivi kot Uredbi (ES)
øt. 883/2004 in je uporaba slednje za pacienta ugodnejøa, ga bo moral
ZZZS na to opozoriti, saj so tveganja za dodatne stroøke pri koriøœenju
œezmejnih storitev na podlagi Uredbe bistveno manjøa.

Zaradi omenjenega je verjetno, da se bo Direktiva uporabljala v primerih,
ko pacient ne bo imel nobene druge boljøe moænosti, recimo pri daljøih
œakalnih dobah, ali ko bo v tujini deleæen zdravljenja, ki mu ga domaœa
dræava ne more nuditi, preprosto pa tudi takrat, ko pacient ne bo razumel
vseh moænih nevarnosti in bo nase prevzel celotno tveganje brez
zagotovila, da bo zdravljenje uspeøno in da bo dobil stroøke tudi
povrnjene.

Razlike v zdravstvenih sistemih bodo predstavljale dodaten omejevalni
dejavnik pri œezmejnih storitvah in poslediœno za zavarovanja za dodatne
stroøke. Eden od pomembnih vplivov Direktive bo, da bodo morale
Slovenija in druge œlanice natanœneje, predvsem pa razumljivo doloœiti
storitve in tudi cenike iz »koøarice pravic«, do katere so dræavljani
upraviœeni v okviru domaœega javnega zdravstvenega sistema. Zatem
bodo tudi zavarovalnice laæe razvile nove oblike zasebnih zdravstvenih
zavarovanj. Ne glede na naøteto bo v okviru obstojeœe slovenske
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zdravstvene ureditve pri povraœilu stroøkov œezmejnih zdravstvenih
storitev imelo pomembno vlogo obstojeœe dopolnilno zdravstveno
zavarovanje.

Veœje moænosti za razvoj in prodajo dodatnih zavarovanj za tveganja,
povezana z zdravljenjem v tujini, obstajajo zlasti v tistih dræavah EU,
kjer se œezmejne storitve uporabljajo pogosteje in kjer æe poteka
aktivnejøe œezmejno povezovanje nacionalnih institucij, izvajalcev in
plaœnikov zdravstvenih storitev. Tem procesom bomo v Sloveniji priœa v
naslednjih letih, potekali bodo postopoma, vzporedno s ponudbo in
povpraøevanjem pa se bodo tudi pri nas poveœevale moænosti za veœji
obseg tovrstnih zdravstvenih zavarovanj. 
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Trg zavarovalnih
storitev v Sloveniji in
Avstriji v obdobju finanœne
in gospodarske krize

doc. dr. Mojca Nekrep

Posledice finanœne in gospodarske krize so

zavarovalnice na slovenskem trgu prizadele bolj

kot zavarovalnice v sosednji Avstriji. Træni deleæi

petih najveœjih zavarovalnic se v primerjavi z

obdobjem pred krizo v œasu njenega trajanja

niso bistveno spremenili niti v Sloveniji niti v

Avstriji. Zaradi vpliva slabih gospodarskih

razmer na prebivalstvo soupadle predvsem

premije v skupini æivljenjskih zavarovanj.

Zavarovalnice v Sloveniji od leta 2009 beleæijo

izrazito zniæanje obraœunane kosmate premije

æivljenjskih zavarovanj, medtem ko obraœunane

kosmate premije premoæenjskih zavarovanj

dosegajo minimalne pozitivne stopnje rasti.

Avstrija se je sooœila z velikim zmanjøanjem

premije æivljenjskih zavarovanj øele leta 2011,

premija premoæenjskih zavarovanj pa tekom let

naraøœa z 2- do 3-odstotno stopnjo rasti.

Izplaœane zavarovalnine premoæenjskih

zavarovanj so na obeh trgih zelo odvisne od

naravnih nesreœ in nihajo glede na posamezno

leto. Trend zavarovalnin æivljenjskih zavarovanj

v obeh dræavah strmo naraøœa. 

The consequences of the financial and economic

crisis have affected insurance companies in the

Slovenian market to a greater extent than in the

Austrian market. In the period prior to and during

the crisis, the market shares of the five largest

Povzetek:

Summary:

3
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insurance companies in Slovenia and Austria have not changed

significantly. However, consequences of poor economic conditions

have led to a premium decline in life insurance. Since 2009,

insurance companies in Slovenia have recorded a sharp fall 

in life insurance premiums, while non-life premiums have achieved

minimum positive growth. Austria was faced with a large drop 

in life insurance premiums in 2011, while non-life premiums have

increased over the years with a 2-3% growth rate. Paid claims 

in non-life insurance in both markets largely depend on natural

disasters, and thus vary from year to year. The trend for claims 

in life insurance is increasing in Slovenia and Austria.

1 Uvod

Zaœetki aktualne globalne finanœne in gospodarske krize segajo v poletje
leta 2007, ko je v ZDA poœil nepremiœninski balon. Kriza se je razøirila v
Evropo in zajela ves svet, njene posledice pa smo leta 2008 zaœutili tudi v
Sloveniji. Drastiœno spremenjene razmere na finanœnih trgih so privedle
do zmanjøanja kreditne sposobnosti bank, to pa je zelo poslabøalo
poslovanje podjetij in finanœno situacijo prebivalstva. 

Dejstvo je, da se gospodarsko najrazvitejøe in najbogatejøe dræave sooœajo
z najglobjo recesijo po krizi v 30. letih prejønjega stoletja. Nepremiœninski
balon je rasel v realnem sektorju gospodarstva, dodatno ga je napihoval
finanœni sektor. Pok nepremiœninskega balona je povzroœil krizo v
finanœnem sektorju, ki se je razøirila v gospodarsko recesijo. Posledice so
najbolj vidne v niæji gospodarski rasti, zniæanju cen nepremiœnin, padanju
borznih teœajev in zmanjøanju kreditne sposobnosti. Vse navedeno je
omajalo zaupanje potroønikov in vplivalo na to, da vse manj troøijo.

2 Vpliv krize na gospodarsko rast, inflacijo

in brezposelnost v Sloveniji in Avstriji 

V slovenskem gospodarstvu prevladujejo storitvene dejavnosti, ki ustvarijo
pribliæno 68 % dodane vrednosti. Proizvodni sektor, ki ustvari pribliæno 
25 % BDP, je preteæno usmerjen v izvoz. Œeprav deleæ proizvodnih
dejavnosti upada, so v gospodarstvu øe zmeraj relativno zelo pomembne.
V gradbeniøtvu se ustvari pribliæno 6 % dodane vrednosti, medtem ko v
kmetijstvu le 2,5 %, pri œemer je trend izrazito negativen.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 258
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V Sloveniji so æe v zaœetku leta 2008 tako pravne kot fiziœne osebe

obœutile padec vrednosti kapitalskih naloæb na organiziranih trgih

vrednostnih papirjev, ko se je finanœna kriza jeseni istega leta zaostrila, 

pa so se za slovenske banke ekstremno poslabøali pogoji pridobivanja

sredstev na mednarodnem finanœnem trgu. Banke so zaostrile kreditne

standarde in zmanjøevale kreditno aktivnost, ki je zaradi zniæanja na zelo

nizko raven predstavljala prvi naœin prenosa finanœne krize v Slovenijo.

Zmanjøevanje tujega povpraøevanja je pomenilo drugi naœin prenosa

finanœne krize v Slovenijo; prehajanje finanœne krize v gospodarsko v

dræavah glavnih gospodarskih partneric Slovenije pa je prizadelo realni

sektor. Podjetja so zaœela intenzivneje prilagajati tekoœe poslovanje, kar se

je odraæalo z izrazitim zniæanjem industrijske proizvodnje, izvozom blaga

in padcem kazalnika gospodarske klime. Ob tem se je zelo zmanjøala

aktivnost v gradbeniøtvu. Prebivalstvo je zaœelo odlagati nakupe poltrajnih

dobrin in tudi nepremiœnin. Gospodarska kriza se je ob koncu leta 2008

razøirila na celotno gospodarstvo (Banka Slovenije 2009, str. 57–58).

Realna stopnja rasti BDP je v Sloveniji leta 2008 znaøala 3,4 %, pri œemer je

bila kar za polovico niæja v primerjavi z letom 2007, ko je bilo gospodarstvo

øe v razcvetu in je bila gospodarska rast kar 7-odstotna. Leta 2009 se je

realni BDP zmanjøal za 7,8 %, medtem ko se je leto pozneje gospodarska

aktivnost nekoliko okrepila (1,2 %), vendar manj kot v povpreœju obmoœja

dræav œlanic EU (2,1 %). Za okrevanje v letu 2010 je bilo kljuœno poveœanje

izvoza, ki kljub krepitvi ni raslo tako hitro kot povpraøevanje na tujih trgih.

Leta 2011 je gospodarska rast ponovno upadla, pri œemer je znaøala le 0,6

%, kar je precej manj, kot je bilo povpreœje v 27 œlanicah EU (1,5 %). Leto

2012 je zaznamovala negativna stopnja rasti BDP tako v Sloveniji (-2,3 %)

kot v EU (-0,3 %), napovedi za prihajajoœe obdobje pa so za Slovenijo

pozitivne øele za leto 2014, ko naj bi stopnja rasti znaøala skromnih 0,7 %

(v EU-27 je napovedana 1,6-odstotna rast).

Tudi v Avstriji tako kot v vseh razvitih in sodobnih gospodarstvih

prevladujejo storitvene dejavnosti, s katerimi dræava ustvari pribliæno 70 %

BDP. Slabih 30 % BDP predstavlja proizvodni sektor in manj kot 2 %

kmetijstvo in gozdarstvo. Najpomembnejøe gospodarsko gonilo so mala in

srednje velika podjetja: od veœ kot 300.000 podjetij v proizvodni in

storitveni dejavnosti jih kar 99,6 % spada v kategorijo malih in srednje

velikih podjetij; v le pribliæno 1.400 podjetjih je veœ kot 250 zaposlenih.

Avstrijska podjetja imajo povpreœno manj kot 10 zaposlenih. Mala in

srednje velika podjetja skupaj zaposlujejo dve tretjini vseh zaposlenih in

proizvedejo kar 50 % BDP (Statistics Austria 2012, str. 48).
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Avstrija je v letu 2007, ko je v Evropi øe vladala konjunktura, dosegala 3,7-
odstotno gospodarsko rast. Leto zatem se je vpliv finanœne in gospodarske
krize æe odrazil na avstrijskem gospodarstvu, realna stopnja BDP je
znaøala 1,4 %. Leta 2009, ko je celotno evropsko gospodarstvo najbolj
obœutilo posledice krize, se je gospodarska rast v primerjavi z letom 2008
zniæala za 3,8 %, padec BDP pa je bil za pol odstotne toœke niæji od
povpreœja EU-27. Leta 2010 je Avstrija beleæila enako stopnjo gospodarske
rasti, kot je bilo povpreœje EU (2,1 %), leta 2011 je evropsko povpreœje
presegla (2,7 %), prav tako ga je presegla leta 2012, ko je Evropa beleæila
zmanjøanje BDP za 0,3 %, Avstrija pa je izkazovala pozitivno rast v viøini
0,8 %.Tudi napovedi za prihajajoœa leta so pozitivne in nekoliko viøje od
evropskega povpreœja, a æal ne kaæejo hitrega gospodarskega oæivljanja.
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1
&language=en&pcode=tec00115). Leta 2012 se je tudi Avstriji zniæala
bonitetna ocena, ki je bila do takrat ocenjena s trojnim A (http://www.
dnevnik.si/svet/leto-2012-evro-prezivel-a-zdravljenje-bo-se-trajalo).

Tabela 1: Realna stopnja rasti BDP v Sloveniji, Avstriji in EU

(povpreœje 27 dræav œlanic) v % 

Opomba: vrednosti, oznaœene z *, so predvidene.
Vir: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=

1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115.

Povpreœna stopnja inflacije v Sloveniji, merjena s HICP (Harmonised

Index of Consumer Prices), je bila vseh letih v obdobju od 2007do 2010
viøja od evropskega povpreœja, leta 2011 je bila niæja, leta 2012 je
povpreœje 27 œlanic EU presegala, prav tako pa so napovedi za leto 2013
viøje, kot naj bi bilo evropsko povpreœje. Temeljni razlog za poviøano
stopnjo inflacije v preteklem in letoønjem letu so cene energentov,
predvsem nafte. Na viøjo inflacijo prav tako vpliva visoka rast cen hrane,
viøje cene nekaterih javnih storitev in troøarine.

Osnovna inflacija1 je v Sloveniji æe tri leta niæja kot v evrskem obmoœju.
Razlika izhaja predvsem iz øibkejøe potroønje gospodinjstev in omejevanja
stroøkovnih pritiskov, ki so potrebni za izboljøanje konkurenœnosti.
Upadanje domaœe potroønje se odraæa v stopnji osnovne inflacije, saj
omejuje trgovce pri zviøevanju cen. Razlog za nizko osnovno inflacijo je

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Slovenija 7,0 3,4 -7,8 1,2 0,6 -2,3 -2,0* 0,7*
Avstrija 3,7 1,4 -3,8 2,1 2,7 0,8 0,7* 1,9*
EU (27) 3,2 0,3 -4,3 2,1 1,5 -0,3 0,1* 1,6*

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 260

1 Osnovna inflacija se meri z najoæjim kazalnikom: HICP brez cen energentov, hrane, alkohola in tobaka.
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predvsem v øibki gospodarski aktivnosti. Dejstvo je, da je zaradi
zniæanega celotnega povpraøevanja v dræavi, gospodarska rast niæja od
potencialno mogoœe. Realni dohodek gospodinjstev se je namreœ zniæal in
se øe zniæuje, prav tako pa je upadlo njihovo zaupanje, kar poslediœno
vpliva na zniæanje potroønje in poviøanje varœevanja (Banka Slovenije
2012, str. 57–58).

Povpreœna stopnja inflacije v Avstriji, merjena s HICP, je bila v obdobju od
leta 2007 do 2010 primerljiva z evropskim povpreœjem, odstopanja so
znaøala le nekaj stotink odstotne toœke. V zadnjih øestih letih je bila
inflacija najniæja leta 2009 (0,41 %), nizka je bila tudi leta 2010 (1,69 %),
medtem ko se je v letu 2011 moœno poveœala (3,55 %) in je bila tudi za
0,83 odstotne toœke viøja od evropskega povpreœja. Razlog za visok dvig
inflacije v letu 2011 je bil predvsem v podraæitvi surovin (Österreichische
Nationalbank 2011, str. 11). Leta 2012 se je povpreœna inflacija zniæala na
2,57 %, a je bila kljub temu za 0,08 odstotne toœke viøja od povpreœja 27
œlanic EU. Inflacija, viøja od evropskega povpreœja, je napovedana tudi za
leto 2013. Razlogi zanjo so v viøjih stroøkih bivanja in draæjih energentih
(nafta, plin, elektrika), k viøji inflaciji pa prispeva tudi porast cen hrane
(Österreichische Nationalbank 2012, str. 75).

Tabela 2: Povpreœna stopnja inflacije v Sloveniji, Avstriji in EU

(povpreœje 27 dræav œlanic) v %, merjena s HICP 

Opomba: vrednosti, oznaœene z *, so predvidene.
Vir: http://www.inflation.eu/inflation-rates/hicp-inflation-2013.aspx.

Stopnja brezposelnosti2 se je v Sloveniji v obdobju od zaœetka finanœne in
gospodarske krize do zdaj izrazito poviøala, in sicer s 4,2 % v letu 2007 na
10,0 % v letu 2012. Tudi napovedi za leti 2013 in 2014 niso niœ bolj
optimistiœne, stopnja brezposelnosti ostaja na enaki ravni. V primerjavi s
povpreœjem 27 œlanic EU je bila brezposelnost do leta 2010 niæja, po letu
2011 pa se je temu povpreœju, ki znaøa dobrih 10 %, zelo pribliæala.

Brezposelnost je v Avstriji med najniæjimi v Evropi in je v obdobju od leta
2007 do 2012 ostala na pribliæno enaki ravni. Najniæja je bila leta 2008
(3,8 %), najviøja pa leto zatem (4,8 %), ko so bile posledice krize
najizrazitejøe. Leta 2012 (4,7 %) je stopnja brezposelnosti pribliæala tisti iz

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Slovenija 3,75 5,55 0,87 2,10 2,09 2,81 2,83*
Avstrija 2,20 3,23 0,41 1,69 3,55 2,57 2,82*
EU (27) 2,14 3,30 0,30 1,62 2,72 2,49 1,97*
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leta 2009,
pri œemer je ta odstotek øe vedno za veœ kot polovico niæji od stopnje
brezposelnosti v Sloveniji in od evropskega povpreœja. Tudi napovedi za
leti 2013 in 2014 kaæejo postopno upadanje stopnje brezposelnosti.

Tabela 3: Stopnja brezposelnosti v Sloveniji, Avstriji in EU

(povpreœje 27 dræav œlanic) v %

Opomba: vrednosti, oznaœene z *, so predvidene.
Vir: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/

Unemployment_statistics.

Velika teæava, s katero se Slovenija sooœa ob precejønjem padcu realnega
BDP, visoki stopnji brezposelnosti in viøji povpreœni stopnji inflacije v
primerjavi s povpreœjem EU je zelo visoka plaœilna nedisciplina. Plaœilna
nesposobnost pravnih in tudi fiziœnih oseb se iz leta v leto poveœuje,
naraøœata øtevilo plaœilno nesposobnih in viøina dolgov. Leta 2012 je bilo
najveœ kratkoroœnih neplaœnikov v trgovini in gradbeniøtvu, najviøje
povpreœne dnevne zneske dospelih neporavnanih obveznosti na pravno
osebo pa so izkazovale finanœne institucije, zavarovalnice, nepremiœninski
posredniki in gradbena podjetja. Zaradi plaœilne nesposobnosti se je leta
2012 poveœalo øtevilo izbrisanih poslovnih subjektov iz sodnega registra.
Kratkoroœna plaœilna nesposobnost poslovnih subjektov ponavadi pomeni
prvi korak k dolgoroœni plaœilni nesposobnosti, zato so bili v lani zaœetih
steœajnih postopkih predvsem poslovni subjekti iz dejavnosti trgovine,
gradbeniøtva in predelovalnih dejavnosti (UMAR 2013, str. 11).

Gospodarska rast v Avstriji je zmerna, trg dela stabilen, stopnja
brezposelnosti pa najniæja v Evropi. Razlog za tako dobre rezultate je
predvsem v odprtosti gospodarstva, saj dræava kar 60 % BDP ustvari z
izvozom, najveœ v Nemœijo, precej pa tudi v dræave vzhodne in srednje
Evrope. Pomemben dejavnik, ki prispeva k stabilni rasti avstrijskega
gospodarstva, je tudi turizem. Plaœilna sposobnost v dræavi ne za pravne
ne za fiziœne subjekte ne predstavlja problema, saj je plaœilna morala na
ustrezno visoki ravni. Pomembna prednost avstrijskega gospodarstva v
mednarodnem okolju je prav tako visoka pravna varnost. Obseg kreditov
v avstrijskih bankah se je v zadnjih letih sicer minimalno poveœal, a
podjetij ni prizadel kreditni krœ, veliko jih je tako uspeønih, da se
posluæujejo preteæno lastnega financiranja (Vaupotiœ 2012, str. 4–6).

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Slovenija 4,2 4,4 5,9 7,3 8,2 10,0 9,8* 10,0*
Avstrija 4,4 3,8 4,8 4,4 4,2 4,7 4,3* 4,2*
EU (27) 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 10,7 11,1* 10,7*

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 262
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Œeprav se je finanœna in gospodarska kriza dotaknila tudi Avstrije, pa se
dræava spoprijema z drugaœno veliko teæavo, in sicer z demografskimi
spremembami, ki se kaæejo v izrazitem staranju prebivalstva. Nadaljevanje
krize se odraæa v spodbujevalni denarni politiki, ki æe peto leto vzdræuje
nizke obrestne mere. Rast kapitalskih trgov se s tovrstnimi ukrepi omejuje,
kar onemogoœa ublaæitev demografskih teæav. V Avstriji æivi pribliæno 
8,3 milijona prebivalcev, rodnost je nizka, trend staranja prebivalstva pa
izrazit. Veœ kot 67 % prebivalcev je starih od 15 do 64 let, najveœja
starostna skupina, rojena v obdobju od leta 1950 do 1965, bo delovno
dobo zakljuœila v nekaj letih. Deleæ upokojencev se bo obœutno poviøal,
saj bo pribliæno 665.000 Avstrijcev starih od 60 do 65 let (ta øtevilka je
zdaj za 200.000 niæja). Avstrijci v povpreœju æe sedaj preæivijo v pokoju 
23 let, øtevilo prejemnikov socialnih transferjev se øe naprej poveœuje,
medtem ko øtevilo njihovih plaœnikov vztrajno upada
(Versicherungsverband Österreich 2012, str. 8).

Posledice poslabøanih gospodarskih razmer, niæje rasti BDP, inflacijskih
pritiskov, poviøane brezposelnosti, øiritve plaœilne nesposobnosti in
steœajev podjetij v Sloveniji ter negativnih demografskih trendov v Avstriji
se v obeh dræavah odraæajo tudi na trgu zavarovalniøkih storitev.
Negativni uœinki so v Sloveniji izrazitejøi kot v Avstriji, saj se naøa dræava
ni nikoli doslej resno ukvarjala s strateøkim usmerjanjem razvoja
gospodarstva, medtem ko je strategija razvoja Avstrije ves œas usmerjena k
zboljøevanju uspeønosti dræave. 

3 Trg zavarovalnih storitev v Sloveniji

Slovenski finanœni sektor se od nastanka svetovne finanœne in
gospodarske krize sooœa z zaostrovanjem razmer, pri œemer se zaostanek
v primerjavi s povpreœjem EU poveœuje. Najmanjøi je razvojni zaostanek
med finanœnimi storitvami na podroœju zavarovalniøtva, a slovenski trg
zavarovalniøkih storitev se v evropskem merilu kljub temu uvrøœa med
srednje razvite trge.

3.1 Zavarovalne druæbe na slovenskem
zavarovalnem trgu

Na slovenskem zavarovalnem trgu je leta 2012 poslovalo 15 zavarovalnic
(od tega 7 kompozitnih in 8 specializiranih), 4 podruænice zavarovalnic s
sedeæem v EU in 2 pozavarovalnici. Dejstvo je, da so za slovenski
zavarovalni prostor øe vedno znaœilne kompozitne zavarovalnice, s œimer
se Slovenija uvrøœa med manjøino œlanic Evropske unije, v katerih tovrstne
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zavarovalnice øe obstajajo. Slovenski zavarovalni trg je poseben tudi v
tem, da na njem øe vedno prevladuje domaœe lastniøtvo, saj je kar 
9 zavarovalnic v veœinski domaœi lasti.

Dejstvo je, da kriza ni vplivala na øtevilo zavarovalnic in njihovih
podruænic, ki delujejo v Sloveniji. Likvidnostne teæave, ki so posledica
plaœilne nediscipline zavarovancev na slovenskem trgu, zavarovalnice
reøujejo sproti. Kljub sooœanju s tovrstnimi teæavami pa nobena
zavarovalnica ni bila izpostavljena nevarnosti steœaja, prav tako nobena ni
bila deleæna procesa konsolidacije. V primerjavi z bankami so
zavarovalnice na slovenskem trgu v veliko boljøem poloæaju.

3.2 Træni deleæi zavarovalnic

Najveœji træni deleæ v Sloveniji dosega Zavarovalnica Triglav.
Zavarovalnica, ki dominira na trgu æe od ustanovitve, z razvojem
slovenskega zavarovalnega trga in ob vstopanju novih zavarovalnih
subjektov poœasi, vendar kontiniurano izgublja svoj træi deleæ. Leta 2003 je
dosegala 42,6-odstotni skupni træni deleæ, na podroœju premoæenjskih
zavarovanj, razen zdravstvenih, pa je njen træni deleæ znaøal kar 58,6 %.
Na podroœju æivljenjskih zavarovanj je dosegala 50,2-odstotni træni deleæ.
Leta 2009 je skupni træni deleæ Zavarovalnice Triglav (vkljuœno z
zdravstvenimi zavarovanji) znaøal 41,7 %, na podroœju premoæenjskih
zavarovanj je dosegla 52-odstotni træni deleæ, na podroœju æivljenjskih
zavarovanj 41,8-odstotni træni deleæ.  Leta 2010 je zavarovalnica na raœun
zviøanja trænega deleæa zdravstvenih zavarovanj s 16,1 % na 17,7 % v
skupini zdravstvenih zavarovanj minimalno, tj. za 0,1 odstotne toœke,
poviøala skupni træni deleæ. Træni deleæ æivljenjskih zavarovanj je
zavarovalnici upadel za 1,6 odstotne toœke. Tudi leta 2011 je
Zavarovalnica Triglav poviøala træni deleæ na podroœju zdravstvenih
zavarovanj, in sicer za 1 odstotno toœko, medtem ko je na podroœju
æivljenjskih zavarovanj izgubila 0,9 odstotne toœke. V skupnem trænem
deleæu je izgubila kar 2,1 odstotne toœki (leta 2011 je znaøal 39,7 %), 
in sicer predvsem na raœun premoæenjskih zavarovanj (1,5-odstotno
zniæanje trænega deleæa).

Drugi najveœji træni deleæ v skupini premoæenjskih in æivljenjskih
zavarovanj dosega Zavarovalnica Maribor. V zadnjih treh letih se je træni
deleæ premoæenjskih zavarovanj gibal od 19,4 % do 18, 5%, medtem ko se
je træni deleæ æivljenjskih zavarovanj v letu 2011 v primerjavi z letom 2009
poveœal za 1,6 odstotne toœke. Zavarovalnica ne træi zdravstvenih
zavarovanj. Skupni træni deleæ zavarovalnice dosega okrog 13,5 %.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 264
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Zavarovalna druæba Adriatic Slovenica dosega v skupini premoæenjskih
zavarovanj tretji najveœji træni deleæ, ki je v obdobju od leta 2009 do 2011
znaøal od 14,3 % do 15,0 %. Zavarovalnici pripada kar dobrih 23 %
trænega deleæa v skupini zdravstvenih zavarovanj (vodilni træni deleæ
zdravstvenih zavarovanj obvladuje Vzajemna zdravstvena zavarovalnica:
leta 2011 je znaøal 57,9 %). Træni deleæ v skupini æivljenjskih zavarovanj se
je v obdobju od leta 2009 do 2011 zniæal za 0,4 odstotne toœke oziroma je
leta 2011 znaøal le øe 2,5 %. Œe podatek primerjamo z letom 2003, ko sta
na trgu delovali øe dve loœeni zavarovalni druæbi (Adriatic, zavarovalna
druæba in Slovenica, zavarovalniøka hiøa), ugotovimo, da se je træni deleæ
æivljenjskih zavarovanj zavarovalnici zmanjøal kar za 5,6 %. Ob tem
moramo opozoriti tudi na visok deleæ æivljenjskih zavarovanj
zavarovalnice KD Æivljenje (12,2 % v 2011), ki je prevzela træenje
æivljenjskih zavarovanj finanœne skupine KD, s katero je kapitalsko
povezana tudi zavarovalnica Adriatic Slovenica.

Zavarovalnica Generali je v obdobju od leta 2003 do 2011 poveœala svoj
træni deleæ na slovenskem trgu za kar 2,75-krat. Træni deleæ vseh
zavarovanj znaøa øe vedno le 4,4 %, a se vsako leto nekoliko poviøa.
Zanimiv je podatek, da se zavarovalnici Generali poveœuje træni deleæ
hitreje kot zavarovalnici Tilia, ki je v letu 2011 dosegala zelo podoben
deleæ vseh zavarovanj na trgu, in sicer 4,0 %. Ne Generali zavarovalnica
ne Zavarovalnica Tilia ne træita zdravstvenih zavarovanj, njun træni deleæ
premoæenjskih zavarovanj znaøa dobrih 6 %, deleæ æivljenjskih zavarovanj
je v Generali zavarovalnici (3,8 %) v primerjavi z Zavarovalnico Tilia
(2,0 %) nekoliko viøji.

V Tabeli 4 so prikazani træni deleæi petih najveœjih zavarovalnic na
slovenskem trgu v letih 2003, 2009, 2010 in 2011.
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Tabela 4: Træni deleæi petih najveœjih zavarovalnic na slovenskem

trgu v letih 2003, 2009, 2010 in 2011

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor 2004:9; 2010:11; 2011:12; 2012:17.

4 Trg zavarovalnih storitev v Avstriji

V primerjavi s Slovenijo spada Avstrija med visoko razvite zavarovalne
trge. Na avstrijskem trgu deluje 139 zavarovalnic, ki so œlanice avstrijskega
zavarovalnega zdruæenja. Glede na pravno ureditev EU, ki dopuøœa vsem
dræavam œlanicam prost pretok zavarovalniøkih storitev, œe zavarovalnica v
posamezni dræavi pridobi registracijo nadzorne institucije za opravljanje

Leto

Træni deleæ

premoæenjskih

zavarovanj

(v %)

Træni deleæ

zdravstvenih

zavarovanj 

(v %)

Træni deleæ

æivljenjskih

zavarovanj 

(v %)

Træni 

deleæ vseh

zavarovanj

skupaj (v %)

Zavarovalnica Triglav3

2003 58,6 0 50,2 42,6
2009 52,0 16,1 41,8 41,7
2010 50,2 17,7 40,2 41,8
2011 48,7 18,7 39,3 39,7
Zavarovalnica Maribor

2003 17,5 0 17,8 13,3
2009 19,4 0 13,1 13,6
2010 18,4 0 13,8 13,4
2011 18,5 0 14,7 13,5
Adriatic Slovenica4

2003 15,9 18,3 8,1 14,8
2009 14,3 23,9 2,9 13,4
2010 14,7 23,8 2,7 13,4
2011 15,0 23,4 2,5 13,6
Generali

2003 1,7 0 3,3 1,6
2009 5,0 0 3,7 3,6
2010 6,1 0 3,5 4,1
2011 6,5 0 3,8 4,4
Zavarovalnica Tilia

2003 4,6 0 1,1 2,8
2009 6,0 0 2,1 3,7
2010 6,2 0 2,0 3,8
2011 6,8 0 2,0 4,0

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 266

3 Skupina Zavarovalnica Triglav træi zdravstvena zavarovanja v okviru druæbe Triglav, zdravstvena zavarovalnica,
d.d., premoæenjska in æivljenjska zavarovanja pa v okviru druæbe Zavarovalnica Triglav, d.d.

4 V letu 2003 sta bili zavarovalnici Adriatic, zavarovalna druæba, d.d. in Slovenica, zavarovalniøka hiøa, d.d. loœeni
pravni osebi.
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zavarovalnih poslov, se je marsikatera avstrijska zavarovalnica odloœila za
poslovanje in træenje zavarovalnih produktov na mnogih srednjeevropskih
trgih. 

4.1 Zavarovalne druæbe na avstrijskem
zavarovalnem trgu

Avstrijsko zavarovalno zdruæenje VVO (Verband der
Versicherungsunternehmen Österreichs) ima trenutno 139 œlanov, med
katerimi je 124 rednih in 15 izrednih. Med rednimi œlani jih ima 107 svoj
sedeæ v Avstriji, 17 jih je podruænic tujih zavarovalnic, 15 pa jih opravlja
dejavnost zavarovalniøtva v okviru prostega pretoka zavarovalniøkih
storitev med posameznimi dræavami œlanicami EU. Leta 2011 so
zavarovalnice, ki imajo v Avstriji dovoljenje za opravljanje dejavnosti, na
domaœem trgu ustvarile 16,454 milijarde kosmate obraœunane premije
(http://www.vvo.at/mitgliederstruktur.html).

4.2 Træni deleæi zavarovalnic

Med zavarovalniøkih skupinami v Avstriji je vodilna v skupnem trænem
deleæu Wiener Städtische (leta 2011 je znaøal njen træni deleæ 24,48 %).
Skupina tekom let poveœuje svoj træni deleæ na podroœju premoæenjskih in
æivljenjskih zavarovanj. Træni deleæ premoæenjskih zavarovanj se je od leta
2004 do 2011 poviøal za 2,5 odstotne toœke, træni deleæ æivljenjskih
zavarovanj pa za kar 5,7 odstotne toœke. Træni deleæ zdravstvenih
zavarovanj se je v enakem obdobju zniæal za odstotno toœko.

Skupina UNIQA zavzema na avstrijskem trgu drugi najveœji, pribliæno
22-odstotni træni deleæ v vseh zavarovanjih. Zavarovalnica dosega najveœji
træni deleæ v skupini zdravstvenih zavarovanj, ki je v zadnjih treh letih
znaøal okrog 48 %. Stabilen træi deleæ dosega tudi v skupini
premoæenjskih zavarovanj (17,9 %), opazimo pa lahko skromen upad
trænega deleæa æivljenjskih zavarovanj v obdobju od leta 2009 do 2011.
Træni deleæ æivljenjskih zavarovanj (20,7 %) se je leta 2011 zniæal na raven
iz leta 2004.

Skupina Generali v Avstriji prav tako ohranja svoj træni deleæ, ki je v letu
2011 znaøal 15,2 % za vsa zavarovanja skupaj. Zavarovalnici je leta 2011 v
primerjavi z letom 2004 upadel træni deleæ premoæenjskih zavarovanj za
3,3 odstotne toœke, za 0,2 odstotne toœke trænega deleæa je izgubila v
skupini zdravstvenih zavarovanj, medtem ko njen træni deleæ æivljenjskih
zavarovanj konstantno naraøœa in se je v obdobju od leta 2004 do 2011
poviøal za 3,8 odstotne toœke.
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Skupina Allianz je v obdobju od leta 2009 do 2011 dosegala pribliæno 8 %
trænega deleæa v vseh zavarovanjih, træni deleæ premoæenjskih zavarovanj
se je nekoliko zniæal, træni deleæ zdravstvenih zavarovanj malenkostno
poviøal, træni deleæ æivljenjskih zavarovanj pa je variiral od 8,3 do 7,8 %.
Skupni  træni deleæ skupine ERGO se je v obdobju od leta 2009 do 2011
zmanjøal za 1,4 odstotne toœke. Zavarovalnica je ohranila træni deleæ
premoæenjskih zavarovanj, ki je znaøal 0,6 %, a je izgubila 2,5 % trænega
deleæa æivljenjskih zavarovanj, medtem ko zdravstvenih zavarovanj ne træi.

Tabela 5: Træni deleæi petih najveœjih zavarovalniøkih skupin na

avstrijskem trgu v letih 2004, 2009, 2010 in 2011

Opomba: n. a. – not available; pomeni, da podatek ni razpoloæljiv.
Vir: Versicherungsverband Österreich 2005:23; 2010:83; 2011:93; 2012:106.

Leto

Træni deleæ

premoæenjskih

zavarovanj 

(v %)

Træni deleæ

zdravstvenih

zavarovanj

(v %)

Træni deleæ

æivljenjskih

zavarovanj 

(v %)

Træni deleæ

vseh

zavarovanj

skupaj (v %)

WienerStädtische

2004 20,0 20,9 22,1 21,0
2009 20,9 20,2 26,8 23,5
2010 20,7 20,0 28,4 24,1
2011 22,5 19,9 27,8 24,5
UNIQA

2004 17,4 50,1 20,7 22,0
2009 17,7 48,6 22,1 22,7
2010 17,9 48,3 21,9 22,7
2011 17,9 48,0 20,7 22,2
Generali

2004 20,4 13,8 9,8 15,0
2009 17,8 13,4 12,0 14,8
2010 17,5 13,5 12,4 14,8
2011 17,1 13,6 13,6 15,2
Allianz

2004 13,4 2,4 5,9 9,1
2009 11,3 2,7 6,5 8,3
2010 11,1 2,8 5,6 7,8
2011 11,0 2,9 6,2 8,2
ERGO Austria

2004 n.a. n.a. n.a. n.a.
2009 0,6 0 12,2 5,8
2010 0,6 0 10,8 5,1
2011 0,6 0 9,7 4,4

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 268
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5 Primerjava zavarovalnih premij,
zavarovalnin in økodnega rezultata na
slovenskem in avstrijskem trgu

5.1 Obseg zavarovalnih premij v bruto domaœem
produktu Slovenije

Slovensko zavarovalniøtvo je od osamosvojitve Slovenije do nastanka
svetovne finanœne in gospodarske krize intenzivno raslo, stopnja rasti je
celo presegala stopnjo rasti BDP. V letih od 2005 do 2008 se je obseg
zavarovalnih premij hitro poveœeval, vendar je njihov deleæ v BDP5 ob
visoki gospodarski rasti ostajal na ravni okoli 5,5 %. Leta 2009, ko je
Slovenija æe moœno obœutila posledice gospodarske krize, se je rast
obsega premij upoœasnila, a se je zaradi izrazitega zniæanja gospodarske
rasti deleæ premije v BDP poveœal na 5,9 %. Umirjena rast obsega
zavarovalnih premij je sledila tudi  leta 2010, zato je ob nizki rasti BDP
relativni obseg premij ostal na ravni 5,9 %. Razlog za nizko rast zavarovanj
v letu 2010 je izhajal iz premoæenjskih zavarovanj, saj se je njihov obseg
prviœ v zgodovini slovenskega zavarovalniøtva zniæal (za 0,31 %). 
K zniæanju obsega premij premoæenjskih zavarovanj so najbolj prispevale
niæje premije iz naslova zavarovanja odgovornosti pri uporabi motornih
vozil kot odraz moœne konkurence v tej zavarovalni vrsti. Obseg premij
æivljenjskih zavarovanj se je po 1,96-odstotnemu zniæanju  leta 2009 v letu
2010 ponovno poveœal, in sicer za 4,11 %. Leta 2011 se je deleæ
zavarovalne premije v BDP zniæal na 5,8 %, pri œemer se je glede na leto
2010 zniæal tudi obseg zavarovanj. Zavarovalnice so leta 2011 utrpele 
2,82 % niæji obseg obraœunane premije æivljenjskih zavarovanj, ki se je leto
zatem øe dodatno zniæal za 9,13 %. Leta 2012 so premije æivljenjskih
zavarovanj presegale obseg premij æivljenjskih zavarovanj iz leta 2006 le
za dobrih 7 %. Tudi deleæ zavarovalne premije v BDP se je leta 2012
zniæal, in sicer na 5,7 %. Razlog je predvsem v zmanjøanem obsegu
obraœunane zavarovalne premije æivljenjskih zavarovanj, deloma pa v 
2-odstotnem nominalnem padcu BDP (UMAR 2012, str. 120–121).
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5 Deleæ kosmate obraœunane premije v BDP je sploøno priznani pokazatelj zavarovalne dejavnosti, imenuje se tudi
zavarovalna gostota ali zavarovalna penetracija.
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Tabela 6: Obseg in rast zavarovalne premije premoæenjskih in

æivljenjskih zavarovanj v Sloveniji

Vir: Slovensko zavarovalno zdruæenje, 2012, str. 4–5; 2013.

Graf 1: Obseg zavarovalne premije premoæenjskih in æivljenjskih

zavarovanj v Sloveniji

Podatki iz Tabele 6 in Grafa 1 kaæejo, da se je rast obsega zavarovalnih
premij v letih 2009 in 2010 moœno upoœasnila, leta 2011 je bila celo
negativna, negativni trend pa se je nadaljeval tudi  leta2012. K zmanjøanju
obsega zavarovalnih premij v letu 2012 je prispeval veœ kot 9-odstotni
padec premije æivljenjskih zavarovanj v primerjavi z letom 2011 in zelo
nizka stopnja rasti (0,21 %) premij premoæenjskih zavarovanj.

V primerjavi z evropskim povpreœjem je Slovenija v letih 2010 in 2011
dosegla deleæ zavarovalne premije v BDP v viøini dobrih dveh tretjin
evropskega povpreœja – to je leta 2010 znaøalo 8,2 % in leta 2011 upadlo
na 7,6 %. S 5,8-odstotnim oziroma 5,9-odstotnim deleæem premije v BDP
se Slovenija uvrøœa med vzhodnoevropske dræave z najviøjo stopnjo
gostote, s œimer se naøa dræava umeøœa tik pred Øpanijo in Avstrijo.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 270

2005 1.084.334 5,49 464.834 8,35 % 1.549.167 6,33
2006 1.184.649 9,25 540.655 16,31 % 1.725.304 11,37
2007 1.284.714 8,45 609.266 12,69 % 1.893.980 9,78
2008 1.376.307 7,13 642.653 5,48 % 2.018.960 6,60
2009 1.442.834 4,83 630.089 -1,96 % 2.072.923 2,67
2010 1.438.329 -0,31 656.013 4,11 % 2.094.342 1,03
2011 1.453.967 1,09 637.544 -2,82 % 2.091.511 -0,14
2012 1.457.069 0,21 579.356 -9,13 % 2.036.425 -2,63
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Majhen zaostanek za evropskim povpreœjem je posledica nadpovpreœnega
deleæa premij premoæenjskih zavarovanj, med katerimi prevladujejo
zdravstvena in avtomobilska. Deleæ premij premoæenjskih zavarovanj v
BDP se v Sloveniji giblje okoli 4 %, pri œemer je leta 2010 znaøal 4,0 %,
leta 2011 in 2012 4,1 %, medtem ko je bilo evropsko povpreœje 3,2 % v
letu 2010 in 3,1% v letu 2011. Slovenija vseeno øe vedno precej zaostaja
za evropskim povpreœjem po deleæu premij æivljenjskih zavarovanj, ki je
leta 2010 znaøal le 1,8 %, se leta 2011 zniæal na 1,7 % in leta 2012 ostal na
enaki ravni (povpreœni deleæ premij æivljenjskih zavarovanj v EU je znaøal
5,0 % v letu 2010 in 4,5 % v letu 2011). Razloga za tako nizek deleæ
æivljenjskih zavarovanj sta predvsem slaba razvitosti slovenskega
zavarovalnega trga æivljenjskih zavarovanj in øe vedno nizek obseg
varœevanja za starost (Insurance Europe 2013, str. 15–30).

5.2 Obseg zavarovalnih premij v bruto domaœem
produktu Avstrije

Kosmata zavarovalna premija, ki so jo zavarovalnice na avstrijskem trgu
obraœunale v obdobju od leta 2005 do 2011, je na letni ravni od 8- do 
10-krat presegala letno kosmato obraœunano premijo zavarovalnic na
slovenskem trgu. Skupna premija je v Avstriji konstantno naraøœala po zelo
zmerni stopnji okoli 2 % vse do leta 2011, ko je posledice gospodarske
krize obœutila tudi zavarovalniøka dejavnost. Skupna zavarovalna premija
se je v primerjavi z letom 2010 zmanjøala za 1,73 %, in sicer na raœun
æivljenjskih zavarovanj, ki so utrpela kar 7,47-odstotni padec premije. 

Tabela 7: Obseg in rast zavarovalne premije premoæenjskih in

æivljenjskih zavarovanj v Avstriji

Vir: Versicherungsverband Österreich 2012, str. 103.
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2005 8.171.000 4,65 7.124.000 15,56 15.295.000 9,46
2006 8.405.000 2,86 7.183.000 0,83 15.588.000 1,92
2007 8.667.000 3,12 7.206.000 0,32 15.873.000 1,83
2008 8.852.000 2,13 7.362.000 2,16 16.214.000 2,15
2009 8.999.000 1,66 7.416.000 0,73 16.415.000 1,24
2010 9.191.000 2,13 7.552.000 1,83 16.743.000 2,00
2011 9.466.000 2,99 6.988.000 -7,47 16.454.000 -1,73
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Graf 2: Obseg zavarovalne premije premoæenjskih in æivljenjskih

zavarovanj v Avstriji

Avstrija dosega v primerjavi s Slovenijo le malenkostno niæjo stopnjo
zavarovalne gostote. Deleæ zavarovalne premije v BDP je tako v Avstriji
znaøal leta 2010 5,8 % in se leta 2011 zniæal na 5,7 %. Razlike med Avstrijo
in Slovenijo se pojavljajo predvsem pri deleæu zavarovalne premije v BDP
iz naslova zdravstvenih zavarovanj v prid Sloveniji in pri deleæu
zavarovalne premije æivljenjskih zavarovanj v BDP v prid Avstriji.
Zavarovalna gostota zdravstvenih zavarovanj znaøa v Avstriji dobrih 0,5 %,
v Sloveniji pa kar 1,2 %. Zavarovalna gostota æivljenjskih zavarovanj znaøa
v Avstriji okrog 2,5 %, v Sloveniji le pribliæno 1,7 % (Insurance Europe
2013, str. 15–30).

5.3 Povpreœna zavarovalna premija na osebo
v Sloveniji

Primerjava podatkov o povpreœni premiji na osebo med Slovenijo in
povpreœjem EU kaæe, da je skupna povpreœna premija v Sloveniji v
obdobju od leta 2005 do 2008 zmerno naraøœala. V letu 2009, ko so se
posledice gospodarske krize æe moœno odrazile na zniæanju BDP, se je
povpreœna premija na osebo v primerjavi z letom 2008 poviøala le za 
2,53 % oziroma je znaøala 1.015 EUR. V letu 2010 se je povpreœna premija
na osebo poviøala za skromnih 0,69 %, leto zatem pa se je povpreœna
premija glede na predhodno leto prviœ v zgodovini slovenskega
zavarovalniøtva zniæala, in sicer za 0,29 %, temu zniæanju pa je leta 2012
sledilo øe dodatno zniæanje za 2,90 %. Razlog za upad oziroma
upoœasnjeno rast povpreœne premije na osebo je predvsem v æivljenjskih
zavarovanjih, ki æe od leta 2009 izkazujejo negativen trend rasti. Leta 2011
je znaøala povpreœna premija na osebo 311 EUR, kar je veœ kot trikrat
manj kot je povpreœje EU (1.072 EUR). Povpreœna premija na osebo se je
leta 2012 øe dodatna zniæala, in sicer na 282 EUR, kar je niæje od premije
v letu 2007, ko je v dræavi øe vladala gospodarska konjunktura (Insurance
Europe 2013, str. 15–30; Slovensko zavarovalno zdruæenje 2012, str. 4–5,
51; 2003).

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 272

Zavarovalnica julij 2013.xp  7/17/13  8:59 AM  Page 72



Povpreœna premija premoæenjskih zavarovanj na osebo se je v obdobju
od leta 2005 do 2012 poviøala za 30 %, povpreœna premija æivljenjskih
zavarovanj na osebo v enakem obdobju pa le za dobrih 21 %. Povpreœna
premija premoæenjskih zavarovanj na osebo je bila leta 2012 veœ kot 
2,5-krat viøja od povpreœne premije æivljenjskih zavarovanj na osebo. 

Tabela 8: Povpreœna zavarovalna premija na osebo v Sloveniji

Vir: Slovensko zavarovalno zdruæenje 2012, str. 4–5, 51; 2013.

5.4 Povpreœna zavarovalna premija na osebo v
Avstriji

Povpreœna skupna zavarovalna premija na osebo se je v Avstriji v obdobju
od leta 2005 do 2010 zmerno poveœevala s stopnjo rasti od 1,15 % (v letu
2009 v primerjavi  z letom 2008) in 1,7 % (v letu 2010 v primerjavi z letom
2009). Leta 2010 se je povpreœna skupna zavarovalna premija na osebo
prviœ v preteklih opazovanih sedmih letih zniæala, in sicer za 2,1 %.
Razlog so bila æivljenjska zavarovanja, v okviru katerih se je povpreœna
zavarovalna premija na osebo zniæala za kar 7,82 %. Kljub zniæanju
povpreœne skupne zavarovalne premije na osebo v letu 2011 pa Avstrija v
primerjavi s Slovenijo beleæi 60 % viøjo povpreœno zavarovalno premijo
premoæenjskih zavarovanj na osebo in kar 2,8-krat viøjo povpreœno
zavarovalno premijo æivljenjskih zavarovanj na osebo. Avstrija je v
primerjavi z evropskim povpreœjem dosegla leta 2011 veœ kot 50 % viøjo
povpreœno premijo premoæenjskih zavarovanj na osebo, medtem ko je
bila povpreœna premija æivljenjskih zavarovanj na osebo dobrih 20 % niæja
(Insurance Europe 2013, 15–30; Versicherungsverband Österreich 2012,
str. 103, 139).
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2005 541 5,28 232 8,13 774 6,12
2006 590 8,85 269 15,88 859 10,96
2007 636 7,86 302 12,08 938 9,18
2008 675 6,08 315 4,45 990 5,55
2009 706 4,68 309 -2,10 1.015 2,53
2010 702 -0,65 320 3,76 1.022 0,69
2011 708 0,93 311 -2,97 1.019 -0,29
2012 708 -0,06 282 -9,38 989 -2,90
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Povpreœna premija premoæenjskih zavarovanj na osebo se je v obdobju
od leta 2005 do 2011 poviøala za dobrih 13 %, povpreœna premija
æivljenjskih zavarovanj na osebo v enakem obdobju pa se je zniæala za 
4 %. Povpreœna premija premoæenjskih zavarovanj na osebo je bila leta
2011 za 35 % viøja od povpreœne premije æivljenjskih zavarovanj na osebo. 

Tabela 9: Povpreœna zavarovalna premija na osebo v Avstriji

Vir: Versicherungsverband Österreich 2012, str. 103, 139.

5.5 Statistika zavarovalnin v Sloveniji

Podatki o viøini zavarovalnin in odøkodnin v Sloveniji kaæejo, da so se
slednje tekom let precej spreminjale. Gibanje zavarovalnin in odøkodnin
je pri premoæenjskih zavarovanjih odvisno predvsem od katastrofalnih
økodnih dogodkov, ki so posledica naravnih nesreœ, kot so poplave in
neurja. Velikemu porastu zavarovalnin (19,17 %) kot posledici neurij smo
bili priœa leta 2008 in deloma tudi leta 2009 (2,42 %), nato pa sta sledili
dve økodno manj zaznamovani leti. V letu 2012 so se zavarovalnine
premoæenjskih zavarovanj v primerjavi z letom 2011 spet poviøale 
(1,14 %). Razlog se bile predvsem økode zaradi poplav.

Zavarovalnine iz naslova æivljenjskih zavarovanj kaæejo izrazit trend rasti.
Leta 2010 so zavarovalnice beleæile veœ kot 30-odstotno poviøanje
zavarovalnin, leta 2011 so zavarovalnine porasle za kar 38 %. Razlog za
tako nagel dvig zavarovalnin je bil predvsem mnoæiœni potek dolgoroœnih
æivljenjskih zavarovanj. Leta 2012 so se zavarovalnine æivljenjskih
zavarovanj v primerjavi z letom 2005 poveœale za veœ kot 3-krat.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 274

2005 992 3,9 865 14,73 1.858 8,68
2006 1.015 2,26 867 0,24 1.882 1,32
2007 1.042 2,70 867 -0,08 1.909 1,42
2008 1.059 1,65 881 1,68 1.941 1,66
2009 1.076 1,57 887 0,64 1.963 1,15
2010 1.096 1,83 900 1,53 1.996 1,70
2011 1.124 2,60 830 -7,82 1.954 -2,10
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Tabela 10: Obseg in rast zavarovalnin premoæenjskih in æivljenjskih

zavarovanj v Sloveniji

Vir: Slovensko zavarovalno zdruæenje 2012, str. 4–5; 2013.

Graf 3: Obseg zavarovalnin premoæenjskih in æivljenjskih

zavarovanj v Sloveniji

Œe primerjamo viøino zavarovalnin na prebivalca v Sloveniji, ugotovimo,
da je bila najviøja zavarovalnina na osebo v skupini premoæenjskih
zavarovanj leta 2009, ko je znaøala kar 515 EUR, takoj  pa sledi povpreœna
zavarovalnina v letu 2008 v viøini 503 EUR na osebo. V obeh letih je tako
visoka povpreœna zavarovalnina na prebivalca posledica katastrofalnih
økodnih dogodkov (poplav in neurij). Povpreœna zavarovalnina
premoæenjskih zavarovanj na osebo se je v obdobju od leta 2005 do 2012
poviøala za dobrih 25 %.
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2005 738.547 -0,59 136.348 -27,86 874.895 -6,12
2006 799.988 8,32 149.088 9,34 949.076 8,48
2007 861.472 7,69 161.828 8,55 1.023.300 7,82
2008 1.026.619 19,17 177.589 9,74 1.204.208 17,68
2009 1.051.505 2,42 188.493 6,14 1.239.998 2,97
2010 997.209 -5,16 245.624 30,31 1.242.833 0,23
2011 944.177 -5,32 339.040 38,03 1.283.216 3,25
2012 954.931 1,14 425.657 25,55 1.380.589 7,59
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V skupini æivljenjskih zavarovanj se zavarovalnina na prebivalca
konstantno poveœuje, v zadnjih treh letih celo s stopnjo rasti od 25 % do
37 %. Leta 2012  je povpreœna zavarovalnina na prebivalca znaøala 207
EUR, kar je v primerjavi z letom 2005 kar 3-krat veœ. Kljub temu je bila
povpreœna zavarovalnina æivljenjskih zavarovanj na osebo v primerjavi s
povpreœno zavarovalnino premoæenjskih zavarovanj na osebo veœ kot 
2-krat niæja. 

Tabela 11: Povpreœna zavarovalnina na osebo v Sloveniji

Vir: Slovensko zavarovalno zdruæenje 2012, str. 4–5; 2013.

5.6 Statistika zavarovalnin v Avstriji

Viøina zavarovalnin in odøkodnin v Avstriji je od leta 2005 do 2011 stalno
naraøœala; izjema je le leto 2010, ko so se skupne zavarovalnine v
primerjavi z letom 2009 zniæale za 3,09 %, in sicer na raœun niæjih
zavarovalnih iz naslova premoæenjskih zavarovanj. Te so se v letu 2010 v
primerjavi z letom 2009 zniæale za 6,21 %. Najviøje zavarovalnine
premoæenjskih zavarovanj je Avstrija beleæila leta 2009, nastala pa so kot
posledica katastrofalnih økodnih dogodkov zaradi neurij. Zavarovalnine iz
naslova æivljenjskih zavarovanj so se iz leta v leto stalno poviøevale,
najviøja stopnja rasti je bila zabeleæena leta 2007 v primerjavi z letom 2006
(24,36- odstotno poviøanje), visoko pa je bilo tudi poviøanje leta 2011
(14,48 %) glede na leto 2010.

Zanimivo je, da so zavarovalnine æivljenjskih zavarovanj leta 2011 prviœ
presegle viøino zavarovalnin premoæenjskih zavarovanj. Zavarovalnine
premoæenjskih zavarovanj so se v obdobju od leta 2005 do 2011 poviøale
za 15 %, zavarovalnine æivljenjskih zavarovanj pa za kar dobrih 92 %.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 276

2005 369 -0,79 68 -28,01 437 -6,31
2006 398 7,92 74 8,94 473 8,08
2007 427 7,10 80 7,96 507 7,24
2008 503 18,00 87 8,66 590 16,53
2009 515 2,28 92 5,99 607 2,82
2010 487 -5,48 120 29,87 606 -0,11
2011 460 -5,47 165 37,81 625 3,09
2012 464 0,86 207 25,20 671 7,29

Le
to

Z
av

ar
o

va
ln

in
e

p
re

m
o

æe
n

js
k

ih
za

va
ro

va
n

j/
o

se
b

o
 (

v 
E

U
R

)

R
as

t
za

va
ro

va
ln

in
p

re
m

o
æe

n
js

k
ih

za
va

ro
va

n
j/

o
se

b
o

 (
v 

%
)

Z
av

ar
o

va
ln

in
e

æi
vl

je
n

js
k

ih
za

va
ro

va
n

j/
o

se
b

o
 (

v 
E

U
R

)

R
as

t
za

va
ro

va
ln

in
æi

vl
je

n
js

k
ih

za
va

ro
va

n
j/

o
se

b
o

 (
v 

%
)

Z
av

ar
o

va
ln

in
e

sk
u

p
aj

/
o

se
b

o
 (

v 
E

U
R

)

R
as

t 
sk

u
p

n
ih

za
va

ro
va

ln
in

/
o

se
b

o
 (

v 
%

)

Zavarovalnica julij 2013.xp  7/17/13  8:59 AM  Page 76



Tabela 12: Obseg in rast zavarovalnin premoæenjskih in æivljenjskih

zavarovanj v Avstriji

Vir: Versicherungsverband Österreich 2012, str. 103, 139.

Graf 4: Obseg zavarovalnin premoæenjskih in æivljenjskih

zavarovanj v Avstriji

Najviøja povpreœna zavarovalnina na prebivalca v Avstriji v okviru
premoæenjskih zavarovanj je znaøala 769 EUR (leta 2009); v Sloveniji je
bila v istem letu povpreœna zavarovalnina premoæenjskih zavarovanj na
prebivalca za kar 50 % niæja. Leta 2011 je povpreœna zavarovalnina
premoæenjskih zavarovanj na prebivalca v Avstriji (732 EUR na osebo)
presegala slovensko povpreœje za slabih 60 %. Sicer se je povpreœna
zavarovalnina premoæenjskih zavarovanj na prebivalca v obdobju od leta
2005 do 2011 poveœala za slabih 13 %. Povpreœna zavarovalnina
æivljenjskih zavarovanj na osebo se iz leta v leto poveœuje, leta 2011, 
ko je znaøala 787 EUR na osebo, se je v primerjavi z letom 2005 poviøala
za 88 %.
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2005 5.350.000 2,45 3.435.000 3,37 8.785.000 2,81
2006 5.700.000 6,54 3.970.000 15,57 9.670.000 10,07
2007 5.827.000 2,23 4.937.000 24,36 10.764.000 11,31
2008 6.102.000 4,72 5.460.000 10,59 11.562.000 7,41
2009 6.428.000 5,34 5.758.000 5,46 12.186.000 5,40
2010 6.029.000 -6,21 5.781.000 0,40 11.810.000 -3,09
2011 6.162.000 2,21 6.624.000 14,48 12.786.000 8,26
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Podatki kaæejo, da rast povpreœne zavarovalnine na osebo v Sloveniji v
primerjavi z Avstrijo bolj pospeøena.

Tabela 13: Povpreœna zavarovalnina na osebo v Avstriji

Vir: Versicherungsverband Österreich 2012, str. 103, 139.

5.7 Økodni rezultat

Enostavni økodni rezultat oziroma kosmati økodni koliœnik, ki predstavlja
razmerje med obraœunanimi kosmatimi zavarovalninami in obraœunano
kosmato zavarovalno premijo, je najenostavnejøe merilo za prikazovanje
zavarovalno-tehniœnega rezultata.

Primerjava enostavnega økodnega rezultata na podroœju premoæenjskih
zavarovanj kaæe, da  je zavarovalnicam v Sloveniji v obdobju od leta 2010
do 2012 kljub negativnim posledicam finanœne in gospodarske krize
uspelo obvladovati økode, saj se je vrednost koliœnika po dveh izraziti
økodnih letih 2008 in 2009 zaœela zniæevati. Økodni koliœnik
premoæenjskih zavarovanj je bil leta 2012 v primerjavi z letom 2008 za veœ
kot 12 % niæji in veœ kot 10 % niæji kot leta 2009. Povsem drugaœna je
slika enostavnega økodnega rezultata na podroœju æivljenjskih zavarovanj,
ki se od leta 2007 konstantno poviøuje. Koliœnik se je leta 2012 v
primerjavi z letom 2007 poviøal za veœ kot 2,7-krat. Zaradi stalnega
naraøœanja kosmatega økodnega koliœnika æivljenjskih zavarovanj naraøœa
tudi skupni økodni koliœnik.

Enostavni økodni rezultat premoæenjskih zavarovanj na avstrijskem
zavarovalnem trgu se je od leta 2005 do 2009 stalno poviøeval, v letih
2010 in 2011 pa ga je zavarovalnicam v primerjavi z letom 2009 uspelo
zniæati za dobrih 8 %. Økodni koliœnik æivljenjskih zavarovanj se tudi v

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 278

2005 650 1,72 417 2,64 1.067 2,08
2006 688 5,92 479 14,90 1.168 9,43
2007 701 1,82 594 23,86 1.294 10,87
2008 730 4,22 653 10,07 1.384 6,90
2009 769 5,24 688 5,36 1.457 5,30
2010 719 -6,48 689 0,10 1.408 -3,37
2011 732 1,82 787 14,15 1.519 7,85
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Avstriji iz leta v leto poviøuje in leta 2011 dosegel rekordno vrednost v
viøini skoraj 95 %.

Œe primerjamo økodni rezultat premoæenjskih zavarovanj na slovenskem
in avstrijskem trgu, ugotovimo, da so zavarovalnice v Sloveniji leta 2011
dosegle v primerjavi z zavarovalnicami v Avstriji 0,25 % ugodnejøi rezultat.
Primerjava økodnega koliœnika v obdobju od leta 2008 do 2010 pa kaæe,
da so zavarovalnice na avstrijskem trgu uspeøneje obvladovale økode kot
zavarovalnice na slovenskem trgu, saj je bil koliœnik leta 2008 niæji za
7,58 %, leta 2009 za 1,99 % in leta 2010 za 5,38 %.

Økodni rezultat æivljenjskih zavarovanj zavarovalnic na slovenskem trgu je
bil v vseh opazovanih letih v primerjavi s økodnim rezultatom
zavarovalnic na avstrijskem trgu ugodnejøi. Leta 2011 je bil celo za veœ kot
43 % niæji.

Tabela 14: Økodni rezultat v % za slovenski in avstrijski 

zavarovalni trg

Vir: Slovensko zavarovalno zdruæenje 2012, str. 4–5; 2013;
VersicherungsverbandÖsterreich 2012, 103, 139.

6 Sklep

Podatki o slovenskem in avstrijskem zavarovalnem trgu kaæejo, da je
finanœna in gospodarska kriza prizadela slovenski trg bolj kot avstrijskega.
Zavarovalnice v Sloveniji so padec obraœunane zavarovalne premije
obœutile mnogo bolj kot zavarovalnice v Avstriji. Økodni rezultat
premoæenjskih zavarovanj je zavarovalnicam v Avstriji uspelo obvladovati
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2005 68,11 29,33 56,48 65,48 48,22 57,44
2006 67,53 27,58 55,01 67,82 55,27 62,03
2007 67,06 26,56 54,03 67,23 68,51 67,81
2008 74,59 27,63 59,64 68,93 74,16 71,31
2009 72,88 29,92 59,82 71,43 77,64 74,24
2010 69,33 37,44 59,34 65,60 76,55 70,54
2011 64,94 53,18 61,35 65,10 94,79 77,71
2012 65,54 73,47 67,79 n.a. n.a. n.a.
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bolj uœinkovito in uspeønejøe kot zavarovalnicam v Sloveniji. Vendar pa je
økodni rezultat æivljenjskih zavarovanj zavarovalnic na avstrijskem trgu, ki
dosegajo kar 2,8-krat viøjo povpreœno zavarovalno premijo v tej skupini
zavarovanj na osebo, v primerjavi z zavarovalnicami na slovenskem trgu
precej slabøi.

Vodilnih pet zavarovalnic tako v Sloveniji kot v Avstriji obvladuje 75 %
celotnega trænega deleæa. Velika razlika med slovenskim in avstrijskim
trgom se pojavlja v øtevilu zavarovalnic, ki so na posameznem trgu
prisotne.

Priloænosti za zavarovalnice na slovenskem trgu se vsekakor kaæejo v
razvoju in pospeøenem træenju æivljenjskih zavarovanj z razliœnimi
koncepti zajamœene donosnosti, saj se bodo s spremembo pokojninske
zakonodaje varœevalne navade prebivalstva tudi v Sloveniji sœasoma
spremenile.

Podnebne spremembe, katerih posledica so katastrofalne naravne nesreœe
in masovni økodni dogodki, dolgotrajnejøe posledice finanœne in
gospodarske krize, ki se ob padcu standarda in nelikvidnosti
zavarovancev kaæejo tudi v pospeøeni rasti zavarovalniøkih goljufij, so
dejavniki, ki se jim bodo morale zavarovalnice predvsem na slovenskem,
deloma pa tudi na avstrijskem trgu intenzivno posveœati, da bodo lahko
tudi v prihodnje obvladovale økodni rezultat in ne bodo ogrozile lastne
varnosti ter poslediœno varnosti zavarovancev.
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Oblike æivljenjskega
zavarovanja pri
varœevanju za upokojitev

Æeljko Jukiå

Zavarovalnice in æivljenjska zavarovanja so

pomembna za gospodarsko in finanœno okolje v

funkciji zavarovanja, alokacijsko-mobilizacijski

funkciji ter drugih pomembnih druæbenih in

socialnih funkcij. Prav tako je æivljenjsko

zavarovanje eden od pomembnih nosilcev

prostovoljnega varœevanja za upokojitev in

izplaœil kapitaliziranih pokojnin. Ker so

gospodarski sistemi razvitih in nerazvitih deæel

sooœeni s problemom vzdrænosti pokojninskih

sistemov, se spodbujanje prostovoljnega

varœevanja za œas po upokojitvi kaæe kot ena od

prioritet ekonomske in socialne politike vsake

dræave. Zavarovalnice so tudi zato v Evropski

uniji prepoznane kot enakopravni nosilci

prostovoljnega pokojninskega varœevanja. V

œlanku smo raziskali pomembnost æivljenjskega

zavarovanja v razvitih in nerazvitih deæelah,

vpliv krize na pokojninske sisteme, oblike

æivljenjskega zavarovanja in percepcija

potroønikov glede posameznih oblik varœevanja

za upokojitev. S œlankom æelimo predstaviti

produkte æivljenjskega zavarovanja kot ene od

oblik prostovoljnega varœevanja za upokojitev ob

primerni davœni stimulaciji.

Insurance companies and life insurance are

important for the economic and financial sphere

because they fulfil the insurance function,

Povzetek:

Summary:

4

Æeljko Jukiå, Croatia osiguranje d.d.
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allocation-mobilisation functions and other important social

functions. In addition, life insurance is one of the important pillars

of voluntary retirement savings and of the payment of capitalised

pensions. Due to the fact that economic systems of developed and

undeveloped countries face the problem of the sustainability of their

pension systems, the promotion of voluntary retirement savings for

the period after retirement seems to be one of priorities of social and

economic policy of all countries. This is why insurance companies

are recognised in the European Union as equal pillars of voluntary

retirement savings. As part of the present article, we have researched

the importance of life insurance in both developed and undeveloped

countries, the impact of the crisis on pension systems, forms of life

insurance, and the manner in which consumers perceive individual

types of retirement savings. The purpose of the article is to present life

insurance products as a form of voluntary retirement savings

combined with suitable tax allowances.

1 Uvod

Cilj sklenitve vsake zavarovalne pogodbe je odpraviti negativne posledice
økodljivih dogodkov in prenesti riziko iz posameznika na zavarovalnico.
Namesto individualnega noøenja tveganja z akumulacijo lastnih sredstev
(varœevanje), se z zavarovalno pogodbo zavarujemo pred ekonomsko
økodljivimi posledicami ustvarjenega rizika. Z zavarovalnimi pogodbami
se tveganje deli na mnoæico subjektov, ki so izpostavljeni enaki
nevarnosti, s ceno (premija), ki je vsekakor znatno niæja od tiste, ki bi jo
sami plaœali za odpravljanje posledic neugodnih økodnih dogodkov.1

Predhodno navedeno velja tudi za zavarovanje oseb, glede na to, da
pogodba o æivljenjskem zavarovanju omogoœa, da œlovek pravoœasno
poskrbi za svojo prihodnost oziroma za prihodnost svoje druæine.
Æivljenjsko zavarovanje pomaga odpraviti posledice, ki ga prinaøata
staranje in dolga æivljenjska doba.

Zavarovanje za primer smrti omogoœa nadaljevanje normalnega æivljenja
naslednikom (otrokom, preæivelem zakoncu, bliæjim osebam), in sicer
brez ekonomskih stresov, ki jih sicer smrt glave druæine ali nekega
drugega œlana nosi s seboj.2 Zavarovanje za primer doæivetja pa omogoœa
upraviœencu, da z naœrtnim varœevanjem (plaœevanje zavarovalne premije
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1 Åurkoviå, M.: Ugovor o osiguranju æivota, Zagreb, 2005.
2 Åurkoviå, M.: Ugovor o osiguranju osoba, Zagreb, 2009.
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v manjøih obœasnih zneskih, dokler mu prejemki to omogoœajo) odpravi
tveganje dolge æivljenjske dobe ali tveganje, ki se kaæe v zmanjøani
moænosti pridobivanja zasluæka.3 Glede na navedeno je lahko razlog za
pogodbo o æivljenjskem zavarovanju razliœen, odvisen pa je od
druæbenega okolja, navad, starosti in podobno. S kombinacijami osnovne
pogodbe o æivljenjskem zavarovanju in razliœnih oblik dopolnilnih
zavarovanj se lahko zavarujejo vse æivljenjske situacije, v katerih se lahko
pokaæejo veœji materialni izdatki. Razen poudarjenih prednosti sklepanja
zavarovalnih pogodb je potrebno poudariti tudi vlogo, ki jo imajo le-te v
pokojninskem sistemu.

V razvitih gospodarstvih se skozi  zasebno, æivljenjsko in pokojninsko
zavarovanje izvaja korekcija slabosti pokojninskega sistema, ki je
zasnovan na naœelu generacijske solidarnosti. Na viøino in deleæ premije
æivljenjskega zavarovanja v nacionalnih gospodarstvih vplivajo
makroekonomski faktorji, od katerih so najpomembnejøi dohodek na
prebivalca, inflacija, stopnja brezposelnosti, fiskalna politika, denarni trg,
odloœilno vlogo pri tem pa ima poloæaj pokojninskega sistema.

2 Kriza pokojninskih sistemov

Zavarovanje je dejavnost, ki omogoœa gospodarsko zaøœito pred
posameznimi nevarnostmi, ki ogroæajo premoæenje in osebe. Zavarovanje
kot dejavnost ne more prepreœiti nastanka økodnega dogodka, vendar pa
lahko uœinkovito ublaæi njegove ekonomske posledice, ko pa govorimo o
zavarovanju æivljenja, je zavarovanje opredeljeno v razmerju glede na
neprecenljivo vrednost œloveøkega æivljenja. Vloga zavarovalnic, razen v
funkciji zavarovanja in povrnitvi økode, se kaæe v zbiranju in mobilizaciji
finanœnih sredstev ter njihovi uœinkoviti alokaciji in naloæbah, kar vpliva
na razvojno komponento gospodarstva. Zavarovalnice so z ponudbo
æivljenjskega zavarovanja temeljni del pokojninskega sistema v vseh
razvitih dræavah. 

Kriza pokojninskih sistemov je prisotna v vseh svetovnih gospodarstvih.
Gospodarska kriza je skozi naraøœanje øtevila nezaposlenih in
upokojencev dodatno pokazala na nevzdrænost pokojninskih sistemov,
ki temeljijo na medgeneracijski solidarnosti. Sistemi pokojninskega
zavarovanja so pod vplivom gibanj in izzivov, ki se kaæejo v staranju
prebivalstva zaradi daljøe æivljenjske dobe in zmanjøane stopnje
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demografske reprodukcije ter omejene vkljuœenosti dræave v pokojninsko
zavarovanje kot posledice omejenosti proraœunskih sredstev.

Graf 1: Projekcija gibanja deleæa prebivalstva v delovni dobi 

(od 15. do 64. leta) v celotnem prebivalstvu

Vir: Ekonomski inøtitut Zagreb, Staranje prebivalstva in vzdræevanja
primernega æivljenjskega standarda v tretji æivljenjski dobi, Zagreb,
december 2010, str. 15.

Razmerje zaposlenih in upokojenih v dræavah OECD-a znaøa øtiri
zaposlene na enega upokojenca, priœakuje pa se, da bo ta deleæ po letu
2047 padel na tri oziroma dva zaposlena na enega upokojenca. Podoben
trend je prisoten tudi v veœini evropskih dræav. 

Na Hrvaøkem je bilo razmerje treh zaposlenih na enega upokojenca
doseæeno æe v zaœetku 1990-ih, v zadnjih 20-ih letih pa je prisoten trend
dolgoroœnega poveœanja øtevila upokojencev in zmanjøanja øtevila
zaposlenih. Tako se je razmerje 3:1 iz leta 1990 po samo 10 letih æe leta
2000 zniæalo na 1,36 : 1, ob koncu leta 2010 pa zgolj na 1,23 : 1. Razen
tega se je na Hrvaøkem v zadnjih dvajsetih letih konstantno zmanjøevalo
øtevilo zaposlenih, tako da je leta 2010 imela Hrvaøka najniæjo stopnjo
deleæa delovno aktivnega prebivalstva v Evropi - zgolj 54,1 %. Takøna
gibanja stopnje odvisnosti, demografski in gospodarski trendi ter
projekcije zahtevajo spremembe in prilagoditve vzdrænosti javnih financ,
prav tako pa tudi spremembe in prilagoditve v vedenju posameznikov
glede naœrtovanja financiranja æivljenjskega standarda v tretji æivljenjski
dobi.4

Problemi relativno nizkih pokojnin in visokega deficita javnega
pokojninskega sistema ob nizki gospodarski aktivnosti narekujejo nujnost
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4 Hrvaøki zavod za pokojninsko zavarovanje, Statistiœne informacije HZMO 
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sprememb v celotnem sistemu pokojninskega zavarovanja in prehod na
sisteme kapitalizacije varœevanja in individualnega varœevanja za starost. 
V letu 2010 je bilo na Hrvaøkem le 54 % izdatkov za pokojnine pokritih s
prihodki od prispevkov, ostalo pa s transferji iz dræavnega proraœuna, kar
je znaøalo 4,9 % BDP.5 Kot reøitev se ponuja individualizirano
pokojninsko varœevanje, v tej smeri pa je zelo pomembno usmeriti
aktivnosti v dodatno izobraæevanje prebivalstva o pomembnosti, riziku ter
moænostim, ki jih prinaøajo takøne oblike varœevanja. Pri tem je
pomembno poudariti pomen varnosti, ohranjanja realne vrednosti
vloæenega kapitala ter rentabilnosti dolgoroœnega pokojninskega
varœevanja.

Zavedajoœ se teæav, pomanjkljivosti, pomembnosti in izzivov oblikovanja
pokojninskih sistemov v Evropski uniji, je bila julija 2010 sproæena obøirna
razprava na osnovi »Zelene knjige« Evropske komisije (ang. Green paper)
na temo »Nasproti ustreznim, trajnostnim in varnim pokojninskim
sistemom v Evropi«, s œimer se je uradno zaœela razprava o kljuœnih izzivih
vzdrænosti in zadostnosti pokojnin z namenom, da se zaœne izdelava
konkretnega predloga zakonodajnih in regulatornih sprememb na ravni
Evropske unije. Zelena knjiga poudarja naslednje kljuœne izzive in
podroœja izboljøave evropskega pokojninskega sistema:
• vpliv demografskih sprememb in finanœne krize,
• prioritete modernizacije pokojninskega sistema v EU,
• izpolnitev ciljev zadostnosti in obvladljivosti pokojnin,
• doseganje usklajenosti med delovno dobo in upokojitev,
• izboljøava mobilnosti delovne moœi in prenaøanja pokojnin znotraj EU,
• poveœanje varnosti in veœje transparentnosti pokojninskih sistemov,
• izboljøanje statistike in nadzora pokojninskega sistema,
• izboljøanje sistema upravljanja z evropsko pokojninsko strategijo in

pokojninskim sistemom6

3 Pomen æivljenjskega zavarovanja v
varœevanju za starost

Poudarjeno naœelo in predpostavka, da mora posameznik nujno sam
poskrbeti za æivljenjski standard v starejøi dobi, poveœa pomembnost
individualnega dolgoroœnega pokojninskega varœevanja, od katerega je
æivljenjsko zavarovanje ena od pomembnejøih oblik. Z analizo trga
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5 Ekonomski inøtitut Zagreb, Izazovi i moguånosti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj,
Zagreb, september 2011., str.99

6 EC, GREEN PAPER towards adequate, sustainable and safe European pension system, COM (2010) 365 final,
Brussels, julij 2010. (‘Zeleni dokument’, ki ga izdaja Evropska komisija, je dokument katerega namen je
spodbuditi razpravo in zaœeti proces konzultacij glede doloœene teme na evropskem nivoju.)
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zavarovanja je bilo ugotovljeno, da imajo razviti trgi v celotni zavarovalni
premiji deleæ premije æivljenjskega zavarovanja nad 50 %. Deleæ
æivljenjskega zavarovanja je bil v celotnem trgu zavarovanj na Hrvaøkem v
letu 2010 komaj 26,6 %, medtem ko je deleæ teh zavarovanj na celotnem
evropskem trgu æe veœ kot deset let okrog 60 % in veœ.

Graf 2: Struktura premije po skupinah zavarovanja leta 2010

Vir: Swiss RE, Sigma 2/2011.

Glavni kazalnik razvitosti trga æivljenjskih zavarovanj v vsakem narodnem
gospodarstvu je prodornost zavarovalnega trga oziroma deleæ premije u
BDP-u. 

Na hrvaøkem trgu znaøa deleæ premije æivljenjskih zavarovanj v BDP-ju
komaj 0,7%. V istem obdobju je v evropskih dræavah povpreœni deleæ
æivljenjskih zavarovanj v BDP-ju znaøal 4,5%, kar je skoraj sedemkrat veœ
kot na Hrvaøkem. Primerjava s sosednimi dræavami kaæe, da ima
Republika Hrvaøka dvakrat manjøi deleæ æivljenjskih zavarovanj v BDP-ju
kot Slovenija in Madæarska, prav tako ima dvakrat veœjo stopnjo kot
Romunija, Bolgarija, Srbija in Œrna gora.

Drugi pomemben pokazatelj razvitosti æivljenjskega zavarovanja v
narodnih gospodarstvih je gostota zavarovanj oziroma viøina premije
zavarovanja na prebivalca. Po podatkih za leto 2010 se za premije
æivljenjskih zavarovanj v dræavah Evrope v povpreœju namenja 1.110
dolarjev per capita, medtem ko se na Hrvaøkem namenja samo 101 dolar
na glavo prebivalca oziroma 11-krat manj.

Zavarovalniøki horizonti, 2013, øt. 288
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Graf 3: Kazalniki razvitosti trga (gostota in prodornost zavarovanj)

v izbranih dræavah (2008 – 2010)

Vir: Swiss RE, Sigma 3/2009, 2/2010 2/2011.

Po gostoti zavarovanj v Evropi z veœ kot 3.000 dolarji na prebivalca za
produkte æivljenjskih zavarovanj, najbolj prednjaœijo Øvica, Danska, VB,
Irska, Finska in Øvedska, najbolj pa izstopa Luksemburg, kjer letno
namenijo celo 3.698 dolarjev na osebo. Hrvaøka zaostaja tudi za
nekaterimi sosednjimi dræavami, tako ima npr. Madæarska dvakrat veœjo,
Slovenija pa øtirikrat veœjo gostoto zavarovanja od Hrvaøke. Øe veœji
prepad je v primerjavi z Avstrijo, kjer letno namenjajo okoli enajstkrat veœ
za æivljenjska zavarovanja na prebivalca kot Hrvaøka. Po drugi strani,
gledano regionalno, je Hrvaøka, v veliki prednosti glede na Srbijo,
Bolgarijo in Romunijo.

Deleæ dolgoroœnega pokojninskega varœevanja se lahko analizira tudi
skozi strukturo varœevalnih navad sektorja prebivalstva posamezne dræave
ali z anketnim raziskovanjem pomembnosti posamezne oblike varœevanja
za starost. Naloæbe prebivalstva se oblikujejo pod vplivom razliœnih
dejavnikov, od nagnjenosti posameznika k tveganju, priœakovane
donosnosti, tradicije trga, kulturoloøkega pristopa, dediøœine posameznih
narodov ter obstoja in razvoja posameznih institucij in produktov7.
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7 Kriøto, J., Konkurentnost proizvoda æivotnog osiguranja, Osiguranje, hrvatski œasopis za teoriju i praksu
osiguranja, br. 11, 2009.
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Graf 4: Finanœno premoæenje sektorjev prebivalstva 2011

Vir: Bank of Japan, Research and Statistic Department, Flow of Funds,
HNB, SKDD, HANFA, obdelava avtorja.

PREVOD: 

V strukturi celotnega finanœnega premoæenja hrvaøkih gospodinjstev so
sorazmerno slabo zastopane naloæbe v oblike varœevanja s poudarjeno
znaœilnostjo dolgotrajnosti in previdnosti. V primerjavi z razvitimi
dræavami Evrope, ZDA in Japonske, v katerih imajo gospodinjstva v
povpreœju 30 % finanœnega premoæenja v pokojninskih skladih in
zavarovalnicah, pa imajo na Hrvaøkem v teh oblikah samo 19,8 %
finanœnega premoæenja, od tega je komaj 4,6 % æivljenjskih zavarovanj. 
Iz navedenega izhaja, da je od privarœevanih 100 kun pri povpreœnem
prebivalcu RH komaj 4,6 kun vloæenih v æivljenjsko zavarovanje. Veœja
vlaganja v zavarovalne produkte, predvsem v æivljenjska zavarovanja,
so nujna zaradi izkoristka prednosti kapitalizacije vlaganj ter, da bi se 
v drugem roku dosegli prihodki, ki so zadostni za ublaæitev padca
dohodkov po upokojitvi in prepreœila revøœina dela starejøe populacije.

Manj kot 20-odstotni deleæ dolgoroœnih varœevanj v strukturi finanœnega
premoæenja prebivalstva kaæe na potrebo po spodbudi in razvoju
dolgoroœnega prostovoljnega pokojninskega varœevanja, æivljenjsko
zavarovanje pa bi lahko bilo gonilnik tega razvoja. Zaradi nerazvitosti
prostovoljnih pokojninskih skladov in drugih dolgoroœnih planskih oblik

HRVAØKO SLOVENSKO
Euro podruœje Evro podroœje
SAD ZDA
Japan Japonska
Hrvatska Hrvaøka
Gotovina i depoziti Gotovina in depoziti
Osiguranje i mirovinski fondovi Zavarovanje in pokojninski skladi
Investicijski fondovi Investicijski skladi
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varœevanja v Hrvaøki, je æivljenjsko zavarovanje najrazvitejøi in edini
predstavnik prostovoljnega dolgoroœnega varœevanja za starost ali za
druge namene. Zato je nujno potrebno spodbuditi razvoj dolgoroœnega
namenskega pokojninskega varœevanje, da bi se na ta naœin zagotovil
obvladljiv in viøji nivo pokojnin v prihodnjem obdobju, istoœasno pa tudi
spodbudila varœevalna in razvojna funkcija gospodarstva. 

4 Percepcija razliœnih produktov varœevanja
za starost

Glede na raziskavo Ekonomskega inøtituta iz Zagreba (EIZ) »Staranje
prebivalstva in ohranitev primernega æivljenjskega standarda v tretji
æivljenjski dobi«, ki je bila izvedena na Hrvaøkem v letu 2010, prebivalstvo
razliœno dojema instrumente pokojninskega varœevanja, zato tudi varœuje v
razliœnih oblikah finanœnih in realnih naloæb. 

Iz grafikona 5 je razvidno, da prebivalstvo nima izdelanega staliøœa do
dolgoroœnega varœevanja. Najbolj so prisotne nepremiœnine, medtem ko
so æivljenjska zavarovanja med osmimi ponujenimi oblikami varœevanja za
starost, na visokem drugem mestu. Sledijo banœni depoziti, gotovina in
stanovanjska varœevanja. Najslabøe na lestvici, na osmem mestu, je
varœevanje v prostovoljnih pokojninskih skladih, œeprav je to edina z
zakonom sprejeta in spodbujana oblika varœevanja za starost v Republiki
Hrvaøki.
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Graf 5: Ocena primernosti posameznih oblik varœevanja za

upokojitev

Vir: Ekonomski inøtitut Zagreb, Staranje prebivalstva in ohranitev

primernega æivljenjskega standarda v tretji æivljenjski dobi, Zagreb,

december 2010, str. 41.
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izbiri zavarovalnice, tako za æivljenjsko zavarovanje kot tudi za avto
odgovornost, prvenstveno pomembni hitra povrnitev stroøkov in ustrezno
razmerje med ceno in kvaliteto. Vendar so pri æivljenjskih zavarovanjih
pomembni tudi nekateri drugi vidiki, kot je dolæina prisotnosti na trgu tj.
varnost in tradicija, zanesljivost, viøina pripisanega dobiœka in uspeønost
poslovanja. 

Gfk je v letu 2010 izvedel tudi raziskavo na temo osebne zaskrbljenosti
obœanov glede njihovih prejemkov »v starosti«. V prikazanih rezultatih ni
zaskrbljenih le 11 % vpraøanih, 89 % je zaskrbljenih, medtem ko celo 
66 %, torej dve tretjini vpraøanih, kaæe veœjo/veliko zaskrbljenost za svoje
prejemke po upokojitvi. 

Graf 6: Osebna zaskrbljenost obœanov glede njihovih prejemkov v

»starosti«

Vir: Raziskava GfK CATIbus; julij 2010, obdelava avtorja.

PREVOD:

Model pokojninskega sistema, ki je bil svoj œas zasnovan na
medgeneracijski solidarnosti, je izgubil svoj ekonomski temelj, zato bodo
obœani prisiljeni dodatno varœevati za œas po upokojitvi. Øtudija EIZ o
varœevanju za upokojitev kaæe, da so v dosedanji praksi najbolj prisotne
oblike varœevanja za zagotovitev primernega standarda po upokojitvi
naslednje: gotovina, banœni depoziti, æivljenjska zavarovanja (na 3. mestu
po zastopanosti) ter nepremiœnine, medtem ko so prostovoljni
pokojninski skladi, kot oblika varœevanja za starost, na predzadnjem
mestu. Celo 38,4 % vseh vpraøanih ne varœuje v nobeni obliki, od tega je
vpraøanih 14,3 % aktivnih. 
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Zaskrbljujoœe je, da je veliki deleæ vpraøanih ne pozna ali zelo slabo
pozna dodatne oblike varœevanja za starost ter nima razvite zavesti o
potrebi po naœrtovanju osebnega varœevanja za starost. Slabo so
informirani, istoœasno pa nimajo interesa, da se informirajo o moænih
oblikah varœevanja za upokojitev. Enako slabo so informirani o dræavnih
spodbudah za varœevanje ali pa jim le-te niso preveœ pomembne. Delovno
aktivnih vpraøanih, ki sploh ne poznajo æivljenjskega zavarovanja je 9,7 %,
medtem ko ima polico æivljenjskega zavarovanja okrog 39 % delovno
aktivnih oziroma so jo imeli.

5 Produkti æivljenjskih zavarovanj v okviru
pokojninskega varœevanja 

Æivljenjsko zavarovanje predstavlja vse vrste dolgoroœnih pogodb o
zavarovanju oseb, pri katerih se akumulirajo varœevalna sredstva ali
sredstva za poveœanje tveganja v kasnejøih letih zavarovanja. To je
finanœni produkt z vgrajenim elementom zavarovanja za rizik smrti in ta
znaœilnost razlikuje produkte æivljenjskega zavarovanja od vseh drugih
finanœnih produktov, ki obstajajo na trgu. Na sploøno jih delimo na
æivljenjsko zavarovanje in rente. Medtem ko je temeljni namen
æivljenjskega zavarovanja finanœna zaøœita zavarovanca zaradi izgube
prihodkov v primeru prezgodnje smrti, je pri rentnih zavarovanjih osnovni
namen zaøœita pred moænostjo, da zavarovanec ostane brez zadostnih
prihodkov za æivljenje v kasnejøem æivljenjskem obdobju. 

Zavarovalnice lahko ponudijo øiroko paleto produktov. Zakon o
zavarovanju (Narodne novine 151/05, 87/08 in 82/09) v 3. œlenu
»Zavarovalni posli« delijo æivljenjska zavarovanja na naslednje vrste
zavarovanj:
1. Æivljenjsko zavarovanje
2. Rentno zavarovanje
3. Dopolnilna zavarovanja k æivljenjskem zavarovanju
4. Æivljenjsko in rentno zavarovanje, ki je vezano na enote investicijskih

skladov
5. Druga æivljenjska zavarovanja, ki se delijo na:

a) Tontine
b) Zavarovanje s kapitalizacijo
c) Zavarovanje v primeru poroke
d) Zavarovanje v primeru rojstva
e) Posle upravljanja s sredstvi skupnih pokojninskih skladov, ki

vkljuœujejo ohranitev kapitala ali plaœevanje minimalnih obresti.
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V strukturi premije æivljenjskih zavarovanj do avgusta 2011 v Republiki

Hrvaøki prevladuje klasiœno æivljenjsko zavarovanje z deleæem v viøini

85,6 %. Investicijska æivljenjska zavarovanja so izgubila pomen zaradi

finanœne krize, zato predstavljajo 7 % premije æivljenjskega zavarovanja,

medtem ko se z izhodom iz krize priœakuje njihov ponosni porast, kot je

to znaœilno za razvite dræave. Druge vrste zavarovanj skupno prestavljajo

manj od 8 % premije. 

Tradicionalni produkti æivljenjskega zavarovanja so æivljenjsko zavarovanje

za primer smrti z doloœenim trajanjem (riziko zavarovanje), meøano

æivljenjsko zavarovanje za primer smrti in doæivetja ter dosmrtno

æivljenjsko zavarovanje. Pri vseh treh oblikah je pomembno, da so vsi

elementarni parametri (premija, zavarovalna vsota, odkupne vrednosti)

dogovorjeni in znani od samega zaœetka trajanja zavarovanja. Razen

tradicionalnih produktov je v zadnjem desetletju priølo do razvoja

dinamiœnih produktov, kjer niti en parameter ni v naprej fiksiran, temveœ

so vsi pomembni elementi (premija, izplaœila, odkupne vrednosti)

fleksibilni in odvisni od træne vrednosti zavarovalne police. To

zavarovanje je najpogosteje povezano z naloæbami v investicijske sklade,

zato se glede na to takøna vrsta zavarovanja v Hrvaøki imenuje æivljenjsko

zavarovanje povezano z investicijskimi skladi.

5.1 Zavarovanje za primer smrti z doloœenim
trajanjem (riziko zavarovanje) 

Pri tem æivljenjskem zavarovanju se ne pridobi pravica do izplaœila

zavarovalnine ob doæivetju, ker se ta vrsta zavarovanje sklepa samo za

primer smrti. Torej zavarovalna vsota se izplaœa samo v primeru smrti

zavarovanca (naravna smrt, smrt zaradi bolezni, smrt zaradi nesreœe), 

pod pogojem, da je priølo do smrti v œasu trajanja zavarovanja. Riziko

zavarovanje ima znatno niæje premije od meøanega zavarovanja ravno

zato, ker v tem produktu ni vgrajene varœevalne sestavine.

5.2 Meøano æivljenjsko zavarovanje za primer smrti
in doæivetja 

Glavna znaœilnost tega produkta je v tem, da vsebuje dve sestavini, zato

se tudi imenuje meøano zavarovanje. Prva sestavina tega produkta je

riziko komponenta, ki pride do izraza, œe nastopi smrti zavarovanca,

druga pa je komponenta varœevanja. Glede na dejstvo, da se pri tem

zavarovanju veœji del sredstev akumulira za primer doæivetja zavarovanca,

so te police draæje. 
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Zavarovalna vsota je v naprej dogovorjena, zagotovljena vrednost, ki jo bo
zavarovalnica izplaœala upraviœencu za doæivetje po poteku zavarovalne
pogodbe, ne glede na rezultat donosa naloæb, katerega je druæba ustvarila
z naloæbami premoæenja zavarovanca. To je zlasti pomembno v letih, ko
lahko preide do znatnega padca vrednosti premoæenja. Pri pogodbi o
meøanem zavarovanju se poleg zavarovalne vsote pomemben del
vrednosti police doseæe s pripisom dodatnega dobiœka po zavarovalni
polici. Dobiœek se lahko doloœi z diskrecijsko odloœitvijo zavarovalnice ali
se dogovori na naœin, da se doloœeni del ustvarjenega rezultata naloæb
zavarovalnice deli z zavarovancem. Viøina dobiœka ni zagotovljena v
naprej z zavarovalno pogodbo, vendar, œe se dobiœek pripiøe zavarovalni
vsoti, je le-ta trajna obveznost zavarovalnice, ki ni odvisna od nadaljnjih
sprememb vrednosti naloæb premoæenja za pokritje navedene police.

Police æivljenjskega zavarovanja se sklepajo za relativno dolgo dobo 
(10-30 let) in predstavljajo pogodbeno obveznost plaœevanja premije.
Glede na dolgo trajanje pogodbe se lahko zgodi, da se v œasu trajanja
zavarovanja finanœna situacija sklenitelja zavarovanja spremeni, npr. zaradi
nezaposlenosti, bolezni ipd., in sklenitelj ne more veœ plaœevati premije. 
V tem primeru so sklenitelju na razpolago opcije odkupa ali kapitalizacija
police. Odkup police se nanaøa na moænost, da se po poteku doloœenega
øtevila let zavarovanja, obstojeœa polica lahko odkupi za denarno vrednost
(po tabeli odkupnih vrednosti in zavarovalnih pogojih). Osnovni vir
nesporazumov med zavarovancem in zavarovalnico se najpogosteje kaæe
v tem, da zavarovanec dobi niæje izplaœilo od vrednosti, ki je bila
kumulativno vplaœana na raœun zavarovalne police. Produkt meøanega
zavarovanja namreœ vsebuje v sebi razliœne stroøke, ki se amortizirajo v
prvih letih po sklenitvi zavarovanja (stroøki provizije prodajalca, stroøki
riziko zavarovanja), zato se sredstva za doæivetje ne akumulirajo zadostno
v prvih letih zavarovanja. Praviloma je odkup police najdraæja opcija za
sklenitelja/zavarovanca, zato se jo je treba izogibati. Polica æivljenjskega
zavarovanja se lahko tudi kapitalizira. Zavarovanec preneha vplaœevati
premijo, glede na dotlej vplaœano premijo in pogodbeno trajanje, pa se
doloœi nova (niæja) zavarovalna vsota, ki bo izplaœana zavarovancu ob
doæivetju (ali smrti). V primeru, da zavarovanec ne æeli nobeno od
navedenih moænosti (ker sta obe neugodne tako za zavarovanca kakor
tudi za zavarovalnico), zavarovalnice pogosto nudijo moænost najema
kredita po æivljenjski polici, kjer kot nadomestilo za najem sluæi odkupna
vrednost æivljenjske police. Na ta naœin zavarovanec pride od likvidnih
sredstev, ne da bi odpovedal polico in uresniœil izgubo na le-tej. Vendar
pa v navedenem obdobju pride do obojestranske obveze pogodbenikov
skozi vraœilo kredita in plaœilo premije. 
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5.3 Dosmrtno zavarovanje 

Pri dosmrtnem zavarovanju se zavarovalna vsota izplaœa po smrti
zavarovanca, ne glede na to, kdaj nastopi smrt. Po sami naravi je ta
produkt podoben meøanem zavarovanju (prav tako vsebuje riziko in
varœevalno sestavino), vendar pa ima niæje premije za iste pogodbene
vsote, ker se dogovori za daljøo dobo. Na Hrvaøkem ta vrsta zavarovanja
ni v øiroki rabi.. Police dosmrtnega zavarovanja, kakor tudi police
meøanega zavarovanja, imajo svoje odkupne vrednosti, moænosti
kapitalizacije in moænost izplaœila predujma ter moænost dviga kredita na
podlagi odkupne vrednosti. Odkupne vrednosti se poveœajo za znesek
dobiœka zavarovalca (police takøne vrste se praviloma sklepajo z udeleæbo
na dobiœku). Tisto, kar je specifiœno pri tem produktu je, da imajo
zavarovanci moænost samostojnega razpolaganja z dobiœkom pred
pretekom police. Namreœ, letno pripisani dobiœek se lahko uporabi za
nakup dodatnega zavarovanja, s œimer se poveœa zavarovalna vsota,
vendar se ta dobiœek zavarovancu lahko izplaœa tudi v gotovini. 

5.4 Æivljenjsko zavarovanje, kjer zavarovanec
prevzame nase investicijski riziko

Zaradi kritike tradicionalnega meøanega zavarovanja, strogih omejitev in
konzervativne naloæbene politike je øel razvoj æivljenjskih zavarovanj v
tako smer, da zavarovanec sam nosi investicijski riziko. Æivljenjsko
zavarovanje, pri katerem zavarovanec prevzame nase investicijski riziko,
omogoœa izplaœila doloœenega nadomestila v primeru smrti zavarovanca.
Sklenitelj samostojno izbira in odloœa, kateri del premije bo namenjen
vlaganju v sklad ali veœ skladov, kateri pa v zavarovanje za primer smrti.
Naœeloma ta produkt raje izbirajo mlajøi vlagatelji, ki so naklonjeni
prevzemanju veœjega rizika v zameno za veœji priœakovani donos. Premije
za te produkte so pogosto fleksibilne. Vrednost police je doloœena z
vrednostjo enote premoæenja investicijskega sklada, v katerega se vlagajo
sredstva, zmanjøana za stroøek rizika smrti in stroøek poslovanja
zavarovalnice.

Odkupna vrednost police je enaka znesku osebnega raœuna police,
zmanjøanem za stroøek odkupa. Zavarovalna vsota za primer smrti je
znesek, veœji od zajamœenega minimalnega zneska za primer smrti in/ali
stanja na osebnem raœunu police. V primeru tipiœnega vlaganja v
investicijsko æivljenjsko zavarovanje se zavarovancu ob doæivetju ne
izplaœa vnaprej zajamœena vrednost police, temveœ znesek, ki ustreza
stanju na osebnem raœunu police, ki pa je lahko tudi manjøa od vplaœanih
sredstev v primeru negativnega rezultata investicijskih skladov. V zadnjem
œasu se je razvila vrsta investicijskih skladov, ki jamœijo vraœilo glavnice,
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zaradi œesar je sklenitelj zavarovanja lahko gotov, da bo v primeru
doæivetja imel na raœunu najmanj tisti znesek sredstev, ki jih je na zaœetku
vplaœal v investicijske sklade.

Ta oblika æivljenjskega zavarovanja je bistveno bolj razvita v nekaterih
dræavah EU, medtem ko je v RH njen razvoj øele v povojih. Osnovna
»pomanjkljivost« tega produkta je v tem, da je zelo cikliœen: zavarovanci
praviloma izberejo to vrsto zavarovanja le takrat, ko so delniøki trgi na
vzponu, izogibajo pa se mu, ko le-ti padajo. Za pomembnejøi razvoj tega
produkta bo treba dvigniti raven finanœnega izobraæevanja prebivalstva.
Zavarovalnice bodo glede na nedavno zgodovino gibanja delniøkih trgov
morali vloæiti dodatne napore in/ali kreirati posebne produkte (z
zajamœeno glavnico ali zajamœenim minimalnim donosom), da bi se razbili
obstojeœi predsodki okrog investicijskih æivljenjskih zavarovanjih ter
ustvarili predpogoji za veœjo rast premije tega produkta.

5.5 Rentno zavarovanje 

Rentno zavarovanje je specifiœno æivljenjsko zavarovanje, pri katerem se
zagotavlja periodiœno izplaœilo doloœenega zneska za doloœeno dobo, ki je
dogovorjena v pogodbi. Osnovni namen rentnega zavarovanja je v tem,
da se zavarovanec zaøœiti pred izœrpavanjem njegovega razpoloæljivega
prihodka in omogoœi dovolj sredstev za æivljenje ter se po tem razlikuje
od klasiœnega zavarovanja. Pri rentnem zavarovanju loœimo dve fazi:
obdobje zbiranja sredstev (akumulacije) in obdobje likvidacije (izplaœila)
sredstev, kjer se rezerva prazni z izplaœevanjem rente upraviœencu. 

Renta se lahko sklene z enkratnim ali periodiœnim vplaœilom premije.
Rentno zavarovanje ima lahko zaœasno trajanje (zavarovalnica plaœa
rentno zavarovanje za vnaprej dogovorjeno obdobje ali do smrti
zavarovanca, œe le-ta nastopi prej) ali dosmrtno (kjer se renta plaœuje do
trenutka smrti zavarovanca). Pri dosmrtni renti v primeru, da gre za veœ
povezanih zavarovancev (zakonca), se renta izplaœuje do smrti zadnjega
zavarovanca.

6 Zakljuœek 

Æivljenjsko zavarovanje je po svoje svojem specifiœnem in ekskluzivnem
zavarovalnem elementu zagotovo nekaj posebnega v paleti ostalih
finanœnih produktov, vendar pa v sektorju prebivalstva skupaj z drugimi
produkti tekmuje za veœnamensko varœevanje/vlaganje. Zato æivljenjsko
zavarovanje ne moremo jemati in ga opazovati zgolj kot zavarovalni
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produkt, ker je varœevalna komponenta, ki jo polica ponuja, za stranke
pomemben faktor izbire tega produkta. Varœevalna komponenta obenem
pomeni tudi mnogo veœji deleæ v premijskem kolaœu in potencial rasti, 
za razliko od izkljuœno zavarovalne komponente. Dolgoroœno varœevanje
æivljenjskega zavarovanja blagodejno deluje na stabilnost finanœnega
sistema in spodbuja dolgoroœni razvoj ter selekcijo kvalitetnih projektov
dræave, lokalne skupnosti in podjetij. 

Zavarovalnice in æivljenjsko zavarovanje so povsod po dræavah Evropske
unije kot tudi v dræavah v razvoju eden kljuœnih ponudnikov in nosilcev
prostovoljnega pokojninskega varœevanja. Upraviœene argumentacije, 
ki bi izkljuœevala zavarovalnice in æivljenjsko zavarovanje iz produkta
prostovoljnega pokojninskega varœevanja in okvira njenega spodbujanja,
evropska praksa ne pozna. 

Poleg tega, da je zakonska obravnava poslovanja ponudnikov
pokojninskega varœevanja in izplaœil pokojnin razliœna, je tudi njihova
davœna obravnava bistveno razliœna, kar je dodaten dokaz
neenakopravnega tekmovanja razliœnih ponudnikov teh izjemno
pomembnih finanœnih produktov na trgu. Prostovoljno pokojninsko
varœevanje je edini finanœni produkt na hrvaøkem trgu, pri katerem
vlaganje prinaøa tri prednosti: davœne olajøave, dræavne denarne
spodbude ter donos sklada.

Razliœne oblike æivljenjskega zavarovanja, odvisno od vrste in
karakteristik, so varœevalni in pokojninski produkti, ki razen zavarovalne
komponente vsebujejo tudi obliko pokojninskega varœevanja. Izenaœitev
obravnave æivljenjskih zavarovanj s tretjim pokojninskim stebrom je prvi
korak nadaljnjega razvoja in izboljøanja trga æivljenjskih zavarovanj na
Hrvaøkem.
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Novice

Zelena knjiga o
zavarovanju pred
naravnimi nesreœami in
nesreœami, ki jih
povzroœi œlovek

Evropska unija je izpostavljena
skoraj vsem vrstam naravnih
nesreœ. Te se v zadnjih letih
pojavljajo œedalje pogosteje in v
œedalje veœjem obsegu, povzroœajo
veliko gospodarsko økodo in terjajo
œloveøka æivljenja. Vplivajo na
gospodarsko rast in na javne
finance prizadete dræave, lahko
imajo œezmejne uœinke. Ocene
prihodnjih stroøkov in koristi
kaæejo, da bi lahko z 1 evrom, ki bi
ga namenili za zaøœito pred
poplavami, pozneje prihranili 
6 evrov stroøkov økode.
Naravne nesreœe so povezane
tudi s podnebnimi spremembami,
ki jim Evropska komisija v zadnjih
letih namenja precej pozornosti.
Tako je med drugim oblikovala
strategijo za prilagajanje klimatskim
spremembam, v okviru katere je v
zadnjih letih sprejela t. i. vodno
direktivo, uredbo o sofinanciranju
økod, nastalih zaradi velikih
naravnih nesreœ, aprila letos pa je
objavila Zeleno knjigo o
zavarovanju pred naravnimi
nesreœami in nesreœami, ki jih
povzroœi œlovek – COM(2013)213.
Cilj tega dokumenta je izboljøati
ozaveøœenost in oceniti, ali je lahko

ukrepanje na ravni EU, s katerim
naj bi se izboljøal trg zavarovanj
pred naravnimi nesreœami,
primerno in utemeljeno. Zelena
knjiga ugotavlja sedanje stanje
zavarovalnega trga na podroœju
naravnih nesreœ ter iøœe
moæne reøitve in predloge v zvezi z
zavarovanjem kot instrumentom za
obvladovanje naravnih nesreœ in
nesreœ, ki jih povzroœi œlovek.
Postopek bo prispeval tudi k
poveœanju znanja, k spodbujanju
trajnostne rasti in naloæb, ki bodo
odporne na podnebne spremembe,
k spodbujanju zavarovanja kot
orodja za obvladovanje nesreœ ter s
tem k okrepitvi sploøne zavesti o
pomenu prepreœevanja in
zmanjøanja tveganja nesreœ, hkrati
pa bodo pridobljeni dodatni
podatki, ki jih Evropska komisija
potrebuje, da bi doloœila
najustreznejøe nadaljnje ukrepe.

Poroœanje zavarovalnic
za ECB

Evropska centralna banka (ECB)
naœrtuje poveœati obseg zbiranja
podatkov o zavarovalnih druæbah.
Naœrt naj bi uresniœila v dveh
stopnjah: s prvo uredbo za
posamezna podjetja, ki naj bi bila
objavljena leta 2013/14 in naj bi se
izvajala od leta 2015, in z drugo
uredbo leta 2014/15, ki naj bi se
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izvajala od leta 2017 in naj bi
poveœala zahteve po statistiœnih
podatkih posameznih podjetij ter
zajela tudi skupine, z vkljuœeno
statistiko o finanœni stabilnosti.
Zahteve za poroœanje, zajete v prvi
uredbi, bodo usklajene z EIOPA v
okviru uvajanja Solventnosti II v
smislu obsega podatkov in
œasovnega okvira poroœanja.
Uredba ECB bo pokrivala veœji
deleæ zavarovalnic (75–80 %).
ECB namerava podrobno oceniti
stroøke vpeljave svoje uredbe do
konca letoønjega julija. Evropsko
zavarovalno zdruæenje Insurance
Europe je æe izpostavilo teæave pri
ocenjevanju stroøkov pred
dokonœanimi smernicami EIOPA,
saj bodo stroøki uvajanja
Solventnosti II lahko zelo visoki.

Evropski davek na
finanœne transakcije

Odbor Evropskega parlamenta za
ekonomske in monetarne zadeve je
maja letos potrdil predlog uvedbe
davka na finanœne transakcije za 11
œlanic EU. Insurance Europe davku
nasprotuje in opozarja, da bi z njim
ogrozili delovanje enotnega trga EU
in poveœali stroøke zavarovalnic in
posredno njihovih strank. Œe bodo
obdavœeni prenosi znotraj skupine,
bi se negativni uœinek izraæal tudi v
poslovanju zavarovalnic. Postavlja
se vpraøanje, kako se izogniti
veœkratni obdavœitvi posamezne
transakcije. Davek na finanœne
transakcije bi negativno vplival na
pokojninske in druge dolgoroœne
zavarovalne produkte, zato bi jih
bilo primerno – poleg transakcij z

obveznicami na sekundarnem trgu
– uvrstiti med izkljuœitve. Po drugi
strani Evropska komisija meni, da
bi podelitev izjeme za æivljenjska
zavarovanja ogrozila naœelo davœne
nevtralnosti in poveœala moænosti
za izogibanje davkom. Komisija
soglaøa, da bi nekatere tehniœne
doloœbe v predlagani direktivi, kot
sta obdavœitev finanœnih transakcij
znotraj skupine ali obdavœitev repo
poslov, økodljivo vplivale na
uœinkovito upravljanje sredstev
zavarovalnice. Te pomisleke so
izrazile tudi øtevilne dræave œlanice
in pozvale k reviziji predloga davka
na finanœne transakcije.
3. julija 2013 je predlog davka
potrdil Evropski parlament, ki pa
ima v davœnih zadevah le
svetovalno vlogo. Sedaj je v
pristojnosti 11 dræav œlanic, ki pri
tem sodelujejo, da doseæejo
dogovor.

Neformalno
posvetovanje o osnutku
smernic EIOPA o zunanji
reviziji

EIOPA je julija 2012 izpeljala prvo
predhodno posvetovanje o osnutku
smernic o zunanji reviziji. Na
osnovi prejetih komentarjev je
pripravila nov osnutek, za katerega
je junija 2013 objavila drugo
neformalno predhodno
posvetovanje, ki bo potekalo do 9.
avgusta. Predlagane smernice se
nanaøajo na razkritja
solventnostnega in finanœnega
stanja posameznih podjetij in
skupin ter obsegajo kvantitativne in
kvalitativne informacije o bilanci
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stanja, pripravljeni po naœelih
Solventnosti II, lastnih sredstvih in
kapitalskih zahtevah. Upoøtevajo
zahteve Solventnosti II s podroœja
upravljanja, interne kontrole,
interne revizije in drugih procesov,
brez da bi posegale v odgovornost
zunanjega revizorja za izvedbo
revizije. Doloœajo jasno vlogo
nadzornega organa in zunanjih

revizorjev pri preverjanju
kapitalskih zahtev, v primeru
internih modelov ali uporabe
specifiœnih parametrov podjetja. 
Smernice predstavljajo minimalne
zahteve s podroœja zunanje revizije,
ki naj bi jih nadzorni organi
vkljuœili v svoje predpise, lahko pa
postavijo tudi dodatne zahteve.
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Nova zakonodaja

Uradni list Republike Slovenije

(od 16. 3. 2013 do 30. 6. 2013)

25/2013 z dne 22. 3. 2013

893 Sklep o doloœitvi prispevkov za posebne primere
zavarovanja.

27/2013 z dne 29. 3. 2013

969 Poroœilo o rasti cen æivljenjskih potrebøœin na
obmoœju Slovenije za februar 2013;
970 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar
2013.

30/2013 z dne 12. 4. 2013

1127 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
potroøniøkih kreditih (ZPotK-1B);
1134 Poroœilo o rasti cen æivljenjskih potrebøœin na
obmoœju Slovenije za marec 2013.

35/2013 z dne 26. 4. 2013

1324 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec
2013.

39/2013 z dne 6. 5. 2013

1515 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2E);
1516 Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2A).

44/2013 z dne 24. 5. 2013

1699 Poroœilo o rasti cen æivljenjskih potrebøœin na
obmoœju Slovenije za april 2013;
1700 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april
2013.

49/2013 z dne 7. 6. 2013

1872 Uredba o izvajanju Uredbe 1177/2010/EU o
pravicah potnikov med potovanjem po morju in
celinskih plovnih poteh;
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1873 Uredba o spremembah Uredbe o kombiniranem prevozu;
1881 Pravilnik o spremembi Pravilnika o zasnovi in øtudiji poæarne varnosti;
1886 Poroœilo o rasti cen æivljenjskih potrebøœin na obmoœju Slovenije za
maj 2013.

52/2013 z dne 21. 6. 2013

1993 Pravilnik o spremembah Pravilnika za izraœun dopolnilnih
kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izraœun prilagojenih
kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finanœnem konglomeratu.

54/2013 z dne 24. 6. 2013

2056 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju
Zakona o davku na dodano vrednost.

55/2013 z dne 28. 6. 2013

2069 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb;
2136 Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, naœinu in rokih
za predloæitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in
evidenc zavezanca za davek;
2078 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2013.

Poroœevalec Dræavnega zbora Republike Slovenije

(od 16. 3. 2013 do 30. 6. 2013)

b.ø./2013 z dne 21. 3. 2013 

Predlog zakona o finanœni upravi (ZFU).

b.ø./2013 z dne 12. 4. 2013 

Poroœilo Odbora za delo, druæino, socialne zadeve in invalide k Predlogu
zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju - Dopolnjen predlog zakona (ZPIZ-2A).

b.ø./2013 z dne 26. 4. 2013 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalniøtvu
(ZZavar-J);
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanœnih
konglomeratih (ZFK-B). 

b.ø./2013 z dne 10. 5. 2013 

Program stabilnosti – dopolnitev 2013 in Nacionalni reformni program
2013–2014. 
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b.ø./2013 z dne 5. 6. 2013 

Poroœilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o finanœnih konglomeratih -
Dopolnjen predlog zakona (ZFK-B);

b.ø./2013 z dne 6. 6. 2013 

Poroœilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalniøtvu- Dopolnjen
predlog zakona (ZZavar-J).

b.ø./2013 z dne 19. 6. 2013 

Popravek poroœila k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zavarovalniøtvu (ZZavar - J);
Poroœilo o stanju in razmerah na trgu finanœnih instrumentov za leto 2012,
Letno poroœilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2012 in
Finanœni naœrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2013.

b.ø./2013 z dne 28. 6. 2013

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J).
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