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Dr. Darko Medved

Verjetno v zadnjem œasu ni uvodnika, ki se ne bi tako 

ali drugaœe dotaknil globalne ekonomske krize, ki  je z vso

silovitostjo udarila tudi po slovenskem gospodarstvu. Nekoœ

romantiœne predstave o zdravju slovenskega gospodarstva

poœasi zamenjujejo bolj realni pogledi. Ugotavljamo, 

da slovenski paradni konji to pravzaprav niso, saj je veœina

med njimi predstavnikov dejavnosti z nizko dodano

vrednostjo na zaposlenega, ki imajo v obdobju  recesije

najveœ teæav.

V zadnjem œasu vedno redkeje sliøimo slogan, da je

trenutna ekonomska kriza tudi in predvsem priloænost.

Imam obœutek, da smo se znaøli v krœu, ki ga bo potrebno

na tak ali drugaœen naœin presekati. Vpraøanje je seveda

ali lahko to priloænost izkoristijo slovenske zavarovalnice.

Kot kaæe, razen nekaj prask, trenutna ekonomska kriza

slovenskih zavarovalnic ni huje prizadela, zato imajo

sedaj prav gotovo priloænost, da se nadoknadi izgubljena

priloænost izpred desetih let, ko so se zavarovalnice

namesto z øiritvijo na tuje trge ukvarjale same s seboj.

Zavarovalnice imajo sedaj priloænost za øiritev poslovanja

na tuje perspektivne trge s ponudbo inovativnih produktov

in stroøkovno uœinkovitih prodajnih poti. Zmagovalke

trenutne gospodarske krize bodo prav gotovo tiste, ki bodo

najveœ vlagale v øiritev poslovanja, lastni razvoj in znanje

svojih kadrov.

Slovenske zavarovalnice so v zadnjih letih prav gotovo

naredile korak naprej k stabilizaciji poslovanja tako na

podroœju æivljenjskih zavarovanj kot na podroœju

premoæenjskih zavarovanj. Æivljenjska zavarovanja 

z 32-odstotnim deleæem v skupni premiji vseh zavarovalnic

postajajo vse pomembnejøa zavarovalna vrsta tudi v

Sloveniji. Ob øe vedno dokaj nizkem deleæu æivljenjske

premije v BDP lahko tudi v prihodnosti priœakujemo

nadpovpreœne rasti prav na tem podroœju. 

Øe nedolgo nazaj so zavarovalnice v veœini dræav celinske

Evrope uæivale zaøœito dræavnih zakonodaj, ki so jim

omogoœale relativno lagodno poslovanje v omejeni
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konkurenci. V tem pogledu je zavarovalniøtvo tudi zaradi harmonizacije 

evropske zakonodaje doæivelo v zadnjih letih velike spremembe. Danes morajo

zavarovalnice v vedno veœji meri delovati v intenzivni konkurenci, kjer cene

storitev v glavnem doloœa trg.

Æivimo v dobi, ko so stranke izjemno selektivne pri svojih nakupnih namerah in

zahtevajo za svoj denar najboljøo kakovost storitve. Zavarovalnice morajo vedno

veœ pozornosti posveœati potrebam in æeljam strank, œe jih æelijo obdræati, kaj øele

poveœati svoj  træni deleæ. 

Vendar bo potrebno za intenzivnejøi prodor na tuje trge najprej øe veliko postoriti

doma. Zavarovalnice na slovenskem zavarovalnem trgu so øe vedno stroøkovno

neuœinkovite ter slabo pripravljene za delovanje na konkurenœnih trgih.

Zavarovalnice bodo morale bolj pogumno uvajati sodobne  poslovne procese in

informacijske reøitve. Prav gotovo pa za doseganje øiritvenih ciljev ostaja øe vedno

kljuœni problem relativno ozka baza zavarovalnih strokovnjakov in

zavarovalnega menedæmenta. Zato bo treba v prihodnje veœ naporov vloæiti v

kontinuirani izobraæevalni sistem za podroœje zavarovalniøtva. Verjamem, da so

slovenske zavarovalnice dovolj ambiciozne in da bodo prepoznale priloænost, ki se

jim ponuja. 



Mednarodne
zavarovalniøke goljufije

Boris Perøak

Zavarovalniøke goljufije se øirijo preko dræavnih meja in

postajajo resniœni globalni kriminal. Storilci se povezujejo

in nenehno prilagajajo, medtem ko uradne institucije in

zavarovalniœarji potrebujemo bistveno veœ œasa, da

vzpostavimo uœinkovit mehanizem prepreœevanja goljufij.

Preiskave mednarodni økodnih dogodkov zahtevajo tako

veœ resursov kot tudi veœ œasa, saj v teh primerih obstaja

veœ neznank, predvsem tuji predmeti zavarovanja in tuji

dræavljani, tuji organi pregona in tuje institucije.

Samostojno preiskovanje je nemogoœe, zato se moramo

zavarovalniøki preiskovalci povezovati s kolegi v tujini,

vstopati v mednarodne organizacije in vzpostavljati mreæo

policijskih kontaktov. Razmere se hitro in strokovno

spreminjajo, kar tudi slovenske preiskovalce uvrøœa na

zemljevid Evrope in sveta.

International fraudelent claims are becoming a serious

global criminal issue totaling in multi Billion Euro damage

share payable by Insureds of involved Insurance

Companies. These claims don’t represent local issues any

more but are calling for international approach and

cooperation. Today we are facing urgent need for cross-

border cooperation between insurance companies and

further the need for cooperation between insurance

industry and law enforcement agencies (national and

international police organisations) judicial systems of all

levels, with national as well as international political

authorities (EU, UN). Fast changing world especially in

finance sector is a networking factor for professionals in

the field of fraud investigations. Today we have many

international associations as platform for permorming

wide spread fraud investigations in many countries if not

Boris Perøak, prof., Zavarovalnica Maribor, d. d.
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even in the whole world. Insurance industry today is becoming more and more

aware of importance for prevention from fraud and therefore for systematical

approach including serious analysis regarding effects of fraud on premiums of

insureds.

1 Zavarovalniøka goljufija ali zavarovalniøka
zloraba?

V spremenjenem Kazenskem zakoniku je v 2. odstavku 211. œlena po novem

dodana zavarovalniøka goljufija: »Kdor … v zavarovalniøtvu ob sklenitvi pogodbe

navede laæne podatke ali zamolœi pomembne podatke, sklene prepovedano dvojno

zavarovanje ali sklene zavarovalno pogodbo potem, ko je zavarovalni ali økodni

primer æe nastopil, ali laæno prikaæe økodni dogodek, se kaznuje z zaporom do

enega leta.«

V veœ strokovnih razpravah, tudi na 15. dnevih slovenskega zavarovalniøtva v

Portoroæu maja leta 2008, je bila izpostavljena dilema, ali je izraz zavarovalniøka

goljufija sploh primeren, ker se osredotoœa le na dejanja tretjih oseb na økodo

zavarovalnic, ne govori pa o vseh drugih oblikah potencialnih oøkodovanj v

zavarovalniøtvu. Kot primernejøa je bila ponujena besedna zveza zavarovalniøka

zloraba, za katero tudi sam menim, da bolje opiøe vse moæne deviantne dogodke

v zavarovalniøtvu.

V nadaljevanju bom zaradi osredotoœenosti na dejanja tretjih oseb na økodo

zavarovalnic uporabljal izraza zavarovalniøka goljufija in poskus zavarovalniøke

goljufije, pri tem pa se bom omejil predvsem na tiste domnevne økodne

dogodke, ki vkljuœujejo katerega izmed atributov z mednarodno razseænostjo.

1.1 Mednarodna økoda 

Mednarodna økoda izvira iz økodnega dogodka, v katerem naj bi bili udeleæeni

posamezniki iz razliœnih dræav, pri tem pa niti ni pomembno, ali so ti enakega

nacionalnega izvora ali razliœnega. Glede na kraj je økodni dogodek lahko

postavljen v okolje, iz katerega izvira povzroœitelj økodnega dogodka; v tem

primeru gre za umestitev oøkodovanca v okolje domnevnega økodnega dogodka.

Druga oblika glede na kraj mednarodnega økodnega dogodka je okolje, iz

katerega izvira oøkodovanec, zato tokrat govorimo o umestitvi povzroœitelja v

dræavo oøkodovanca. V najbolj zapletenih primerih pa gre za umestitev tako

povzroœitelja økodnega dogodka kot tudi oøkodovanca v obema tuje okolje, 

torej v tretjo dræavo.

Pri zgoraj predstavljenih mednarodnih økodnih dogodkih je treba omeniti tudi

udeleæbo tretjih oseb z mednarodnim predznakom, ki sicer s samim økodnim
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dogodkom niso neposredno povezane, pojavljajo pa se kot pravni zastopniki,

izvedenci, prevozniki , serviserji, cenilci, policisti, priœe ipd.

1.2 Zavarovalniøka goljufija in poskus
zavarovalniøke goljufije

V praksi je predvsem v zadnjem œasu pomembna razlika med zavarovalniøko

goljufijo (dokonœanim kaznivim dejanjem) in poskusom zavarovalniøke goljufije

(nedokonœanim kaznivim dejanjem), saj velja, da poskus zavarovalniøke goljufije

ni kazniv in poslediœno vlaganje kazenskih ovadb na podlagi suma na poskus

zavarovalniøke goljufije praviloma vodi do zavræbe ovadbe. Tega po prejønjem

zakonu nismo poznali in vsak poskus goljufije je bil obravnavan kot kaznivo

dejanje, ki se preganja po uradni dolænosti, zdaj pa se tudi starejøe kazenske

ovadbe obravnavajo po novejøem, za storilce blaæjem zakonu.

Z obstojeœim stanjem se ne morem strinjati, saj delo na goljufivem zahtevku

zavarovalnice (in poslediœno zavarovance – tudi v funkciji davkoplaœevalcev)

finanœno in materialno izœrpava. Menim, da bi morali vlagatelji neupraviœenih

zahtevkov poravnati nastale stroøke, zato poskus zavarovalniøke goljufije takoj 

po vloæitvi neupraviœenega zahtevka æe izpolnjuje vse elemente kaznivega

dejanja in bi ga bilo treba obravnavati prav v luœi alociranih œloveøkih in

materialnih resursov. Ti bi lahko bili v tem œasu usmerjeni v upraviœene 

zahtevke in v odpravo posledic ali nadomestilo økode za dejanske økodne

dogodke oziroma økode, ki so bile povzroœene dobronamernim zavarovancem

in/ali oøkodovancem.

Pri tej problematiki œaka celotno slovensko zavarovalniøko skupnost øe veliko

dela, da bomo skupaj prepriœali tako zakonodajalca kot tudi sodno vejo oblasti

najmanj v smiselnost materialnega kaznovanja zlonamernih posameznikov, 

ki se æelijo z goljufanjem okoriøœati na økodo vseh dobronamernih vplaœnikov

zavarovalnih premij, pa œeprav ostane le pri poskusu. Najmanj, kar bi lahko

naloæili vsem, ki poskuøajo ogoljufati zavarovalnice, a ostane pri poskusu, 

bi bilo obvezno plaœilo doloœenega zneska v dobrodelni namen.

1.3 Definicija in obrazloæitev mednarodne
zavarovalniøke goljufije

»O mednarodni zavarovalniøki goljufiji govorimo v primeru vloæitve

odøkodninskega zahtevka za fiktivno økodo, domnevna povzroœitelj in

oøkodovanec pa sta iz razliœnih dræav.«

Na goljufiv namen vlagatelja odøkodninskega zahtevka kaæejo øe øtevilni drugi

indici:

• policijski zapisnik odstopa od obiœajnih policijskih zapisnikov, predvsem v

primerih, ko gre za økodni dogodek v tuji dræavi,
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• poøkodovanih predmetov si ni mogoœe ogledati (ali je to vsaj oteæeno),

• dvomljive cenitve ali izvedenska mnenja iz dræav, od koder prihajajo domnevni

oøkodovanci,

• vozilo povzroœitelja je vredno le nekaj sto evrov, medtem ko je vozilo

domnevnega oøkodovanca draæje novejøe vozilo,

• skope izjave udeleæencev, ki jih je zelo teæko preveriti (pogosto z njimi ni

mogoœe vzpostaviti stika),

• povzroœiteljevo vozilo je bilo takoj po domnevnem økodnem dogodku prodano

ali uniœeno,

• oøkodovanec je vozilo po vloæitvi zahtevka prodal (ne æeli povedati, komu),

• stalni telefonski pritiski ali pritiski po telefonu za izplaœilo odøkodnine

(vkljuœno z groænjami s toæbo),

• vztrajanje pri pavøalnem izplaœilu odøkodnine.

Na kratko bi torej lahko mednarodno zavarovalniøko goljufijo opisali kot:

»Zahtevek za izplaœilo odøkodnine za domnevni økodni dogodek, v katerem sta

udeleæena dræavljana dveh razliœnih dræav, dogodek sam pa se ni dogodil ali ni

nastala zatrjevana økoda, je neupraviœen. Ugotovljena dejstva, ki domnevni

økodni dogodek in zatrjevano økodo negirajo, dajejo zavarovalnici podlago, da

takøen zahtevek za izplaœilo odøkodnine pred izplaœilom odøkodnine obravnava

kot poskus zavarovalniøke goljufije. V primeru, da so dejstva o neobstoju økodnega

dogodka ali zatrjevane økode zavarovalnici postala znana po izplaœilu

odøkodnine, se odøkodninski zahtevek obravnava kot izvrøeno dejanje

zavarovalniøke goljufije.«

1.4 Udeleæenci mednarodnih zavarovalniøkih goljufij

Iz prakse ugotavljamo, da se najveœ mednarodnih zavarovalniøkih goljufij glede

na udeleæence dogaja po naslednjih scenarijih:

a) oba udeleæenca imata enak nacionalni izvor, njuni bivaliøœi sta v œasu

domnevnega økodnega dogodka v razliœnih dræavah, pogosto gre za osebe, 

ki so sorodniki ali sokrajani v matiœni dræavi,

b) udeleæenca sta razliœnih nacionalnosti, med seboj se pred dogodkom nista

poznala, seznanijo in poveæejo ju organizatorji nameøœenih prometnih nezgod,

c) udeleæenca na prvi pogled nimata niœ skupnega, vendar se povzroœitelj

neobiœajno zanima za izplaœilo odøkodnine domnevnemu oøkodovancu,

d) povzroœitelj se »trudi« ugajati in priznava vso odgovornost za dogodek,

e) oba udeleæenca zastopa ista oseba ali ista odvetniøka pisarna.

V mednarodnih økodnih primerih, ki smo jih obravnavali v okviru preiskav v

Zavarovalnici Maribor, med udeleæenci zavarovalniøkih goljufij izstopajo

dræavljani BIH, Hrvaøke in Srbije, v Evropski uniji pa dræavljani Republike

Slovenije.
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Najpogosteje povzroœi økodni dogodek manjvredno vozilo s slovenskimi

registrskimi oznakami, domnevni oøkodovanci pa uporabljajo vozila tujih

registrskih oznak, vendar ne nujno iz prej omenjenih dræav, saj gre pogosto za

vozila z registrskimi oznakami dræav EU, ki so v uporabi pri osebah, ki stalno

bivajo v dræavah EU ali pa so tam na zaœasnem delu. Skupna znaœilnost veœine

teh primerov pa je, da oøkodovanci in/ali povzroœitelji nacionalno izvirajo iz

dræav, nastalih na obmoœju nekdanje Socialistiœne federativne republike

Jugoslavije.

Pogosto se dogaja, da so v vozilih s tujimi registrskimi oznakami kot vozniki

oøkodovanci udeleæeni dræavljani Slovenije na zaœasnem delu v tujini, prav tako

pa tudi osebe slovenskega izvora s stalnim prebivaliøœem v tujini.

1.5 Kraji domnevnih mednarodnih økodnih
dogodkov

Najenostavneje je raziskati okoliøœine økodnega dogodka, ki se pripeti v Sloveniji,

saj v okolju, kjer se je økodni dogodek zgodil, vedno obstaja dovolj sledi ali priœ,

prav tako je s komunikacijo s policijo ali drugimi institucijami mogoœe pridobiti

dovolj dokazov, ki osvetlijo dogajanje ob økodnem dogodku. Ugotavljamo, da se

storilci, ki so se namenili inscenirati mednarodni økodni dogodek, v obdobju

zadnjih dveh ali treh let umikajo slovenskemu okolju in selijo dogajanje v dræavo

domnevnega oøkodovanca ali v tretjo dræavo.

Insceniran økodni dogodek v dræavi domnevnega oøkodovanca je teæe

preiskovati kot v slovenskem okolju zaradi jezikovnih ovir, nepoznavanja

lokalnih obiœajev, predvsem pa je okolje zaprto do tujcev in brez primerne

komunikacije ter prilagoditve okolju ne izvemo niœ ali zelo malo. V teh primerih

je treba poiskati pomoœ v lokalnih zavarovalnicah ali pri organih pregona, pri

œemer pa je treba paziti, da se obrneø na zanesljivega œloveka. Brez lokalne

podpore je teæko razkriti sumljive økodne primere, vendar to ni nemogoœe.

Najzahtevnejøi so primeri, ko se udeleæenca »sreœata« na nevtralnem terenu, torej

v dræavi, ki je sicer obema tuja, a hkrati ponuja najveœ moænosti za prirejanje

okoliøœin domnevnega økodnega dogodka. V takønih primerih je delo

preiskovalca dobesedno onemogoœeno, saj ga ovirata tako tuje okolje kot

nepoznavanje razmer v tem okolju, po drugi strani pa teæko priœakuje pomoœ

lokalnih zavarovalniøkih delavcev ali organov pregona, ker sta jim oba

udeleæenca najverjetneje povsem neznana.

1.6 Predmeti oøkodovanja v primeru mednarodnih
zavarovalniøkih goljufij

Pri tipiœni mednarodni zavarovalniøki goljufiji je udeleæeno vozilo s slovenskimi

registrskimi oznakami niæjega cenovnega razreda, ki ga je v œasu domnevnega
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økodnega dogodka vozila tretja oseba, pri tem pa naj bi zaradi nepazljivosti priølo

do oplazenja, voænje po nasprotnem voznem pasu ali druge oblike ogroæanja,

zaradi katere je domnevni oøkodovanec zapeljal s ceste in pri tem uniœil (totalna

økoda) ali zelo moœno poøkodoval vozilo viøjega cenovnega razreda.

V primerih, ki smo jih obravnavali v Zavarovalnici Maribor, so bila med

povzroœitelji najpogosteje vozila Yugo, Renault 5 in podobna lahko dosegljiva

poceni prevozna sredstva, ki jih za naœrtovane inscenirane økodne dogodke

zavarujejo osebe, ki se v samem økodnem dogodku ne pojavljajo in so o samem

dejanskem dogajanju praviloma obveøœene øele po vloæitvi odøkodninskega

zahtevka.

Na strani oøkodovancev se veœinoma pojavljajo vozila, vredna veœ kot 20.000

evrov, neredki pa so tudi primeri økodnih dogodkov, ko vrednost vozila presega

tudi 100.000 evrov. Najøtevilnejøa so vozila proizvajalcev BMW, Mercedes Benz,

Audi in VW, skoraj v rednih intervalih pa se pojavljajo tudi Ferrariji, Porscheji in

druga vozila najviøjega cenovnega razreda.

2 Metodika in taktika raziskovanja
mednarodne zavarovalniøke goljufije

2.1 Podatki v økodnem spisu

Økodni spis ob prijavi vsebuje najmanj prijavni obrazec, nekaj osebnih podatkov

udeleæencev in kopije ali originale razliœnih dokumentov, ki podpirajo trditve v

odøkodninskem zahtevku: izvedenska mnenja ali cenilne zapisnike, policijska

poroœila, zdravniøko dokumentacijo, raœune za odpravo posledic økode ali

odstranitev poøkodovanih predmetov, izjave priœ, razliœna dokazila (za prehod

meje, za uniœenje poøkodovanega predmeta idr.), dopise odvetnikov ipd.

Vsak dokument je nosilec informacij, katerih verodostojnost je mogoœe preveriti

bodisi v razliœnih virih uradnih informacij in tudi s terensko obdelavo. Najprej se

razvrsti udeleæene osebe iz dokumentov po njihovi vlogi (udeleæenec økodnega

dogodka, priœa, ponudnik storitev, policist, izvedenec ali cenilec idr.), nato se

zbere vse identifikacijske podatke predmetov (vozila, zgradbe, predmeti osebne

uporabe, predmeti v okolju økodnega dogodka idr.), na koncu pa poskusimo

poiskati v opisu vse informacije, ki nam vzbujajo dvom o nastanku økodnega

dogodka ali o verodostojnosti podatkov.

Vse tako pridobljene podatke razvrstimo v smiselno shemo, v kateri z izrisom

relacijskih odnosov vzpostavimo dinamiœno skico dogajanja. Vse øibke vezi ali

vezi, v katere dvomimo, oznaœimo bodisi z vpraøaji ob œrtah ali s posebnimi

barvami œrt, kar pozneje omogoœa boljøi pregled nad skico.
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Kadar je podatkov veliko, jih je smiselno zdruæevati po sklopih in nato povezati

sklope med seboj. Pri tem v vsakem sklopu oznaœimo povezovalni ali indikativni

podatek, ki je v najbolj aktivnem odnosu do drugih sklopov.

Tako izloœeni podatki predstavljajo ogrodje, na katerem gradimo naprej,

postavljamo hipoteze o moænih scenarijih dogajanja, pri œemer je pomembno

predvsem ocenjevanje verjetnosti posameznih predvidevanj. Izredno pomembno

je oblikovati kratka in jasno opredeljena predvidevanja, ki jih lahko hitro

pavøalno ocenimo kot verjetna ali manj verjetna.

Izpis podatkov in predvidevanj, ki opisujejo verjetno dogajanje, je lahko izredno

poenostavljen, zapisan le na listu papirja, medtem ko bolj zahtevni primeri z

obiljem informacij in mogoœih interpretacij dogajanja zahtevajo najmanj tablo ali

celo raœunalniøko obdelavo. Primernih programov ni veliko oziroma si moramo

pomagati z veœ manjøimi specializiranimi orodji, vœasih pa je treba preprosto

razviti lastni protokol ali analitiœno proceduro, ki na koncu prinese nek rezultat, 

s pomoœjo katerega razjasnimo posamezne dileme ali pripravimo naœrt nadaljnje

obravnave spornega økodnega spisa.

2.2 Filtriranje dejstev

Posamezni dokumenti lahko vsebujejo enake informacije, vendar lahko te

obstajajo v razliœnih oblikah. Zato je treba najprej primerjati informacije, ki se

nanaøajo na ista dejstva. Tako lahko na precej osnovni ravni analize ugotovimo,

da istovrstni podatki vsebujejo pomembne razliœne odtenke, ki morda kaæejo na

moænost, da ustvarjalci dokumentov domnevno situacijo predstavljajo razliœno in

s tem vnaøajo v sam opis dogajanja element neenakosti, ob œemer lahko

posumimo v verodostojnost odøkodninskega zahtevka in zatrjevanega økodnega

dogodka nasploh.

Ker primerjava enega samega podatka iz razliœnih dokumentov ne zadoøœa za

sum o goljufivem namenu vlagatelja odøkodninskega zahtevka (treba je

upoøtevati jezikovno ali izraæanjsko nespretnost izpolnjevalcev dokumentov), je

nujno poiskati veœ neskladij, ki v kombinaciji kaæejo na bistveno veœjo verjetnost

neupraviœenega odøkodninskega zahtevka. Le izstopajoœa (groba) neskladja pri

temeljnih podatkih (recimo smer gibanja vozil, kje je kdo sedel v vozilu, kdo je

vozil, kaj se je dogajalo po nastanku økodnega dogodka, nasprotujoœe si izjave

priœ in/ali udeleæencev itd.) so lahko podlaga za utemeljevanje suma

zavarovalniøke goljufije.

Œe gre za zelo veliko zaokroæenih samostojnih podatkov, je treba vsak podatek

zapisati v vseh pojavnih oblikah (kot je zaveden na vsakem dokumentu posebej)

v obliki tabele, pod œrto pa se zapiøe tisti del informacije, ki je enak v vseh
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dokumentih, obenem pod tem izpostavimo vse razlike in natanœno navedemo

dokument in osebo, ki je takøno informacijo podala.

Øele s takønim filtriranjem postane informacija preglednejøa in v primeru, ko se

znajdemo v »slepi ulici«, v preiskavi lahko pokaæe smer, ki ji je treba slediti pri

terenski obdelavi ali pri razgovoru z udeleæenci.

V praksi se filtriranje veœinoma opravi »leteœe«. To pomeni, da je vpeto v druge

faze raziskovanja in ga ne zaznavamo kot loœene faze, zgoraj opisani sistemski

pristop pa je neizogiben v primeru veœ prepletenih økodnih dogodkov in razliœnih

odøkodninskih zahtevkov (recimo zahtevki po razliœnih zavarovalnih vrstah, veœ

dogodkov istega predmeta zavarovanja v nekem œasovnem zaporedju ipd.).

Ker tudi vlagatelji goljufivih odøkodninskih zahtevkov filtrirajo informacije, ki jih

posredujejo v økodni spis, imamo v slednjem ponavadi le najnujnejøe podatke, 

ki so potrebni za odloœitev o temelju za izplaœilo odøkodnine. Ob analizi

podatkov moramo torej poskuøati ugotoviti, ali nam skuøajo vpletene osebe kaj

prikriti in kaj je tisto, kar so nam verjetno prikrile.

Prav tako lahko vpletene osebe v spis posredujejo øtevilne nerelevantne

informacije, ki ne pojasnjujejo samega økodnega dogajanja, sluæile naj bi le

podrobnejøi obrazloæitvi økodnega primera, po drugi strani pa naj bi preslepile

œute cenilca oziroma likvidatorja, da bi v mnoæici podatkov spregledal

pomembno informacijo.

V praksi vpletene osebe pri posredovanju informacij najpogosteje kombinirajo

zgoraj opisane pristope, ko z obiljem nepomembnih informacij poskuøajo prikriti

manjkajoœe delœke sestavljanke.

2.3 Zbiranje dodatnih oziroma dopolnilnih
informacij

Pri zlonamernih odøkodninskih zahtevkih specializirani (profesionalni) »økodaøi«1

posredujejo v spis le tiste informacije, za katere ocenjujejo, da bodo zadostile

zakonskim predpisom za odloœanje o temelju. Na zahteve po dodatnih pojasnilih

se ponavadi odzovejo tako, da nekaterih informacij ne podajo, ker da jih nimajo,

ali pa jih poskuøajo posredovati v predrugaœeni obliki, ki formalno izpolnjuje

zahtevek po pojasnilih, v resnici pa ne pojasnjuje niœ bistvenega.

V primeru poøkodovanja zavarovane stvari oziroma odgovornosti za nastanek

økode ugotavljamo, da se vpletene osebe izogibajo dajanju informacij o zgodovini

poøkodovanega predmeta (tudi o zdravstveni zgodovini)2, saj bi ti podatki lahko

1 Æargonsko poimenovanje oseb: preæivljanje na raœun zavarovalnic, veœ odøkodninskih zahtevkov letno.
2 Manjkajoœi/izbrisani podatki v medicinski dokumentaciji, izpis zdravstvenega kartona le za doloœeno obdobje ipd.
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razkrili bistvene podrobnosti, ki vplivajo na odloœitev o obstoju temelja za

izplaœilo zatrjevane økode. Tako ugotavljamo, da ob prometnih nezgodah

pogosto poskuøajo prikriti predhodna lastniøtva ali izvor poøkodovanega vozila,

med drugim vpleteni zatrjujejo, da je bilo vozilo oøkodovanca pred obravnavano

prometno nezgodo nepoøkodovano in v voznem stanju.

Prav tako poskuøajo udeleæenci økodnega dogajanja, vkljuœno z ostalimi

vpletenimi osebami, prikriti morebitne predhodne osebne povezave ali

soudeleæbo v drugih økodnih dogajanjih. Ker lahko æe z osnovno poizvedbo 

v bazah podatkov posamezne zavarovalnice odkrijemo doloœene povezave in

pojavljanje oseb iz obravnavanega økodnega dogodka, je treba najprej preveriti

verodostojnost vpletenih oseb v dosegljivem informacijskem okolju. Naslednji

korak je sploøna poizvedba na internetu, saj se mnogi nadvse radi postavljajo 

in predstavljajo, nemalokrat pa so ob tem navedeni øe njihovi znanci, prijatelji,

skupinski dogodki ipd. (npr. Facebook).

Kadar s poizvedbo v lastnih bazah podatkov in s sploøno poizvedbo na internetu

pridobimo oprijemljive podatke, da so na prvi pogled tuje si osebe v resnici med

seboj povezane, to pomeni spodbudo za dodatne øirøe poizvedbe o vseh

pomembnih informacijah. Takrat se poizvedba razøiri na druge zavarovalnice,

tudi na tuje zavarovalnice, od koder izvira oøkodovanec. Œe je vzpostavljeno

dobro sodelovanje s policijami dræav, od koder prihajajo vpletene osebe, se ob

potrditvi suma sumljivega dogajanja lahko z dopisom obrnemo tudi na organe

pregona, da tudi ti opravijo del poizvedbe, ne nazadnje pa lahko od njih dobimo

dobre namige ali iztoœnice za nadaljnje raziskovanje.3

Kadar je v økodnem dogodku poøkodovan predmet, ki ga je mogoœe identificirati

(vozilo, delovni stroj, razliœne naprave), se na podlagi podatkov o predmetu

oøkodovanja lahko obrnemo tako na proizvajalce kot tudi na razliœne servise, 

ne nazadnje pa tudi na zavarovalnice dræave, od koder ta predmet prihaja.4

V primerih prometnih nezgod je dokaj pogosto, da se poprej poøkodovano vozilo

pojavi v domnevnem økodnem dogodku kot vozilo oøkodovanca, pri œemer se

poskuøa prikazati domnevni økodni dogodek (in povzroœitelja) kot vzrok za

poøkodbe vozila. S poizvedbo o økodni in servisni zgodovini vozila pridobimo

primerjalne podatke, ki so nam v postopku odloœanja o utemeljenosti

odøkodninskega zahtevka v pomoœ pri oblikovanju staliøœa o verodostojnosti

zatrjevanega økodnega dogajanja. V nekaterih primerih je pomembna tudi

zgodovina lastniøtev, saj se povezava med predhodnim(i) lastnikom(i) in

trenutnim lastnikom vœasih pokaæe kot kljuœni kazalnik verjetnosti obstoja

zavarovalniøke goljufije.5

3 154. œlen ZZavar, 22.œlen ZVOP, 5. œlen ZDIJZ, 14. œlen Pravilnika o naœinu vodenja policijskih evidencah.
4 Izplaœilo økode je bilo niæje od predvidevanja oøkodovanca na podlagi ugotovitve o predhodni totalni økodi ali

veœjega øtevila delovnih ur oziroma bistveno veœjega øtevila prevoæenih kilometrov predmeta zavarovanja.
5 Navajam primer, ko je vpleteno vozilo veœkrat v krajøem obdobju zamenjalo lastniøtvo, kot lastnika sta se

pojavljala udeleæenca v økodnem dogodku.
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2.5 Terenska raziskava

Ko so opravljene vse poizvedbe v dosegljivih podatkovnih okoljih, ki lahko

osvetlijo obravnavani økodni dogodek, je – œe obstajajo razliœni obœutki o

moænosti obstoja zavarovalniøke goljufije – treba nujno opraviti øe terensko

raziskavo.

Pri terenskih raziskavah moramo nameniti posebno pozornost lociranju

predmetov in oseb, ki so bili udeleæeni v økodnem dogajanju. Kadar imajo

predmeti (npr. vozila) vidne poøkodbe, je nujno izmeriti viøine poøkodb, 

skicirati potek poøkodb glede na obod predmeta, nameniti posebno pozornost

izstopajoœim delom predmetov in pozneje izmerjene podatke zdruæiti s podatki 

o viøinski konfiguraciji terena na zatrjevanem kraju økodnega dogodka.

Sam kraj dogodka pomeni v terenski raziskavi posebno kategorijo, saj lahko 

s svojim prostorskimi gabariti, dinamiko terena in drugimi pomembnimi

usmeritvenimi lastnostmi bistveno vpliva na celovito sliko verjetnega dogajanja 

ob økodnem dogodku in pravzaprav odloœa o legitimnosti zatrjevanega økodnega

dogajanja. Œe le obstaja moænost (vedno to ni mogoœe), je treba opraviti

neposredno sondiranje okolja, v katerem naj bi se zgodil zatrjevani økodni

dogodek, ob tem se lahko ugotavlja tudi »logiœnost« nahajanja vpletenih oseb na

kraju zatrjevanega økodnega dogodka glede na dejanski domicil vpletenih oseb.

Preverjanje t. i. alibija gibanja vpletenih oseb pogosto razkrije nelogiœnosti v

pojasnjevanju poti, ki naj bi jo vpletene osebe opravile (od kod so se gibali, kam

so bili namenjeni, kdaj so se odpravili na pot, s kakønim namenom so øli skozi

kraj zatrjevanega økodnega dogodka ipd.).

V terenski raziskavi je izredno pomembno locirati vse morebitne vire informacij,

med katerimi so lahko priœe dogajanja oziroma priœe, ki lahko ovræejo trditve o

zatrjevanem økodnem dogajanju. Tako imajo lahko pomembne podatke okoliøki

prebivalci, policisti, vozniki avtovleke, mehaniki, œrpalkarji, novinarji ipd. Enako

pomembno lahko na ugotavljanje verodostojnosti vplivajo preverjanja opisov

dogajanja po zatrjevanem økodnem dogodku, ko udeleæenci povedo svojo

zgodbo, kako so priøli s kraja økodnega dogodka na svoj domaœi naslov, 

kdo in kam je odpeljal poøkodovane predmete, ali je bil kdo zaradi poøkodb v

medicinski oskrbi (kje, kdaj), s katerimi osebami vse so bili udeleæenci po

zatrjevanem økodnem dogodku v stiku, kakøno je bilo œasovno dogajanje po

nastanku zatrjevanega økodnega dogajanja itd.

2.6 Odloœitev o temelju

Pri obravnavi mednarodnih økod se morajo v primeru, ko se posumi na moænost

zavarovalniøke goljufije, pred odloœitvijo o temelju za izplaœilo odøkodnine nujno

komisijsko posvetovati tako likvidator kot preiskovalci, da se ob skupni presoji

odloœi o verodostojnosti odøkodninskega zahtevka. Pri tem je treba oceniti, kako
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tehtne so zbrane informacije, saj to lahko vpliva na utemeljevanje izbrane

odloœitve o temelju.

Samo odloœitev o temelju sprejme likvidator, ki se bistveno laæe odloœi, œe mu je

na voljo utemeljeno in tehtno konsenzualno mnenje veœ sodelavcev. Skupno

ocenjevanje preverjenih dejstev in zavzemanje staliøœa do zbranih dokazov lahko

odloœilno vpliva na presojo o verjetnosti obstoja mednarodne zavarovalniøke

goljufije, to pa vpliva na odloœitev o nadaljnjem ravnanju zoper vpletene osebe.

2.7 Odklonitev ali izplaœilo?

V celotnem æivljenjskem ciklu vsakega økodnega spisa se je najteæe odloœiti, ali

odøkodnino izplaœati ali izplaœilo odkloniti. Œe izplaœilo odklonimo, mora biti to

osnovano na strokovnih temeljih in podprto z zelo konkretnimi dokazi o obstoju

poskusa zavarovalniøke goljufije oziroma morajo dokazi negirati pravno podlago

za odøkodninski zahtevek.

Menim, da je neproduktivno odkloniti izplaœilo odøkodnine, kadar so indici

oziroma dokazi, ki kaæejo na morebitni obstoj zavarovalniøke goljufije, predvsem

posredni in temeljijo bolj na moralni podlagi, manj pa na trdnih materialnih

dokazih. Kadar se pojavljajo manjøa vsebinska neskladja med posredovanimi in

zbranimi podatki, zbrani podatki nasploh pa ne kaæejo na pomembno vsebinsko

razliko zbranih izjav udeleæencev, je treba oceniti tveganje morebitnega odklona

predvsem v luœi kasnejøih pritoæb ali toæb.

Œe obstajajo neizpodbitni materialni dokazi (npr. iz økodne in servisne zgodovine

vozil) in se izjave udeleæencev zatrjevanega økodnega dogodka bistveno

vsebinsko razlikujejo, ni nobenega dvoma, da je treba resno razmisliti o tehtnosti

odklonitve zahtevka, saj zbrane informacije (dokazi) zagotavljajo, da bomo zelo

verjetno uspeøni tudi v sodnem postopku.

Kadar se pojavlja veœ utemeljenih sumov, vendar dvomimo, da bomo lahko

zahtevek uspeøno odklonili, je smiselno povabiti zatrjevanega oøkodovanca 

in/ali povzroœitelja na razgovor, predstaviti neskladja, ki zbujajo dvome, 

ter tako vpletenim osebam omogoœiti, da se izreœejo o predstavljenih ugotovitvah.

Iz prakse lahko zagotovim, da vlagatelj neupraviœenega zahtevka zna oceniti, 

kdaj se mora umakniti, da se bo izognil morebitnim posledicam verjetnega

kazenskega pregona. Prav tako si lahko ob takønem pogovoru ustvarimo

dokonœno mnenje o utemeljenosti sumov, saj so odzivi vpletenih oseb povsem

jasni in preko œustvenega naboja pogosto razkrijejo manjkajoœe podatke, ki jih

sicer med racionalnim raziskovanjem nismo mogli zaznati.

2.8 Sistemska analiza podatkov

Velika veœina zavarovalniøkih preiskovalcev øe vedno uporablja roœni naœin

analize podatkov o økodnem dogajanju, saj je najhitrejøi in izkustveno
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najpreglednejøi. Takøen pristop je operativno ustrezen pri obravnavi posameznih

økodnih primerov ali manjøega øtevila povezanih økodnih primerov, povsem pa

odpove pri analizi nekaj sto ali tisoœ økodnih primerov. V slednjem primeru je

edini naœin sistemska analiza podatkov, podprta z raœunalniøkimi orodji.

Posamezne zavarovalnice razvijajo svoje reøitve, kar pomeni moœan finanœni in

strokovno-œloveøki zalogaj, drugi iøœejo skupne reøitve, kar je znaœilno tudi za

slovenski prostor. Register avtomobilskih zavarovanj in register økodnih primerov

v okviru Slovenskega zavarovalnega zdruæenja sta idealni bazi podatkov, na

podlagi katerih je mogoœe usmerjeno analizirati podatke, kar na koncu prikaæe

socialne mreæe tako po povezanih udeleæencih kot tudi po vozilih, udeleæenih v

økodnih dogodkih. Takøen pristop se v praksi æe uporablja, merljive rezultate

lahko priœakujemo øe letos. Korist za vse œlanice bo dolgoroœna in zelo otipljiva,

bistveno pa se bo poveœala tudi uœinkovitost zavarovalniøke industrije pri

prepreœevanju goljufij in pri ukrepanju zoper goljufe.

3 Øtudiji primerov

3.1 Prometna nezgoda v Kanadi, vkljuœenih veœ
zavarovalnic

Leta 2003 so se tri osebe (dva slovenska dræavljana (brata), tretji ima slovensko in

kanadsko dræavljanstvo) pred odhodom v tujino (v Kanado) nezgodno zavarovale

pri petih zavarovalnicah. Med bivanjem v Kanadi je priølo do prometne nezgode

z najetim vozilom, voznik povzroœitelj je eden izmed prej omenjenih bratov, ølo

pa je za trk v zadek drugega vozila, ki se je ustavilo pred semaforjem; hitrost je

bila 15 kilometrov na uro.

Po opravljenih uradnih formalnostih so udeleæence prepeljali v bliænjo bolniønico

(navedba v policijskem poroœilu), nakar se je sled izgubila do medicinskega

mnenja oziroma potrdila za zavarovalnico, v katerem je bilo nadaljnje zdravljenje

opredeljeno kot veœmeseœna rehabilitacija pod nadzorom kiropraktika. Za vse tri

udeleæence je bilo navedeno, da niso bili sposobni skrbeti zase, da so imeli

teæave pri domaœih opravilih ipd. Za vse naj bi rehabilitacija trajala veœ kot pol

leta oziroma zadnji navedeni pregled naj bi bil opravljen veœ kot pol leta po

prometni nezgodi. Kot zanimivost naj povem, da udeleæenci v vozilu

oøkodovanca po imenih in priimkih izvirajo iz dræav, nastalih na obmoœju

nekdanje dræave Socialistiœne federativne republike Jugoslavije.

V œasu, ko naj bi se eden izmed obravnavanih udeleæencev zdravil v Kanadi, 

je bilo ugotovljeno, da je bil prav v tistem obdobju udeleæen v dveh prometnih

nezgodah v Sloveniji. Ugotovljeno je bilo tudi, da so bili predloæeni ponarejeni

oziroma laæni dokumenti, zato je bila zoper eno osebo vloæena kazenska ovadba



(pozneje v predkazenskem postopku je bilo to razøirjeno na vse tri osebe). Epilog

na sodiøœu sledi.6

3.2 Veœja zdruæba deluje v BIH, na Hrvaøkem in v
Sloveniji

V obdobju med letoma 2003 in 2006 je bilo prijavljenih veœ prometnih nezgod, 

v katerih so se kot povzroœitelji pojavljali slovenski dræavljani s starejøimi vozili

nizkega cenovnega razreda, oøkodovanci so bili dræavljani Hrvaøke ali BIH z

draæjimi vozili. Domnevne prometne nezgode naj bi se dogajale tako v Sloveniji,

na Hrvaøkem, v BIH in na Madæarskem, nekaj se jih je pripetilo tudi v Avstriji in

Nemœiji.

Izmed vseh primerov je najbolj zanimiva domnevna prometna nezgoda na

Madæarskem, kjer naj bi kratkoroœni zavarovanec naøe zavarovalnice (izvoz

malovrednega vozila v Srbijo) septembra leta 2007 trœil v draæje hrvaøko vozilo.

To vozilo naj bi nato vrglo s ceste v obcestni jarek, tako da je bila nastala økoda

ocenjena na skoraj 50.000 evrov. Pri preverjanju økodne in servisne zgodovine

smo v komunikaciji s hrvaøkimi zavarovalnicami ugotovili, da za to vozilo

beleæijo veœ økodnih dogodkov, prav tako smo dobili nedvoumen namig, da gre

za organizirano zdruæbo. Obiskali smo hrvaøke zavarovalnice in primerjali prijave,

pri tem pa smo ob pregledu fotografij ugotovili, da gre za identiœne poøkodbe

vozila in da je zasebno hrvaøko podjetje, ki ni registrirano za tovrstno dejavnost,

neupraviœeno izdalo cenilni zapisnik. Kot lastnik podjetja je bil naveden voznik

oøkodovanec. Hrvaøki dræavljan se je priøel pogajat o viøini primerne odøkodnine,

pri tem mu je bila na podlagi kazenske ovadbe odvzeta prostost. Epilog je bila

obsodba na pogojno kazen æe v aprilu leta 2008. Kot zanimivost naj navedem øe,

da je storilec pred tem delal kot cenilec v eni izmed hrvaøkih zavarovalnic, a so

ga zaradi njegovih aktivnosti odslovili.7

V drugem primeru naj bi v vozilo hrvaøkih registrskih oznak trœil slovenski

dræavljan, do dogodka je priølo v Sloveniji. Ob preiskavi økodne in servisne

zgodovine vozila smo ugotovili, da je bilo oøkodovankino vozilo pribliæno dva

tedna pred obravnavanim dogodkom udeleæeno v prometni nezgodi v BIH, pri

œemer je bila povzroœiteljica oøkodovanka. Ob primerjavi fotografij smo ugotovili,

da gre za identiœne poøkodbe, in zato zoper storilko in njenega brata ter

slovenskega dræavljana vloæili kazensko ovadbo. V tem primeru sta hrvaøka

udeleæenca vloæila tri toæbe, od tega dve na Hrvaøkem, vendar sta bili obe

zavrnjeni, ker je hrvaøko sodiøœe ocenilo, da ni stvarno in krajevno pristojno za

obravnavo toæbenih zahtevkov. V primeru toæbe v Sloveniji je bila na podlagi

vloæene kazenske ovadbe storilki ob obisku sodiøœa odvzeta prostost, zaradi œesar

je priznala vpletenost v goljufijo, enako je bila prostost odvzeta slovenskemu

6 Opisana preiskava je pokazala, da so vpletene osebe sodelovale v veœ sumljivih økodnih dogodkih z
mednarodnimi udeleæenci, in razkrila, da se preæivljajo na raœun zavarovalnic.

7 Preiskava tega primera je sproæila identifikacijo veœ kot 160 vpletenih oseb.
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dræavljanu – domnevnemu povzroœitelju prometne nezgode. Sodni epilog øe

œakamo.8

Tretji primer se nanaøa na domnevno prometno nezgodo, ki naj bi jo v Nemœiji

povzroœil naø zavarovanec, poøkodovano naj bi bilo vozilo nemøkih registrskih

oznak v lasti in uporabi osebe, ki izvira s Hrvaøke. S podrobno preiskavo smo

ugotovili, da je bilo domnevno poøkodovano vozilo æe prej identiœno

poøkodovano v økodnem dogodku v Nemœiji, prav tako so se udeleæenci

povezovali z udeleæenci æe opisanih prometnih nezgod. V tem primeru je bila

podana kazenska ovadba in po dosegljivih podatkih øe potekajo predkazenski

postopki tako v Sloveniji kot v Nemœiji.

Na podlagi izstopajoœih primerov smo izrisali socialne mreæe udeleæencev 

in pri tem preseneœeni ugotovili, da se udeleæenci na prvi pogled nepovezanih

prometnih nezgod med seboj tesno povezujejo. Konœni rezultat obøirne

preiskave, ki je zajela øe druge økodne dogodke, je bila identifikacija zdruæbe 

z veœ kot 100 udeleæenci, med katerimi je bilo veœ kot 20 veœkratnih storilcev

zavarovalniøkih goljufij. Iz tega razloga smo podali øe veœ kazenskih ovadb, 

na epiloge nekaterih øe œakamo.9

3.3 Prometna nezgoda slovenskega dræavljana z
vozilom iz ZDA

Leta 2006 smo prejeli prijavo slovenskega dræavljana, ki biva in dela v ZDA. V

obravnavanem økodnem dogodku v Sloveniji naj bi naø zavarovanec med voænjo

izsilil vozilo oøkodovanca, zato je ta zapeljal œez rob ploœnika ter pri tem

poøkodoval pragove, podvozje in platiøœa vozila. Oøkodovanœevo vozilo z

ameriøkimi registrskimi oznakami je bilo vredno pribliæno 220.000 evrov. Na

zahtevo cenilne sluæbe je bil pred izplaœilom zahtevan ogled popravljenega

vozila, pri katerem je bilo ugotovljeno, da je bilo vozilo popravljeno z barvanjem

poøkodovanih delov. Zato je obraœunana økoda znaøala manj kot 2.000 evrov.

Oøkodovanec se s ponudbo ni strinjal in je vloæil toæbo, pri tem pa v sodni spis

predloæil tudi kopijo raœuna popravila iz ZDA v viøini pribliæno 23.000 evrov. 

Ob preiskavi okoliøœin økodnega dogajanja in pri preverjanju økodne in servisne

zgodovine smo v kontaktu s servisom, pri katerem naj bi izdali raœun za

popravilo, ugotovili, da je raœun povsem ponarejen in da ne ustreza ne videzu ne

vsebini dejanskih raœunov, ki jih izdaja podjetje iz ZDA. Prav tako je bilo v

komunikaciji z zavarovalnicami v øirøi regiji ugotovljeno, da je bil za isto vozilo za

povsem enake poøkodbe dva meseca za naøim økodnim dogodkom vloæen

zahtevek zaradi økodnega dogodka na Hrvaøkem. Zahtevek je bil identiœen po

viøini in tudi po vrsti poøkodb. Primerjava med obema zahtevkoma je razkrila, 

8 Øele v okviru policijske preiskave se je razkrilo, da je bil organizator starejøi slovenski dræavljan, ki naj bi bil
odgovoren øe za veœ podobnih scenarijev fingiranih prometnih nezgod.

9 Opravili smo analizo identificiranih policijskih zapisnikov, økodnih spisov in javno dostopnih baz podatkov ter
tako izrisali mreæe povezav med osebami in predmeti zavarovanj.
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da so udeleæenci v primeru domnevnega økodnega dogodka v Sloveniji izpolnili

samo evropsko poroœilo o nastali prometni nezgodi, na Hrvaøkem pa je bil

izdelan zaznamek policije, na kraju dogodka so bili tudi delavci avtocestnega

podjetja.10

Skladno z ugotovitvami smo podali kazensko ovadbo zoper vlagatelja zahtevka

predvsem iz naslova predloæitve ponarejenega raœuna za popravilo, kar pa

poslediœno pomeni, da je zahtevek za izplaœilo odøkodnine za zatrjevano økodo

po obsegu in viøini neutemeljen. Epilog øe œakamo, trenutno potekajo

predkazenski postopki, med katerimi je bil opravljen informativni pogovor 

s storilcem.

4 Nekaj scenarijev mednarodnih
zavarovalniøkih goljufij

4.1 Verodostojnost dokumentov

Odmaknjenost podjetij in institucij iz tujih dræav omogoœa udeleæencem

mednarodnih zavarovalniøkih goljufij manevrski prostor za manipulacijo 

s predloæenimi dokumenti ali celo za ponarejanje listin. Najraje uporabljajo

dejanske dokumente, ki se nanaøajo na drugaœno vsebino in na drug dogodek,

kot je naveden na dokumentih. Œe se pri domnevnem izdajatelju dokumenta

preveri le obstoj dokumenta z neko identifikacijsko oznako, lahko dobimo

odgovor, da takøen dokument obstaja, vœasih je izdan za enako vozilo, kot ga

obravnavamo tudi sami. Prav zato, da bi razjasnili dvome o verodostojnosti

dokumenta, je nujno, da vsak dokument, ki ga nismo prejeli neposredno od

organizacije, ki je takøen dokument izdala, poøljemo v verifikacijo oziroma ga

preverimo preko partnerske zavarovalnice ali pogodbenih preiskovalcev v ciljni

dræavi.

Na podlagi preverjanj verodostojnosti dokumentov smo v Zavarovalnici Maribor

odklonili veœ zahtevkov ali podali celo kazenske ovadbe, vse to pa se je odrazilo

z zmanjøanim obsegom predloæenih neverodostojnih dokumentov. Med tovrstne

dokumente øtejemo tudi razliœna potrdila tujih zavarovalnic ali uradnih organov,

saj neredko dobimo presenetljiv odgovor, da policijsko poroœilo ali potrdilo o

poøkodovanju vozila za potrebe prestopa meje ni verodostojno.

4.2 Predhodne poøkodbe vozil

Kot sem navajal v prejønjih sklopih, je za vsako poøkodovano vozilo, ki je

udeleæeno v økodnih dogodkih prepoznanih dvomljivih scenarijev, smiselno in

10 Na podlagi tesnega sodelovanja s hrvaøkimi zavarovalnicami, ki jih je omenjena oseba doslej æe veœkrat
oøkodovala, smo izvedeli, da so povezane osebe na Hrvaøkem in v BIH sodelovale tudi pri goljufanju avstrijske
leasing hiøe, kar se je odrazilo z 80 milijoni evrov finanœne økode, pozneje pa so se ti stroøki øe poveœali s
økodnimi dogodki in izplaœili veœjih økod na økodo hrvaøkih zavarovalnic.
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koristno preveriti økodno in tudi servisno zgodovino vozila, pri œemer ni

zanemarljiv pomen zgodovine lastniøkih zamenjav, saj se nam ob na prvi pogled

povsem smiselni økodi pokaæe tudi druga plat, ko ugotovimo, da je bil med

predhodnimi lastniki vozila nam dobro znani zlonamerni »økodaø«. Ponavadi ob

podrobnejøi poizvedbi ugotovimo, ali je bilo vozilo predhodno poøkodovano,

kakøen je bil obseg poøkodb, ugotovimo pa lahko tudi øe kakøno drugo

podrobnost, ki bi nam sicer ostala prikrita. S poizvedbo v tujini ponavadi

pridobimo podatke, ki dodatno osvetlijo domnevno økodno dogajanje. Vse to

vpliva na izplaœilo odøkodnine, med drugim najmanj na viøino økode.

4.3 Veœ loœenih zahtevkov za iste poøkodbe vozila
pri razliœnih zavarovalnicah

Komunikacija z zavarovalnicami tako v Sloveniji kot tudi v øirøi regiji pogosto

razkrije podatke o obstoju predhodnih økod na obravnavanem vozilu, po drugi

strani lahko poizvedba pomaga kateri od zavarovalnic, ki je morda prejela

zahtevek za izplaœilo odøkodnine po datumu, za katerega obravnavamo økodni

dogodek. V veœ primerih smo pri naøem delu odkrili, da smo bili prvi v verigi

zavarovalnic, pri katerih so storilci uveljavljali økodo, vendar smo s poizvedbo 

o økodah na obravnavanem vozilu »sproæili alarm« pri drugih vpletenih

zavarovalnicah, ki so nam na tej podlagi poslale zaprosilo za posredovanje ali

primerjavo podatkov. Nazadnje so storilci mednarodnih zavarovalniøkih goljufij

tako ali drugaœe kaznovani, pri tem pa jim dajemo jasno vedeti, da smo svojo

vlogo pri prepreœitvi neupraviœenega izplaœila odøkodnine odigrali tudi mi. To

dolgoroœno pomeni, da se nas zaœnejo izogibati ali pa poskuøajo ubrati drugaœno

taktiko. Vsaka sprememba taktike »profesionalnih økodaøev« pomeni za

zavarovalnice dodatne moænosti zaznavanja in prepreœevanja deviacij.

5 Organiziran nastop zoper zavarovalniøke
goljufije

5.1 Sluæbe za prepreœevanje zavarovalniøkih goljufij
v posameznih zavarovalnicah

Zavarovalnice morajo z zbranimi premijami ravnati kot dober gospodar, zato iz

pozitivne zakonodaje lahko povzamemo, da morajo zagotoviti notranjo kontrolo

tako v obliki notranje revizije kot tudi drugih oblik nadzora.11 Z namenom, da bi

prepreœili izplaœevanje neupraviœenih odøkodnin, so v zavarovalnicah øe ne tako

dolgo nazaj oblikovali posebne skupine, ki skrbijo za izvajanje preventivnih in

kurativnih aktivnosti. Preiskava sumljivega økodnega dogodka se izpelje po

poskusu goljufije12 (ali izvrøenem dejanju), kar jo uvrøœa med t. i. kurativne

11 26. œlen Zzavar.
12 211. œlen, 2. odstavek KZ.
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aktivnosti. Po drugi strani pa vsaka preiskava postreæe z nekaterimi ugotovitvami,

ki omogoœajo izboljøati preventivno ravnanje in polnijo bazo znanja za prihodnje

dejavnosti.

Reøitve v posameznih zavarovalnicah so razliœne, upoøtevajoœ predvsem dejanske

potrebe, ki jih narekujeta obseg økod in tudi koliœina zaznanih sumljivih økod.

Tako imamo nekateri interne sluæbe, ki se ukvarjajo z opisanimi aktivnostmi,

drugi pa se priloænostno povezujejo z zunanjimi sodelavci. Nobena od omenjenih

oblik ni zadostna in menim, da je najboljøa meøana struktura, pri œemer

kombiniramo primerno øtevilo internih preiskovalcev s teritorialno razporejenimi

zunanjimi sodelavci.

Skozi prakso smo ugotovili, da je, œe æelimo uœinkovito ukrepati zoper goljufe,

treba analizirati pretekle goljufije in prepoznavati scenarije, po katerih se goljufije

dogajajo. Ugotovitve analiz se v praksi raziøœejo in na podlagi teh izsledkov

znova poæenemo analitiœne postopke, dopolnjene z novimi ugotovitvami. S tem

pristopom se vedno znova odvija klobœiœ ugotovitev, ki vodijo k novim

vpraøanjem, na katera je treba poiskati odgovore. Delovni proces je dinamiœen,

nemalokrat tudi razburljiv in nepredvidljiv, kar obœasno privede do izjemno

presenetljivih razpletov in sistemskih sprememb. Vse to pa nazadnje vodi do

izboljøanja zavarovalnih postopkov.

5.2 SZZ: Komisija za prepreœevanje zavarovalniøkih
zlorab

Pri Slovenskem zavarovalnem zdruæenju deluje Komisija za prepreœevanje

zavarovalniøkih zlorab, ki sluæi tudi kot platforma za skupne preiskave, ko je v isti

ali veœ zaporednih økodnih dogodkov vpletenih veœ zavarovalnic. Tako se, ko

ugotovimo, da je veœ slovenskih zavarovalnic zavarovalo isto tveganje iste osebe

(ali predmeta) in da je bilo v nadaljevanju pri razliœnih zavarovalnicah za isti

økodni dogodek vloæenih veœ zahtevkov, uskladimo in sreœamo na delovnem

sestanku, kjer opredelimo kriterije skupnega nastopa, si razdelimo operativne

naloge in se seznanimo z dotedanjimi ugotovitvami posamezne zavarovalnice.

Œe je pri enem økodnem dogodku ali pri zaporedju veœ povezanih økodnih

dogodkov (lahko tudi organizirane zdruæbe) vkljuœenih veœ zavarovalnic, je najbolj

smotrno in stroøkovno opraviœljivo, da zdruæimo moœi, pri tem pa vsak opravi del

preiskave in prispeva svoj del ugotovitev za skupno ukrepanje zoper storilce.

5.3 CEA: Evropsko zavarovalno zdruæenje13

V øirøem evropskem kontekstu se kot povezovalni œlen pojavlja Evropsko
zavarovalno zdruæenje, pri katerem se v razliœnih projektnih, strokovnih ali ad

13 Spletni naslov http://www.cea.eu, œlanice so tudi nacionalna zdruæenja zavarovalnic in pozavarovalnic zunaj EU.
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hoc oblikovanih skupinah razreøujejo skupne teæave ali pripravljajo mnenja

oziroma podlage za komunikacijo z drugimi evropskimi institucijami. V

izvedbenem smislu razliœne komisije izvrøujejo tudi direktive Evropske komisije,

med za ta œlanek pomembnimi bi izpostavil Mednarodno konvencijo o vraœanju

ukradenih vozil (ICRV)14 ter Delovno skupino za prepreœevanje kriminala in

goljufij na podroœju zavarovalniøtva15. Lokalno omejeno delovanje, œetudi v øirøi

evropski regiji, pomeni reøevanje problematike zavarovalniøkih goljufij v oæjem

zaprtem krogu, veœinoma znotraj povezanih geografskih okolij, ki so definirana 

z jezikovno sorodnostjo, zgodovinskimi prijateljskimi povezavami ali skozi

gospodarsko povezane prostore. To v konœni fazi omejuje øirøi skupen in

sistemski nastop zoper organizirane kriminalne skupine. Ob zavedanju, da

kriminal ne pozna meja, medtem ko sta sodelovanje organov pregona ali øirøa

mednarodna sodna aktivnost predvsem zaradi pridrækov oziroma razlik med

nacionalnimi zakonodajami vedno omejena z obiljem proceduralnih in

birokratskih ovir, je le vpraøanje œasa, kdaj bo realno omejeno uradno

sodelovanje privedlo do takønih razmer, ko bo økoda zaradi bolj proænega

kriminalnega delovanja presegla kritiœno mejo in bo zarezala v samo tkivo

finanœnih temeljev zavarovalnih in finanœnih sistemov.

V tej luœi so zelo pomembne vse pobude in aktivnosti nadnacionalnih zdruæenj,

predvsem pobude Evropskega zavarovalnega zdruæenja, ki edino presega

lokalnost in prispeva k hitrejøemu pretoku informacij in k hitrejøemu odzivanju na

spremenjene træne in varnostne razmere povezane Evrope.

5.4 Sodelovanje z nacionalnimi policijami

V Evropi obstaja toliko razliœnih modelov sodelovanja med nacionalnimi

policijami in zavarovalniøko industrijo, kolikor je dræav. Razpon zasebno-javnega

partnerstva sega od popolne blokade in odsotnosti kakrønegakoli sodelovanja do

prepletenosti in skupnega nastopanja zoper kriminal. Rezultati ene in druge

oblike sodelovanja ali nesodelovanja se kaæejo v odkritih ali prepreœenih

zlonamernih dejanjih na økodo zavarovalnic, pri œemer lahko na eni strani

izpostavimo nordijske modele, kjer je veœdesetletna tradicija skupnega delovanja

organizacij iz javne in zasebne sfere edina logiœna.16 Tako skupaj opravljajo vse

aktivnosti od preiskav økodnih dogodkov do ukrepanja zoper zlonamerne

storilce, v ta namen so ustanovili skupne institucije, v katerih delujejo

posamezniki iz organov pregona, sodnih oblasti in zavarovalniøke industrije –

lahko reœemo, da imajo vse storitve na enem mestu. Podobno uœinkovito so

oblikovali javno-zasebno partnerstvo na Nizozemskem17, v Øpaniji18 in Franciji19,

saj so ob praktiœnih izkuønjah vzpostavili uœinkovit sistem prepreœevanja in

ukrepanja zoper zavarovalniøki kriminal.

14 V okviru ICRV je nastala spletna stran, ki omogoœa avtomatizirano obveøœanje o moænosti vrnitve zaseæenega
vozila, oblika je predpisana in skladno z dogovorom nalaga odziv v dveh dneh.

15 Nastala med odprto razpravo na ICRV sestanku maja leta 2008 zaradi potrebe po uœinkovitem prepreœevanju
goljufij.

16 Øvedska: http:// www.larmtjanst.se, Norveøka: http://www.fnh.no. 
17 Nizozemska: http://www.stichtingvbv.nl. 
18 Øpanija: http://www.centro-zaragoza.com. 
19 Francija: http://www.alfa.asso.fr. 
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Posameznik ali posamezna zavarovalnica lahko vzpostavita korekten odnos tako

s policijo svoje dræave in tudi s policijami sosednjih deæel ter tako bistveno

izboljøata moænosti za uspeøno raziskavo sumljivih mednarodnih økodnih

primerov. Vendar je to le povezava posamezne institucije z drugo institucijo, 

ki jo omejuje precej praktiœnih in zakonskih ovir, uspeh pa velikokrat temelji na

osebnih znanstvih in medsebojnem zaupanju posameznikov, ki sodelujejo pri

konkretnih primerih.

Menim, da bi morala nacionalna zavarovalna zdruæenja vzpostaviti partnerski

odnos z nacionalnimi policijami z jasno vizijo, kaj lahko skupaj naredijo, da bi

prepreœili deviantne primere v zavarovalniøtvu. Preko delovnih skupin

Evropskega zavarovalnega zdruæenja bi nacionalna zavarovalna zdruæenja

omogoœala neposredno protokolarno sodelovanje kateregakoli nacionalnega

zdruæenja z nacionalnimi policijami, kar bi bistveno pospeøilo sicer uradne

dolgotrajne postopke in uœinkoviteje odpravljalo povzroœeno økodo.

5.5 Povezovanje z Interpolom

Evropsko zavarovalno zdruæenje se vse tesneje povezuje z obema

nadnacionalnima policijskima zdruæenjema, bistven napredek je v zadnjih letih

opaziti pri sodelovanju z Interpolom.20 Predstavniki omenjenih zdruæenj se vse

pogosteje udeleæujejo konferenc in izobraæevanj ter aktivno prispevajo svoje

znanje in tudi sproæajo pobude, na podlagi katerih prihaja do konkretnih skupnih

aktivnosti (npr. pri problematiki tatvin osebnih vozil ali pri moænostih

vkljuœevanja zavarovalniøkih preiskovalcev v izobraæevanja v organizaciji

Interpola in partnerskih organizacij).

5.6 IAATI: Mednarodno zdruæenje preiskovalcev
tatvin vozil21

Mednarodna strokovna zdruæenja, v katerih se sreœujejo pripadniki svetovnih

policij ter tudi zasebni in zavarovalniøki preiskovalci, predstavljajo odliœno

izhodiøœe za uœinkovito izvajanje mednarodnih preiskav. Tako se zelo zoæi

operativni prostor kriminalnih zdruæb in posameznikov, na drugi strani pa se

poveœa moænost, da bo preiskava kriminalnega delovanja uspeøno konœana.

V okviru IAATI so organizirana regionalna in kontinentalna zdruæenja, ki vsako

leto prirejajo veœdnevna strokovna sreœanja, na katerih se izmenjujejo izkuønje,

potekajo praktiœne demonstracije ter spletajo prijateljske in tudi poklicne vezi. 

V œlanstvo povabijo aktivne posameznike iz razliœnih organizacij, pri tem so

pomembne izkuønje in aktivnost, na drugi strani pa nudijo bogastvo baze znanja

in moænost skoraj trenutne razøiritve preiskave na katerokoli dræavo, v kateri so

œlani organizacije. Opazen je korenit porast odstotka reøenih vozil v dræavah, kjer

20 Interpol: http://www.interpol.int.
21 IAATI: http://www.eb-iaati.org.
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ima IAATI veœ œlanov, prav tako je zaznati tudi trend moœnega upada tatvin

nasploh. Œlani niso aktivni samo operativno, ampak delujejo tudi preventivno in

spodbujajo ozaveøœanje tako laiœne kot tudi strokovne javnosti, kar dolgoroœno

prinaøa konkretno merljive rezultate.22

5.7 ACFE: Zdruæenje certificiranih preiskovalcev
goljufij

Preiskave goljufij zahtevajo nemirnega duha v kombinaciji s smislom za

podrobnosti, veliko strokovnega znanja in pripravljenosti stalno se uœiti. Dober

preiskovalec nikoli ne poœiva, saj ga kriminalci in vedno bolj sofisticirani naœini

storitev zavarovalniøkih goljufij silijo, da se usposablja v najrazliœnejøih strokovnih

smereh. Tako ni dovolj, da preiskovalec obvlada le pravila preiskovanja, temveœ

mora poznati tudi psihologijo, sociologijo, pravo, kriminalistiko, informatiko,

avtomobilsko industrijo, jezike, komunikologijo, finance, ekonomijo in mnoge

druge stroke. Nekatera znanja lahko pridobi s samoizobraæevanjem ali z

organiziranim javnim izobraæevanjem, vendar je to znanje preveœ sploøno.

Resniœno dober preiskovalec goljufij se izobraæuje ciljno in konœno doseæe takøno

raven strokovnega znanja, da se lahko uspeøno spoprijema z vedno

spreminjajoœim in prilagajajoœim se nasprotnikom. Strokovno pripravljeni

programi in certifikatsko opredeljen nabor znanja v okviru mednarodnega

strokovnega Zdruæenja certificiranih preiskovalcev goljufij23 zagotavlja

standardizacijo in skozi prakso neøtetokrat potrjeno strokovno ustreznost, ki

naroœniku ali delodajalcu zagotavlja, da bo zaøœiten pred goljufijami oziroma da

jih bo ustrezno usposobljen preiskovalec razreøil. Izobraæevanje na daljavo je v

danaønjih razmerah edini primeren naœin, da se preiskovalci kjerkoli na svetu

usposabljamo po enotnem programu in dosegamo enak standard znanja in

strokovne usposobljenosti. Cilj ni certifikat, ki bi omogoœal takojønjo zaposlitev

kjerkoli na svetu, ampak orodje v obliki uporabnega operativnega znanja za

vsakdanjo uspeøno uporabo.

6 Pogled v prihodnost

V zavarovalnicah so sistemi za prepreœevanje mednarodnih zavarovalniøkih

goljufij vzpostavljeni razliœno, obenem se tudi premalo pogovarjamo med seboj,

kar predstavlja »vodo na mlin« storilcem goljufij. Kljub temu da preiskovalci med

seboj komunicirajo, je to omejeno bolj ali manj na skupne preiskave primerov

zavarovalniøkih goljufij, ki zadevajo veœ zavarovalnic. Pogreøam komunikacijo na

22 Avtor œlanka je s pomoœjo œlanov IAATI opozoril na krajo draæjega vozila znamke Ferrari v Sloveniji, kar bo
storilcem bistveno oteæilo moænosti za legalizacijo v dræavah Evrope, Bliænjega vzhoda, Azije in Severne Afrike.

23 ACFE: http://www.acfe.com, Training & Events.
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najviøjih ravneh oziroma jasno izraæeno zavezo vseh zavarovalnic, da bodo storile

vse, da bi goljufe onemogoœile.

Menim, da bi, œe bi æeleli uœinkovito prepreœevati goljufije, morala v okviru

Slovenskega zavarovalnega zdruæenja delovati manjøa skupna preiskovalna sluæba

vseh zavarovalnic, kjer bi lahko naenkrat izvajali preiskave za vse zavarovalnice

hkrati. V praksi namreœ pogosto ugotavljamo, da je posamezni uspeøno raziskan

dogodek pri eni zavarovalnici imel »dvojœka« pri drugi zavarovalnici (ali pri veœ

zavarovalnicah). Dovolj uœinkovito reøitev bi predstavljalo æe to, da bi lahko

posamezna zavarovalnica na zaprti oglasni deski spletne strani Slovenskega

zavarovalnega zdruæenja objavila opozorilo ali poziv za pomoœ pri konkretni

preiskavi, kar bi drugim omogoœilo, da se pridruæijo.

S slabøanjem ekonomskih razmer v zadnjem letu se obseg zavarovalniøkih goljufij

poveœuje, obenem pa to kliœe k skupnemu nastopu in k sistemski reøitvi

prepreœevanja zavarovalniøkih goljufij. Zgledujemo se lahko po primerih dobre

prakse iz Evrope24 ali po dejavnostih Zdruæenja proti zavarovalniøkim goljufijam25

v ZDA, ki z javnimi objavami, s sodelovanjem razliœnih akterjev tako iz

gospodarske kot tudi javne sfere poveœujejo zavedanje o økodljivosti

zavarovalniøkih goljufij. Le-te zmanjøujejo maso sredstev zavarovalnic in

poslediœno zviøujejo premije, in sicer po nekaterih podatkih za 7 do 10

odstotkov, kar se sklada tudi z naøimi internimi izraœuni. Kot odziv na obstojeœe

stanje in poveœevanje økodljivih posledic goljufij smo v Zavarovalnici Maribor, d. d.

po vzoru organizacije Coalition Against Insurance Fraud iz ZDA izdelali zgibanko,

ki jo ob sklepanju zavarovanja prejmejo naøi zavarovanci. V zgibanki jim

predstavimo økodljive posledice zavarovalniøkih goljufij in jih pozovemo, 

naj nam jih pomagajo prepreœevati, tako da nam naznanijo primere, ki so jim

znani. Rezultati se æe kaæejo z veœ anonimnimi prijavami, preko katerih nam

posamezniki, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja, sporoœajo svoja opaæanja ali tudi

zgraæanje, da smo po njihovem mnenju neupraviœeno izplaœali odøkodnino osebi

ali osebam, ki niso bile udeleæene v økodnem dogodku oziroma se økodni

dogodek sploh ni zgodil.

Obstaja øe veliko moænosti, kako uœinkoviteje nastopiti proti goljufom, predpogoj

pa je tako nacionalno kot nadnacionalno povezovanje in vzpostavitev skupnih

mehanizmov, ki bodo zoæili manevrski prostor za goljufije. Slovenske

zavarovalnice se moramo najprej dogovoriti o enotnem nastopu in skupni

preiskavi vsaj najbolj pereœih primerov, kot izhodiøœe naj nam sluæi Komisija za

prepreœevanje zavarovalniøkih zlorab pri SZZ, od tu naprej pa lahko

vzpostavljamo skupna analitiœna orodja in skupne preiskave. Zelo pomembna je

delitev stroøkov tako za programska analitiœna orodja kot œloveøke vire, rezultati

24 Javno-zasebno partnerstvo, npr. Nizozemska: http://www.stichtingvbv.nl.
25 Coalition Against Insurance Fraud: http://www.insurancefraud.org.
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pa bodo na voljo vsem. To bo odloœilno pripomoglo k uœinkovitosti ukrepanja

zoper goljufe, tako domaœe kot mednarodne.
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Evropsko konkurenœno
pravo v zavarovalniøkem
sektorju

Jure Œeœ

V prispevku ugotavljamo, kakøen je domet

konkurenœnopravnih pravil v zavarovalniøkem sektorju. 

V uvodnih poglavjih namenjamo pozornost pogojem

njihove uporabe. Analizirani so predvsem sporazumi,

sklepi in usklajena ravnanja, ki so po 81. œlenu Pogodbe o

ustanovitvi Evropske skupnosti prepovedani. V tej pogodbi

omenjeni pojmi niso definirani. To nalogo je opravilo

Sodiøœe Evropskih skupnosti, ki je s svojo prakso opredelilo,

kdaj lahko ravnanja podjetij øtejemo za sporazume, sklepe

ali usklajena ravnanja, ki so prepovedana po 81. œlenu. 

Za uporabo konkurenœnih pravil je kljuœnega pomena tudi

pojem »podjetje«. Œe namreœ posameznega subjekta ne

moremo opredeliti kot podjetje, njegovega ravnanja ne

moremo podrediti dometu œlenov od 81 do 89 Pogodbe 

o ustanovitvi Evropske skupnosti. Tudi v tem primeru je

definicijo podalo Sodiøœe in skladno z njo se øtejejo kot

podjetje vsaka organizacija, entiteta, vsak subjekt, ki

opravljajo ekonomsko dejavnost, ne glede na njihov pravni

status.

Sledi pregled prakse Sodiøœa Evropskih skupnosti glede

sistemov, v katerih zavarovanje zasleduje predvsem

socialne cilje. V primerih, ko subjekt (zavarovalnica) nudi

zavarovalne storitve, ki imajo naravo socialnega varstva,

ob tem pa je pri doloœitvi prispevkov (premij) zavarovancev

ter storitev zavarovalnice upoøtevano naœelo solidarnosti,

se subjekt (zavarovalnica) pri opravljanju takønih storitev

ne obravnava kot podjetje, njegova aktivnost ni ekonomske

narave in njegovo ravnanje ni podvræeno pravilom,

zajetim v œlenih od 81 do 89 Pogodbe o ustanovitvi

Evropske skupnosti.

Jure Œeœ, sodniøki pripravnik na Viøjem sodiøœu v Ljubljani

Povzetek:
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V nadaljevanju prispevka so izpostavljeni primeri, ki so sluæili kot izhodiøœe pri

vsebinskem oblikovanju Uredbe Komisije (ES) øt. 358/2003. Komisija Evropskih

skupnosti je namreœ sprejela uredbo o skupinskih izjemah v zavarovalniøkem

sektorju. Besedilo slednje se skoraj v celoti opira na dotedanjo prakso Komisije, 

kot se je razvila pri presoji posameznih primerov. Vsebinsko se deli na øtiri dele,

øtiri razliœne skupine sporazumov, sklepov oziroma usklajenih ravnanj.

Poglavitne ugotovitve Komisije so, da sodelovanje zavarovalnic v doloœenem

obsegu lahko pripomore k boljøemu delovanju zavarovalniøkega trga in k veœjim

koristim za potroønika. Slednje je tudi glavni razlog za posebno obravnavo

zavarovalnega sektorja.

Summary

The purpose of the article is to find out what is the scope of European competition

rules in the insurance sector. At the beginning, I tried to find out what are the

conditions for the application of Articles 81 to 89 of the Treaty establishing

European Communities. The analysis is focused mainly on agreements between

undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices,

which are prohibited under article 81. The Treaty does not give us the definitions

thereof. The European Court of Justice took upon itself to determine those concepts.

The Court has through its decisions established rules determining what actions of

an entity are considered as prohibited under Article 81. For the application of

competition rules, the concept of an undertaking must also be examined. If an

entity is not considered as an undertaking, rules of articles 81 to 89 cannot apply.

The definition of the undertaking within the meaning of competition rules has also

been established by the Court. The concept of an undertaking encompasses every

entity engaged in an economic activity, regardless of the legal status of the entity.

In the forgoing, the article analyses the Court’s decisions in respect of systems of

social insurance, whose purpose is mainly welfare and which are based on the

principle of solidarity. According to the court practice, the concept of an

undertaking, does not include, organizations involved in the management of the

public social security system, which fulfil an exclusively social function and

perform an activity based on the principle of national solidarity which is entirely

non-profit-making. Further more, within the insurance sector an entity is not

considered as an undertaking for the purposes of Article 81, if such an entity is

entrusted by law with the management of a scheme providing compulsory

insurance against accidents at work and occupational diseases, where the

amount of benefits and the amount of contributions are subject to supervision 

by the State and where the compulsory affiliation which characterises such an

insurance scheme is essential for the financial balance of the scheme and for

application of the principle of solidarity, meaning that benefits paid to insured

persons are not strictly proportionate to the contributions paid by them. Such an
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entity fulfils an exclusively social function. Accordingly, its activity is not an

economic activity for the purposes of competition law.

In the last part of the article are described the cases, that led the Commission to the

adoption of the Regulation EC/358/2003. The Commission has adopted the said

regulation as a block exemption for the four categories of agreements, decisions

and concerted practices in the insurance sector. Its text is almost entirely based 

on the case law of the Commission at the time. It is divided in four parts – four

different groups of agreements, decisions and concerted practices. The main

finding of the Commission is that some cooperation among insurance

undertakings is beneficial to the well functioning of the insurance market as well

as to the insureds – consumers. The latter is also the reason for a special treatment

of the insurance sector within the competition rules.

1 Uvod

Veœina zdajønjih trænih ekonomij je osnovana na sistemu konkurenœnega prava,

katerega cilj je omogoœiti trgu optimalno delovanje. Zagotoviti æeli svobodno

konkurenco, spodbujati tekmovalnost, doseœi veœji izkoristek in preko vsega tega

poveœati blagostanje. Namen evropskega konkurenœnega prava je zagotoviti

(znotraj enotnega skupnega trga) izmenjavo ekonomskih dobrin in storitev

izkljuœno na podlagi ponudbe in povpraøevanja. Prepreœiti æeli protikonkurenœno

obnaøanje slehernega subjekta, odpraviti omejitve trgovanja in zaøœititi potroønika

tako, da mu zagotovi najveœjo moæno korist preko doseganja najniæje cene in

najboljøega produkta. Pri doseganju najveœje koristi potroønika konkurenœno

pravo stavi na prepoved sodelovanja med podjetij. Tako prepoveduje dogovore

med ponudniki, sklepe zdruæenj ter usklajena ravnanja na trgu, zaveda pa se, 

da lahko sodelovanje v nekaterih primerih zagotovi veœjo korist kot absolutno,

neprestano tekmovanje.

Namen tega prispevka je ugotoviti, koliko sta konkurenca in prepoved

sodelovanja med zavarovalnicami koristna v zavarovalniøtvu. Pri ponudbi

zavarovalnega kritja morajo zavarovalnice œim bolj natanœno ugotoviti, 

kakøna je verjetnost, da se bo zgodil zavarovalni primer, za kritje katerega so

zaproøene. To ceno se ponavadi pripravi na podlagi analize preteklih dogodkov

in predvidevanja, koliko lahko danaønje ali prihodnje spremenjene okoliøœine

vplivajo na ustaljen potek dogodkov. Posamezna zavarovalnica tega ne more

dobro oceniti, ker pogosto ne pozna dovolj razmer, nima zadosti podatkov,

znanja, izkuøenj, kapacitet zavarovanja. Økoda, ki nastane, œe je riziko napaœno

ocenjen, je za potroønika ogromna. Zgodi se lahko, da je izraœunana premija

glede na riziko prenizka (ali pa zavarovalnica zaradi tekmovanja preprosto

preveœ zniæa ceno za svojo storitev). V takem primeru zavarovalnica ne bo zbrala
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dovolj sredstev in v primeru realizacije rizikov ne bo obstajalo dovolj rezervacij,

da bi izplaœala vse økode. Œe pa pride do obrnjene situacije, ko so premije

nesorazmerno visoke (zopet zaradi napaœnega izraœuna ali morda zaradi

premajhne konkurence med zavarovalnicami, ki je posledica njihovega

medsebojnega sodelovanja), bodo potroøniki – zavarovanci ponovno utrpeli

økodo, njihovi previsoki prispevki pa se bodo pretopili v neupraviœene dobiœke

zavarovalnic. Doloœeno sodelovanje lahko pripomore k boljøi ocenitvi rizika, na

drugi strani pa se zaradi sodelovanja lahko zmanjøa konkurenca, kar se izrazi v

previsokih cenah, ki jih morajo potroøniki plaœati za zavarovalne storitve.

Moj namen je ugotoviti, kdaj, v kakønem obsegu in na kakøen naœin je

sodelovanje zavarovalnic in pozavarovalnic koristno, utemeljeno ali morda celo

nujno in kdaj prinaøa koristi za potroønike, ter se seznaniti s prakso Komisije in

Sodiøœa Evropskih skupnosti na podroœju prepovedovanja oziroma dopuøœanja

sodelovanja med zavarovalnicami (natanœna analiza 81. œlena Pogodbe o

ustanovitvi Evropske skupnosti).

2 Zavarovalniøtvo in konkurenœno pravo

Konkurenœno pravo je eden izmed bistvenih sestavnih delov pravnega reæima

træne ekonomije. Da bi zagotovili optimalno delovanje zavarovalniøkega trga,

moramo pravila omenjenega prava uporabiti tudi na tem podroœju. A ob tem se

moramo zavedati, da je zavarovalniøki sektor zelo poseben. Predvidevanje, da bo

nastala økoda, in groænja, da bo potencialni povzroœitelj (oziroma tisti, kateremu

bo økoda nastala) zanjo odgovarjal in jo moral povrniti, sta za zavarovalniøtvo

bistvena. 

Ob pogojih v zavarovalni polici, ki imetnika slednje spodbudijo k skrbnejøemu

ravnanju, je treba doseœi øe skladnost premije z individualnim rizikom. Idealno

situacijo dobimo, œe se pogoji police optimalno skladajo s posameznim rizikom,

ki ga s seboj prinaøa posameznik. V takem primeru bo premija doloœena glede 

na konkretni riziko vsakega individuuma, zaradi œesar bo tudi zavarovatelj

zainteresiran, da bo s svojim ravnanjem in s svojimi ukrepi zmanjøal riziko

oziroma moænost nastanka zavarovalnega primera in tako zniæal viøino premije.

Torej potrebujemo diferenciacijo in klasifikacijo rizika. Da bi to idealno situacijo

lahko dosegli, pa je potrebna konkurenca. S slednjo se namreœ poveœa moænost,

da zahtevana premija sovpada z aktuarsko poøteno premijo.1 Œe je zavarovalniøki

trg dovolj konkurenœen, bodo zavarovalnice zaradi medsebojnega tekmovanja

skuøale zmanjøati administrativne stroøke in svoje profitne stopnje. Rezultat tega
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pa je, da je razlika med zaraœunano ceno za zavarovalno kritje (premijo) in

aktuarsko praviœno premijo (ki se popolnoma prekriva z rizikom), minimalna.2

Posebnost zavarovalniøkega trga je tudi v krivulji ponudbe in povpraøevanja po

zavarovanju, saj bi naœeloma morala biti krivulja ponudbe popolnoma elastiœna

(seveda pod pogojem, da so premije zaraœunane pravilno, torej povsem

aktuarsko poøteno za vsak riziko). To pomeni, da bi se v primeru, ko bi se

povpraøevanje po doloœenem zavarovanju poveœalo, poveœala tudi ponudba tega

zavarovanja brez potrebe po spreminjanju cene – poveœano povpraøevanje se

naœeloma ne bi smelo odraziti v poviøanju cene (premije) za zavarovalni produkt.

Na zviøanje premije bi morala vplivati le sprememba aktuarsko doloœene poøtene

premije (zaradi spremenjenih zunanjih okoliøœin, ki vplivajo na verjetnost nastopa

zavarovalnega primera in na magnitudo potencialne økode). Uœinkovita

konkurenca v zavarovalniøtvu tudi s tega vidika odigra pomembno vlogo, saj

onemogoœi nastanek neuœinkovitih ter nepoøtenih dobiœkov – konkurenca

poveœuje verjetnost, da bo aktuarsko poøteno doloœena premija res pravilna.

Konkurenca med zavarovalnicami pa poleg skladnosti zahtevane premije z

aktuarsko poøteno premijo (torej z rizikom) zagotavlja øe, da bodo zavarovalnice

tekmovale tudi pri iskanju reøitev, kako spodbuditi zavarovatelja k veœji skrbnosti

in preventivnemu ravnanju ter s tem vplivati na zmanjøevanje nevarnosti, rizika in

tako tudi na konœno niæje premije za posameznika.3 Vidimo torej, da

diferenciacijo rizika, ki je nujna za nadzor moralnega hazarda ter za doloœitev œim

bolj aktuarsko poøtene premije, lahko doseæemo le preko zdrave konkurence.

Torej je treba, da bi zavarovalniøki trg deloval optimalno, uporabiti

konkurenœnopravna pravila.

Pri tem pa je treba opozoriti na nekatere ne nepomembne sektorje gospodarstva,

ki so pogosto oproøœeni uporabe konkurenœnopravnih pravil; med njimi je tudi

zavarovalniøtvo. V nekaterih okoliøœinah zato obstajajo razlogi, ki lahko

utemeljujejo posebno ureditev. 

V zavarovalniøkem sektorju obstajajo doloœeni tipi sodelovanja (ki lahko zajema

tudi vse zavarovalnice na zadevnem zavarovalniøkem trgu), ki izpolnjujejo vse

pogoje za to, da se jim prizna izjema od uporabe konkurenœnih pravil. 

Skupno delovanje zavarovalnic ali pa ustanovitev zdruæenja zavarovalnic z

namenom zbiranja statistike, izraœunavanja povpreœnih stroøkov, potrebnih za

kritje posameznih rizikov, ki so se pojavili v preteklosti, izdelovanja skupnih
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3 Michael G. Faure: Insurance and competition law: balancing the conflicts, Metro, 2002, str. 4: »Insurers should
compete with each other concerning the way in which higher care by the insured will be rewarded with a
premium reduction. In other words: the competitive process can help the control of moral hazard.«



tabelic in øtudij glede povpreœnih rizikov, stopnje smrtnosti, pogostosti bolezni,

poøkodb, nesreœ, invalidnosti itd. izboljøa znanje o rizikih in omogoœi

posameznim zavarovalnicam, da laæe ocenijo verjetnost nastopa zavarovalnega

primera. Slednje olajøa vstop na trg novim zavarovalnicam (predvsem manjøim) 

in tako je na trgu veœ konkurentov, ki med seboj tekmujejo, od œesar imajo korist

tudi potroøniki. Velja torej, da veœ, kot bomo imeli zbranih preteklih primerov 

(tj. veœ zavarovalnic, kot jih bo sodelovalo), manj odklona bodo morale

zavarovalnice upoøtevati pri izraœunavanju in doloœanju premij. Zatorej bi bilo 

iz objema konkurenœnih pravil smiselno izkljuœiti skupno zbiranje preteklih

primerov økod in skupno zbiranje izraœunov preteklih stroøkov kritja rizikov. 

Standardni pogoji poslovanja, standardne klavzule, standardni obrazci pogodb

oziroma zavarovalnih polic sluæijo potroøniøkim organizacijam kot vzorec, 

s katerim primerjajo zavarovalne police in pogoje poslovanja posameznih

zavarovalnic (torej prispevajo k veœji transparentosti). Prav tako lahko

pripomorejo k izboljøanju uœinkovitosti zavarovalnic, laæjemu vstopu majhnih ali

neizkuøenih zavarovalnic na trg ter pomagajo zavarovalnicam izpolnjevati njihove

obveznosti. 

Zavarovalniøki in pozavarovalniøki pooli (skupine zavarovalnic in pozavarovalnic)

omogoœajo zavarovalnicam in pozavarovalnicam, da nudijo zavarovanje rizikov,

za katere bi sicer lahko ponudile le delno kritje. Tako se zopet poveœa øtevilo

zavarovalnic, ki vstopijo na trg – posledica tega je veœja kapaciteta kritja (øe

posebno rizikov, ki jih je zaradi njihove obseænosti, redkosti ali dejstva, da so

novi, teæko kriti). Prav tako so jim v pomoœ pri pridobivanju znanja in izkuøenj 

z riziki, s katerimi niso seznanjeni; za nove rizike4 ni mogoœe vedeti vnaprej,

kakøen obseg zavarovanja bo potreben, da bo konkretni riziko v celoti pokrit.

Ureditev poola v takih primerih je lahko zelo pozitivna in dobrodoøla.

Sodelovanje v zavarovalniøkem zdruæenju z namenom doloœanja tehniœnih

standardov in pravil glede varnostnih naprav ter doloœanja postopkov preverjanja

skladnosti takønih naprav s temi tehniœnimi standardi in pravili lahko pripomore

k pridobitvi vzorca oziroma standarda za zavarovalnice in pozavarovalnice, ko

ocenjujejo razseænost rizika v posameznem primeru.

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) v 81. œlenu prepoveduje

»sporazume med podjetji, sklepe podjetniøkih zdruæenj in usklajena ravnanja, 

ki bi lahko prizadela trgovino med dræavami œlanicami in katerih cilj ali posledica

je prepreœevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na skupnem trgu«. Pri

tem se »pojma sporazum in usklajena ravnanja razlagata zelo øiroko in zajemata

vse dogovore, sodelovanja, izmenjavo informacij, formalno ali neformalno
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4 Novi riziki so tisti, ki do nekega trenutka niso obstajali. Mednje ne sodijo riziki, ki so obstajali, a zgolj øe niso bili
zavarovani, prav tako ne riziki, katerih narava se je bistveno spremenila, saj tak riziko sam po sebi ni nov.
Definicija novega rizika zahteva popolnoma nov zavarovalni produkt.



(gentlemen agreement; tihi ali ustni dogovor, ki je bil doseæen npr. ob sreœanju),

œe pripeljejo do oziroma se konœajo s prilagajanjem obnaøanja podjetij na trgu«.5

Ker pa je zavarovalniøtvo tako specifiœna panoga, za katero veljajo posebne

lastnosti, je uporaba 3. odstavka 81. œlena PES za ta sektor zelo utemeljena.

Omenjeni œlen doloœa, da se v posameznih primerih »lahko doloœi, da se doloœbe

1. odstavka œlena 81 ne uporabljajo«, œe ravnanja, prepovedana v 1. odstavku 81.

œlena, lahko »prispevajo k izboljøanju proizvodnje ali distribucije blaga oziroma

pospeøevanju tehniœnega ali gospodarskega napredka, pri œemer zagotavljajo

potroønikom praviœen deleæ doseæenih koristi ...«. Komisija je na podlagi

pooblastila sveta v uredbi 1534/91, ki se nanaøa na uporabo 3. odstavka 81. œlena

PES za posamezne kategorije dogovorov, sklepov in usklajenih ravnanj v

zavarovalniøkem sektorju, sprejela najpomembnejøi predpis za zavarovalni sektor

na podroœju evropskega konkurenœnega prava in izjem od uporabe 1. odstavka

81. œlena – uredbo 358/2003. V njej je upoøtevala zgoraj omenjene razloge in

argumente ter doloœila, v katerih primerih prepovedi iz 1. odstavka 81. œlena za

zadevni sektor ne veljajo.

3 Pogoji uporabe prvega odstavka 
81. œlena PES

Namen 81. œlena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti je prepreœiti

sporazume, usklajena ravnanja ter sklepe zdruæenj podjetij, ki bi lahko prizadeli

trgovino med dræavami œlanicami, prepreœevali, omejevali ali izkrivljali

konkurenco na skupnem trgu ter s tem povzroœili neupraviœeno zviøevanje cene,

postavljanje stroæjih oziroma manj ugodnih pogojev za potroønike, zniæevali

obseg ponudbe ali drugaœe økodovali potroønikom. Vsi dogovori pa vendarle

niso prepovedani oziroma zaradi razliœnih okoliøœin ne padejo pod domet 1.

odstavka 81. œlena. V praksi velja, da v primeru, ko je uœinek dogovora na

konkurenco neznaten, takega dogovora nima smisla prepovedati (pravilo de

minimis). Doloœeni dogovori so izvzeti iz prepovedi, ker izpolnjujejo pogoje za

skupinsko (ali individualno) izjemo. Pri doloœanju, kateri dogovori, sklepi

zdruæenj ter katera usklajena ravnanja sodijo pod domet œlena 81, moramo imeti

pred oœmi tri cilje, ki jih ta prepoved zasleduje: træno uœinkovitost, varstvo

potroønikov in manjøih podjetij ter olajøanje vzpostavitve enotnega evropskega

trga.
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3.1 Dogovori, sklepi podjetniøkih zdruæenj ter
usklajena ravnanja

3.1.1 Dogovori (sporazumi)

Œlen 81 PES zahteva obstoj dogovora (sporazuma), sklepa ali usklajenega

ravnanja. Nikakrøne teæave ni pri ugotavljanju, ali gre za sporazum, kadar je ta

povsem formalen, pisen, oœiten. Vendar pa se veœinoma dogaja, da neka trdna

formalna podlaga o sporazumu ne obstaja. Pogosto na prvi pogled sporazum ni

opazen, ob natanœnejøem pregledu pa se izkaæe, da vendarle gre za sporazum.

Kaj vse se v takem primeru øteje kot sporazum? Glavni element je obstoj soglasja

volj (concurrence of wills, meeting of minds); pisna oblika nikakor ni nujno

potrebna. Neformalni dogovori (sporazumi) vsekakor sodijo pod domet 81. œlena.

Tako Komisija kot tudi Sodiøœe Evropskih skupnosti (v nadaljevanju Sodiøœe) v

svoji praksi pojem »sporazum« razlagata zelo øiroko. Kot prepovedan øtejeta

sporazum, œetudi je le »usten in œeprav ni predvidenih nobenih sankcij za krøitev

dogovora ter tudi œe pravno ne zavezuje. Sporazum obstaja, œe stranke doseæejo

soglasje glede naœrta, ki omejuje ali bi lahko omejeval njihovo gospodarsko

svobodo, z doloœanjem vrst njihovega ravnanja ali opustitve ravnanja na trgu.«6

Sodiøœe øteje kot dogovor primer, ko podjetja zgolj izrazijo svoj skupen namen

(torej ni potrebna pravna zaveza), da bodo na trgu ravnala na doloœen naœin (na

primer skupen namen pri doseganju cene ter obsega prodaje). Zadostuje tudi æe

sodelovanje podjetja na sestanku ali sreœanju, na katerem je bil doseæen nek

dogovor, kateremu zadevno podjetje ni izrecno nasprotovalo. O obstoju

dogovora se pogosto lahko tudi sklepa na podlagi obnaøanja (ravnanja) podjetja.

»Bistvo sporazuma po 81. œlenu je, da se stranka zaveæe omejiti svobodo

delovanja glede na ostale.«7

3.1.2 Usklajena ravnanja

Mogoœi so primeri, ko dogovor ne obstaja, niti neformalen, ko sploh nimamo

nikakrønega pokazatelja o soglasju volj, a konkurenti na trgu kljub temu enako

(ali pa zelo podobno) spremenijo pogoje, ceno ali na sploøno svoje obnaøanje.

Vsako podjetje torej doloœa pogoje neodvisno od drugih, samostojno, vendar je

takøna situacija bolj ali manj mogoœa le v teoriji, v praksi pa (praviloma) pride do

nekega soglasja, zaradi katerega imamo »paralelno« obnaøanje igralcev. V takønem

primeru ne bo priølo do ukrepanja na podlagi dogovora (sporazuma),

prepovedanega v 81. œlenu, paœ pa bo na voljo obravnavanje usklajenega

ravnanja. 

Piet Jan Slot in Angus Johnston navajata, da podobno ali celo enako ravnanje

podjetij sledi sestankom in druæenjem, na katerih si udeleæenci izmenjajo

informacije (zavarovalniœarji denimo  o izraœunu tehniœnih premij, økodnih
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6 Craig Paul P., De Búrca Gráinne, EU law : text, cases, and materials, 4th ed., Oxford, New York : Oxford 
University Press, 2008, str. 955.
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dogodkov ...), ki se nanaøajo na izraœun stroøkov in drugih ekonomskih

podatkov, morda celo na cene. Poznavanje tako pomembnih ekonomskih

podatkov omogoœi igralcem na trgu, da uskladijo svoja ravnanja.8 Ob tem je zelo

pomembno, za kakøne informacije gre – œe so to informacije, ki so zelo sploøne,

ki se nanaøajo na preteklo obdobje in so objektivne, nevtralne (general, past and

neutral informations), bi teæko govorili o izmenjavi podatkov, ki omogoœi

usklajeno ravnanje. Œe pa so te informacije specifiœne, doloœne, precizne, 

œe se nanaøajo na prihodnje obdobje ter so zelo obœutljive (specific, future and

sensitive informations), potem je to velik indic o usklajenem ravnanju. Vidimo, 

da je obstoj usklajenega ravnanja zelo teæavno dokazati. Kadar pisni dokazi

(pisma, dopisi, faksi, elektronska pisma in podobno) ne obstajajo, pride v poøtev

analiza obnaøanja zadevnih podjetij na trgu, katere cilj je dokazati, da je priølo do

omejitve konkurence. Vzporedno zviøanje cen je zelo moœan indic. Ob tem pa je

treba dokazati øe, da obnaøanja podjetij na trgu ni mogoœe razloæiti s strukturo in

znaœilnostmi zadevnega trga, torej da trenutnega obnaøanja konkurentov ni

mogoœe pripisati niœemur drugemu kot usklajenemu ravnanju.

V primeru Imperial Chemical Industries (48/69)9 skuøa Sodiøœe razloæiti koncept

usklajenega ravnanja. V paragrafu 64 pravi, da gre za usklajeno ravnanje, kadar

imamo obliko koordinacije (usklajevanja) med podjetji, ki bi, ne da bi pri tem øe

dosegli stopnjo, ko bi æe formulirali sporazum v pravem pomenu besede,

zavestno stopila na mesto njihovega dotedanjega praktiœnega sodelovanja in s

tem ogrozila konkurenco. Nadalje øe pravi, da usklajeno ravnanje nima vseh

elementov sporazuma (pogodbe), temveœ se lahko med drugim pojavi iz

usklajevanja, ki postane oœitno na podlagi obnaøanja sodelujoœih.10

J. M. Binon opozarja, da se pojma sporazum (dogovor) in usklajeno ravnanje 

v praksi Sodiøœa pogosto stapljata oziroma da med njima ne obstaja jasna

loœnica.11,12 A dejstvo, da sta tako dogovor (sporazum) kot tudi usklajeno

ravnanje zajeta v œlenu 81, pomeni, da v praksi iskanje meje med njima nima

nikakrønega praktiœnega pomena. Ko se ugotovi, da usklajeno ravnanje obstaja,

ni veœ potrebe, da bi iskali dokaz o obstoju dogovora (sporazuma). Bistveno je,

da se razloœuje med dogovorom (sporazumom) in usklajenim ravnanjem na eni

strani ter pristnim samostojnim obnaøanjem na drugi.13
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8 Piet Jan Slot & Angus Johnston: An Introduction To Competition Law, Oxford and Portland, Oregon, 2006, str. 58.
9 Sodba Sodiøœa Evropskih skupnosti z dne 14. julij 1972, primer 48/69, ICI proti Komisiji.
10 Sodba Sodiøœa Evropskih skupnosti z dne 14. julij 1972, primer 48/69, paragraf 64 in nasl.: »Article 85 draws a

distinction between the concept of »concerted practices« and that of »agreements between undertakings« ...; the
object is to bring within the prohibition of that article a form of coordination between undertakings which,
without having reached the stage where an agreement properly so-called has been concluded, knowingly
substitutes practical cooperation between them for the risks of competition. By its very nature, then, a concerted
practice does not have all the elements of a contract but may inter alia arise out of coordination which becomes
apparent from the behaviour of the participants.«

11 J. M. Binon: »L’application du droit européen de la concurrence au secteur des assurance: une sévérité contenue«,
rev.eur.dr.banc.fin., 2003, str. 543.

12 Craig Paul P., De Búrca Gráinne, EU law : text, cases, and materials, 4th ed., Oxford, New York : Oxford
University Press, 2008, str. 956: Npr. V primeru C – 199/92 Huls v. Commission je za vzpostavitev obstoja
sporazuma zadostovalo sodelovanje podjetja na sestankih, na katerih se je doseglo protikonkurenœno soglasje,
kateremu zadevno podjetje zgolj ni nasprotovalo.

13 Stephen Weatherill & Paul Beaumont: EU law, the essential guide to the legal workings of the European Union,
Penguin books, third edition, 1999, str. 798.



Komisija je pri ugotavljanju, ali gre za usklajeno ravnanje, skuøala ugotoviti, ali je

podano paralelno (enako ali zelo podobno) obnaøanje in ali ob tem obstaja øe

eden od naslednjih pogojev: 

• pogoji na trgu so drugaœni od tistih, ki bi jih naøli na trgu, na katerem

konkurenca deluje brez omejitev,

• formalni kontakt (sreœanje, sestanek, kakrønakoli situacija, ki bi omogoœila

izmenjavo informacij).

Sodiøœe tudi v primeru Imperial Chemical Industries (48/69; primer ICI) pravi, 

da paralelno obnaøanje samo po sebi øe ne more pomeniti, da je ølo za usklajeno

ravnanje, vendar pa lahko moœno nakazuje nanj, œe vodi do takih razmer na trgu,

ki ne ustrezajo normalnim pogojem na konkurenœnem trgu. To øe zlasti velja, œe

takøno podobno ravnanje omogoœi uskladitev cen na ravneh, ki so drugaœne od

tistih, do katerih bi pripeljala konkurenca. V primeru A. Ahlstrom Osakeyhtio and

others – woodpulp14 Sodiøœe ponovi, da samo paralelno obnaøanje øe ne more

biti dokaz o usklajenem ravnanju, ob tem pa dodaja, da je priølo do usklajenega

ravnanja, œe ob obstoju paralelnega obnaøanja usklajeno ravnanje predstavlja

edino moæno razlago za takøno obnaøanje na trgu. Tudi Stephen Weatherill in

Paul Beaumont zavzemata takøno staliøœe: »Pararelno obnaøanje samo po sebi øe

ni dokaz o obstoju usklajenega ravnanja. Œe obstaja kakrøna koli drugaœna

razlaga za vzporedno obnaøanje, ki ne predstavlja protipravnega sodelovanja,

potem ne gre za usklajeno ravnanje. Vsekakor pa pararelno obnaøanje predstavlja

moœan indic o protipravnem ravnanju, œe do njega pride na trgu, na katerem 

v normalni, neizkrivljeni konkurenci takønega obnaøanja nebi mogli

priœakovati.«15,16 Kljub temu, da je z 81. œlenom prepovedano vsakrøno

dogovarjanje, ki izkrivlja konkurenco, to podjetjem øe ne odvzema pravice, 

da lahko svoje obnaøanje primerno in ekonomsko inteligentno prilagodijo

trenutnemu in priœakovanemu obnaøanju svojih konkurentov. »Œe bi pojem

usklajenega ravnanja interpretirali preøiroko, bi lahko zaobjel tudi vzporedno

postavljanje cen, ki je posledica racionalnega in povsem naravnega odziva

igralcev na zadevnem trgu.«17 Zato je nujno ugotoviti, ali je paralelno (vzporedno)

obnaøanje mogoœe razloæiti kako drugaœe kot usklajeno ravnanje ali pa je prav

zadnje izkljuœni razlog za konkretno situacijo na trgu. Iz prakse Sodiøœa torej

izhaja, da v trenutku, ko imamo na voljo neko drugo razlago, zakaj je priølo do

nenormalnih pogojev na trgu, zakaj je priølo do vzporednega obnaøanja

konkurentov, ne moremo veœ uporabiti doktrine usklajenega ravnanja.
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14 Sodba Sodiøœa Evropskih skupnosti z dne 31. marca 1993, zdruæeni primeri C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-
116/85, C-117/85 ter C-125/85 do C-129/85, paragrafi 71 & 72.

15 »Parallel behaviour, then, is not of itself proof of a concerted practice. A concerted practice will not be found if
there exists a plausible explanation other than unlawful collusion for the parallelism. However, parallel
behaviour provides a strong indication of unlawful conduct where the market would not be expected to yield
such un outcome.« Weatherill, S. & Beaumont, P.: EU law, the essential guide to the legal workings of the
European Union, Penguin books, third edition, 1999.

16 Stephen Weatherill & Paul Beaumont: EU law, the essential guide to the legal workings of the European Union,
Penguin books, third edition, 1999, str. 800.

17 Craig Paul P., De Búrca Gráinne, EU law : text, cases, and materials, 4th ed., Oxford, New York : Oxford
University Press, 2008, str. 957.



3.1.3 Sklepi podjetniøkih zdruæenj

Podjetja se pogosto organizirajo v posameznih oblikah zdruæenj. Ta so øe zlasti

pogosta med (po)zavarovalnicami (na primer The Association of British Insurers,

Slovensko zavarovalno zdruæenje itd.). Zdruæenja sprejemajo razliœne odloœitve, 

ki neposredno vplivajo na konkurenco – odloœitve, ki zahtevajo od œlanov

zdruæenja sprejetje enotnih cen, ravni provizije, doloœenih pogojev poslovanja itd.

Veœinoma gre pri sklepih zdruæenj za formalne pravne akte, ki jih unilateralno

sprejme ena sama pravna oseba – zdruæenje. Takøni sklepi pogosto zelo vplivajo

na konkurenco. 81. œlen PES pride v tem obziru v poøtev, kadar ta zdruæenja s

svojimi pravili ali odloœitvami, ki se jih morajo œlani zdruæenja dræati, vplivajo na

obnaøanje na trgu. 

Zelo pomembno pri sklepih je, da ti lahko obstajajo v razliœnih oblikah. Pri tem

ni pomembno ime akta (sklep, priporoœilo, razlaga itd.), temveœ njegova vsebina.

Prav tako ni (vedno) relevantno, ali je takøen akt oznaœen kot pravno zavezujoœ

za œlanice zdruæenja ali ne, temveœ je pomembno le to, kakøne so dejanske

posledice. Slednje izhaja iz odloœbe Komisije, ki ji je kasneje pritrdilo tudi Sodiøœe

v primeru Verband der Sachversicherer (VdS). VdS je bilo zdruæenje

premoæenjskih zavarovalnic v Nemœiji, ki je svojim œlanicam izdalo priporoœilo,

naj na podroœju poæarnega zavarovanja industrijskih rizikov ter økod, ki sledijo 

v primeru realizacije le-teh, za doloœen odstotek poviøajo premijo. Po mnenju

Komisije in Sodiøœa formalna pravna narava takønega akta ni pomembna.

»Priporoœilo, ne glede na njegov pravni status, predstavlja odsev namere

zdruæenja, da uskladi obnaøanje svojih œlanov na nemøkem zavarovalniøkem trgu

z doloœbami priporoœila. Iz tega sledi, da ustreza sklepu podjetniøkega zdruæenja,

ki je zajet s 1. odstavkom 81. œlena.«18 Da je v konkretnem primeru – kljub

formalni oznaki »nezavezujoœe« (non-binding) – priporoœilo zdruæenja res

pomenilo zavezo za njegove œlane, je razvidno tudi iz zahteve VdS nemøkim

pozavarovalnicam, naj v svoje pozavarovalne pogodbe umestijo klavzulo o

izraœunu premije (premium calculation clause). Na podlagi omenjene klavzule 

so pozavarovalnice na nemøkem trgu obravnavale zavarovanja, pri katerih

premija ni bila obraœunana v skladu s priporoœilom, kot podzavarovanja in temu

primerno sorazmerno zniæale svoj prispevek v primeru postavljenega zahtevka.19

Torej, sklep zdruæenja, ki ga 81. œlen PES prepoveduje, zajema pravila zdruæenj,

sklepe, ki veæejo œlane, priporoœila (tudi œe pravno ne zavezujejo), ki dejansko

vplivajo na voljo œlanic zdruæenja, in œlanice zato ravnajo v skladu s priporoœilom.

Ob tem je treba seveda ugotoviti protipravnost takønega sklepa, prizadetost

konkurence (sklepi, ki imajo namen ali uœinek omejevanja konkurence),

upoøtevni trg, morebitno moænost sklicevanja na pravilo de minimis itd.20
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18 Sodba Sodiøœa Evropskih skupnosti z dne 27. januar 1987, primer 45/85, Verband der Sachversicherer, paragraf
32.

19 Sodba Sodiøœa Evropskih skupnosti z dne 27. januar 1987, primer 45/85, Verband der Sachversicherer, paragraf
30 ter Sergej Simoniti: Pravo prepreœevanja omejevanja konkurence, zavarovalniøtvo in EU, str.184; 12. dnevi
slovenskega zavarovalniøtva.

20 Peter Grilc: Pravo EU, druga knjiga, Pravna fakulteta in Cankarjeva zaloæba, 2004, str. 594.



3.2 Pojem »podjetje« kot osnova za uporabo pravil
evropskega konkurenœnega prava

Konkurenœno pravo se nanaøa na podjetja in njihovo poslovanje. Celotno

evropsko konkurenœno pravo je osnovano okrog pojma podjetje (undertaking,

entreprise).21 V PES sicer pojem podjetje ni podan ali razloæen. To nalogo je

opravila praksa Sodiøœa Evropskih skupnosti (institucije Skupnosti so zavzele zelo

øiroko definicijo pojma)22. Podjetja so lahko fiziœne ali pravne osebe, zasebni ali

dræavni subjekti, proizvajalci, distributerji, ponudniki storitev (npr. zavarovalniøkih

storitev) itd. Pravna oblika podjetja ni pomembna. Prav tako ni pomembno, na

kakøen naœin je subjekt financiran23 (to pove Sodiøœe zelo jasno v primeru

Höfner: »Kot podjetje se øteje vsak subjekt, ki opravlja aktivnost ekonomskega

znaœaja, ne glede na pravni status subjekta in ne glede na naœin kako je

financiran.«24) Prav tako ni pomembno, ali subjekt ustvarja dobiœek, temveœ le to,

da opravlja aktivnost, ki se jo lahko opravlja v konkurenci z drugimi subjekti, da

gre za subjekt, ki je sposoben opravljati ekonomsko, pridobitno dejavnost (ki se

nanaøa na ponudbo ali povpraøevanje po blagu ali storitvah). Pri tem ni

pomembno, za kakøno vrsto aktivnosti gre (le da gre za aktivnosti, ki so

ekonomskega oziroma komercialnega znaœaja)25, in prav tako ne, ali je subjekt

dejansko ustvaril dobiœek ali ne.26 Pomanjkanje motiva pridobivanja dobiœka in

pomanjkanje obstoja dobiœka ne pomenita, da ne gre za podjetje, œe le zasleduje

cilje, ki so ekonomski ali komercialni. Prav tako ni bistveno, ali ima podjetje

sedeæ zunaj EU – pomemben je uœinek na konkurenco v Skupnosti.27

V sklop pojma podjetje ne sodijo dræavne naloge. Te se loœi od aktivnosti

podjetja v smislu konkurenœnega prava. Razliœne dræavne ustanove ali entitete ter

javne organizacije in javna podjetja, ki nastopajo na trgu, se øtejejo kot podjetja le

v segmentu, v katerem ne opravljajo specifiœnih dræavnih nalog in funkcij (torej

se loœi, ali gre za dejanja, ki jih dræava ali dræavne ustanove za dræavo opravijo

kot iure gestionis ali pa kot iure imperii). Dræava œlanica ni podjetje, œe deluje

iure imperii, komercialne pogodbe z dræavo ali njenimi organizacijami,

agencijami, skladi, ustanovami pa so pogodbe s podjetjem28 (Höfner: »Kot

podjetje se øteje vsak subjekt, ki opravlja aktivnost ekonomskega znaœaja, ne

glede na pravni status subjekta...«29). Dejanja, ki se jih opravlja v skladu z
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21 J. M. Binon: »L’application du droit européen de la concurrence au secteur des assurance: une sévérité contenue«,
rev.eur.dr.banc.fin., 2003, str. 532.

22 Stephen Weatherill & Paul Beaumont: EU law, the essential guide to the legal workings of the European Union,
Penguin books, third edition, 1999, str. 805.

23 Primeri Sodiøœa Evropskih skupnosti C-41/90 Höfner and Elser [1991] ECR I-1979, paragraf 21, Sodba Sodiøœa 1.
stopnje z dne 4. marec 2003, T-319/99 FENIN, paragraf 35 in sodba Sodiøœa Evropskih skupnosti v zdruæenih
primerih C-264/01, C-306/01, C-354/01 and C-355/01 AOK-Bundesverband and Others [2004], paragraf 46 ter
sodba Sodiøœa Evropskih skupnosti z dne 11. 7. 2006, primer C-205/03 FENIN, paragraf 25: »the definition of an
‘undertaking’ covers any entity engaged in an economic activity, regardless of the legal status of that entity and
the way in which it is financed.«

24 » ...the concept of an undertaking encompasses every entity engaged in an economic activity, regardless of the
legal status of the entity and the way in which it is financed.«; Sodba Sodiøœa evropskih skupnosti C-41/90
Höfner in Elser [1991] ECR I-1979.

25 Peter Grilc: Pravo EU, druga knjiga, Pravna fakulteta in Cankarjeva zaloæba, 2004, str. 586.
26 Piet Jan Slot & Angus Johnston: An Introduction To Competition Law, Oxford and Portland, Oregon, 2006, str.

27, 28.
27 Peter Grilc: Pravo EU, druga knjiga, Pravna fakulteta in Cankarjeva zaloæba, 2004, str. 586.
28 Peter Grilc: Pravo EU, druga knjiga, Pravna fakulteta in Cankarjeva zaloæba, 2004, str. 587.
29 Höfner: » ...the concept of an undertaking encompasses every entity engaged in an economic activity, regardless

of the legal status of the entity ...«



zakonom oziroma na sploøno v skladu s pravno naloæenimi obveznostmi, niso

aktivnosti podjetja v smislu konkurenœnega prava.30 Vendar pa samo dejstvo, 

da subjekt opravlja z zakonom naloæene naloge, ne bo nujno pomenilo, da tudi

njegove druge aktivnosti ne bodo obravnavane kot dejavnosti podjetja. Tako

bodo, denimo, zdravstveni skladi, ki poleg z zakonom predpisanih nalog nudijo

øe dodatna zavarovanja ali opravljajo druge dejavnosti, obravnavana kot podjetja.

Koncept »podjetje« ne zajema subjektov, ki zasledujejo izkljuœno cilje socialne

narave in se ne spuøœajo v ekonomske aktivnosti. Taki so na primer skladi,

ustanove itd., ki jim je zaupano upravljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

ali obveznega pokojninskega zavarovanja.31 Javne ustanove (public sector body)

niso obravnavane kot podjetja niti kadar kupujejo blago ali storitve, œe so bili ti

nakupi opravljeni zaradi zagotavljanja storitve socialne narave (social service). 

Posebej bi bilo dobro omeniti øe primer, ko hœerinsko podjetje nima prave

avtonomije pri odloœanju o obnaøanju na trgu, ker ga povsem obvladuje matiœno

podjetje. V takønem primeru podrejeni subjekt ne pomeni (samostojnega)

podjetja, ampak obe podjetji skupaj veljata kot eno podjetje.32 Slednje je

pomembno pri ugotavljanju, kateri odnosi v koncernu (odnosi na relaciji matiœno

podjetje–podrejena podjetja) sodijo v okvir prepovedi omejevanja konkurence, 

ki velja za podjetja.33

4 Presoja pojma podjetje v praksi sodiøœa
evropskih skupnosti v primerih nudenja
zavarovalnih storitev, ki imajo naravo
socialnega varstva

Sodna praksa razume kot podjetje vsako entiteto, ki izvrøuje ekonomsko

aktivnost. Uporaba tega sploønega merila (to se nanaøa le na naravo izvrøene

oziroma izvrøevane aktivnosti in ne na status ali znaœilnosti izvajalca aktivnosti) v

zavarovalniøkem sektorju ne predstavlja veœjih teæav; izjema je podroœje nekaterih

osebnih zavarovanj ali øe øirøe zavarovanj, ki se nanaøajo na sektor socialne

varnosti.34 Problem, ki ga je skuøala odpraviti praksa Sodiøœa, je, kako loœiti med

aktivnostmi socialne varnosti in ekonomskimi aktivnostmi premoæenjskega in
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30 Piet Jan Slot & Angus Johnston: An Introduction To Competition Law, Oxford and Portland, Oregon, 2006, str.
29.

31 Craig Paul P., De Búrca Gráinne, EU law : text, cases, and materials, 4th ed., Oxford, New York : Oxford
University Press, 2008, str. 953.

32 Sodba sodiøœa 1. stopnje z dne 12. januar 1995, primer T-102/92, paragraf 47: »...where a subsidiary does not
enjoy real autonomy in determining its course of action in the market, the prohibitions set out in Article 85(1)
may be considered inapplicable in the relationship between it and the parent company with which it forms one
economic unit... undertakings belonging to a single group as parent company ... form an economic unit within
which the subsidiary has no real freedom to determine its course of action on the market.

33 Piet Jan Slot & Angus Johnston: An Introduction To Competition Law, Oxford and Portland, Oregon, 2006, str.
30.

34 J. M. Binon: »L’application du droit européen de la concurrence au secteur des assurance: une sévérité contenue«,
rev.eur.dr.banc.fin., 2003, str. 532.



æivljenjskega zavarovanja. Prvi primer s tega podroœja je sodba z dne 17. februarja

1993 v zdruæenih primerih Poucet in Pistre, C-159/91 in C-160/91.

4.1 Primer Poucet in Pistre

V zdruæenih primerih C-159/91 in C-160/91, Poucet in Pistre je ølo za spor med

Christianom Poucejem in Vzajemno regionalno blagajno Languedoc-Roussillon

(Caisse Mutuelle Régionale du Languedoc-Roussillon), ki upravlja zdravstveno 

in porodniøko zavarovanje samozaposlenih oseb v nekmetijskih dejavnostih, 

in podjetjem, ki nastopa kot agent slednje – Assurance Générale de France (AGF)

ter med Danielom Pistrejem in Avtonomno nacionalno blagajno za povraœila iz

naslova starostnega zavarovanja obrtnikov (Caisse Autonome Nationale de

Compensation de l’ Assurance Vieillesse des Artisans, Clermont-Ferrand).

Gospoda Poucet in Pistre sta zahtevala razveljavitev nalogov, ki so jima bili

poslani zaradi plaœila prispevkov zgoraj omenjenim skladom za socialno varnost.

Vkljuœitev v sistem socialne varnosti z vœlanitvijo v omenjene organizacije je bila

obvezna, Poucet in Pistre pa sta pri tem zatrjevala, da bi morala biti svobodna pri

izbiri katerekoli zavarovalnice s podroœja Skupnosti in da se ne bi smelo

zahtevati, da sta podvræena pogojem, ki so jih unilateralno postavile omenjene

organizacije. V tem primeru se je Sodiøœu porodilo predhodno vpraøanje, ali je

organizacija, ki je zadolæena za opravljanje posebnih shem socialne varnosti,

podjetje v smislu doloœb 81. in 82. (ex 85. in 86.) œlena PES. Da bi lahko razvozlali

to vpraøanje, je treba najprej osvetliti nekaj pomembnih dejstev. Prviœ, pravo

Skupnosti dræavam œlanicam ne odvzema moænosti, da lahko same organizirajo

svoje sisteme socialne varnosti. Drugiœ, po sistemu, kakrøen je v tem primeru, 

za doloœeno skupino oseb velja obvezna vkljuœitev v sistem socialne varnosti, 

ki predpisuje tudi sheme in naœine plaœevanja prispevkov itd. Tretjiœ, sistem

zasleduje izkljuœno socialni cilj in temelji na naœelu solidarnosti. Zagotavlja (enako)

kritje za zavarovalne primere bolezni, starosti, smrti ter invalidnosti za vse osebe,

ki so (obvezno) vanj vkljuœene, in sicer ne glede na njihovo finanœno zmoænost in

zdravstveno stanje v trenutku sklenitve zavarovanja oziroma vstopa v sistem. 

Sodiøœe je na omenjeno vpraøanje odgovorilo, da pojem podjetja v okviru 81. in

82. œlena (prejønji 85. in 86.) ne zajema organizacij, ki so zadolæene za upravljanje

sistema socialne varnosti, kakrøen je bil vzpostavljen v konkretnem primeru. Svoj

odgovor je utemeljilo s trditvijo, da zadevni reæimi temeljijo na naœelu

solidarnosti, to trditev pa je izpeljalo iz treh opaæanj (paragrafi od 10 do 12).

Prviœ, reæim financiranja temelji na prispevkih, ki so doloœeni proporcionalno

glede na zmoænost posameznika in ne na riziko, ki ga le-ta predstavlja, storitve

organizacije (»zavarovalnice«) pa so enake za vse. Torej ne obstaja  nikakrøna

povezava med viøino prispevka, ki ga zavarovanec plaœa (ali nekdo zanj), in

storitvami ali dajatvami, ki jih za to prejme zavarovanec (ali njegovi bliænji) v

primeru nastopa zavarovalnega primera (realizacije rizika). Tako je zagotovljena

redistribucija prihodkov v krogu zavarovancev. Osebe, ki so finanœno in socialno

bolje situirane, so solidarne nasproti tistim, ki so socialno ogroæeni ali v slabøem

zdravstvenem stanju (socialna solidarnost, temeljeœa na redistribuciji sredstev od
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bogatih k revnim, od zdravih k bolnim). Drugiœ, dajatve in storitve, ki so æe

zapadle (na primer pokojnine), so izplaœane na podlagi trenutnega plaœila

prispevkov aktivnih (distribucija sredstev od aktivnih mladih k upokojencem,

sistem pay as you go, financiranje na podlagi (po)razdelitve, (do)delitve kot

nasprotje sistema kapitalizacije). Tretjiœ, ko kakønemu sistemu (oziroma

organizaciji, ki je zadolæena za upravljanje tega sistema) nastanejo preseæki

vplaœil zavarovancev nad izplaœili za primere realizacije rizikov, le-ta sodeluje 

pri financiranju sistemov, ki so v finanœnih teæavah (solidarnost med sistemi). 

Sodiøœe poleg vsega navedenega dodaja øe, da omenjene organizacije opravljajo

javne storitve socialne varnosti in izvrøujejo funkcijo izkljuœno socialne narave. 

Da lahko takøen sistem deluje, pa je neogibno, da se vœlanitev (pristop k

zavarovanju) zahteva kot obvezna (obvezno zavarovanje). Le tako se namreœ

lahko doseæe naœelo solidarnosti in uravnoteæeno financiranje sistemov.35

Praksa Sodiøœa glede koncepta podjetja øe vedno ostaja na staliøœu, da je s tem

pojmom zajeta vsaka entiteta, katere aktivnosti so ekonomske narave, ne glede

na njen pravni status in naœin financiranja. S sodbo v primeru Poucet in Pistre 

pa Sodiøœe izvzema iz pojma podjetje subjekte, ki jim je zaupano upravljanje

doloœenih sistemov obveznega socialnega varstva, temeljeœih na naœelu

solidarnosti.36

Omenjeni trije kriteriji (socialna solidarnost, medgeneracijska solidarnost ter

medsistemska solidarnost) so postali vodilo Sodiøœa v primerih, ko je le-to

presojalo, ali znaœilnosti posameznega javnega sistema socialne varnosti ustrezajo

pojmu solidarnosti in ali lahko torej dejavnosti, ki se izvajajo v takønem sistemu,

oznaœi kot zagotavljanje socialne varnosti ali pa vendarle gre za ekonomsko

aktivnost in torej pride v poøtev uporaba konkurenœnopravnih pravil. 

Generalni pravobranilec Jacobs je v zdruæenih primerih C-264/01, C-306/01, 

C-354/01 in C-355/01, AOK Bundesverband, ob omenjenih kriterijih poudaril, da

izvrøevanje dræavnega sistema obveznega socialnega varstva (kakrøen je predmet

razprave v primeru Poucet in Pistre) ni in ne more biti ekonomska aktivnost. Æe v

samem bistvu je to, da bi takøen sistem izvrøevalo zasebno podjetje,

nepredstavljivo. Omenjeni sistemi zahtevajo v imenu socialne solidarnosti takøno

redistribucijo, da ostane malo ali sploh niœ prostora za razliœne aktuarske,

investicijske ali posredniøke storitve, kakrøne zagotavljajo zasebni pokojninski

skladi in ponudniki zavarovalnih storitev.37 Ti namreœ sredstva, ki jih dobijo na
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35 Sodba Sodiøœa z dne 17. februar 1993, Poucet in Pistre, zdruæeni primeri C-159/91 ter C-160/91; J. M. Binon:
»L’application du droit européen de la concurrence au secteur des assurance: une sévérité contenue«,
rev.eur.dr.banc.fin., 2003, str. 532–534.

36 Sodba Sodiøœa z dne 16. november 1995, Fédération française des sociétés d’assurances, C-244/94, paragraf 15.
37 Mnenje Generalega pravobranilca Jacobsa v zdruæenih primerih C-264/01, C-306/01, C-354/01 in C-355/01, AOK

Bundesverband, 32. paragraf: »It seems to me clear that compulsory state social security schemes such as those at
issue in Cisal and Poucet and Pistre are not classified as economic activities because they are incompatible, even
in principle, with the possibility of a private undertaking carrying them on. Such schemes entail such an element
of redistribution in the interests of social solidarity that little or no scope remains for the various actuarial,
investment and intermediary services which private pensions and insurance providers can and do supply on the
market.«



podlagi prispevkov, naloæijo, investirajo, obraœajo z namenom ustvarjanja dobiœka

oziroma preseæne vrednosti. Redistribucije, kakrøna je potrebna za doseganje

omenjenih socialnih ciljev, ko se prispevki aktivnih ali finanœno bolje

preskrbljenih v trenutku porabijo na drugi strani za plaœevanje in zagotavljanje

storitev zavarovancev, zasebno podjetje nikakor ne more zagotavljati. Sistema

pobiranja prispevkov proporcionalno glede na finanœno zmoænost in izplaœevanja

dajatev ali opravljanja storitev glede na potrebe in ne glede na viøino vplaœil

zasebno podjetje ne more ponuditi. Takøen sistem lahko deluje le tako, da

zagotovimo obvezno vkljuœitev vanj in da njegov cilj nikakor ni ustvarjati

dobiœek, paœ pa zagotavljati socialno varnost.

S sodbo v primeru Poucet in Pistre je Sodiøœe odprlo vrata organizacijam, da se,

œe opravljajo socialno dejavnost, sklicujejo na to, da niso podjetje v smislu doloœb

konkurenœnega prava, ker ne izvrøujejo ekonomskih dejavnosti, paœ pa socialne.

Vendar pa je Sodiøœe v poznejøih primerih zgoraj omenjene kriterije razlagalo

zelo strogo.

4.2 Primer Fédération française des sociétés
d’assurances

V primeru Fédération française des sociétés d’assurances, C-244/94 je zakonska

ureditev omogoœila dodatno pokojninsko zavarovanje, financirano s

prostovoljnimi prispevki. Ureditev je sklepanje takønega zavarovanja spodbujala

tudi z davœnimi ugodnostmi – osnova za obdavœitev se je v primeru plaœevanja

prispevkov zniæala. Upravljanje omenjenega dodatnega, prostovoljnega

pokojninskega zavarovanja pa je bilo zaupano Nacionalni vzajemni kmetijski

blagajni za pokojninsko zavarovanje (Caisse Nationale d’ Assurance Vieillesse

Mutuelle Agricole – CNAVMA). Pozneje se je slednja zdruæila s øe dvema

dobrodelnima skladoma v Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole –

CCMSA. Fédération française des sociétés d’assurances in drugi so zatrjevali, da

dodelitev monopola upravljanja konkretnega sistema CNAVMA in davœna olajøava

v primeru plaœevanja prispevkov omenjeni vzajemni blagajni postavlja CNAVMA

v poloæaj, ko lahko brez teæav izkljuœi konkurenœne zavarovalnice s trga

æivljenjskih zavarovanj ter kapitalizacije in trga ponudbe pokojninskih skladov.

Francoski Conseil d’Etat je na Sodiøœe naslovil predhodno vpraøanje, ali je

neprofitna organizacija, ki upravlja sistem pokojninskega zavarovanja, ki je

predviden v zakonu kot prostovoljen ter dodaten k sistemu obveznega

osnovnega zavarovanja, in ki deluje po naœelu kapitalizacije, podjetje v smislu

konkurenœnopravnih pravil in torej tako tem podvræena œlenu 81. in naslednjim

(prejønji œlen 85 in naslednji) PES.

Francija je v postopku pred Sodiøœem poudarjala neodvisnost prispevkov glede

na riziko posameznika, sledenje socialnemu cilju ((za)varovanje populacije z
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niæjimi prihodki, starejøih ali tistih, ki jim osnovno pokojninsko zavarovanje ne

zadostuje), dejstvo neobstoja motiva ustvarjanja dobiœka, odsotnost selekcije na

podlagi zdravstvenega stanja ter zakonske omejitve glede realiziranja investicij 

s strani CCMSA. Metodo kapitalizacije je upraviœevala z argumentom, da je sistem

redistribucije mogoœ le ob obvezni vkljuœitvi v sistem zavarovanja, temeljeœ na

naœelu solidarnosti, slednje pa je mogoœe le ob sodelovanju veœjega øtevila

posameznikov, kar v tem primeru ne dræi. Nadalje se sklicuje øe na dejstvo, 

da pravice in obveznosti, ki nastanejo med organizacijo in zavarovanci, niso

doloœene v pogodbi zasebnega prava, temveœ izhajajo iz javnopravne ureditve,

tako da ne morejo biti prilagojene interesom nobene od strank in tudi nobena 

od strank ne more v svojo korist predlagati sprememb le-teh. Na podlagi vsega

navedenega po mnenju francoske vlade upravljanje omenjenega sistema ne more

pomeniti ekonomske aktivnosti, sistem kot tak po sami naravi ni konkurenœen,

CCMSA pa s svojim delovanjem izpolnjuje vse pogoje, ki so vodile Sodiøœe v

primerih Poucet in Pistre. Tako CCMSA ne bi smeli øteti kot podjetje v smislu

konkurenœnopravnih pravil.

Sodiøœe ni sprejelo nobenega argumenta Francije v podporo kvalifikacije

zadevnega sistema kot sistema socialne varnosti. Sodiøœe meni, da je sicer

mogoœe, da vse znaœilnosti sistema, ki jih je v obrambi poudarjala Francija,

zmanjøujejo njegovo konkurenœnost storitev nasproti primerljivim storitvam

konkurenœnih æivljenjskih zavarovalnic, a to øe ni dovolj, da bi dejavnosti 

CCMSA obravnavali kot neekonomske.

V sodbi z dne 16. novembra 1995 (primer C-244/94, Fédération française des

sociétés d’assurances) je Sodiøœe zavrnilo moænost kvalifikacije CCMSA kot

organizacije za socialno varnost v delu, v katerem je omenjena organizacija

upravljala sistem dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. V

primeru Poucet in Pistre so bile znaœilnosti sistema redistribucija, za vse enake

storitve (dajatve, ugodnosti), ne glede na viøino vplaœanih prispevkov (ti so

odvisni od posameznikovih prihodkov; vsak vplaœuje v sistem glede na svoje

zmoænosti, ven pa dobiva glede na potrebe), plaœevanje pokojnin upraviœencem

s strani aktivnih delavcev, pravice upokojencev niso proporcionalne vplaœanim

prispevkom, medsistemska solidarnost ter obvezna vœlanitev v sistem. V primeru

Fédération française des sociétés d’assurances pa so znaœilnosti bolj kot ne

nasprotne: sistem kapitalizacije, ugodnosti (storitve, dajatve) odvisne izkljuœno od

viøine plaœanih prispevkov in uspeønosti investiranja zbranih sredstev na podlagi

vplaœanih prispevkov (s strani upravitelja sistema – CCMSA) ter prostovoljnost

vœlanitve v sistem (prostovoljno, dodatno zavarovanje). 

Po mnenju Sodiøœa je »neprofitna organizacija«, ki upravlja sistem pokojninskega

zavarovanja, ki je v zakonu predviden kot prostovoljen ter dodaten k sistemu

obveznega osnovnega zavarovanja in ki deluje po naœelu kapitalizacije, podjetje v
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smislu 81. œlena in naslednjih (nekdanji œlen 85 in naslednji).38 Zgolj dejstvo, da

je organizacija neprofitna, øe ne pomeni, da njene dejavnosti niso ekonomske.39

Œetudi je pri delovanju takøne »neprofitne« organizacije zagotovljena doloœena

stopnja solidarnosti, je ta vendarle neprimerljiva s stopnjo solidarnosti, kakrøno

zagotavljajo sistemi obveznega socialnega varstva. Tako je kljub obstoju naœela

solidarnosti (ki pa je veliko premajhna – kar izhaja æe iz same narave

prostovoljnega zavarovanja) takøna aktivnost ekonomska in pomeni

konkurenco æivljenjskim zavarovalnicam.

4.3 Primeri Garcia, Albany, Brentjens, Drijvende,
Pavlov, Komisija proti Belgiji, Cisal, AOK

V sodbah, ki so sledile, opazimo da je pri presoji, ali gre za ekonomsko aktivnost

ali aktivnost socialne narave, Sodiøœe namenilo najveœ pozornosti presoji, ali

• gre za sistem kapitalizacije ali redistribucije; 

• so izplaœane dajatve (ugodnosti, storitve) zavarovancem v primeru nastopa

zavarovalnega primera odvisne od viøine vplaœanih prispevkov (premij) ali od

uspeønosti naloæb vplaœanih prispevkov ali pa od potreb vsakega posameznega

zavarovanca; 

• ali je viøina prispevkov odvisna od finanœnega poloæaja posameznika ali od

prostovoljne odloœitve vsakega; 

• ali je v sistem vkljuœeno naœelo solidarnosti (na primer vsak vplaœuje po svojih

zmoænostih, prejema pa glede na svoje potrebe).

V primeru Garcia40 je Sodiøœe menilo, da so francoski sistemi zdravstvenega in

porodniøkega zavarovanja samozaposlenih delavcev v nekmetijskih dejavnostih

ter pokojninska zavarovanja obrtnikov in industrijskih ter komercialnih delavcev

sistemi socialne varnosti.

V primerih Albany, Brentjens, Drijvende41 ter Pavel Pavlov42 je Sodiøœe odloœilo,

da so sektorski pokojninski skladi podjetja, ki izvrøujejo ekonomsko aktivnost.43

Tako so presodili, ker so ti skladi delovali po sistemu kapitalizacije, ker so sami

doloœali viøino prispevkov ter obseg ugodnosti, ki jih zavarovalnica oziroma sklad

izplaœa zavarovancu, œe nastopi zavarovalni primer (se realizira riziko), in ker je

viøina (oziroma obseg) zavarovanœevih ugodnosti (dajatev, storitev) odvisna

izkljuœno od donosnosti naloæb, napravljenih na podlagi prejetih prispevkov.44,45
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38 Sodba Sodiøœa z dne 16. november 1995, Fédération française des sociétés d’assurances, C-244/94, paragraf 22.
39 Sodba Sodiøœa z dne 16. november 1995, Fédération française des sociétés d’assurances, C-244/94, paragraf 21.
40 Sodba Sodiøœa z dne 26. marec 1996, C-238/94, Garcia.
41 Sodbe Sodiøœa z dne 21. septembra 1999, C-67/96, Albany; C-115/97 do C-117/97, Brentjens; C-219/97, Drijvende

Bokken.
42 Sodba Sodiøœa z dne 12. septembra 2000, C-180/98 do C-184/98, Pavel Pavlov.
43 Ølo je za nizozemske pokojninske sklade, ki so jih v interesu delavcev ustanovile reprezentativne organizacije

(sindikati) posameznih gospodarskih panog, vkljuœitev vanje pa je bila obvezna. Ti skladi pa so delavcem s
podroœnih sektorjev nudili tudi dopolnilna pokojninska zavarovanja.

44 Sodba Sodiøœa z dne 21. septembra 1999, C-67/96, Albany, paragrafa 81 in 87.
45 odba Sodiøœa z dne 12. septembra 2000, C-180/98 do C-184/98, 2. toœka izreka: »A pension fund, …, which itself

determines the amount of the contributions and benefits and operates on the basis of the principle of
capitalisation, which has been made responsible for managing a supplementary pension scheme ... and
membership of which has been made compulsory by the public authorities for all members of that profession, is
an undertaking within the meaning of Articles 85 of the Treaty and 86 and 90 of the EC Treaty (now Articles 81,
82 EC and 86 EC).«



V primeru Komisija proti Belgiji, C-206/98 je neobstoj elementa redistribucije

bistveno vplival na kvalifikacijo sistema zavarovanja v konkretnem primeru.

V primeru Cisal46 Sodiøœe pravi, da s pojmom podjetje niso zajete organizacije, 

ki po zakonu upravljajo sistem obveznega zavarovanja za primer poøkodb pri

delu in bolezni zaradi dela, œe prispevke in ugodnosti nadzoruje dræava, pri

œemer storitve (ugodnosti), zagotovljene zavarovancem, niso proporcionalne

vplaœanim prispevkom. Zavarovanje za primer poøkodb pri delu ter bolezni

zaradi dela je po mnenju Sodiøœa tradicionalno ena od vej sistema socialnega

varstva, zato pomeni izvrøevanje takøne dejavnosti opravljanje izkljuœno socialne

funkcije.47 Ob tem pa Sodiøœe kot glavni razlog za to, da takøne organizacije ne

definira kot podjetje, navaja neobstoj neposredne povezave med plaœanimi

prispevki in storitvami, namenjenimi zavarovancem. Takøen sistem namreœ

vsebuje solidarnost med bolje plaœanimi delavci in tistimi, ki zaradi svojih slabøih

prihodkov ne bi imeli zagotovljenega ustreznega socialnega varstva, œe takega

sistema ne bi bilo. Vœlanitev v takøno zavarovanje je nujna, da bi zagotovili

finanœno vzdrænost sistema in naœelo solidarnosti. Zavarovalnica, ki upravlja

takøen sistem, izvrøuje izkljuœno socialno funkcijo, zatorej njena dejavnost ne

more biti ekonomska aktivnost v smislu konkurenœnega prava.48

Sodiøœe zopet pojasni, v œem vidi solidarnost – storitve, dajatve in druge

ugodnosti, ki jih zavarovalnica izplaœa zavarovancem v primeru nastopa

zavarovalnega primera, niso odvisne od viøine prispevkov (premij), ki so 

jih pred realizacijo rizika zavarovalnici plaœali zavarovanci (ali za njih kdo 

tretji – zavarovatelj).49

V primeru AOK50 je sodiøœe ob vnoviœni uporabi prakse Poucet in Pistre odloœilo,

da javne blagajne v sistemu zdravstvenega zavarovanja v Nemœiji niso podjetja.

Razlogi, ki so vodili sodiøœe, so bili zopet obveznost organizacij, da zagotavljajo

svojim zavarovancem enake storitve neodvisno od tega, koliko ti prispevajo

(viøine plaœanih premij),51 in dejstvo, da so bile organizacije zdruæene v skupnost,

temeljeœo na naœelu solidarnosti (kompenzacija se je opravila med zdravstvenimi

blagajnami, katerih stroøki so bili najniæji, in tistimi, ki so zavarovale draæje

rizike). Solidarnost med skladi, zdruæenimi v nekakøno skupnost, pomeni, da le-ti

niso v konkurenci niti eden z drugim niti z zasebnimi entitetami. To je tudi razlog
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46 Sodba Sodiøœa z dne 22. januar 2002, C-218/00, Cisal.
47 Sodba Sodiøœa z dne 22. januar 2002, C-218/00, Cisal, paragraf 45: » ... in participating in this way in the

management of one of the traditional branches of social security, in this case insurance against accidents at work
and occupational diseases, the INAIL fulfils an exclusively social function ...«

48 Sodba Sodiøœa z dne 22. januar 2002, C-218/00, Cisal, paragraf 46 in izrek: » ... the concept of undertaking, within
the meaning of Articles 85 and 86 of the Treaty, does not cover a body entrusted by law with the management
of a scheme providing insurance against accidents at work and occupational diseases such as the INAIL.«

49 Sodba Sodiøœa z dne 22. januar 2002, C-218/00, Cisal, paragraf 44: » ... the amount of benefits and the amount of
contributions, which are two essential elements of the scheme managed by the INAIL, are subject to supervision
by the State. ... The compulsory affiliation which characterises such an insurance scheme is essential for the
financial balance of the scheme and for application of the principle of solidarity, which means that benefits paid
to insured persons are not strictly proportionate to the contributions paid by them.«

50 Sodba Sodiøœa z dne 16. marec 2004, zdruæeni primeri C-264/01, C-306/01, C-354/01, C-355/01, AOK.
51 Zdravstvenim skladom (organizacijam) je zakon doloœal, kakøne storitve morajo zagotavljati svojim

zavarovancem, tako da sami skladi niso nikakor vplivali na odloœitev o nudenju storitev (52. paragraf omenjene
sodbe).



za odobritev zakonskih ugodnosti, kar se tiœe zdravljenja ali medicinskih

produktov, ki predstavljajo njihovo glavno funkcijo. 

Omeniti je treba tudi ugotovitve generalnega pravobranilca Jacobsa v primeru

AOK. Poleg poudarjanja, da gre za sistem, ki ima sicer res veliko skupnih toœk s

sistemi iz primerov Poucet in Pistre ter Cisal, je trdil tudi, da ima sistem nemøkega

zdravstvenega zavarovanja precej znaœilnosti, ki kaæejo na obstoj konkurence in

tekmovanja (tako med samimi zdravstvenimi skladi kot tudi z zasebnim

zavarovalnicam), s œimer se oddaljuje od prej omenjenih sistemov in zaradi œesar

sam element redistribucije ni takøen, da bi lahko æe samo na njegovi podlagi

izkljuœili obstoj ekonomske aktivnosti. 

Prviœ, med zdravstvenimi skladi obstaja doloœena stopnja konkurence, kar se tiœe

cene. Skladi namreœ sami doloœajo viøino prispevkov. Zaposleni tudi lahko

izbirajo, pri katerem skladu se bodo zavarovali, in poslediœno je raven prispevkov

pri posameznih skladih nekoliko razliœna. A mehanizem, katerega namen je

izpolnjevati naœelo solidarnosti, omogoœa izravnavanje razlik, ki nastanejo, ker

razliœni skladi krijejo razliœno drage rizike – œe zavarovanci doloœenega sklada

zahtevajo nesorazmerno drago zdravstveno oskrbo, morajo ostali skladi prispevati

za kritje viøjih stroøkov, ki zato nastanejo. Slednje omogoœa tekmovalnost med

skladi, ne da bi le-ta ogrozila redistribucijsko naravnanost sistema.52 Nadalje

Jacobs opozarja na moænost tekmovanja med skladi, kar zadeva ponudbo

storitev. Temeljna raven storitev je sicer zakonsko predpisana, vendar pa ostaja 

v diskreciji skladov odloœitev, ali bodo morda ponudili dodatne ali preventivne

storitve. Skladi se tako med seboj lahko razlikujejo in skuøajo biti v oœeh

potencialnih zavarovancev bolj privlaœni. Kot zadnje Jacobs trdi øe, da omenjeni

skladi tekmujejo tudi z zasebnimi zdravstvenimi zavarovalnicami, ko gre za

zavarovanje delavcev, ki niso zavezani k obveznemu zdravstvenemu zavarovanju.

Na podlagi vseh svojih opaæanj generalni pravobranilec sklene, da so nemøki

skladi za zdravstveno zavarovanje podjetja, saj v ponudbi storitev, ki izhajajo 

iz zdravstvenega zavarovanja, tekmujejo med seboj in tudi z zasebnimi

zavarovalnicami. Prav zato, ker med omenjenimi subjekti obstaja takøna

tekmovalnost, bi morala tudi za tovrstne sklade veljati konkurenœnopravna

pravila.53 Sodiøœe njegovega mnenja, kot smo æe omenili, ni podprlo.

Praksa, ki jo je Sodiøœe zaœelo izvajati s primeroma Poucet in Pistre, je segla tudi

œez okvire socialnega zavarovanja. Tako se je tudi v primeru Freskot54 porodilo

vpraøanje o obstoju ekonomske aktivnosti in (med drugim tudi) ob tem skladnost
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52 Mnenje generalnega pravobranilca M. Jacobsa v zdruæenih primerih C-264/01, C-306/01, C-354/01, C-355/01,
AOK, paragrafa 37 in 38.

53 Mnenje generalnega pravobranilca M. Jacobsa v zdruæenih primerih C-264/01, C-306/01, C-354/01, C-355/01,
AOK, paragraf 42: »It therefore appears that the sickness funds are indeed able to compete, albeit within defined
margins, with one another and with private undertakings in the provision of health insurance services. Given the
existence of such competition, the EC competition rules should in my view apply.«

54 Sodba Sodiøœa z dne 22. maj 2003, C-355/00, Freskot.



grøkega sistema obveznega zavarovanja kmetijskih obratov pred elementarnimi

riziki.55 Slednjega je upravljala dræavna organizacija ELGA, ki ji je bil s pravom

Skupnosti zagotovljen monopol. Sodiøœe je tudi v tem primeru odloœilo, da

izvrøevana aktivnost ni ekonomske narave. Razloga za takøno odloœitev sta bila

dva: najprej sledenje socialnemu cilju, ki po mnenju Sodiøœa sam po sebi sicer ne

zadostuje za priøtevanje dejavnosti med neekonomske. Prepriœljivejøi je bil

predvsem drugi razlog, in sicer dejstvo, da sta bila oba bistvena elementa sistema

– tako prispevki zavarovancev kot tudi ugodnosti, ki jih je zavarovalnica nudila v

primeru nastopa zavarovalnega primera – doloœena z zakonom.56

Vidimo torej, da v trenutku, ko je sistemu priznano, da gre za aktivnosti

socialnega varstva (ali na sploøno neekonomske dejavnosti), organizacije,

zadolæene za upravljanje takønih sistemov uidejo (seveda le v tistem delu, 

v katerem se dejavnosti organizacije nanaøajo na upravljanje tega sistema) iz

objema konkurenœnopravnih pravil. Ta namreœ veljajo za podjetja, bistvena

znaœilnost le-tega pa je ekonomska aktivnost. Dræava œlanica, ki zaupa

zagotavljanje zavarovalnega kritja ekskluzivno neki organizaciji (ali posamezni

kategoriji organizacij – na primer zdravstvenim blagajnam, vzajemnim

organizacijam itd.) pod pretvezo, da gre za upravljanje omenjenega reæima, 

si ne bo nakopala oœitka, da je tem organizacijam podelila dominantni poloæaj,

oziroma opomin, da gre za obnaøanje, ki nasprotuje konkurenœnim pravilom, 

ne bo mogoœ. Na drugi strani bo upravljanje sistema zavarovanja, ki ne zajema

naœela solidarnosti, pomenilo opravljanje ekonomske aktivnosti, organizacija,

zadolæena za njegovo izvajanje, pa bo obravnavana kot podjetje in bo zato

podvræena uporabi pravil, zajetih v 81. œlenu (in naslednjih) PES.57

5 Uredba 358/2003 – skupinske izjeme na
podroœju zavarovalniøtva

Prepoved dogovorov (sporazumov, pogodb), sklepov podjetniøkih zdruæenj ter

usklajenih ravnanj, katerih cilj ali posledica so prepreœevanje, omejevanje ali

izkrivljanje konkurence, ni absolutna. V PES je v 3. odstavku 81. œlena

predvidena moænost, da se 1. odstavek 81. œlena za posamezne dogovore, sklepe

in usklajena ravnanja ne uporabi, œe bi takøno, sicer prepovedano ravnanje

podjetij, lahko prispevalo k izboljøanju proizvodnje ali distribucije blaga, k

pospeøevanju tehniœnega ali gospodarskega napredka, ob tem pa bi potroønikom

zagotovilo praviœen deleæ doseæenih koristi. Pred sploøno reformo na tem

podroœju v zavarovalniøkem sektorju je bila omenjena izjema lahko uveljavljena

kot individualna odloœitev Komisije, sprejeta po notifikaciji dogovora, sklepa ali

Zavarovalniøtvo 47

55 »Compulsory insurance of agricultural undertakings against natural risks.«
56 Sodba Sodiøœa z dne 22. maj 2003, C-355/00, Freskot, paragrafi 76–79.
57 J. M. Binon: »L’application du droit européen de la concurrence au secteur des assurance: une sévérité contenue«,

rev.eur.dr.banc.fin., 2003, str. 540, 541.



usklajenega ravnanja, zdaj pa ostaja le øe moænost, da Komisija na podlagi

pooblastila Sveta sprejme uredbo o izjemah za posamezno podroœje. Slednje je

Komisija tudi storila na podroœju zavarovalniøtva z uredbo 3932/92 (veljavnost 

le-te je potekla 31. marca 2003), to pa je nasledila uredba 358/200358 z dne 27.

februarja 2003.59

5.1 Primeri, ki so narekovali sprejetje uredbe na
podroœju konkurenœnega prava v
zavarovalniøkem sektorju

Zavarovalniøka industrija v Evropski skupnosti je pogosto nasprotovala uporabi

konkurenœnopravnih pravil, vsebovanih v PES, za zavarovalniøki sektor.

Nasprotovanje so utemeljevali na dveh izhodiøœih:

• doloœila 81. in 82. œlena PES se ne uporabljajo za storitve,

• komisija ni pristojna za reguliranje pravil konkurence na podroœju, ki ga

regulira nacionalna zakonodaja in ki øe ni harmonizirano na ravni Skupnosti.

Komisija takøne argumentacije ni nikoli sprejela in je trdno ostala na staliøœu, da

je zavarovalniøtvo podvræeno enakim pravilom konkurenœnega prava kot druge

gospodarske dejavnosti.60 Svoje staliøœe je podpirala z argumentom, da 83. œlen

PES sicer res pooblaøœa Svet, da sprejme ustrezne uredbe ali direktive za

opredelitev podroœja uporabe doloœb œlenov 81 in 82 v razliœnih gospodarskih

panogah,61 vendar pa dejstvo, da take uredbe (øe) ni sprejela za zavarovalniøtvo,

ne pomeni, da je zato ta sektor oproøœen uporabe konkurenœnopravnih pravil.

Prav nasprotno, ker Svet ni sprejel nobenih specialnih doloœb, ki bi se nanaøale

na zavarovalniøtvo, œleni od 81 do 89 v celoti zavezujejo tudi to gospodarsko

dejavnost. Slednjemu je pritrdilo tudi Sodiøœe v primeru Verband der

Sachversicherer.62 V svoji sodbi pove, da je PES, kjer je æelela izvzeti nekatere

dejavnosti s podroœja konkurenœnih pravil, to storila z izrecno derogacijo. Tako 

je na primer, kar zadeva proizvodnjo in trgovino s kmetijskimi produkti, to

doloœeno æe v sami PES, kar zadeva transportni sektor (pomorski ter zraœni

transport), pa je bilo to storjeno na podlagi 87. œlena (sedaj 83.). Nobene izjeme

takønega tipa pa ni na podroœju zavarovalniøke industrije, zatorej

konkurenœnopravni sistem Skupnosti za to podroœje velja brez vsakrønih

omejitev. Sodiøœe pa temu takoj dodaja, da glede na posebne znaœilnosti

posameznih gospodarskih panog øe vedno obstaja moænost podelitve izjeme od

prepovedi, zajete v 1. odstavku 81. œlena. Le-to lahko podeli Komisija v okviru

svojih pristojnosti ter pod pogoji, ki jih vsebuje 3. odstavek 81. œlena.
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58 Uredba Komisije øtevilka 358/2003 z dne 27. februar 2003 glede uporabe 3. odstavka 81. œlena PES za
posamezne kategorije dogovorov (sporazumov), sklepov ter usklajenih ravnanj v sektorju zavarovalniøtva.

59 J. M. Binon: »L’application du droit européen de la concurrence au secteur des assurance: une sévérité contenue«,
rev. eur. dr. banc. fin., 2003, str. 550.

60 Sergej Simoniti: Pravo prepreœevanja omejevanja konkurence, zavarovalniøtvo in EU, 12. dnevi slovenskega
zavarovalniøtva, str. 183.

61 83. œlen 1. odstavek ter 2. odstavek toœka c.) PES.
62 Sodba Sodiøœa z dne 27. januar 1987, C-45/85, Verband der Sachversicherer, paragraf 12.



Prvi primer s podroœja zavarovalniøtva je bil Re Inland Water Insurance iz leta

1969. Ølo je za sporazum med zdruæenji zavarovalnic øtirih dræav œlanic, s katerim

so se zdruæenja dogovorila o pavøalni dodatni premiji za primer, ko zavarovanec

prestopi od zavarovalnice iz ene dræave œlanice k zavarovalnici iz druge dræave

œlanice. Po mnenju Komisije je dodatna dogovorjena tarifa pomenila omejitev

svobode zavarovancev pri izbiri zavarovalnice ter omejitev moænosti zavarovalnic

iz razliœnih dræav œlanic, da si med seboj svobodno konkurirajo (z omenjenim

sporazumom bi dosegli razdelitev trgov). Skleniteljice sporazuma so nato

odstopile od dogovora, tako da do formalnega odloœanja sploh ni priølo.63

Naslednji primer, iz katerega prav tako izhaja, da se pravila evropskega

konkurenœnega prava v celoti nanaøajo tudi na zavarovalniøki sektor, je bil primer

Verband der Sachversicherer (VdS). Komisija je v tem primeru obravnavala

omejevalni sporazum o bruto premiji. VdS je bilo zdruæenje, v katerem je bilo 126

premoæenjskih zavarovalnic v Nemœiji. VdS je svojim œlanicam izdalo priporoœilo,

naj zviøajo premijo za fiksno doloœene odstotke (o pravni in dejanski naravi tega

priporoœila smo æe govorili v poglavju o sklepih podjetniøkih zdruæenj, kjer smo

ugotovili, da je le-to v konkretnem primeru dejansko odloœitev zdruæenja, da

samo poimenovanje akta (priporoœilo, odloœitev itd.) ni bistveno, paœ pa se

presoja vsebino in njegove posledice). Staliøœe Komisije, kateremu je pritrdilo tudi

Sodiøœe,64 je bilo, da predstavlja kakrøenkoli dogovor med zavarovalnicami, ki se

nanaøa na konœno bruto premijo,65 krøitev prepovedi dogovarjanja o cenah.66

Glavna argumenta VdS pri obrambi sta bila, da konkurenœna pravila iz PES ne

veljajo za zavarovalniøki sektor ter da posamezne zavarovalnice niso imele

zadostnih statistik, ki bi omogoœale pravilno oceniti tveganje. Glede prvega je

Sodiøœe povedalo, da je Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, kjer je æelela

izvzeti doloœene aktivnosti iz »objema« œlenov od 81. do 89., to izrecno storila.

Tako je na primer storila glede proizvodnje in prodaje kmetijskih produktov. 

Tudi uredba Sveta 17/62 za zavarovalniøtvo ne predvideva nobene izjeme (za

razliko od zraœnega in pomorskega transporta, za katera omenjena uredba

predvideva posebno obravnavo). Iz tega torej izhaja, da konkurenœnopravne

doloœbe PES v celoti zavezujejo zavarovalniøki sektor, Komisija pa je pristojna za

podelitev izjem, kadar to zahtevajo znaœilnosti posamezne gospodarske veje ter

so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka œlena 81 PES. A izjeme Komisija ni

podelila, saj je menila, da priporoœilo ni vsebovalo nobene prvine sodelovanja, 
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63 Sergej Simoniti: Pravo prepreœevanja omejevanja konkurence, zavarovalniøtvo in EU, 12. dnevi slovenskega
zavarovalniøtva, str. 183.

64 Odloœba Komisije z dne 5. december 1984, IV/30.307, Verband der Sachversicherer, 85/75/EEC in sodba Sodiøœa
z dne 27. januar 1987, C-45/85, Verband der Sachversicherer.

65 Vsi pisci (dr. D. Farny, dr. A. Urbanc, dr. J. Boncelj, J.Hemard, S. Flis in drugi) oznaœujejo premijo kot ceno za
storitev, ki jo ponuja zavarovalnica – povzeto po Slavko Flis: Zbrani spisi o zavarovanju, IV. knjiga, Slovensko
zavarovalno zdruæenje, GIZ, 1999, Ljubljana, str. 77–79.

66 Sergej Simoniti: Pravo prepreœevanja omejevanja konkurence, zavarovalniøtvo in EU, 12. dnevi slovenskega
zavarovalniøtva, str. 184: »Bruto premija predstavlja konœno ceno, ki jo zavarovanec plaœa za zavarovalno storitev
in vsebuje tehniœno premijo, stroøke zavarovalnice in dobiœek. Tehniœna premija je izraœunana na podlagi
statistike preteklega økodnega dogajanja in popravljena glede na okoliøœine, ki lahko takøno dogajanje v
prihodnosti spremenijo. Tehniœna premija bi morala biti naœeloma enaka za vse zavarovalnice.« Za natanœnejøo
razœlenitev bruto premije glej Slavko Flis: Zbrani spisi o zavarovanju, III. knjiga, Ljubljana 1995, strani 172–181 ter
346–357.



ki bi bila dopustna. Dopustno bi na primer bilo zbiranje statistik in obdelava

podatkov na podlagi økodnega dogajanja. Glede argumenta o nezadostnih

statistikah za pravilno oceno tveganja Komisija sicer ni zavrnila koristnosti

sodelovanja, vendar dogovarjanje o enotnem poviøanju premij (in to celo bruto

premij) ne predstavlja ustreznega ukrepa za reøitev tega problema.

V primeru Nuovo Cegam67 je Komisija v preiskavi ugotovila obstoj nevarnosti, 

da pravila zdruæenja krøijo pravila konkurence. Nuovo Cegam je bilo zdruæenje

zavarovalnic, katerega œlanice so obvladovale 26-odstotni træni deleæ na podroœju

zavarovanj tehniœnih nevarnosti (nevarnosti, povezane z zavarovanjem

industrijskih objektov in strojeloma) v Italiji. Komisija je zdruæenju oœitala

doloœanje fiksnih premijskih stopenj, doloœanje trajanja zavarovalnega kritja,

zahtevo od vseh zavarovalnic œlanic, da pozavarujejo rizike pri pozavarovalnicah

– œlanicah zdruæenja, ter zahtevo, da morajo œlanice v primeru sozavarovanja 

le-to skleniti z drugimi œlanicami. Po intervenciji Komisije je zdruæenje pravila

spremenilo. Po spremembi je zdruæenje na podlagi statistiœnih informacij o

preteklih zahtevkih sestavilo osnovno tarifo o tehniœnih premijah, katero so se

zavarovalnice œlanice zavezale uporabljati. Tako so se po mnenju Komisije

œlanice zdruæenja zavestno in svobodno odpovedale samostojnemu in

neodvisnemu izraœunavanju tehniœne premije, ki jo nato uporabijo pri izraœunu

konœne komercialne (tj. bruto) premije, ki jo zaraœunajo zavarovatelju.

Dogovarjanje o tehniœni premiji sicer omogoœa vsaki œlanici, da samostojno

doloœi konœno, bruto premijo, tako da neodvisno od zdruæenja tehniœni premiji

doda pribitek za stroøke, provizijo in dobiœek. Vendar pa ima tak dogovor po

mnenju Komisije kljub vsemu za cilj in posledico omejitev konkurence, ki je ob

odsotnosti dogovora ne bi bilo.68 Po mnenju Komisije bi bila edina øe dovoljena

dejavnost zbiranje statistiœnih informacij in økodnih izkuøenj œlanic, na tej podlagi

pa bi nadaljnje delo glede izraœuna premij moralo ostati v samostojni in neodvisni

domeni œlanic. Prav tako je v nasprotju s pravili konkurence pravilo, ki doloœa

trajanje zavarovalnega kritja. Tudi obveznost pozavarovanja pri œlanicah

zdruæenja in obveznost pozavarovalnic œlanic zdruæenja, da sprejmejo v

pozavarovanje vse ponujene rizike s strani zavarovalnic œlanic, omejuje

konkurenco. Kljub vsemu temu pa je Komisija ugotovila, da je ustanovitev

zdruæenja, kakrøno je Nuovo Cegam, z namenom zbiranja potrebnih informacij,

statistik ter izdelave strokovnega mnenja na tej podlagi, bistveno za uœinkovitost

zavarovalnih storitev ter za zagotovitev zadostne pozavarovalne podpore. Tako je

omenjeno zdruæenje lahko sredstvo za izboljøanje proizvodnje in distribucije

zavarovalnih storitev ter tudi prispeva k vzpodbujanju ekonomskega in

tehniœnega napredka. Prav tako imajo korist od takønega sodelovanja uporabniki

zavarovalnih storitev (potroøniki). Delo, ki ga opravi Nuovo Cegam na

italijanskem zavarovalnem trgu (na katerem je bilo povpraøevanje po storitvah
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67 Odloœba Komisije z dne 30. marec 1984, IV/30.804, Nuovo Cegam, 84/191/EEC.
68 Odloœba Komisije z dne 30. marec 1984, IV/30.804, Nuovo Cegam, 84/191/EEC, paragraf 15.



zavarovalnic v tistem obdobju precej slabo ter ponudba storitev zelo omejena),

poveœuje zmoænost nudenja zavarovalnega kritja (zaradi izraœuna tehniœne

premije, ki ga opravi Nuoavo Cegam na podlagi velikega øtevila zbranih

podatkov, statistik, preteklih zahtevkov, lahko na trgu delujejo tudi manjøe

zavarovalnice, ki same ne bi mogle izraœunati aktuarsko œimbolj pravilne premije

in torej v primeru odsotnosti delovanja zdruæenja na trgu ne bi mogle tekmovati)

ter tako øiri ponudbo zavarovalnih storitev.69 Tako se torej celo dosega veœjo

konkurenco na trgu. Zdruæenje svojim œlanicam nudi storitev izraœuna osnovne

premije, te pa si nato na trgu konkurirajo s konœnimi premijskimi stopnjami

(bruto premijami). 

Po œrtanju nekaterih, za Komisijo nesprejemljivih doloœb, iz sklepa zdruæenja,70

ugotovitvi pozitivnih posledic sodelovanja in ob upoøtevanju posebnih znaœilnosti

italijanskega trga zavarovanja tehniœnih nevarnosti (øibkost povpraøevanja ter

omejenost ponudbe) je Komisija priznala individualno izjemo za obdobje desetih let.

V primeru Concordato Incendio71 je bilo zdruæenje (28 zavarovalnic, ki so imele

skupaj veœ kot 50-odstotni deleæ na podroœju zavarovanja poæarnih industrijskih

rizikov)72 ustanovljeno z namenom izboljøati poslovanje in kakovost storitev za

zavarovance. To naj bi dosegli: 

• z oblikovanjem standardiziranih meril za zavarovanje,

• s pripravo zavarovalnih statistik (kot podlago za izraœun potrebne (zahtevane)

premije),

• s prevrednotenjem (posodobitvijo oziroma ponovno oceno) potrebnih premij

ter ostalih izraœunov,

• s pomoœjo œlanicam pri izraœunu premije za rizike, ki niso predvideni s tarifo,

• z razvojem standardiziranih zavarovalnih pogojev,

• s preuœevanjem preventivnih ukrepov ter

• s preuœevanjem tujih trgov.73

Po mnenju Komisije74 pomenita poziv zdruæenja, naj œlanice uporabijo za

podlago svojih tarif zahtevano premijo, kot jo je izraœunalo zdruæenje, ter

priporoœilo œlanicam, naj uporabijo sploøne pogoje poslovanja, kot jih je sestavilo

zdruæenje, omejevanje konkurence na trgu. Obenem pa te omejitve zmanjøujejo

tudi konkurenco med samimi œlani zdruæenja, saj zaradi njih prihaja do

usklajevanja dveh bistvenih elementov poslovanja zavarovalnic œlanic –

zahtevane premije, na podlagi katere se oblikuje tudi tarifo, ter sploønih pogojev

poslovanja.
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69 Odloœba Komisije z dne 30. marec 1984, IV/30.804, Nuovo Cegam, 84/191/EEC, paragraf 19 & 20.
70 Te, nesprejemljive doloœbe so navedene v 21. paragrafu odloœbe Komisije: doloœbe, ki dajejo organom zdruæenja

pooblastilo za doloœanje konœnih (bruto) premij; doloœbe o trajanju zavarovalnega kritja; obveznost œlanic, da v
primeru sozavarovanja le-to sklenejo z drugimi œlanicami zdruæenja; prepoved pozavarovalnicam, da bi
zagotavljale boljøe pogoje pozavarovanja (vkljuœno s pozavarovalno premijo) zavarovalnicam, ki niso œlanice
zdruæenja.

71 Odloœba Komisije z dne 20. december 1989, IV/32.265, Concordato Incendio, 90/25/EEC.
72 »Industrial fire insurance.«
73 Odloœba Komisije z dne 20. december 1989, IV/32.265, Concordato Incendio, 90/25/EEC, paragraf 3.
74 Odloœba Komisije z dne 20. december 1989, IV/32.265, Concordato Incendio, 90/25/EEC, paragraf 16 & 17.



Zdruæenje je nato spremenilo doloœila pogodbe o ustanovitvi tako, da svojih

œlanic ni zavezovalo k izraœunu nujne (zahtevane) premije. Sodelovanje v

zdruæenju in uporaba pravil zdruæenja je bila povsem prostovoljna. Edina

obveznost zavarovalnice, ki je sklepala posle zunaj pravil zdruæenja, je bila, 

da slednjemu dostavi ustrezne statistiœne podatke o takønih zavarovanjih. Komisija

je na podlagi take spremembe odobrila individualno izjemo. Po njenem mnenju je

dejavnost zdruæenja glede zbiranja statistiœnih podatkov in analiz zaæelena in med

drugim omogoœa manjøim zavarovalnicam udeleæbo v konkurenœnem boju.75

V primerih Nuovo Cegam in Concordato Incendio se je Komisija ukvarjala z

vpraøanjem, kakøna stopnja izmenjave informacij med zavarovalnicami je

dopustna in koristna. Zavarovalnica lahko uœinkovito prevzema in krije rizike le,

œe ima dovolj statistiœnih informacij, da lahko ustrezno oceni nevarnost in

izraœuna œimbolj aktuarsko poøteno premijo. Posamezna zavarovalnica ponavadi

za takøen izraœun nima dovolj podatkov. Gre za zakon velikih øtevil in za

verjetnostni raœun – veœ, kot imamo zbranih podatkov, manjøa je verjetnost, 

da se bomo zmotili in izraœunali napaœno viøino premije. Korist od tega imajo

nedvomno neposredno tudi zavarovanci. Œe se zmotimo in postavimo prenizko

premijo glede na verjetnost nastopa zavarovalnega primera in magnitudo økode,

zavarovalnica ob nastopu zavarovalnega primera (realizaciji rizika) ne bo mogla

pokriti vseh økod; œe pa izraœunamo previsoko premijo, so zavarovanci

oøkodovani, njihovi preseæki vplaœil pa se pretopijo v veœje (nesorazmerne,

neutemeljene) dobiœke zavarovalnice. Zavarovalnice zato vstopajo v zdruæenja, 

ki omogoœajo izmenjavo in zbiranje statistiœnih podatkov. Zbrani podatki nato

sluæijo kot osnova za izraœun neto premije in zneskov kritja posamezne

nevarnosti na podlagi preteklih izkuøenj.

Komisija je v omenjenih primerih ugotovila, da predstavlja takøno skupno

zbiranje statistik, katerega posledica je izraœun neto premije kot enega bistvenih

prvin konœne cene, dopustno izjemo, ki je tudi v korist zavarovancev

(potroønikov). Seveda pa to ne velja v primeru dogovarjanja o bruto premijah

(primer Verband der Sachversicherer), saj le-to nedvomno predstavlja krøitev

prepovedi dogovarjanja o fiksnih cenah. Bruto premija namreœ pomeni konœno

ceno, ki jo zavarovalnica zaraœuna zavarovatelju za nudenje svoje storitve. Œe je

ta premija dogovorjena, zavarovalnicam ne preostane niœ manevrskega prostora

za tekmovanje (kot je to primer, kadar je doloœena le neto premija, vsaka

zavarovalnica pa potem samostojno in neodvisno tej doda øe stroøke, provizijo ter

dobiœek).

Glede sploønih zavarovalnih pogojev poslovanja je Komisija v primeru

Concordato dopustila priporoœilo standardiziranih pogojev. Ti namreœ koristijo

zavarovancem (potroønikom) pri primerjanju ponudb razliœnih zavarovalnic glede
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bruto premije in tudi glede dodatnih storitev (veœja transparentnost). Pri tem pa

sme zdruæenje standardizirane pogoje le priporoœiti, nikakor pa ne sme zahtevati

od œlanic, naj jih uporabljajo.

Pri pregledu poti, ki je vodila do sprejetja skupinske izjeme na podroœju

zavarovalniøtva, bi bilo smiselno omeniti tudi primere sodelovanja zavarovalnic 

v obliki sozavarovalnih in pozavarovalnih dogovorov (sozavarovalni in

pozavarovalni pooli).

V primeru TEKO76 je øest zavarovalnic ustanovilo druæbo TEKO z namenom

skupnega in vzajemnega pozavarovanja rizika økode obratovalnega zastoja zaradi

strojeloma ter skupnega vesoljskega zavarovanja in svetovanja zavarovalnicam, 

ki zavarujejo takøne rizike. Druæba TEKO je pri Komisiji notificirala sporazum 

o sodelovanju pri zavarovanju obratovalnega zastoja zaradi strojeloma in

sodelovanju na podroœju vesoljskih zavarovanj.

Komisija je ugotovila, da je omenjena druæba s svojim poslovanjem postavljala

omejitve na podroœju neposrednega zavarovanja. Zavarovalnice, ki so sodelovale

v tej druæbi, so sicer (formalno) imele pravico uporabljati strokovne storitve

svetovanja tudi drugih oseb pri oceni rizika in izraœunu premije, vendar v praksi

tega niso izvajale. Sodelovanje zavarovalnic v druæbi TEKO je povzroœilo

koordinirano ravnanje le-teh na trgu, kar je privedlo do identiœnih ali vsaj

primerljivih premij in pogojev poslovanja. Kljub temu da so œlanice formalno

imele moænost iskati pozavarovanje zunaj poola, pozavarovalnica, ki ni

sodelovala v poolu, v praksi ni imela dostopa do posla na podlagi zavarovalnih

pogodb œlanic TEKO. Glede vesoljskih zavarovanj so se øtiri œlanice dogovorile,

da bodo vesoljske rizike sozavarovale in tako ne bodo vstopale v konkurenco

med seboj. Slednje je pripeljalo do enotnih premij in pogojev poslovanja. 

Ob vsem tem pa je Komisija ugotovila, da je sodelovanje zavarovalnic omogoœilo

racionalizacijo in zmanjøanje stroøkov, ki bi jih zavarovalnica imela, œe bi na trgu

nastopala samostojno. Prav tako bi posamezne zavarovalnice, œe ni nastopale ne

trgu samostojno, pridobile bistveno slabøe pogoje pozavarovanja. Zaradi teh

razlogov je Komisija v primeru TEKO dovolila individualno izjemo za obdobje 

10 let.

V primeru Assurpol77 je ølo za francoski sozavarovalni pool, v katerem je bilo 50

zavarovalnic in 14 pozavarovalnic. Assurpol je sklenil sporazum o sozavarovanju

rizikov za økodo na okolju. Sporazum je predvideval skupno odloœanje o rizikih,

ki naj se sprejmejo v sozavarovanje, doloœanje premijskih stopenj, oceno

posebnih rizikov in doloœanje premije za take rizike, sprejem skupnih pravil
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glede pozavarovanja in drugo. Vsaka pozavarovalnica œlanica je bila dolæna

sprejeti v pozavarovanje del rizika glede na svoje zmogljivosti. Zavarovalnice

œlanice so morale pri pozavarovanju najprej iskati kritje med œlanicami poola.

Pred odobritvijo izjeme je Komisija od Assurpola zahtevala, naj spremeni svoja

pravila, in sicer naj bi lahko doloœal le osnovno premijo in ne konœnih. Komisija

je dovolila individualno izjemo na podlagi naslednjih ugotovitev:

• Assurpol je le manj pomemben igralec na trgu zavarovanja odgovornosti za

povzroœeno økodo na okolju,

• gre za novo dejavnost, nove rizike in za zdruæevanje zavarovalnic in

pozavarovalnic z namenom zbiranja statistiœnih podatkov,

• Assurpol prispeva k razvoju trga, kar bo pripomoglo tudi k zniæanju premij v

korist zavarovancev.

Vidimo torej, da pooli predstavljajo omejevalne sporazume. Gre namreœ za stalno

in institucionalizirano obliko povezanega nastopanja na trgu. Zavarovalnice bi

lahko namesto zdruæevanja v poole razprøile riziko z individualnim

pozavarovanjem in s sozavarovanjem na t. i. ad hoc osnovi. 

A œe pooli s svojim delovanjem svojim œlanicam omogoœajo, da:

• bolje spoznajo in poznajo rizike,

• ustvarjajo dodatne zavarovalne zmogljivosti,

• ustvarjajo tehniœno znanje, potrebno za obravnavo rizikov,

posledica navedenega pa so racionalizacija poslovanja ter prihranek stroøkov in

bolj diverzificiran (razprøen) in uravnoteæen portfelj rizikov, je Komisija – pod

pogojem, da pravila poola ne omejujejo svobode posameznih œlanic pri njihovem

poslovanju ali pa jo omejujejo le, kadar so take omejitve nujne ali vsaj koristne za

poslovanje poola – dovolila individualno izjemo.78

Iz predstavljenih primerov lahko razberemo, da Komisija presoja sporazume 

in sodelovanje na podroœju zavarovalniøtva precej dosledno. Komisija priznava,

da je v zavarovalniøtvu potrebna doloœena stopnja sodelovanja in sodelovanje

dopuøœa, kadar se nanaøa na zbiranje in obdelavo statistiœnih podatkov, ki sluæijo

izraœunu osnovne (tehniœne ali aktuarsko poøtene) premije, na oblikovanje

vzorcev sploønih zavarovalnih pogojev poslovanja ali na pozavarovalne ter

sozavarovalne dogovore (pozavarovalni in sozavarovalni pooli). Praksa, ki se je

razvila ob teh primerih, je vodila Komisijo tudi pri sprejemu uredbe 3932/92, le-to

pa je nasledila uredba 358/2003.
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5.2 Uredba 358/2003

Svet je 31. maja 1991 sprejel uredbo 1534/91,79 s katero pooblaøœa Komisijo, 

da predvidi uporabo 3. odstavka 81. œlena PES za zavarovalniøki sektor. Uredba

Sveta doloœa, da sme Komisija z uredbo ter v skladu s œlenom 81, tretji odstavek

PES predvideti primere, ko prepoved 1. odstavka 81. œlena za posamezne

sporazume med podjetji, sklepe podjetniøkih zdruæenj in usklajena ravnanja (v

nadaljevanju »dogovori«) v zavarovalniøkem sektorju ne velja. Pri tem vzpostavlja

okvir øestih kategorij sodelovanja, ki jih Komisija sme dovoliti:

• sodelovanje pri izraœunu tehniœne (neto) premije, ki temelji na skupno zbranih

statistikah ter postavljenih preteklih zahtevkih,

• izdelava skupnih, standardiziranih zavarovalniøkih pogojev poslovanja,

• skupno kritje doloœenih vrst rizikov,

• doloœanje zavarovalnega kritja oziroma plaœila økodnega zahtevka,

• testiranje in odobritev varnostnih naprav (katerih namen je prepreœiti ali vsaj

omiliti økodo),

• registri ter informacije o teæjih rizikih.80

Namen Sveta je bil zagotoviti pravno varnost in legitimnost (skupnega ter

usklajenega) obnaøanja, za katerega je veljalo, da je nujno potrebno za dobro

delovanje zavarovalniøkega trga.81

Komisija je na podlagi pooblastila Sveta sprejela uredbo 3932/9282, ki pa je

nehala veljati 31. marca leta 2003 in jo je nadomestila uredba 358/2003 (v

precejønjem delu povzema predhodno uredbo). Preden nadaljujemo z obravnavo

uredbe, je treba opozoriti, da se morajo ob upoøtevanju sploønega naœela

prepovedi protikonkurenœnih dogovorov, zajetega v 1. odstavku 81. œlena,

derogativne (razveljavitvene) doloœbe, ki jih vsebuje uredba kot skupinska izjema

za doloœene kategorije dogovorov, razlagati zelo restriktivno.

5.2.1 Prva kategorija dogovorov

Prva kategorija dogovorov (sporazumov med zavarovalnicami, sklepov

zavarovalniøkih zdruæenj ter usklajenih ravnanj), ki jih uredba izvzema iz

prepovedi, se nanaøa na sodelovanje zavarovalnic ali delovanje profesionalnih

zavarovalniøkih zdruæenj glede:

• izraœuna povpreœnih preteklih stroøkov za kritje rizikov – zbiranje statistik o

øtevilu økod, o øtevilu individualno zavarovanih rizikov, o skupnem znesku

izplaœanih zavarovalnin, nadomestil in povraœila økod, o vsoti zavarovanega

premoæenja,
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• izdelave øtudij o predvidenih uœinkih zunanjih okoliøœin na pogostost in

magnitudo økode ter na donosnost razliœnih investicij,

• skupne izdelave tablic stopnje umrljivosti, pogostnosti bolezni, poøkodb 

ter invalidnosti (v primeru æivljenjskega zavarovanja).

Vse te omenjene oblike sodelovanja po mnenju Komisije omogoœajo izboljøati

poznavanje rizikov in olajøajo posameznim zavarovalnicam, da jih pravilno ali

vsaj pravilneje ocenijo. Tako se tudi olajøa vstop na trg novim ponudnikom

zavarovalniøkih storitev, torej se poveœata øtevilo konkurentov in tako

konkurenca, kar koristi tudi zavarovancem kot konœnim potroønikom

zavarovalnih storitev. Seveda pa takøno sodelovanje ne sme biti dovoljeno brez

omejitev, temveœ le toliko, kolikor je nujno potrebno, da bi dosegli omenjena

cilja – tj. izboljøanje poznavanja rizikov ter laæjo ocenitev le-teh. V skladu s

prakso, vzpostavljeno v primeru Verband der Sachversicherer, izjema ne more

nikakor zajemati dogovorov o komercialnih premijah (bruto premijah). Øe veœ,

tudi statistike, izraœuni, øtudije, tablice ter neto premije morajo biti le informativni

in ne smejo zavezovati zavarovalnic, da jih morajo uporabljati. Njihova vrednost

je lahko zgolj znanilna in nikoli, pod nobenim pogojem ne smejo biti

zavezovalni. Zavarovalnice smejo, œe presodijo, da je to zanje poslovno smiselno,

zaraœunati tudi komercialne premije, ki so niæje kot neto premije, izraœunane na

podlagi zbranih statistik.

V 1. œlenu uredbe je natanœno opredeljeno, katera sodelovanja, v kakøni obliki in

intenziteti, so dovoljena kot izjema od prepovedi iz 1. odstavka 81. œlena. Tako

so dovoljeni izraœuni povpreœnih stroøkov kritja doloœene skupine preteklih

rizikov (v nadaljevanju »izraœuni«). Pri zavarovanju, ki vsebuje tudi element

kapitalizacije, je dovoljena izdelava tablic stopnje umrljivosti ter tablic pogostnosti

nastopa bolezni, poøkodb in invalidnosti (v nadaljevanju »tablice«). Uredba pravi,

da je dovoljeno sodelovati le pri izdelavi øtudij o ugotavljanju verjetnega uœinka

zunanjih okoliøœin na pogostost ali stopnjo (viøino) bodoœih zahtevkov, ki bodo

izvirali iz realizacije doloœenih rizikov ali skupin rizikov, ter øtudij o ugotavljanju

verjetnega vpliva zunanjih okoliøœin na dobiœkonosnost razliœnih vrst investicij 

(v nadaljevanju »øtudije«). 

Izraœuni ter tablice morajo vsebovati podatke (oziroma temeljiti na podatkih),

zbrane v daljøem obdobju opazovanja (veœ let). Podatki se morajo nanaøati na

iste ali vsaj primerljive rizike. Zbranih mora biti tako veliko podatkov 

(o preteklih, istih ali vsaj primerljivih rizikih), da je mogoœe izdelati zanesljive

statistike. Zbrani podatki morajo biti takøni, da se lahko ugotovi:

• koliko je bilo zavarovanih rizikov v vsakem letu opazovanega obdobja,

• koliko je bilo zahtevkov v obdobju opazovanja,

• kolikøna je bila skupna vsota izplaœanih zavarovalnin, nadomestil in povraœila

økod na podlagi postavljenih zahtevkov v obdobju opazovanja,
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• koliko je znaøala vsota vsega zavarovanega premoæenja v vsakem letu

opazovanega obdobja.

Izraœuni in tablice nikakor ne smejo vsebovati nepredvidenih izdatkov 

(za ugotavljanje le-teh so dovoljene øtudije in to le v okviru analize verjetnega

vpliva zunanjih okoliøœin na prezgoden ali pogostejøi nastop økod in njihovo

intenzivnost). Prav tako ne smejo vsebovati podatka o prihodku, ki izvira iz

rezervacij, o dobiœku od investicij, o priœakovanem dobiœku ter podatkov 

o administrativnih in poslovnih (komercialnih) stroøkih. Zbiranje teh podatkov 

in izdelovanje izraœunov ter tablic na njihovi podlagi bi namreœ lahko pomenilo

groænjo, da bodo zavarovalnice ravnale usklajeno in doloœile enotno (ali pa vsaj

preveœ primerljivo) bruto premijo. Veœkrat je æe bilo poudarjeno, da sodelovanje

z namenom doseœi natanœnejøi in pravilnejøi izraœun neto premije ni

problematiœno in da je tudi po mnenju Komisije celo pozitivno. Œe pa bi

zavarovalnice tako dosegle posredovanje podatkov, na podlagi katerih bi lahko

izraœunali bruto premijo, sodelovanje æe preseæe meje koristnega in preraste v

usklajevanje pri doloœanju konœne cene za zavarovalne storitve.

Pri pripravi in izdelovanju izraœunov, tablic in tudi øtudij se ne sme razkriti

zavarovalnic, na katere se ti podatki nanaøajo, prav tako ne zavarovancev. Pod

nobenim pogojem ne smejo zavezovati nobene zavarovalnice, lahko zgolj sluæijo

kot pripomoœek. V njih mora biti izrecno navedeno, da so nezavezujoœi. Vsi

opravljeni izraœuni, tablice in øtudije morajo biti dostopni pod razumnimi in

nediskriminatornimi pogoji vsem zavarovalnicam, ki se æelijo z njimi seznaniti,

tudi tistim, ki (øe) niso prisotne na posameznem geografskem trgu, za katerega 

so bili podatki narejeni, ali ki na trgu (øe) ne konkurirajo s storitvijo, za katero so

bili izraœuni, tablice ali øtudije narejeni (2. odstavek 3. œlena, toœka c). Tako se

zmanjøujejo ovire za vstop na trg novim ponudnikom ter poslediœno veœa øtevilo

potencialnih (kot tudi realnih) konkurentov, kar poveœuje konkurenœnost na

zadevnem trgu. Œe bi bil dostop do omenjenih podatkov zavarovalnicam, ki niso

sodelovale pri njihovi izdelavi, omogoœen le proti plaœilu, ki bi bilo tako visoko,

da bi dejansko pomenilo oviro za vstop na trg, bi bila tako zaraœunana

»vstopnina« nerazumna in bi torej pomenila krøitev 2. odstavka 3. œlena, toœke c.83

Tej prvi kategoriji dogovorov je bila izjema podeljena na podlagi prepriœanja, 

da izdelava in uporaba statistik, temeljeœih na preteklih obdobjih, omogoœa

zavarovalnicam, da si laæe ustvarijo predstavo o povpreœnih stroøkih kritja

doloœenega rizika v preteklosti in tako laæe oblikujejo zavarovalno politiko

zavarovalnice v prihodnosti. Prav tako pa naj bi øtudije o morebitnih potrebnih

korekcijah statistik, ki bi temeljile na oceni verjetnega vpliva zunanjih okoliøœin,

pripomogle, da bi lahko zavarovalnice laæe ocenile verjetnost nastopa bodoœega,

negotovega dogodka (rizika) in tako natanœneje izraœunale stroøek, ki ga
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predstavlja konkretni riziko ali posamezna kategorija rizikov.84 Dejstvo je tudi, 

da veœ, kot imamo zbranih podatkov (kar lahko doseæemo predvsem s

sodelovanjem œim veœ zavarovalnic), zanesljivejøi bodo izraœuni, tablice in øtudije.

Veœ, kot bo zbranih podatkov o preteklih stroøkih kritja, œim podrobnejøi in

diferencirani bodo, manjøi bo odklon pri izraœunu premije. Zatorej je smiselno in

povsem utemeljeno, da je z uredbo priznana skupinska izjema glede sodelovanja

zavarovalnic pri tovrstnih izraœunih, tablicah in øtudijah.

5.2.2 Druga kategorija dogovorov

Druga kategorija dogovorov, ki so z uredbo doloœeni kot skupinska izjema, 

se nanaøa na sploøne zavarovalne pogoje. Komisija se je odloœila vkljuœiti to

kategorijo dogovorov v skupinsko izjemo predvsem zaradi prepriœanja, da

izdelava sploønih pogojev poslovanja, standardnih klavzul ter vzorcev, kako

ustvarjati dobiœke na podlagi kapitalizacije, pripomore k veœji transparentnosti.

Poleg tega je upoøtevala, da gre za sektor, v katerem obstaja pomembna

asimetrija informacij in je zatorej v interesu potroønika in veœje transparentnosti,

da se produkti standardizirajo in poenotijo. Obstoj sploønih pogojev omogoœi

potroøniøkim organizacijam, da laæe primerjajo razliœne pogoje poslovanja

posameznih zavarovalnic. Prav tako naj bi sploøni pogoji olajøali vstop na trg

manjøim in neizkuøenim zavarovalnicam.

Argument proti priznanju izjeme pa je bil, da bi s sploønimi zavarovalnimi pogoji

dosegli previsoko standardizacijo, kar bi se odrazilo v omejitvi ponudbe (razliœnih

in raznolikih) storitev zavarovalnic in kot moæno prikrajøanje potroønikov za

njihove prave potrebe.85 Naslednji argument proti je bil tudi, da bi lahko tako

nastalo veliko neravnovesje med pravicami in obveznostmi, ki bi izhajale iz

zavarovalne pogodbe. Komisija je tudi te argumente upoøtevala in v 5. œlenu

uredbe doloœila, da so dogovori o standardiziranih zavarovalnih pogojih dopustni

le, œe je izrecno navedeno, da so nezavezujoœi, da ne pomenijo priporoœila

zavarovalnicam skleniteljicam dogovora in da slednje lahko svojim strankam

ponudijo kakrøne koli pogoje æelijo. Gre torej lahko le za smernice, ki se jih

zavarovalnice lahko dræijo ali pa tudi ne, pri tej izbiri pa morajo biti popolnoma

samostojne in neodvisne. Poleg tega morajo biti sploøni zavarovalni pogoji

dostopni vsakemu zainteresiranemu in mu morajo biti, œe jih zahteva, predloæeni.

V uredbi je v 6. œlenu predstavljena œrna lista pogodbenih klavzul, ki nikakor ne

smejo biti vsebovane v dogovoru, glede katerega se skleniteljice sklicujejo na

izjemo. Zavarovalni pogoji tako ne smejo vsebovati:

• nobenih namigov o viøini bruto premije,

• obsega franøize,
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• obseænega, vsestranskega, sploønega kritja, ki bi vseboval tudi rizike, katerim

preteæni del zavarovancev ni izpostavljen,

• doloœil, ki bi zavarovalnici omogoœili zmanjøati obseg kritja (ob nespremenjeni

premiji in nespremenjenem riziku) ali zviøati premijo (ob nespremenjenem

kritju in nespremenjenem riziku) ali kako drugaœe spremeniti pogoje

zavarovalne police brez izrecnega soglasja imetnika police (zavarovanca),

• doloœil, ki bi zavarovalnici omogoœali spremeniti trajanje pogodbe brez

izrecnega soglasja zavarovanca,

• doloœila, ki bi doloœalo trajanje zavarovanja za obdobje, daljøe od treh let

(razen v primeru æivljenjskega zavarovanja, kjer je zavarovanje praviloma

sklenjeno za veœ kot tri leta),

• doloœila o obnovitvi zavarovalne pogodbe za obdobje, daljøe od enega leta,

kjer se zavarovanje avtomatiœno obnavlja, œe ni dana odpoved,

• doloœila, ki bi zahtevalo od zavarovanca, da pri isti zavarovalnici sklene

zavarovanje tudi za druge rizike,

• doloœila, ki bi zahtevalo, da novi lastnik zavarovanega predmeta zavaruje

pridobljeni predmet (øe naprej) pri zavarovalnici, pri kateri je sklenil

zavarovanje odsvojitelj zavarovanega predmeta,

• doloœila, ki bi izkljuœevalo ali zmanjøevalo zavarovalno kritje, œe zavarovanec

ne uporablja doloœenih varnostnih naprav.

5.2.3 Tretja kategorija dogovorov

Tretja skupina dogovorov, ki so zajeti v skupinski izjemi, so dogovori o

sozavarovalnih in pozavarovalnih poolih. Naœeloma vsako institucionalno

povezovanje samo po sebi pomeni omejitev konkurence,86 vendar je Komisija pri

priznavanju te izjeme izhajala iz tega, da mora imeti zavarovalnica, zato da lahko

zagotovi uœinkovito kritje, v portfelju doloœeno minimalno øtevilo rizikov.87

Zavarovalnica, ki æeli nastopati na posameznem trgu, mora, zato da na njem ni

izpostavljena pretiranemu riziku, zavarovati toliko rizikov, da profil rizikov, ki jih

ima v svojem portfelju, ustreza povpreœju vseh rizikov v tej kategoriji. Tako

postane zelo verjetno, da bo viøina podanih zahtevkov nasproti njej enaka

povpreœju vseh podanih zahtevkov nasproti vsem zavarovalnicam skupaj. Kadar

zavarovalnica sama ne more doseœi tako velikega øtevila rizikov, da bi si

zagotovila ustrezno razprøenost, lahko to stori v dogovoru z drugimi

zavarovalnicami (sozavarovanje, zavarovalni in pozavarovalni pooli). Pooli

zagotavljajo zavarovalnicam tisto (minimalno) øtevilo rizikov, ki jih potrebujejo za

zadostno razprøenost, in tako omogoœijo, da zavarovalnica sploh lahko vstopi na

trg in zavaruje takøne rizike. Zavarovalnicam in pozavarovalnicam omogoœajo, 

da zagotovijo kritje rizikov, za katere bi ob odsotnosti poola lahko zagotovile le

nezadostno kritje. Prav tako so v pomoœ (po)zavarovalnicam pri pridobivanju

znanja in izkuøenj o (øe) neznanih rizikih. Tako pooli dejansko prispevajo k
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poveœanju konkurence, saj omogoœajo manjøim zavarovalnicam, da vstopijo na

trg in na njem tekmujejo, kar brez udeleæbe v poolu zanje ne bi bilo mogoœe. Iz

teh razlogov je smiselno in razumljivo, da se poolom dovoli izjema.

Negativna stran poolov pa je moænost omejevanja konkurence kot posledice

(verjetne) standardizacije pogodbenih pogojev, ponujenega obsega kritja in viøine

premije. Zaradi te nevarnosti je Komisija ob sicerønji podelitvi skupinske izjeme

za poole vendarle natanœno doloœila okoliøœine in pogoje, pod katerimi je lahko

takøno institucionalno povezovanje predmet izjeme.

Skupno kritje v obliki sozavarovalnih in pozavarovalnih poolov je mogoœe le pri

toœno doloœenih kategorijah rizikov. V primeru, ko je pool ustanovljen zaradi

zavarovanja popolnoma novih rizikov, se prizna izjema za obdobje treh let, ne

glede na træni deleæ œlanic (1. odstavek 7. œlena uredbe).88 Po preteku treh let bi

morale (po)zavarovalnice, vkljuœene v pool, razpolagati z æe dovolj znanja in

izkuønjami, da ne bi veœ potrebovale pomoœi poola. Seveda pa obstaja moænost,

da nepoznavanje novega rizika ni bil edini razlog, zaradi katerega je moralo biti

kritje organizirano preko poola. Posamezna (po)zavarovalnica kritja morda ni

mogla nuditi zaradi prevelike nevarnosti, ki jo predstavlja posamezni riziko. Za

take primere uredba prav tako predvideva izjemo, in sicer v primeru

sozavarovanja dovoljuje oblikovanje poola za potrebe kritja rizika, œe sodelujoœe

zavarovalnice na zadevnem trgu ne presegajo 20-odstotnega deleæa, v primeru

pozavarovanja znaøa ta prag 25 odstotkov (2. odstavek 7. œlena).

Za izjemo morajo biti izpolnjeni øe nadaljnji pogoji, ki jih uredba doloœa 

v 8. œlenu:

• vsak udeleæenec poola mora imeti pravico, da iz njega izstopi z najveœ

enoletnim odpovednim rokom,

• pravila poola ne smejo zavezovati œlanic, da morajo rizike, katerih kritje ponuja

(tudi) pool, zavarovati ali pozavarovati v celoti ali deloma pri poolu,

• pravila ne smejo omejevati dejavnosti poola ali njenih œlanic z zahtevo, da

morajo sklepati zavarovanja ali pozavarovanja rizikov na doloœenih geografskih

obmoœjih Evropske unije,

• sporazum ne sme omejevati zavarovalne kapacitete œlanice ali obsega prodaje

(ponudbe kritja),

• dogovor se ne sme nanaøati na delitev trgov ali strank (tj. zavarovancev),

• prepovedani so dogovori o bruto premijah direktnega zavarovanja,

• œlanica poola, ki ima odloœilen vpliv na njegovo poslovno politiko, ne sme biti

tudi œlanica drugega poola istega relevantnega trga ali odloœilno vplivati na

njegovo poslovno politiko.
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5.2.4 Œetrta kategorija dogovorov

Zadnja skupina dogovorov se nanaøa na dogovore o tehniœnih znaœilnostih

varnostnih naprav, o postopkih za ocenitev ustreznosti le-teh, na dogovore o

tehniœnih specifikacijah, pravilih in kodeksih ustrezne prakse za instalacijo in

vzdræevanje varnostnih naprav ter na dogovore o postopkih ocenjevanja

skladnosti podjetij, ki nudijo instalacijo ter storitve vzdræevanja varnostnih naprav

s prej omenjenimi specifikacijami, pravili in kodeksi. Gre za varnostne naprave in

ukrepe, ki predstavljajo pogoj za sklenitev posamezne zavarovalne pogodbe.89

Dogovori na tem podroœju lahko prispevajo k veœji preglednosti za zavarovalnice

glede rizika, ki ga le-te prevzemajo. Omogoœijo jim, da lahko laæe ocenijo,

kakøna je verjetnost, da se bo riziko, ki naj ga prevzamejo v kritje, realiziral.

Dogovor o tehniœnih specifikacijah, ki naj jih varnostna naprava ima, predstavlja

za zavarovalnice doloœen standard preventivnega ravnanja, ki so ga od

zavarovanca upraviœene priœakovati. Uredba tako v sklopu skupinske izjeme pod

nekaterimi pogoji dopuøœa dogovore. Dogovor mora biti tehniœno gledano

upraviœen in nediskriminatoren ter osnovan na tehniœnih lastnostih. Pravila o

ocenjevanju podjetij, ki nudijo instalacijo in storitve vzdræevanja, morajo biti

objektivna, tehniœno merodajna in uporabljena nediskriminatorno. Izrecno mora

biti poudarjeno, da so zavarovalnice svobodne in se smejo odloœiti, da vzamejo v

zavarovanje, pod kakrønimi pogoji same æelijo, katerikoli riziko æelijo, tudi œe

varnostne naprave, njihova instalacija ali njihovo vzdræevanje ne ustrezajo

tehniœnim specifikacijam in pravilom, kot so doloœeni v dogovoru.

Œe æe na ravni Skupnosti v okviru zakonodaje s podroœja prostega pretoka blaga

obstaja doloœena harmonizacija glede tehniœne specifikacije, pravil, postopkov ali

prakse, potem dogovori o isti vsebini ne morejo predstavljati dopustne izjeme. Vsak

sporazum med zavarovalnicami o drugaœnih zahtevah za varnostne naprave bi

namreœ lahko ogrozil doseganje ciljev Skupnosti na podroœju prostega pretoka blaga.

Opozoriti moramo øe, da takøni dogovori pravzaprav ne vplivajo neposredno 

na konkurenco v zavarovalniøkem sektorju, lahko pa pomembno vplivajo na

konkurenco na trgu proizvodnje varnostnih naprav in na konkurenco med

podjetji, ki nudijo storitve montaæe ali vzdræevanja le-teh.90

6 Sklep

Moœna konkurenca na trgu nedvomno prinaøa koristi. Prispeva k tekmovalnosti

med podjetji in jih tako sili v razvoj in inovacije, to pa vodi h globalnemu

napredku. Podjetja so zaradi tekmovanja prisiljena iskati in ponujati inovativne,
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boljøe in ne nazadnje cenejøe izdelke in storitve, kar privede do veœje izbire za

potroønika ter do zniæanja cen. V sektorju zavarovalniøtva pa se pojavljajo tudi

dejavnosti, ki zaradi svojega socialnega naboja ne morejo ali celo ne smejo biti

podvræene konkurenci. V sodni praksi obstaja veliko primerov, ko je Sodiøœe

Evropskih skupnosti presodilo, da upravljanje doloœenih sistemov zdravstvenega

zavarovanja ter socialnega varstva, za katere skrbijo organizacije ali pa tudi

zavarovalnice, zaradi zasledovanja socialnega cilja in intenzivnosti naœela

solidarnosti ne pomenijo opravljanja ekonomske aktivnosti. V teh primerih

konkurenœna pravila ne pridejo v poøtev.

V zavarovalniøkem sektorju so nekatere oblike sodelovanja z uredbo 358/2003

dovoljene kot izjeme od prepovedi dogovorov, sklepov in usklajenih ravnanj, ki

omejujejo konkurenco. Zagovorniki proste konkurence, brez dovoljevanja izjem,

tudi v tem gospodarskem sektorju (na primer prof. Faure) so zelo kritiœni do

tega, da je Komisija naklonjena oprostitvi uporabe konkurenœnih pravil v

zavarovalnemu sektorju. Uredba o skupinskih izjemah je sprejeta, ob tem pa je

treba upoøtevati svarila mnogih piscev. Slednji opozarjajo, da predstavlja

konkurenca na zavarovalnih trgih nujni pogoj za uœinkovito delovanje økodnega

prava. Œe bi opustili prizadevanje po œim veœji konkurenci, bi nas to vodilo k

(neupraviœenemu) zviøevanju premij, premajhni diferenciaciji rizikov in v konœni

posledici celo do veœanja samih rizikov ter veœje verjetnosti nastopa økodnih

primerov.

Kljub tem strahovom ima po mojem mnenju sodelovanje (po)zavarovalnic

pomembne pozitivne uœinke. Te je Komisjia prepoznala in upoøtevala najprej 

pri presojanju omejevalnih sporazumov v primerih odloœanja o individualnih

izjemah, nato pa so ji predstavljali vodilo tudi pri oblikovanju Uredbe 358/2003,

ki pomeni priznanje skupinske izjeme.

Pri dogovorih, ki se nanaøajo na sodelovanje pri doloœanju tehniœnih standardov

varnostnih naprav, ki so namenjene zmanjøevanju moænosti (verjetnosti) nastopa

zavarovalnega primera (preventiva) ali zmanjøevanju posledic nastopa

zavarovalnega primera ter doloœanju standardov za podjetja, ki nudijo storitve

montaæe in vzdræevanja varnostnih naprav, je treba opozoriti, da le-ti ne posegajo

neposredno na trg zavarovalnih storitev, temveœ na trg ponudbe varnostnih

naprav ter trg ponudbe storitev, povezanih z varnostnimi napravami. Torej bi bilo

dobro (øe enkrat) kritiœno presoditi takøno sodelovanje zavarovalnic, in sicer z

vidika omejevanja konkurence na drugem trgu, to je na trgu varnostnih naprav

ter storitev, povezanih z njimi.

Dovoljeno sodelovanje zavarovalnic se ponavadi sklene z izdelavo øtudije,

priporoœila, statistik, smernic itd. Zelo pomembno je, da vsi ti zakljuœki ostanejo

nezavezujoœi in da se zavarovalnice lahko (in da tudi se) popolnoma samostojno

in neodvisno, po lastni diskreciji odloœijo, ali jih bodo uporabile in v kakønem
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obsegu. Œe bi bile ugotovitve, izhajajoœe iz sodelovanja zavarovalnic, zavezujoœe,

bi posamezni tipi kritja izginili iz ponudb zavarovalnic, izbira storitev za

potroønike kot tudi deferenciacija zavarovalnih produktov bi bili manjøi in

poveœala bi se neuœinkovitost.

Ob dovoljevanju posameznih oblik sodelovanja bi bilo treba omeniti in tudi

upoøtevati mnenje Adama Smitha: »Ljudje ki delujejo v istem sektorju se pogosto

druæijo in sestajajo, tudi zgolj zaradi kratkoœasenja, vendar se takøno druæenje

konœa z zaroto proti potroønikom oziroma z goljufivim dvigom cen... Kljub temu,

da pravo ne more prepreœiti sestajanja ljudi iz iste branæe, zakonodaja vendarle

ne sme olajøevati tovrstnih druæenj.«91
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Povzetek rezultatov
Kvantitativne øtudije
vplivov (QIS4)

Aleø Staniœ

Da bi ocenili uporabnost, primernost in vplive razliœnih

izraœunov v direktivi Solventnost II v praksi, so v Odboru

evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne

pokojnine (CEIOPS) leta 2008 izpeljali œetrto øtudijo

kvantitativnih vplivov (QIS4), pri kateri so sodelovale

zavarovalnice iz tridesetih dræav Evropskega

gospodarskega prostora (EEA). V øtudiji so zajeli izraœun

kapitalskih zahtev za posamezna tveganja in jih primerjali

s Solventnostjo I, uœinke predlagane direktive na bilance

zavarovalnic, predstavili pa so tudi obøirne izsledke

uporabe notranjih modelov. Zavarovalnice ocenjujejo nov

pristop veœinoma pozitivno, œeprav se v nekaterih delih

standardiziranega pristopa kaæejo pomanjkljivosti, ki

zahtevajo prilagoditev in kalibriranje modela.

Last year, CEIOPS completed fourth Quantitative Impact

Study (QIS4) to assess practicability, suitability and

influences of different methods in directive Solvency II.

Insurance companies from 30 EEA countries joined the

study, which covered calculations of capital requirements,

their comparison to Solvency I requirements and impacts

on internal models. In general, undertakings supported the

design of proposed methods for different calculations,

however in some parts of standard formula additional

work has to be done.

Povzetek:

Summary:

3

Aleø Staniœ, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.



1 Uvod

Neenotni zavarovalni zakoni v Evropski uniji so v drugi polovici 20. stoletja v

zavarovalniøki panogi ovirali razvoj in omejevali vzpostavitev konkurenœnih

razmer. Globalizacija in krepitev konkurence, ki sta tudi posledica enega

najveœjih »izumov« konca preteklega stoletja – interneta –, sta pomembno posegli

v poslovna okolja ter spremenili poslovanje. Tako je Evropska komisija1 (angl.

European Commission) leta 2000 zaœela s projektom Solventnost II, v sklopu

katerega naj bi pripravili preudaren zakonodajni okvir, ki bi zajemal vsa tveganja

sodobnega poslovanja (po)zavarovalnic (v nadaljevanju zavarovalnica), hkrati pa

bi slednje spodbujal, da bi samoiniciativno ocenjevale tveganja, ki so jim

izpostavljene, in jih tudi aktivno upravljale. Evropska komisija je julija leta 2007

posredovala predlog direktive Solventnost II Evropskemu parlamentu (angl.

European Parliament) in Evropskemu svetu (angl. European Council). Evropski

parlament je direktivo potrdil 22. aprila 2009, formalno veljavo direktive pa je 5.

maja 2009 podpisal Svet ministrov za ekonomske in finanœne zadeve (angl.

Council of Economic and Finance Ministers). Pri nadaljnjem oblikovanju

direktive bodo na drugi ravni Lamfalussyjevega sistema doloœene njene

podrobnosti. Prehodni rok za implementacijo direktive v dræavah œlanicah

Evropske unije bo predvidoma trajal do konca leta 2012, ko naj bi zavarovalnice

prviœ poroœale o kapitalski ustreznosti po novem sistemu.

Glavna odlika direktive Solventnost II je vzpostavitev sistema, v katerem so

viøine kapitalskih zahtev odvisne od profila tveganja, ki so mu zavarovalnice

izpostavljene. Veliko pozornosti so v predlogu namenili tudi podpori

zavarovalniøkim skupinam. Slednje je veljalo za najbolj inovativno komponento

predloga direktive, vendar pa je omenjeni del predloga konec leta 2008 »doæivel

polom«, ko je Svet ministrov za ekonomske in finanœne zadeve izloœil besedilo,

ki se nanaøa na skupine. Dvanajst manjøih dræav œlanic (pod vodstvom Øpanije

in Portugalske), katerih domaœo zavarovalniøko industrijo sestavljajo predvsem

podruænice zavarovalnic iz drugih dræav, je nasprotovalo predlogu, ker bi se

morale, kadar bi podruænice potrebovale poveœanje kapitala, zanaøati na

nadzornike iz drugih dræav. Dolga trilateralna pogajanja med Evropsko komisijo,

Evropskim parlamentom in Svetom ministrov so konec marca 2009 – v zadnjem

trenutku, da je ostala terminska izvedba vpeljave direktive Solventnost II øe

nespremenjena – privedla do sporazuma, s katerim se je zakljuœila prva od øtirih

ravni Lamfalussyjevega sistema, kateremu pri nastajanju sledi direktiva

Solventnost II (Lamfalussy group, 2008). V okviru sporazuma so dokonœno

izloœili besedilo, ki se nanaøa na zavarovalniøke skupine, zato jih v tem

prispevku ne bomo obravnavali. 

Cilj direktive je tudi dosledno træno vrednotenje aktivne in tudi pasivne strani

bilanœnih izkazov. Napredek se odraæa tudi v naœinu izraœuna kapitalskih zahtev,
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2 Upoøtevana je tudi priloga.

ki dopuøœa moænost, da zavarovalnice uporabijo notranje modele (angl. internal

models), ki bolje povzamejo specifiœna tveganja, s katerimi se sooœajo pri

poslovanju. V vsakem primeru pa je treba za izraœun solventnostnega kapitala

uporabiti 99,5-odstotno stopnjo zaupanja.

2 Kvantitativna øtudija vplivov 4

sklopu projekta Solventnost II je Evropska komisija zaprosila Odbor evropskih

nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine (angl. Committee of European

Insurance and Occupational Pensions Supervisors – CEIOPS), naj izvede øtevilne

in obøirne teste, tako imenovane kvantitativne øtudije vplivov (angl. Quantitative

impact Studies – QIS), da bi ocenili uporabnost, primernost in izvedljivost ter

tudi vplive razliœnih alternativ direktive v praksi. Do zdaj so bile opravljene øtiri

øtudije, naslednja, peta, bo predvidoma sledila leta 2010.

Œetrta øtudija QIS4 je potekala od aprila do julija 2008 in je bila namenjena

predvsem testiranju kalibracij za izraœun minimalnega zahtevanega kapitala (angl.

minimum capital requirement – MCR) in zahtevanega solventnostnega kapitala

(angl. solvency capital requirement – SCR). Evropska komisija je v svojem pismu

CEIOPS-u za izvedbo øtudije izpostavila naslednja podroœja (CEIOPS, 2008):

• kvantitativna ocena vpliva solventnostnih kapitalskih zahtev na bilance stanja

zavarovalniøkih skupin, upoøtevajoœ diversifikacijski uœinek in prenosljivost

lastnih sredstev;

• uporaba poenostavitev izraœunov solventnostnih kapitalskih zahtev in

zavarovalno-tehniœnih rezervacij kakor tudi uporaba parametrov, znaœilnih za

posamezno zavarovalnico;

• priprava izraœuna in kalibracija MCR;

• analiza primerljivosti standardnega izraœuna in delnega ali popolnega

notranjega modela.

Øtudija QIS4 je bila v primerjavi s QIS3 v mnogih pogledih test prilagajanja

podrobnosti. Arhitektura v QIS4 se namreœ ni bistveno spremenila, vkljuœuje 

le manjøe, a øtevilne spremembe. CEIOPS je sredi novembra 2008 predstavil

rezultate øtudije (CEIOPS, 2008) na 470 straneh2 skupaj s 118 grafi in 189

tabelami. Izsledke predstavljamo v nadaljevanju.

2.1 Sploøni podatki o øtudiji QIS4

Pri raziskavi je prviœ sodelovalo vseh 30 œlanic Evropskega gospodarskega

prostora (angl. European Economic Area). Zavarovalnice so se odzvale zelo

dobro, saj je sodelovala skoraj tretjina vseh evropskih zavarovalnic (1.412), tj.

pribliæno 37 odstotkov veœ kot v raziskavi QIS3 leto poprej (Slika 1). Najbolj se



je poveœalo sodelovanje majhnih3 zavarovalnic (za 58 odstotkov), ki so

predstavljale slabo polovico vseh sodelujoœih zavarovalnic. V øtudiji je

sodelovalo 111 zavarovalniøkih skupin iz 17 dræav. Le tri zavarovalnice so

poroœale podatke iz leta 2006 (CEIOPS, 2008).

Slovenija je v primerjavi s øtudijo leto poprej sodelovala v øtudiji QIS4 z eno

zavarovalnico manj, in sicer z desetimi zavarovalnicami: z dvema æivljenjskima,

dvema premoæenjskima, øtirimi kompozitnimi zavarovalnicami ter dvema

pozavarovalnicama. Predstavljale so 74,6 odstotkov trænega deleæa æivljenjskih

zavarovanj v Sloveniji, 87,1 odstotkov premoæenjskih zavarovanj in 84,0

odstotkov zdravstvenih zavarovanj.

Velike zavarovalnice so pogosteje poroœale rezultate pri izbirnih izraœunih, kot

sta uporaba lastnih podatkov pri izraœunu neæivljenjskega zavarovalnega tveganja

in ublaæitev izgub za zagotavljanje udeleæbe na dobiœku (angl. risk-absorbing

effect of future profit-sharing), medtem ko so se male zavarovalnice pogosteje

odloœile za poenostavljene metode (angl. simplified methods). 

Slika 1: Øtevilo udeleæencev QIS4 po vrstah zavarovalnic in njihovi velikosti

Vir: CEIOPS, 2008, str. 26.

Udeleæenci raziskave so svoje podatke veœinoma obravnavali kot vredne

zaupanja. Podatki so izhajali iz postavk mednarodnih standardov

raœunovodskega poroœanja in tako niso bili pripravljeni samo za namene

raziskave. Iz nekaterih dræav so poroœali, da bi lahko bili podatki za æivljenjska

zavarovanja slabøe kakovosti v primerjavi s podatki za neæivljenjska zavarovanja.
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3 Klasifikacija velikosti zavarovalnic v mio ¤ (CEIOPS, 2008)

Premoæenjska Æivljenjska
Velikost Bruto obraœunana Bruto zavarovalno

premija tehniœne rezervacije
velika > 1.000 > 10.000
srednja 100 – 1.000 1.000 – 10.000
mala < 100 < 1.000



Kritika je bila namenjena pripravljavcem øtudije, ki so pozno objavili

razpredelnice in jih pogosto posodabljali, kar je vplivalo na kakovost oddanih

podatkov. Nekateri nadzorni organi so poroœali o manj zanesljivih podatkih pri

udeleæencih, ki so se øtudije udeleæili prvikrat.

Zavarovalnice so v povpreœju potrebovale za raziskavo 3,2 œloveka/mesec, pri

œemer so precej œasa namenile razumevanju tehniœnih specifikacij za QIS4 (v

nadaljevanju tehniœne specifikacije, Komisija Evropskih skupnosti, 2008). Nato so

najveœ virov namenili izraœunu SCR in ocenjevanju najboljøe ocene 

zavarovalno-tehniœnih rezervacij (angl. best estimate).

Udeleæenci iz øtevilnih dræav so poroœali, da je bilo œasa za izpolnjevanje tako

kompleksnega vpraøalnika premalo, øe posebno zaradi poznih objav nekaterih

dokumentov in øtevilnih popravkov. Tehniœne specifikacije so bile v posameznih

delih nejasne in v nekaterih definicijah (npr. zdravstvenega zavarovanja,

nezgodnega zavarovanja zaposlenih, odloæenih davœnih obveznosti) premalo

natanœne, po drugi strani pa so se dokument z vpraøanji in odgovori (Q&A) ter

pomoæne tabele (angl. helper tabs) izkazali kot izredno uporabni.

3 Vrednotenje sredstev in obveznosti

Solventnost II sledi pristopu bilanœne vsote (angl. total balance sheet approach),

saj upoøteva tako aktivno kakor pasivno stran bilance. Bilanca stanja

zavarovalnice je bila za potrebe øtudije QIS4 strukturirana, kot je prikazano na

sliki (Slika 2).

Slika 2: Shema strukture bilance stanja

SREDSTVA OBVEZNOSTI

Vir: CEIOPS, 2008, str. 4.

Glavni cilj raziskave je bilo ugotoviti, ali je mogoœe kvantitativne solventnostne

zahteve implementirati v praksi. Na naslednji sliki (Slika 3) so prikazani bilanœni

rezultati øtudije QIS4 v primerjavi z rezultati po trenutno veljavnem sistemu

Solventnost I. Skupna vrednost bilanc se skoraj ne razlikuje od vrednosti po

Naloæbe

Naloæbe æivljenjskih

zavarovanj

Pozavarovanje

Ostala sredstva

Zavarovanje odgovornosti

Najboljøa ocena 
zavarovalno-tehniœnih rezervacij

Meja tveganja 
zavarovalno-tehniœnih rezervacij

Zvarovalno-tehniœne rezervacije 
za naloæbena zavarovanja

Ostale obveznosti

Kapital
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trenutnem sistemu Solventnost I. Bistvena razlika med obema sistemoma pa

obstaja v razdelitvi zavarovalniøkih obveznosti na najboljøo oceno in mejo

tveganja (angl. risk margin) pri Solventnosti II, posamezne postavke bilance 

pa tudi jasno kaæejo razliko med obema sistemoma. Manj ko raœunovodska

zakonodaja v posamezni dræavi temelji na predpostavki træne vrednosti, 

veœje so razlike. 

Slika 3: Vpliv na strukturo bilance zavarovalnic v okviru raziskave QIS4

Vir: CEIOPS, 2008. Str. 40.

Zavarovalnice so izrazile øiroko podporo sploønemu pristopu vrednotenja, ki

temelji na ekonomski vrednosti sredstev in obveznosti (CEIOPS, 2008). Pristop

po mednarodnih standardih raœunovodskega poroœanja (MSRP) se zdi primeren

v veœini dræav, œeprav so se pojavili nekateri pomisleki in vpraøanja (denimo o

primernosti vrednotenja odloæenih davkov). Nekateri nadzorni organi menijo, 

da so pri uporabi MSRP kot pribliæka pri vrednotenju postavk bilance potrebne

dodatne usmeritve, øtevilne zavarovalnice pa so poudarile potrebo po

usklajenem razvoju MSRP in naœina vrednotenja v okviru Solventnosti II. 

Zavarovalnice, øe zlasti tiste, ki uporabljajo MSRP ali sploøno sprejeta

raœunovodska naœela (v nadaljevanju SSRN), ki temeljijo na ekonomskem

pristopu, praktiœno niso imele veœjih teæav pri vrednotenju sredstev in tudi

obveznosti, ki se neposredno ne nanaøajo na zavarovalniøko dejavnost. Øtevilke

so z manjøimi modifikacijami (npr. za odloæene davke) enostavno povzete iz

bilanœnih izkazov. Œe so bile cene znane, se je po priœakovanjih uporabljala

metoda vrednotenja po trænih cenah (angl. mark to market). Po drugi strani so

imele zavarovalnice, katerih raœunovodski izkazi niso odraæali prave ekonomske

vrednosti, nemalo teæav, te pa je poveœalo øe pomanjkanje trænih podatkov, 

s œimer se pogosto sreœamo tudi na Ljubljanski borzi. V teh redkih primerih so

zavarovalnice podatke pridobile od svojih partnerjev ali pa so uporabile

vrednotenje po modelu (angl. mark to model) z razpoloæljivimi vhodnimi trænimi
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podatki, øe posebno v primerih strukturiranih produktov. Uporaba metode

vrednotenja po modelu je prevladovala na strani obveznosti. Vrednotenje opcij

in strukturiranih produktov, ki jih je vsak dan veœ, je œasovno zahtevno opravilo,

pri œemer se zavarovalnice pogosto sreœujejo s pomanjkanjem vhodnih podatkov

za izraœun. Zato bi bile dobrodoøle podrobnejøe usmeritve glede uporabe

vrednosti, ki izhajajo iz MSRP, bolje pa bo treba opredeliti tudi razliko med

vrednotenjem po trænih cenah in vrednotenjem glede na model.

3.1 Kvantitativni vplivi na vrednotenje

V povpreœju je v desetih dræavah, ki predstavljajo tri œetrtine vseh udeleæenih

zavarovalnic, skupna vrednost sredstev po metodologiji QIS4 v primerjavi s

trenutnim vrednotenjem rahlo narasla (do 5 odstotkov; CEIOPS, 2008).

Zavarovalnice so morale razkriti vse »skrite rezerve«, ki jih imajo zaradi

ohlapnosti MSRP in konzervativnega naœina vrednotenja v svojih bilancah.

Pribliæno 85 odstotkov zavarovalnic, za katere so na razpolago podatki, je

prikazalo, da so se investicije poveœale do 38 odstotkov. Kot del investicij 

se je postavka »nepremiœnine in zgradbe« poviøala pri skoraj vseh zavarovalnicah

(99 odstotkov) s povpreœnim dræavnim koliœnikom med 100,4 in 166 odstotkov,

precej pa so se poviøale tudi investicije v delnice (faktor med 100 in 146,5

odstotka). Eden izmed razlogov za takøno poviøanje bi lahko bilo v nekaterih

dræavah vodenje vrednosti investicij po knjigovodski vrednosti. Tudi pri

odloæenih davkih se je izkazalo, da so pristopi pri vrednotenju postavk bilance

po dræavah razliœni, saj je v nekaterih dræavah priølo do velikega poviøanja

omenjene postavke, v drugih pa do precejønjega zniæanja. 

4 Zavarovalno-tehniœne rezervacije

Zavarovalnice in nadzorniki so v sploønem podprli naœin predlaganega izraœuna

zavarovalno-tehniœnih rezervacij vkljuœno z metodami poenostavitev in

pribliækov (CEIOPS, 2008). V sploønem so bile vrednosti zavarovalno-tehniœnih

rezervacij, izraœunane po metodologiji QIS4, niæje od vrednosti, izraœunane glede

na sedanji izraœun. Pristopi vrednotenja so bili precej enotni, razen v nekaterih

dræavah, ki so poroœale o øtevilnih uporabljenih metodah. Zato so se pojavili

dvomi o konsistentnosti uporabe tehniœnih specifikacij med dræavami. 

Glavne teæave pri vrednotenju zavarovalniøkih obveznosti so bile povezane s

pridobivanjem podatkov in z nezadovoljivimi navodili v tehniœnih specifikacijah.

V zavarovalnicah menijo, da je dvojna segmentacija (po zavarovalnih vrstah in

geografskem podroœju) nepotrebna, predpisana metodologija za izraœun najboljøe

ocene pa podatkovno prezahtevna. Predvsem v malih in srednje velikih

zavarovalnicah ugotavljajo, da nimajo na voljo primernih podatkov, da bi lahko

izvedli stohastiœno vrednotenje obveznosti, zato so se pojavili predlogi o vpeljavi
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deterministiœnega pristopa pri doloœanju najboljøe ocene. Glavni vzrok za razlike

med vrednostmi po SSRN in vrednostmi v QIS4 je pri neæivljenjskih zavarovanjih

prav vpeljava najboljøe ocene.

Definicija bodoœih premij (angl. future premiums) je bila premalo jasna in

natanœna, predvsem glede na razliko med obstojeœimi in novimi zavarovanji

(CEIPOS, 2008). Teæave zaradi pomanjkljivih navodil so se pojavile tudi pri

vrednotenju opcij in garancij, metoda izraœuna meje tveganja pa je preveœ

kompleksna, predvsem zaradi teæav pri natanœnosti projiciranja SCR. Pojavili 

so se øtevilni pomisleki o primernosti 6-odstotnega stroøka kapitala, ki izvira iz

øvicarskega testa solventnosti z drugaœnim pristopom od Solventnosti II.

Diskontni faktor predstavlja glavni vir razlike med vrednostmi po SSRN in

vrednostmi v QIS4 pri æivljenjskih zavarovanjih. 

Solventnost II bo vplivala na spremembe v aktuarskih sistemih za izraœun

zavarovalno-tehniœnih rezervacij. Øtudija QIS4 je omogoœila zgodnji vpogled v

precej verjetne zahteve sistema, zavarovalnicam pa ponudila moænost, da v

svojih podatkovnih sistemih odkrijejo potencialne vrzeli. Zavarovalnice imajo

tako dovolj œasa, da pomanjkljivosti odpravijo, øe preden bo direktiva zaœela

veljati. Oblikovanje predpostavk za izraœun najboljøe ocene bo za zavarovalnice,

ki se s tem øe niso ukvarjale, namreœ velik izziv, zato morajo zaœeti zbirati in

analizirati podatke takoj, da bodo do zaœetka veljavnosti direktive sposobne

oblikovati verodostojne predpostavke. Velik zalogaj bo tudi oblikovanje

predpostavk o prihodnjih odloœitvah vodstva zavarovalnice o zavarovalno-

tehniœnih rezervacijah, ki so predstavljene v CEIOPS-ovem posvetovalnem

dokumentu, øt. 32 (CEIPOS, 2009b). Œez œas se bodo verjetno razvili sploøni

standardi oblikovanja predpostavk, nadzorni organi pa bodo v vsakem primeru

zahtevali podrobnejøe utemeljitve in dokaze o njihovi realnosti in smiselnosti.

4.1 Kvantitativni vplivi na viøino 
zavarovalno-tehniœnih rezervacij 

Nadzorniki in veœina zavarovalnic so glavno razliko med QIS4 in SSRN, 

ki se nanaøa na zavarovalno-tehniœne rezervacije, odkrili v razliœnih naœinih

vrednotenja (CEIOPS, 2008). Izkazi po SSRN temeljijo na naœelu preudarnosti

(angl. prudent valuation principles), medtem ko so tehniœne specifikacije

izdelane po naœelu træne vrednosti. Razlikujejo se tudi diskontni faktorji, 

v veœini dræav pa pri izraœunu zavarovalno-tehniœnih rezervacij ne upoøtevajo

predvidenih dobiœkov bodoœih premij. Zahteva, da se bodoœi dobiœki upoøtevajo

pri izraœunu vrednosti najboljøe ocene obveznosti za potrebe Solventnosti II,

predstavlja bistveno spremembo v primerjavi z veœino SSRN.

4.1.1 Æivljenjska zavarovanja

Œiste zavarovalno-tehniœne rezervacije (vsota najboljøe ocene in meje tveganja) so

po izraœunih za øtudijo QIS4 za veœino dræav v povpreœju do polovico niæje kot œiste
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zavarovalno tehniœne rezervacije po sistemu Solventnost I (Slika 4). Meja tveganja

pri æivljenjskih zavarovanjih (Slika 5) je za pribliæno tri œetrtine zavarovalnic pod

petimi odstotki velikosti najboljøe ocene rezervacij (CEIOPS, 2008). 

4.1.2 Premoæenjska in zdravstvena zavarovanja

Pri neæivljenjskih zavarovanjih dovoljuje SSRN v nekaterih dræavah diskontiranje

zavarovalno-tehniœnih rezervacij le pod posebnimi pogoji (CEIOPS, 2008). V

veœini dræav namreœ sedanje zavarovalno-tehniœne rezervacije niso diskontirane,

razen v primeru anuitet pri premoæenjskih zavarovanjih. Po zahtevah SSRN so

neplaœane økode (angl. outstanding claims) premoæenjskih zavarovanj ocenjene

na osnovi principa previdnosti in posameznih økod. Glavne spremembe v

primerjavi s SSRN obstajajo pri izraœunu premij in økodnih rezervacij v

diskontiranih bodoœih denarnih tokovih in pri uporabi najboljøe ocene. 

Slika 4: Razmerje œistih zavarovalno-tehniœnih rezervacij med izraœuni po

øtudiji QIS4 in Solventnostjo I za æivljenjska zavarovanja

Vir: CEIOPS, 2008, str. 118.

Slika 5: Razmerje œiste meje tveganja in œiste najboljøe ocene po metodi

QIS4 za æivljenjska zavarovanja

Vir: CEIOPS, 2008, str. 120.
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Koliœnik med œistimi rezervacijami po metodi QIS4 in Solventnostjo I je prikazan

na naslednji sliki (Slika 6), v veœini dræav pa se povpreœje giblje od 80 do 100

odstotkov. Meja tveganja premoæenjskih zavarovanj je viøja kot pri æivljenjskih

zavarovanjih. V povpreœju predstavlja v veœini dræav od 3 do 8 odstotkov

najboljøe ocene; pribliæno tri œetrtine dræav je poroœalo o razmerju pod 10

odstotki (Slika 7). 

Slika 6: Razmerje œistih zavarovalno-tehniœnih rezervacij med izraœuni po

øtudiji QIS4 in Solventnostjo I za premoæenjska zavarovanja 

Vir: CEIOPS, 2008, str. 123.

Slika 7: Razmerje œiste meje tveganja in œiste najboljøe ocene po metodi

QIS4 za premoæenjska zavarovanja

Vir: CEIOPS, 2008, str. 124.

5 Lastna sredstva

Cilj øtudije QIS4 na podroœju lastnih sredstev je bil zbrati predvsem informacije o

kakovosti razpoloæljivega kapitala zavarovalnice. Lastna sredstva so se poveœala

za 27 odstotkov predvsem zaradi prilagoditve vrednotenja, ki vkljuœuje vpliv
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bodoœih premij (CEIOPS, 2008), med lastna sredstva so se v øtudiji QIS4 uvrstile

tudi (glej œlen 87 v Komisija Evropskih skupnosti, 2007) izravnalne rezervacije

(angl. equalization provisions), hibridni instrumenti kapitala (angl. hybrid capital

instruments), podrejene obveznosti (angl. subordinated liabilities) in dodatna

lastna sredstva (angl. ancillary own funds). V povpreœju je 95 odstotkov vseh

lastnih sredstev predstavljal prvi kakovostni razred, øtiri odstotke drugi in en

odstotek tretji kakovostni razred (angl. tier). Na naslednjih treh slikah (Slika 8,

Slika 9, Slika 10) je prikazana sestava posameznih kakovostnih razredov lastnih

sredstev. Klasifikacijo lastnih sredstev je veœina zavarovalnic in nadzornih

organov ocenila kot ustrezno, sprejemljivo in praktiœno za uporabo, vendar pa bi

bilo treba jasneje definirati hibridne instrumente kapitala, saj so veœino le-teh in

tudi podrejenih obveznosti zavarovalnice poroœale v drugem kakovostnem

razredu (CEIOPS, 2008), ker niso zadostili pogoju, da so na voljo za

nadomestitev izgub kot tudi ne v primeru prenehanja delovanja zavarovalnice

(pogoj stalnosti). CEIOPS bo moral podati natanœnejøa navodila in tudi praktiœno

interpretacijo posameznih vrst izvedenih finanœnih instrumentov. 

Rezultati øtudije QIS4 nakazujejo, da bi bila vpeljava kritnih skladov (angl. 

ring-fenced fund) pomembna vsaj za sedem dræav, vendar pa imajo tako

zavarovalnice kot nadzorni organi razliœna mnenja o primernosti in uporabnosti.

Prav gotovo pa za pokrivanje solventnostnega kapitala zavarovalnice ni primerna

uporaba lastnih sredstev kritnega sklada. Ta naj bodo namenjena le pokrivanju

kapitalskih zahtev kritnega sklada. 

Slika 8: Sestava prvega kakovostnega razreda lastnih sredstev

Vir: CEIOPS, 2008, str. 131.
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Slika 9: Sestava drugega kakovostnega razreda lastnih sredstev

Vir: CEIOPS, 2008, str. 132.

Slika 10: Sestava tretjega kakovostnega razreda lastnih sredstev

Vir: CEIOPS, 2008, str. 132.

Viøina dodatnih lastnih sredstev je v primerjavi z osnovnimi lastnimi sredstvi

majhna (2,5 odstotka). Preseæek sredstev (angl. surplus fund) je bil identificiran 

v osmih dræavah, in sicer v skupni vrednosti 42 milijard evrov.

6 SCR

Pri primerjavi solventnostnih koliœnikov je treba rezultate obravnavati previdno.

Solventnostnih koliœnikov ne moremo enostavno preoblikovati v verjetnost, da je

manj verjetno, da bo propadlo podjetje z visokim solventnostnim koeficientom

kot pa zavarovalnica z niæjim solventnostnim koeficientom. Poleg tega je

zapleteno primerjati posamezne dræave, saj so zavarovalniøki trgi le-teh razliœno

razviti in tudi na razliœnih stopnjah poslovnega cikla. Solventnostni koliœnik je

pri øtudiji QIS4 viøji od izraœunanega po sistemu Solventnosti I le v primeru

æivljenjskih zavarovanj (Tabela 1).
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Tabela 1: Primerjava solventnostnih koliœnikov po vrstah zavarovalnic

Vir: CEIOPS, 2008, str. 41.

Kot smo videli æe v predhodni øtudiji QIS3, finanœnega uœinka ni mogoœe oceniti

s preprosto primerjavo izraœunanih solventnostnih kapitalskih zahtev po QIS4 s

kapitalsko zahtevo Solventnosti I. Poleg kapitalskih zahtev se bodo namreœ z

novo ureditvijo spremenile tudi zavarovalno-tehniœne rezervacije, zato je zaradi

primerljivosti treba SCR primerjati s tako imenovanim »efektivnim zahtevanim

kapitalom« po Solventnosti I, ki ga izraœunamo tako, da zadnjemu dodamo

razliko med zavarovalno-tehniœnimi rezervacijami po Solventnosti I in

zavarovalno-tehniœnimi rezervacijami, izraœunanimi po QIS4. Deleæi

solventnostnih kapitalskih zahtev v efektivnih kapitalskih zahtevah Solventnosti I

so po dræavah za æivljenjske in premoæenjske zavarovalnice prikazane na

naslednjih slikah (Slika 11 in Slika 12).

Slika 11: Deleæ SCR v efektivni kapitalski zahtevi Solventnost I za

æivljenjske zavarovalnice

Vir: CEIOPS, 2008, str. 45.

Zavarovalnica Solventnost I QIS4  

Æivljenjska 200 % 230 %

Premoæenjska 277 % 193 %

Kompozitna 267 % 230 %

Pozavarovalnica 366 % 221 %

Lastna 331 % 167 %
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Slika 12: Deleæ SCR v efektivni kapitalski zahtevi Solventnost I za

premoæenjske zavarovalnice

Vir: CEIOPS, 2008, str. 47.

Æivljenjske zavarovalnice so v øtudiji QIS4 poroœale o relativno stabilni ali rahlo
poveœani vrednosti solventnostnih koliœnikov (CEIOPS, 2008, str. 44), medtem ko
so se solventnostni koliœniki za premoæenjske zavarovalnice zniæali (Tabela 1).
Zaradi razliœnih zdravstvenih zavarovalniøkih shem se na podroœju zdravstvenih
zavarovalnic ne da izluøœiti konkretnih sklepov, prav tako ne za kompozitne
zavarovalnice in pozavarovalnice. 

V primerjavi s øtudijo QIS3, ko 16 odstotkov zavarovalnic kapitalsko ni doseglo
nivoja SCR, v QIS4 to ni uspelo le 10,9 odstotka zavarovalnic. Pri tem so daleœ
najbolj izstopale lastne zavarovalnice z 28,3 odstotka (Tabela 2). Petini
udeleæenih zavarovalnic se je kapitalski preseæek zniæal za veœ kot 50 odstotkov,
medtem ko se je slabi tretjini udeleæenk v raziskavi kapitalski preseæek za toliko
poveœal. Nedoseganje SCR øe ne pomeni, da se bodo morala podjetja ob zaœetku
veljave direktive nujno dokapitalizirati. Namesto dokapitalizacije bodo lahko
denimo samo prenesla lastna sredstva med podruænicami, kar pa lahko vodi k
stanju, pred katerim so se z izloœitvijo besedila o skupinah iz direktive æelele
zavarovati dræave, ki imajo veliko tujih podruænic. Zavarovalnice bodo verjetno
lahko œrpale lastna sredstva iz svojih podruænic, vendar le do meje, da bodo øe
vedno zadostile solventnostnim kriterijem. Priœakujemo lahko, da bo v primeru
krize prihajalo do øtevilnih prenosov prostih lastnih sredstev (npr. zadræanih
dobiœkov) iz ene podruænice v drugo.

Tabela 2: Deleæ zavarovalnic, ki niso dosegle nivoja SCR [v %]

Vir: CEIOPS, 2008, str. 52.

Zavarovalnica Velika Srednja Majhna Skupaj

Æivljenjska 16,7 7,2 7,9 9,7

Premoæenjska 14,5 10,3 11,2 11,2

Kompozitna 4,7 6,3 5,7 5,7

Pozavarovalnica 10,0 6,7 0,0 4,1

Lastna NP 0,0 28,6 28,3

Skupaj 13,2 8,6 12,0 10,9
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Øtudija QIS4 je potrdila, da industrija in nadzorni organi podpirajo modularno

strukturo standardne formule4 pri izraœunu kapitalskih zahtev. Sestavljajo jo

razliœni moduli tveganj, ki se ponavadi delijo v podmodule. Pri seøtevanju

izpostavljenosti tveganju posameznih podmodulov se uporabljajo korelacijski

faktorji, s katerimi pride do izraza efekt razprøenosti poslovanja. Ker je ta uœinek

teæko izraœunati, je bila kalibracija korelacijskih faktorjev pogosto predmet

komentarjev, zavarovalnice pa si æelijo veœjo transparentnost pri doloœitvi

kalibracije med (pod)moduli.

Slika 13: Deleæ BSCR v SCR (vse zavarovalnice)

Vir: CEIOPS, 2008, str. 171.

Slika 14: Deleæ BSCR v SCR (æivljenjske zavarovalnice)

Vir: CEIOPS, 2008, str. 172.

6.1 Osnovni zahtevani solventnostni kapital (BSCR)

Kot je razvidno z naslednje slike (Slika 13), je v veœini dræav BSCR viøji od SCR.

Negativni popravki SCR5 zaradi zadræanih davkov dosegajo v nekaterih dræavah
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visoke vrednosti, øe zlasti pa so izraziti pri æivljenjskih zavarovalnicah. Na slikah

v nadaljevanju (Slika 14 in Slika 15) so prikazani deleæi BSCR v SCR za

æivljenjske in premoæenjske zavarovalnice po dræavah.

Glavne komponente BSCR se znatno razlikujejo glede na zavarovalno vrsto. Pri

æivljenjskih zavarovalnicah predstavlja najveœjo komponento træno tveganje (Slika

16), sledi mu zavarovalno, pri premoæenjskih zavarovalnicah pa obe komponenti

le zamenjata mesti (Slika 17). V veœini dræav znaøa pri æivljenjskih zavarovalnicah

uœinek diversifikacije na viøino BSCR od 10 do 30 odstotkov, pri premoæenjskih

pa od 15 do 35 odstotkov.

Slika 15: Deleæ BSCR v SCR (premoæenjske zavarovalnice)

Vir: CEIOPS, 2008, str. 172.

6.2 Træno tveganje

Træno tveganje izhaja iz stopnje nihanja trænih cen finanœnih instrumentov.

Izpostavljenost trænemu tveganju je merjena s stopnjo nihanja cen delnic,

obrestnih mer, cen nepremiœnin in valutnih razmerij. 

Slika 16: Sestava BSCR (æivljenjske zavarovalnice)

Vir: CEIOPS, 2008, str. 173.
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Slika 17: Sestava BSCR (premoæenjske zavarovalnice)

Vir: CEIOPS, 2008, str. 174.

V øtudiji QIS4 je bila kot alternativa standardnemu modelu pri izraœunu

delniøkega tveganja pri obveznostih s trajanjem veœ kot tri leta predstavljena

blaæilna alternativna metoda za tveganje spremembe cen delnic (angl. equity

dampener) z naslednjima idejama:

• kapital, potreben za pokritje padca vrednosti delniøkih naloæb, je pri daljøem

trajanju niæji kot pa pri obveznostih s krajøim trajanjem in 

• verjetnost, da se bo vrednost delniøkih indeksov poviøala, je v primeru visokih

indeksov majhna in obratno.

Rezultati alternativne metode predvidevajo pribliæno 10-odstotno zniæanje

zahtevanega solventnostnega kapitala za delniøko tveganje, vendar pa so

predlogu nasprotovali øtevilni nadzorni organi in zavarovalnice (CEIOPS, 2008).

Glavna razloga sta pomanjkanje teoretiœnih in empiriœnih argumentov za

uporabo ter neskladnost z idejo o 99,5-odstotni stopnji zaupanja, da ima

zavarovalnica dovolj kapitala za kritje stroøkov vseh nepredvidenih dogodkov v

naslednjem letu dni. Zavarovalnice v Franciji so kot predlagateljice metode tudi

edine podprle pristop.

Veœ nadzornih organov in zavarovalnic se je strinjalo, da je kalibracija testa

kriznih razmer (angl. stress test) z 32 odstotki prenizka za doseganje zahtevane

stopnje zaupanja (99,5 odstotkov) in da bi morala biti vsaj na ravni 40 odstotkov.

To se je izkazalo tudi ob zadnji finanœni krizi. Pri obrestnem modulu so

zavarovalnice predlagale vpeljavo obœutljivosti na spremembe v obliki krivulje

donosnosti. Korelacija med delniøkim in obrestnim tveganjem, ki je bila v øtudiji

QIS4 enaka 0, bi bila lahko predmet revizije. Œe bi uporabili korelacijo 0,25, bi

to v povpreœju pomenilo dvig zahtevanega kapitala za træno tveganje za 4

odstotke (CEIOPS, 2008). 

6.3 Kreditno tveganje

Modul kreditnega tveganja ali tveganje neizpolnitve nasprotne stranke (angl.

counterparty default risk) upoøteva mogoœe izgube zaradi nepriœakovanega
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neplaœila ali poslabøanja kreditnega poloæaja dolænikov zavarovalnice. Sem

spadajo tveganje neplaœila ob pozavarovanju, tveganje neplaœila pri izvedenih

finanœnih instrumentih in druge kreditne izpostavljenosti. Glavna vhodna

parametra pri izraœunu zahtevanega kapitala za kreditno tveganje sta viøina

izpostavljenosti proti partnerju in verjetnost neizpolnitve nasprotne stranke.

Pristop je preveœ kompleksen glede na relativni prispevek k BSCR (Slika 16 in

Slika 17). Obravnava poslovnih partnerjev brez bonitetne ocene je preveœ stroga

in vodi k visokim kapitalskim obremenitvam. Podjetja brez bonitetne ocene so v

øtudiji QIS4 obravnavana kot podjetja z bonitetno oceno enako CCC. 

6.4 Tveganje neæivljenjskega zavarovanja

Pristop k modulu tveganja neæivljenjskih zavarovanj je bil pri øtudiji QIS4

podoben pristopu, kakrøen je bil uporabljen v QIS3, vendar z dodatnimi

komponentami geografske razprøenosti, treh metod z razliœnimi komponentami

tveganja katastrofe ter dveh razliœnih moænosti uporabe podatkov, znaœilnih za

posamezno zavarovalnico (Komisija Evropskih skupnosti, 2008). Upoøtevanje

geografske razprøenosti pri izraœunu kapitalskih zahtev je prav gotovo

dobrodoøla novost za mednarodne zavarovalnice, ki je kapitalske zahteve za

premijsko tveganje zniæala tudi do 15 odstotkov (CEIOPS, 2008). Idejo o lastni

izbiri scenarija pri podmodulu tveganja katastrofe so zavarovalnice podprle,

nadzornim organom pa se ne zdi primerna, saj lahko s pristranskim pristopom

neposredno vplivajo na niæji SCR.

Prednost uporabe lastnih podatkov in parametrov zavarovalnice je, da le-te

prikrojijo standardni pristop svojemu profilu tveganja, pri œemer pa to lahko

zamegli razliko do delnega notranjega modela. Nihanje cen premij v primerjavi 

s økodami povzroœa poviøanje volatilnosti økodnega koliœnika, ki vpliva na viøino

SCR. To bi lahko napeljalo zavarovalnice h glajenju økodnih koliœnikov namesto 

k boljøemu upravljanju s tveganji. Po drugi strani dvig cen premij vodi k viøjemu

SCR ne glede na to, ali je razlog rast økod ali pa æelja po viøjemu dobiœku. V

primeru zdruæitev in prevzemov zavarovalnic ali prodaje dela portfelja

zavarovancev bi pri podatkih nastala enkratna sprememba, ki bi vplivala na

volatilnost podatkov in s tem tudi na viøino SCR. Podoben primer veœje

spremembe se je v Sloveniji zgodil leta 2006, ko je zaradi spremenjene zakonodaje

pribliæno 20 odstotkov zavarovancev Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z.

prestopilo k drugima dvema ponudnikoma dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj,

za katera pa je bila relativna sprememba øe mnogo veœja.

Sistem izraœuna kapitalskih zahtev pri tveganju neæivljenjskega zavarovanja

razoœara zaradi neupoøtevanja predvidenega dobiœka (ali izgube) v naslednjih 

12 mesecih, saj sta tako obe kapitalski zahtevi, SCR in MCR, neodvisni od

zavarovalniøkega cikla, kar ni v skladu s profilom tveganja. Œe zavarovalnica

priœakuje v letu, ki sledi, izgubo (œeprav to ponavadi ni poslovna praksa), bi
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morala za toliko tudi navidezno zniæati lastna sredstva oziroma ustrezno poviøati

SCR in MCR.

6.5 Tveganje æivljenjskega zavarovanja

Najveœ so h konœni kapitalski zahtevi za tveganje æivljenjskega zavarovanja

prispevali podmoduli tveganja predœasne prekinitve, tveganja stroøkov

æivljenjskega zavarovanja ter tveganja umrljivosti in dolgoæivosti (CEIOPS, 2008).

Zavarovalnice so izrazile pomanjkanje transparentnosti pri izpeljavi standardnega

izraœuna za modul tveganja æivljenjskih zavarovanj in tudi potrebo po jasnosti

kalibracije. V øtudiji QIS4 je bila uporaba lastnih parametrov omejena na

neæivljenjska zavarovanja. Œe bi zavarovalnice smele uporabiti lastne parametre

tudi za æivljenjsko zavarovanje, bi bila vsaj v teh primerih kalibracija primernejøa.

6.6 Tveganje zdravstvenega zavarovanja

Iz tveganja dolgoroœnega zdravstvenega zavarovanja v øtudiji QIS3 se je modul

zdravstvenega zavarovanja razøiril øe na podmodul tveganja nezgodnega in

kratkoroœnega zdravstvenega zavarovanja ter na podmodul tveganja zavarovanja

zaposlenih.

Rezultati øtudije (CEIOPS, 2008) so pokazali razliœne poglede na kombinacijo

tipov zdravstvenih zavarovanj v enem modulu. Øtevilne zavarovalnice namreœ

niso prepriœane o pravilni klasifikaciji posameznih vrst zavarovanj glede na

strukturo podmodulov. Øe zlasti so zmedo pri klasifikaciji povzroœila nezgodna

zavarovanja, saj osnova za klasifikacijo ni bila karakteristika tveganja

zavarovalnega produkta, temveœ pravna oblika pogodb, kar pa v model in

direktivo vpeljuje nekonsistentnost. 

V nekaterih dræavah predstavljajo zdravstvena zavarovanja zelo majhen deleæ

zavarovalniøke industrije, zato je bil tam odziv zavarovalnic slab in tako nimamo

jasnega odgovora, ali je zdravstveni model v QIS4 v primerjavi s QIS3 prinesel

kakøno izboljøavo (CEIOPS, 2008). V nekaterih dræavah je nova struktura, œe jo

primerjamo s tisto v øtudiji QIS3, obravnavana celo slabøe in zdravstvena

zavarovanja bi bilo bolje vkljuœiti v modul æivljenjskih ali premoæenjskih

zavarovanj glede na to, ali je tveganje kratkoroœne ali dolgoroœne narave. Sicer

pa se je veœina nadzornih organov strinjala z loœeno obravnavo kratkoroœnih in

dolgoroœnih produktov skladno s pristopom na osnovi tveganja. Zavarovalnice

so predlagale oblikovanje novega podmodula tveganja obolevnosti, v katerega bi

vkljuœili zdravstveno tveganje in tveganje invalidnosti.

6.7 Operativno tveganje

V okviru operativnega tveganja (angl. operational risk) je bil cilj øtudije ugotoviti

stopnjo razvoja upravljanja z operativnimi tveganji ter obstoj in kakovost evidenc

neæelenih dogodkov. Formula za izraœun zahtevanega solventnostnega kapitala

Zavarovalniøtvo 85



za operativno tveganje je bila v øtudiji QIS4 podobna kot v QIS3, v nobeni od

njiju pa ni bil zajet kvalitativni vidik upravljanja z operativnimi tveganji in zato

razvoja tudi ne vzpodbujata. Prav tako formula ne odseva øirokega spektra

operativnih tveganj, ki lahko povzroœijo økodo zavarovalnici. Standardna formula

je preveœ preprosta in neobœutljiva na dejanski profil tveganja, po drugi strani pa

nagrajuje nizke cene in nizke rezervacije. 

Zahtevani kapital za operativno tveganje znaøa po dræavah (CEIOPS, 2008) v

povpreœju od 5 do 10 odstotkov SCR (Slika 18). Na vpraøanje o primernosti

izraœuna viøine zahtevanega kapitala za operativno tveganje je odgovorilo 43

odstotkov udeleæencev, od tega pa jih je dobra polovica (53 odstotkov) menila,

da zahtevani kapital ni ustrezno oblikovan. Ena izmed dræav je poroœala, da

standardna formula podcenjuje kapitalske zahteve za operativno tveganje tudi za

veœ kot polovico v primerjavi z notranjimi modeli zavarovalnic, po drugi strani

pa se zdi udeleæencem øtudije najveœja moæna vrednost, tj. 30 odstotkov BSCR,

previsoka. V samo osmih dræavah bi nekaj zavarovalnic pri izraœunih preseglo

mejo 30 odstotkov SCR.

Slika 18: Deleæ operativnega tveganja v primerjavi s SCR

Vir: CEIOPS, 2008, str. 230.

Da bi pomanjkljivosti standardne formule vsaj deloma odpravili, zavarovalnice

predlagajo, naj se izraœun zahtevanega kapitala za operativno tveganje izraœuna

(CEIOPS, 2008): 

• kot odstotek BSCR ali SCR;

• tako, da bi bil le-ta odvisen od naœina upravljanja z operativnimi tveganji in

• v odvisnosti od specifiœnih tveganj zavarovalnice.

Rezultati øtudije so pokazali, da zavarovalnice uporabljajo pri upravljanju z

operativnimi tveganji veliko razliœnih praks (CEIOPS, 2008). Nekatere imajo za

oceno kapitalskih potreb zaradi operativnega tveganja razvite stohastiœne modele,

medtem ko nekatere druge zavarovalnice komaj zaœenjajo zbirati in kategorizirati

neæelene dogodke. Kar 48 odstotkov zavarovalnic (39-odstotni træni deleæ) je
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poroœalo, da zbirajo neæelene dogodke, veœina od njih tudi ovrednoti økodo, 

ki je pri tem nastala. Dodatnih 32 odstotkov zavarovalnic namerava takøen sistem

vpeljati v prihodnosti. Najpogosteje uporabljajo kategorizacijo, ki je bila razvita za

potrebe kapitalskega sporazuma Basel II, nekatere zavarovalnice pa imajo lastno

kategorizacijo. Med zavarovalnicami, ki uœinkovito beleæijo neæelene dogodke, jih

po nastalem neæelenem dogodku 65 odstotkov implementira ukrepe in notranje

kontrole. Najpogosteje omenjene tehnike so bile:

• poostritev notranjih kontrol,

• oblikovanje notranjih pravil,

• poveœanje zavedanja o prisotnosti tveganj,

• revizija obstojeœih procesov in

• izboljøava poslovnega plana.

7 MCR

MCR predstavlja raven kapitala, pod katero bi bili interesi zavarovalcev in
upraviœencev resno ogroæeni, œe bi podjetje øe naprej poslovalo. Øtudija QIS4 je
testirala dva naœina izraœuna MCR – linearni MCR (angl. linear MCR), ki je
izraœunan kot fiksni odstotek zavarovalno-tehniœnih rezervacij, in zdruæeni MCR
(angl. combined MCR), ki je nadgradnja prvega, katerega izraœunane vrednosti se
omejijo z mejnima vrednostma 20 in 50 odstotkov SCR (Komisija Evropskih
skupnosti, 2008). Za konœno vrednost MCR je treba upoøtevati øe minimalni
absolutni prag, zapisan v 127. œlenu direktive (Komisija Evropskih skupnosti,
2009), ki znaøa za neæivljenjske zavarovalnice 2,2 milijona evrov, za
pozavarovalnice, æivljenjske in lastne zavarovalnice 3,2 in za kompozitne
zavarovalnice 5,4 milijona evrov. 

Tabela 3: Deleæ zavarovalnic glede na mejni vrednosti 

Vir: CEIOPS, 2009, str. 313 in 314.

SCR po standardni formuli SCR po notranjem modelu

Do 20 % Nad 50 % Znotraj Spodnja Zgornja Znotraj 

Zavarovalnica SCR SCR intervala meja meja intervala 

(20 % (50 % 

SCR) SCR)

Skupaj 27,4 % 17,3 % 55,3 % 16,3 % 48,4 % 35,5 %

Æivljenjske 26,4 % 29,4 % 44,2 % 24,0 % 34,7 % 41,3 %

Premoæenjske 21,2 % 12,3 % 66,5 % 1,7 % 59,7 % 38,6 %

Kompozitne 27,1 % 19,6 % 53,3 % 20,0 % 66,7 % 13,3 %

Pozovarovalnice 36,2 % 23,4 % 40,4 % NP NP NP

Lastne 68,8 % 1,0 % 30,2 % NP NP NP

Velike 12,4 % 34,4 % 53,2 % 15,0 % 48,3 % 36,7 %

Srednje 17,7 % 21,3 % 61,0 % 17,4 % 50,7 % 31,9 %

Male 40,3 % 8,2 % 51,5 % 17,4 % 43,5 % 39,1 %
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V zgornji tabeli (Tabela 3) so prikazani deleæi zavarovalnic glede na viøino

linearnega MCR v odnosu do intervala pri zdruæenem izraœunu. Rezultati øtudije

so pokazali (CEIOPS, 2008), da linearni pristop bolje deluje za neæivljenjske

zavarovalnice (Slika 19) kot za æivljenjske (Slika 21). Izraœun linearnega MCR

namreœ pri æivljenjskih zavarovalnicah v skoraj 30 odstotkih primerov doseæe

zgornjo mejo, zato formula za izraœun MCR ne ponuja trdne ekonomske ocene,

spodnja in zgornja meja v zdruæenem MCR pa sta prepogosto uporabljeni za

korekcijo te teæave. Kljub temu da so rezultati stabilnejøi kot pri øtudiji QIS3,

linearni MCR ni zadostil cilju kalibriranja,6 saj se je v zahtevanem intervalu

nahajalo manj kot 44 odstotkov rezultatov. Namesto da bi se veœina rezultatov

pojavila okoli vrednosti 35 odstotkov SCR, sta se pojavila dva vrhova okoli 25

odstotkov in okoli 45 odstotkov SCR ter debel rep nad 100 odstotki (Slika 19).

To je bil verjetno tudi razlog, da so testirani mejni vrednosti v sprejeti direktivi

premaknili na mejni vrednosti 25 in 45 odstotkov. Kljub temu da so podatki v

primerjavi s øtudijo QIS3 stabilnejøi, je med dræavami øe vedno prisoten moœan

standardni odklon. Œe bi veljal samo linearni del MCR, bi ponekod priølo do

teæav, saj bi bil deleæ MCR v SCR precej visok, po drugi strani pa bi bil v

nekaterih primerih prenizek. Kar 12 odstotkov zavarovalnic ima linearni del MCR

nad SCR, zato samo linearni del s parametri QIS4 ne predstavlja primerne

lestvice za vse dræave. 

Slika 19: Porazdelitvi deleæev linearnega MCR v SCR in zdruæenega MCR v

SCR (æivljenjske zavarovalnice)

Vir: CEIOPS, 2008, str. 316.
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Slika 20: Deleæ linearnega MCR v SCR po dræavah (æivljenjske

zavarovalnice)

Vir: CEIOPS, 2008, str. 316.

Linearni model izraœuna MCR se je bolje izkazal pri premoæenjskih

zavarovalnicah, kjer se je 66 odstotkov rezultatov nahajalo v kalibracijskem

intervalu. Tako so te zavarovalnice v sploønem dosegle priœakovani kalibracijski cilj.

Linearni del MCR je bil veœji od SCR le v odstotku primerov (Slika 21). Variacija

porazdelitve med dræavami je bila zmerna z nekaterimi odstopanji (Slika 22).

Rezultati kompozitnih zavarovalnic so odraæali kombinacijo vplivov izraœunov

na æivljenjske in premoæenjske zavarovalnice, pri œemer se je dobra polovica 

(53 odstotkov) rezultatov nahajala v ciljnem intervalu (Tabela 3). Linearni del

MCR je bil viøji od SCR v 4 odstotkih primerov.

Slika 21: Porazdelitev deleæev MCRLinear v SCR in MCRK v SCR

(premoæenjske zavarovalnice)

Vir: CEIOPS, 2008, str. 318.

Rezultati lastnih zavarovalnic so bili zelo nagnjeni k nizkim deleæem SCR, saj

je bilo kar 69 odstotkov zavarovalnic z linearnim MCR, niæjim od spodnje meje

kalibracijskega intervala. Razlog za takøen rezultat je verjetno ta, da so lastne
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zavarovalnice veœinoma izpostavljene visokemu tveganju katastrof, kar pa ni

vkljuœeno v linearni del enaœbe. Veœ kot polovica lastnih zavarovalnic prihaja iz

ene dræave, kar lahko vpliva na morebitno pristranskost podatkov. 

Manjøe zavarovalnice so imele v sploønem niæji deleæ MCR v SCR kot veœje. 

To je lahko posledica razprøenosti prodajnega asortimana, ki ugodneje vpliva na

izraœun SCR pri veœjih zavarovalnicah, s tem pa je deleæ MCR v SCR viøji. Øe

zlasti se odstopanje pokaæe pri premoæenjskih zavarovalnicah, ko linearna

enaœba ni obœutljiva na razprøenost med vrstami zavarovanj. Zato lahko

priœakujemo, da bodo imele specializirane zavarovalnice za eno vrsto

premoæenjskih zavarovanj niæji deleæ MCR v SCR.

Slika 22: Deleæ MCRLinear v SCR po dræavah (premoæenjske zavarovalnice)

Vir: CEIOPS, 2008, str. 318.

Rezultati nakazujejo (Tabela 3), da notranji modeli dvigujejo deleæ MCR v SCR,

saj je v skoraj polovici primerov (48,4 odstotka) zdruæeni MCR dosegel najviøjo

zgornjo mejo 50 odstotkov SCR, pri œemer so kompozitne in premoæenjske

zavarovalnice v primerjavi z æivljenjskimi pogosteje dosegle zgornjo mejo. V 13

odstotkih primerov je bil izraœunan linearni MCR viøji od standardnega izraœuna

SCR (CEIOPS, 2008). Upoøtevati je treba, da so notranje modele uporabile

predvsem velike in srednje velike zavarovalnice, za katere smo æe zapisali, da so

pri njih deleæi MCR v SCR viøji od povpreœja. Poleg tega notranji modeli pogosto

doloœajo niæje vrednosti spodnje in zgornje meje. Kakovost notranjih modelov, ki

so jih zavarovalnice poroœale v øtudiji QIS4, je nihala, poleg tega pa noben

notranji model øe ni prestal postopka validiranja, ki lahko nekaterim modelom

dvigne obe mejni vrednosti zdruæenega MCR. S tega vidika je kalibrirane

vrednosti teæko ovrednotiti, vendar pa je zavarovalnic, ki so dosegle zgornjo ali

spodnjo mejo, sorazmerno veliko.

V zadnjem koraku zdruæenega izraœuna MCR je treba upoøtevati najniæji

absolutni prag MCR za ustrezno vrsto zavarovalnice, kar je vplivalo na 68

zavarovalnic, ki so bile vse majhne. V primeru uporabe notranjega modela se je
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MCR v zadnjem koraku spremenil le trem zavarovalnicam (eni veliki in dvema

srednje velikima). 

7.1 Alternativi metodi za izraœun MCR 

Veœina nadzornih organov je zdruæeni pristop v øtudiji QIS4 sprejela bolje od

modularnega pristopa (angl. modular MCR) v QIS3, ki agergira kapitalske

zahteve zaradi razliœnih tveganj, s katerimi se sooœa zavarovalnica (CEIOPS,

2008). Tu se kapitalske zahteve izraœunajo podobno kot SCR. Postopek izraœuna

modularnega SCR je nekoliko bolj zapleten, medtem ko je postopek izraœuna

zdruæenega MCR enostavnejøi in zavarovalnicam ni povzroœal teæav. Uporabo

zdruæenega pristopa so pospremile kritike linearnega izraœuna, in sicer zaradi

premajhne obœutljivosti na tveganje, slabega prepoznavanja tehnik ublaæitev

tveganj in pomanjkanja vpliva razprøenosti vrst zavarovanj. Ker pristop ne odraæa

profila tveganj zavarovalnice, je vpraøljiva njegova skladnost z direktivo, ki

temelji prav na izpostavljenosti zavarovalnice tveganjem. Prav tako je sorazmerno

veliko zavarovalnic doseglo mejne vrednosti. Rezultati æivljenjskih zavarovalnic

nakazujejo, da bo treba linearni del izraœuna zaradi velikih odstopanj od

kalibracijskih ciljev izboljøati, œeprav je v primerjavi z rezultati øtudije QIS3

napredek opazen. 

Nekateri nadzorniki predlagajo povsem neodvisen izraœun MCR od SCR in

razliœne izraœune za premoæenjske in æivljenjske zavarovalnice (CDIOPS, 2008).

Po drugi strani pa je veœ zavarovalnic izrazilo podporo izraœunu kompaktnega

MCR (angl. compact MCR), ki ga je za øtudijo QIS3 predlagal Evropski odbor za

zavarovalniøtvo (CEA) in se izraœuna kot fiksni deleæ SCR. V primerjavi z

zdruæenim in linearnim pristopom ponuja viøjo obœutljivost do tveganj in izredno

preprost izraœun, vendar pa ne zadosti kriteriju neodvisnosti od SCR, kar so si

zadali v odboru CEIOPS (Skiner, 2008). 

Izbira metode izraœuna MCR je tako øe precej nedoreœena, razhajanja med

zavarovalnicami in nadzorniki pa velika. Direktiva predvideva izraœun MCR 

kot linearno funkcijo skupine ali podskupine naslednjih spremenljivk (Komisija

Evropskih skupnosti, 2009): zavarovalno-tehniœne rezervacije zavarovalnice,

obraœunane zavarovalne premije, tvegani kapital, odloæeni davki in stroøki

upravljanja. V øtudiji QIS5 lahko priœakujemo nov naœin izraœuna MCR, pri

katerem bodo omenjene spremenljivke vkljuœene v linearni izraœun, pri œemer se

kalibrira na tvegano vrednost osnovnih lastnih sredstev zavarovalnice s stopnjo

zaupanja 85 odstotkov za obdobje enega leta.

7.2 Solventnostni koliœnik in kapitalski preseæek

Kakovostna razreda 1 in 2 primernih lastnih sredstev sta v veœini primerov

bistveno presegla MCR (Slika 23), mediana pa je znaøala kar 640 odstotkov MCR

(CEIOPS, 2008). V veœini dræav je imelo veœ kot 90 odstotkov zavarovalnic vsaj
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dvakrat viøjo vrednost lastnih sredstev, kot pa so bile izraœunane vrednosti MCR.

Le skupina 17 zavarovalnic je poroœala o premajhnem MCR koliœniku, med temi

pa so prevladovale majhne zavarovalnice (13). Pokrivanje MCR torej za veliko

veœino zavarovalnic ne predstavlja teæav, øe najveœ teæav nakazuje øtudija v

primeru lastnih zavarovalnic, saj v povpreœju 7,1 odstotka teh zavarovalnic nima

na voljo dovolj kapitala za pokrivanje MCR in jih bo najbræ treba dokapitalizirati. 

Tehtani povpreœni solventnostni koliœnik za Slovenijo je znaøal pribliæno 700

odstotkov, standardni odklon pa 467 odstotkov. Mediana je znaøala pribliæno 550

odstotkov.

Slika 23: Koliœnik med lastnimi sredstvi kakovostnih razredov 1 in 2 ter

MCR

Vir: CEIOPS, 2008, str. 42.
* Slovenija

Kapitalski preseæek je narasel v 17 dræavah, medtem ko se je v 11 zniæal 

(Slika 24). Relativne spremembe med dræavami so se gibale med -51 in 300

odstotki brez kakrønegakoli jasnega trenda. Æivljenjske zavarovalnice so

veœinoma ugotovile poveœanje kapitalskega preseæka, a kljub temu so v

nekaterih dræavah poroœali o zmanjøanju kapitalskega preseæka za skoraj vse

æivljenjske zavarovalnice, kar samo potrjuje raznolikost zakonodaj v Evropski

skupnosti. Agregirani kapitalski preseæek vseh udeleæenih æivljenjskih

zavarovalnic se je s 170 milijard evrov po Solventnosti I v okviru QIS4 zniæal za

pribliæno od 40 do 50 milijard evrov, medtem ko se je kapitalski preseæek

premoæenjskih zavarovalnic s 140 milijard evrov poviøal za pribliæno 10 milijard,

tj. na 150 milijard evrov. Zaradi razliœnih zdravstvenih shem ni mogoœe podati

smiselnih sklepov o izraœunih MCR. Skupni kapitalski preseæek v QIS4

udeleæenih zavarovalnic se je s pribliæno 430 milijard evrov torej zniæal na okoli

410 milijard evrov, kar pa ne bo bistveno vplivalo na zavarovalniøki trg v

Evropski skupnosti, razen pri nekaterih zavarovalnicah, ki so poroœale o

kapitalski neustreznosti po QIS4 (CEIOPS, 2008).
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Slika 24: Relativna sprememba kapitalskega preseæka pri prehodu s

Solventnosti I na QIS4

Vir: CEIOPS, 2008, str. 43.

8 Notranji modeli

Øtudija QIS4 je vsebovala tri sklope, ki so se nanaøali na notranje modele. Prvi

sklop je vseboval sploøni vpraøalnik o sedanji in prihodnji uporabi notranjih

modelov in je bil namenjen vsem sodelujoœim zavarovalnicam, drugi in tretji

sklop pa sta bila namenjena zbiranju kvalitativnih in kvantitativnih informacij o

notranjih modelih, ki jih zavarovalnice æe uporabljajo. Veœ kot 700 zavarovalnic

iz 29 dræav je posredovalo vsaj nekaj informacij v okviru prvega sklopa, 114

zavarovalnic iz 17 dræav v okviru drugega sklopa in 160 zavarovalnic iz 16 dræav

v okviru tretjega (CEIOPS, 2008). V nadaljevanju tega poglavja bomo obravnavali

le zavarovalnice, ki so sodelovale v posameznih sklopih.

8.1 Kvalitativne ocene 

Slabi dve tretjini zavarovalnic (63 odstotkov – sklop 1) nameravata uporabiti za

izraœun solventnostnih kapitalskih zahtev polni ali delni notranji model, 13

odstotkov ne bo uporabilo notranjih modelov, 24 odstotkov pa se jih o tem øe 

ni odloœilo (CEIOPS, 2008). Veœ kot polovica zavarovalnic æe uporablja ali razvija

notranje modele. Veœina zavarovalnic, ki æe uporabljajo notranje modele, te

uporablja za upravljanje z bilanco – ALM (79 odstotkov), pozavarovanje (67

odstotkov), naloæbeno politiko (67 odstotkov), strateøke odloœitve (66 odstotkov) itd. 

Odstotek zavarovalnic, ki nameravajo uporabiti notranje modele, je sorazmerno

visok, kar kaæe na to, da bo vsaka od teh zavarovalnic poroœala po »svojem«

sistemu. To pa pomeni, da bi lahko dve zavarovalnici teoretiœno z enakim

profilom tveganj uporabljali dva razliœna notranja modela, na podlagi katerih bi

prikazali razliœne ravni kapitalskih zahtev. Tako bi ena zavarovalnica v primerjavi

z drugo imela viøji preseæek lastnih sredstev nad kapitalskimi zahtevami in bi

posredovala zavajajoœo informacijo o stanju in varnosti zavarovalnice, ravnovesje
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na zavarovalniøkem trgu pa bi se poruøilo. Zato bo treba izbiro notranjega

modela zelo dobro utemeljiti, nadzorniki pa ga bodo morali temeljito preuœiti.

Slednje lahko povzroœi precej teæav, saj bodo morali nadzorniki v pol leta

odgovoriti na zahtevo po priznanju modela, ki so ga zavarovalnice razvijale tudi

veœ let in lahko vsebuje kompleksne (npr. statistiœne in aktuarske) metode.

Nadzorni organi bodo torej morali biti sposobni v kratkem œasu strokovno

ovrednotiti modele. Usmeritev, da naj nadzorniki in zavarovalnice sodelujejo øe

pred formalno oddajo vloge za priznanje modela, bo sicer pospeøila delo

nadzornikov po prejemu vloge, vendar se s tem koliœina dela ne bo zmanjøala.

Poleg tega je zavarovalnic, ki imajo namen uporabiti vsaj en notranji model,

veliko, zato lahko priœakujemo, da bodo nadzorni organi precej obremenjeni.

Obremenitev bo øe toliko veœja, ker ima polovica zavarovalnic (CEIOPS, 2008),

ki bodo razvijale svoj model, namen implementirati popolni notranji model. V

omenjeni odstotek prispeva 69 odstotkov velikih in 37 odstotkov majhnih

zavarovalnic, ki so se opredelile za izgradnjo notranjih modelov. Slednje potrjuje

domnevo, da si bodo velike zavarovalnice laæe »privoøœile« notranje modele kot

majhne.

Glavni razlogi, ki so jih zavarovalnice navedle kot odgovor na vpraøanje, 

zakaj nimajo namena razvijati notranjih modelov, so (CEIOPS, 2008):

• standardni izraœun SCR je primeren (90 odstotkov),

• prezahteven razvoj (90 odstotkov),

• prevelika administrativna obremenitev (87 odstotkov),

• predrag razvoj (80 odstotkov),

• preslaba kakovost podatkov za razvoj notranjega modela itd.

Kot glavne razloge za razvoj notranjih modelov in njihovo priznanje so

udeleæenci raziskave navedli (CEIOPS, 2008):

• boljøe upravljanje s tveganji (90 odstotkov), 

• boljøe upravljanje s kapitalom (90 odstotkov),

• preglednejøe odloœitve (90 odstotkov),

• niæji zahtevani kapital (60 odstotkov),

• boljøe upravljanje z bilanco itd.

Premoæenjske zavarovalnice bodo z notranjim modelom nadomestile predvsem

podmodul tveganja premije neæivljenjskega zavarovanja, æivljenjske zavarovalnice

pa se bodo lotile podmodula tveganja obrestne mere. Kompozitne zavarovalnice

nameravajo razviti notranji model za podmodule tveganja premije neæivljenjskega

zavarovanja, tveganja obrestne mere, delniøkega tveganja itd., pozavarovalnice

pa podmodula tveganje premije neæivljenjskega zavarovanja ter tveganje

katastrofe.

Veœ kot 50 odstotkov zavarovalnic je poroœalo (CEIOPS, 2008), da bi bila

uporaba standardne formule za izraœun SCR neprimerna, saj se njihov profil

Zavarovalniøki horizonti, 2009, øt. 494



izpostavljenosti tveganjem razlikuje od predpostavk veljavnosti standardne

formule. Øestdeset odstotkov sodelujoœih zavarovalnic priœakuje nadaljnje stroøke

za priznanje modela v okviru Solventnostni II, ki sicer ne bi nastali, 35 odstotkov

pa se jih ni opredelilo. Povpreœen priœakovani stroøek na zavarovalnico, ki se

nanaøa samo na aktivnosti za priznanje modelov, znaøa 1,3 milijona evrov

(stroøki, ki bi nastali tudi v primeru, œe direktive ne bi bila potrjena, so izvzeti),

povpreœni stroøki zagona notranjih modelov 1,6 milijona evrov in povpreœni

priœakovani letni stroøek za aktivnosti, potrebne za uspeøno upravljanje z

notranjimi modeli, milijon evrov. Zaradi slabega (majhnega) vzorca je nemogoœe

oceniti, koliko bi znaøal stroøek za uporabo notranjih modelov na ravni celotne

EU. V 72 odstotkih zavarovalnic menijo, da se bo SCR z uporabo notranjih

modelov zniæal, 44 odstotkov pa napoveduje zniæanje za 20 ali celo veœ

odstotkov. Veœja ko je zavarovalnica, niæji SCR lahko priœakuje z uporabo

notranjih modelov. Poleg niæjega SCR naj bi notranji modeli oblikovali niæje

kapitalske zahteve tudi za module BSCR, tveganje obrestne mere, tveganje

dolgoæivosti in predœasne prekinitve, zavarovalno tveganje kratkoroœnih

zdravstvenih zavarovanj, zavarovalno tveganje premoæenjskih zavarovanj. Viøje

kapitalske zahteve pa se priœakuje pri razvoju notranjih modelov za operativna

tveganja, delniøko tveganje, tveganje nepremiœnin in tveganje umrljivosti.

8.2 Kvantitativne ocene 

Interpretacija kvantitativnih rezultatov terja previdnost, saj ni nujno, da notranji

modeli zdruæujejo tveganja, module in podmodule, kot jih zdruæuje standardna

formula. Poleg tega lahko uporabljajo razliœne metode za modeliranje odvisnosti

tveganja, lahko pa tudi upoøtevajo tveganja, ki jih standardna formula ne zajema

in obratno.

Kot lahko razberemo z naslednje slike (Slika 25), se veœina median razmerij med

zahtevanim kapitalom, izraœunanim z notranjimi modeli, in zahtevanim

kapitalom, izraœunanim po standardni formuli, nahaja med 70 in 100 odstotki za

posamezni modul tveganja. Izstopata le razmerji za modul tveganja zdravstvenih

zavarovanj z ekstremno nizkimi 32 odstotki ter modul operativnih tveganj s 133

odstotki. Skoraj vsa razmerja podmodulov so viøja od razmerij nadrejenega

modula, kar nakazuje na visok uœinek razprøenosti ali øibke korelacije pri

notranjih modelih v primerjavi s standardno formulo. 

Pri primerjavi kapitalskih zahtev v øtudiji QIS4 s kapitalskimi zahtevami, ki

izhajajo iz notranjih modelov, praktiœno ni zaznati razlik (Slika 26). V povpreœju

se zahtevani kapital z uporabo notranjih modelov najbolj zniæa pri zdravstvenih

zavarovalnicah, medtem ko je zahtevani kapital pri æivljenjskih zavarovalnicah

skoraj 10 odstotkov viøji. To je najverjetneje posledica visoke izpostavljenosti

æivljenjskih zavarovalnic trænemu tveganju in niæjih »stress« faktorjev za træno

tveganje pri QIS4 kot pa pri notranjih modelih (CRO Forum, 2008).
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Slika 25: Mediana razmerja med zahtevanim kapitalom, izraœunanim z

notranjimi modeli, in zahtevanim kapitalom, izraœunanim po

standardni formuli, po modulih

Vir: CEIOPS, 2008, str. 278–290.

Le tri izmed 16 dræav, ki so posredovale dovolj podatkov o notranjih modelih, 

so poroœale o poveœanem SCR pri uporabi notranjih modelov. Izkuønje iz

primerljive stopnje razvoja baselske kapitalske direktive (angl. Capital

Requirements Directive) napovedujejo, da se bodo rezultati notranjih modelov z

implementacijo direktive Solventnost II poviøali. V tem trenutku namreœ modeli

øe niso skladni z direktivo.

Kalibracija v øtudiji QIS4 bi lahko vplivala na odloœitev o (ne)razvoju notranjih

modelov, saj v nekaterih primerih ni jasne spodbude o tem, zakaj naj bi jih

uporabljali, po drugi strani pa lahko nestabilnost kalibracije med razliœnimi

metodami privede do izbire ugodnejøega izraœuna izmed danih moænosti (delni

notranji ali standardni model), namesto da bi zavarovalnica izbrala model, ki je

primernejøi za profil tveganja, ki mu je izpostavljena. Sicer pa notranji modeli

poleg ustreznejøega opisa profila tveganj prinaøajo prednosti v priœakovanem

zniæanju kapitalskih zahtev, ustreznejøi kalibraciji in boljøem upravljanju s

tveganji, saj se lahko notranje modele uporablja pri dnevnih odloœitvah,

zavarovalnice lahko doseæejo viøjo uœinkovitost na konkurenœnem trgu in ne

nazadnje bodo bonitetne hiøe notranje modele pozitivno upoøtevale pri

ocenjevanju bonitete zavarovalnice. 
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Slika 26: Deleæ zahtevanega kapitala, izraœunanega z notranjimi modeli, v

zahtevanem kapitalu po QIS4

Vir: CRO Forum, 2008, str. 18.

9 Sklep

Øtudija je ponudila oblikovalcem direktive øtevilne nove izzive. Legalizacija

bilance v okviru Solventnosti II bo odloœilen element za praktiœno

implementacijo direktive. Delo na korelacijskih koeficientih med posameznimi

tveganji, obravnavi strukturiranih produktov in nihanju vrednosti kapitalskih

naloæb se bo nadaljevalo na drugi ravni Lamfalussyjevega postopka. Tehten

premislek bo botroval odloœitvi, ali hibridne instrumente kapitala vkljuœiti med

lastna sredstva ali pa bo tako preveœ trpela njihova kakovost, ki bi morala biti,

da bi lahko pokrivali kapitalske zahteve, œim veœja.

Izsledki øtudije QIS4 so odgovorili na øtevilna vpraøanja, ki si jih je pred

zaœetkom QIS4 zastavila Evropska komisija. Poenostavitve in lastne podatke, 

ki so jih zavarovalnice uporabile pri izraœunih, so zavarovalnice lepo sprejele.

Uporaba poenostavitev je pokazala, da se principu proporcionalnosti obeta

prihodnost v Solventnosti II. Zdruæeni pristop izraœuna MCR predstavlja

napredek glede na izraœun v øtudiji QIS3, vendar pa bo kalibriranje izraœuna

treba øe dodelati. Zanimanje za notranje modele je sorazmerno veliko, saj si

bodo z njimi zavarovalnice po priœakovanjih omogoœile niæje kapitalske zahteve. 

Kljub temu da zavarovalnice podpirajo nov pristop k izraœunu kapitalskih zahtev,

pa so imele pri øtudiji nemalo teæav z izraœunom najboljøe ocene, pristop za

mejo tveganja je bil preveœ kompleksen, obravnava bodoœih premij in davkov pa

je bila zaradi nerazumevanja udeleæencev øtudije vzrok za razliœne pristope.

Kakorkoli se bo izoblikoval nov sistem, bo dobro prevetril zavarovalniøko

panogo v Evropi. Stopnja izpostavljenosti tveganju ostaja øe naprej osnova za
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izraœun kapitalskih zahtev, s tem pa bodo pridobili predvsem zavarovanci – tako

pri varnosti kakor tudi pri kakovosti ponujenih storitev.
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