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Kako do novih figur?

Strokovnost 
zaposlenih

Kvalitetni 
podatki

Dobre informacijske 
rešitve in digitalizacija 

poslovnih procesov

Ustrezne 
zakonske podlage



SZZ igra na dveh šahovnicah



Interni projekti SZZ

▪ Backoffice - obdelava škod škodnega sklada

▪ Rešitev za Izobraževanje in licenciranje

▪ Informacijska podpora za mediacijo in za varuha dobrih
poslovnih običajev v zavarovalništvu

▪ Prenova informacijske podpore za statistiko

▪ Vzpostavitev ekstraneta



Brezpapirno potrjevanje 
zavarovanosti
V postopku registracije vozila zamenjujemo dosedanje 
papirno potrdilo o obstoju AO zavarovanja z 
elektronskim povezovanjem RAZ in MRVL.

Registracijski 
organ

RAZMRVL

▪ Za registracijo se ne bodo 
uporabljala neveljavna potrdila,

▪ Nadzor nad dvojnimi policami in 
preprečitev neupravičenega 
izplačila odškodnin,

▪ Manj nezavarovanih vozil,
▪ Višja kvaliteta podatkov in 

izboljšave v poslovnih procesih 
zavarovalnic.

Kaj pridobimo:

Zavarovalnica



Storitev eOdjava
Centralizirano obveščanje države (upravnih enot) o 
prekinitvah polic zaradi neplačevanja zavarovalne 
premije. 

▪ Učinkovitejši in preprostejši način 
obveščanja upravnih enot,

▪ Možnost vpeljave kontrolnih mehanizmov 
v izvajanju postopkov na upravnih enotah,

▪ Manj nezavarovanih vozil v prometu.

Zavarovalnica

Upravne
enote

MZIRAZ

eOdjava

Kaj pridobimo:



S povezovanjem RAZ-a z Evidenco vozniških dovoljenj 
zavarovalnicam omogočamo elektronsko pridobivanje 
podatkov o vozniških dovoljenjih, vključno s podatkih o  
kategorijah, omejitvah in izrečenih ukrepih.

▪ Natančnejša interpretacija regularnosti 
okoliščin prometne nesreče, 

▪ Manj potrebnega časa za reševanje 
škode,

▪ Podatki, koristni za sklepanje 
zavarovanj (mladi voznik).

Kaj pridobimo:

Povezava z Evidenco 
vozniških dovoljenj

Zavarovalnica

Evidenca 
vozniških na MZI

RAZ



S povezavo med RAZ-om in IS GPU zavarovalnicam 
omogočamo pridobivanje policijskih zapisnikov o 
prometnih nesrečah. Klasičnemu policijskemu zapisniku 
smo dodali tudi posredovanje fotografije iz ogleda 
prometne nesreče in posredovanje geografske lokacije 
kraja prometne nesreče.

▪ Nepogrešljivi podatki za razjasnitev 
okoliščin prometne nesreče,

▪ Fotografije poškodb na vozilih so 
koristne v presoji utemeljenosti 
morebitnega suma goljufij pri 
kasnejših škodah na istih vozilih,

▪ Vizualizacija kraja nesreče, 
identifikacija kritičnih točk, podatki o 
vremenske razmerah.

Kaj pridobimo:

Povezava z GPU

GPU

Zavarovalnica

RAZ (PZ)



▪ Skrb za pravilnost, kompletnost in pravočasnost 
podatkov.

▪ Razširitev obeh registrov s podatki o avtomobilskem 
kasku.

▪ Temeljita prenova uporabniškega vmesnika.

▪ Natančni, pravočasni in popolni 
podatki o zavarovanosti in o 
škodnem dogajanju na vozilu,

▪ Pregleden in intuitiven uporabniški 
vmesnik,

▪ Široke integracijske zmožnosti. 

Kaj pridobimo:

Razširitve RAZ in RŠK



Portal za preiskovalce
V primeru suma preiskovalci zahtevo po dodatnih 
informacijah posredujejo kolegom na drugih 
zavarovalnicah, ti pripravijo odgovor … in ta odgovor 
skupaj s prilogami preko Portala za preiskovalce 
posredujejo naslovniku. 

▪ Z dokumentno bazo 
kalkulacijskih zapisnikov bo manj 
poizvedb,

▪ S tesnejšo integracijo z RAZ/RŠK 
bo priprava poizvedb in 
odgovorov lažja,

▪ Portal postaja sestavni del inf. 
rešitve za detekcijo goljufij. 

Kaj pridobimo:

Zavarovalnica

Dokumentna 
baza

RAZ

Portal za 

preiskovalce

RŠK

Detekcija goljufij Zavarovalnice



Brezpapirno 
potrjevanje

Vozniška
dovoljenja

eOdjava

Povezava z 
GPU

Portal za 
preiskovalce

Razširitve 
RAZ/RŠK

FRAUD 
DETECTION

Šahovnica se polni…



Odkrivanje tveganj v kasko škodah
Klasični načini odkrivanja prevar

Vprašanja:

1. S koliko šasijami imamo opravka?

2. Koliko AO dogodkov obstaja?

3. Koliko AK dogodkov obstaja?

Ovire:

• Omejitve ročnega pregledovanja primerov.

• Razmerje lastnih škod do zunanjih škod.

• Nepreglednost nad kompleksnimi primeri.



Odkrivanje tveganj v kasko škodah
Pilotni projekt

Število
šasij

488.944
AK

spisi
582.219

AO
spisi

99.330

škode
zadnjih

3 let

8
osnovnih

pravil

4 zavarovalnice

več kot 95% tržnega deleža

(škode do
1 leto

narazen)



Odkrivanje tveganj v kasko škodah
Rezultati analize 681.549 primerov

9,49%
zadetkov

pravil

3%
tveganih 

škod

64.689
povezav med

vsemi škodnimi
primeri

20.461
povezav škodnih
primerov med

zavarovalnicami



KONEC
prevar v zavarovalništvu?

??

?

?

? ?



Portal prostorskih 
podatkov
Namen: Opredelitev tehničnih in zavarovalnih informacij 
o objektu in izdelava ocene rizika.
1.korak: Ogroženost – Geopozicija, Poplave, Plazovi,   

Nevihte, Toča, Potres
Vir: GURS, ARSO, Radarska slika padavin

2.korak: Podatki o stavbah in stavbnih delih
Vir: Register nepremičnin, Kataster stavb

3.korak: Podatki o gospodarski javni infrastrukturi,   
Vir: iSlovenijaKaj NISMO dobili:

▪ Redno osvežena centralna zbirka vseh GURS-ovih podatkov,
▪ Historični vremenski podatki za vsakih 10 min v zadnjih 7. letih,
▪ Podatki o stavbah in stavnih delih (stanovanja v stolpnici, pomožni objekti brez 

hišne št., industrijske hale),
▪ Natančen vpogled v potek vsakega od omrežij javne infrastrukture (cestno, 

kanalizacijsko, vodovodno, elektro, telekomunikacijsko omrežje).
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