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KAJ MORAJO ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI ZNATI DANES
Slušatelj mora poznati:
• zavarovalne naložbene produkte,
• vključno s splošnimi in neto premijami ter
• zajamčenimi in nezajamčenimi prejemki.
Pojasniti mora znati:
• prednosti in slabosti posameznih naložbenih možnosti za
zavarovalce,
• opredeliti finančna tveganja, ki jih nosijo zavarovalci,
• prav tako bo poznal zavarovanja, ki krijejo življenjska tveganja, in
druge varčevalne produkte.
• zavarovalni trg in trg varčevalnih produktov.

VPRAŠANJA - UVOD
1. Kdaj so se na slovenskem trgu začela pojavljati prva
življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem?
2. Pojasni, katerim življenjskim zavarovanjem so prinesla
alternativo življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem in
zakaj.
3. Kdaj je na slovenskem trgu prvič padla obračunana premija
življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem in razloži,
zakaj se je to zgodilo.

UVOD
Na Slovenskem trgu so se začela pojavljati v letu 2001.
Pogoj za razvoj je bil razmah vlaganja v investicijske sklade
Alternativa za:
Življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem so prinesla
alternativo mešanim življenjskim zavarovanjem
ZAKAJ?
Varčevalni del je pri MŽZ odvisen od TOM – ta je določena previdno
– donosi razmeroma nizki (vendar brez naložbenega tveganja)
NŽZ: razlog za uvedbo
Omogoča potencialno višje donose – v zameno za prevzem
naložbenega tveganja
•
•
•
•

UVOD
NALOŽBENO TVEGANJE – imamo različen odnos do njega – zato je
več vrst naložbenih zavarovanj in pester nabor naložbenih
možnosti
NŽZ: dodaten razlog
Večja fleksibilnost v primerjavi z mešanimi življenjskimi
zavarovanji:
• premija, zavarovalna vsota in zavarovalna doba niso med sabo
tako odvisne kot pri MŽZ
• možnost sprememb naložbene politike, zavarovalne vsote,
višine premije ali zavarovalne dobe v času trajanja zavarovanja.

VPRAŠANJA – OBLIKE NALOŽBENIH ZAVAROVANJ
1. Naštej lastnosti življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem, po katerih lahko delimo
oblike tovrstnih zavarovanj.
2. Opiši obveznost zavarovalnice pri naložbenem rentnem zavarovanju.
3. Naštej in opiši oblike življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem z vidika obveznosti
zavarovalnice v primeru smrti.
4. Kateri opis zavarovalne vsote za primer smrti pri življenjskem zavarovanju z naložbenim
tveganjem je ustrezen:
a. predstavlja obveznost zavarovalnice v primeru smrti zavarovane osebe
b. predstavlja minimalno zajamčeno obveznost zavarovalnice v primeru smrti zavarovane osebe
c. predstavlja obveznost zavarovalnice v primeru nastopa kritične bolezni
d. predstavlja višino premije, ki jo plačuje zavarovalec

5. Katere oblike življenjskih zavarovanj poznamo z vidika plačevanja premije?
6. Katere oblike življenjskih zavarovanj poznamo z vidika zavarovalne dobe?
7. Kako se določi osnova za izplačilo v primeru doživetja ali odkupa življenjskega zavarovanja z
naložbenim tveganjem?
8. Ali je mogoče k življenjskemu zavarovanju z naložbenim tveganjem skleniti tudi dodatna
zavarovanja? Če je odgovor pritrdilen, naštej, katere potrebe ta dodatna zavarovanja
najpogosteje zadovoljujejo.

OBLIKE NALOŽBENIH ZAVAROVANJ
Obveznost zavarovalnice v primeru smrti zavarovane osebe je
vedno odvisna od višine zavarovalne vsote za primer smrti in
vrednosti premoženja po zavarovalni polici.

OBLIKE NALOŽBENIH ZAVAROVANJ
Kako se izračuna osnova za izplačilo v primeru doživetja/odkupa?
Število enot premoženja po zavarovalni polici X vrednost enote
premoženja naložbene možnosti v trenutku izplačila
Od česa je torej odvisna osnova za izplačilo?
Števila enot premoženja in vrednosti posamezne enote
premoženja
Izplačilo ni zajamčeno (razen v primeru garancij) – prevzem
naložbenega tveganja

VPRAŠANJA –TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
1. Kaj se pri življenjskih zavarovanjih z naložbenim tveganjem dogaja na presečne datume?
2. Kako se glede namena njihovega obračuna delijo stroški?
3. Kako se lahko obračunajo stroški pri življenjskih zavarovanjih z naložbenim tveganjem?
4. Opiši stroške, ki se obračunavajo od vplačane premije.
5. Kaj lahko znižuje število enot premoženja na polici? Pojasni, kako.
6. Kaj vse vpliva na dejansko vrednost izplačila, kadar se izplačuje vrednost premoženja po polici?
7. Opiši način obračuna nevarnostne premije za kritje smrti, kadar je obveznost zavarovalnice izplačilo zavarovalne vsote za
primer smrti in vrednost premoženja po polici.
8. Opiši, kako vse je mogoče obračunati nevarnostno premijo za dodatna zavarovanja.
9. Zakaj so pomembni stroški in nevarnostne premije?
10. Ali pri življenjskem zavarovanju z naložbenim tveganjem sprememba zavarovalne vsote za primer smrti s tehničnega vidika
zahteva tudi spremembo višine premije? Zakaj?
11. Miha želi skleniti življenjsko zavarovanje z varčevanjem. Njegov dohodek je iz meseca v mesec različen, zavarovalno kritje
pa želi ohraniti tudi, če morda v posameznem obdobju zavarovalne premije ne bi zmogel plačati. Opiši, kako bi mu s tega
vidika predstavil razliko med mešanim življenjskim zavarovanjem in življenjskim zavarovanje z naložbenim tveganjem.
12. Janezu se čez 6 mesecev izteče življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem, mediji pa so pravkar objavili novico, da se
je začela gospodarska kriza. Janeza zanima, kaj naj v tem primeru stori s svojim zavarovanjem – kako bi mu svetoval?

PRESEČNI DATUMI
Vsaka polico ima neke vrste naložbeni račun, na katerem se zbirajo
enote premoženja posamezne naložbene možnosti.
Vplačila (neto, čista premija) –
nakup premoženja
Izplačila, stroški in premije, potrebne za zavarovane nevarnosti prodajo enot premoženja.
Transakcije (nakupi in prodaje) se izvajajo na določene datume –
imenujejo se presečni datumi, datumi konverzije ali pa obračunski
dnevi.
Pomembno - saj se za prodajo ali nakup enot premoženja upošteva
vrednost enote premoženja (t. i. VEP) na ta dan.

STROŠKI
Načini možnega obračuna stroškov:
• Od vplačane premije
• Od izplačila
• Od premoženja po polici

STROŠKI, KI SE OBRAČUNAVAJO OD VPLAČANE PREMIJE
•
•
•
•

Praviloma določeni kot odstotek od vplačane premije,
lahko so tudi časovno omejeni,
dobimo (čisto oziroma neto) premijo,
Nazivi: vstopni stroški, sklenitveni stroški, stroški investiranja….

Čista oziroma neto premija se pretvori v enote premoženja - osnova
za varčevanje
Sklenitveni stroški nastanejo pretežno ob sklenitvi zavarovanja, zato
je tudi njihov obračun pretežno skoncentriran na prvih nekaj let
zavarovanja. Pomembno predstaviti stranki!

STROŠKI, KI SE OBRAČUNAJO OD IZPLAČILA
• praviloma določeni kot odstotek od izplačila,
• Lahko znižujejo tekom zavarovanja - ob doživetju
oziroma poteku določene zavarovalne dobe enaki 0,
• Nazivi: izstopni stroški ali pa izstopna provizija,
• Lahko vezani samo na odkup police.
Pomembni za dejansko izplačilo upravičencu, kadar se
izplačuje vrednost premoženja po polici.
lahko določeni tudi tako, da se vrednost enote
premoženja pri izračunu pomnoži z odkupnim faktorjem,
ki je določen v odstotku.

STROŠKI, KI SE OBRAČUNAJO OD PREMOŽENJA PO POLICI
•
•
•
•

lahko določeni v odstotku od vrednosti premoženja po polici, v
absolutnem znesku ali pa v kombinaciji,
lahko časovno omejeni,
Če so določeni v %, se najprej izračuna višina, nato sledi prodaja
premoženja,
Nazivi: upravljavska provizija, stroški vodenja naložbenega
računa, administrativni stroški itd.

Obračunavajo tudi, ko se premija ne plačuje (ob kapitalizaciji ali
mirovanju), in da se torej stanje enot premoženja ter s tem tudi
vrednost premoženja po polici znižujeta tudi v teh primerih.
Na posamezni zavarovalni polici je lahko tudi več vrst stroškov, ki se
obračunavajo na enak način.

VPRAŠANJA – NALOŽBENI DEL

1. Kaj pomeni naložbeno tveganje?
2. Na katere naložbene možnosti so lahko vezana upravičenja zavarovalcev pri življenjskih
zavarovanjih z naložbenim tveganjem?
3. Jana želi v okviru življenjskega zavarovanja svoja upravičenja vezati na investicijski sklad
slovenskega upravljavca. Ob izbiri želi imeti informacije, kako se investicijski skladi med
seboj razlikujejo. Predstavi ji najbolj razširjeno delitev investicijskih skladov.
4. Jani so po imenu najbolj všečni delniški investicijski skladi, ne sprejema pa možnosti
večjih izgub vrednosti. Kaj bi ji povedal o tveganosti posameznih investicijskih skladov?
5. Kakšne sklade zavarovalnic najpogosteje srečamo v praksi?
6. Marko se je navdušil nad skladom z zajamčeno donosnostjo 1 % letno. V glavi že
preračunava, da bo ob 1.000 evrih vplačane premije čez eno leto njegovih 1.010 evrov.
Kako bi z njim nadaljeval pogovor?
7. Kakšne zamenjave naložbenih možnosti so mogoče pri življenjskih zavarovanjih z
naložbenim tveganjem?
8. Naštej najpogostejše dodatne možnosti v okviru naložbenih možnosti življenjskih
zavarovanj z naložbenim tveganjem.

NALOŽBENI DEL
Naložbeno tveganje - možnost, da bo izplačilo nižje od pričakovanega.
Stranke si to tveganje velikokrat zmotno predstavljajo v smislu, da ne
bo prisotna rast vrednosti, vendar pa obstaja pri naložbenem
tveganju tudi možnost izgube dela vloženih sredstev ali tudi vseh
vloženih sredstev.
Zakon o zavarovalništvu kot mogoče naložbene možnosti predvideva:
• kolektivne naložbene podjeme za vlaganja v prenosljive
vrednostne papirje (KNPVP sklade), kot jih določa zakon, ki ureja
investicijske sklade in družbe za upravljanje, oziroma
• notranje sklade zavarovalnic oziroma
• vrednosti indeksa vrednostnih papirjev oziroma druge referenčne
vrednosti.

NALOŽBENI DEL –DODATNE MOŽNOSTI
• AKTIVNO UPRAVLJANJE
• ŽIVLJENSKI CIKLI
Pri tem se upošteva splošno načelo varčevanja v naložbah z naložbenim
tveganjem, ki pravi, da bolj, kot se bliža izplačilo (doživetje), v bolj varne
naložbe se je treba preusmeriti. Ne želimo si namreč, da bi naša naložba tik
pred izplačilom izgubila večjo vrednost. Zavarovalnica tako poskrbi, da se
sredstva na zavarovalnem naložbenem produktu proti izteku zavarovanja ali
pa v skladu s starostjo zavarovane osebe prestavljajo iz bolj tveganih
naložbenih možnosti v manj tvegane.
• JAMSTVA
Poleg zajamčenega donosa v skladih tudi drugačna jamstva – ta so lahko
najrazličnejših oblik in višin. Pomembno vedeti na kaj se nanašajo (premija
zmanjšana za vse stroške, celotno premijo)
Glede svoje oblike se lahko jamstva nanašajo tudi na največji možni padec v
enem mescu ali pa na zaklepanje maksimalnih vrednosti.

VPRAŠANJA – CILJNI TRG, KONKURENCA NŽZ
1. Opiši ciljni trg za kapitalsko življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem.
2. Kateremu življenjskemu zavarovanju je podoben ciljni trg kapitalskega
življenjskega zavarovanja? Še posebno v katerem primeru?
3. Kako bi pomagal stranki pri izbiri naložbene možnosti? Katere informacije bi
ob tem preveril?
4. Franci razmišlja, da bi sklenil življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem
za 5 let, ob tem pa se še ni odločil, ali bo premijo vplačal enkratno ali jo bo
plačeval obročno. Na kaj bi ga pri tem opozoril?
5. Kako bi stranki predstavil bodoče vrednosti po polici?
6. Opiši davčno obravnavo življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem.
7. Stranki predstavi razlike med mešanim življenjskim zavarovanjem in
življenjskim zavarovanjem z naložbenim tveganjem.
8. Zakaj bi se stranka raje odločila za varčevanje s sklenitvijo življenjskega
zavarovanja z naložbenim tveganjem kot za neposredno vlaganje v investicijske
sklade?

CILJNI TRG
Ker je v okviru NŽZ mogoče izbrati med različnimi naložbenimi tveganji, je
pomembno, da….
Se določi ciljni trg tudi z vidika različnih stopenj naložbenega tveganja
Zakon o zavarovalništvu je zato predpisal oceno primernosti in ustreznosti
Na podlagi pridobitve informacije:
• v zvezi z znanjem in izkušnjami s področja naložb
• ter v zvezi s finančnim položajem zavarovalca, kar vključuje njegovo
zmožnost kritja izgub
• in naložbene cilje te osebe, vključno z njeno stopnjo dovoljenega
tveganja.
Sledi priporočilo glede produkta/sklada, ki je primeren za stranko in so v
skladu z dovoljenim tveganjem te osebe in njeno zmožnostjo za kritje
izgub.
Izbira naj ne temelji samo na preteklih donosih temveč na podlagi ocene
primernosti in ustreznosti.

OCENA PRIMERNOSTI IN USTREZNOSTI
Ker je v okviru NŽZ mogoče izbrati med različnimi naložbenimi tveganji, je
pomembno, da se določi ciljni trg tudi z vidika različnih stopenj naložbenega
tveganja.
Zakon o zavarovalništvu je zato predpisal oceno primernosti in ustreznosti
Lahko na podlagi pridobitve informacije:
• v zvezi z znanjem in izkušnjami s področja naložb
• ter v zvezi s finančnim položajem zavarovalca, kar vključuje njegovo
zmožnost kritja izgub
• in naložbene cilje te osebe, vključno z njeno stopnjo dovoljenega tveganja.
Sledi priporočilo glede produkta/sklada, ki je primeren za stranko in so v skladu z
dovoljenim tveganjem te osebe in njeno zmožnostjo za kritje izgub.
• Izbira naj ne temelji samo na preteklih donosih temveč na podlagi ocene
primernosti in ustreznosti.

PREDSTAVITEV NŽZ
• Informativni izračuni, ki simulirajo vrednosti in izplačila po
polici ob določeni donosnosti.
• Bodimo realni, ne prevelikih donosov, saj se potem
pričakovanja lahko prevelika.
• Za predstavitev zavarovalnih naložbenih produktov je z
zakonodajo predpisan tudi poseben dokument s ključnimi
informacijami, v katerem so standardizirano predstavljene
bistvene lastnosti zavarovanja.

PRIMERJAVA Z DRUGIMI VARČEVALNIMI PRODUKTI
• Primerjava z MŽZ

PRIMERJAVA Z NEPOSREDNIM VARČEVANJEM V
SKLADIH
DVE PREDNOSTI:
• 1. davčna obravnava. Dobiček iz naslova varčevanja v
investicijskih skladih je v celoti oproščen plačila dohodnine
šele, ko poteče od vplačila dvajset let. Pri tem se upošteva
vsako vplačilo posebej in ne kot pri življenjskih zavarovanjih
začetek zavarovalne pogodbe (tudi če je posamezna premija
vplačana pozneje).
• 2. veliko različnih naložbenih možnosti – tudi take z
različnimi jamstvi –, ki jih posamezna stranka v okviru drugih
naložb z relativno nizkimi vplačili ne more pridobiti sama.

