POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU
ŠKODNEGA SKLADA ZA LETO 2020

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Škodni sklad v skladu s 261. členom Zakona o zavarovalništvu
objavlja Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Škodnega sklada.

1. Opis poslov in delovanje Škodnega sklada
V skladu s 34. členom Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu je pri Slovenskem zavarovalnem
združenju ustanovljen Škodni sklad, ki je odgovoren za plačilo:
a) škod zavarovancem, ki jim jo povzročijo vozniki nezavarovanih in neznanih motornih vozil in
priklopnikov, nezavarovanih zrakoplovov ali drugih letalnih naprav in nezavarovanih čolnov;
b) zavarovalnine potnikom v javnem prometu zaradi posledic nesreče, če lastnik oziroma uporabnik
javnega prevoznega sredstva ni sklenil zavarovalne pogodbe;
c) odškodnine v primeru uvedenega stečajnega postopka nad zavarovalnico, ki je dolžna plačati
odškodnino.
Glede na navedeno zakonsko obveznost ima Slovensko zavarovalno združenje med drugimi v statutu
določeno dejavnost, ki jo opredeljuje zakon: »… Opravlja naloge v zvezi s škodnim skladom za izplačilo
škod, ki jih povzročijo vozniki nezavarovanih in neznanih vozil, nezavarovanih zrakoplovov oziroma
drugih letalnih naprav in nezavarovanih čolnov, izplačilo odškodnin potnikom v javnem prometu, če
lastnik javnega prometnega sredstva ni sklenil zavarovalne pogodbe, ter izplačilo odškodnin iz naslova
obveznih zavarovanj v prometu v primeru, ko je bil uveden stečajni postopek nad zavarovalnico; …«
Delovanje Škodnega sklada je vezano predvsem na reševanje odškodninskih zahtevkov iz naslova škod,
ki jih povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih motornih vozil, medtem ko ni zahtevkov iz ostalih
zavarovalnih vrst, kjer obstoji tudi odgovornost Škodnega sklada. V praksi so postopki reševanje
odškodninskih zahtevkov enaki oziroma primerljivi s postopki iz naslova zavarovanja avtomobilske
odgovornosti, ki se izvajajo v zavarovalnicah.
Dejavnost Škodnega sklada ni pozavarovana.
V skladu s 5. točko 578. člena Zakona o zavarovalništvu se za opravljanje poslov Škodnega sklada
smiselno uporabljajo prvi odstavek 246. člena, 4.4. in 4.8. oddelka ter 5. in 7. poglavje tega zakona.

2. Sistem upravljanja
Škodni sklad v skladu z zahtevami določila 578. člena Zakona o zavarovalništvu ni zavezan k vzpostaviti
sistema upravljanja tveganj iz 4.2. poglavja Zakona o zavarovalništvu.

3. Vrednotenje sredstev
Škodni sklad v skladu z zahtevami določila 578. člena Zakona o zavarovalništvu ni zavezan k
vrednotenju sredstev in obveznosti.

4. Vrednotenje zavarovalno-tehničnih rezervacij
Zavarovalno-tehnične rezervacije, ki jih oblikuje Škodni sklad, obsegajo le škodne rezervacije.
Škodne rezervacije Škodnega sklada se oblikujejo za poplačilo njegovih obveznosti po nastalih in
prijavljenih škodnih primerih ter nastalih in še neprijavljenih škodnih primerih, vključno z vsemi stroški.
V obeh primerih se ugotovljene škodne rezervacije povečajo za ocenjene cenilne stroške, ki bodo
nastali v zvezi z likvidacijo posameznih škodnih primerov in zmanjšajo za pričakovane prihodke iz
naslova regresov.
Višino škodnih rezervacij Škodnega sklada, oblikovanih na dan 31. 12. 2020 je potrdil pooblaščeni
nosilec aktuarske funkcije Matjaž Musil, ki je izrazil mnenje, da je višina oblikovanih škodnih rezervacij
na dan 31. 12. 2020 primerna za zagotavljanje trajnega izpolnjevanja obveznosti Škodnega sklada, ki
izhajajo iz nastalih škodnih dogodkov.
Škodne rezervacije za že nastale in prijavljene škode (posamične rezervacije) so oblikovane posamično
po odškodninskih zahtevkih. Postavljene so bile v verjetni višini in upoštevanju upravičenosti
odškodninskega zahtevka. Skupna ocena škodnih rezervacij za nastale in prijavljene škode je vsota ocen
škodnih rezervacij za posamezne škodne primere. Zavarovalne primere, ki so že nastali in še niso rešeni,
v skladu s pravilnikom rešujejo zavarovalnice, ki tudi oblikujejo pričakovane zneske (škodne
rezervacije) prihodnjih odškodnin za te zavarovalne primere.
Stanje škodnih rezervacij Škodnega sklada na dan 31. 12. 2020, v primerjavi s stanjem na dan
31. 12. 2019, je prikazano v naslednji preglednici:
Vrsta škodnih rezervacij
Škodna rezervacija za
prijavljene primere
Škodna rezervacija za
neprijavljene škode
Skupaj

Stanje na dan
31. 12. 2019 (v EUR)

Povečanje/zmanjšanje
(v EUR)

Stanje na dan
31. 12. 2020 (V EUR)

3.587.483

915.873

4.503.356

2.274.799

- 866.488

1.408.311

5.862.282

49.385

5.911.667

Škodna rezervacija za nastale in neprijavljene škode (IBNR rezervacije) se oblikuje kot razlika med
skupno višino škodnih rezervacij in škodnimi rezervacijami za prijavljene škode.
Škodne rezervacije se oblikujejo na osnovi trikotnikov razvoja likvidiranih odškodnin. Pri tem se z
uporabo statistične metode veriženja (»Chain-Ladder«) metode oceni skupna višina (»ultimate«)
škodne rezervacije. Skupna višina škodnih rezervacij vsebuje tako posamično kot IBNR rezervacijo.
IBNR rezervacija je razlika med skupno višino rezervacije in posamično rezervacijo. Pri uporabi
statistične metode veriženja (»Chain-Ladder«) so verižni faktorji izbrani preko t.i. »grouped«
izbora.

Škodne rezervacije se aktuarsko preverijo na podlagi podatkov, ki jih pooblaščenemu nosilcu aktuarske
funkcije posreduje Škodni sklad. Pooblaščeni nosilec aktuarske funkcije preveri tako analitične podlage,
ki so osnova za knjiženje v poslovna poročila kot tudi samo tehniko izračuna kosmatih škodnih
rezervacij.
V letu 2020 so se skupne škodne rezervacije glede na predhodno leto povečale za približno 0,84 %.

5. Upravljanje kapitala
Škodni sklad v skladu z zahtevami določila 578. člena Zakona o zavarovalništvu ni zavezan k določanju
lastnih virov sredstev in k zagotavljanju solventnostnega in minimalnega kapitala.
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