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POVZETEK
Bančno zavarovalništvo je rezultat povezovanja bank in zavarovalnic, ki se povezujejo z
namenom doseganja višjega dobička. Bančno zavarovalništvo se v Sloveniji uveljavlja
predvsem v zadnji dekadi, čeprav je tradicija tega fenomena bistveno daljša.
V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili pojem bančnega zavarovalništva,
zgodovino, zakonodajo, prednosti in slabosti ter oblike povezav bank in zavarovalnic. Pri
tem smo uporabili deskriptivni pristop: za opredelitev pojmov smo uporabili metodo
deskripcije in za povzemanje izsledkov tujih avtorjev metodo kompilacije.
V empiričnem delu diplomske naloge smo predstavili obseg prodaje zavarovalniških
storitev preko kanala bančno zavarovalništvo, kar smo primerjali z izbranimi državami. Pri
tem smo uporabili metodo deskripcije za prikaz posameznih podatkov in metodo
komparacije za primerjavo podatkov.
V diplomski nalogi smo predstavili stanje ponudbe bančnozavarovalniških storitev v
izbranih bankah, pri čemer smo prav tako uporabili metodo deskripcije za prikaz podatkov
in metodo komparacije za primerjavo podatkov, z metodo kompilacije pa smo povzeli
dejstva.
Obravnavana tema nam je predstavljala izziv predvsem z vidika aktualnosti pojava ter
njegovega potenciala na eni strani ter na drugi strani dostopne literature, saj je aktualna
literatura, predvsem novejšega datuma, zelo omejeno dosegljiva.
Je relativno nov pojav, njegova razširjenost v Sloveniji še ne dosega ravni razširjenosti v
nekaterih drugih evropskih državah. Potencial za razvoj obravnavanega področja v Sloveniji
je velik, kar smo prikazali tudi v nalogi.
Na osnovi predstavljenih podatkov ocenjujemo, da je možnost za razvoj bančnega
zavarovalništva v Sloveniji izjemna, vendar pa tradicionalna prisotnost zavarovalnih
agentov in posrednikov otežuje razvoj bančnega zavarovalništva in bo za uspeh le-tega
potrebna tudi sprememba miselnosti strank ter prilagajanje ponudbe potrebam strank.
Ključne besede: banka, zavarovalnica, bančno zavarovalništvo, življenjska zavarovanja,
premoženjska zavarovanja.
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ABSTRACT
BANCASSURANCE PRODUCTS AND SERVICES IN SELECTED BANKS IN
SLOVENIA
Bancassurance is the result of cooperation between banks and insurance companies for
the purpose of achieving higher profits. In Slovenia, the bancassurance industry has
developed primarily in the last decade, although its tradition is much longer.
Theoretical part of the thesis sums up the concept of bancassurance, its history, legislation,
strengths and weaknesses as well as types of cooperation between banks and insurance
companies. A descriptive approach is used to define the terminology and the compilation
method is used to summarize findings of key authors.
Empirical part of the thesis focuses on presenting the range and occurrence of
bancassurance services sales and compares the data relevant for selected countries.
Description method is used to display individual data sets and comparative method is used
to analyse, compare and contrast country specific data sets. Similar methods are used to
summarize and analyse currently available offers in selected banks.
Challenges in researching this topic have to do with lack of available and current research
as well as relative novelty and yet unexamined potential of bancassurance in Slovenia. Its
prevalence does not yet reach the average in other European countries. Potential for
development of bancassurance in Slovenia is summarized: we estimate that the possibility
for the development is exceptional, but that traditional presence of insurance agents and
intermediaries makes it difficult for banks to compete, which would require a change of
customer mindset and tailoring offers to needs of clients.
Keywords: bank, insurance company, bancassurance, life insurance, property insurance.
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1 UVOD
Bančno zavarovalništvo je povezovanje bank in zavarovalnic na način, da banke v svoji
poslovni mreži zraven bančnih (in drugih) produktov tržijo tudi zavarovalniške produkte.
Kljub temu, da sta bila v preteklosti bančni in zavarovalniški sektor ločena, so tendence in
potrebe trga vedno bolj naklonjene k povezovanju finančnih institucij, ki ponujajo raznolike
finančne storitve.
Bančno zavarovalništvo predstavlja pomemben člen v fazi povezovanja bank in
zavarovalnic, saj z bančnim zavarovalništvom banke pridobijo novi vir prihodkov,
zavarovalnice pa povečajo svojo bazo strank in prodajno mrežo, oboji pa s tem povečujejo
dobiček. Stranke tako na enem mestu pridobijo informacije in lahko sklepajo tako bančne
kot zavarovalniške posle.
Namen teoretičnega dela diplomske naloge je, s pomočjo domače in tuje strokovne
literature in virov, predstaviti pojem bančnega zavarovalništva, osnove za obstoj tega
pojava ter njegove prednosti in slabosti, predstavili smo tudi oblike povezovanja bank in
zavarovalnic. Namen empiričnega dela diplomske naloge je predstaviti prisotnost bančnega
zavarovalništva v Sloveniji ter primerjati obseg prodaje preko bančnega zavarovalništva
glede na izbrane države. Prav tako smo analizirati ponudbo bančnozavarovalniških storitev
v petih izbranih bankah, ki so prisotne na slovenskem bančnem trgu.
Cilji teoretičnega dela diplomske naloge so predstaviti pojem bančnega zavarovalništva,
definicijo in zgodovino, pravno ureditev ter prednosti, slabosti in oblike povezovanj bank in
zavarovalnic. Cilja empiričnega dela diplomske naloge sta predstaviti prisotnost bančnega
zavarovalništva v Sloveniji in analizirati ponudbo bančnozavarovalniških storitev izbranih
bank v Sloveniji.
V diplomski nalogi smo preverili dve hipotezi, ki ju navajamo v nadaljevanju.
Hipoteza 1: Ponudba bančnozavarovalniških storitev v izbranih bankah v Sloveniji zajema
tako produkte življenjskih kot neživljenjskih zavarovanj.
Hipoteza 2: Prodaja zavarovanj preko kanala bančno zavarovalništvo v Sloveniji ne dosega
odstotka povprečne prodaje v primerjavi z izbranimi državami (Malta, Portugalska, Italija,
Španija, Francija, Hrvaška, Belgija, Poljska in Luksemburg).

Diplomska naloga je poslovna raziskava. Obravnavali smo stanje na trgu v določenem
trenutku, to je v trenutku nastajanja naloge, torej gre za statično analizo. V teoretičnem
1

delu diplomske naloge smo uporabili deskriptivni pristop, in sicer metodo deskripcije za
opis pojmov, z metodo kompilacije pa smo povzeli izsledke drugih avtorjev. V empiričnem
delu naloge smo z metodo deskripcije povzeli stanje v posameznih bankah ter prikazali
prisotnost bančnega zavarovalništva v Sloveniji. Prikaze smo primerjali z metodo
komparacije, z metodo kompilacije pa smo povzeli dejstva, pri čemer smo uporabili metodi
induktivnega in deduktivnega sklepanja.
V drugem poglavju diplomske naloge smo opredelili pojem bančno zavarovalništvo, pri
čemer smo zraven teoretične opredelitve predstavili tudi zgodovino tega pojava, na kratko
smo predstavili pravne podlage, pri čemer smo poudarek namenili stanju v Sloveniji z
opisom krovnih zakonov in opisu zahtev direktive o distribuciji zavarovalnih produktov.
Prav tako smo predstavili prednosti in slabosti bančnega zavarovalništva za vse vključene
osebe: banko, zavarovalnico in stranko. Tretje poglavje opisuje tri osnovne modele
povezovanja bank in zavarovalnic.
V četrtem poglavju diplomske naloge smo predstavili prisotnost bančnega zavarovalništva
v Sloveniji, pri čemer smo opredelili stanje na slovenskem zavarovalnem trgu in v petem
poglavju položaj bančnega zavarovalništva v Sloveniji v primerjavi z izbranimi državami. V
šestem poglavju naloge smo predstavili ponudbo bančnozavarovalniških storitev v petih
izbranih bankah na slovenskem bančnem trgu ter v sedmem poglavju primerjali stanje leteh.
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2 POJEM BANČNEGA ZAVAROVALNIŠTVA
Strokovna literatura na temo bančnega zavarovalništva je dosegljiva v zelo omejenem
obsegu, kar je predvsem posledica dejstva, da gre za relativno nov pojav, ki ne dosega
bistvenega deleža v odstotku prodaje vseh zavarovanj. Kot vidnejše avtorje na področju
bančnega zavarovalništva Fiordelisi in Ricci (2012, str. 170–173) med drugimi navajata
naslednje avtorje:
1. Verweire (1999) – profitabilnost finančnih konglomeratov je višja kot profitabilnost
njihovih specializiranih tekmecev, ne glede na to, da le-ti delujejo na višji ravni.
2. Nurrullah, Staikouras (2008) – kombinacija bančnega in zavarovalniškega
posredništva izboljšuje profitabilnost, pri tem pa ne vpliva na tveganje.
3. Okeahalam (2008) – bančno zavarovalništvo znižuje cene paketnih finančnih
produktov.
4. Van Lelyveld in Knot (2009) – velikost, tveganje in poznavanje poslovnega modela
finančnega konglomerata so dejavniki možnega popusta.
5. Chen in drugi (2009) – z bančnim zavarovalništvom so direktno povezani:
zmanjšanje tveganja, velikost banke, učinkovitost, tekmovalnost ter profitabilnost.
6. Lorent (2010) – v državah, kjer je profitabilnost bank višja, tveganje pa nižje, je
uporaba življenjskih zavarovanj nižja.
Vsekakor pa pomemben prispevek na področju bančnega zavarovalništva predstavljata
tudi zgoraj omenjena avtorja Fiordelisi in Ricci, ki v delu »Bancassurance in Europe: Past,
Present and Future« podajata strjen prikaz proučevanega področja.
V nadaljevanju bomo v teoretičnem delu naloge predstavili ozadje bančnega
zavarovalništva, njegovo zgodovino, prednosti in slabosti ter oblike povezav med bankami
in zavarovalnicami.

2.1

OPREDELITEV POJMA

Bančno zavarovalništvo je dogovor med banko in zavarovalnico, ki zavarovalnici omogoča
prodajo zavarovalnih produktov strankam banke. Dogovor je lahko donosen za obe strani:
za banko je prodaja zavarovalniških produktov dodatni prihodek, zavarovalnice pa razširijo
svojo mrežo strank, brez da bi pri tem morale povečati svojo prodajno moč ali plačevati
provizijo agentom in zastopnikom (Investopedia, 2019).
Prva uporaba pojma bančno zavarovalništvo je bila v Franciji, kjer se je sodelovanje bank in
zavarovalnic pričelo bolj zgodaj kot v ostalih evropskih državah. V začetku je pojem bančno
zavarovalništvo označeval enostavno distribucijo zavarovalniških produktov v
poslovalnicah bank, danes pa označuje vse vrste razmerij med bankami in zavarovalnicami.
3

Danes je bančno zavarovalništvo eden pomembnejših trendov v evoluciji modernega
evropskega bančništva (Fiordelisi & Ricci, 2012, str. 5–6).
Gonulal, Goulder in Lester (2012, str. 8–9) navajajo, da je bančno zavarovalništvo razvojni
kanal, pri katerem je prodajni model dokaj enostaven: z vidika banke je prodaja
zavarovalniških produktov samo ena izmed štirih glavnih prodajnih možnosti (kreditni
produkti, depozitni produkti, zavarovalniški in investicijski produkti). Bančno
zavarovalništvo tako definirajo kot proces uporabe bančnih poslovalnic, prodajne mreže in
odnosov s strankami za razvoj prodaje zavarovalniških produktov.
Kramar in Vičič (2004, str. 12–13) opredeljujeta bančno zavarovalništvo kot kompleksno
dejavnost, ki je dobro poznana na razvitih trgih kapitala. Trženje bančnih in zavarovalniških
produktov ali njihovih kombinacij preko banke in njenih tržnih poti je minimalni kriterij oz.
osnovna definicija bančnega zavarovalništva. Gre lahko za izvedbo celotnega procesa v
poslovalnici ali zgolj usmerjanje strank k prodajalcem zavarovalniških storitev. V
poslovalnici te aktivnosti velikokrat izvajajo izključno za to usposobljeni prodajalci.
Za razvoj bančnega zavarovalništva so ključni dejavniki (SwissRe, 2007, str. 6–7):
 Ugodno zakonodajno okolje.
 Kompleksnost produktov – višja stopnja bančnega zavarovalništva v državah, kjer je
tendenca k enostavnim produktov, ki so sorodni bančnim produktom.
 Pozitivna davčna obravnava.
 Prisotnost alternativnih prodajnih kanalov.
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V preglednici so prikazane lastnosti različnih modelov bančnega zavarovalništva, kot jih
opredeljuje Swiss Re Economic Research & Consulting (Swiss Re, 2007, str. 6).
Tabela 1: Lastnosti modelov bančnega zavarovalništva
Lastnost

Različice

Lastništvo

samostojno delovanje
skupno podjetje
hčerinsko podjetje

Prodajno mesto

zavarovalni agenti so locirani v bančnih poslovalnicah
banka deluje kot licenčni posrednik
bančni zaposleni so kvalificirani zavarovalni agenti
prodaja preko mešanih kanalov (npr. poslovalnice, direktna pošta,
internet …)

Produkti

enostavni produkti, prodani na oportunistični bazi
enostavni produkti, ki so vezani na obstoječo bančno ponudbo (kot
npr. zavarovanje kreditojemalcev)
svetovalni produkti, prilagojeni potrebam strank
integrirani finančni produkti, usmerjeni k življenjskemu ciklu oz.
ključnim aktivnostim potrošnika

Baza strank

omejena souporaba bančne baze strank
banka aktivno souporablja podatkovno bazo z zavarovalnim
partnerjem oz. partnerji

Ponudnik produktov

produkti so osnovani s strani bančnega zavarovalničarja
banka je odgovorna izključno za distribucijo, dobava produktov s
strani enega (ekskluzivni dogovor) ali več dobaviteljev

Administracija polic

s strani zavarovalnice
s strani bančnih zavarovalniških podružnic
s strani zunanjega (tretjega) partnerja
Vir: Swiss Re (2007, str. 6)

Bančni in zavarovalniški sektor po svetu sta se v okolju spreminjajoče ekonomije, polne
izzivov, bliskovito razvila. Rezultat spajanja globalnih finančnih trgov, razvoja novih
tehnologij ter univerzalnost bančnih industrij s širitvijo nebančnih aktivnosti, so v
svetovnem merilu povzročili nov distribucijski kanal na področju zavarovalništva
(Alavudeen & Rosa, 2015, str. 10).
Nurullah in Staikouras (2008, str. 159) opredeljujeta bančno zavarovalništvo v
najosnovnejši obliki kot distribucijo zavarovalniških produktov preko obstoječih
distribucijskih kanalov. Rezultat je bančna korporacija, ki strankam ponuja bančne,
zavarovalniške, posojilne in investicijske produkte.

5

Teunissen (2008, str. 412) kot razloge za razvoj navaja: želja zavarovalnic za umik od drage
prodaje preko agencijske distribucije, proces deregulacije ter močen interes bank po
povečanju dohodka.
Glede na raznolikost razpoložljivih strategij, ne obstaja standardni model bančnega
zavarovalništva. V skladu s tem obstaja vrsta možnih definicij tega fenomena (ibidem, str.
159).
Z namenom, da ohranimo rastoči posel in »win-win« situacijo tako za banko kot
zavarovalnico, mora biti kombinacija produktov stalno revidirana v luči potreb strank in
razvoja finančnega trga. To bo implementiralo obdobno spremembo cen in konstantno
iskanje najbolj fleksibilne in spremenljive oblike sodelovanja (Oaca, 2012, str. 65).
Študija Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (2001, str. 9–14) navaja naslednje
skupine produktov, ki so predmet ponudbe bančnega zavarovalništva:
 Finančni in odplačilni produkti – koncept skupine produktov je enostaven: finančno
institucijo, ki je dajalec posojila posameznikom, skrbi zaradi morebitne smrti
posojilojemalca ali njegove nezmožnosti za poplačilo dolga in posledično tveganje
ugleda banke zaradi morebitne izterjave dolga. Prav tako pa posojilojemalca skrbi
zaradi morebitnih neodplačanih dolgov zaradi smrti ali trajne invalidnosti in
prepustitev teh dolgov svojcem. Tovrstni produkti tako zadovoljijo obe strani,
najbolj znani med njimi so: kreditno zavarovanje, zavarovanje dovoljenih
prekoračitev.
 Depozitni produkti – gre za produkte, osnovane za imetnike depozitov, pri čemer
med bolj pogostimi omenimo: zavarovanje depozitarjev, zavarovanje varčevalnega
cilja (ki ga lahko sklene stranka ali banka), čisti investicijski produkti.
 Enostavni standardizirani paketni produkti – običajno gre za skupinske police, ki
kombinirajo kritja, pri čemer so stroški za stranko praviloma manjši, kot če bi jih leta kupila ločeno. Ti produkti se običajno prodajajo na bančnih okencih, zaradi česar
morajo biti enostavni.
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2.2

ZGODOVINA

Kombinacija bančnih in zavarovalniških aktivnosti se je iz relativno primitivnih oblik
distribucije, preko poslovnih kombinacij in prevzemov, razvila v kompleksne oblike
poslovnih integracij (DBRS, 2006, v Fiordelisi & Ricci, 2012, str. 16–17). Na ta razvojni proces
so vplivali številni faktorji, kot so regulatorne omejitve, lastnosti bančne in zavarovalniške
dejavnosti, razlike med državami (ibidem, str. 16–17).
Slika 1: Razvoj bančnega zavarovalništva
1980

Produkti

1990

krepitev
bančništva

varčevalni
širitev ponudbe: čisti
produkti kot življ. življenjski in kompleksni
zavarovanja
finančni produkti
bančništva
Vir: Genetay & Molyneux
(1998, str. 10)

Genetay in Molyneux (1998, str. 10–12) povzemata razvojni model bančnega
zavarovalništva po Daniel (1995), ki temelji na francoskem modelu. Razvoj bančnega
zavarovalništva je razdeljen na tri obdobja:
1. Obdobje – do leta 1980
Banke so prodajale zavarovalniške produkte (garancije) kot razširitev bančnih
aktivnosti. Gre za obdobje, ko so bili zavarovalniški produkti relativno osnovni, kljub
temu so omogočali progresivno spoznavanje s konceptom zavarovanj. To obdobje
Daniel označuje kot »učno izkušnjo« za banko in njene prodajalce.
2. Obdobje – od leta 1980 do približno 1990
Ponudba temelji na varčevalnih produktih z davčnimi ugodnostmi, vezanimi na
življenjska zavarovanja. To obdobje, z začetkom razvoja diverzificiranih finančnih
produktov s strani bank, je dejansko pravi začetek bančnega zavarovalništva.
3. Obdobje – od okrog leta 1990
Velja za ključno obdobje v razvoju bančnega zavarovalništva. Banke so izkoriščale
sinergije, pričeli so z inoviranjem, z odmikom od zelo osnovnih produktov, ki so jih
ponujali do takrat, k produktom, ki so bili odraz potreb kupcev. Ponudba
zavarovalniških produktov s strani bank postane raznolika ne samo z vidika
življenjskih pač pa vseh zavarovalniških produktov.
Bančno zavarovalništvo je postalo pomemben distribucijski kanal mnogih zavarovalniških
trgov po svetu. Njegova prisotnost je najbolj izrazita na trgih (južne) Evrope, razširilo pa se
je tudi na druge regije, predvsem na razvijajoče se trge. Glede na okoliščine, značilne za
posamezne države, se bančno zavarovalništvo po svetu niti ne razvija niti ne ohranja z
enakomernim tempom (Teunissen 2008, str. 410–411).
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Bančno zavarovalništvo je v Severni Ameriki dovoljeno šele od leta 1999 s podpisom
Gramm-Leach-Billey akta. Kot razlog za nizki interes bank za bančno zavarovalništvo
navajajo nizki dobiček zavarovalniških produktov glede na bančne produkte ter navajenost
potrošnikov na zavarovalne agente ali celo neznanje o obstoju prodaje zavarovanj preko
bank. Bančno zavarovalništvo v Severni Ameriki ni doživelo bistvene razširjenosti (ibidem,
str. 412).
Ugodni makroekonomski in davčni pogoji, finančna liberalizacija ter vstop tujih
zavarovalnih družb z uspešnimi izkušnjami iz drugih trgov so razlog za uspešno rast
bančnega zavarovalništva v Latinski Ameriki (ibidem, str. 412).
Kljub uspehu koncepta bančnega zavarovalništva v Evropi gre za dokaj nov pojav v azijskih
državah, kjer se pojavlja šele od leta 2002 (Wu, 2008, str. 207).

2.3

PRAVNA PODLAGA

Pravna podlaga je eden ključnih dejavnikov dosedanjega in tudi prihodnjega obstoja ter
razvoja bančnega zavarovalništva. V nadaljevanju bomo predstavili osnove pravnega
okvirja, ki zadeva področje bančnega zavarovalništva, dotaknili se bomo tudi področja
pravnega reda v Sloveniji.
Podporno regulatorno okolje je ključnega pomena za uspešen razvoj bančnega
zavarovalništva. Predpogoja za uspeh sta liberalna zakonodaja na področju lastništva
zavarovalnic s strani bank ter prodaja zavarovalniških produktov preko bančne mreže
(Swiss Re, 2007, str. 5).
Razvoj modela bančnega zavarovalništva je bil omogočen z Drugo bančno direktivo
(89/646/EEC). Le-ta je odpravila obstoječe meje med različnimi sektorji storitvene finančne
industrije (Fiordelisi & Ricci, 2012, str. 86).
Bančni in zavarovalniški sektor sta prav tako predmet obravnave Direktive evropskega
sveta 2000/12/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij ter
Direktive 2002/92/EC z dne 9. decembra 2002 o zavarovalnem posredovanju.
Slednja v 3. točki 2. člena določa, da je zavarovalno posredovanje dejavnost uvajanja,
predlaganja ali izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred sklenitvijo zavarovalnih pogodb,
ali dejavnosti sklepanja teh pogodb, ali pomoč pri vodenju in izvajanju teh pogodb, zlasti v
primeru zahtevkov, v kolikor te dejavnosti ne izvaja zavarovalnica oz. uslužbenec
zavarovalnice pod njenim okriljem (Uradni list Evropske unije, letnik 9/3). Navedenim
direktivam sledi Direktiva 2016/97/EU, ki jo bomo kot aktualno direktivo v nadaljevanju
podrobneje predstavili v samostojnem podpoglavju.
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V Združenih državah Amerike in Kanadi je vzrok za slab odziv trga na bančno zavarovalništvo
zakonodaja. Leta 1999 je akt Gramm-Leach-Bliley odpravil ovire za banke pri prodaji
zavarovalniških produktov, ki so bile v veljavi od akta Glass-Steagall leta 1933 (Gonulal,
Goulder & Lester, 2012, str. 10).
Tako Druga bančna direktiva z amandmaji kot Gramm-Leach-Bliley akt sta omogočila
formacijo finančnih holdingov, ki lahko ponujajo širok nabor finančnih aktivnosti, vključno
s prodajo zavarovalniških produktov (Fields, Fraser & Kolari, 2007, str. 3648).
V nadaljevanju bomo predstavili osnovne opredelitve Direktive 2016/97/EU ter
zakonodajno podlago za bančno zavarovalništvo v Sloveniji.

2.3.1 Direktiva 2016/97/EU
Nadgradnja direktive 2002/92/EC je Direktiva 2016/97/EU z dne 20. januarja 2016 o
distribuciji zavarovalnih produktov. Direktiva govori o izboljšanju načina prodaje
zavarovalnih produktov, ki bi prinesel dejanske koristi potrošnikom in malim vlagateljem v
EU (EU-Lex, 2018).
Malešič (2018, str. 8–14) navaja ključne spremembe v direktivi z vplivom na poslovanje
bank, ki med finančnimi storitvami izvajajo tudi distribucijo zavarovanj:
1. Nadzor nad produkti in ureditev upravljanja distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnice in distributerji kateregakoli zavarovalnega produkta morajo pred
začetkom trženja ali distribucije strankam vzdrževati in izvajati posebne postopke
za odobritev vsakega zavarovalniškega produkta, opredelitev njegove vsebine in
morebitne pomembne prilagoditve. To za banko pomeni dodatne stroške
poslovanja in administracijo.
Proizvajalec produktov mora posredovati, distributer pa pridobiti vse bistvene
informacije o produktu, postopku njegove odobritve, ciljnem trgu ter skupini
potrošnikov, kateri produkt ni namenjen. Distributer mora poznati tudi druge
relevantne informacije (značilnosti produkta, tveganja in stroške ...), katerih
nepoznavanje in nepravočasno obvladovanje bi lahko vodilo ali v nepravilno
prodajo (t. i. miss-sell) ali v razvoj slabe prodajne prakse ali povzročilo navzkrižje
interesov v škodo potrošnika.
2. Transparentnost
Uvedba standardiziranega obrazca, t. i. dokumenta z informacijami o zavarovalnem
produktu, ki zagotavlja večjo transparentnost, primerljivost in lažje razumevanje
značilnosti neživljenjskih zavarovanj. Dokument pripravi zavarovalnica, banka pa
mora zagotoviti, da ga stranka prejme pred sklenitvijo pogodbe.

9

Z namenom, da se stranki omogoči sprejem informirane odločitve tudi za življenjska
zavarovanja, je strankam treba pred sklenitvijo pogodbe pravočasno zagotoviti
relevantne informacije o zavarovalnem produktu.
3. Spodbude
Direktiva določa ter omejuje področje dajanja in prejemanja spodbud, kar ureja
dualno: splošna ureditev se nanaša na distribucijo vseh zavarovalnih produktov,
specialna ureditev pa izključno na distribucijo naložbenih zavarovalnih produktov.
Banke ne smejo sklepati dogovorov glede plačila, prodajnih ciljev ali drugih
dogovorov, ki bi njih ali njihove zaposlene spodbujali, da stranki ne ponudijo
zavarovalnega produkta, ki bi najbolje zadovoljil potrebe stranke.
Specialna ureditev določa, da distributerjem ni prepovedano prejemati spodbude
za trženje naložbenih zavarovalnih produktov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
spodbude ne smejo imeti negativnega vpliva na kakovost storitve in ne smejo
vplivati na obveznost distributerja, da ravna v skladu z interesi stranke – pošteno,
pravično in profesionalno; stranki je treba pravočasno razkriti potencialno
navzkrižje interesov.
4. Paketna (navzkrižna) prodaja
Direktiva regulira navzkrižno prodajo glede na to, ali zavarovanje v paketu storitev
nastopa kot glavni ali pomožni produkt, ter subsidiarno glede na specialno ureditev
v drugih aktih Evropske Unije.
Če zavarovalni produkt v paketu predstavlja glavni produkt ter se trži skupaj s
pomožnim nezavarovalnim produktom, mora biti stranka s strani banke obveščena,
ali je možno kupiti obe komponenti ločeno ter v tem primeru zagotoviti opis
komponent, ločen prikaz stroškov in plačila za vsako komponento. Odločitev banke
je, ali bo strankam omogočila zgolj skupen ali tudi ločen nakup.
5. Svetovanje
Distributerji morajo pri ugotavljanju potreb in zahtev stranke pred sklenitvijo
kakršnekoli zavarovalne pogodbe zavzeti aktivno vlogo z zastavljanjem primernih
vprašanj ter na podlagi prejetih informacij opredeliti zahteve in potrebe stranke. V
skladu z objektivno podanimi informacijami o zavarovalnem produktu morajo
stranki omogočiti sprejem informirane odločitve.
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2.3.2 Pravna podlaga v Sloveniji
Ključna zakonska akta, ki urejata področje bančništva in zavarovalništva v Sloveniji, sta:
 Zakon o bančništvu (ZBan-2, UL RS, št. 99/2010),
 Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1, UL RS, št. 93/2015).
V nadaljevanju se bomo omejili zgolj na tiste določbe zakonov, ki se nanašajo na področje
bančnega zavarovalništva.
ZBan-2 med drugim opredeljuje:
 1. odstavek 6. člena: med dodatne finančne storitve med drugim sodijo tudi
posredovanje zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
 2. odstavek 6. člena: med druge finančne storitve med drugim štejejo tudi
opravljanje zavarovalnih in pozavarovalnih poslov in zavarovalno zastopništvo po
zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
 103. člen: za opravljanje dodatnih finančnih storitev mora banka izpolnjevati
zakonsko predpisane pogoje ter pridobiti dovoljenje Banke Slovenije.
 5. odstavek 104. člena: Banka Slovenije ob izdaji dovoljenja navede storitve, za
katere se dovoljenje izdaja.
ZZavar-1 med drugim opredeljuje:
 1. odstavek 558. člena: storitve zavarovalnega zastopanja oz. posredovanja lahko
opravlja samo zavarovalna zastopniška oz. posredniška družba, po predhodni
pridobitvi dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oz.
posredovanja.
 5. odstavek 558. člena: dejavnost zavarovalnega posredovanja lahko opravljajo
banke, ki so za to pridobile dovoljenje Banke Slovenije. Banka Slovenije izda
dovoljenje na podlagi predhodnega mnenja Agencije za zavarovalni nadzor.
 1. odstavek 558. člena: nazor nad bankami opravlja Agencija za zavarovalni nadzor
v sodelovanju z Banko Slovenije.
 5. odstavek 551. člena: posredniška družba je dolžna zavarovati poklicno
odgovornost.
 1. odstavek 569. člena: pred vpisom ustanovitve/spremembe dejavnosti mora
zavarovalna zastopniška oz. posredniška družba pridobiti dovoljenje Agencije za
zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma
posredovanja.


1. odstavek 561. člena: samo fizične osebe, ki imajo dovoljenje Agencije za
zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oz.
posredovanja, lahko pri banki samostojno opravljajo posle zavarovalnega
zastopanja oz. posredovanja.
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Osnova Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje nadzora nad subjekti na trgu je načrt,
zasnovan na tveganjih. Predmet rednega pregleda so podatki in informacije, ki so del
rednega poročanja subjektov pod njeno pristojnostjo. Pri načrtovanju nadzora med drugim
upoštevajo tudi naslednje kriterije: odstopanje od pravočasnosti, popolnosti, pravilnosti
poročanja ter časovna oddaljenost od zadnjega pregleda, trenutne razmere na trgu,
negativen vpliv zaznanih praks na potrošnike, razpoložljivost virov (Toman Pfajfar, 2016,
str. 10).
Predmet letnega nadzora Agencije za zavarovalni nadzor so v skladu s 563. členom ZZavar1 tudi banke, ki opravljajo dejavnosti zavarovalnega posredovanja. Agencija opravi nadzor
v sodelovanju z Banko Slovenije (ibidem, str. 10).

2.4

PREDNOSTI IN SLABOSTI BANČNEGA ZAVAROVALNIŠTVA

Prednosti in slabosti bančnega zavarovalništva bomo predstavili z vidika vseh udeležencev
procesa: vidika banke, vidika zavarovalnice in vidika stranke.
Kljub temu, da se bančno zavarovalništvo praviloma začne kot ideja o izkoriščanju skupnih
prodajnih poti, se mora nadgraditi ter izkoriščati celotno moč integrirane bančne skupine,
s čimer maksimira vrednost povezanih in združenih aktivnosti (Kramar & Vičič, 2004, str.
13).
Čeprav se je s prednostmi bančnega zavarovalništva ukvarjalo več avtorjev, pa v literaturi
nismo zasledili navedbe slabosti tega pojava. Tako smo slabosti pripravili na osnovi lastnega
poznavanja področja.
Prednosti bank v bančnem zavarovalništvu oz. razlogi za vstop v skupno povezavo med
banko in zavarovalnico (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 2001, str. 5–7):
 Povečanje administrativnih in marketinških stroškov je posledica intenzivne
konkurence med bankami in padanja obrestnih marž, posledica česar je omejitev
profitnih marž tradicionalnih bančnih produktov. Cilj novih produktov je, da
bistveno povečajo tako dobičkonosnost kot produktivnost.
 Finančne koristi se lahko izkazujejo na različne načine: povečan dobiček (provizija
in/ali dobiček iz poslovanja), fiksni stroški banke se zmanjšajo na račun
zavarovalniških produktov, povečanje ponudbe je priložnost za povečanje
produktivnosti delavcev.
 Naložbene preference strank se od klasičnih, manj donosnih, depozitnih produktov
usmerjajo k zavarovalniškim in investicijskih produktom, ki so za banko donosnejši.
 Z dodatno ponudbo bančnozavarovalniških produktov banke efektivneje izrabljajo
tako bančne poslovalnice kot zaposlene.
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 Prednost banke pri prodaji so razpoložljivi podatki o finančnem in socialnem statusu
stranke, kar je pomemben podatek za opredelitev potreb stranke ter prodajo novih
produktov in storitev.
 Ponudba bančnozavarovalniških storitev je za stranko lahko zanimivejša kot
tradicionalno ločena ponudba.
 Upravljane odnosov s strankami je ključna strategija organizacije, namen katere je
krepitev lojalnosti strank. Lojalnost stranke (število produktov stranke in
verjetnostjo, da stranka zamenja banko) je višja, če je stranka na banki sklenila tudi
druge finančne storitve.
 Priložnost za banke so tudi prihodnji pritiski na pokojninski sistem kot posledica
povečanja življenjske dobe in zmanjševanja števila rojstev. V povezavi s tem se
pričakuje povečana potreba po razmeram prilagojenih produktih.
 Banke s svojimi strankami ohranjajo dolgoročne odnose, pri čemer so jim v pomoč
tudi dolgoročni zavarovalniški produkti (kot produkti življenjskih zavarovanj).
Bančno zavarovalništvo finančnim organizacijam omogoča, da s ponudbo široke palete
sodobnih produktov, pokrivajo potrebe strank v njenem celotnem življenjskem ciklu ter ji
ponudijo primerno storitev upravljanja s premoženjem, kar posledično pomeni doseganje
večje zvestobe in navezanosti strank. To je pomembno zaradi ustvarjanja novih virov
prihodkov, kakor tudi zadržanja obstoječih (Kramar & Vičič 2004, str. 13).
Nadalje Kramar in Vičič navajata, da so največja prednost bank njihova baza strank, želja po
navzkrižni prodaji ter učinkovit in integriran delovni proces (ibidem, str. 13).
Slabosti za banko predstavljajo predvsem visoki začetni stroški (stroški pridobivanja licenc
za zavarovalne posrednike idr.). Slabost predstavlja tudi širitev obsega potrebnega znanja
bančnih delavcev, pri čemer je možnost specializacije na posamezne produkte manjša.
Prednosti za zavarovalnico (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 2001, str. 8):
 V preteklosti nedosegljiva baza bančnih strank je za zavarovalnico nova prodajna
priložnost, kar je posledica razlogov:
o geografski: stranke banke so dosegljive na območju, kjer zavarovalnica ni
prisotna ali je omejeno prisotna,
o demografski: baza strank banke se lahko po karakteristikah zelo razlikuje od
predhodne baze strank zavarovalnice.
 Večji nabor produktov (vključno z bančnimi produkti), s katerimi želijo pritegniti
tako obstoječe kot nove zavarovance, je za zavarovalnico nova prodajna priložnost.
 Bančno zavarovalništvo lahko zavarovalnici omogoči, da ponudi produkte, katerih
ponudba ni mogoča preko običajnih prodajnih kanalov zavarovalnice.
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 Ekonomija obsega pri administrativnih stroških, posledica česar je izboljšanje
dobičkonosnosti in večja konkurenčnost produktov z nižjo maržo pri cenovni politiki
bodočih produktov.
Tako z vidika banke kot vidika zavarovalnice je prednost tudi priložnost za učenje in
možnost za izboljšanje poslovanja. Obe strani sta izpostavljeni značilnostim druge strani:
stil vodenja, cilji, merila ter pritiski, ki se izvajajo in katerim so lahko podvrženi. Korist
nastane, ko lahko organizacija implementira spremembe kot rezultat »učnega« procesa
(ibidem, str. 8).
Slabosti za zavarovalnico predstavlja predvsem tveganje ugleda, v kolikor bi s strani banke
prišlo do slabega poznavanja produktov oz. napačne interpretacije do stranke.
Stranke zanima bančnozavarovalniški pristop banke, saj ji je s tem omogočeno, da na enem
mestu kupi vse storitve, ki se nanašajo na ravnanje z njenimi finančnimi potrebami, kar
imenujemo »one-stop-shop«. Stranka od banke oz. njenega delavca pričakuje, da ji z
dobrim nasvetom predstavi vse možnosti in produkte, vezane na upravljanje premoženja
(krediti in depoziti, delniški produkti, zavarovalniški produkti) (Kramar & Vičič 2004, str. 13).
Slabost za stranko je predvsem slabše poznavanje zavarovalniških produktov s strani
bančnih delavcev in posledično slabša kakovost storitev v primerjavi s ponudbo
specializiranih zavarovalniških delavcev.
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3 POVEZOVANJE BANK IN ZAVAROVALNIC
Kot smo predhodno že navedli, je proces razvoja bančnega zavarovalništva prešel od
primitivnih oblik povezovanja do kompleksnih poslovnih integracij (DBRS, 2006, v
Fioderlissi & Ricci, 2012, str. 16–17). Prisotnost kompleksnih in integriranih modelov ne
izključuje enostavnih predhodnih modelov. Oblike povezav bank in zavarovalnic ter njihov
uspeh so odvisni od naslednjih dejavnikov vključenih podjetij: institucionalnih in
ekonomskih okvirjev, vrste poslovnih dejavnikov in ciljev (Dierick, 2004, v Fioderlissi & Ricci,
2012, str. 17).
Kot navaja Davis (2007, v Fioderlissi & Ricci, 2012, str. 17), sta odstotek finančnega
lastništva in nivo integracije s strateškega in upravljavskega vidika ključna dejavnika, ki
določata obliko sodelovanja.
Oblike povezav bank in zavarovalnic pod skupnim nazivom bančno zavarovalništvo se
pojavljajo v različnih oblikah. V nadaljevanju bomo povzeli razlago po avtorjih Fiordelissi in
Ricci, ki v delu Bancassurance in Europe: Past, Present and Future povzemata tri ključne
oblike povezav.

3.1

DOGOVOR O NAVZKRIŽNI PRODAJI

Banke v svoji poslovni mreži v imenu ene ali več zavarovalnic prodajajo zavarovalne
produkte. Banka in zavarovalnica ne osnujeta novega podjetja. Dobičkonosnost in tveganja,
vezana na zavarovalniški obseg, se izkazujejo v celoti v bilanci zavarovalnice. Banka ne
poseduje deleža v zavarovalnici in za svoje delo prejema provizijo (Fiordelisi & Ricci, 2012,
str. 18).
Prednosti modela (ibidem, str. 18–19):
 Je preprost in reverzibilen.
 V lastniški strukturi ali organizacijskem modelu vključenih podjetij ne pride do
sprememb, saj le-ta ostanejo popolnoma samostojna.
 Hiter in poceni zagon, v kolikor fiksne stroške prevzamejo obstoječe pravne osebe.
 Ni posledic pri alokaciji ekonomskega in regulatornega kapitala.
Slabosti modela (ibidem, str. 19):
 V primeru odsotnosti koordinacije med vodstvom obeh podjetij (banke in
zavarovalnice) se lahko pojavi konflikt interesov med bančnimi in zavarovalniškimi
produkti, ki si delijo isti distribucijski kanal.
 Stopnja prepoznavanja znamke s strani kupcev je nizka.
 Banke ponujajo samo enostavne in standardizirane zavarovalniške produkte, ki ne
zahtevajo visoko specializiranih svetovalnih storitev.
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Modela se običajno poslužujejo banke, ki zavarovalniške produkte ponujajo prvič ali manjše
institucije brez potrebnih resursov in brez znanja za razvoj samostojnega modela bančnega
zavarovalništva (ibidem, str. 19).

3.2

SODELOVANJE NEODVISNIH PARTNERJEV

Sodelovanje neodvisnih partnerjev, ki je realizirano s strateškimi povezavami, je pogosto
podprto z navzkrižnim lastništvom manjšinskih deležev ali s skupnim podjetjem. Slednje je
močnejša oblika kooperacije, z ustanovitvijo nove pravne osebe, namenjene zagotavljanju
bančnega zavarovalništva. Tako se zagotovi strateško partnerstvo, ki ohranja neodvisnost
med partnerjema, hkrati pa izkorišča sposobnosti in uveljavlja specializacije vsakega
udeleženca: odgovornost zavarovalnic je dizajn produkta, medtem ko je v domeni banke
distribucija, ki običajno temelji na ekskluzivni ponudbi (Fioderlisi & Ricci, 2012, str. 19).
Skupno podjetje banki plačuje provizijo za distribucijo, dobiček pa ima tudi iz dividend. To
zavezništvo lahko dosega izjemne sinergije, ob upoštevanju: »know-how«, človeškega
kapitala, navzkrižne prodaje in ekonomije obsega, pri čemer je nujno, da oba partnerja
delita enako strategijo in dogovore glede virov (ibidem, str. 19).
Slabosti modela: kanibalizem zaradi tradicionalnih zavarovalniških distribucijskih kanalov
ter zaradi težnje banke, da doseže večinski delež v podjetju (ibidem, str. 19).
Delež v združenem podjetju je v začetku običajno enak tako za banko kot zavarovalnico.
Pogosto gre za začasno partnerstvo, ki se konča z izstopom enega od obeh udeležencev ali
prodajo podjetja na trgu (ibidem, str. 19).

3.3

NADZOR Z LASTNIŠTVOM

Pri nadzoru z lastništvom so aktivnosti bank in zavarovalnic pod vodstvom skupnega
lastnika. Razlikujemo dve obliki povezav (Fiordelisi & Ricci, 2012, str. 19–20):
1. Banka ustanovi podružnico, katere dejavnost je zavarovalništvo ali pridobi večinski
delež v obstoječi zavarovalnici, prisotni na trgu. Z namenom popolne kontrole nad
posli, je delež lastništva običajno zelo visok, blizu sto odstotkov.
Pravna ločitev je v skladu z zakonskimi omejitvami. Med družbami obstaja močna
integracija strategij in vodstva.
Model banki omogoča uporabo razpoložljivih informacij, oblikovanje produktov,
primernih za dobro poznane stranke in izogibanje možnostim kanibalizma
(Berghendal, 1995).
Običajno si več manjših bank deli skupno zavarovalnico, s sodelovanjem zunanjega
zavarovatelja.
2. Holding družba obvladuje tako banko kot zavarovalnico. Pri tem je nivo integracije
lahko različen: enkratna strategija ali malo truda za koordinacijo dveh aktivnosti.
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4 PRISOTNOST BANČNEGA ZAVAROVALNIŠTVA V SLOVENIJI
Kljub temu, da imata bančništvo in zavarovalništvo dolgoletno tradicijo, je bančno
zavarovalništvo v Sloveniji bolj prisotno šele v zadnjem desetletju.
Delež kanala bančnega zavarovalništva kot odstotek vseh obračunanih premij se povečuje,
kljub temu pa dosedanja raven tega pojava v Sloveniji izkazuje velik potencial za nadaljnji
razvoj.
Banka Slovenije (2019) na svoji spletni strani navaja naslednje banke in hranilnice, ki imajo
po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih ter vzajemno
priznanih in dodatnih finančnih storitev: A Banka d. d., Addiko bank d. d., Banka Intesa
Sanpaolo d. d., Banka Sparkasse d. d., Deželna banka Slovenije d. d., Gorenjska banka d. d.,
Nova Kreditna banka Maribor d. d., Nova Ljubljanska banka d. d., Sberbank banka d. d., SID
– slovenska izvozna in razvojna banka d. d., SKB banka d. d., UniCredit banka Slovenija d.
d., Delavska hranilnica d. d., Hranilnica LON d. d., in Primorska hranilnica Vipava d. d.
Banka Slovenije na svoji strani prav tako navaja kreditne institucije, ki so podružnice bank
držav Evropskega gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji in seznam bank držav
Evropskega gospodarskega prostora, ki so notificirale opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji.
Poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2018 (2019, str. 11) navaja, da so konec leta
2018 na slovenskem zavarovalnem trgu delovali naslednji subjekti, katerih nadzorni organ
je Agencija za zavarovalni nadzor: 13 zavarovalnic in 2 pozavarovalnici ter 445 zavarovalnozastopniških družb in 86 zavarovalno-posredniških družb.
Na slovenskem zavarovalnem trgu deluje še 7 podružnic zavarovalnic držav članic EU, v letu
2018 je bilo registriranih 777 zavarovalnic držav članic EU za neposredno opravljanje
zavarovalnih poslov (ibidem, str. 11).
Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) na svoji spletni strani navaja naslednje zavarovalne
subjekte s sedežem v Sloveniji:
 Pozavarovalnice: Pozavarovalnica Sava d. d., Pozavarovalnica Triglav Re d. d.
 Zavarovalnice: Adriatic Slovenica zavarovalna družba d. d., CDA 40 zavarovalnica d.
d., Coface PKZ zavarovalnica d. d., Generali zavarovalnica d. d., Grawe zavarovalnica
d. d., Merkur zavarovalnica d. d., Modra zavarovalnica d. d., NLB Vita d. d., Prva
osebna zavarovalnica d. d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d. d., Vzajemna
zdravstvena zavarovalnica d. v. z., Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d.,
Zavarovalnica Triglav d. d.
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4.1

STANJE NA SLOVENSKEM ZAVAROVALNEM TRGU

V nadaljevanju bomo predstavili stanje na slovenskem zavarovalnem trgu v letu 2018.
Poročilo Agencije za zavarovalni nadzor (2019, str. 11) navaja, da glede na osnovno obliko
zavarovanj tri zavarovalnice posredujejo samo življenjska zavarovanja, štiri samo
premoženjska zavarovanja, šest zavarovalnic posreduje tako življenjska kot premoženjska
zavarovanja.
Grafikon 1: Obračunana bruto premija v milijon EUR glede na osnovne oblike zavarovanj
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Vir: Poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2018 (2019, str. 23)

Grafikon 1 nam prikazuje višino obračunane bruto premije glede na osnovne oblike
zavarovanj v letih 2017 in 2018. Višina obračunanih bruto premij se je v letu 2018 glede na
predhodno leto povečala za 5,7 %, porast je zaznan v obeh kategorijah, pri premoženjskih
zavarovanjih za 6,3 %, pri življenjskih zavarovanjih za 3,9 %.
Glede na osnovne oblike zavarovanj večinski delež, 76 %, dosegajo premoženjska
zavarovanja.
Iz tabele 2 sta razvidna višina in delež bruto obračunane premije premoženjskih zavarovanj
v letu 2018, glede na vrsto zavarovanja. Najvišji delež pripada kategoriji zavarovanja za
stroške zdravljenja, in sicer skoraj tretjina celotne obračunane premije.
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Tabela 2: Delež obračunane bruto premije premoženjskih zavarovanj v letu 2018 glede na vrsto
zavarovanja
Vrsta zavarovanja
Zavarovanje za stroške zdravljenja
Druga zavarovanja motornih vozil
Požarno in drugo škodno zavarovanje
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
Zavarovanje izpada dohodka
Ostala premoženjska zavarovanja
Skupaj premoženjska zavarovanja

Višina bruto premije v mio EUR
539,2
280,3
254,8
242,5
152,2
171,4
1640,4

Odstotek
32,87 %
17,09 %
15,53 %
14,78 %
9,28 %
10,45 %
100,00 %

Vir: Poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2018 (2019, str. 23)

Iz tabele 3 sta razvidna višina in delež bruto obračunane premije življenjskih zavarovanj v
letu 2018, glede na vrsto zavarovanja. Najvišji delež pripada kategoriji zavarovanje, vezano
na indeks ali enoto premoženja, in sicer skoraj polovica celotne obračunane premije.
Tabela 3: Delež obračunane bruto premije življenjskih zavarovanj v letu 2018 glede na vrsto
zavarovanja
Vrsta zavarovanja
Zavarovanje, vezano na indeks ali enoto
premoženja
Zavarovanje z udeležbo pri dobičku
Druga življenjska zavarovanja
Zdravstveno zavarovanje
Skupaj življenjska zavarovanja

Višina bruto premije v mio EUR
246,4
191,9
55,3
11,6
505,2

Odstotek
48,77 %
37,98 %
10,95 %
2,30 %
100,00 %

Vir: Poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2018 (2019, str. 23)

Slovenski zavarovalniški trg je močno koncentriran. 76,2 % zavarovalniškega trga
obvladujejo štiri največje zavarovalnice: Zavarovalnica Triglav (29,5 %), Zavarovalnica Sava
(18,4 %), Vzajemna (14,2 %) in Adriatic Slovenica (14,1 %). Glede na predhodno leto so
največje povečanje tržnega deleža izkazale Modra zavarovalnica (0,6 %), Zavarovalnica Sava
(0,4 %) in Triglav zdravstvena zavarovalnica (0,4 %). Zmanjšanje so izkazali Generali, Grawe,
Adriatic Slovenica, Merkur, Zavarovalnica Triglav (Poročilo Agencije za zavarovalni nadzor
za leto 2018 , 2019, str. 25).
Med premoženjskimi zavarovanji, brez zdravstvenih, so največji tržni delež dosegle
Zavarovalnica Triglav (45,5 %), Zavarovalnica Sava (30,2 %) in Adriatic Slovenica zavarovalna
družba (13,0 %) (ibidem, str. 25).
Med življenjskimi zavarovanji prav tako največji tržni delež pripada zavarovalnici Triglav
(29,8 %), sledijo ji NLB Vita (14,8 %), Zavarovalnica Sava (12,9 %) ter Adriatic Slovenica (10,7
%) (ibidem, str. 25).
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V kategoriji zdravstvenih zavarovanj, ki so podobna premoženjskim in življenjskim, največji
tržni delež dosega Vzajemna (43,3 %), sledijo ji Triglav zdravstvena zavarovalnica (20,6 %),
Adriatic Slovenica (18,1 %), Triglav (7,7 %) in Zavarovalnica Sava (6,4 %). Ostale
zavarovalnice imajo tržni delež 1 % ali manj (ibidem, str. 25).
Grafikon 2 prikazuje rast premij v obdobju od 2014 do 2018, pri čemer so podatki zajeti za
članice Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ) in se zato od predhodnih podatkov
Agencije za zavarovalni nadzor nekoliko razlikujejo. Ob koncu leta 2018 je bilo članic SZZ
22. Po ocenah SZZ podatki zajemajo 98,1 % zavarovalnega trga v Sloveniji (Statistični
zavarovalniški bilten, 2019).
Grafikon 2: Višina obračunane premije v milijon EUR v letih 2014 - 2018
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Vir: Povzeto po Statističnem zavarovalniškem biltenu (2019)

Iz grafikona 2 je razvidno, da se obračunane premije celotno obdobje povečujejo, z izjemo
življenjskih zavarovanj v letu 2016, ko je bilo glede na predhodno leto zaznati upad za 2,94
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%. Največji porast tako premoženjskih1 kot življenjskih zavarovanj je zaznan v letu 2018, ko
je porast vseh zavarovanj 7,43 %, premoženjskih 6,47 % in življenjskih 9,67 %.
Statistični zavarovalniški bilten (2019) navaja, da je zavarovalna gostota v Sloveniji v letu
2018 znašala 1.133,00 EUR, v letu 2017 pa 1.055,00 EUR (evropsko povprečje v tem letu je
znašalo 2.013,00 EUR).
Zavarovalna penetracija v letu 2018 je znašala 5,10 %, leto prej pa 5,07 %.

4.2 BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO NA SLOVENSKEM ZAVAROVALNEM
TRGU
Delež bančnega zavarovalništva v celotni obračunani premiji v letu 2018:
 skupaj življenjska in premoženjska zavarovanja: 5,12 %,
 premoženjska zavarovanja: 1,23 %,
 življenjska zavarovanja: 13,94 %.
Grafikon 3 prikazuje gibanje deleža premije bančnega zavarovalništva od leta 2012 do leta
2018 (povzeto po Statističnem zavarovalniškem biltenu, 2019):
 Delež premoženjskih zavarovanj celotno obdobje narašča, in se je leta 2018 glede
na predhodno leto povečal za 3 %, medtem ko se je od leta 2012 do 2018 več kot
podvojil.
 Delež življenjskih zavarovanj je od leta 2012 do 2017 naraščal, medtem ko se je leta
2018 glede na predhodno leto zmanjšal za 0,71 %; celotno povečanje med leti 2012
in 2018 je 81,98 %.
 Skupni delež vseh zavarovanj celotno obdobje narašča, in se je leta 2018 glede na
leto 2017 povečal za 1,39 %, glede na leto 2012 pa za 84,84 %.

Grafikon 3: Delež bančnega zavarovalništva med leti 2012 in 2018

1

Na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja se uporablja izraz neživljenjska zavarovanja. V skladu
s pojasnili je namreč skupina premoženjskih zavarovanj, kot jo opredeljuje Zakon o zavarovalništvu, v
publikaciji poimenovana kot skupina neživljenjskih zavarovanj. Zaradi poenotene terminologije v diplomski
nalogi uporabljamo izraz premoženjska zavarovanja.
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V nadaljevanju (grafikon 4 in grafikon 5) prikazujemo delež posamezne prodajne poti glede
na zavarovalno vrsto, pri čemer smo zajeli samo tiste zavarovalne vrste, pri katerih se pojavi
tudi bančno zavarovalništvo.
Podatki, ki jih prikazuje Statistični zavarovalniški bilten, skupaj zajema tako prodajo preko
bank kot preko pošt. Tako je prikazano tudi v diplomski nalogi.
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Grafikon 4: Delež premije posamezne prodajne poti glede na zavarovalno vrsto za premoženjska
zavarovanja v letu 2018

Vir: Statistični zavarovalniški bilten (2019)
Grafikon 5: Delež premije posamezne prodajne poti glede na zavarovalno vrsto za življenjska
zavarovanja
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Iz tabele 4 so razvidni deleži bančnega zavarovalništva glede na posamezno zavarovalno
vrsto. Kot je razvidno, kar 83,35 % predstavljajo življenjska zavarovanja, med katerimi
najvišji delež dosegajo življenjska zavarovanja, vezana na enote investicijskih skladov (46,86
%), sledijo življenjska zavarovanja (32,07 %).
Med premoženjskimi zavarovanji (skupaj 16,65 %) je največji delež doseglo nezgodno
zavarovanje (4,96 %), sledi pa zdravstveno zavarovanje.
Tabela 4: Delež premije bančnega zavarovalništva glede na zavarovalno vrsto v letu 2018
Zavarovalna vrsta
Premoženjska zavarovanja
Nezgodno zavarovanje
Zdravstveno zavarovanje
Kreditno zavarovanje
Drugo škodno zavarovanje
Zavarovanje požara in elementarnih nesreč
Zavarovanje kopenskih motornih vozil
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil
Zavarovanje različnih finančnih izgub
Splošno zavarovanje odgovornosti
Zavarovanje pomoči
Zavarovanje stroškov postopka
Življenjska zavarovanja

Odstotek
16,65
4,96
3,29
2,02
1,46
1,41
1,32
1,22
0,39
0,32
0,22
0,06
83,35

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov

46,86

Življenjsko zavarovanje
Zavarovanje s kapitalizacijo izplačilo
Skupaj

32,07
4,43
100

Vir: Statistični zavarovalniški bilten (2019)

24

5 PRIMERJAVA SLOVENSKEGA BANČNO ZAVAROVALNIŠKEGA
TRGA
V nadaljevanju povzemamo podatke Insurance Europe (2019), s katerimi bomo predstavili
delež bančnega zavarovalništva v Sloveniji v primerjavi z izbranimi evropskimi državami.
Podatki, ki vključujejo podatke za Slovenijo, se v manjši meri razlikujejo od podatkov
Slovenskega zavarovalnega združenja. Sklepamo, da razlika nastane zaradi kanala poštnih
okenc.
V primerjavo smo zajeli 10 držav, in sicer zraven Slovenije še: Belgijo, Hrvaško, Italijo,
Francijo, Luksemburg, Malto, Španijo, Poljsko in Portugalsko. Navedene države imajo javno
dostopne informacije o stanju bančnega zavarovalništva ter nam dajejo širšo sliko, saj so
med njimi stare in nove članice EU.
Podatki, vključeni v primerjavo, se nanašajo na leto 20172.
Povprečni delež bančnega zavarovalništva za obe skupini zavarovanj, premoženjska in
življenjska, za obravnavane države znaša 34,4 %. Najvišjo vrednost dosega Malta, medtem
ko najnižjo vrednost dosega prav Slovenija, ki je s 5,3 % na zadnjem mestu med
obravnavanimi državami. Delež Slovenije dosega le 15 % povprečja izbranih držav (grafikon
6).

2

Za Slovenijo so zajeti samo podatki za članice Slovenskega zavarovalnega združenja. Kot je navedeno v
poglavju 4.1 to po ocenah SZZ predstavlja 98,1 % trga v Sloveniji.
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Grafikon 6: Delež premije bančnega zavarovalništva v izbranih evropskih državah v letu 2017
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Povprečni delež bančnega zavarovalništva na ravni razpoložljivih podatkov Insurance
Europa, kjer so vključene še nekatere druge države, znaša 32,7 %.
Povprečni delež bančnega zavarovalništva za premoženjska zavarovanja za obravnavane
države znaša 7,2 %. Najvišjo vrednost dosega Portugalska, medtem ko najnižjo vrednost
dosega Luksemburg. Slovenija je z 1,3 % na osmem mestu izmed desetih držav. Delež
Slovenije dosega 18 % povprečja izbranih držav (grafikon 7).
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Grafikon 7: Delež premije bančnega zavarovalništva v izbranih evropskih državah v letu 2017 za
premoženjska zavarovanja
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Vir: Insurance Europe (2019)
Povprečni delež bančnega zavarovalništva na ravni razpoložljivih podatkov Insurance Europa, kjer
so vključene še nekatere druge države, znaša 7,4 %.
Povprečni delež bančnega zavarovalništva za življenjska zavarovanja za obravnavane države znaša
51,3 %. Najvišjo vrednost dosega Malta, medtem ko najnižjo vrednost s 14,7 % dosega prav
Slovenija. Delež Slovenije dosega slabih 29 % povprečja izbranih držav (grafikon 8).
Povprečni delež bančnega zavarovalništva na ravni razpoložljivih podatkov Insurance Europa, kjer
so vključene še nekatere druge države, znaša 49,6 %.
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Grafikon 8: Delež premije bančnega zavarovalništva v izbranih evropskih državah v letu 2017 za
življenjska zavarovanja
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Vir: Insurance Europe (2019)

Iz predstavljenih podatkov je razvidno, da bančno zavarovalništvo v Sloveniji ne dosega
ravno povprečja izbranih držav. Glede na delež bančnega zavarovalništva je delež Slovenije
v primerjavi z izbranimi državi nizek in dosega najslabšo pozicijo v celotni premiji
(premoženjska in življenjska zavarovanja) ter pri življenjskih zavarovanjih.
Delež doseganja povprečne vrednosti obravnavanih držav je najboljši v kategoriji
življenjskih zavarovanj, pri katerih Slovenija dosega 29 % povprečne vrednosti, medtem ko
med premoženjskimi zavarovanji in skupni premiji premoženjskih in življenjskih zavarovanj
dosega manj kot 20 %.
S podatki, ki smo jih predstavili v točki 4.2, smo potrdili Hipotezo 2: Prodaja zavarovanj
preko kanala bančno zavarovalništvo v Sloveniji ne dosega odstotka povprečne prodaje v
primerjavi z naslednjimi državami: Belgija, Hrvaška, Italija, Francija, Luksemburg, Malta,
Španija, Poljska, Portugalska.
Na osnovi predstavljenih podatkov ocenjujemo, da je možnost za razvoj bančnega
zavarovalništva v Sloveniji izjemna, vendar pa tradicionalna prisotnost zavarovalnih
agentov in posrednikov otežuje razvoj bančnega zavarovalništva in bo za uspeh le-tega
potrebna tudi sprememba miselnosti strank ter prilagajanje ponudbe potrebam strank.
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6
PONUDBA BANČNOZAVAROVALNIH PRODUKTOV V
IZBRANIH BANKAH
Kot smo prikazali v poglavju 4, je bančno zavarovalništvo v Sloveniji prisotno in se delež letega povečuje. Kljub temu, da Slovenija ne dosega povprečja izbranih držav, je pojav
prisoten v vseh bankah, ki jih obravnavamo v nadaljevanju.
Bančno zavarovalništvo je tako del ponudbe naslednjih, naključno izbranih bank: Nove
ljubljanske banke d. d., A banke d. d., Nove kreditne banke Maribor d. d., Addiko banke d.
d. in UniCredit banke d. d. V raziskavo smo zajeli tri največje banke na slovenskem bančnem
trgu ter dve manjši.
Na kratko bomo predstavili posamezne produkte, ki so predmet ponudbe
bančnozavarovalniških storitev.

6.1

PONUDBA NOVE LJUBLJANSKE BANKE D. D.3

Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB) je delniška družba s sedežem
v Ljubljani. V svoji poslovni mreži v Sloveniji ima 104 poslovalnice.
Nova Ljubljanska banka je del NLB skupine, ki je največja bančna in finančna skupina v
Sloveniji. Skupina obsega glavno družbo v Sloveniji NLB, šest odvisnih bank v jugovzhodni
Evropi, več družb, ki opravljajo pomožne storitve, in omejeno število nestrateških odvisnih
družb, ki so v postopku nadzorovanega zapiranja.
NLB v svoji poslovni mreži ponuja naslednja zavarovanja:
 NLB Vita Tujina,
 NLB Vita Nezgoda,
 NLB Vita Nezgoda Junior
 NLB Vita Varčevanje +
 NLB Vita Odgovorna,
 NLB Vita Odgovorna za mlade,
 PaketDom,
 PaketDom Rent,
 ZavarovanjeDom,
 ZavarovanjeAvto.
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NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje za tujino, ki v primeru bolezni ali poškodbe v
tujini krije stroške nujne zdravniške oskrbe in zdravstvenega prevoza. Zavarujejo se lahko
osebe do vključno 74. leta, pri individualnem zavarovanju se lahko zavarujejo tudi starejše
osebe. Zavarovalna vsota je odvisna od izbranega paketa (S: 30.000 EUR, M: 50.000 EUR in
L: 100.000 EUR). Trajanje zavarovanja se lahko omeji na poljubno število dni ali na obdobje
enega leta v primeru Multitrip zavarovanja za več potovanj (vendar v trajanju največ 60 dni
za posamezno potovanje), pri čemer zavarovalna vsota velja na vsakem od zavarovanj.
Zavarovanje velja za področje celega sveta, razen v Sloveniji oz. državi stalnega prebivališča
(v primeru Multitrip zavarovanja tudi začasnega prebivališča). Ponudnik zavarovanja je NLB
Vita d. d.
NLB Vita Nezgoda je zavarovanje, ki zavarovancu v primeru nezgode zagotavlja dodatno
finančno varnost. Pristopna starost je od 14 do 64 let, v paketu Osnovni pa do 69 let.
Ponudba zajema pakete: Osnovni (namenjen vsem, ki želijo z visoko zavarovalno vsoto za
nezgodno smrt oz. popolno trajno invalidnost zagotoviti finančno varnost zase in svoje
najbližje), Varni (namenjen vsem, ki želijo zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti in
zloma kosti, pri čemer je poudarek na zavarovalni vsoti v primeru trajne invalidnosti),
Aktivni (namenjen vsem, ki si zraven zavarovalne vsote za primer nezgodne smrti in trajne
invalidnosti želijo tudi nadomestilo za okrevanje po poškodbah, zlomu kosti ali fizioterapije,
zavarovalne vsote v paketu so prilagodljive potrebam in željam zavarovanca) ter paket
Premium (omogoča višje zavarovalne vsote). Paket Premium je na voljo izključno v
poslovalnicah NLB. Ponudnik zavarovanja je NLB Vita d. d.
NLB Vita Nezgoda Junior je zavarovanje, ki zavarovancu v primeru nezgode zagotavlja
dodatno finančno varnost, pri čemer se lahko zavarujejo otroci od rojstva oz. predšolski
otroci, šolski otroci, dijaki, študenti, ki niso v delovnem razmerju in so na rednem ali
izrednem šolanju, vendar največ do 26. leta starosti, razen za primer nezgodne smrti, kjer
mora biti pristopna starost zavarovanca 14 let. Ponudba zajema pakete: Paket Previdni
(visoka zavarovalna vsota v primeru trajne invalidnosti), Paket Aktivni (relativno visoka
zavarovalna vsota v primeru trajne invalidnosti in obenem nadomestilo v primeru
poškodbe otroka), Paket Športnik (otrok, starejši od šest let, ki je član športnega kluba, je
zavarovan tudi primeru poškodb, ki se zgodijo na treningu ali udeležbi na javnih športnih
tekmovanjih; zavarovalna vsota za primer zloma kosti je višja). Ponudnik zavarovanja je NLB
Vita d. d.
NLB Vita Varčevanje+ je vseživljenjsko naložbeno zavarovanje, ki omogoča varčevanje v
obliki življenjskega zavarovanja z naložbenim tveganjem ter se prilagaja finančnim
zmožnostim, željam, potrebam in življenjskim situacijam posameznika. Varčevanje lahko
zavarovanec sklene zase ali za svoje otroke, pri čemer je pristopna starost zavarovanca od
18 do vključno 65 let, za otroka do dopolnjenega 14. leta starosti. Naložbeno premoženje
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se oblikuje v skladu z izbrano naložbeno možnostjo. Zavarovalec prevzema naložbeno
tveganje. Zavarovalec in zavarovalnica se lahko zraven zavarovanja za primer smrti z
dodatnimi pogoji dogovorita za dodatne zavarovalne nevarnosti. Pri naložbenih možnostih
(možen prehod med njimi), glede na naložbeno tveganje, ki ga je sklenitelj pripravljen
prevzeti, ločimo: zajamčen donos (za vse, ki niso naklonjeni tveganju; za dobo 15 let),
kombinirani paket (kombiniranje zajamčenega dela (75 %) z naložbo v sklade družbe NLB
Skladi (25 %)), poljubno izbiro skladov NLB Skladi (za vse z več finančnega znanja, možnost
izbire skladov in oblikovanje naložbenega premoženja iz posameznih skladov družbe NLB
Skladi), pokojninsko strategijo (omogoča brezskrbno varčevanje za pokojnino, brezplačno
prehajanje naložbenega premoženja med naložbenimi politikami). Ponudnik zavarovanja je
NLB Vita d. d.
NLB Vita Odgovorna je življenjsko zavarovanje za primer smrti. Zavarovanje upošteva
življenjski slog zavarovanca, kar omogoča dostopnost nizkih premij. Zavarovanje je
namenjeno vsem, ki se želijo življenjsko zavarovati in v primeru smrti zagotoviti najbližjim
finančna sredstva. Pristopna starost je od 18 do vključno 70 let. V ponudbi so trije tipi
zavarovanja: zavarovanje z vezavo na kredit s padajočo zavarovalno vsoto (zavarovalna
vsota padajoča, minimalno 6.000 EUR oz. v višini kredita, trajanje plačevanja 2/3 dobe
kredita), zavarovanje z vezavo na kredit s konstantno zavarovalno vsoto (zavarovalna vsota
konstantna, minimalno 20.000 EUR oz. v višini kredita, trajanje plačevanja celotna doba
kredita), zavarovanje brez vezave na kredit s konstantno zavarovalno vsoto za primer smrti
(zavarovalna vsota je konstantna, minimalno 20.000 EUR, trajanje plačevanja celotna doba
kredita). Zavarovalna doba je od enega do 30 let. V primeru zavarovanja s padajočo
zavarovalno vsoto (mesečno plačevanje premije) obstaja dodatna možnost priključitve
kritja za pet bolezni (srčni infarkt, rak, možganska kap, operacija koronarnih arterij, ledvična
odpoved). Ponudnik zavarovanja je NLB Vita d. d.
Zavarovanje NLB Vita Odgovorna za mlade je namenjeno mladim od 18 do 34 let, ki želijo
poskrbeti za finančno varnost najbližjih v primeru smrti. Zavarovalna vsota je 50.000 EUR.
Zavarovalna doba je 10 let. Ponudnik zavarovanja je NLB Vita.
PaketDom je paketno premoženjsko zavarovanje. Zavarujejo se lahko stanovanjske
nepremičnine ter prav tako stanovanjske premičnine (stanovanjska oprema in osebni
predmeti). Na voljo so štirje obsegi kritij: osnovno, komfortno, ekskluzivno in premium
kritje. Možne so tudi kombinacije kritij ter dvig limita za posamezne nevarnosti ali sklenitev
dodatnih kritij. Paket dom vključuje tudi potresno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti
(iz posesti nepremičnine in odgovornost zasebnika), storitev domske asistence, storitev
mobilne asistence, zavarovanje družinskih članov za primer nezgode. Za imetnike katerekoli
storitve NLB zagotavljajo dodaten popust. Ponudnik zavarovanja je Generali zavarovalnica
d. d.
31

Zavarovanje PaketDom Rent je prav tako paketno premoženjsko zavarovanje, ki se od
klasičnega PaketDom zavarovanja razlikuje po tem, da je namenjen lastnikom, ki svoje
stanovanjske nepremičnine kratkoročno (najem v skupnem trajanju manj kot en mesec) ali
dolgoročno oddajajo. Zraven klasičnega stanovanjskega zavarovanja krije tudi škodo, ki jo
na nepremičnini, pohištvu ali ostali opremi lastnika, povzroči najemnik, nudi pa tudi varstvo
pred odškodninskimi zahtevki, ki jih proti najemodajalcu podajo najemnik ali lastniki
skupnih prostorov, kritje stroške ključavnice, v zavarovanje pa se lahko vključi tudi storitev
domske asistence. Kritja so vključena tudi v času, ko se nepremičnina ne oddaja. Za
imetnike katerekoli storitve NLB je možen dodaten popust. Ponudnik zavarovanja je
Generali zavarovalnica d. d.
ZavarovanjeDom je paketno premoženjsko zavarovanje. Zavarujejo se lahko stanovanjske
nepremičnine ter prav tako stanovanjske premičnine (oprema in osebni predmeti).
ZavarovanjeDom omogoča dodatne opcije: potresno zavarovanje z možnostjo izključitve,
zavarovanje odgovornosti iz posesti zgradbe in zemljišča, zavarovanje odgovornosti
zasebnika, storitve domske asistence. V ponudbi so trije različni paketi zavarovalnih kritij:
osnovni, standardni in nadstandardni paket ter kombinacije med njimi. Možen je dodatni
popust za imetnike katerekoli storitve NLB. Zavarovanje je na voljo le v NLB. Ponudnik
zavarovanja je Generali zavarovalnica d. d.
ZavarovanjeAvto je namenjeno za motorna in priključna vozila, s katerim se zavarujejo vsa
finančna tveganja, povezana z uporabo tega vozila. V ponudbi sta standardni in
nadstandardni paket avtomobilskega zavarovanja, z možnostjo, da si zavarovanec sestavi
avtomobilsko zavarovanje po meri. Ob sočasni sklenitvi ZavarovanjeAvto in katerekoli
druge storitve NLB se na ZavarovanjeAvto prizna dodaten popust. Ponudnik zavarovanja je
Generali zavarovalnica d. d.

6.2

PONUDBA ABANKE D. D.4

Abanka d. d. (v nadaljevanju Abanka) s sedežem v Ljubljani je banka z dolgoletno tradicijo,
saj je v Sloveniji pričela delovati leta 1955 kot podružnica Jugoslovanske banke za zunanjo
trgovino. Od leta 2015 od združitve z Banko Celje (ponovno) deluje pod imenom Abanka d.
d.
Abanka v svoji poslovni mreži ponuja naslednja zavarovanja:
 Dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
 Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje,
 Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke,
 Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše,
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 Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks,
 Nezgodno zavarovanje,
 Zavarovanje potovanj v tujino,
 Paket zavarovanj dom,
 Zavarovanje kreditojemalcev za primer brezposelnosti,
 Zavarovanje zlorabe plačilnih kartic,
 Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev,
 Življenjsko zavarovanje z varčevanjem,
 Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost,
 Življenjsko zavarovanje za primer smrti,
 Nezgodno zavarovanje starejših,
 Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Abagarant.
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki krije
razliko oz. del razlike med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški, ki jih krije
obvezno zdravstveno zavarovanje. Namenjeno je posameznikom ob prvi zaposlitvi ali ob
dopolnjenem 26. letu starosti. Namenjeno je imetnikom osebnega ali varčevalnega računa
v Abanki, ki so predhodno obvezno zdravstveno zavarovani. Ponudnik zavarovanja je
Zavarovalnica Triglav d. d.
Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks je namenjeno tistim, ki želijo varčevati ter
biti hkrati življenjsko zavarovani. Zavarovanje združuje: varčevanje, ki je vezano na gibanje
vrednosti enot izbranih skladov in življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno
zavarovalno vsoto. Zavarujejo se osebe od 14. do 65. leta starosti, in sicer z zdravniškim
pregledom ali brez. Zavarovati je mogoče zdrave osebe. Glede na starost zavarovanca se
določi naložbena strategija, ki se glede na starostno obdobje spreminja v času trajanja
zavarovanja. Vplačilo premije je enkratno. Tveganje je razpršeno med različne sklade,
vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila in vrednosti enot
premoženja izbranih skladov. Možen je izbor sklada z zajamčenim donosom TZD5
(povečevanje sredstev najmanj po zajamčeni letni stopnji donosnosti 0,75 %). V primeru
doživetja je zavarovalna vsota enaka vrednosti privarčevanega premoženja v izbranih
skladih. Izplačilo je najmanj v višini zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti. Ponudnik
zavarovanja je Zavarovalnica Triglav d. d.
V nadaljevanju povzemamo tiste značilnosti posameznih različic naložbenega zavarovanja
Fleks, ki se razlikuje od predhodnih.
Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks se od enkratnega naložbenega zavarovanja
razlikuje predvsem v tem, da je plačilo premije bodisi v obliki rednih obročnih plačil, bodisi
začetnega in dodatnih enkratnih vplačil. Zraven naložbenega dela vključuje tudi Fleks
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zavarovanje za primer smrti, zraven osnovnega zavarovanja za primer smrti pa še dodatna
zavarovanja (dodatno nezgodno zavarovanje, dodatno zavarovanje asistence po poškodbi,
dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco zase in za vso družino,
dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, dodatno nezgodno zavarovanje otrok,
dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja). Ponudnik zavarovanja je
Zavarovalnica Triglav d. d.
Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke je namenjeno staršem, ki želijo otroku
zagotoviti finančno varnost med odraščanjem in popotnico za prihodnost. Starost otroka je
od 0 do 18 let, zavaruje se oseba v starosti od 18 do 65 let. S soglasjem zavarovane osebe
lahko otrok kadarkoli dostopa do sredstev. Po dopolnjenem 26. letu otrok o sredstvih
odloča samostojno. Za primer smrti se zavaruje odrasla oseba, ki istočasno varčuje v skladih
iz ponudbe Zavarovalnice Triglav d. d. Fleks za otroke vključuje tudi dodatno nezgodno
zavarovanje otrok. Ponudnik zavarovanja je Zavarovalnica Triglav d. d.
Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše je oblikovano posebej za starejše od 50
do 80 let. Višina zavarovalne vsote za primer smrti je zajamčena. Sredstva na naložbenem
računu so na voljo skoraj cel čas trajanja zavarovanja. Možnost odkupa zavarovanja in
mirovanje plačevanja premije. Ponudnik zavarovanja je Zavarovalnica Triglav d. d.
Nezgodno zavarovanje omogoča finančno varnost v primeru nepredvidenih dogodkov in
nezgod. Pristopna starost je od rojstva do 75. leta starosti. Namenjeno je za uporabnike
Aračuna, Aračuna Senior osebnega računa Premium ali Akeša in za njihove družinske člane.
Zavarovanje se sklene za naslednje primere: nezgodna smrt, trajna invalidnost kot
posledica nezgode, začasna nesposobnost za delo zaradi nezgode (dnevno nadomestilo),
zdravljenje v bolnišnici zaradi nezgode (nadomestilo za bolnišnični dan). Različne
kombinacije zavarovanj se med seboj razlikujejo po zavarovanih nevarnostih in višini
jamstva. Ponudnik zavarovanja je Zavarovalnica Triglav d. d.
Zavarovanje potovanj v tujino je namenjeno vsem, ki potujejo v tujino. Kot potovanje se pri
tem šteje turistično potovanje, službeno potovanje ali poslovno potovanje, če je tako
opredeljeno, pa tudi bivanje v tujini zaradi študija oz. dela v tujini. Omogoča finančno
varnost v primeru nepredvidene poškodbe ali bolezni na potovanjih in izletih v tujini.
Zavarovalna doba je odvisna od trajanja potovanja. Velja povsod po svetu, razen na ozemlju
Slovenije in države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče. V ponudbi so
trije različni paketi, ki se razlikujejo glede na višino zavarovalnega kritja in zavarovalne
nevarnosti. Možna je sklenitev individualnega ali družinskega zavarovanja za turistična
potovanja. Ponudnik zavarovanja je Zavarovalnica Triglav d. d.
Paket zavarovanj za dom je namenjen zavarovanju nepremičnine. Paketno zavarovanje
znižuje višino zavarovalne premije, ki bi jo sicer plačali za sklenitev posamičnih zavarovanj.
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V primeru škode je povračilo škode v višini nove vrednosti nepremičnine brez odbitka
amortizacije. Ponudnik zavarovanja je Zavarovalnica Triglav d. d.
Zavarovanje kreditojemalcev za primer brezposelnosti omogoča imetniku kredita dodatno
varnost za primer izgube zaposlitve, smrti ali trajne invalidnosti kot posledice nezgode.
Pristopna starost zavarovanca je od 18 do 65 let. Zavarovalno kritje v primeru izgube
zaposlitve iz poslovnih razlogov omogoča do 12 mesečnih obrokov, ki zapadejo v plačilo, ko
je oseba prijavljena na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelna, v primeru nezgodne ali
naravne smrti ali nezgodne invalidnosti pa poplačilo kredita. Ponudnik zavarovanja je
Zavarovalnica Triglav d. d.
Zavarovanje zlorabe plačilih kartic omogoča dodatno varnost pri poslovanju s karticami
tako doma kot v tujini in obenem vključuje zavarovanje nekaterih osebnih predmetov.
Predmet zavarovanja je plačilna, kreditna ali druga kartica, ki jo je izdala banka ali drugi
izdajatelj. Osnova za izdajo kartice je transakcijski ali drugi račun. Zavarovane so vse kartice,
ki jih je izdajatelj izdal zavarovancu kot imetniku računa ali kot pooblaščencu na računu
nekoga drugega. Z zavarovanjem zlorabe plačilnih kartic sta kriti škoda, ki jo zavarovanec
utrpi zaradi zlorabe kartice s strani tretje osebe, ter druga škoda, ki nastane zavarovancu
ob škodnem dogodku in je krita v skladu s pogoji. Pristopna starost zavarovanca mora biti
najmanj 18 let. Ponudnik zavarovanja je Zavarovalnica Triglav d. d.
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev zagotavlja finančno varnost družinskih članov v
primeru smrti, kritične bolezni ali invalidnosti kreditojemalca, saj se kredit poplača iz
sklenjenega zavarovanja. Namenjeno je imetnikom stanovanjskega ali potrošniškega
kredita pri Abanki v starosti od 18 do 65 let v primeru osnovnega zavarovanja in do 55 let v
primeru dodatnih zavarovanj. Osnovni namen zavarovanja je poplačilo kredita z
zavarovalno vsoto, ki se izplača v primeru smrti zavarovane osebe. Zavarovalna doba se
ujema z dobo najetja kredita pri banki in znaša: od 2 do 30 let pri enkratnem plačilu premije
oz. 5 do 30 let v primeru obročnega odplačevanja premije, vendar ne dlje kot do 75. leta
starosti zavarovanca. Zavarovalna vsota je enaka ali višja od zneska najetega kredita.
Zavarovalna vsota je padajoča in se letno znižuje, skladno z nižanjem neodplačanega
kredita. Zavarovalna premija se lahko plačuje mesečno ali enkratno: enkratna premija je
nižja od vsote obročnih plačil, obročne premije pa se plačujejo le 2/3 zavarovalne dobe.
Zavarovanju se lahko priključita dodatni zavarovanji: dodatno zavarovanje nezgodne
invalidnosti in dodatno zavarovanje kritičnih bolezni. Izplačilo zavarovalne vsote je v obliki
enkratnega poplačila kredita, morebitni presežek pa zavarovalnica izplača upravičencu.
Ponudnik zavarovanja je Zavarovalnica Triglav d. d.
Življenjsko zavarovanje z varčevanjem omogoča dolgoročno zavarovanje za primer smrti in
hkrati varčevanje. Namenjeno je posameznikom od 14 do 65 leta starosti, ki želijo finančno
zaščititi svoje bližnje in hkrati tudi varčevati. Ob sklenitvi zavarovanja lahko izbirate med
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dvema oblikama kritja, in sicer med zavarovalno vsoto in štipendijo. Sredstva kritnega
sklada življenjskega zavarovanja zavarovalnica nalaga v naložbe, ki zagotavljajo dolgoročno
donosnost. Zavarovanju se lahko priključijo dodatna zavarovanja (zavarovanje hujših
bolezni in poškodb, nezgodno zavarovanje, nezgodno zavarovanje otrok, zdravstveno
zavarovanje na potovanjih v tujini, zavarovanje drugega zdravniškega mnenja, zavarovanje
asistence po poškodbi). Izplačilo je lahko v enkratnem znesku, mesečna renta ali
kombinacija obojega. Ponudnik zavarovanja je Zavarovalnica Triglav d. d.
Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost omogoča, da se zavarovanec v primeru
hujših posledic bolezni ali nezgode izogne finančni odvisnosti od drugih. V primeru
invalidske upokojitve, stroškov zdravljenja, prilagoditve bivalnega okolja in oskrbe v
primeru popolne ali trajne delovne nezmožnosti, zavarovanje nadomesti finančni
primanjkljaj z izplačilom zavarovalne vsote. Pristopna starost je od 18 do 55 let, vendar
zavarovanec ob izteku zavarovanja ne sme dopolniti več kot 65 let. V primeru, da je oseba
stara več kot 55 let, se lahko zavaruje pod dodatnimi pogoji. Zavarovanje se lahko sklene z
zdravniškim pregledom ali brez. Pogoj za izplačilo zavarovalne vsote je, da oseba zaradi
nepredvidenega dogodka postane trajno popolno delovno nezmožna. Zavarovanju se lahko
priključijo dodatna zavarovanja (nezgodno zavarovanje, nezgodno zavarovanje otrok,
zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini, zavarovanje drugega zdravniškega mnenja).
Izplačilo je lahko v enkratnem znesku, mesečna renta ali kombinacija obojega. Ponudnik
zavarovanja je Zavarovalnica Triglav d. d.
Življenjsko zavarovanje za primer smrti z izplačilom dogovorjene zavarovalne vsote v
primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja zagotavlja finančno varnost
družini ali posameznikom. Namenjeno je kritju obveznosti (npr. kredita), ki bi ob smrti
zavarovane osebe bremenile njegove najbližje. Pristopna starost zavarovanca je od 18 do
65 let, v primeru, da je oseba stara več, se lahko zavaruje pod dodatnimi pogoji. Izplačilo
dogovorjene zavarovalne vsote je zagotovljeno. Izplačilo je lahko v enkratnem znesku,
mesečna renta ali kombinacija obojega. Osnovnemu zavarovanju za primer smrti se lahko
priključijo tudi dodatna zavarovanja (zavarovanje hujših bolezni in poškodb, nezgodno
zavarovanje, nezgodno zavarovanje otrok, zdravstveno zavarovanje na potovanjih v
tujini, zavarovanje drugega zdravniškega mnenja). Ponudnik zavarovanja je Zavarovalnica
Triglav d. d.
Nezgodno zavarovanje omogoča finančno varnost v primeru nepredvidenih dogodkov in
nezgod za starejše osebe, uporabnike računa Aračun senior. Zavarovanje se sklene za
naslednje primere: nezgodna smrt, trajna invalidnost kot posledica nezgode, zlom, izpah in
opekline, dnevno nadomestilo za opravljeno fizioterapijo in zdravljenje v bolnišnici zaradi
nezgode (nadomestilo za bolnišnični dan). Pristopna starost je od 60. do 85. leta starosti.
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Različne kombinacije zavarovanj se med seboj razlikujejo po zavarovanih nevarnostih in
višini jamstva. Ponudnik zavarovanja je Zavarovalnica Triglav d. d.
Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Abagarant omogoča varčevanje, zavarovanje
in garancijo. Namenjeno je vsem osebam v starosti od 14 do 75 let, ki želijo z zavarovanjem
zagotoviti finančno varnost upravičencem v primeru smrti ter varčevati z vlaganjem v
sklade, za kar so pripravljeni sprejeti naložbeno tveganje. Zraven zajamčene zavarovalne
vsote nudi tudi dodatno kritje za primer nezgodne smrti. Vplačilo sredstev: 25 % vplačane
premije brez vstopnih stroškov se razporedi v sklad Triglav Svetovni razviti trgi, 75 % pa v
sklad v upravljanju zavarovalnice, ki zagotavlja zajamčen donos. Možen je prenos sredstev
v druge sklade iz redne ponudbe Zavarovalnice Triglav d. d. V primeru smrti zavarovanca se
upravičencu izplača zajamčena zavarovalna vsota oz. stanje na naložbenem računu (tista
vrednost, ki je višja). Garancija je v višini 80 % vplačane premije. Med trajanjem zavarovanja
je možno izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja ali predujma. Po preteku 10 let se izplača
celotna vrednost sredstev na naložbenem računu. Garancija izplačila je najmanj v višini 80
% vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja. Pristop k zavarovanju
je možen brez ugotavljanja zdravstvenega stanja. Ponudnik zavarovanja je zavarovalnica
Triglav d. d.

6.3

PONUDBA NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR D. D.5

Nova kreditna banka Maribor d. d. s sedežem v Mariboru (v nadaljevanju Nova KBM) je
univerzalna banka z najdaljšo, več kot 150-letno, tradicijo bančništva v Sloveniji.
Nova KBM sodeluje s Pošto Slovenije, in sicer s specializiranimi bančnimi okenci ter
ponudbo svojih storitev na okencih pošte, kar ji zagotavlja najširšo poslovno mrežo.
Nova KBM v ponuja naslednja zavarovanja:
 Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev,
 Kolektivno življenjsko zavarovanje limitojemalcev,
 Riziko življenjsko zavarovanje,
 Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje,
 Zavarovanje kartic in osebnih predmetov,
 Zavarovanje doma,
 Nezgodno zavarovanje,
 Najboljši zdravniki sveta,
 Turistično zavarovanje (letno in kratkoročno).

5

Vir podatkov: Spletna stran Nove KBM d. d. (2019)
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Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev je namenjeno imetnikom potrošniških in
stanovanjskih kreditov pri Novi KBM. Pristopna starost je med 18 in 60 let, v primeru
zavarovanja za brezposelnost pa do 50 let. Potek kredita mora biti do dopolnjenega 65 leta
starosti zavarovanca. Na izbiro sta dva paketa: osnovni paket (zavarovanje za primer smrti,
zavarovanje za primer popolne trajne delovne nezmožnosti) ter popolni paket (zavarovanje
za primer smrti, zavarovanje za primer popolne trajne delovne nezmožnosti, zavarovanje
za primer brezposelnosti). Zavarovalna vsota je v primeru smrti enaka preostanku dolga v
višini, ki je še ostal za poplačilo iz kreditne pogodbe na dan smrti zavarovane osebe, v
primeru popolne trajne delovne nezmožnosti pa je enaka preostanku dolga na dan, ko je s
strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri zavarovancu
ugotovljena invalidnost I. kategorije in v primeru brezposelnosti: mesečni obrok kredita (del
glavnice in obresti) za čas trajanja brezposelnosti. Zavarovalno kritje za potrošniške kredite:
za primer smrti in popolne trajne delovne nezmožnosti do višine 30.000 EUR, v primeru
brezposelnosti pa do 500 EUR na posamezni obrok. Zavarovalno kritje za stanovanjske
kredita je do maksimalne višine 250.000 EUR. Ponudnik zavarovanja je Generali
zavarovalnica d. d.
Kolektivno življenjsko zavarovanje limitojemalcev zavaruje celotni znesek odobrenega
limita na transakcijskem računu pri Novi KBM. Pristopna starost je med 18 in 64 let, v
primeru zavarovanja za brezposelnost pa 54 let. Na izbiro sta dva paketa: osnovni paket
(zavarovanje za primer smrti, zavarovanje za primer popolne trajne delovne nezmožnosti)
in popolni paket (zavarovanje za primer smrti, zavarovanje za primer popolne trajne
delovne nezmožnosti, zavarovanje za primer brezposelnosti). Zavarovalna vsota je v
primeru smrti enaka višini dovoljene prekoračitve sredstev na transakcijskem računu
zavarovane osebe, v primeru popolne trajne delovne nezmožnosti je enaka višini dovoljene
prekoračitve sredstev na transakcijskem računu zavarovane osebe na dan, ko je s strani
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri zavarovancu ugotovljena
invalidnost I. kategorije ter v primeru brezposelnosti: mesečno v višini največ 10 %
odobrene dovoljene prekoračitve na transakcijskem računu, vendar ne več kot 300 EUR in
največ tri mesece. Z avtomatsko obnovo dovoljene prekoračitve se avtomatsko podaljša
tudi zavarovanje. Ponudnik zavarovanja je zavarovalnica Generali d. d.
Riziko življenjsko zavarovanje je življenjsko zavarovanje, ki zavarovancu omogoči, da sebi
ali svojim najbližjim zagotovi finančno in socialno varnost v primeru smrti. Združuje
zavarovanje za primer smrti in morebitne dodatno dogovorjene rizike. Zavarujejo se lahko
zdrave osebe, stare od 15 do največ 70 let. Potek zavarovanja mora biti najkasneje v letu,
v katerem bo zavarovanec dopolnil 75 let.
Zavarovalnica individualno določi posebne kriterije, po katerih je mogoče zavarovati osebe,
ki niso popolnoma zdrave ali za zavarovalnico predstavljajo povečano tveganje.
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Zavarovanje omogoča možnost dodatnih zavarovalnih kritij: za nevarnosti obolenja za 19
hujših bolezni, za primer nezgodne smrti, osebno genetsko analizo dovzetnosti za določene
bolezni ali reakcije na določena zdravila ter nezgodno zavarovanje otrok. Ponudnik
zavarovanja je Zavarovalnica Sava d. d.
Z individualnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem zavarovanec poskrbi za dodatno
pokojninsko rento, ki jo je je možno koristiti ob upokojitvi. Zavarovanec lahko izbere med
naložbeno politiko z zajamčenim donosom ali tvegano naložbeno politiko s potencialno
višjim donosom. Vplačila v pokojninsko zavarovanje se priznajo kot dodatna olajšava pri
odmeri dohodnine (v letu 2018 je bilo to največ 5,844 odstotka bruto plače, vendar na letni
ravni ne več kot 2.819,09 EUR). Ponudnik zavarovanja je Sava pokojninska družba d. d.
Zavarovanje nevarnosti izgubljenih ali ukradenih plačilnih ali kreditnih kartic z nezgodnim
zavarovanjem oseb je premoženjsko zavarovanje nevarnosti ob izgubi ali kraji kartic
(plačilnih, kreditnih in drugih), s kritjem za primer nezgodne smrti ali smrti zaradi bolezni.
Predmet zavarovanja so vse kartice, izdane pri Novi KBM, ki so veljavne v zavarovalnem
letu, za katero je sklenjeno zavarovanje. Z zavarovanjem so krite nevarnosti: zlorabe kartic
ob izgubi ali kraji le-teh s strani nepooblaščene osebe, ropa ali roparske tatvine, gotovine
zavarovanca ob dvigu gotovine s karticami, uničenje kartic, izgube ali kraje osebnih
predmetov ob izgubi ali kraji kartice, smrt lastnika kartic zaradi nezgode, smrt lastnika kartic
zaradi bolezni ali naravne smrti. V določenih alinejah velja kritje za primere na območju
celotnega sveta, v določenih pa za območje Evrope v geografskem pomenu. Ponudnik
zavarovanja je Zavarovalnica Sava d. d.
Stanovanjsko zavarovanje Paket Dom ponudnika Generali d. d. je opisano v poglavju 6.1 v
sklopu predstavitve ponudbe NLB. Nova KBM in NLB obe ponujata zavarovanje doma
PaketDom ponudnika Generali zavarovalnica d. d.
Nezgodno zavarovanje omogoča zmanjšanje finančnih posledic v primeru nezgode. V
sklopu nezgodnega zavarovanja se je mogoče zavarovati za različne rizike: nezgodna smrt,
progresivna invalidnost, pogrebnina, nadomestilo za hospitalizacijo zaradi nezgode, 5letna nezgodna renta. Pristopna starost je od 14 do 85 let. V ponudbi sta dve kombinaciji
zavarovanja (A in B), od izbire kombinacije je odvisno tudi zavarovalno kritje. Zavarovanje
velja po vsem svetu, razen če je v pogodbi oz. zavarovalnih pogojih navedeno drugače.
Ponudnik zavarovanja je Zavarovalnica Sava d. d.
Zavarovanje Najboljši zdravniki sveta (Best Doctors) je zdravstveno zavarovanje, ki
omogoča zavarovanje za primer koriščenja storitve drugo zdravniško mnenje
(InterConsultation) in storitve najboljše oskrbe (FindBestCare) – celostno nudenje
načrtovanega zdravljenja v tujini. Zavarovanje krije storitve po vsem svetu, razen v Sloveniji.
Zavarovanje nudi visoko zavarovalno kritje: 1.000.000 EUR za zavarovano osebo na leto in
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2.000.000 EUR v življenju zavarovane osebe (v času veljavnosti police). Dodatno kritje je
100 EUR na bolnišnični dan v primeru hospitalizacije v tujini ter 50.000 EUR za stroške
zdravil, kupljenih v Sloveniji po končanem zdravljenju v tujini, v kolikor jih ne krije druga
zavarovalna polica zavarovanca. Zavarovanje vključuje: rakava obolenja, presaditve (organ
živega darovalca, kostni mozeg), težje operativne posege (nevrokirurgija, zamenjava in
popravila srčnih zaklopk, kirurška koronarna revaskularizacija). Pristopna starost je od 31
dni do 64 let. Zavarovanec lahko ima zavarovanje sklenjeno največ do dopolnjenega 84.
leta. Ponudnik zavarovanja je Zavarovalnica Sava d. d.
Turistično zavarovanje z asistenco v tujini je namenjeno vsem, ki radi potujejo brez skrbi.
Zavarovalnica s turističnim zavarovanjem nudi jamstvo za organizacijo asistenčnih storitev,
ko zaradi bolezni, poškodbe ali drugih nevarnosti med potovanjem v tujini pri zavarovancu
nastopi potreba po zavarovalnih kritjih. V ponudbi sta: kratkoročno turistično zavarovanje
– trajanje največ 60 dni in letno turistično zavarovanje – zavarovanje velja leto dni, vendar
pa trajanje posameznega potovanja ne sme presegati 92 dni. Zavarovanje vključuje štiri
različne pakete zavarovalnih kritij: Osnovni, Osnovni +, Razširjeni, Razširjeni +. Od izbire
paketa je odvisna višina zavarovalne vsote. Kratkoročno zavarovanje omogoča še
zavarovanje za razširjeno Evropo ali zavarovanje za cel svet. Turistično zavarovanje velja za
nudenje pomoči v tujini. Zavarovanje velja v skladu z delitvijo Evropa + in Svet, razen v
Sloveniji in državi, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno prebivališče. Zavarovanec lahko
izbira med posamičnim, družinskim ali skupinskim zavarovanjem. Ponudnik zavarovanja je
Zavarovalnica Sava d. d.

6.4

PONUDBA ADDIKO BANKE D. D.6

Addiko Bank Slovenije d. d. (v nadaljevanju: Addiko banka) je ena izmed petih hčerinskih
bank, ki skupaj z Addiko Bank AG, banko s polno licenco, ki je registrirana na Dunaju,
sestavljajo skupino Addiko Bank AG.
Hčerinske banke so registrirane, licencirane in delujejo v petih državah centralne in
jugovzhodne Evrope, med njimi tudi v Sloveniji. Addiko bank AG upravlja svoje hčerinske
banke prek skupnih strategij in politik.
Addiko Bank d. d., Slovenija, s sedežem v Ljubljani, ima v Sloveniji v svoji mreži 19
poslovalnic in eno mobilno poslovalnico.
Addiko banka v svoji poslovni mreži ponuja dve vrsti zavarovanja, in sicer:
 Zavarovanje kreditojemalcev,
 Zavarovanje imetnikov paketov in kartic.

6

Vir podatkov: Spletna stran Addiko Bank Slovenije d. d. (2019)
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Zavarovanje kreditojemalcev je dodatna storitev pri najemu kredita. V primeru smrti ali
invalidnosti zagotavlja finančno varnost kreditojemalca in njegovih najbližjih. Zavarovanec
je fizična oseba, kreditojemalec s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki je dopolnil 18 let.
Maksimalna starost je odvisna od kritja, ki ga paket ponuja. Kritje za zavarovanje za primer
smrti in invalidnosti velja po celem svetu, medtem ko za primer bolniške odsotnosti in
brezposelnosti velja kritje samo v Sloveniji. Ponudba vključuje tri pakete. To so: osnovni
(nezgodna smrt, trajna invalidnost nad 50 %), napredni (nezgodna smrt, trajna invalidnost
nad 50 %, bolniška) in premium (smrt zaradi nezgode ali bolezni, trajna invalidnost nad 50
%, bolniška, izguba zaposlitve). Kritje v primeru nezgodne smrti in invalidnosti je v višini
preostale glavnice, pri čemer je znesek kredita do 100.000 EUR, v primeru bolniške in
nezaposlenosti pa maksimalno 12 mesečnih anuitet, kjer je najvišja mesečna anuiteta
omejena na 1.000 EUR. Pristopna starost v primeru nezgodne smrti in trajne invalidnosti je
od 18 do 70 let, v primeru bolniške in brezposelnosti pa od 18 do 60 let. Maksimalna starost
za uveljavljanje odškodnine je 75 let, v primeru bolniške in brezposelnosti pa odhod v pokoj.
Ciljne skupine za Osnovni paket so zaposleni za določen čas, upokojenci, za Napredni paket
zaposleni za nedoločen čas in za Premium paket zaposleni za nedoločen čas vsaj 12
mesecev, pri čemer želijo maksimalno zavarovanje. Ponudnik zavarovanja je zavarovalnica
Uniqua osiguranje d. d., Hrvaška.
Zavarovanec zavarovanja imetnikov paketov in kartic je oseba, starejša od 18 let, katere
premoženje ali premoženjski interes je zavarovan. Je imetnik računa, ki je pristopil k
zavarovanju. Osnova za pristop je izbran paket bančnih storitev ali samostojno izdane
kartice v okviru računa, odprtega pri Addiko banki. Zavarovanec je lahko imetnik
samostojno izdane kartice brez računa. Zavarovanci so tudi pooblaščena oseba na
imetnikovem računu oz. oseba, ki ji je izdana dodatna kartica ter zavarovančevi otroci do
18. leta starosti, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z zavarovancem. V ponudbi so naslednji
paketi: Zlati (nezgodna invalidnost, nezgodna smrt, zavarovanje na potovanjih v tujino z
asistenco) in Srebrni (nezgodna invalidnost, nezgodna smrt), Start (nezgodna invalidnost,
nezgodna smrt). Zavarovalnica ob nastanku zavarovalnega primera krije škodo in/ali
organizira asistenčne storitve in/ali krije stroške v obsegu kritij in do višine zavarovalne
vsote. Nezgodno zavarovanje velja za zavarovalne primere, nastale na območju celega
sveta. Starost zavarovanca ne sme presegati 70 let. V sklopu nezgodnega zavarovanja
ločimo popolno in delno trajno invalidnost ter nezgodno smrt. Zavarovanje za potovanje v
tujini z asistenco velja za zavarovalne primere, nastale v tujini, zaradi preživljanja prostega
časa ali poslovnih zadev, pri čemer le-to neprekinjeno ne traja več kot 60 dni in ne pomeni
stalne ali začasne zaposlitve v tujini. Ponudnik zavarovanja je zavarovalnica Uniqua
osiguranje d. d., Hrvaška.
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6.5

PONUDBA UNICREDIT BANKE SLOVENIJE D. D.7

UniCredit Banka Slovenija d. d. s sedežem v Ljubljani (v nadaljevanju: UniCredit banka) je
na slovenskem prostoru prisotna že od leta 1991 in je del skupine UniCredit, uspešne
vseevropske komercialne banke. Na slovenskem trgu je prisotna s 24 poslovalnicami.
UniCredit banka ponuja naslednja zavarovanja:
 Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev,
 Premoženjsko zavarovanje Moj dom.
Življenjsko zavarovanje kreditojemalca v primeru nenadnega izostanka dela družinskega
dohodka in premostitev nastalih finančnih razmer v tujini zavaruje kreditojemalca in
njegove najbližje pred morebitnimi obveznostmi poplačila kredita. Zavarovana oseba je
fizična oseba, ki je sklenila kreditno pogodbo z UniCredit banko. Pristopna starost je od 18
do 65 let, maksimalna starost za uveljavljanje škode pa 64 let za primer smrti in 60 let za
popolno delovno nezmožnost, začasno delovno nezmožnost ter brezposelnost. V ponudbi
sta dva paketa, in sicer: delno zavarovanje in polno zavarovanje. Delno zavarovanje
vključuje kritje za primer smrti, trajne delovne nezmožnosti, popolno zavarovanje pa zraven
tega še kritje za primer začasne delovne nezmožnosti in za določen čas brezposelnosti. V
primeru delnega zavarovanja je maksimalno kritje do višine 300.000 EUR pri zavarovanju z
nepremičnino, 30.000 EUR pri potrošniških kreditih in pokritje v višini preostanka kreditne
obveznosti. Polno zavarovanje pa zraven maksimalnega kritja in pokritja iz delnega
zavarovanja omogoča še poplačilo mesečne obveznosti v primeru začasne delovne
nezmožnosti ter brezposelnosti v višini 2.000 EUR pri zavarovanju z nepremičnino in 1.500
EUR pri potrošniških kreditih v primeru začasne popolne delne nezmožnosti kot posledico
bolezni ali nezgode ter v primeru brezposelnosti. Ponudnik zavarovanja je Generali
zavarovalnica d. d.
Zavarovanje zasebnega premoženja Moj dom je zavarovalni paket, s katerim se lahko
zavarujejo gradbeni objekt in predmeti v gospodinjstvu. Z zavarovanjem se izognemo
nenačrtovanim izdatkom, ki so lahko posledica vremenskih razmer, požara, potresa, izliva
vode, loma stekla, vloma, vandalizma ... Zavarovanje se sklene na novo vrednost
zavarovanega predmeta. V ponudbi so trije paketi premoženjskega zavarovanja, razlikujejo
se po obsegu kritij: Comfort (zagotavlja zaščito premoženja pred potencialno velikimi
škodami), Extra (dodatno povrne stroške najpogostejših škod, kot je izliv vode), Max
(zagotavlja celovito zaščito premoženja z višjimi zavarovalnimi limiti). Od izbranega paketa
je odvisno posamezno kritje. Ponudnik zavarovanja je Allianz Zagreb d. d., Hrvaška.

7

Vir podatkov: spletna stran UniCredit banke Slovenije d. d. (2019)

42

7 PRIMERJAVA PONUDBE MED IZBRANIMI BANKAMI
V poglavju 6 smo prikazali ponudbo zavarovalniških storitev v izbranih bankah. Vseh pet
obravnavanih bank v svoji ponudbi posreduje zavarovalniške storitve, pri čemer banke
nastopajo kot zastopnik oz. posrednik pri trženju, zavarovatelj pa je zavarovalnica, čigar
produkt tržijo.
Vse obravnavane banke: NLB, Abanka, Nova KBM, Addiko banka in UniCredit banka, imajo
v svoji ponudbi zavarovalniške storitve, pri čemer se ponudba med bankami razlikuje, kar
smo prikazali v predhodnem poglavju.
Vse banke imajo v svoji ponudbi tako produkte življenjskih kot premoženjskih zavarovanj,
kar smo navedli s prikazom ponudbe posameznih zavarovanj. Primeri ponudbe življenjskih
in premoženjskih zavarovanj obravnavanih bank je prikazana v tabeli 5.
Tabela 5: Primeri premoženjskih in življenjskih zavarovanj
Banka
NLB

Premoženjsko zavarovanja
Paket Dom

Abanka

Paket zavarovanj dom

Nova KBM

PaketDom

Addiko banka
UniCredit banka

Življenjsko zavarovanje
NLB Vita Odgovorna
Življenjsko zavarovanje
kreditojemalcev
Življenjsko zavarovanje
kreditojemalcev

Zavarovanje imetnikov paketov
Zavarovanje kreditojemalcev
in kartic
Življenjsko zavarovanje
Moj dom
kreditojemalcev
Vir: lasten

S tem smo tudi potrdili Hipotezo 1: Ponudba bančnozavarovalniških storitev v izbranih
bankah v Sloveniji zajema tako produkte življenjskih kot neživljenjskih zavarovanj.
Število zavarovalnih produktov, ki jih tržijo v svoji mreži:
 NLB ima v ponudbi 10 zavarovalniških produktov.
 Abanka ima v ponudbi 16 zavarovalniških produktov.
 Nova KBM ima v ponudbi 9 zavarovalniških produktov.
 Addiko banka ima v ponudbi 2 zavarovalniška produkta.
 UniCredit banka ima v ponudbi 2 zavarovalniška produkta.
Največje število zavarovalniških produktov ima v svoji ponudbi Abanka, vendar gre pri tem
do določene mere za različice istovrstnega produkta, kot recimo naložbeno življenjsko
zavarovanje Fleks (v ponudbi so: enkratno, za otroke, za starejše).
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Nabor zavarovalniških produktov, ki jih ponujajo banke, je zelo različen: od naložbenih
življenjskih zavarovanj, do turističnih, nezgodnih zavarovanj, zavarovanj imetnikov kartic,
do zavarovanja limitojemalcev in kreditojemalcev.
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev je edino zavarovanje, ki ga imajo v ponudbi vse
obravnavane banke (specifike le-teh se razlikujejo glede na banko in ponudnika
zavarovanja). Zavarovanje je vezano na enega izmed osnovnih bančnih poslov, kreditiranje,
zaradi česar je ponudba le-tega v vseh bankah smiselna. Zavarovanje je privlačno tudi za
stranke banke, saj omogoča finančno varnost kreditojemalca oz. njegovih najbližjih v
primeru smrti. Možnost dodatnih priključitev k osnovnemu zavarovanju se razlikuje glede
na posamezno banko/zavarovalnico.
Število zavarovalnic, s katerimi sodelujejo banke:
 NLB sodeluje z dvema zavarovalnicama:
o NLB Vita d. d.
o Generali zavarovalnica d. d.
 Abanka sodeluje z eno zavarovalnico:
o Zavarovalnica Triglav d. d.
 Nova KBM sodeluje z dvema zavarovalnicama in pokojninsko družbo:
o Zavarovalnica Sava d. d.
o Generali Zavarovalnica d. d.
o Sava pokojninska d. d.
 Addiko banka sodeluje z eno zavarovalnico:
o Uniqua Osiguranje d. d.
 UniCredit sodeluje z dvema zavarovalnicama:
o Generali Zavarovalnica d. d.
o Allianz Zagreb d. d.
Abanka in Addiko banka sodelujeta samo z eno zavarovalnico, torej gre za ekskluzivno
sodelovanje, medtem ko pri drugih zavarovalnicah ne gre za ekskluzivno sodelovanje
ampak banke sodelujejo z več zavarovalnicami.
Število bank, s katerimi sodelujejo zavarovalnice:
 NLB Vita d. d. sodeluje samo z NLB.
 Zavarovalnica Triglav sodeluje samo z Abanko.
 Zavarovalnica Sava sodeluje samo z Novo KBM.
 Uniqua Osiguranje d. d. sodeluje samo z Addiko banko.
 Allianz Zagreb d. d. sodeluje samo z Unicredit Banko.
 Sava pokojninska d. d. sodeluje samo z Novo KBM.
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 Generali zavarovalnica d. d. sodeluje s tremi od petih obravnavanih bank: NLB, Nova
KBM, UniCredit.
Med zavarovanji, ki jih ponujajo posamezne banke, so na bančne produkte vezana
naslednja zavarovanja:
 Zavarovanja kreditojemalcev, ki so vezana v primeru vseh bank na najem kredita.
 Zavarovanje kartic, ki je vezano na kartico pri izbrani banki oz. v primeru Abanke na
paketni račun ali kartico.
 Nezgodno zavarovanje pri Abanki, ki je vezano na transakcijski račun.
Za imetnike katerekoli storitve pri NLB se v primeru sklenitve premoženjskega zavarovanja
Generali zavarovalnice d. d. (zavarovanje za dom ali avto) priznajo dodatni popusti.
ZavarovanjeDom Generali zavarovalnice d. d. ter paket Premium zavarovanja NLB Vita
nezgoda zavarovalnice NLB Vita je v ponudbi ekskluzivno na NLB.
V nadaljevanju podajamo primerjavo za dve vrsti zavarovanj, ki sta v ponudbi v največ
obravnavanih bankah: življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, ki je v ponudbi v vseh petih
bankah, ter turistično zavarovanje, ki je v ponudbi v štirih bankah.
Tabela 6: Primerjava zavarovanj kreditojemalcev
Pristopna
starost
NLB
Abanka

Addiko
bank

Nova KBM

Unicredit

od 18 do
70 let
od 18 do
65 let
od 18 do
70 let
(premium
paket do
60 let)

Maks. starost
za
uveljavljanje
škode
75 let
75 let

Zavaroval
na doba
od 1 do 30
let
od 1 do 30
let

Min. zav. vsota

Maks. zav. vsota

100 % kredita oz.
min. 6.000 EUR

150.000 EUR

100 % kredita

300.000 EUR

ni podatka

maks.
100.000
EUR oz. 1.000 EUR
mes. obroka

75 let

do 12 let

od 18 do
65 let

65 let

od 1 do 30
let

100 % kredita

do 100.000 EUR
(do 300.000 EUR z
zdravniškim
pregledom)

od 18 do
65 let

75 let (kritje
smrti)
65 let (kritje
delov.
nezmožnosti)

ni podatka

ni podatka

do 300.000 EUR
oz. 2.000 EUR
mes. obroka

Vir: lasten
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Življenjska zavarovanja kreditojemalcev smo med seboj primerjali po skupnih atributih in
prišli do naslednjih ugotovitev:
 Ugotovili smo, da je maksimalna zavarovalna vsota najnižja pri Adikko banki, in sicer
100.000 EUR, najvišja, to je 300.000 EUR, pa pri Abanki, Novi KBM in Unicredit banki.
 Najvišja pristopna starost (70 let) je pri Addiko banki in NLB, torej pri bankah, pri
katerih je zavarovalna vsota nižja. Preostale obravnavane banke omejujejo najvišjo
pristopno starost na 65 let.
 Za kreditojemalca je bolj ugodno enkratno plačilo zavarovalne premije, medtem ko
je pri obročnem (mesečnem), plačevanju končna premija nekoliko višja in se plačuje
2/3 celotne zavarovalne dobe.
 Pri najvišji zavarovalni dobi izstopa Addiko banka, kjer je zavarovalna doba do 12
let, medtem ko vse ostale banke ponujajo zavarovanje do 30 let.
Tabela 7: Primerjava zavarovanj potovanja v tujino – turistično zavarovanje
Banka

Zav. vsota

Maksimalna
pristopna starost
75 let (tudi
starejši, premija je
višja)
75 let (tudi
starejši, premija je
višja)

Tip zavarovanja

Območje
veljavnosti

NLB

do 100.000 EUR

Samostojno
zavarovanje

ves svet razen
Slovenija

Abanka

do 100.000 EUR

Samostojno
zavarovanje

ves svet razen
Slovenija

Addiko

do 50.000 EUR
(Slovenija do
20.000 EUR)

starejši od 18 let
in imetnik računa

V sklopu
bančnega paketa

ves svet in
Slovenija

Nova KBM

do 100.000 EUR

Ni podatka

Samostojno
zavarovanje

ves svet razen
Slovenija

Vir: lasten

Kar štiri izmed obravnavanih bank ponujajo zavarovanje potovanja v tujino. To so NLB,
Abanka, Nova KBM in Addiko banka. Vse naštete banke, razen Addiko banka, ponujajo
najvišjo zavarovalno vsoto do 100.000 EUR. Slednja ponuja zavarovalno vsoto do največ
50.000 EUR, je pa hkrati to edina izmed obravnavanih bank, ki omogoča zavarovanje tudi v
Sloveniji, in sicer z zavarovalno vsoto do največ 20.000 EUR. Vse ostale obravnavane banke
omogočajo zavarovanje izključno v tujini. Izstopa podatek, da Addiko banka ne omejuje
najvišje pristopne starosti (pogoj je le odprt račun), medtem ko je le-ta pri NLB in Abanki v
osnovi omejena do dopolnjenega 75. leta starosti. Zavarovati se je mogoče tudi po tej
starosti, ampak ob višji premiji. Addiko banka zavarovanje ponuja v sklopu bančnega
paketa, vse ostale banke pa kot samostojno zavarovanje.
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8 ZAKLJUČEK
Bančno zavarovalništvo je relativno nov pojav, ki se tako v evropskem kot svetovnem merilu
z večjim razponom uveljavlja v zadnjem desetletju. Gre za pomemben pojav v razvoju
finančnega sektorja, ki je od faze strogega ločevanja bank in zavarovalnic prešel do
povezovanja le-teh.
Gre za sodelovanje bank in zavarovalnic na način, da banka v svoji poslovni mreži preko
obstoječih distribucijskih kanalov trži zavarovalniške produkte. Pri tem nastopijo prednosti
za vse vključene strani: zavarovalnica s ponudbo zavarovalniških produktov strankam
banke širi svojo bazo strank in s tem povečuje prodajo, banka pa povečuje neobrestne
prihodke, s čimer obe povečujeta dobičkonosnost. Prednost za stranke je dejstvo, da tako
bančne kot zavarovalniške produkte pridobi na enem mestu, velikokrat so z združevanjem
ponudbe povezane tudi ugodnosti navzkrižne prodaje.
Pojem bančno zavarovalništvo opredeljuje vse oblike povezav med bankami in
zavarovalnicami. Od prvenstveno enostavnih oblik povezav so le-te prešle do kompleksnih
integracij, pri čemer ima vsaka oblika svoje prednosti. Osnovne oblike povezav, ki smo jih
predstavili v nalogi, so: povezovanje na osnovi dogovora o navzkrižni prodaji, sodelovanje
neodvisnih partnerjev in povezave na osnovi lastniških deležev.
Bančno zavarovalništvo je prisotno tudi v Sloveniji, vendar bistvenega deleža pri prodaji
obračunanih bruto premij ne dosega. Delež pri življenjskih zavarovanjih je bistveno višji kot
delež pri premoženjskih zavarovanjih. Pri življenjskih znaša slabih 14 %, medtem ko pri
premoženjskih znaša dober odstotek, skupno za življenjska in premoženjska zavarovanja pa
okrog 5,12 %. Kljub temu se delež bančnega zavarovalništva v Sloveniji v zadnjem desetletju
povečuje, kar nakazuje na razvoj obravnavanega pojava tudi v Sloveniji.
Delež bančnega zavarovalništva v Sloveniji smo primerjali z deležem nekaterih evropskih
držav: Belgije, Hrvaške, Italije, Francije, Luksemburga, Malte, Španije, Poljske in
Portugalske. Delež bančnega zavarovalništva v Sloveniji za življenjska zavarovanja dosega
najnižjo vrednost med obravnavanimi državami in znaša slabih 29 % povprečja izbranih
držav. Delež bančnega zavarovalništva v Sloveniji za premoženjska zavarovanja dosega 18
% povprečja izbranih držav. Najnižji delež med obravnavanimi državami dosega Slovenija
tudi v skupni obračunani premiji (življenjska in premoženjska zavarovanja), kjer dosega le
15 % povprečja obravnavanih držav.
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Pri tem smo ugotovili, da delež bančnega zavarovalništva v Sloveniji ne dosega povprečne
ravni obravnavanih držav, kar lahko pripisujemo dejstvu, da gre za zavarovalniški trg, kjer
je prisotnost zavarovalnih posrednikov in agentov velika. Iz predstavljenih podatkov je
razvidno, da je potencial za razvoj bančnega zavarovalništva v Sloveniji velik.
Kljub nizkim deležem, ki jih Slovenija dosega pri bančnem zavarovalništvu, pa imajo vse
obravnavane banke (NLB, Abanka, Nova KBM, Addiko banka, UniCredit banka) v svoji
ponudbi zavarovalniške storitve. Zavarovalne vrste, vključene v ponudbo, se med bankami
razlikujejo, kar je tudi rezultat različnega obsega le-teh, saj dve od obravnavanih bank
ponujata samo dve vrsti zavarovanj.
Vse obravnavane banke imajo v ponudbi tako premoženjska kot življenjska zavarovanja, pri
vseh bankah se pojavi samo ena vrsta zavarovanja, to je življenjsko zavarovanje
kreditojemalcev. Zavarovanje, vezano na enega izmed osnovnih bančnih poslov,
kreditiranje, se v bankah pojavlja v različnih verzijah, pri čemer je namen enak: osnovna
varnost kreditojemalca oz. njegovih najbližjih v primeru smrti.
Banke sodelujejo z različnim številom zavarovalnic. V primeru Abanke in Zavarovalnice
Triglav d. d. gre za ekskluzivno ponudbo, prav tako v primeru Addiko banke in zavarovalnice
Uniqua Osiguranje d. d.
Z največ bankami sodeluje Generali zavarovalnica d. d., ki je v partnerskem odnosu s kar
tremi od petih bank: NLB, Novo KBM in UniCredit banko.
S predstavitvijo navedenih tem so bili doseženi vsi cilji tako teoretičnega kot empiričnega
dela naloge.
V diplomski nalogi smo preverili dve hipotezi, ki ju navajamo v nadaljevanju.
Hipoteza H1: Ponudba bančnozavarovalniških storitev v izbranih bankah (Nova ljubljanska
banka d. d., Abanka d. d., Nova kreditna banka Maribor d. d., Addiko banka d. d., UniCredit
banka Slovenija d. d.) v Sloveniji zajema tako produkte življenjskih kot neživljenjskih
zavarovanj.
Hipotezo H1 smo potrdili na osnovi metode deskripcije, s katero smo predstavili ponudbo
bančnozavarovalniških produktov v izbranih bankah. Za potrditev hipoteze H1 smo
dodatno tabelarno predstavili primere posamezne skupine zavarovanj za posamezno
banko, s čimer smo hipotezo H1 potrdili.
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Hipoteza H2: Prodaja zavarovanj preko kanala bančnega zavarovalništva v Sloveniji ne
dosega odstotka povprečne prodaje v primerjavi z naslednjimi državami: Malta,
Portugalska, Italija, Španija, Francija, Hrvaška, Belgija, Poljska, Luksemburg.
Hipotezo H2 smo potrdili na osnovi metode deskripcije, s katero smo predstavili stanje na
področju bančnega zavarovalništva v izbranih državah. Z metodo komparacije smo
primerjali deleže bančnega zavarovalništva Slovenije z izbranimi državami ter s primerjavo
povprečnega deleža izbranih držav. Z grafičnim prikazom smo deskriptivno potrditev
hipoteze dodatno podkrepili z nazornim grafičnim prikazom. Ločeno smo obravnavali
stanje za življenjska zavarovanja, premoženjska zavarovanja ter za življenjska in
premoženjska zavarovanja skupaj, pri čemer v vseh treh primerih ni bilo bistvenih razlik, ki
bi vplivale na potrditev hipoteze. Hipotezo H2 smo potrdili.
Bistvena omejitev, ki smo jo zaznali med pripravo diplomske naloge, je dostopnost aktualne
literature novejšega datuma, saj je le-ta zelo zdesetkana, novejši članki na to temo so
izjemno redki. Prav tako omejitev predstavlja dostopnost literature predvsem v tujih
jezikih, pri čemer lahko pride do neustreznih prevodov. Omejitev predstavlja tudi obseg
naloge, saj gre za obširno tematiko, pri kateri bi pri detajlni predstavitvi presegli predpisan
obseg naloge.
Možnosti za nadaljnje raziskave so velike, saj gre za zelo zanimivo področje, ki s strani
strokovne javnosti ni bistveno raziskano. Za nadaljnje raziskave predlagamo raziskavo z
bančnega vidika, in sicer delež prihodkov, ki jih banke dosegajo s prodajo zavarovalniških
produktov. Zanimivo bi bilo tudi analizirati delež izplačil zavarovalnin za poplačilo kreditnih
obveznosti iz naslova življenjskih zavarovanj.
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PRILOGE
Priloga 1: Ponudba bančnozavarovalniških produktov v izbranih bankah
Banka

Zavarovalnica

Zavarovanje

Vezano na bančno
storitev

Ugodnosti za
komitente banke

Nova ljubljanska
banka d. d.

NLB Vita d. d.

NLB Vita Tujina

Nova ljubljanska
banka d. d.

NLB Vita d. d.

NLB Vita Nezgoda

Nova ljubljanska
banka d. d.

NLB Vita d. d.

NLB Vita Nezgoda
Junior

Nova ljubljanska
banka d. d.

NLB Vita d. d.

NLB Vita Varčevanje
+

Nova ljubljanska
banka d. d.

NLB Vita d. d.

NLB Vita Odgovorna

Nova ljubljanska
banka d. d.

NLB Vita d. d.

NLB Vita Odgovorna
za mlade

Nova ljubljanska
banka d. d.

Generali
zavarovalnica
d. d.

PaketDom

Popust za
imetnike NLB
storitev

Nova ljubljanska
banka d. d.

Generali
zavarovalnica
d. d.

PaketDom Rent

Popust za
imetnike NLB
storitev

Nova ljubljanska
banka d. d.

Generali
zavarovalnica
d. d.

ZavarovanjeDom

Ponudba
ekskluzivno v NLB

Paket Premium
ekskluzivno v NLB

Da - kredit

Popust za
imetnike NLB
storitev
Nova ljubljanska
banka d. d.

Generali
zavarovalnica
d. d.

ZavarovanjeAvto

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Dopolnilno
zdravstveno
zavarovanje
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Popust za
imetnike NLB
storitev

Banka

Zavarovalnica

Zavarovanje

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Enkratno naložbeno
življenjsko
zavarovanje

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Naložbeno življenjsko
zavarovanje Fleks za
otroke

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Naložbeno življenjsko
zavarovanje Fleks za
starejše

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Naložbeno življenjsko
zavarovanje Fleks

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Nezgodno
zavarovanje

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Zavarovanje potovanj
v tujino

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Paket zavarovanj
dom

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Zavarovanje
kreditojemalcev za
primer
brezposelnosti

Da - kredit

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Zavarovanje zlorabe
plačilnih kartic

Da - kartica

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Življenjsko
zavarovanje
kreditojemalcev

Da - kredit

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Življenjsko
zavarovanje z
varčevanjem

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Življenjsko
zavarovanje za
delovno nezmožnost
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Vezano na bančno
storitev

Da - račun

Ugodnosti za
komitente banke

Banka

Zavarovalnica

Zavarovanje

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Življenjsko
zavarovanje za
primer smrti

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Nezgodno
zavarovanje starejših

A banka d. d.

Zavarovalnica
Triglav d. d.

Enkratno naložbeno
življenjsko
zavarovanje
Abagarant

Nova kreditna banka
Maribor d. d.

Generali
zavarovalnica
d. d.

Življenjsko
zavarovanje
kreditojemalcev

Nova kreditna banka
Maribor d. d.

Generali
zavarovalnica
d. d.

Kolektivno življenjsko
zavarovanje
limitojemalcev

Nova kreditna banka
Maribor d. d.

Zavarovalnica
Sava d. d.

Riziko življenjsko
zavarovanje

Nova kreditna banka
Maribor d. d.

Sava
pokojninska d.
d.

Individualno dodatno
pokojninsko
zavarovanje

Nova kreditna banka
Maribor d. d.

Zavarovalnica
Sava d. d.

Zavarovanje kartic in
osebnih predmetov

Nova kreditna banka
Maribor d. d.

Generali
zavarovalnica
d. d.

Zavarovanje doma

Nova kreditna banka
Maribor d. d.

Zavarovalnica
Sava d. d.

Nezgodno
zavarovanje

Nova kreditna banka
Maribor d. d.

Zavarovalnica
Sava d. d.

Najboljši zdravniki
sveta

Nova kreditna banka
Maribor d. d.

Zavarovalnica
Sava d. d.

Turistično
zavarovanje (letno in
kratkoročno)
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Vezano na bančno
storitev

Da - račun

Da - kartica

Ugodnosti za
komitente banke

Banka

Zavarovalnica

Zavarovanje

Addiko banka d. d.

Uniqua
Osiguranje d.
d.

Zavarovanje
kreditojemalcev

Addiko Banka d. d.

Uniqua
Osiguranje d.
d.

Zavarovanje
imetnikov paketov in
kartic

UniCredit banka d. d.

Generali
zavarovalnica
d. d.

Življenjsko
zavarovanje
kreditojemalcev

UniCredit banka d. d.

Allianz Zagreb
d. d.

Premoženjsko
zavarovanje

Vir: lasten

56

Vezano na bančno
storitev
Da - kredit

Da – paket ali
kartica

Da - kredit

Ugodnosti za
komitente banke

