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POVZETEK

Eno najpomembnejših tveganj, s katerim se sooča banka ob vsakem kreditnem poslu, je
nedvomno kreditno tveganje. V primerjavi s preteklostjo dajejo banke v času finančne
krize večji pomen boniteti ter odplačilni sposobnosti kreditojemalca oz. poglobljeni presoji,
ali bo kreditojemalec sposoben v rokih vračati sposojen denar in plačevati obresti.
Diplomsko delo je osredotočeno na raziskavo najpogostejših oblik kreditov ter zavarovanj
le teh tako fizičnim kot pravnim osebam, velik del pa je namenjen tudi predstavitvi
življenjskega zavarovanja kreditojemalcev, ki je nastalo v okviru bančnega
zavarovalništva. Z raziskavo sem ugotovila, na katere karakteristike strank, ki
povprašujejo po zadolževanju, so banke ob sklepanju kreditnih pogodb najbolj pozorne,
kako so se zaostrili pogoji za najem kredita v času finančne krize ter kakšna je praksa
zavarovanja kreditov v slovenskih bankah ob zlomu gospodarstva. Nadalje sem analizirala
dejavnike, ki vplivajo na odločitev kreditojemalcev o sklenitvi življenjskega zavarovanja.
Pridobljeni rezultati bodo v pomoč ljudem, ki se bodo v bodoče soočili z reševanjem
likvidnostnih težav ter stanovanjskih problemov in bodo v ta namen pri banki zaprosili za
kredit.
Ključne besede: banka, kredit, zavarovanje, kreditojemalec, kreditno tveganje, finančna
kriza.
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SUMMARY

BANK AND CLIENT´S INSURANCE WITH CREDIT CONTRACTS
Credit risk is undoubtedly one of the most significant risks encountered by banks with
every credit transaction. In comparison to the past nowadays in times of financial crisis
banks put more emphasis on the borrowers’ advantages/benefits and their
creditworthiness, namely thorough estimation whether the borrower will be capable of
both repaying the debt in the appointed time and paying interest. My thesis focuses on
researching the most frequently used credit types and their insurances for natural persons
as well as legal entities. A large part of my thesis also deals with borrowers’ life insurance
which was formed in the field of bank insurance. My research has revealed which
characteristics of the interested clients banks are most interested in when signing a credit
contract, how much have the conditions strained during the financial crisis and what is
the customary procedure of credit insurance in Slovenian banks during the economic
breakdown. I have also thoroughly examined all the factors which influence the
borrowers’ decision to take life insurance. The acquired information will be useful for
individuals and legal entities encountering liquidity or housing problems who will apply for
a credit with a bank.
Key words: bank, credit, insurance, borrower, credit risk, financial crisis.
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1 UVOD

1.1 OPIS VSEBINE
Najpomembnejša storitev, ki jo banka ponuja, je sklepanje kreditnih poslov. Pri tem je
močno izpostavljena kreditnemu tveganju, zato mora stremeti k temu, da ga z
najrazličnejšimi ukrepi zmanjšuje. Ob tem veliko pozornosti namenja boniteti prosilca
kredita, podrobno analizira njegovo poslovanje z banko v preteklosti, v primeru
kreditiranja podjetij se usmeri na podrobno proučevanje finančnih izkazov preteklih let, v
prvi vrsti pa se seveda osredotoča na plačilno sposobnost in zavarovanje, ki ga ob najemu
kredita prosilec ponudi.
V zadnjem času pa tudi banka poskuša celovito pristopiti do prosilca kredita, in sicer v
smislu njegove zaščite. Kreditni posli imajo dolgoročen značaj, zato ni odveč tudi
razmišljanje o zmožnostih odplačevanja kreditov v primeru smrti kreditojemalca oziroma
najbližje osebe. Zato ob trženju kreditov postaja vse bolj aktualna tudi ponudba
življenjskega zavarovanja kreditojemalcev, ki je nastala v okviru bančnega zavarovalništva
– sodelovanja med banko in zavarovalnico.

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je predstaviti pomen in pojem kreditov, prikazati različne vrste le
teh in pojasniti njihove bistvene značilnosti, prikazati zavarovanje kreditov, v spektru
zavarovanj pa velik del posvetiti tudi življenjskemu zavarovanju kreditojemalcev in s
celotno raziskavo olajšati odločitve potrošnikov ob reševanju svojih finančnih težav.
Moj cilj je opredeliti temeljne pojme, ki so povezani s kreditnim poslom, ugotoviti, na
kakšne načine poskuša banka zmanjševati kreditno tveganje, katere oblike zavarovanj
kreditov so najpogostejše in kako je pojav finančne krize v Sloveniji vplival na odločitve
bank na področju sklepanja in zavarovanja kreditov. Prikazala bom aktualno kreditno
ponudbo Gorenjske banke, d. d., Kranj (v nadaljevanju Gorenjska banka), ki je kljub svoji
relativni majhnosti konkurenčna in se po varnosti in stabilnosti uvršča med najboljše
slovenske banke. Z vidika bančnega zavarovalništva bom predstavila produkt življenjskega
zavarovanja, predstavila bom tako prednosti kot slabosti. Teorijo bom prenesla v prakso.
Na manjšem vzorcu bom predstavila rezultate analize, ki sem jo opravila preteklo leto
med izbranimi kreditojemalci.
Med svojim raziskovanjem sem postavila naslednje hipoteze:
− najpogostejša oblika zavarovanja kredita je zastava nepremičnine,
− kreditojemalci se ob najemu kreditov vse bolj zavedajo tveganj in nevarnosti, ki jih
lahko doletijo, zato se v veliki meri odločajo za sklenitev življenjskega zavarovanja,
− s pojavom finančne krize so se pogoji za odobritev kredita zaostrili.
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1.3 METODE IN OMEJITVE DELA
Z vidika metod dela bom uporabila naslednje:
− metoda deskripcije (opisovanje dejstev, procesov in pojavov),
− metoda kompilacije (povzetek spoznanj, opazovanj in stališč nekaterih avtorjev),
− analitska metoda (prikaz obstoječega stanja in analiza).
Težava pri pisanju diplomskega dela je pomanjkanje oziroma starost izdaje eksterne
literature o kreditih, zato bom v veliki meri uporabila vire s spleta ter svoje znanje, ki sem
ga pridobila v zadnjih dveh letih.

1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Diplomsko delo sestavlja sedem poglavij. V uvodu predstavim osnovni namen, cilje in
hipoteze naloge. V drugem delu opredelim banko in kredit, zgodovino, njegove
najpogostejše oblike, značilne za Slovenijo ter tujino. Tretje poglavje je namenjeno
predstavitvi bančnih tveganj in v okviru teh najpogostejše kreditno tveganje v povezavi z
oblikami zavarovanj kreditov. V četrtem poglavju sem se osredotočila na bančno
zavarovanje in prikazala osnovne značilnosti in razlike življenjskih zavarovanj v slovenskih
zavarovalnicah. V petem poglavju predstavim Gorenjsko banko, njeno vizijo, poslanstvo
ter organiziranost. Podrobneje je predstavljena široka paleta kreditov, namenjenih tako
fizičnim kot pravnim osebam, ter zavarovanj le teh. S praktičnega vidika je v osrednjem
delu poglavja obrazložena analiza, ki sem jo kot bančna delavka opravila med
kreditojemalci, podrobneje pa je predstavljen potek sklenitve življenjskega zavarovanja. V
zadnjem delu tega poglavja so podani jasni rezultati analize ter rezultati primerjave med
številom sklenjenih stanovanjskih kreditov in številom sklenjenih življenjskih zavarovanj.
Vse večji pomen imajo zavarovanja potrošniških zadolževanj v času gospodarske krize. To
prikazuje šesto poglavje. V zaključku povzamem glavne ugotovitve diplomskega dela.
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2 OPREDELITEV BANKE IN KREDITA

2.1 BANKA
Beseda banka izvira iz italijanske besede banca ali banco, kar pomeni mizo, na kateri so v
srednjem veku imeli menjalci svoj denar, ko so opravljali svoje menjalne posle. Tako se je
ta beseda v razvoju bančništva udomačila in obdržala vse do današnjih dni. Čeprav
obstajajo banke že stoletja, ni bilo nikoli enotne opredelitve o banki. Razlog za to tiči v
dejstvu, da je bila vloga bank vedno odvisna od razvojne stopnje gospodarstva in od
gospodarskega sistema, ki je bil ali je v veljavi v posameznih državah. Nekateri avtorji
menijo, da je glavna lastnost banke emisija denarja in vrednostnih papirjev, drugi, da je
banka podjetje, ki posreduje pri odobravanju kreditov, tretji, da je banka podjetje, ki prek
plačilnega prometa koncentrira denarna sredstva v svojih rokah in jih potem posoja
gospodarstvu in prebivalstvu. Če bi strnili te trditve na skupni imenovalec, bi lahko
ugotovili, da je banka podjetje, ki sprejema denarne naložbe in daje kredite; izvaja pa tudi
plačilni promet in opravlja druge funkcije finančne narave. Kot sistem ustvarjajo banke
plačilna sredstva, se pravi denar (Bobek, 1992, str. 19).
Banke morajo pri svojem poslovanju upoštevati tri temeljna načela bančnega poslovanja,
in sicer (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, str. 132):
− načelo likvidnosti,
− načelo rentabilnosti,
− načelo varnosti.
Načelo likvidnosti pomeni, da je banka sposobna pravočasno izpolniti svoje obveznosti.
Likvidnost bank ni pomembna samo za banke same, ampak za celotno gospodarstvo, saj
nelikvidna banka ne sme opravljati plačil, dajati in obnavljati kreditov, odpirati akreditivov
in izdajati jamstev. Pri ohranjanju likvidnosti bank ima pomembno vlogo centralna banka.
Do nelikvidnosti banke pride največkrat v primeru, ko kreditojemalci ne izpolnjujejo
pravočasno svojih obveznosti (Pernek, 1999, str. 294).
Načelo rentabilnosti je načelo, ki predstavlja cilj in namen ustanavljanja bank, saj vsaka
banka teži k temu, da bo z naložbami pokrila vse svoje stroške poslovanja in slabih
terjatev ter hkrati ustvarila zadosten dobiček za oblikovanje rezerv in izplačilo dividend
(Pernek, 1999, str. 294).
Načelo varnosti pomeni pridobivanje potrebnih informacij o komitentih banke ter o samem
gospodarstvu, izdelavo analiz o kreditni sposobnosti prosilcev za odobritev kredita,
zagotavljanje ustreznega zavarovanja bančnih naložb ... Čim večjo varnost vlog zagotovi
banka vlagateljem, tem več bo zbrala kreditnih sredstev (Pernek, 1999, str. 294).
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Ker si bančna načela medsebojno večkrat nasprotujejo, je dolžnost banke, da najde njihov
skupni imenovalec, s pomočjo katerega jih uskladi in s tem omogoči uspešno poslovanje.

2.2 KREDIT
Beseda kredit izhaja iz latinskega glagola »credere«, kar pomeni verovati, upati, dati na
kredit, dati na up oziroma upanje. Tisti, ki je kredit dal, se imenuje kreditor (upnik), tisti,
ki je kredit prejel, pa debitor (dolžnik). Pravno razmerje, ki med njima nastane, je
kreditno razmerje. To razmerje je z upnikove strani terjatev, z dolžnikove pa dolg. Gre za
medčasovno menjavo, saj sta dajatev (npr. dobava blaga) in nasprotna dajatev (npr.
plačilo za blago) časovno razmaknjeni (Ribnikar, 1994, str. 4–7).
Kreditodajalec prenese vrednost na kreditojemalca z namenom, da jo bo ta po določenem
času vrnil, zato kredit pomeni začasni prenos vrednosti.
Značilnosti kredita so (Crnković, 1987, str. 12):
− kredit je medčasovna menjava vrednosti dobrin;
− kredit daje možnost uporabe v prihodnosti ustvarjenih sredstev danes;
− kreditni proces je povezan s tveganjem.
Poznamo dve teoriji, ki se nanašata na kredit, in sicer (Filipič in Markovič-Hribernik, 1998,
str. 105):
− teorija o indiferentnosti kredita, ki pravi, da kredit vrši le prelivanje prostih
denarnih sredstev in ne vpliva na ekonomsko življenje, ker se količina denarja v
obtoku ne spreminja (vsota kreditov = vsota varčevanja);
− teorija o ustvarjalni funkciji kredita, ki pravi, da ima kredit aktivno vlogo in vpliva
na pospeševanje in usmerjanje gospodarstva (vsota kreditov > vsota varčevanja).
V pojmu kredit sta vsebovani obe načeli – načelo vrnitve in načelo zaupanja. Ravno v tem
se kredit razlikuje od drugih oblik, pri katerih se sredstva ne vračajo in tudi ni potrebno
tolikšno zaupanje, razen splošnega. Ali sta bila zaupanje in pričakovana vrnitev realna, je
odvisno od tega, koliko kredita je kreditojemalec dejansko sposoben in pripravljen vrniti,
to pa je odvisno od njegove kreditne sposobnosti.
Naslednja značilnost kredita je, da se z njim omogoča kreditojemalcem, da že v sedanjosti
razpolagajo z vrednostjo, ki jo bodo ustvarili ali kako drugače pridobili šele v prihodnosti.
Ker daje kreditojemalec prednost razpolaganju z vrednostjo v sedanjosti pred
razpolaganjem v prihodnosti, je ta značilnost kredita po eni strani motiv za najemanje
kreditov, po drugi strani pa materialna podlaga za pričakovano oziroma obljubljeno vrnitev
kredita (Filipič in Markovič-Hribernik, 1998, str. 1).
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Iz zgoraj navedenih značilnosti kredita nastajajo naslednje definicije (Crnković, 1984,
str. 9):
− Bistvo kredita je upnikovo zaupanje v dolžnikovo pripravljenost in sposobnost, da
plača svoj dolg.
− Kredit lahko pojasnimo kot sposobnost zagotoviti si dobrine in usluge v sedanjosti
v zameno za ekvivalent v prihodnosti.
− Kredit je prenos vrednosti na drugo osebo, bodisi denarja, blaga ali uslug v
upanju, da bo ta oseba nekega dne v prihodnosti sposobna in pri volji plačati
enako vrednost.
− Zaradi začasnega prenosa vrednosti vsebuje kredit oziroma kreditni odnos načelo
vrnitve; po tem načelu se kredit razlikuje od vseh drugih oblik financiranja, pri
katerih se ne pričakuje vrnitve.

− Značilnost kredita je tudi odškodnina, ki se plača za začasno uporabo vrednosti.
2.3 ZGODOVINA KREDITIRANJA
Medsebojni upniško-kreditni odnosi med ljudmi so se začeli pojavljati že v času
praskupnosti, ko so si ljudje med seboj posojali lastne proizvode in stvari, ki so jih imeli na
razpolago. Bistvo posojanja je bilo medsebojno zaupanje, izposojeno stvar pa je bilo treba
vrniti v količini izposojene stvari ali druge dobrine v isti vrednosti. S pojavom denarja in
tržišča se začne oblikovati blagovni kredit (Edwards, 1985, str. 4–7).
Po nekaterih virih naj bi se določene oblike kredita pojavile več kot dva tisoč let pred
pojavom denarja. Stari sumerski dokumenti izpričujejo, da so okrog tri tisoč let pred
našim štetjem uporabljali kredit, ki je temeljil na posojilih v žitu po prostornini in na
posojilih v kovini v teži. Dokumenti, stari več kot tri tisoč let, v katerih so zapisi o kreditih,
pa izvirajo iz civilizacij Babilona, Asirije in Egipta.
V evropskem prostoru prvi dokazi o kreditiranju segajo v 12. stoletje. Prva oblika kredita
je trgovinski kredit. Celotna trgovina takratnega časa je slonela na velesejmih, na katerih
so sodelovali trgovci, ki so trgovali v različnih valutah. Z uporabo »Cambium Contract«, to
so nekakšne valutne pogodbe, so se sredstva prenašala z enega mesta na drugo, in sicer
tako, da je vmes preteklo nekaj časa. Te pogodbe so dokaz o začetku kredita v Evropi.
Največ primerov trgovskega kredita je bilo v Franciji, Italiji in Angliji v 13. stoletju, kjer se
je večino kupčij sklepalo prek kredita, in sicer žitarice, vino, oblačila, volna in drugo. V 19.
stoletju pa je razvoj različnih tehnik in instrumentov kreditiranja napredoval. Istočasno so
se zaradi pojava novih tehnik pojavljale razne zlorabe, kar je razvoj kreditiranja
upočasnilo.
V nasprotju s trgovinskim kreditom, ki se je v Evropi pojavil precej zgodaj, pa se je
potrošniški kredit na evropskih tleh pojavil šele v 19. stoletju, razen nekaj izjem, ki kažejo
na pojav potrošniškega kredita že v 18. stoletju. Povpraševanje in obseg potrošniškega
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kredita sta naraščala, saj sta se nivo plač in življenjski standard dvigovala. Prve oblike
kreditiranja so bile torej povezane s trgovino, saj so ljudje povpraševali po osnovnih
življenjskih potrebščinah, ki so jih lahko kupili s pomočjo trgovinskega kredita. Tudi razvoj
industrije je prinesel delavcem možnost, da so lahko posegali po osnovnih potrebščinah,
saj so si lahko izborili kredit na osnovi plačila za svoje opravljeno delo. Tako se je pojavil
potrošniški kredit.

2.4 OBLIKE KREDITOV
V današnjem času ponujajo banke različne oblike kreditov, ki jih lahko razdelimo po
mnogih kriterijih:
Krediti glede na subjekte
Delimo jih po subjektih, ki jim je kredit namenjen, to je prebivalstvo (fizične osebe) in
podjetja (pravne osebe). Fizične osebe največkrat potrebujejo potrošniški kredit za
osebno potrošnjo ter stanovanjski kredit za nakup, gradnjo ali adaptacijo nepremičnine.
Krediti pravnim osebam pa so krediti, ki jih najamejo za potrebe investiranja, zmanjšanja
likvidnostnih težav, investiranja oziroma nakupa (Gorenjska banka, 2009).
Krediti glede na ročnost
Ročnost kredita je doba, v kateri se kredit odplača. Poznamo kratkoročne kredite, katerih
rok vračila je do 12 mesecev, in dolgoročne kredite, za katere je značilna ročnost nad
enim letom.
Krediti glede na namen
Ločimo gotovinske in namenske kredite. Pri gotovinskem kreditu ni poglavitnega pomena
vzrok najema kredita, saj kreditojemalec dobi izplačano gotovino (znesek kredita) na svoj
osebni račun pri banki. Namenski krediti pa se odobravajo za plačilo kupnine, npr.
avtomobila, ali za plačilo storitev na podlagi računa oziroma pogodbe. Vsi stanovanjski
krediti so namenski krediti, saj je namen jasno definiran.
Krediti glede na obrestno mero
Poznamo kredite z nominalno nespremenljivo obrestno mero, ki se v času odplačevanja
ne spreminja, ter kredite z referenčno spremenljivo obrestno mero. Pri slednjih se
obrestna mera spreminja. Ta je sestavljena iz obrestnega pribitka, ki je fiksen, in
EURIBOR-ja1 (če je valuta financiranja EUR). Ta je lahko mesečni, trimesečni ali
šestmesečni. V trenutku, ko se vrednost EURIBOR-ja spremeni, se spremeni tudi
referenčna obrestna mera.

1

EURIBOR je kratica za Euro Interbank Offered Rate in pomeni medbančno obrestno mero, po kateri si
reprezentativne banke iz evroobmočja medsebojno posojajo denar za določeno ročnost. Vrednost
EURIBOR-ja je objavljena ob 11. uri na spletni strani Thomas Reuters ali kakor koli drugače s strani
Banking Federation of European Union (Gorenjska banka, 2010).
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Krediti glede na valuto financiranja
Po delitvi glede na valuto financiranja ločimo kredite v domači valuti (EUR) in kredite v tuji
valuti (CHF, USD). V praksi se ponudba kreditov, vezanih na švicarske franke, umirja.
Dejstvo je, da banke tovrstnih kreditov ne predlagajo več, razen če ni to izrecna želja
strank, saj se mora potrošnik poleg kreditnega tveganja zavedati tudi valutnega tveganja.
V nadaljevanju so predstavljene najpogostejše oblike kreditov slovenskih bank. Jasnejše
opredelitve in pogoji za najem posameznega kredita so opredeljeni v petem poglavju
diplomskega dela.
Hitri kredit
To je kredit, pri katerem je postopek odobritve zelo enostaven. Namenjen je komitentom
banke, saj se višina zneska kredita določi na podlagi zadnjih šestih prilivov na osebni
račun. Tak kredit je kredit brez dodatnega zavarovanja, največkrat sklenjen za dobo
enega leta, nekatere banke ponujajo kredit z ročnostjo celo do dveh let. Značilna je
nominalna obrestna mera (Združenje bank Slovenije, 2003, str. 17).
Potrošniški kredit
To je najenostavnejša in najpogostejša oblika kredita. Za omenjeni kredit lahko zaprosijo
tako komitenti kot nekomitenti banke, razlika je le v obrestni meri. Pri tej obliki gre
največkrat za dolgoročni kredit, v praksi največ 8 let.
Višina kredita je odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca ter načina zavarovanja
kredita. Dolgoročni potrošniški krediti so skoraj vedno zavarovani s plačilom zavarovalne
premije zavarovalnici, s katero ima posamezna banka sklenjeno pogodbo. Malokrat se
omenjeni krediti zavarujejo s poroštvom kreditno sposobnostih porokov, skoraj nikoli pa z
zastavo nepremičnine. Lahko so gotovinski ali namenski, pri čemer se znesek kredita
nakaže na točno določen račun pravne ali fizične osebe.
Študentski kredit
Že samo ime pove, da gre za kredit, namenjen študentom, ki imajo redne prilive v obliki
štipendije, študentskega dela ali so prejemniki pokojnine. Prednost tega kredita je v zelo
nizkih stroških odobritve, ročnost pa je odvisna od letnika študijskega programa, ki ga
študent obiskuje. Študentski kredit mora biti obvezno zavarovan z enim kreditno
sposobnim porokom, ki je bodisi upokojenec bodisi zaposlen za nedoločen čas.
Stanovanjski kredit
Je dolgoročni kredit, ki je namenjen nakupu, gradnji ali adaptaciji stanovanjskih
nepremičnin, lahko tudi nakupu zemljišča ali izplačilu dednega deleža. Ker gre za kredite,
za katere se večinoma zaprosi le enkrat v življenju, imajo izrazito dolgoročen značaj.
Odplačilna doba se giblje od 10 do 20 let, lahko celo do 30 let. Stanovanjski kredit je
strogo namenski kredit, zato se odobrava na podlagi dokumentacije, ki jo je ob oddaji
vloge za kredit treba priložiti. To je lahko gradbeno dovoljenje, kupoprodajna pogodba ali
predračuni izvajalcev del oziroma gradbenega materiala. Banka po odobritvi kredita
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nakaže sredstva na osebni račun izvajalcev del oziroma prodajalcev gradbenega
materiala.
Hipotekarni kredit
Hipoteka je ena od oblik zastavne pravice na nepremičnini in predstavlja učinkovit
instrument zavarovanja terjatev v dolžniško-upniških razmerjih. Hipoteka omogoča
upniku pridobiti dodatno jamstvo v vrednosti zastavljene nepremičnine v postopku
izpolnitve obveznosti glavnega dolžnika. Zastavna pravica na nepremičnini je z
ekonomskega stališča najprimernejši instrument za varstvo denarnih terjatev, saj je glavni
namen hipoteke zavarovanje terjatve, v primeru neplačila terjatve pa sledi prodaja
nepremičnine in poplačilo upnika iz naslova kupnine (Cirman et al., 1999, str. 128).
Ne glede na to, ali se zastavlja stanovanja, poslovne prostore ali kmetijska zemljišča, je
postopek vknjižbe hipoteke povsem enak. Kadar se terjatev banke zavaruje s hipoteko na
podlagi sporazuma strank v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, se tak
sporazum sklene v skladu s 142. členom stvarnopravnega zakonika. Sporazum pripravi
notar ali odvetnik. Za notarja so določene posebne razlagalne obveznosti: lastnika
nepremičnine mora seznaniti, koliko denarja bo prejel, seznaniti z EOM in kaj se zgodi, če
kredit ne bo plačan. Lastnik na notarskem zapisu s podpisom potrdi, da ga je notar poučil
o vseh posledicah. Nemudoma po podpisu – sklenitvi sporazuma je notar dolžan vložiti
predlog za vknjižbo hipoteke in zaznambe izvršljivosti terjatve v zemljiški knjigi. Hipoteka
za zavarovanje stanovanjskih kreditov se lahko ustanovi samo na podlagi sporazuma
strank, saj mora biti v skladu z zakonom o potrošniških kreditih tudi kreditna pogodba
zapisana v notarski obliki. V pogodbo banke vstavijo člen, da je kreditojemalec dolžan
zastavljeno nepremičnino premoženjsko zavarovati in polico vinkulirati (prenesti) v korist
banke. Banke po navadi odobrijo kredite v višini od 60 do 80% vrednosti nepremičnine.
Ker je višina odobrenega posojila odvisna od tržne vrednosti zastavljene nepremičnine ob
najemu posojila, njene ocenjene življenjske dobe, ocene obrabe nepremičnine v
prihodnje, je treba izvesti ocenjevanje ustreznosti nepremičnine. Iz dokumentacije za
zastavo nepremičnine mora biti razvidno, da vrednost zastavljene nepremičnine po oceni
tržne vrednosti, ki jo izdela pooblaščeni izvedenec, presega znesek zavarovane terjatve in
terjatev, ki so že vpisane v zemljiško knjigo (po Franku, 2007, str. 6–8).
Krediti na osnovi Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme
Dne 26. 9. 2000 je bil sprejet Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Ur. list
RS, št. 86/00). Stanovanjski sklad RS je 12. 10. 2000 v časopisu Delo objavil razpis za
izbor bank za sodelovanje v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (v nadaljevanju
NSVS). NSVS spodbuja dolgoročno varčevanje, saj njegovo privlačnost zagotavlja prek
državnega premiranja in bančnega obrestovanja dolgoročnih hranilnih vlog. Na drugi
strani zagotavlja varčevalcem dolgoročno stanovanjsko posojilo, saj zavezuje banke na
vsaj dvakratno večji obseg danih posojil varčevalcem v primerjavi s privarčevanimi
sredstvi, in sicer po vnaprej znani posojilni obrestni meri. NSVS zagotavlja vsem
varčevalcem enako višino obrestnih mer za dolgoročno varčevanje in vsem enake
obrestne mere za najeta dolgoročna stanovanjska posojila na tej osnovi, seveda glede na
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dobo varčevanja oziroma kreditiranja. V NSVS so vključeni varčevalci, banke in država
prek Stanovanjskega sklada RS (Gorenjska banka, 2000, str. 3).
Z nacionalnega vidika je projekt NSVS prvi korak k sistemskemu reševanju problematike
stanovanjskega kreditiranja. Glavni cilj je zagotoviti ustrezno privlačnost dolgoročnega
stanovanjskega varčevanja v Sloveniji z namenom, da se zagotovi občutno večji obseg
sredstev za ugoden stanovanjski kredit. Proces pri NSVS poteka v dveh fazah. Prvi korak
je varčevanje, kjer varčevalec na poseben varčevalni račun polaga mesečne obroke. Doba
varčevanja je od 5 do 10 let, zneski privarčevanih sredstev pa se ob koncu vsakega
varčevalnega leta revalorizirajo. Druga faza je pridobitev dolgoročnega stanovanjskega
kredita. Pravico do najema ima varčevalec, ki je varčeval najmanj 5 let. Višina kredita je
lahko dvakratnik privarčevanih sredstev, tudi doba vračanja je lahko enkrat daljša, kot je
bila doba varčevanja. V vsakem primeru pa je treba upoštevati kreditno sposobnost
varčevalca. Najeti kredit se lahko porabi le za stanovanjski namen (Gorenjska banka,
2000, str. 3).
Premostitveni kredit
Premostitveni kredit se odobri na osnovi vezanih denarnih sredstev. Prednost kredita je,
da komitent lahko takoj dobi svoja privarčevana vezana sredstva, za kar je potrebna
minimalna dokumentacija. Za tovrstni kredit so značilni ugodna obrestna mera ter ugodni
stroški, ki so z odobritvijo povezani. Odplačilna doba kredita je enaka preostali dobi
vezanega depozita.
Limit na osebnem računu
Banke ponujajo dve vrsti limitov – redni in izredni limit. Redni limit je limit, ki je komitentu
odobren avtomatično ob odprtju osebnega računa. Višina rednega limita je odvisna od
bonitete posameznega komitenta oziroma od višine njegovih prilivov na osebni račun.
Redni limit je nezavarovana bančna terjatev. Tudi pri izrednem limitu je višina odvisna od
bonitete posameznika. Izredni limit se odobri za dobo enega leta. Ob odobritvi izrednega
limita je treba zagotoviti ustrezno zavarovanje, najpogosteje je to urejeno prek
zavarovalnice (Združenje bank Slovenije, 2003, str. 18).

2.5 OBLIKE KREDITOV V TUJINI
Ker potrošniški krediti niso glavna tema diplomskega dela in se tudi značilnosti slovenskih
bistveno ne razlikujejo od potrošniških kreditov v tujini, se bom v nadaljevanju omejila le
na krajšo primerjavo tujih stanovanjskih kreditov s Slovenijo, natančneje na hipotekarno
bančništvo.
Za hipotekarno bančništvo so značilni različni modeli, najpogostejši pa so:
− tradicionalni model,
− model sekuritizacije,
− model hipotekarne obveznice.
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Tradicionalni model
Za tradicionalni oziroma enonivojski model hipotekarnega bančništva so značilne oblike
stanovanjskih zadrug. Včasih so bile to vzajemne hranilno-kreditne ustanove, danes pa jih
poznamo pod imenom bančne institucije. Finančni viri za najem posojil se pridobivajo iz
naslova hranilnih vlog pravnih in fizičnih oseb, vendar ni nujno, da so varčevalci in
kreditojemalci iste osebe (Kacafura, 2005, str. 28).
Tradicionalni model hipotekarnega bančništva je najbolj aktualen v Veliki Britaniji. Tu se
stanovanjske nepremičnine financirajo po sistemu, ki je najmanj reguliran in predvsem
tržno usmerjen. Zadruge odobravajo kredite za dobo 25 let, pri katerih kreditojemalec
plačuje le obresti, glavnico pa se poplača ob zapadlosti iz naslova police življenjskega
zavarovanja. Za plačevanje obresti se kreditojemalcem prizna tudi davčna olajšava, kar
jim predstavlja bistveno prednost.
Model sekuritizacije
Sekuritizacija ali listinjenje je finančna tehnika, ki preoblikuje denarni tok iz posojil v
vrednostne papirje, kar pomeni iz manj likvidnih v bolj likvidne naložbe, ki se prodajo
investitorjem (Kacafura, 2005, str. 8).
Ta model se je najbolj uveljavil v Združenih državah Amerike, v manjšem obsegu pa je
prisoten tudi v Veliki Britaniji. Postopek sekuritizacije se začne z zbiranjem bančnih
terjatev iz naslova hipotekarnih posojil, ki imajo nekatere skupne lastnosti, kot npr. višina
obrestne mere, odplačilna doba kredita, višina preostale glavnice in preostala doba.
Tovrstne zbire kreditodajalec odproda posebni finančni instituciji, v ZDA govorimo o
vladnih agencijah, ki do bodisi v državni bodisi v zasebni lasti in so organizirane kot
delniške družbe s pooblastili ameriškega kongresa. Zbir teh kreditov je potem osnova za
izdajo vrednostnih papirjev in prodaja le teh investitorjem za gotovino. Zadnja faza
sekuritizacije pa je poravnava kupnine za odkupljene terjatve iz naslova kupnine od
odprodanih vrednostnih papirjev.
Model hipotekarne obveznice
Model hipotekarne obveznice je značilen za Evropo, najbolj pa razširjen v Nemčiji in na
Danskem. Hipotekarna obveznica je krita obveznica, ki jo izda kreditna institucija in je
podprta s posojili, zavarovanimi s hipoteko na nepremičnini. Predstavlja finančni
instrument, ki je namenjen refinanciranju investicijskih posojil (European Mortgage
Federation v: Collauti, 2010, str. 5).
Poleg stanovanjskih hipotekarnih posojil lahko kritno premoženje predstavljajo tudi
hipotekarna posojila za poslovne prostore, redkokdaj so posojila zavarovana z zastavo
hipoteke na zemljiščih, skoraj nikoli pa na industrijskih obratih (Weiss, 2005, str. 18).
Nemčija je država, v kateri se je ideja o financiranju gradnje ali nakupa nepremičnin z
izdajo vrednostnih papirjev pojavila že v 18. stoletju. Glavni posojilojemalci so hipotekarne
banke in stanovanjske hranilnice. Pogoj za najem tovrstnega posojila je predhodno
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varčevanje bodočega posojilojemalca. Stanovanjske hranilnice po tem sistemu sprejemajo
depozite, varčevalci pa so v času varčevanja upravičeni do izplačila obresti. Po končanem
varčevanju se stranke uvrstijo na čakalni seznam, na osnovi katerega potem stanovanjske
hranilnice določijo vrstni red odobritve posojil. Pri tem upoštevajo dobo varčevanja ter
razmerje med višino vloge in višino posojila. Odobritev posojila se potem udejanji s strani
hipotekarnih bank in je največkrat odobreno za dobo nekje od 25 do 30 let. Zanj je
značilna mesečna stopnja amortizacije dolga in nespremenljiva obrestna mera za določeno
obdobje. ko to obdobje poteče, se banka skupaj s kreditojemalcem uskladi o višini
obrestne mere, ki je prilagojena trenutnim tržnim razmeram, višina posojila pa znaša do
60 %, v nekaterih primerih celo do 80 % ocenjene vrednosti zastavljene nepremičnine
(Kacafura, 2005, str. 32).
Po nemškem in danskem modelu hipotekarnega bančništva so se začele ravnati tudi
ostale evropske države. Ta vpliv se je širil na vzhod (Poljska, Rusija, Estonija, Grčija,
Madžarska) in zahod (Avstrija, Belgija, Norveška, Francija, Irska, Finska, Luksemburg) ter
tako povzročil, da so evropske države še v fazi priprave oziroma že sprejetja zakonodaje.
Ideja o razvoju hipotekarnega bančništva se je porodila tudi v Sloveniji. S pomočjo tuje
zakonske podlage je tako stopil v veljavo Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (Ur.
list RS, št. 17/06). V zakonu je jasno opredeljeno, da hipotekarne obveznosti lahko izdaja
samo banka, ki pridobi dovoljenje s strani Banke Slovenije. Njeno izvajanje pa mora biti
pod strogim nadzorom. Vendar pa do realizacije zakona vse do danes še ni prišlo. Dejstvo
je, da bi se morala Slovenija bistveno bolj posvetiti razvoju hipotekarne obveznice, saj
banka obrestno in likvidnostno tveganje prenese na kapitalski trg oziroma na investitorje v
hipotekarne obveznice. Posledica tega je najem hipotekarnih posojil po nižjih obrestnih
merah (Collauti, 2010, str. 31).
V Sloveniji vlada prepričanje, da država ponuja bistveno dražje kredite v primerjavi s
tujimi državami. Zato ni zanemarljiv podatek, da se tudi število Slovencev, ki zaprosijo za
kredit v tujini, povečuje. Po besedah dr. Iana A. Stiebarja (Accountax, 2011)
kreditojemalci niso pozorni na višino davkov, ki so jo primorani plačati ob izposoji denarja
v tujini. Na osnovi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. list RS, št. 117/06) so
obresti mednarodne transakcije predmet 15 % davčnega odtegljaja, ki predstavlja breme
kreditojemalca. Čeprav so tuje banke zelo fleksibilne, pa ni nujno, da so tudi ugodnejše,
saj morajo kreditojemalci upoštevati davčno jurisdikcijo posamezne države.
Na področju kreditiranja je zelo aktivna tudi sosednja Hrvaška. Februarja letos je Vlada
Republike Hrvaške sprejela predlog novega zakona o subvencijah in državnih garancijah
za stanovanjska posojila. Glavni namen zakona je rešiti stanovanjsko problematiko na
Hrvaškem, saj je skoraj 10.000 stanovanj v skupni vrednosti 700.000.000 EUR
neprodanih. Kreditojemalcem, ki so mlajši od 45 let in kupujejo svoje prvo stanovanje, bo
del obrestne mere subvencionirala država. V primeru izgube zaposlitve pa bo država do
kreditojemalca nastopila kot njegov porok. V tem primeru bo država eno leto od dneva
izgube zaposlitve odplačevala obresti posojila kreditojemalcu. Sredstva pa bo črpala iz
državnega proračuna. Ti kreditojemalci morajo biti državljani Hrvaške, znesek njihovega
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kredita ne sme presegati 100.000 EUR, prodajna cena stanovanja skupaj z DDV pa ne
sme biti višja od 1.900 EUR/m2 (Kraml, 2011).
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3 BANČNA TVEGANJA IN ZAVAROVANJE KREDITOV

3.1 VRSTE TVEGANJ
Ali bo poslovanje bank uspešno ali neuspešno, je močno odvisno od obvladovanja
tveganj, ki so jim podvržene. Njihova dolžnost je, da jih kar najbolje ugotavljajo, merijo in
rešujejo. V letih gospodarskih padcev je njihova aktivnost še toliko večja.
V nadaljevanju tega poglavja so naštete oblike bančnih tveganj, v okviru teh pa
predstavljeno kreditno tveganje kot najpomembnejše v bančnem poslovanju.
Najpomembnejše vrste tveganj pri bančnem poslovanju so (Saunders, 1994, str. 73):
− kreditno tveganje,
− deželno tveganje,
− tveganje spremembe obrestne mere,
− tveganje spremembe deviznega tečaja,
− likvidnostno tveganje,
− tržno tveganje,
− izvenbilančno tveganje,
− tveganje nesolventnosti,
− operativno tveganje.
Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je tveganje oziroma verjetnost, da komitent zaradi katerega koli razloga
ne bo poravnal svojih obveznosti v celoti in v dogovorjenem roku. Banka je izpostavljena
kreditnemu tveganju kreditnega portfelja, ki vključuje bilančne terjatve (posojila, naložbe
v vrednostne papirje, kapitalske naložbe) in zunajbilančne obveznosti (jamstva, akreditivi,
okvirni krediti, terjatve iz izvedenih finančnih instrumentov itd.) do podjetij, bank, javnega
sektorja, samostojnih podjetnikov, občanov in drugih komitentov. Banka ima vzpostavljen
ustrezen kreditni proces, ki vključuje proces odobritve kredita, proces spremljave kredita,
proces zgodnjega odkrivanja povečanega kreditnega tveganja in proces razvrščanja
dolžnika in izpostavljenosti (Gorenjska banka, 2010, str. 5).
Vrste modelov merjenja kreditnega tveganja so naslednje (Saunders, 2000, str. 217):
− kvalitativni modeli, kjer gre za pridobljene informacije od podružnic banke, agencij,
ki proučujejo dejavnike, ki so specifični za kreditojemalca (sloves, velikost in
trajanje odnosa, finančni vzvod, nihanje prihodkov, vrednost sredstev, ki jih
uporabimo za zavarovanje kredita (angl. colateral), in tržne dejavnike, ki imajo
vpliv na vse kreditojemalce; vključujejo še osebno presojo analitika;
− modeli kreditnega točkovanja, ki se uporabljajo ali za izračun verjetnosti neplačila
ali za razvrščanje kreditojemalcev v skupine (razrede) z enako verjetnostjo
neplačila. Z izbiro in povezovanjem različnih ekonomskih in finančnih značilnosti
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−

kreditojemalca spoznamo, kateri dejavniki so pomembni za kreditno tveganje,
ovrednotimo pomembnost posameznega dejavnika, lažje izločimo kreditojemalca s
previsokim kreditnim tveganjem, pomaga pa nam tudi pri izračunavanju potrebnih
rezerv za bodoče izgube;
novejši modeli.

Kreditna sposobnost posameznika se ugotavlja s kreditno analizo, ki mora ustrezno
odgovoriti na naslednja bistvena vprašanja (Bathory, 1987, str. 22):
− Ali ima potencialni kreditojemalec dovolj likvidnih sredstev, da bo v celoti in
skladno s kreditnimi pogoji poravnal svoje obveznosti?
− Kakšno je maksimalno tveganje, ki ga je banka še pripravljena prevzeti?
− Ali pretekli, sedanji in predvideni bodoči dohodki posameznika omogočajo vračanje
dolga?
− Ali je posameznik, ko je sposoben poravnati svoje obveznosti, to pripravljen tudi
storiti?
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Slika 1: Proces kreditne analize

Ali ima
kreditojemalec
strategijo vračila
kredita? Katere
druge storitve še
potrebuje?

Motivacija:
Zakaj potrebuje kredit?

Ali banka želi
investirati v
kreditojemalca? Ali je
donos sprejemljiv
glede na tveganje?

Ima podjetje jasen občutek za
smer in pot za dosego cilja? Ali
je namero mogoče izvesti?

Analiza vodstva
- kompetenca
- integriteta
- dojemljivost

Kvalitativna pogodbena
določila, ki naj se
uporabijo v kreditni
pogodbi

Ureditev kredita
Načrt črpanja
Sistem podatkov

Analiza računovodskih izkazov
in analiza denarnega toka
- učinkovitost in stroški
- donosnost
- stabilnost prihodkov
- finančni vzvod
Ovrednotenje finančne in
konkurenčne moči
Predpostavke, na katerih
temeljijo napovedi

Finančna simulacija
Prag donosnosti
Test v pogojih
stresa

Pogajanja
Predstavitev
Odobritve kredita

Črpanje kredita
Spremljanje kredita
Odplačilo kredita

Vir: Caouette et al. (1998, str. 86)
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Analiza v panogi:
- položaj v panogi
- tržni delež
- vodilni pri dol. cen
- trendi inovacij

Ovrednotenje tveganja
Kreditna določila (obveze)
Kreditna dokumumentacija
Pravno mnenje

Kreditna
dokumentacija
Ostalo delo
Zaključek

Deželno tveganje
Deželno tveganje je tveganje, ki nastane kot posledica nastanka izgube pri kreditiranju v
mednarodnem prostoru. To pomeni, da je dolžnik sposoben poravnati dolg do upnika,
vendar ga pri tem zavirajo različni državni ukrepi, kot sta prepoved plačevanja v določeni
valuti ali nekonvertibilnost valute. Deželno tveganje je močno povezano z ekonomskimi,
političnimi in socialnimi vplivi dolžnikove države (Gorenjska banka, 2010, str. 8).
Tveganje spremembe obrestne mere
Tveganje spremembe obrestne mere je povezano z nepričakovanimi spremembami tržnih
obrestnih mer. To je tveganje izgube neto obrestnih prihodkov. Zaradi spremembe tržne
obrestne mere se lahko spremeni pogodbeno določena obrestna mera.
Tveganje spremembe deviznega tečaja
Omenjenemu tveganju večkrat rečemo tudi valutno tveganje. Že samo ime pove, da je
vzrok za nastanek dejstvo, da so banke s svojim finančnim položajem in denarnimi tokovi
močno izpostavljene vplivu nestanovitnosti deviznih tečajev. Ob spremembi deviznega
tečaja se spremeni tudi vrednost obveznosti in naložb v domačem denarju. Z valutnim
tveganjem se sooča tudi kreditojemalec, ki najema kredit v tuji valuti, največkrat
švicarskih frankih.
Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, s katerim se banka spopada v trenutku, ko ni sposobna
poravnati vseh svojih obveznosti. V praksi so to dnevni odlivi denarnih sredstev iz naslova
vlog, transakcijskih računov, plačanih garancij in črpanj posojil.
Tržno tveganje
Tržno tveganje je tveganje spremembe poštene vrednosti finančnih instrumentov zaradi
spreminjanja tržnih cen. Tržno tveganje nastane kot posledica spremembe obrestnih mer,
cen delnic in deviznih tečajev, zato banka skrbno določi limite, spremenljive
izpostavljenosti tveganjem, ki se redno spremljajo.
Izvenbilančno tveganje
Izvenbilančno tveganje nastane kot posledica izgub v povezavi s trgovanjem s pomočjo
finančnih instrumentov, ki za banko predstavljajo potencialne obveznosti.
Tveganje nesolventnosti
Tveganje nesolventnosti je bistveno tveganje, ki nastopi za banko kot zadnje izmed zgoraj
naštetih. To pomeni, da se je banka že soočila z vsemi vrstami tveganj, ki so prinesla tako
ogromne izgube, da jih s kapitalom banke ni mogoče pokriti.
Operativno tveganje
Operativno tveganje je tveganje izgub, ki nastane zaradi nepravilnega ravnanja bančnih
uslužbencev pri izvajanju delovnih postopkov, neprimernega upravljanja notranjih
procesov, sistemskih napak in nazadnje zunanjih dejavnikov.
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3.2 ZAVAROVANJE KREDITOV
Beseda zavarovanje se v pogovornem jeziku uporablja v različnih pomenih. V vsakodnevni
praksi zavarovanje nastopi kot posledica sklenitve zavarovalne pogodbe oziroma
zavarovalnega pogodbenega razmerja med zavarovalnico oziroma zavarovateljem na eni
strani in skleniteljem zavarovanja na drugi. Sklenitelj zavarovanja je zavarovalec, ni pa
nujno tudi zavarovana oseba. Tako je možna oblika zavarovanja, kjer sklenitelj sklene
pogodbo z namenom zaščite tretje, t. i. zavarovane osebe. Možno je tudi zavarovanje, pri
katerem je poleg tretje osebe zavarovan tudi sklenitelj. Takemu zavarovanju pravimo
vzajemno zavarovanje. Zavarovana oseba ima iz zavarovalnega razmerja pravice, na
podlagi katerih lahko v primeru nastanka zavarovalnega primera zahteva izplačilo
zavarovalnine, zavarovalec kot sklenitelj pa nastopa v vlogi plačnika premije zavarovanja
(Mojdenar IT, d. o. o., 2010).
Definicij zavarovanja je veliko in so odvisne od vidika, s katerega preučujemo zavarovanje
kot gospodarsko dejavnost. Znane so definicije zavarovanja, kot so npr. podjetniška
zavarovalna teorija, teorija rizika, teorija kompenzacije ...
Po Bonclju pomeni zavarovanje ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem
gospodarskih nevarnosti, pri čemer je gospodarska varnost cilj, izravnavanje nevarnosti
pa instrument za dosego le tega. V zavarovalnem razmerju nastopata dva subjekta, in
sicer zavarovalnica (zavarovatelj) ter zavarovalec (kupec zavarovalne storitve), pri osebnih
zavarovanjih pa tudi zavarovanec (upravičenec) (Škufca, 2003, str. 19).
Zavarovanje bančnih naložb je potrebno zaradi zmanjšanja kreditnega tveganja. Banka
mora biti pri tem pozorna na vrednost določenega zavarovanja, ki ga za posamezen posel
določi. Ta je odvisna tako od višine najetega kredita kot tudi od ročnosti. Banka se mora
vedno zavedati, da lahko nastopi trenutek, ko bo kreditojemalec nezmožen vračati dolg
skupaj z obrestmi. Odločitev banke o vrsti zavarovanja pa je ne nazadnje odvisna tudi od
klasifikacije komitenta, ki naj bi odsevala njegovo boniteto ter poslovno sodelovanje z
banko.
Kreditno zavarovanje je zavarovanje, ki krije (ZZavar, 2. člen):
− nevarnost neplačila (oziroma zamude plačila) zaradi nesolventnosti ali drugih
dogodkov (ravnanj ali dejstev),
− izvozne kredite in druge nevarnosti, povezane z izvozom, trgovino in vlaganji na
tujih in domačih trgih,
− kredite z obročnim odplačevanjem,
− hipotekarne in lombardne kredite,
− kmetijske kredite in
− druge kredite in posojila.
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Ker je zavarovanje kreditov bistvo diplomskega dela, bom v nadaljevanju najpogostejše
oblike zavarovanj samo naštela, podrobneje se bom nanje osredotočila v petem poglavju,
kjer bom predstavila pogoje in značilnosti zavarovanj kreditov v Gorenjski banki.
Pri izbiri primerne oblike zavarovanja banka izbira med naslednjimi:
− zastava denarnih sredstev,
− izročitev menice,
− izročitev bančne garancije,
− cesija terjatev,
− zastava vrednostnih papirjev,
− poroštvo občana ali pravne osebe,
− zavarovanje pri zavarovalnici,
− zastava premičnin,
− zastava nepremičnin,
− pristop k dolgu.
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4 ZAVAROVANJE KREDITOJEMALCEV

Najem stanovanjskega kredita je za veliko potrošnikov največja finančna odločitev v
življenju, saj bodo morali pomemben del svojih dohodkov še vrsto let nameniti
odplačevanju kreditnih anuitet. Zato zraven sodi tudi razmislek o tem, kaj se zgodi, če
morda v času odplačevanja kredita nastopi smrt. Bi družinski člani umrlega lahko prenesli
finančno breme odplačevanja preostanka kredita? Življenjsko zavarovanje kreditojemalca
je poseben tip zavarovanja, ki je namenjeno poplačilu preostanka kreditnega dolga banki,
če kreditojemalec umre.
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev spada v skupino življenjskih zavarovanj.
Življenjska zavarovanja so dolgoročna zavarovanja, saj se v večini primerov sklepajo za
zavarovalno dobo, daljšo od 10 let. Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev je poseben tip
zavarovanja, ki je namenjeno poplačilu preostanka kreditnega dolga banki, če
kreditojemalec umre. Kreditojemalec s sklenitvijo tega zavarovanja poskrbi za finančno
varnost svojih dedičev, saj se v primeru njegove smrti preostanek dolga poplača iz
naslova sklenjenega zavarovanja, kar je tudi glavni namen. Poleg osnovnega
zavarovalnega primera, t. i. primera smrti, ponujajo zavarovalnice še različna dodatna
zavarovanja, bodisi primer invalidnosti, primer kritičnih bolezni, ponekod celo zavarovanje
za primer delovne nezmožnosti in brezposelnosti (Vončina et al., 2009, str. 28).
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev sklene kreditojemalec, ki je s tem v vlogi
zavarovalca. Kot tak določi višino zavarovalne vsote, upravičenca iz zavarovanja ter
zavarovano osebo ali dve. Kadar se ob najemu kredita zavarujeta dve osebi (npr. mož in
žena), govorimo o vzajemnem zavarovanju. Kar pomeni, da v primeru smrti katere koli
izmed dveh zavarovanih oseb, zavarovalnica banki povrne ostanek neodplačanega kredita.
Za življenjsko zavarovanje kreditojemalcev je značilna padajoča zavarovalna vsota. Le ta
se z leti znižuje, podobno kot se niža neodplačani del kredita, in je ob koncu zavarovalne
dobe enaka nič. Če zavarovana oseba zavarovalno dobo preživi, vse obveznosti
zavarovalnice prenehajo. Ob sklenitvi zavarovanja se višina zavarovalne vsote določi tako,
da ni nižja od zneska najetega kredita in se zastavi v korist kreditodajalca do višine
neodplačanega dolga. Začetek zavarovanja je točno določen datum in ura, ko
zavarovalnica prevzame v kritje zavarovano tveganje. Na ponudbi je običajno naveden
datum začetka zavarovanja in potek njegovega trajanja. Za življenjsko zavarovanje velja,
da je začetek zavarovanja prvega v mesecu ob 0:00, in to praviloma za naslednji mesec
od sklenitve zavarovanja, če je do sklenitve prišlo do 20. dne v mesecu. V nasprotnem
primeru se začetek zavarovanja premakne še za en mesec naprej.
Zavarovalna doba je trajanje zavarovanja v letih. Za življenjska zavarovanja je ta
praviloma od 5 do 30 let (odvisno od cenikov posamezne zavarovalnice).
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Premija življenjskega zavarovanja je odvisna od višine zavarovalne vsote in zavarovalne
dobe. Velik vpliv pa ima tudi starost in spol zavarovane osebe. Predvideva se, da bodo
mlajše osebe živele dalj časa, prav tako je za ženske značilna daljša življenjska doba.
Posledično je za omenjene osebe premija plačevanja zavarovanja nižja. Ker to
zavarovanje ne vsebuje varčevalne komponente, je premija zelo ugodna. V primeru, da
kreditojemalec predčasno odplača kredit, ni več dolžan plačevati premije zavarovanja. Če
zavarovanec doživi konec zavarovalne dobe, prenehajo vse obveznosti zavarovalnice.
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, ki je sklenjeno za več kot 10 let, je oproščeno
plačila davka od zavarovalniških storitev; če je zavarovalna doba krajša od 10 let, se k
premiji življenjskega zavarovanja kreditojemalcev prišteje 6,5 % davek od zavarovalnih
poslov. Ta je prišel v veljavo 16. julija 1999 s sprejetjem Zakona o davku od prometa
zavarovalnih poslov.
Posamezne zavarovalnice obračunavajo premijo različno. V večini primerov doba
plačevanja premije ni enaka dobi zavarovanja in največkrat ustreza dvema tretjinama
obdobja zavarovanja. Pri večini zavarovalnic je na izbiro plačevanje premije v enkratnem
znesku, mesečno, četrtletno, polletno ali letno plačevanje premij. Do razlik prihaja tudi pri
izračunavanju premij. Nekatere zavarovalnice določijo fiksno premijo, ki se v celotnem
obdobju plačevanja ne spreminja. Lahko pa se tudi premija (podobno kot zavarovalna
vsota) prilagaja višini preostanka dolga. To pomeni, da se s časom plačuje vse nižje
premije.
Da bi ugotovila, kakšne so specifične razlike med ponudniki produkta življenjskega
zavarovanja kreditojemalcev, sem poskušala pridobiti osnovne informacije o tovrstnem
zavarovanju s strani zavarovalnic. V pomoč so mi bile spletne strani zavarovalnic, na
katerih sem pridobila kontaktne osebe, s katerimi sem vzpostavila stik. Pogovor sem
opravila po telefonu oziroma elektronski pošti. Med danimi sem se po informacije zatekla
tudi na zavarovalnico Adriatic Slovenica, d. d., Grawe zavarovalnico, d. d., Zavarovalnico
Tilia, d. d., in Merkur zavarovalnico, d. d., vendar se na moje povpraševanje niso odzvale.
Podatke sem hotela primerjati tudi z zavarovalnico KD Življenje, d. d., ki mi je odgovor v
najkrajšem možnem času posredovala, vendar tovrstne oblike zavarovanja ne ponuja.
Ponudili so mi informativni izračun za mešano življenjsko zavarovanje, ki vključuje tudi
produkt varčevanja. Ker omenjeno zavarovanje ni primerljivo z zavarovanjem, ki je bil
predmet moje analize, sem ga izvzela iz primerjave. Tako sem dobila kvalitetne
informacije s strani treh zavarovalnic, ki so mi informativne izračune poslale po elektronski
pošti. Za izračun premije, ki jo zaračuna Zavarovalnica Triglav, d. d., sem uporabila
podporni sistem, ki ga uporablja Gorenjska banka.
Tako bom ponudbo prikazala na primeru štirih zavarovalnic, in sicer:
− Zavarovalnica Triglav, d. d., sodeluje na podlagi pogodbe z banko Hypo group Alpe
Adria, d. d., Probanko, d. d., A banko, d. d., in Gorenjsko banko, d. d.;
− NLB Vita, življenjska zavarovalnica, d. d., Ljubljana sklepa zavarovanja za banko
NLB, d. d., in Banko Celje, d. d.;
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−
−

Zavarovalnica Generali, d. d., sklepa zavarovanja kreditojemalcev na podlagi
pogodbe sklenjene z SKB, d. d.;
Zavarovalnica Maribor d. d. pa sklepa zavarovanja za Deželno banko, d. d., ter
Novo KBM, d. d.

Omenjene zavarovalniške družbe so mi pripravile informativni izračun ob predpostavki, da
30-letna ženska ob najemu kredita v višini 50.000 EUR in odplačilno dobo 15 let sklene še
življenjsko zavarovanje. Pri izračunu je upoštevano le osnovno zavarovanje, kar pomeni za
primer smrti kreditojemalca. Rezultati so predstavljeni v spodnji tabeli.
Tabela 1: Primerjava med zavarovalnicami

Zavarovalnica
Triglav

NLB Vita, življenjska
zavarovalnica

Generali
zavarovalnica

Zavarovalnica
Maribor

Znesek kredita
(EUR)

50.000

50.000

50.000

50.000

Odplačilna doba
kredita (leto)

15

15

15

15

Letna
zavarovalna
premija (EUR)

76,68

187,15

102,80

115,23

Zavarovanje za
primer smrti



Dod. zav. za
trajno
invalidnost





Dod. zav. za
primer kritičnih
bolezni







Dod. zav. za
primer
brezposelnosti
Doba
plačevanja
premije







2/3 odplačilne
dobe kredita

celotna odplačilna doba
kredita

2/3 odplačilne
dobe kredita

2/3 odplačilne
dobe kredita

Vir: Informativni izračuni zavarovalnic (2011)
Vse te zavarovalnice v omenjenem produktu zavarovanja v prvi vrsti ponujajo poplačilo
kredita z zavarovalno vsoto, ki se izplača v primeru smrti zavarovane osebe, poleg tega pa
zavarovalnici Triglav in Generali ponujata še možnost dodatnega zavarovanja. To sta
zavarovanji za primer nastanka trajne invalidnosti in kritičnih bolezni. Sem sodijo srčni
infarkt, rak, možganska kap, ledvična odpoved, presaditev glavnih organov, paraliza,
parkinsonova bolezen, alzheimerjeva bolezen, multipla skleroza in ostale.
Posebnost pri ponudbi dodatnega zavarovanja zavarovalnice Generali je tudi sklenitev
zavarovanja za primer brezposelnosti. Zavarovanje za primer brezposelnosti
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kreditojemalca je namenjeno zaposlenim med 15. in 54. letom s stalnim ali začasnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so neprekinjeno in pri istem delodajalcu v Republiki
Sloveniji zaposleni za nedoločen čas najmanj leto dni. Zavarovanje za primer
brezposelnosti kreditojemalca se sklene za obdobje enega leta z možnostjo avtomatskega
podaljševanja zavarovalne pogodbe (SKB, 2010).
Zavarovalna premija je izračunana na podlagi višine mesečnega nadomestila in jo je
mogoče plačevati z direktno bremenitvijo osebnega računa mesečno, četrtletno, polletno
ali pa enkrat letno. Na višino premije lahko vpliva tudi poklic zavarovanca. Višina obroka
zavarovalne premije ne sme biti nižja od 10 EUR. Višina mesečnega nadomestila lahko
znaša največ 1.000 EUR.
Čas plačevanja premije je pri večini zavarovalnic enak 2/3 odplačilne dobe kredita.
Povsem nasprotni pa so pogoji zavarovalnice NLB Vita, ki zahteva plačevanje premije
skozi celotno dobo zavarovanja.
Višina premije se od ene do druge zavarovalnice razlikuje. Iz zgornje tabele je razvidno,
da je najugodnejše zavarovanje možno skleniti pri zavarovalnici Triglav. Razlog, da je
letna premija, ki jo zaračuna NLB Vita, toliko višja, je v tem, da zavarovalna vsota ni
enaka znesku najetega kredita. Zavarovalna vsota, ki se nanaša na obdobje od začetka
zavarovanja do konca koledarskega leta, se navede v polici in znaša 110 % preostanka
dolga, ki je naveden v ponudbi. V konkretnem primeru to pomeni, da se za najem kredita
v višini 50.000 EUR določi zavarovalno vsoto, ki je na začetku enaka znesku v višini
55.000 EUR. Za vsako naslednje koledarsko leto se zavarovalna vsota za to leto določi v
višini 110 % preostanka dolga na dan 30. 11. preteklega leta. Posledično se z
zniževanjem zavarovalne vsote tudi iz leta v leto znižuje višina premije, ki jo je
zavarovalec dolžan plačati. To je bistvena razlika med ponudbami življenjskega
zavarovanja obravnavanih zavarovalnic, saj vse ostale kljub zniževanju zavarovalne vsote
zaračunavajo premijo, ki se v času zavarovanja ne spreminja. Z ozirom na to, da je
zavarovalna vsota vedno višja od stanja kredita, kreditojemalec po izteku zavarovanja v
vsakem primeru dobi izplačilo, in sicer v višini, ki je enaka razliki med zavarovalno vsoto in
stanjem kredita. To je tudi razlog, da je zavarovanje NLB Vite nekoliko dražje.

22

5 TRŽENJE KREDITOV IN ZAVAROVALNIH PRODUKTOV V
GORENJSKI BANKI

5.1 PREDSTAVITEV GORENJSKE BANKE
Gorenjska banka je samostojna delniška družba s sedežem v Kranju, Bleiweisova cesta 1.
Do nedavnega je bila v javnosti prepoznavna s svojim sloganom »Banka s posluhom«, z
letošnjim letom pa se predstavlja z besedno zvezo »Vse, kar šteje«. Njen logotip ostaja
čebelica. Od leta 1972 do leta 1994 je bila sestavni del sistema tedanje Ljubljanske banke,
najprej kot njena podružnica, od decembra 1989 dalje pa kot delniška družba v sistemu
kapitalsko povezanih sestrskih bank Ljubljanske banke. Proces odcepitve je stekel v letu
1994, in sicer z odkupom delnic, ki jih je imela takrat že Nova Ljubljanska banka v
Gorenjski banki. V juniju 1996 je te delnice umaknila in s tem njihovo število zmanjšala za
51 % (Gorenjska banka, 2010).
Gorenjsko banko predstavlja uprava same banke, ki jo sestavlja predsednik uprave, član
uprave, izvršni direktor za trženje, svetovalka in svetovalec uprave. Nadzorni svet je
pristojen za nadzor delovanja. Dejavnost banke pa izvajajo poslovne enote s svojimi
ekspoziturami, sektorji ter službe.
Gorenjska banka kot univerzalna banka s širokim sklopom storitev tako za pravne kot za
fizične osebe ter samostojne podjetnike posluje prek šestih lokalnih poslovnih enot, ki
upravljajo mrežo 30 poslovalnic. Njeno primarno področje poslovanja je gorenjska regija.
V letu 2010 je odprla vrata dveh novih ekspozitur, in sicer ekspoziture Grenc v okolici
Škofje Loke, širila pa se je tudi na območje Primorske, kjer se je spomladi 2010 odprla
ekspozitura Koper. Konec meseca maja pa je zaživela tudi nova poslovalnica v Kamniku.
Gorenjska banka ima že skovane velike načrte za prihodnost, saj svoje storitve želi širiti
tudi na območje Celja in Novega mesta (Gorenjska banka, 2011).
V Gorenjski banki je bilo 31. 12. 2010 zaposlenih 423 ljudi. Na področju zaposlovanja je
bilo do sedaj najuspešnejše leto 2009, ko se je delež generacije med 20. in 30. letom iz
4 % povečal na 11 %. Slabost zaposlenega kadra je še vedno starost, saj povprečna
starost uslužbencev znaša 44 let. Še vedno največji odstotek (39,7 %) zavzema populacija
nad 50. letom starosti.
Kar se tiče izobrazbe, ima več kot polovica vseh zaposlenih V. stopnjo izobrazbe in
opravlja delo bančnega referenta. Najmanjši delež zavzemajo uslužbenci z IX. stopnjo
izobrazbe in so zaenkrat tudi najmanj iskan kader.
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5.2 POSLOVANJE BANKE
Tržni delež Gorenjske banke v celotnem slovenskem prostoru znaša le okrog 4 %.
Gorenjska banka je stabilna in poslovno uspešna banka. Slovensko bančno povprečje
bistveno presega pri kapitalski ustreznosti ter pri donosnosti kapitala in aktive. Precej nižji
pa je delež stroškov na bilančno vsoto pri Gorenjski banki v primerjavi s slovenskim
bančnim povprečjem. Banko odlikujejo visoke bonitetne ocene, ponaša pa se tudi s
številnimi mednarodnimi nagradami (Gorenjska banka, 2010).
Poslovno leto 2010 je bilo kljub finančni krizi za Gorenjsko banko dokaj uspešno. Ustvarila
je 26.101.000 EUR dobička pred obdavčitvijo, kar znaša 26,1 % manj, kot je bilo
načrtovano. Donos na kapital pred obdavčitvijo je bil 7,08 %, na aktivo pa 1,31 %.
Obrestna marža, ki pomeni razmerje med čistimi obrestmi in povprečno aktivo, se je v
zadnjem letu povečala za 0,23 odstotne točke. Delež oslabitev in rezervacij, kamor so
vključeni krediti in ostale terjatve, se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšal za 0,24
odstotne točke, bilančna vsota pa se je povečala za 43.222.000 EUR (kot je to prikazano
na Sliki 2).
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Slika 2: Kazalniki poslovanja banke
2010

2009

1.980.801
1.188.749
458.374
730.375
1.282.116
1.171.986
110.130
366.846

1.937.579
1.068.768
366.616
702.153
1.182.655
1.088.099
94.556
373.114

104.990
432.416

102.433
312.909

66.041
12.175
26.019
2.107
23.989
26.101
5.009

58.150
31.857
25.595
2.665
20.683
41.063
7.224

423

413

477
331.416
305.701

284
331.416
305.667

42
1.200

42
1.221

13,88

14,29

Kvaliteta sredstev in prevzetih obveznosti:
- Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, in
rezervacije za prevzete obveznosti aktivne
bilančne in razvrščene zunajbilančne postavke

6,56

6,80

Profitabilnost:
- Obrestna marža
- Marža finančnega posredništva
- Donos na aktivo pred obdavčitvijo
- Donos na kapital pred obdavčitvijo
- Donos na kapital po obdavčitvi

3,31
3,92
1,31
7,08
5,72

3,08
4,76
2,17
11,42
9,41

Stroški poslovanja:
- Operativni stroški/povprečna aktiva

1,41

1,49

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA na dan 31. 12. (v tisoč EUR)
Bilančna vsota
Skupni znesek vlog in kreditov nebančnega sektorja:
- pravnih in drugih oseb
- prebivalstva
Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju:
- pravnim in drugim osebam
- prebivalstvu
Celotni kapital
Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni
vrednosti, in rezervacije
Obseg zunajbilančnega poslovanja
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (v tisoč EUR)
Čiste obresti
Čisti neobrestni prihodki
Stroški dela, splošni in administrativni stroški
Amortizacija
Oslabitve in rezervacije
Poslovni izid pred obdavčitvijo
Davek iz dohodka pravnih oseb
ŠTEVILO ZAPOSLENIH na dan 31. 12.
DELNICE:
Število delničarjev
Število vseh delnic
Število delnic z glasovalno pravico
Nominalna vrednost delnice oziroma pripadajoči znesek
kosovne delnice v osnovnem kapitalu (v EUR)
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
IZBOR KAZALNIKOV (v %)
Kapital:
- Količnik kapitalske ustreznosti (po sklepu Banke Slovenije)

Vir: Gorenjska banka (2011, str. 3)
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Slika 3: Izkaz finančnega položaja

(v tisoč EUR)
1
2
3

11
12

Denar v blagajni in stanje na računih pri CB
Finančna sredstva, namenjena trgovanju
Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti
skozi izkaz poslovnega izida
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo
Krediti
- krediti bankam
- krediti strankam, ki niso banke
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Neopredmetena sredstva
Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih in pridruženih
družb
Odložene terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb
Druga sredstva

13

Skupaj sredstva (od 1 do 12)

14
15
16

Finančne obveznosti centralne banke
Finančne obveznosti, namenjene trgovanju
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti
- vloge strank, ki niso banke

4
5

6
7
8
9
10

19

- krediti bank
- krediti strank, ki niso banke
- dolžniški vrednostni papirji
Rezervacije
Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb
- davek med letom
- odložene obveznosti za davek
Druge obveznosti

20

Skupaj obveznosti (od 14 do 19)

21
22
23
24
25
26

Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Presežek iz prevrednotenja
Rezerve iz dobička
Lastni deleži
Čisti dobiček poslovnega leta (vključno z zadržanim
dobičkom)

17
18

27

Skupaj kapital (od 21 do 26)

28

Skupaj kapital in obveznosti (20 + 27)

2010

2009

10.758
65.984
54.269

19.999
75.843
52.541

499.287
1.292.779
10.663
1.282.116
27.893
7.448
720
2.902
4.297

537.827
1.199.202
16.547
1.182.655
26.470
7.424
788
2.831
3.881

8.698
5.766

3.482
7.291

1.980.801

1.937.579

70.064
3.033
1.525.648
1.176.704

90.267
863
1.451.321
1.068.768

306.597
12.045
30.302
2.553
5.750
2.160
3.590
6.907

352.253
30.300
9.543
3.853
181
3.672
8.618

1.613.955

1.564.465

13.830
9.381
(2.069)
342.928
(18.650)

13.830
9.370
3.927
339.870
(18.675)

21.426

24.792

366.846

373.114

1.980.801

1.937.579

Vir: Gorenjska banka (2011, str. 33)
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Stanje denarja v blagajni in na računih centralne banke se je zmanjšalo za 9.241.000
EUR. Krediti so se bankam v zadnjem letu znižali za 5.884.000 EUR. Nasprotno se je
dogajalo pri kreditih strankam, ki niso banke, saj so se leta 2010 povečali za 99.461.000
EUR, njihov delež v strukturi aktive banke pa je konec decembra 2010 znašal 64,7 %.
Celotne obveznosti, ki vključujejo finančne obveznosti do centralne banke, obveznosti,
namenjene trgovanju, rezervacije in ostalo, so se v letu 2010 povečale za 49.490.000
EUR, celotni kapital pa se je zmanjšal za 6.268.000 EUR.

5.3 ANALIZA KONKURENCE
Za Gorenjsko banko je značilna konzervativna poslovna politika. Pri svojem poslovanju je
zelo zadržana, zlasti v odnosu do različnih vrst tveganj, s katerim se banka spopada. Pri
financiranju v naložbe je zelo previdna, saj je v preteklosti razpolagala predvsem s
trajnostnimi viri, manj pa s tujimi posojili, kar se je izkazalo za zelo pametno odločitev.
Gorenjska banka je na slovenskem trgu prisotna kot lokalna banka , katere glavni cilj je
vzpostaviti dolgotrajen partnerski odnos s svojimi komitenti. Prizadeva pa si tudi za
spremljanje razvoja bančništva v svetu in se mu poskuša uspešno prilagajati, tako z vidika
ponudbe produktov kot s spreminjanjem organizacije banke in tehnološke podpore. Vse to
ji omogoča cenovno konkurenčnost na trgu (Poslovna akademija Finance, 2011).
Na področju kreditiranja prebivalstva spada Gorenjska banka med najugodnejše slovenske
banke, saj ponuja nizke obrestne mere. Čeprav ostale slovenske banke zavzemajo velik
del v slovenskem bančnem prostoru, povpraševanje po kreditih v Gorenjski banki silovito
narašča. Najbolj ji konkurirajo tuje banke, predvsem Unicredit bank, d. d., in
Sparkasse, d. d.
Z vidika višine obrestnih mer po osebnih, varčevalnih računih in depozitih ter nadomestil
bančnih storitev Gorenjska banka bistveno ne izstopa. Svojo tarifo prilagaja tarifi, ki je
primerljiva z ostalimi bankami na slovenskem trgu in s tem poskuša ohranjati
konkurenčnost.
Najšibkejša točka Gorenjske banke je število komitentov. Ker je zanjo še vedno značilna
zelo tradicionalna in konzervativna politika, največji delež komitentov predstavlja starejša
populacija. Mladi so pred vsako sklenitvijo novega posla pripravljeni podrobno analizirati in
primerjati ponudbe posameznih bank in izbrati najugodnejšo. Najbolj opazna izguba
komitentov je bila prisotna prav v letu 2010 na škofjeloškem območju, ko je v bližini
ekspoziture Gorenjske banke svoja vrata odprla poslovalnica Hranilnice Lon. Ob odprtju so
ponujali velike ugodnosti v zvezi s prenosom poslovanja na njihovo banko, kot npr.
brezplačno vodenje osebnih računov ter visoke obrestne mere za vezavo privarčevanih
sredstev.
Pri analizi konkurenčnosti banke pa ni poglavitna le cena samih storitev, ampak tudi ugled
banke. Zato Gorenjska banka skrbi za stalno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
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saj je eden izmed njenih ciljev tudi izboljšan in profesionalen pristop bančnih uslužbencev
do komitentov.
Ker se Gorenjska banka zaveda vse večje rasti konkurence, vedno več pozornosti namenja
prepoznavnosti banke. Tako je bila že v letu 2010 zelo aktivna na področju oglaševanja in
spreminjanja zunanje podobe banke. Tak trend bo nadaljevala tudi v prihodnosti
(Gorenjska banka, 2010, str. 15).

5.4 STORITVE GORENJSKE BANKE ZA PRAVNE OSEBE
Gorenjska banka ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih poslov po 7.
členu Zakona o bančništvu (Ur. list RS, št. 131/06).
Gorenjska banka tako kot vsaka druga banka ponuja svojim komitentom gotovinsko in
negotovinsko poslovanje. S tem, ko stranka odpre osebni račun v banki, postane njen
komitent. To ji omogoča poslovanje z osebnimi financami tako v domači kot tudi v tujih
valutah. Gorenjska banka za vsakega novega komitenta izbere vrsto osebnega računa, ki
je zanj najbolj primerna. Pri tem upošteva njegovo starost, bivališče, višino mesečnih
prilivov ter ostale potrebe in želje komitenta. Tako lahko ta izbira med sedmimi različnimi
osebnimi računi: navadni, prvi osebni, študentski, osebni račun nerezidenta, bonitetni in
zlati, srebrni ter depozitni osebni račun (Gorenjska banka, 2011).
Za nemoteno poslovanje vsak komitent potrebuje plačilno kartico. Ob odprtju osebnega
računa v Gorenjski banki prejme komitent bančno kartico Activa Maestro, ki je osnovna
kartica za poslovanje. Dobi jo avtomatsko in brez plačila nadomestila. S kartico je možno
izvajati vse vrste transakcij, od dviga gotovine na bankomatu do nakupa v trgovinah.
Obveznosti, nastale s kartico, se poravnajo sproti, dnevno na dan nastanka transakcije. V
Gorenjski banki pa komitent lahko zaprosi tudi za kreditno kartico Activa Mastercard. Ta
mu omogoča plačevanje blaga in storitev tako v Sloveniji kot v tujini. Vedno bolj aktualen
pa postaja tudi nakup določenih stvari prek interneta. Vsak komitent ima glede na višino
svojih mesečnih prilivov na kartici določen limit, ki ga lahko koristi. Obveznosti se ne
poravnajo na dan nastanka transakcije, ampak komitent sam izbere dan, ko mu storitev
odtegnejo. Vsak je kot imetnik kartice Activa Mastercard tudi nezgodno zavarovan. V
okviru kartičnega poslovanja pa je Gorenjska banka sklenila pogodbo z Zavarovalnico
Triglav, v kateri je zajeta sklenitev zavarovanja imetnika kartice za primer izgube, kraje ali
zlorabe kartice.
V današnjem hitrem tempu življenja si banka ne sme privoščiti ponudbe, ki ne vključuje
poslovanja na daljavo. Tako Gorenjska banka ponuja elektronsko poslovanje, t. i.
elektronsko banko Link, ki omogoča varno, zanesljivo, pregledno in cenovno ugodno
poslovanje. Zelo priljubljene pa postajajo tudi SMS-storitve. Ob naročilu SMS-stanja
komitent vsako jutro od ponedeljka do petka prejme na svoj mobilni telefon sporočilo, v
katerem je zajeta številka osebnega računa, stanje na računu ter datum izvedbe zadnje
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transakcije. Storitev SMS-transakcije pa omogoča, da je komitent takoj o vsaki transakciji,
izvedeni z njegovo bančno kartico, obveščen prek sporočila na mobilni telefon. V sporočilu
je zajet kraj, datum, čas in znesek nakupa.
Vsako poslovanje v banki zajema tudi izvajanje plačilnih storitev. V to skupino spadajo
dvigi in pologi gotovine, plačilo posebnih položnic, odpiranje direktnih bremenitev, trajnih
nalogov. Banka omogoča komitentom nakazila denarnih sredstev v tujino, v okviru tega
pa izvaja tudi storitev Moneygram, ki omogoča pošiljanje in prejemanje gotovine preko
227.000 lokacij v 190 državah sveta.
Svoja prihranjena denarna sredstva pa komitent v Gorenjski banki lahko pametno unovči,
saj lahko odpre varčevalni račun, na katerem se denar obrestuje po višjih obrestnih
merah. Možno pa si je tudi povišati donos z depozitom, tj. vezavo privarčevanih sredstev
za določeno obdobje.
Gorenjska banka kot članica Ljubljanske borze svetuje in pomaga svojim komitentom tudi
pri trgovanju z vrednostnimi papirji in izbiri ustrezne naložbene politike. Ponuja pa tudi
vpisovanje v vzajemne podsklade NFD.
Komitentom Gorenjske banke je na voljo tudi najem bančnega sefa. Ta omogoča varno in
diskretno hrambo zaupnih dokumentov in predmetov večjih vrednosti.
Nepogrešljiv element v širokem spektru ponudbe Gorenjske banke je vsekakor kreditiranje
prebivalstva. To področje je kot bistvo diplomskega dela jasno opredeljeno in
predstavljeno v ostalih poglavjih, zato temu v sklopu storitev ne dajem posebne
pozornosti.
Velik del storitev Gorenjske banke je namenjen tudi pravnim osebam v zvezi s
poslovanjem in naložbami. Prevladujejo storitve, s katerimi banka pomaga podjetjem pri
uresničevanju njihovih zastavljenih ciljev, in sicer v smislu odpravljanja likvidnostnih težav
in pridobivanja dodatnih sredstev pri širjenju njihovega poslovanja. V zvezi s tem je
nepogrešljiva odobritev izrednega limita in raznovrstnih kreditov, kot npr. kratkoročni in
dolgoročni kredit, revolving kredit, faktoring ... Vire, ki so namenjeni financiranju večjih
projektov podjetij, pa je Gorenjska banka pridobila tudi ob sodelovanju s SID banko od
Evropske investicijske banke.
V obdobju od leta 2006 do 2010 je Gorenjska banka vse bolj nadaljevala politiko
obvladovanja kreditnega tveganja. Poleg selektivnega odobravanja kreditov je vključevala
tudi aktivno upravljanje obsega izpostavljenosti do posameznih komitentov in dosledno
uveljavljanje ustreznosti zavarovanj.
Gorenjska banka je navkljub zaostrenim pogojem kreditiranja s svojimi posojili pomembno
prisotna pri financiranju večjih slovenskih družb. Sočasno je svojo posojilno vlogo
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povečevala tudi na segmentu malih in srednje velikih podjetjih ter samostojnih
podjetnikov (kot je to prikazano na Grafikonu 1).
Grafikon 1: Prikaz odobrenih kreditov pravnim osebam v Gorenjski banki v obdobju
2006–2010 v tisoč EUR

Vir: Gorenjska banka ( 2006–2010)
5.4.1 Ocenjevanje bonitete
Pojem boniteta je v preteklosti označeval ugodnosti oseb in stvari, saj je beseda
latinskega izvora, pri čemer bonus pomeni dober, bonitas pa ugodnost. Kasneje je beseda
boniteta dobila drug pomen in se danes uveljavlja kot lastnost podjetja (Knez-Riedl, 2000,
str. 19).
»Boniteta podjetja vsebuje ocene, ki povedo, ali je družba dovolj dobra, da si zasluži
ugodnost odloženega plačila. Pod pojmom bonitete je moč razumeti kategorije:
zanesljivosti, solidnosti, kreditne in plačilne sposobnosti, ugleda, uspešnosti in razvojne
sposobnosti« (Pečovnik, 2010).
Ko podjetja iščejo finančno pomoč s strani banke, morajo vedeti, da je odobritev posojila
odvisna od ocene bonitete. Banke pri tem niso povsem samostojne, temveč se morajo
ravnati po mednarodni zakonodaji oziroma t. i. Basel I oziroma Basel II. Sporazum Basel
II prinaša spremembe v odnosih med bankami in njihovimi strankami, malimi in srednjimi
podjetji. Po 1. januarju 2007 namreč banke bolj podrobno ocenjujejo tveganje pri
odobravanju posojil. Vsaka banka pa ima skladno z omenjeno zakonodajo svoj sistem in
način ocenjevanja bonitet, ki je medsebojno zelo primerljiv. Banke pri tem ločijo podjetja
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glede na velikost. Na podlagi statističnih podatkov ocenjujejo za najbolj tvegana mala
podjetja, manj tvegana so srednje velika, najmanj pa velika podjetja. Seveda na oceno
tveganj vpliva tudi lastništvo, ki je ena izmed pomembnejših kategorij same bonitete.
Mednarodno podjetje s tujim lastništvom bo ne glede na velikost v slovenskih bankah
bonitetno ocenjeno drugače kot enako veliko podjetje s samim domačim lastništvom
(Pečovnik, 2010).
Pri ocenjevanju bonitete banke večkrat naletijo tudi na določene ovire, zlasti v postopku
pridobivanja določenih informacij. Te ovire so (Knez-Riedl, 2000, str. 95):
− informacijska zaprtost podjetij,
− neskladnost posameznih informacijskih in podatkovnih baz,
− nedograjeni in nezdružljivi informacijski sistemi,
− dostop v informacijske in podatkovne baze le za člane,
− visoki stroški pridobivanja podatkov in informacij,
− omejevanje uporabe podatkov in informacij,
− nepoznavanje možnih informacijskih virov in njih spreminjanja,
− prevelika usmerjenost informacijskih sistemov v preteklost.
Za vse banke velja, da ocenjujejo boniteto na podlagi preteklih rezultatov (bilanca stanja
in uspeha oziroma letno poročilo za najmanj dve leti nazaj) in mehkih subjektivnih
dejavnikov. Pod pojmom mehki subjektivni dejavniki je moč razumeti ocenjevanje
preteklega sodelovanja podjetja z banko. Potrebna je podrobna analiza banke z vidika
spremljanja finančne uspešnosti podjetja, jasno ji morajo biti predstavljeni cilji, ki jih
podjetje v prihodnosti namerava uresničiti oziroma so že doseženi. Zelo pomembno vlogo
pri tem igra panoga, v katero spada podjetje, s pomočjo česar banka zna preceniti položaj
podjetja na konkurenčnem trgu. Bistvenega pomena ob ocenjevanju bonitete pa je tudi
naravnanost in sposobnost vodilnega sektorja podjetij. Ti morajo ob najemanju posojil
nastopiti zelo prepričjivo in samozavestno, predvsem pa morajo biti sposobni, da banki
znajo jasno opredeliti strategijo podjetja in jo opozoriti na največja tveganja, priložnosti in
nevarnosti podjetja. Tovrstno sodelovanje naj bi bilo čim bolj obojestransko in partnersko
(Pečovnik, 2010).
Pri preteklih rezultatih, ki jih bonitetna služba v banki obdela, je najpomembneje, da so
podjetja solventna, likvidna in plačilno sposobna. Solventnost je sposobnost podjetja, da
poravna svoje dolgove ob dospelosti. Likvidnost pomeni časovno oddaljenost sredstev od
denarnih sredstev oziroma, kako hitro je podjetje sposobno spremeniti določeno obliko
sredstev v denar. Podjetje je lahko hkrati likvidno in nesolventno, vendar pa ne more biti
solventno in hkrati nelikvidno. Iz navedenega sledi, da bo banke sprva zanimal predvsem
neto pozitiven denarni tok. Na podlagi tega je moč izračunati, koliko ostane podjetju za
poplačilo kreditov. Višina lastnega kapitala ali kazalec stanja lastniškega financiranja je
eden izmed pomembnejših dejavnikov pri boniteti. Več kot ima podjetje lastnega kapitala,
manjše je kreditno tveganje za banko. Naslednji kazalniki, ki se upoštevajo, so: hitrost
obračanja sredstev, povprečni plačilni roki ter čas, v katerem bo podjetje glede na tekoči
denarni tok sposobno vrniti že obstoječe kredite (Pečovnik, 2010).
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Poudariti velja tudi, da je ob najemu kredita poleg bonitete podjetja, ki določa osnovno
tveganje, bistvenega pomena za odobritev kredita tudi zavarovanje kredita skladno z
novimi Basel II smernicami. V primeru, da gre za materialno zavarovanje, kamor sodijo
zastave nepremičnin ali premičnin in zastave depozitov, bo posledično cena denarja
manjša (Pečovnik, 2010).
Praksa pa ni prav nič drugačna pri odobravanju kreditov, za katere zaprosi posameznik.
Tudi tu bo banka najprej preverila boniteto posameznika. Pri tem se bo zlasti opirala na
poslovanje komitenta z banko v preteklosti, njegovo zadolženost, način in doslednost
poravnavanja obveznosti. Način obravnavanja stranke je odvisen tudi od zaposlitve in
plačilne sposobnosti komitenta. Vsaka banka teži k temu, da bo v največji možni meri
ohranila število bonitetnih strank. Zato se v praksi zelo velikokrat izkaže, da stranka z
višjimi dohodki pride do kredita pod ugodnejšimi pogoji. Zato je dobro, da vsak prosilec
pred sklenitvijo kreditne pogodbe poleg matične banke obišče tudi druge, pretehta njihove
ponudbe in izbere najugodnejšo. Vsak kreditojemalec mora imeti v sebi zadosti pogajalske
moči, saj bo le z argumenti, ki jih bo podkrepil s konkurenčno ponudbo, dosegel odobritev
ugodnejšega kredita.
Tudi Gorenjska banka na tem podpročju ni toga. V skladu s Sklepom o višini obrestnih
mer se vsakemu prosilcu pripravi osnovna ponudba, ki je bolj informativne narave. Končni
rezultat je seveda odvisen od vseh dejavnikov, ki so za odobritev kredita pomembni, v
zadnjem času je še največji poudarek na vrednosti zavarovanja terjatev. Glede na
osnovno ponudbo Gorenjska banka dopušča tudi znižanje obrestne mere za največ 0,2
odstotne točke. Stranka, ki stremi k temu, mora ponudbo spodbijati s konkurenčno
ponudbo druge banke. Vendar to ni edino, kar bo banka pri zniževanju upoštevala. Še
vedno je tu bistvenega pomena boniteta posameznika, njegova višina prilivov na osebni
račun, višina privarčevanih sredstev, skratka celovita podoba komitenta.

5.5 STORITVE GORENJSKE BANKE ZA FIZIČNE OSEBE
Na Gorenjsko banko posojilni krč ni pretirano vplival. Kreditno tveganje uspešno obvladuje
tako pri sklepanju poslov s podjetji kot tudi s prebivalstvom. Kljub finančni krizi filozofija
banke ostaja enaka kot pred pojavom krize, le nekoliko večji pomen kot v preteklosti daje
razmisleku o plačilni sposobnosti kreditojemalca ter zavarovanju terjatev.
Gorenjska banka je v primerjavi z ostalimi bankami zelo konkurenčna, kar se še posebno
odraža pri stanovanjskem kreditiranju prebivalstva, kjer je končna obrestna mera odvisna
tudi od celostnega odnosa komitenta z banko.
Krediti Gorenjske banke so prilagojeni različnim potrebam, željam in možnostim strank, ki
se odločajo za najem kredita. Banka mora biti pri tem pozorna na odplačilno sposobnost
posameznega prosilca, namen kredita ter odplačilno dobo kredita, zato jih loči v naslednje
oblike:
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Hitri kredit brez dodatnega zavarovanja
Hitri kredit brez dodatnega zavarovanja je kredit, odobren na podlagi rednih mesečnih
prilivov na osebni račun v preteklih šestih mesecih. Pogoj za odobritev kredita brez
zavarovanja je, da kreditojemalec prejema poleg morebitnih drugih prilivov tudi nakazilo
delodajalca ali ZPIZ-a. Maksimalna višina kredita je 4.000 EUR, za katere je odplačilna
doba lahko najmanj 3 in največ 12 mesecev in za zaposlene v srednji, veliki družbi ali
javnem sektorju ter upokojence največ 24 mesecev. Za komitente Gorenjske banke, ki so
imetniki zlatega in bonitetnega računa, banka odobri kredit brez dodatnega zavarovanja
do zneska 8.000 EUR z odplačilno dobo od 3 do 48 mesecev. V primeru, da je odstopanje
med mesečnimi prilivi v roku šestih mesecev takšno, da najvišji mesečni priliv presega
najnižjega za 50 %, se najvišji mesečni priliv izloči in se upošteva povprečje iz preostalih
petih prilivov. V redne prilive na osebni račun se pri odobritvi kredita brez zavarovanja ne
upoštevajo prilivi iz naslova sprostitve vezanih sredstev ali drugih internih nakazil ter vračil
dohodnine. Pri kreditih brez dodatnega zavarovanja je obvezno odplačevanje kredita s
pooblastilom banki za plačevanje obveznosti prek osebnega računa občana. Pri odplačilni
sposobnosti se upoštevajo odtegljaji, ki se plačujejo s trajnimi nalogi iz naslova kreditnih
obremenitev na osebnem računu kreditojemalca.
Potrošniški kredit
Potrošniški kredit je najpogostejša oblika kredita, ki ga lahko najameta tako komitent kot
nekomitent Gorenjske banke, bodisi za gotovino, nakup avtomobila ali plačilo storitve na
podlagi računa oziroma pogodbe. Odplačilna doba je od 3 do 96 mesecev, pri čemer je za
kredite z odplačilno dobo več kot 84 mesecev možna le spremenljiva referenčna obrestna
mera, vezana na šestmesečni EURIBOR.
Odplačilna sposobnost kreditojemalca za zavarovane kratkoročne in dolgoročne
potrošniške kredite za zaposlene in upokojence se določi po naslednji lestvici:
Tabela 2: Odplačilna sposobnost kreditojemalca za potrošniške kredite

do 625 EUR

Maksimalna višina
obremenitve, zmanjšana
za odtegljaje v zadnjem
mesecu
do 1/3

Osnova za določitev kreditne
sposobnosti

od 625,01 do 835 EUR

do 40 %

od 835,01 do 1.045 EUR

do 45 %

od 1.045,01 do 1.250 EUR

do 50 %

nad 1.250,01 EUR

do 55 %

Dodatni pogoji

Če je kreditojemalec zaposlen v
srednji ali veliki družbi ali v javnem
sektorju

Vir: Gorenjska banka (2010, str. 3)
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Osnova za določitev odplačilne sposobnosti je za zaposlene kreditojemalce za kredite z
zavarovanjem povprečna neto mesečna plača v zadnjih treh mesecih pred odobritvijo
kredita in za upokojence pokojnina v zadnjem mesecu pred odobritvijo kredita, pri čemer
se upoštevajo podatki iz obvestila ZPIZ-a. V primeru odobravanja kreditov upokojencem
in redno zaposlenim mora za izplačilo pokojnine oziroma plače ostati najmanj znesek v
višini minimalne plače (trenutno 572,27 EUR)2, ob upoštevanju vseh obremenitev (pri
upokojencih vsi odtegljaji, navedeni v obvestilu ZPIZ-a – od vključno šifre 51 do vključno
šifre 58) in ostalih kreditnih obremenitev prek trajnikov, vključno z novim kreditom.
Pri določanju odplačilne sposobnosti upokojenca se (Gorenjska banka, 2010, str. 3):
a) v pokojnino štejejo naslednje vrste prejemkov, navedenih v obvestilu pod naslednjimi
šiframi:
− šifra 01 – pokojnina,
− šifra 02 – varstveni dodatek, vendar le, če je kredit odobren z ročnostjo do enega
leta,
− šifra 06 – republiška priznavalnina,
− šifra 09 – nadomestilo iz invalidskega zavarovanja,
− šifra 13 – dodatek k tuji pokojnini.
b) kot odtegljaji štejejo :
− odtegljaji, navedeni v obvestilu pod šifro 51 – administrativna prepoved,
− odtegljaji, navedeni v obvestilu pod šifro 52 – sodna prepoved,
− odtegljaji prek trajnega naloga iz transakcijskega računa za plačilo kreditov.
Kreditna sposobnost za kreditojemalce, zaposlene v tujini, znaša 1/3 povprečne mesečne
neto plače v zadnjih treh mesecih, zmanjšana za odtegljaje v zadnjem mesecu, pri čemer
skupna višina vseh odtegljajev, vključno z mesečno obveznostjo iz kredita, ki je predmet
odobritve, ne presega 290 EUR.
Kreditna sposobnost prejemnika rent in prejemnika pokojnine iz tujine znaša 1/3
povprečnega priliva iz naslova rente ali pokojnine v zadnjih dveh mesecih, zmanjšana za
odtegljaje v zadnjem mesecu, pri čemer višina vseh odtegljajev iz naslova kreditov,
vključno z mesečno obveznostjo iz kredita, ki je predmet odobritve, ne presega 290 EUR
(Gorenjska banka, 2010, str. 4).
Kreditna sposobnost zasebnika znaša 1/36 neto osnove, od katere je kreditojemalec
plačeval prispevek za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje v zadnjih dvanajstih
mesecih pred odobritvijo kredita.
Kreditna sposobnost za kmeta znaša 1/16 letne osnove, od katere je odmerjen davek iz
dohodka za opravljanje kmetijske dejavnosti v preteklem letu – katastrski dohodek ali
1/12 ostanka neto dohodka preteklega leta, znižanega za odmerjen davek iz kmetijske
dejavnosti, revalorizirane s stopnjo rasti povprečnih mesečnih neto plač v Sloveniji.
2

Vir: ZminP, 4. člen
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Pri določanju odplačilne sposobnosti banka upošteva tudi obveznosti iz osebnih poroštev,
razvidne iz vpogleda v sistem SISBON.
»SISBON (slovenski informacijski sistem bonitet) je elektronski informacijski sistem, ki so
ga banke in hranilnice vzpostavile s 1. 1. 2008 skladno z Zakonom o bančništvu (ZBan-1).
SISBON omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o komitentih,
fizičnih osebah med podpisnicami Dogovora o postavitvi in uporabi informacijskega
sistema SISBON« (Združenje bank Slovenije – GIZ, 2011).
V njem se zbirajo podatki, ki se nanašajo na zadolženost in korektnost izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti fizičnih oseb in so v pomoč banki za določitev njihove kreditne
sposobnosti (Združenje bank Slovenije – GIZ, 2011).
Študentski kredit
Študentski kredit je namenjen študentom, ki imajo v Gorenjski banki odprt študentski
osebni račun in nanj prejemajo zaslužke prek študentskega servisa (vsaj 6 zaslužkov na
osebnem računu v zadnjih devetih mesecih), imajo redna mesečna nakazila s trajnimi
nalogi z OSR komitenta naše banke (vsaj 6 nakazil), družinsko pokojnino ali štipendijo (po
prvem nakazilu). Kredit študentom banka odobri maksimalno do zneska 4.000 EUR in z
odplačilno dobo od 3 do 12 mesecev ter za študente 3. in višjih letnikov z odplačilno dobo
od 3 do 36 mesecev. Študentski krediti morajo biti obvezno zavarovani z odplačilno
sposobnim porokom.
Stanovanjski kredit
Banka daje stanovanjske kredite za naslednje namene:
− nakup stanovanj in stanovanjskih hiš,
− graditev stanovanjskih hiš,
− prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš,
− pridobitev dokumentacije za gradnjo od vključno lokacijskega dovoljenja dalje,
− plačilo stroškov nakupa, priprave in opremljanja zazidljivega stavbnega zemljišča,
− nakup in gradnjo počitniških enot,
− poplačilo starih stanovanjskih kreditov občanov,
− poplačilo dednih in drugih deležev na nepremičnini po sklepu sodišča oziroma na
podlagi sporazuma.
Doba vračanja kredita za stanovanjske namene je največ 20 let. Najkrajša odplačilna doba
kredita mora biti več kot eno leto. Za komitente banke, ki vsaj 6 mesecev prejemajo
redna nakazila iz naslova plače, poslujejo v skladu s pravili banke, so imetniki plačilne
kartice Activa/Mastercard in uporabniki elektronske banke LINK ter so mlajši od 45 let,
banka odobri stanovanjski kredit v domači valuti, zavarovan z zastavo nepremičnine z
odplačilno dobo do 30 let.
Osnova za določitev kreditne sposobnosti tako zaposlenih, upokojencev, zaposlenih v
tujini, prejemnikov rent in pokojnin iz tujine kot tudi zasebnikov in kmetov je enako kot
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pri določitvi najemnikov potrošniških kreditov, odplačilna sposobnost pa se določi na
osnovi spodnjih lestvic:
Tabela 3: Odplačilna sposobnost kreditojemalca za stanovanjske kredite z ročnostjo do
vključno 7 let

Osnova za določitev kreditne
sposobnosti

Maksimalna višina
obremenitve, zmanjšana
za odtegljaje v zadnjem
mesecu

do 625 EUR

do 1/3

od 625,01 do 835 EUR

do 40 %

od 835,01 do 1.045 EUR

do 45 %

od 1.045,01 do 1.250 EUR

do 50 %

nad 1.250,01 EUR

do 55 %

Dodatni pogoji

Če je kreditojemalec zaposlen v
srednji ali veliki družbi ali v javnem
sektorju

Vir: Gorenjska banka (2009, str. 3)
Tabela 4: Odplačilna sposobnost kreditojemalca za stanovanjske kredite z ročnostjo
nad 7 let do vključno 10 let

Osnova za določitev kreditne
sposobnosti

Maksimalna višina
obremenitve, zmanjšana
za odtegljaje v zadnjem
mesecu

do 1.045 EUR

do 1/3

od 1.045,01 EUR

do 40 %

Dodatni pogoji

Če je kreditojemalec zaposlen v
srednji ali veliki družbi ali v javnem
sektorju

Vir: Gorenjska banka (2009, str. 3)
Tabela 5: Odplačilna sposobnost kreditojemalca za stanovanjske kredita z ročnostjo
nad 10 let do vključno 20 let

Osnova za določitev kreditne
sposobnosti

Maksimalna višina
obremenitve, zmanjšana
za odtegljaje v zadnjem
mesecu

/

do 25 %

/

do 1/3

Dodatni pogoji

Če je kreditojemalec zaposlen v
srednji ali veliki družbi ali v javnem
sektorju

Vir: Gorenjska banka (2009, str. 3)
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Hipotekarni kredit
Hipotekarni kredit je posebna oblika stanovanjskega kredita, katerega glavna značilnost je
zavarovanje z vknjižbo zastavne pravice na lastnih ali drugih nepremičninah. Posebnost
hipotekarnega kredita je tudi v ročnosti, in sicer je ta lahko največ 30 let pod pogojem, da
je kreditojemalec komitent Gorenjske banke, ki ni starejši od 45 let, hkrati pa je imetnik
plačilne kartice Activa/Mastercard in elektronske banke LINK. Značilnosti hipoteke so
predstavljene v nadaljevanju pod točko 5.6. diplomskega dela.
Tabela 6: Odplačilna sposobnost kreditojemalca za stanovanjske kredite, zavarovane z
zastavo nepremičnine z ročnostjo do vključno 30 let

Osnova za določitev kreditne
sposobnosti

Maksimalna višina
obremenitve, zmanjšana
za odtegljaje v zadnjem
mesecu

Dodatni pogoji

do 630 EUR

do 50 %

/

nad 630,01 EUR

do 60 %

/

Vir: Gorenjska banka (2009, str. 3)
Gorenjska banka ponuja tudi stanovanjske kredite v dogovoru s posebnimi investitorji, ki
so naslednji:
− krediti po dogovoru s člani konzorcija Pasivna hiša,
− krediti za kupce stanovanjskih hiš Jelovica,
− krediti za kupce stanovanj in hiš v naselju Šmidov Log v Komendi,
− krediti za kupce stanovanj v naselju Planina – Jug v Kranju,
− krediti za kupce stanovanj Dunajska Vertikala.
Stanovanjski kredit za varčevalce NSVS
Vsi, ki so pri Gorenjski banki sklenili varčevalno pogodbo po pogojih Nacionalne
stanovanjsko-varčevalne sheme (NSVS), imajo možnost najeti kredit pred potekom
varčevanja ali po poteku varčevanja. Po poteku varčevanja kredit lahko izkoristijo v roku
dveh let po izteku varčevalne dobe, lahko pa to pravico prenesejo na zakonca, partnerja,
otroke ali vnuke. Kredit se lahko najame za dobo, ki je dvakrat daljša od dobe varčevanja.
Maksimalna višina za odobreni kredit je lahko 2,1-kratnik privarčevanih sredstev ob
upoštevanju kreditne sposobnosti. Skupna obrestna mera za tovrstne kredite je
sestavljena iz temeljne obrestne mere (TOM) in fiksnega obrestnega pribitka. Ugodnost
omenjenih kreditov je odobritev, za katero banka stroškov ne zaračunava. Celotno črpanje
kredita je dokumentarno.
Premostitveni kredit
Premostitveni kredit je kredit, odobren na osnovi kreditojemalčevih vezanih sredstev ali
sredstev na varčevalnih računih ter po pogodbah o rentnem ali preudarnem varčevanju.
Višina kredita je največ 90 % od vrednosti zastavljene vezane vloge v domači valuti,
potrdil o vlogi na prinosnika v domači valuti ali sredstev na varčevalnem računu v domači
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valuti oziroma 75 % od vrednosti zastavljene devizne vezane vloge, deviznih potrdil o
vlogi na prinosnika ali deviznih sredstev na varčevalnem računu. Preračun deviznih
vezanih sredstev v domačo valuto se naredi po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
koriščenja kredita. V primeru, da je zastavljena vloga občana vezana nad 1 leto z
izplačilom obresti v krajših časovnih razdobjih, je višina kredita največ 85 % zastavljene
vloge v domači valuti oziroma 70 % zastavljene devizne vloge. Premostitveni kredit na
osnovi privarčevanih sredstev v NSVS se lahko najame v primeru, da je do poteka
varčevanja manj kot 12 mesecev, osnova za izračun višine kredita pa je največ 80 %
privarčevanih sredstev v NSVS. Skrajni rok vračila kredita in vseh obveznosti iz kredita je
najkasneje na dan zapadlosti zastavljenih sredstev ali potrdil o vlogi na prinosnika
(Gorenjska banka, 2006, str. 2).
Grafikon 2: Prikaz odobrenih kreditov v Gorenjski banki v obdobju 2006–2010 v tisoč
EUR

Vir: Gorenjska banka (2006–2010)
Gorenjska banka je bila v času pred finančno krizo in tudi med njo zelo uspešna na
področju odobravanja kreditov. To prikazuje zgornji graf, kjer je vidna rast predvsem v
letih 2006 in 2007. Kasneje, ko je tudi Slovenija občutila posledice globalne krize, se je ta
rast nekoliko upočasnila, vendar se je višina kreditov še vedno povečevala.

5.6 OBLIKE ZAVAROVANJ KREDITOV
Ko gre za odločitev Gorenjske banke o vrsti zavarovanja terjatev, so v prvi vrsti
pomembne značilnosti kredita, lahko je kratkoročen ali dolgoročen, osebe, ki se jim kredit
odobrava, in njihova boniteta. Banka izbere tisto obliko zavarovanja, ki zanjo predstavlja

38

največjo stopnjo varnosti. V primeru, da eno zavarovanje ne zadošča, lahko banka pogoji
odobritev kredita z večjim številom oblik zavarovanja hkrati.
Možne
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

oblike zavarovanj kreditov so:
zavarovanje pri zavarovalnici,
poroštvo fizične osebe,
zastava nepremičnin,
zastava premičnin,
zastava sredstev v domači ali tuji valuti,
zastava vrednostnih papirjev,
menice,
pristop k dolgu s strani pravne osebe, zasebnika,
zastava terjatev,
bančna garancija.

Zavarovanje pri zavarovalnici
Gorenjska banka je 20. 12. 2005 sklenila Generalno polico za zavarovanje potrošniških
kreditov št. 212 in Generalno polico za zavarovanje stanovanjskih kreditov št. 213 z
Zavarovalnico Triglav, v katerih so določeni limiti višine kredita, ki jih mora Gorenjska
banka upoštevati pri sklepanju kreditnih pogodb (Gorenjska banka, 2010, str. 4).
Skupni znesek stanja dolga iz vseh odobrenih in neodplačanih potrošniških kreditov, ki jih
ima posamezen kreditojemalec in so zavarovani pri zavarovalnici, ne sme presegati
15.000 EUR oziroma 17.000 EUR, če je kreditojemalec zaposlen v srednji ali veliki družbi,
javnem sektorju ali je upokojenec.
Skupni znesek stanja dolga iz vseh odobrenih in neodplačanih stanovanjskih kreditov, ki
jih ima posamezen kreditojemalec in so zavarovani pri zavarovalnici, ne sme presegati
21.000 EUR oziroma 30.000 EUR, če je kreditojemalec zaposlen v srednji ali veliki družbi,
javnem sektorju ali je upokojenec.
Skupni znesek stanja dolga iz vseh odobrenih in neodplačanih kreditov, ki jih ima
posamezen kreditojemalec in so zavarovani pri zavarovalnici, ne sme presegati 30.000
EUR oziroma 40.000 EUR, če je kreditojemalec zaposlen v srednji ali veliki družbi, javnem
sektorju ali je upokojenec in kreditojemalčeva osnova za določitev kreditne sposobnosti
presega 1.045 EUR.
Prav tako se mora Gorenjska banka ravnati po vseh predpisanih pogojih, ki jih za
zavarovanje kredita predpostavi Zavarovalnica Triglav.
V primeru zavarovanja pri zavarovalnici mora biti kreditojemalec star vsaj 18 let in ob
izteku dobe kreditiranja ne sme biti starejši kot 75 let. Odstopanje od določene starosti
lahko potrdi zavarovalnica na podlagi separatne obravnave.
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Glede ročnosti potrošniških kreditov je omejitev pri kreditojemalcih, ki so zaposleni pri
zasebniku. Pri teh je najdaljša možna odplačilna doba 5 let.
Zavarovalnica Triglav pa določa tudi višino koriščenja kredita v gotovini, kadar gre za
namensko porabo, na primer gradnjo ali adaptacijo nepremičnine. V tem primeru lahko
kreditojemalec koristi do 40 % kredita v gotovini, možno pa je tudi koriščenje do 80 %
sredstev kredita v gotovini pod pogojem, da je ročnost kredita največ 10 let, ter v
primeru, da je kreditojemalec lastnik oziroma solastnik predmetne nepremičnine.
Kot novost v letu 2010 Zavarovalnica Triglav navaja tudi izjeme pri odobravanju
potrošniških kreditov, in sicer odobritev kredita s posegom v minimalno plačo, kar pomeni,
da kreditojemalcu od prejemkov, ki se upoštevajo kot osnova za določitev kreditne
sposobnosti, ostane znesek v višini 85 % zakonsko določene minimalne plače.
Potrošniški kredit je lahko odobren s posegom v minimalno plačo, kadar:
− je kredit odobren kreditojemalcu, ki je zaposlen ali upokojenec,
− je ročnost kredita največ 5 let,
− ima kreditojemalec pri zavarovancu transakcijski račun, na katerega prejema redne
mesečne prilive iz naslova plače ali pokojnine najmanj zadnjih šest mesecev pred
odobritvijo kredita,
− se odplačevanje kredita izvaja prek trajnega naloga iz kreditojemalčevega
transakcijskega računa,
− zadnji priliv iz naslova plače ali pokojnine na transakcijski račun kreditojemalca
presega 85 % od zneska minimalne neto plače.
Poroštvo fizične osebe
Kot možno obliko zavarovanja kreditov Gorenjska banka ponuja tudi zavarovanje s
poroštvom fizičnih oseb. To zavarovanje je v praksi najredkejše, saj kreditojemalci pri
svojem zadolževanju ne želijo vpletati drugih, če to ni nujno potrebno, poleg tega pa je
ljudi, ki bi bili pripravljeni podpisati poroštveno izjavo,čedalje manj, saj jim to predstavlja
obremenitev v primeru najema kredita.
Pri zavarovanju z odplačilno sposobnimi poroki se upošteva:
− zavarovanje z dvema porokoma, če prosta dela plač porokov za 100 % presegata
anuiteto,
− zavarovanje z najmanj tremi poroki, če prosti deli plač porokov za 50 % presegajo
anuiteto,
− pri izračunu prostega dela plače poroka se upošteva enaka veljavna lestvica, kot
pri kreditojemalcu,
− da niso vsi poroki zaposleni v istem podjetju,
− da je le eden od porokov lahko
a) upokojenec, ki ni starejši od 65 let,
b) zasebnik, vendar pod pogojem, da ima v banki odprt transakcijski račun,
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−
−

da so vsi poroki, ki so zaposleni, zaposleni za nedoločen čas in niso starejši od 65
let,
da mora porok – zasebnik poleg poroštvene izjave podpisati še izjavo, da lahko
banka v breme njegovega transakcijskega računa, ki ga ima odprtega v banki,
pokrije zapadlo in neporavnano obveznost, ki je ni poravnal kreditojemalec po
kreditni pogodbi.

Zastava nepremičnin
Banka lahko za zavarovanje odplačil terjatev iz posojila sprejme v zastavo nepremičnine,
ki ležijo na območju Republike Slovenije. Nepremičnine na drugih območjih se lahko le
izjemoma zastavijo. Zastava nepremičnin je najbolj razširjena oblika zavarovanja
stanovanjskih kreditov v Gorenjski banki (Gorenjska banka, 2010, str. 8).
V zavarovanje terjatev sprejme banka med raznimi ponujenimi nepremičninami praviloma
tisto, pri kateri obstaja večja možnost za njeno prodajo. Zastavitelj lahko zastavi:
− stanovanjsko hišo,
− stanovanje,
− počitniško hišo,
− zemljišče,
− garažo,
− poslovno stavbo ali poslovni prostor.
V praksi se največkrat zastavi kar tisto nepremičnino, ki je predmet kreditiranja. Vrednost
nepremičnine je treba pred zastavitvijo oceniti. To je naloga bančnega delavca, ki ugotovi
tržno vrednost zastavljene nepremičnine po lastni strokovni presoji z uporabo internih
kriterijev banke, o čemer izdela pisni cenitveni zapis,ki je sestavni del predloga za
odobritev naložbe. Praviloma se zastavi nepremičnino, ki mora biti po vrednosti enkrat
višja od višine predlaganega kredita.
Za zavarovanje posojila zastavitelj izroči banki pred odobritvijo posojila izpisek iz zemljiške
knjige, ki ne sme biti starejši od 30 dni. Iz zemljiškoknjižnega izpiska mora biti razvidno,
da je na ime zastavitelja v zemljiški knjigi vknjižena lastninska pravica ali pravica uporabe
na nepremičnini v obsegu, kot jo navaja zastavitelj (npr.: v celoti ali v idealnem deležu ali
kot etažna lastnina), nepremičnina pa mora biti bremen prosta. Če je nepremičnina že
obremenjena s kakšno zastavno pravico ali stavbno pravico, se po oceni banke
nepremičnine lahko upošteva v zastavo, vendar le do višine vrednosti nepremičnine, ki ni
obremenjena s hipoteko oziroma je treba doseči tudi zastavitev stavbne pravice.
Postopek odobritve kredita, zavarovanega z zastavo nepremičnine, je dolgotrajen. O
odobritvi kredita odloči kreditni odbor Gorenjske banke. Sledi ustanovitev hipoteke na
nepremičnini na podlagi izvršljivega notarskega zapisa. To je zapis o ustanovitvi zastavne
pravice na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiško knjigo, s katerim zastavitelj soglaša, da
se terjatev zavaruje z vknjižbo hipoteke na zastavljeni nepremičnini. Po sklenitvi posla
mora notar nemudoma vložiti pred pristojno Okrajno sodišče zemljiškoknjižni predlog za
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vpis zastavne pravice v zemljiško knjigo. Na podlagi predloga Okrajno sodišče vpiše
plombo, ki je osnova za koriščenje kredita v Gorenjski banki.
Zastavitelj je dolžan zavarovati zastavljeno nepremičnino pri zavarovalnici pod pogoji, ki
veljajo za požarno zavarovanje, zavarovalno polico pa vinkulirati v korist Gorenjske banke.
Banka vrne zastavitelju vinkulacijsko potrdilo (devinkulacija) in izda izbrisno dovoljenje za
izbris vknjižbe zastavne pravice po poravnavi vseh obveznosti, ki so bile zavarovane z
zastavno pogodbo, praviloma, ko zastavitelj to zahteva.
Zastava premičnin
Zastavitelj lahko zastavi (Gorenjska banka, 2010, str. 8):
− zlato, srebro, platino in druge plemenite kovine,
− predmete iz zlata, srebra, platine in drugih plemenitih kovin (ogrlice, prstani,
priponke, ure, diademi),
− drage in poldrage kamne (ahat, opal, topaz, safir, diamant, smaragd, rubin),
− umetniške slike v različnih slikarskih tehnikah (olje, akvarel, kreda, tuš, grafika,
lesorez, bakrorez),
− skulpture,
− glasbila,
− motorna kolesa,
− motorna vozila,
− plovila (jadrnice, jahte, katamarani, turistične ladje),
− tirna vozila,
− prikolice in polprikolice,
− zaloge,
− stroje, orodja, delovne priprave, opremo.
Zavarovanje kreditov z zastavo sredstev, vrednostnih papirjev in terjatev je v Gorenjski
banki v praksi zelo redko, zato temu ne posvečam nobene pozornosti.
Zavarovanje z menico
Zavarovanje z menico se v Gorenjski banki izvaja za posojila pravnim osebam.
Menica je z zakonom določeno vsebino in v zakoniti obliki zapisana vrednostna listina, ki
vsebuje enostransko abstraktno obljubo izdajatelja menice, da bo po določbah meničnega
zakona plačal denarni znesek osebi, ki je na menici označena kot upnik (remitent).
Gospodarski pomen menice je predvsem v tem, da kot kreditno sredstvo omogoča
imetniku menice izkoristiti svoj kredit, hkrati pa upniku po meničnem pravu zagotavlja, da
bo menično vsoto ob zapadlosti hitreje izterjal. Menica ima pomembno vlogo tudi kot
instrument zavarovanja denarnih obveznosti. V nekaterih primerih je menica lahko tudi
plačilno sredstvo, na primer če imetnik menice z njo plačuje obveznosti svojemu upniku.
Po svoji značilnosti je menica vrednostni papir, izdan vedno v pisni obliki, pri čemer
menična obveznost nastane z vpisom v menico in se uveljavlja ter prenaša z menico. Po
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zakonu o menici poznamo dve vrsti menic, in sicer lastno menico in trasirano menico. Pri
lastni menici prevzema izdajatelj (trasant) obveznost, da bo ob zapadlosti meničnemu
upniku (remitentu) plačal v menici zapisano menično vsoto. Pri trasirani menici pa
izdajatelj izda poziv drugi osebi (trasatu), da ta plača upniku v menici zapisano vsoto. Obe
menici podpiše tudi avalist. S podpisom na sprednji strani postane porok za plačilne
obveznosti iz menice (Horvat, 2001).
Zavarovanje z bianco menicami v Gorenjski banki je ustrezno v primerih, ko nov
uporabnik posojila (do katerega banka še nima terjatev, zavarovanih z bianco menicami
ter meničnimi izjavami) predloži banki za posamezno pogodbo najmanj:
− pri kratkoročnih posojilih 8 bianco menic z menično izjavo (splošno),
− pri dolgoročnih posojilih 16 bianco menic z menično izjavo (splošno),
− pri lombardnih posojilih 2 bianco menici z menično izjavo (splošno),
− pri poslovnih karticah 4 bianco menice z menično izjavo (splošno),
in to v primerih, ko je v posojilnih pogodbah določilo o možnosti odpovedi posojila (s
strani banke) v celoti.
Zavarovanje z bančno garancijo
Garancijsko poslovanje Gorenjske
garancije v domači in tuji valuti.

banke

vključuje

plačilne

in

storitvene bančne

Dobljena garancija mora imeti sledeče bistvene sestavine (Gorenjska banka, 2010,
str. 14):
− ime izdajatelja garancije – banke,
− ime nalogodajalca,
− ime koristnika garancije,
− opis poslovne obveznosti, katere izpolnitev se zagotavlja z bančno garancijo,
− katere izpolnitve se zavarujejo z garancijo,
− pogoji in način realizacije garancije,
− kraj in datum izdaje,
− podpis in štampiljka izdajatelja garancije,
− veljavnost garancije.
Zavarovanje s pristopom k dolgu
Banka lahko v zavarovanje odplačil terjatve sprejme tudi pristop druge pravne osebe,
zasebnika ali fizične osebe k dolgu dolžnika. Pred sprejemom pravne osebe, zasebnika ali
fizične osebe za pristopnika k dolgu se ugotovi boniteto in odplačilno sposobnost
pristopnika (kot pri poroštvu). Druge pravne osebe, zasebniki ali fizične osebe se kot
pristopniki k dolgu zavežejo s podpisom pogodbe o pristopu k dolgu. Pristopnik k dolgu –
pravna ali fizična oseba za zavarovanje svoje obveznosti po pogodbi o pristopu k dolgu
banki izroči menice z menično izjavo, pristopnik k dolgu – zasebnik pa menice z menično
izjavo ter podpisan nalog za prenos sredstev s transakcijskega računa. Pristopnik k dolgu
mora na menice, ki jih je v zavarovanje predložil dolžnik, dati svoj aval (Gorenjska banka,
2010, str. 18).
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5.6.1 Praksa zavarovanj kreditov v Gorenjski banki
Da bi ugotovila, katera vrsta zavarovanja kredita je v Gorenjski banki prevladujoča, sem
opravila analizo, v katero sem zajela kredite, ki jih je Gorenjska banka fizičnim osebam
odobrila v letih 2006 do 2010. Zaradi lažjega analiziranja sem izbrala samo stanovanjske
kredite, ki jih je v omenjenih letih sklenila poslovna enota Škofja Loka, v kateri sem tudi
sama zaposlena in ki je v primerjavi z ostalimi ekspoziturami najuspešnejša pri trženju
kreditov. Delež zavarovanj v posameznem letu je prikazan v spodnji tabeli.
Tabela 7: Pregled zavarovanja stanovanjskih kreditov v poslovni enoti Škofja Loka v
obdobju 2006–2010
(%)

Zavarovalnica

Hipoteka

Poroštvo

Skupaj

januar–marec

35

58

7

100

2006

april–junij

48

50

2

100

julij–september

42

51

7

100

oktober–december

46

51

3

100

Skupni delež

43

52

5

100

januar–marec

35

65

0

100

april–junij

43

54

3

100

2007

julij–september

41

52

7

100

oktober–december

38

54

8

100

Skupni delež

39

56

5

100

januar–marec

42

53

5

100

april–junij

63

37

0

100

2008

julij–september

39

61

0

100

oktober–december

28

72

0

100

Skupni delež

43

56

1

100

januar–marec

28

69

3

100

2009
april–junij

43

57

0

100

julij–september

40

60

0

100

oktober–december

31

68

1

100

Skupni delež

36

63

1

100

januar–marec

45

49

6

100

2010
april–junij

46

50

4

100

julij–september

41

52

7

100

oktober–december

33

63

4

100
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Skupni delež

41

54

5

100

Skupaj

40

56

3

100

Vir: Gorenjska banka (2010)
Zgornja tabela prikazuje, da je v poslovni enoti Škofja Loka prevladovalo zavarovanje
stanovanjskih kreditov z zastavo nepremičnine. Teh zavarovanj je bilo v danem vzorcu več
kot polovica. Najmanj je bilo zavarovanj s poroštvi, v nekaterih obdobjih se omenjeno
zavarovanje sploh ni pojavilo.

5.7 ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE KREDITOJEMALCEV V GORENJSKI
BANKI
Po sklepu uprave št. 93/1 z dne 24. 7. 2009 je bila med Gorenjsko banko in Zavarovalnico
Triglav sklenjena Pogodba o opravljanju storitev zavarovalnega posredovanja. Na osnovi
pogodbe lahko banka izvaja posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic v zavarovalnih
vrstah življenjska in nezgodna zavarovanja (Gorenjska banka, 2011, str. 4–8).
Na podlagi Zakona o zavarovalništvu se življenjsko zavarovanje kreditojemalcev uvršča v
zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj. V Gorenjski banki predstavlja to dopolnilno
storitev k ponudbi kreditov, še zlasti k ponudbi stanovanjskih kreditov.
Pomembni zakonski in podzakonski akti oziroma drugi dokumenti, ki urejajo posredovanje
pri prodaji zavarovalnih polic, so:
− Zakon o zavarovalništvu (Ur. list RS, št. 13/00),
− Zakon o bančništvu (Ur. list RS, št. 7/99),
− Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih
storitev ter za statusna preoblikovanja (Ur. list RS, št. 28/07),
− Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 30/93),
− Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01),
− Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 59/99).
Interni akti banke, ki urejajo posredovanje pri prodaji polic za življenjsko zavarovanje
kreditojemalcev:
− Uvedba življenjskega zavarovanja kreditojemalcev v ponudbo Gorenjske banke
− Predlog za izdajo vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov
zavarovalnega posredovanja
Po vsebini predstavlja produkt življenjsko zavarovanje za primer smrti s padajočo
zavarovalno vsoto z možnostjo priključitve dodatnih zavarovanj.
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Z dodatnim zavarovanjem kritičnih bolezni se je mogoče zavarovati za primer prve
pojavitve ene od naslednjih bolezni:
− srčni infarkt,
− rak,
− možganska kap,
− ledvična odpoved,
− presaditev glavnih organov,
− paraliza,
− multipla skleroza,
− alzheimerjeva bolezen (pred starostjo 60 let),
− parkinsonova bolezen (pred starostjo 60 let),
− popolna in trajna odvisnost od tuje pomoči (pred starostjo 55 let),
− zamenjava srčnih zaklopk,
− operacija koronarne arterije,
− operacija zaradi bolezni aorte.
Kot dodatno zavarovanje nezgodnih invalidnosti velja primer nastanka več kot 50 %
trajne invalidnosti. Stopnja invalidnosti zavarovane osebe se določi po Tabeli invalidnosti.
V primeru prve ugotovitve obolelosti za eno od kritičnih bolezni ali nastanka vsaj 50 %
trajne invalidnosti pri zavarovani osebi je zavarovalnica dolžna izplačati zavarovalno vsoto
za primer smrti osnovnega življenjskega zavarovanja. Zavarovalnica izplača zavarovalno
vsoto kreditodajalcu, vendar največ do višine dolga kreditojemalca. Presežek se izplača
upravičencu za kritične bolezni oziroma upravičencu za primer nezgodne invalidnosti, ki je
naveden na zavarovalni polici.
Višina osnovne zavarovalne vsote se določi ob sklenitvi zavarovanja, vpliva pa na višino
znižanja obrestne mere. Znižanje obrestne mere je določeno z vsakokratnim veljavnim
Sklepom o višini obrestnih mer Gorenjske banke, d.d., Kranj. V primeru enake višine
kredita in zavarovalne vsote se stranki zniža obrestna mera za 0,10 odstotne točke, če pa
je zavarovalna vsota nižja od zneska odobrenega kredita do največ 30 %, pa banka zniža
obrestno mero za 0,05 odstotne točke. Med trajanjem zavarovanja se osnovna
zavarovalna vsota postopoma znižuje, tako da je ob koncu zavarovalne dobe enaka nič.
Pri postopnem zniževanju zavarovalnih vsot se upošteva efektivna obrestna mera v fiksni
višini 10 % letno. Uporablja se konformno obrestovanje.
Zavarovanje se sklene tako, da se zavarovalna doba ujema z dobo najema kredita:
− enkratna zavarovanja se lahko sklepajo z zavarovalno dobo od 2 do 30 let,
− obročna zavarovanja se sklepajo za dobo od 5 do 30 let.
Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev se lahko sklene za eno ali dve osebi (vzajemno
zavarovanje). Z osnovnim življenjskim zavarovanjem kreditojemalcev se lahko zavarujejo
osebe, ob sklenitvi stare od 18 do 65 let, in sicer s takšno zavarovalno dobo, da ob poteku
niso starejše od 75 let. Če je osnovnemu zavarovanju priključeno dodatno zavarovanje
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kritičnih bolezni, se lahko zavarujejo osebe, ob sklenitvi stare od 18 do 60 let, in sicer s
takšno zavarovalno dobo, da ob poteku niso starejše od 65 let.
Minimalna premija osnovnega zavarovanja pri obročnem zavarovanju znaša 4 EUR
mesečno in 150 EUR pri enkratnem zavarovanju. Pri obročnem zavarovanju, kjer je
mesečna premija 8 EUR in več, se premija plačuje mesečno, četrtletno, polletno ali letno.
Za plačilo več mesečnih premij hkrati se ne prizna popusta. Premija se lahko plačuje prek
trajnega naloga ali položnice. Pri obročnem zavarovanju, kjer je mesečna premija nižja od
8 EUR, je premijo možno plačevati samo prek trajnika oziroma s položnico s polletno ali
letno frekvenco plačevanja. Pri enkratnem plačilu se premija plača prek položnice.
Osnovno življenjsko zavarovanje začne veljati prvega v naslednjem mesecu po tem, ko je
bila ponudba posredovana zavarovalnici. Zavarovanje se začne ob 0:00 tistega dne, ki je v
polici naveden kot začetek zavarovanja. Na ta dan se začne tudi jamstvo zavarovalnice, če
so do tedaj izpolnjeni pogoji za sprejem v zavarovanje. Zavarovanje poteče ob 0:00
tistega dne, ki je na polici naveden kot potek zavarovanja ob smrti zavarovane osebe. Če
zavarovana oseba doživi dogovorjeno zavarovalno dobo, je zavarovalnica prosta vseh
obveznosti. Jamstvo zavarovalnice za primer kritičnih bolezni se prične 6 mesecev po
izpolnitvi pogojev za začetek jamstva osnovnega življenjskega zavarovanja. Jamstvo
zavarovalnice za dodatno zavarovanje nezgodne invalidnosti se prične z začetkom jamstva
osnovnega življenjskega zavarovanja.
5.7.1 Sklenitev zavarovanja
Življenjska zavarovanja kreditojemalcev se sklepajo v bančni prodajni poti. Sklepajo jih
lahko bančni delavci, ki imajo dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje
poslov zavarovalnega posredovanja. Bančni delavec je dolžan upoštevati vsakokrat
veljavna navodila, zavarovalca pa je dolžan seznaniti z informacijami o značilnostih
zavarovalnega produkta. Delovne postopke izvajata banka in zavarovalnica. Banka izvaja
postopke sklepanja in oddajanja dokumentacije, zavarovalnica pa obdelavo in sprejem v
zavarovanje, oceno in prevzem rizika, spremljanje trajanja zavarovanja (Gorenjska banka,
2011, str. 14).
Zavarovanje se sklepa na ponudbeni način s pomočjo veljavnega obrazca »Ponudba za
sklenitev življenjskega zavarovanja kreditojemalcev«. Sklepanje se začne z izdelavo
informativnega izračuna in nadaljuje v izpolnjevanje ponudbe in ostale spremne
dokumentacije. Obvezni sestavni del ponudbe je tudi veljaven obrazec »Vprašanja o
zdravstvenem stanju zavarovane osebe«. Omenjeni obrazec mora ročno izpolniti
zavarovana oseba. Bančni delavec mora stranko seznaniti z dolžnostjo prijave podatkov, ki
so resnični in popolni. Zavarovalnica ima namreč možnost zavrniti ponudbo ali odkloniti
izplačilo zavarovalne vsote brez povračila že vplačanih premij, če se ugotovi, da je bil
kakršenkoli podatek na ponudbi izpuščen ali neresničen.
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Zavarovalnica ima v zvezi s sklenitvijo omenjenega zavarovanja podane tudi zgornje limite
zavarovalnih vsot, ki jih mora bančni delavec upoštevati oziroma v primeru preseganja
limitov stranko opozoriti, naj v primeru, da bo treba opraviti zdravniški pregled, le tega
čim prej opravi oziroma čim prej predloži zahtevano dokumentacijo. Zdravniški pregled se
lahko zahteva ne glede na višino zavarovalnih vsot in pristopne starosti, ker je to
diskrecijska pravica zavarovalnice. Stroške zdravniškega pregleda krije zavarovalnica, z
izjemo rizičnega življenjskega zavarovanja, kjer stroške plača ponudnik sam.
Tabela 8: Seznam zdravniških pregledov

Seštevek zavarovalnih vsot v EUR po razredih pristopnih starosti
do 45 let

od 46 do 55 let

od 56 do 65

do 100.000

do 75.000

do 50.000

100.001–150.000

75.001–100.000

50.001–70.000

150.001–175.000

100.001–125.000

70.001–90.000

nad 175.000

nad 125.000

nad 90.000

Vrsta zdravniškega
pregleda

A
B + (E)
B + C + (E)
B + C + D + (E)

Legenda:
A – brez zdravniškega pregleda
B – zdravniški pregled z analizo in mikroanalizo urina (glukoza, albumin, sediment)
C – EKG v mirovanju, hematološke preiskave (SE, E, L, Hb, DKS)
D – EKG pod obremenitvijo, biokemija, RTG P/C (prsnega koša)
E – test HIV se opravi v primeru, ko je seštevek odprtega rizika zavarovalnih vsot
100.001 EUR in več
Vir: Gorenjska banka (2011, str. 28)
Polica življenjskega zavarovanja kreditojemalcev se zastavi v korist banke. V ta namen se
ponudbi priloži obrazec »Zahtevek za vpis zastavne pravice«, na podlagi katerega
zavarovalnica izvede zastavo police v korist banke. Zavarovalnica na osnovi prejete
dokumentacije na zavarovalno polico vpiše klavzulo o zastavi v korist banke in na obrazcu
v rubriki »Izjava zavarovalnice« banki potrdi, da je izvedla zastavo police.
Na vse navedene dokumente se mora zavarovana oseba podpisati, tudi na obrazec
»Pooblastilo banki za plačevanje zavarovalne premije z osebnega računa«, seveda če se
stranka s takim načinom plačila strinja. Bančni delavec mora ob sklenitvi zavarovalcu
izročiti splošne pogoje za življenjsko zavarovanje kreditojemalcev in dopolnilne pogoje v
primeru sklenitve dodatnih zavarovanj.
Vso podpisano dokumentacijo bančni delavec posreduje zavarovalnici s priporočeno pošto.
Ponudbe, prejete na zavarovalnico do vključno 25. dne v tekočem mesecu, imajo začetek
zavarovanja s 1. v naslednjem mesecu (t + 1), ponudbe, prejete po 25. dnevu v tekočem
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mesecu, pa začnejo veljati en mesec kasneje (t + 2). Zavarovalnica je dolžna celoten
postopek sprejema izvesti v roku 8 dni od prejema ponudbe, v primeru zdravniškega
pregleda pa v roku 30 dni. Kot datum prejema ponudbe velja datum podpisa zavarovalca
na ponudbi. Po preteku navedenih rokov zavarovalna pogodba velja za sklenjeno.
Zavarovalnica po prejemu sklepalne dokumentacije izvede pregled ponudbe in celotne
spremne dokumentacije. Če obrazci niso izpolnjeni v skladu z navodili, se izvede
reklamacijski postopek. Ko bančni delavec popravi ponudbo in vrne vso dokumentacijo,
prične zavarovalnica s postopkom ocene in prevzema rizika, kjer odloči o sprejemu
oziroma zavrnitvi osebe v zavarovanje in o višini mesečne premije, ki jo lahko v primeru
večjega rizika poviša.
Po sprejemu zavarovalnica izda sklenitelju zavarovalno polico, ta pa jo lahko v roku enega
meseca zavrne, sicer začne veljati vsebina police.
5.7.2 Izvedba analize
Zanimanje za tovrstni produkt je s strani kreditojemalcev vedno večje. To se kaže
predvsem pri najemanju stanovanjskih kreditov, saj so zneski kredita v primerjavi s
potrošniškimi krediti višji, daljša pa je tudi odplačilna doba, posledično pa je tveganje
toliko večje.
Glede na to, da se je življenjsko zavarovanje kreditojemalcev v Gorenjski banki pojavilo ob
koncu leta 2009, sem februarja leta 2010 opravila analizo, s katero sem podkrepila zgoraj
napisane ugotovitve. Postopek analize je bil sledeč: s pomočjo registra, v katerem so v
Gorenjski banki vpisani odobreni stanovanjski krediti v letu 2009, sem izbrala 15
kreditojemalcev. Pri izboru sem poskušala zajeti kreditojemalce, ki se med seboj
razlikujejo po starosti in spolu ter znesku preostalega dolga, z namenom, da sem prišla do
čim bolj raznolikih rezultatov. Nato sem s strankami po telefonu opravila razgovor , v
katerem sem jim predstavila bistveno novost pri že najetem kreditu. Z njimi sem se
dogovorila za osebni sestanek. Sprva je bilo zainteresiranih malo, kasneje, ko sem jim ob
obisku pripravila točen izračun in prednosti, so večinoma privolili. Nekateri se niso mogli
odločiti, zato sem jih izvzela iz analize (kot je to prikazano v Tabeli 9).
Tabela 9: Seznam kreditojemalcev
Odplačilna
doba
kredita
(v letih)

Mesečna
premija
(EUR)

Doba
plačevanja
premije
(v letih)

Sklenitev
zavarovanja

14.133,19

36,36

8

Ne

11

22.916,17

25,81

7

Ne

11

19.179,48

30,92

7

Ne

Leto
rojstva

Spol

Stranka
A

1951

M

12

Stranka
B

1952

Ž

Stranka
C

1952

M

Stanje
kredita
(EUR)
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Stranka
D

1956

M

18

46.498,11

64,77

12

Ne

Stranka
E

1964

M

30

76.637,72

88,78

20

Ne

Stranka
F

1964

Ž

11

14.743,42

7,63

7

Da

Stranka
G

1969

Ž

28

71.154,71

27,30

19

Da

Stranka
H

1973

Ž

20

65.000

16,62

13

Da

Stranka
I

1974

Ž

30

74.613,85

23,24

20

Da

Stranka
J

1974

Ž

30

71.285,24

22,38

20

Da

Stranka
K

1975

Ž

15

69.696,41

14,04

10

Da

Stranka
L

1976

M

30

44.773,57

23,82

20

Ne

Stranka
M

1976

M

19

31.485,94

12,58

13

Da

Stranka
N

1978

Ž

19

45.000

9,69

10

Da

Stranka
O

1979

M

15

75.000

20,63

10

Da

Vir: lasten
Prva informacija, ki so jo kreditojemalci ob predstavitvi omenjenega zavarovanja želeli
izvedeti, je bila višina mesečne premije. Ta se od enega do drugega zavarovanca močno
razlikuje, poglavitno vlogo igrata višina neodplačanega dela kredita, ki je sorazmerna z
višino premije, ter odplačilna doba. Nikakor pa pri izračunu ne smemo zanemariti spola in
starosti kreditojemalca. Dejstvo je, da so osebe moškega spola dolžne plačevati višjo
premijo, saj se zanje predvideva krajša življenjska doba, enako velja za starejše ljudi.
Logično je, da v primeru, ko se tveganje povečuje, zavarovalnica obračuna višjo premijsko
stopnjo.
V opravljeni analizi sem zajela vzorec ljudi, v katerem je delež glede na spol dokaj
sorazmeren (kot je to prikazano na Grafikonu 3).
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Grafikon 3: Struktura kreditojemalcev po spolu

Vir: lasten
Med kreditojemalci so bile očitne medgeneracijske razlike, zato sem jih razdelila v tri
skupine. Več kot polovica kreditojemalcev je bila rojenih med letoma 1971 in 1980. Ostali
dve tretjini so v podobnih deležih zavzeli starejši, in sicer anketiranci, ki sodijo v razred
med letoma 1961 in 1970, ter starostna skupina, ki se je rodila med letoma 1951 in 1960.
Grafikon 4: Struktura kreditojemalcev po starosti

Vir: lasten
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Izpeljana analiza je prinesla pozitivne rezultate, sej se je več kot polovica anketirancev
odločila za sklenitev življenjskega zavarovanja.
Grafikon 5: Prikaz odločitev med kreditojemalci

Vir: lasten
Razlogi za zavrnitev ponujenega zavarovanja so bili različni. Vzrok je bil največkrat ta, da
imajo že sklenjeno življenjsko zavarovanje, t. i. mešano življenjsko zavarovanje, ki jim
krije nevarnost v primeru smrti. Ta zavarovanja vključujejo tudi varčevalno komponento,
kar pomeni, da je zavarovanec po končani zavarovalni dobi upravičen do določenega
zneska zavarovalnine. Podatki so dokaj vzpodbudni, kar kaže na to, da ljudje razmišljajo
tudi o svoji prihodnosti, predvsem o reševanju nepričakovanih situacij. Le dve stranki sta
do omenjenega produkta pristopili na drugačen način, saj sta zavarovanje zavrnili samo
zaradi previsoke mesečne premije.
Tabela 10: Prikaz kreditojemalcev, ki so zavrnili zavarovanje

Leto
rojstva

Spol

Odplačilna
doba
kredita
(v letih)

Stranka A

1951

M

12

Stranka B

1952

Ž

11

Stranka C

1952

M

11

Stranka D

1956

M

18

Stanje
kredita
(EUR)

14.133,
19
22.916,
17
19.179,
48
46.498,
11

52

Mesečna
premija
(EUR)

Doba
plačevanja
premije
(v letih)

Razlog
zavrnitve

36,36

8

sklenjeno
ŽZ*

25,81

7

sklenjeno ŽZ

30,92

7

sklenjeno ŽZ

64,77

12

previsoka
premija

Stranka E

1964

M

30

Stranka L

1976

M

30

76.637,
72
44.773,
57

88,78

20

previsoka
premija

23,82

20

sklenjeno ŽZ

*ŽZ – življenjsko zavarovanje
Vir: lasten
5.7.3 Primerjava med številom stanovanjskih kreditov in številom sklenjenih
življenjskih zavarovanj
Ker je življenjsko zavarovanje kreditojemalcev aktualno predvsem ob najemu
stanovanjskega kredita, sem v nadaljevanju primerjala število odobrenih stanovanjskih
kreditov s sklenjenimi življenjskimi zavarovanji. Ponovno sem analizo opravila na vzorcu
kreditojemalcev iz poslovne enote Škofja Loka, ki so sklenili kreditno pogodbo leta 2010.
Takrat je se je zavarovanje kreditojemalcev kot novonastali produkt Gorenjske banke
začel intenzivno širiti.
Grafikon 6: Prikaz odobrenih stanovanjskih kreditov v primerjavi s sklenjenimi
življenjskimi zavarovanji v letu 2010

Vir: Gorenjska banka (2010)
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Grafikon 7: Prikaz rasti življenjskih zavarovanj kreditojemalcev v letu 2010

Vir: Gorenjska banka (2010)
Hkrati s povečevanjem odobrenih stanovanjskih kreditov v poslovni enoti Škofja Loka se
je sorazmerno sklepalo tudi življenjska zavarovanja kreditojemalcev, z nekaterimi
odstopanji v določenih mesecih.
Kot zanimivost je treba poudariti to, da je bila največja rast zavarovanja opazna v mesecu
juliju, čeprav število stanovanjskih kreditov tisti mesec ni preseglo načrtov. Mesec april je
bil po številu stanovanjskih kreditov najuspešnejši. Vseh kreditojemalcev, ki so se odločili
za zavarovalni produkt, pa je bilo le slaba tretjina.
Na podlagi pridobljenih rezultatov v letu 2010 lahko trdim, da se bo zanimanje za
življenjsko zavarovanje kreditojemalcev v prihodnosti še povečevalo, na kar opozarja tudi
funkcija trenda, ki vztrajno narašča.
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6 PRIMERJAVA PRAKSE ZAVAROVANJ KREDITOV V ČASU
PRED IN MED FINANČNO KRIZO

Finančna kriza je povzročila ogromno škode na mednarodnih trgih. Kriza se je odražala v
kopičenju ekonomskih neravnotežij in napihnjenih vrednostih premoženja. Vzroki za to so
slabosti finančnega sektorja in strukturni problem v državi (Štiblar, 2008, str. 18).
Sedanja finančna kriza ima korenine v poku balona nepremičninskih trgov, predvsem
ameriškega. Cene nepremičnin so v ZDA in tudi drugje po svetu v zadnjih desetih letih
strmo rasle. Glavni razlog strme rasti cen nepremičnin od leta 2000 do 2007 je bilo
neznansko povečanje povpraševanja po nepremičninah, ki ima dva glavna razloga, oba pa
sta povezana z bančnimi krediti. Prvi razlog je obilna ponudba poceni denarja, ki je
povzročila, da so banke imele veliko likvidnostnih sredstev, ki so jih »morale« nekam
plasirati in so jih plasirale v hipotekarne kredite in iz njih izvedene finančne instrumente.
Drugi in seveda glavni razlog rasti nepremičninskega trga je prelahko odobravanje
predvsem drugorazrednih hipotekarnih kreditov, to je kreditov tistim strankam, ki nimajo
zadostne kreditne sposobnosti za nakup lastne nepremičnine (Klepec, 2008, str. 1).
Septembra 1999 je Fannie Mae (Federal National Mortgage Asociation) po navodilih
tedanje Clintonove vlade začela s programom povečanja lastništva nepremičnin med
manjšinskim prebivalstvom in tistimi z nizkimi dohodki. To je storila tako, da je zniževala
zahteve in pogoje, pod katerimi je bila pripravljena odkupovati hipotekarne kredite od
hipotekarnih bank. Program je vzpodbujal hipotekarne banke h kreditiranju tudi revnejših
slojev prebivalstva, ki si pod tržnimi pogoji niso mogli pridobiti stanovanjskega kredita.
Projekt so začeli v New Yorku, kasneje pa se je razširil po vseh Združenih državah
Amerike. Tako so lahko revnejši ljudje dobili kredit, ki je imel za 1 odstotno točko višjo
obrestno mero od običajnega. V primeru, da je stranka redno plačevala anuitete prvi dve
leti, je ta pribitek izginil. Tako je sicer na prvi pogled pozitivna in hvalevredna politična
odločitev povzročila strmo rast drugorazrednih hipotekarnih kreditov, ki so ustvarjali
dodatno povpraševanje in dvigovali cene nepremičnin pod nebo (Klepec, 2008, str. 4).
Posledica vse večjega povpraševanja po nepremičninah pa je bil razcvet na področju
gradbeništva in ostalih sorodnih panog. Podjetja so ustvarila visoke dobičke, delovnih
mest ni primanjkovalo, gospodarska rast se je naglo vzpenjala. Ker so imele različne
interesne skupine od rasti cen nepremičnin velike koristi, je tak trg odgovarjal skoraj
vsem. Tisti, ki so že imeli v lasti hiše, so dobivali občutek, da so bogatejši, in so povečali
potrošnjo. Tisti, ki hiš niso imeli, so s pomočjo poceni kreditov z lahkoto prišli do njih.
Vendar pa taka situacija v svetu ni bila dolgo prisotna. Obseg zadolženosti gospodinjstev
je strmo zrasel, najprej zaradi povečanega števila hipotekarnih kreditov, nato pa še
potrošniških kreditov (avtomobili, kreditne kartice), kar je pripeljalo do tega, da se je
zaradi dobičkonosnosti stanovanjske gradnje počasi ustvarjala presežna ponudba
nepremičnin, ki jih ne ni bilo več mogoče prodati. Ravno ta presežna ponudba je
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povzročila konec rasti cen nepremičnin in prvi padec julija 2007. S padcem cen
nepremičnin se je zelo kmalu pokazala vsa beda drugorazrednih stanovanjskih kreditov.
Hiš, za katere ljudje niso več mogli odplačevati anuitet, ni bilo več mogoče prodati brez
izgube za banke. Izkazalo se je, da so terjatve do drugorazrednih kreditojemalcev vredne
bistveno manj kot 100 %. V aktivah bilanc bank so zazijale prve luknje, prišlo je do prvih
odpisov in začela se je bančna kriza (Klepec, 2008, str. 5).
Zadostno količino denarnih sredstev bank je zagotavljala finančna industrija. Ta je
hipotekarne kredite »prepakirala« v različne prenosljive finančne instrumente, različne
vrednostne papirje, katerih podlaga je bil hipotekarni kredit. Zlasti veliko količino finančnih
instrumentov sta pridobili družbi Fannie Mae (Federal National Morgage Association) in
Freddie Mac (Federal Home Loan Morgage Corporation). Miselnost nekaterih je bila
napačna, saj so verjeli, da za njune obveznosti jamči zvezna ameriška vlada. To je bil tudi
razlog, da sta si lahko zagotovili ogromno sredstev in napajali trg hipotekarnih kreditov s
svežim denarjem. S padcem cen nepremičnin in prenehanjem odplačevanja
drugorazrednih hipotekarnih kreditov je močno padla tudi vrednost iz njih izvedenih
omenjenih finančnih instrumentov. Zato so zazijale luknje tudi v bilancah investicijskih
bank, ki so te instrumente kupovale. Ker jim ni nihče več zaupal, so se morale sprijazniti z
zelo kruto realnostjo; nekatere so bile prevzete po nizki ceni (Bear Sterns spomladi 2008
in Merril Lynch septembra 2008), preostali dve veliki banki (Goldman Sachs in Morgan
Stanley) pa sta septembra prostovoljno prešli pod nadzor ameriške centralne banke in
prenehali biti investicijski banki; ena je šla v stečaj (Lehman Brothers septembra 2008). S
tem je bilo obdobje velikih investicijskih bank na Wall Streetu zaključeno (Klepec, 2008,
str. 6).
Tudi Evropa ni bila neobčutljiva za dogodke v ZDA. Najbolj so to občutile Velika Britanija,
Španija in Irska. Oktobra 2008 so se glede finančne krize sestali voditelji Velike Britanije,
Francije, Nemčije, Italije in Luksemburga skupaj s predsednikom Evropske centralne
banke in Evropske komisije. Dogovorili so se za več nadzora in regulacije, večjo
odgovornost, večjo fleksibilnost pakta za stabilnost (ker bodo države morale za reševanje
svojih finančnih ustanov povečevati proračunski primanjkljaj), omilitev protimonopolne
evropske zakonodaje. Da bi poudarili skupno pomoč realnemu sektorju, ki brede v vse
večjo recesijo, so odobrili nastanek 30 milijard evrov velikega sklada za pomoč majhnim in
srednjim podjetjem v EU, ki zaradi krize nimajo na razpolago dovolj posojil tudi za
normalno poslovanje (Štiblar, 2008, str. 121).
Gospodarska recesija pa je močno vplivala tudi na razmere v Sloveniji. To se kaže pri
skorajšnji prepolovitvi borznih indeksov, izgubi dela najprej finančnikov, kasneje tudi
zaposlenih v realnem sektorju, zmanjšalo se je zaupanje potrošnikov, občutno je padla
prodaja na drobno, posebno avtomobilov, zmanjšala se je gradnja hiš (Štiblar, 2008, str.
143).
Slovenske banke so se v preteklosti financirale tudi z zadolževanjem v tujini. Ta tuja
sredstva so bila bankam z ustrezno mednarodno boniteto dostopna po sprejemljivih
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ročnostih in sprejemljivih cenah. Vzrok, da so banke najemale kredite v tujini, je bilo
dražje domače varčevanje in njihova pretežno kratkoročna naravnanost. Izposojanje
denarja v tujini se je kmalu izkazalo za nestabilno. Prve znake krize na mednarodnih
kreditnih trgih so slovenske banke občutile avgusta 2007, ko so postale tuje banke do
odobravanja dolgoročnih posojil bolj zadržane in zapadlih obrokov kreditov niso bile več
pripravljene podaljševati. Kljub tem spremenjenim okoliščinam so banke vse do prvega
polletja leta 2008 še vedno lahko najemale posojila v tujini, vendar so se pogoji zaostrili,
ročnost pa se je skrajšala. Po propadu ameriške investicijske banke Lehman Brothers
septembra 2008 pa je ta vir usahnil. Ob striktnem odplačevanju zapadlih kreditov so se
banke za nekaj časa znašle v kreditnem krču in so enako prakso odobravanja novih
kreditov prenesle tudi na domače stranke (Drofenik, 2009, str. 1).
Strožji pogoj odobravanja posojil bank predstavlja tudi način zavarovanja določenih
terjatev.
V nadaljevanju je predstavljena praksa zavarovanj gospodinjstev v bankah v času pred
pojavom finančne krize in v zdajšnjem času, ko banka največjo pozornost ob odobravanju
posojil namenja zavarovanju.
Grafikon 8: Prikaz zavarovanj potrošniških kreditov v obdobju 2006–maj 2010

Vir: Banka Slovenije (2011)
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Grafikon 9: Prikaz zavarovanj stanovanjskih kreditov v obdobju 2006–maj 2010

Vir: Banka Slovenije (2011)
V vzorcu so zajeta zavarovanja posojil gospodinjstev v letih od 2006 do maja 2010.
Podatkov do konca leta 2010 žal nisem mogla pridobiti, saj se je po besedah strokovnih
delavcev Banke Slovenije ocenjevanje izvajalo na podlagi mesečnih poročil bank, z junijem
2010 pa se je to razširilo in zato podatki še niso dostopni.
Zgornji sliki prikazujeta, da so banke pogoje zavarovanja posojil v času finančne krize
močno zaostrile. Najvišji delež predstavlja zavarovanje terjatev pri zavarovalnici ter z
zastavo nepremičnin, odvisno od vrste kreditov. Potrošniški krediti so največkrat
zavarovani s plačilom zavarovalne premije zavarovalnici. Delež omenjenega zavarovanja
se je v primerjavi z drugimi oblikami zavarovanj povzpel na približno 38 % in še vedno
narašča. Tudi delež nezavarovanih posojil je kar visok, saj vse banke ponujajo hitre
kredite, za katere dodatno zavarovanje ni potrebno, a se kljub temu rast omenjenih
posojil znižuje. Delež zavarovanj kreditov z vrednostnimi papirji je minimalen, pri
odobravanju stanovanjskih kreditov povsem ničen. Kot druge oblike zavarovanj se
pojavlja zavarovanje z bančnimi vlogami in poroštvi.
Zaostrena politika bank pri zavarovanjih terjatev je vidna tudi pri stanovanjskih kreditih.
Pri stanovanjskih kreditih prevladujejo s 77,7 % deležem in tendenco naraščanja
zavarovanja z zastavo nepremičnin. Ta se je v primerjavi z letom 2006 povečala za več
kot 10 odstotnih točk. Poleg bank pa so pogoje zaostrile tudi zavarovalnice, kar se kaže v
vidnem zniževanju odobrenih posojil z zavarovanjem pri zavarovalnici.
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7 ZAKLJUČEK

Pojav svetovne finančne krize je močno vplival na celoten svet. Negativnih posledic je
ogromno in se jih ne bo dalo odpraviti čez noč. Zapadli smo v sistem, v katerem se je
gibanje kapitalskega trga upočasnilo, upadla je poslovna aktivnost v smislu zmanjševanja
vlaganj sredstev v nove naložbe, občutili smo silovit padec borznih indeksov, prodaje na
drobno in ne nazadnje manj zaupamo sistemu. Vsakodnevno se srečujemo s povečanim
številom podjetij, ki so tik pred oziroma so že v stečajnem postopku, veliko je govora o
bankrotih, depresijah, najhujše od vsega pa je prizadetost ljudi ob izgubi zaposlitve.
Finančna kriza je prizadela tudi bančni sistem. Zaradi pomanjkanja denarnih sredstev so
se zaustavili posojilni tokovi med Slovenijo in Evropo in posledično je nastal t. i. kreditni
krč. Največji pritisk so banke občutile na področju obvladovanja kreditnega tveganja. Pri
sklepanju kreditnih poslov so vse svoje moči usmerile v poglobljeno analizo prosilcev z
namenom obvarovati svoje premoženje in ustvarjati dobiček. Največ pozornosti so
namenile oblikam zavarovanj terjatev in njihovi vrednosti. Tako sem v diplomskem delu
potrdila hipotezo, da se krediti v času gospodarske krize odobravajo pod strožjimi pogoji.
Prav nič drugače ni ravnala Gorenjska banka. Na področju obvladovanja kreditnega
tveganja je bila zelo previdna. Svoj dobiček je povečevala s posojanjem denarja varnim
kreditojemalcem in učinkovitim zavarovanjem terjatev. Kot je iz danih podatkov razvidno,
je Gorenjska banka močno stremela k zavarovanju kreditov z zastavo nepremičnine, ki na
primeru poslovne enote Škofja Loka predstavlja več kot 50-odstotni delež vseh
zavarovanj. S tega vidika je povsem primerljiva z ostalimi bankami v Sloveniji, ki so prav
tako vzporedno s pojavom finančnega zloma povečevale vrednost zavarovanj kreditov s
hipotekami.
Varno poslovanje Gorenjske banke je njena prednost in odraz njene konzervativne in
tradicionalne politike. Še vedno je njen ključni cilj vzpostavitev dolgoročnega partnerskega
odnosa s svojimi komitenti in ugotovitev njihovih glavnih potreb. Zaradi svoje
tradicionalnosti je njena šibka točka prepoznavnost. V Sloveniji je bančna konkurenca
velika, sploh s pojavom delovanja tujih bank v domačem prostoru. Gorenjska banka se
tega zaveda, zato je začela intenzivno uresničevati svoje ideje s širjenjem svoje
prepoznavnosti tudi v ostale dele države in ne ostaja le na Gorenjskem, kjer je njen
primarni trg. Še vedno pa mora stremeti k medijskemu oglaševanju. Kljub vsem
aktivnostim bo njena prihodnost še vedno odvisna od svetovnih gospodarskih trendov.
V sklopu bančnih storitev je Gorenjska banka leta 2009 razširila svojo ponudbo tudi s
trženjem življenjskih zavarovanj kreditojemalcev. Povpraševanje po njem je od prvih
zametkov omenjenega produkta pa vse do danes doseglo pričakovanja. Podatek, ki
stranko tudi navdušuje, je ugodnejši kredit oziroma nižja obrestna mera, ki je pogojena s
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sklenitvijo zavarovanja. Obenem pa ni zanemarljivo tudi dejstvo, da je odklonitev
posledica že sklenjenih posameznih zavarovanj.
Diplomsko delo je doseglo svoj namen, saj sem našla odgovore na vsa vprašanja, ki so se
mi med snovanjem naloge pojavljala. Hkrati upam, da bo delo v pomoč mladim, ki se v
kriznih časih soočajo z reševanjem stanovanjskega problema. Skoraj nemogoče si je
ustvariti dom brez dodatne finančne pomoči, zato je misel na najem kredita neizbežna.
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