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Premijska rast  
in dobiček  
nad načrti Skupina Triglav uspešno ohranja 

dobičkonosnost poslovanja in 
ostaja finančno stabilna ter visoko kapitalsko ustrezna.  
Napredovali smo na vseh zavarovalnih trgih.

»Za nami je uspešno leto,« je povedal predsednik Uprave 
Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar in nadaljeval: »Končali 

smo ga s konsolidiranim dobičkom pred obdavčitvijo, ki je 

celo nad načrtovano vrednostjo. Že drugo leto zapored je 

Skupina dosegla premijsko rast, kombinirani količnik pre-

moženjskih zavarovanj pa je v letu 2016 boljši od pričako-

vanega. Zadovoljni smo, da smo pridobili izboljšane boni-

tetne ocene z »A–« na »A«. Njihova srednjeročna napoved 

je stabilna. Rezultati dokazujejo, da Skupina uspešno ohra-

nja dobičkonosnost poslovanja in ostaja finančno stabilna 

ter visoko kapitalsko ustrezna.«

Priložnosti za nadaljnjo rast

Skupina Triglav je v letu 2016 dodatno okrepila tržni položaj 

v regiji. Na največjem, slovenskem trgu smo vodilni delež 

povišali na 36,2 odstotka. Povišanje smo zabeležili tudi na 

vseh večjih trgih zunaj Slovenije, kjer prepoznavamo osre-

dnje priložnosti za svojo rast in razvoj. Prvi mož Skupine 

Triglav Andrej Slapar je izpostavil zadovoljstvo, da se makro-

ekonomske razmere na slednjih vse bolj izboljšujejo. »Na tr-

gih v regiji smo dolgo prisotni in jih zelo dobro poznamo. To 

nam prinaša prednosti, saj lahko naše storitve in produkte 

Slovenija
1. mesto

36,2 %

Hrvaška
9. mesto

4,2 %

Srbija* 
5.mesto 

4,8 %

Bosna in 
Hercegovina
4. mesto

7,8 %

Črna gora
1. mesto

38,9 %

  Makedonija**
1. mesto

17,9 %

*Podatki za 1–9 2016
**Premoženjska zavarovanja

Predsednik Uprave  
Andrej Slapar in  

član Uprave Uroš Ivanc  
komentirata  

poslovanje v letu 2016.
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učinkovito razvijamo in prilagajamo posebnostim vsakega 
med njimi.«

Na trgih zunaj Slovenije smo tako nadaljevali razvoj pro-
dajnih kanalov, krepili prodajo preko lastne prodajne mre-

že in uporabo alter
na tivnih prodajnih 
kana lov, predvsem 
bančnega. Začeli smo 
tržiti zdravstvena za
varovanja, nadaljeva
li prenos dobrih pra-
ks in produktov. Za 
Triglavove stranke 
predstavlja posebno 
dodano vrednost na-
ša nova zavarovalna 
ponudba, ki vključuje 
asistenčne storitve in 
v regiji zaenkrat zaje-
ma področje avtomo-
bilskih zavarovanj. 

Na slovenskem trgu smo ponudili dodatne produkte zdrav
s tvenega zavarovanja in bili posebej  uspešni v segmentu 
prostovoljnega pokoj ninskega zavarovanja, kjer je matič-
na družba potrojila število novih strank. Konsolidirali smo 
svojo ponudbo v segmentu življenskih zavarovanj in jo de-
loma prenovili. Tudi na slovenskem trgu smo zavarovalne 
storitve uspešno dopolnjevali z asistenčnimi storitvami in 
jih širili v vse več segmentov premoženjskih in zdravstve-
nih zavarovanj.  

»Leto 2017 predstavlja začetek novega štiriletnega stra-
teškega obdobja Skupine Triglav. Začenjamo ga aktivno in 
v smeri uresničevanja naše prenovljene vizije,« poudarja 
Andrej Slapar. »Tako še odločneje stopamo na pot dina-
mičnega razvoja novih načinov poslovanja ter ohranjamo 
usmeritev v dobičkonosno in varno poslovanje.«

Finančna čvrstost in pozitivna premijska 
gibanja na vseh trgih

Član Uprave, Uroš Ivanc, zadolžen za finance in računovod-
stvo, je pojasnil podrobnosti poslovanja v letu 2016: »Us-
pešni poslovni rezultati so posledica naše osredotočenosti 

na stranke, ugodnega tržnega položaja v regiji in uspešne-
ga upravljanja z naložbami, v sicer relativno zelo zahtevnih 
razmerah na kapitalskih trgih. Skupina je leto 2016 končala 
z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 95 milijonov evrov, do-
bičkonosnost kapitala pa je znašala 11,4 odstotka. Učinkovi-
to ohranjamo želeno finančno čvrstost, za 6 odstotkov smo 
povišali celoten kapital Skupine in za 2 odstotka kosmate 
zavarovalnotehnične rezervacije, ki so zagotovilo za dolgo-
ročno varnost naših zavarovancev.«

Uspešno smo poslovali v zavarovalni dejavnosti in obraču-
nali 936 milijonov evrov konsolidirane kosmate zavarovalne 
in sozavarovalne premije, njena načrtovana vrednost je bila 
okoli 900 milijonov. Dosegli smo 2odstotno premijsko rast 
in premijsko napredovali na vseh zavarovalnih trgih Skupine 
Triglav. Kombinirani količnik premoženjskih in zdravstvenih 
zavarovanj Skupine Triglav je ohranil ugodno raven in je zna-
šal 92,9 odstotka.  

Primerjava z gibanjem celotnega zavarovalnega trga v Slo-
veniji pokaže, da je 2odstotna premijska rast Skupine Tri-
glav za 0,5 odstotne točke nad rastjo trga. Zunaj Slovenije 
pa je Skupina dosegla kar 9odstotno povprečno rast pre-
mije, če v medletni primerjavi upoštevamo prodajo češke 
zavarovalnice. 

Opazovanje gibanja konsolidirane premije kaže, da se je 
premija premoženjskih zavarovanj povišala za 3,5 odstot-
ka, v kolikor v medletni primerjavi prav tako upoštevamo 
prodajo češke zavarovalnice. Premija življenjskih zavaro-
vanj je kljub vplivu visokih doživetij z naslova zavarovalnih 
polic ohranila raven iz leta 2015. Premijo zdravstvenih za-
varovanj smo povišali za 5 odstotkov. 

V zavarovalni dejavnosti lahko na poslovanje pomembno 
vplivajo večji množični škodni dogodki, kot so poplave, toče 
in viharji. Ti so v letu 2016 ostali na ravni večletnega pov-
prečja. 

Donosi od finančnih naložb Skupine (brez donosov naložb 
življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tvega-
nje) so bili 27 odstotkov nižji kot leta 2015, kar je bolje od 
pričakovanega. 

Uroš Ivanc je izpostavil, da je Skupina Triglav izvajala nalož-
beno politiko, ki temelji na zagotavljanju ustrezne varnosti 
in likvidnosti naložb, čemur šele sledi kriterij donosnosti. 
Te naložbene usmeritve bomo ohranili tudi v prihodnje. 

Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj Skupine Triglav v obdobju 2010–2016
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Andrej Slapar,  
predsednik Uprave

V novi strategiji do leta 2020 dodatno 
poudarjate razvojni vidik, medtem ko 
je bila Skupina Triglav v predhodnem 
strateškem obdobju naravnana pred-
vsem v dobičkonosno in varno po-
slovanje. Kam bodo usmerjene vaše 
razvojne aktivnosti? 
Razvijali se bomo v smeri sodobne, 

inovativne in dinamične zavaroval-

nofinančne skupine. 

Zavarovalniš tvo samo 

po sebi pooseblja sta-

bilnost, a hkra ti okolje 

od nas terja spremem-

be, dinamičnost. Pro-

dor digitalizacije po-

slovanja, povezovanje 

z drugimi panogami in 

razvoj načinov uporabe 

raznovrstnih podat-

kov nam odpirajo nove 

možnosti. V središče vseh naših de-

javnosti smo še bolj izrazito postavili 

naše stranke in pri tem povezali svoje 

klasično poslovanje s tehnološkimi 

rešitvami, prilagojenimi njihovim 

potrebam. Postopno vzpostavljamo 

vsekanalni pristop, pri čemer ustre-

zno uporabljamo vse prodajne poti, 

klasične in digitalne, ter s partnerji iz 

drugih panog nadgrajujemo zavarova-

nja z asistenčnimi storitvami. Stalnice 

našega delovanja ostajajo finančna 

stabilnost, donosnost poslovanja, po-

večevanje vrednosti Skupine ter učin-

kovito upravljanje premoženja zavaro-

vancev in zavarovalnice. 

Kako se bo razvojna 
naravnost odrazila 
v notranjem ustroju 
Skupine in v organi-
zaciji procesov?
Skupino postopno 

preoblikujemo z uva-

janjem najsodobnej-

ših, tudi tehnoloških 

praks, in hkrati na-

menjamo posebno 

skrb razvoju sodobne notranje kultu-

re, v katero proaktivno vključujemo 

vsakega sodelavca. Opuščamo naš 

Strategija 
2017–2020

Skupina Triglav 
2017–2020: 
Dinamičen 

in dolgoročen 
igralec v regiji

Triglavova kultura in poslovanje postajata z 
vstopom novih tehnologij in ob spremenje-
nih življenjskih in poslovnih praksah dina-
mična, odprta za inovacije in sodelovanje, z 
novimi potmi in storitvami pa še bolj prila-
gojena stranki. Stabilnost, dobičkonosnost in 
varnost ostajajo značilnosti poslovnih usme-
ritev vodilne regionalne zavarovalno-finanč-

ne skupine v okolju, ki ga zaznamujejo tako hitre tržne spre-
membe kot nizke obrestne mere. 

Uprava Zavarovalnice Triglav, matične družbe v Skupini 
Triglav, predstavlja strateške poudarke in ambiciozne razvoj-
ne izzive, ki bodo v ospredju v letu 2017 in prihodnjih letih.

Obseg poslovanja,  
kapitalska moč, 
dolgoročna usmerjenost 
v regijo in posluh za 
odgovorno sodelovanje 
z okoljem, vse to so 
naše prednosti, ki nam 
omogočajo sklepanje 
partnerstev, potrebnih 
za nadaljnjo rast.
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možnosti povezovanja s partnerji iz 
različnih poslovnih ekosistemov, kot 
so bančne skupine in drugi upravljavci 
premoženja. 

Benjamin Jošar,  
član Uprave
upravljanje s tveganji, kontroling, 
upravljanje in poslovanje  
odvisnih družb

Kakšni so načrti Skupine na trgih iz-
ven Slovenije? Bo rast tudi v prihod-
nje organska?
Ohranjamo navzočnost na obstoje-
čih trgih, kjer bo naš razvoj predvsem 
organski, v primeru ustreznih prilož-
nosti pa ne izključujemo morebitnih 
prevzemov. Ocenjujemo, da bodo naši 
trgi zunaj Slovenije dolgoročno rasli, 
in zato pričakujemo tudi dvig deleža 
skupne premije, ki ga ustvari Skupina 
na teh trgih. Trge v regiji nameravamo 
razvijati še naprej, naš interes je dol-
goročen. Intenzivneje nameravamo 
vlagati zlasti v življenjska, zdravstve-
na in pokojninska zavarovanja, kjer 
pričakujemo največje stopnje rasti. 
Razviti želimo tudi digitalne oblike 
poslovanja, ki bi lahko omogočili naš 
vstop na globalni, predvsem pa na 
evropski trg. 

dosedanji pristop po področjih oziro-
ma organizacijskih enotah. Stranke 
želimo spremljati vse življenje, zato 
smo njihove potrebe strnili v šest ste-
brov: premoženje, življenje, zdravje, 
pokojnine, pozavarovanje in upravlja-
nje premoženja. Jasnih ločnic med 
njimi ni. Prepletajo se podobno, kot se 
prepletajo pričakovanja strank.

Omenjate krepitev konkurenčnih 
pred nosti. Kaj vas loči od vaših kon-
kurentov?
Vsekakor imamo dober izhodiščni 
položaj, na katerem lahko gradimo. 
Naš sistem je med večjimi v regiji, a 
imamo hkrati sposobnost mobiliza-
cije in pravočasnega odločanja. Smo 
zaupanja vredna blagovna znamka, 
okrepljena z dolgoletno tradicijo. 
Naš razvoj produktov je dober, pale-
ta naših zavarovanj je kakovostna in 
celovita, imamo velik portfelj strank. 
Skupina Triglav ima razvite prodajne 
poti, hitro in kakovostno rešujemo 
škode. Obseg poslovanja, kapitalska 
moč, dolgoročna usmerjenost v regijo 
in posluh za odgovorno sodelovanje z 
okoljem, vse to so naše prednosti, ki 
nam omogočajo sklepanje partner-
stev, potrebnih za nadaljnjo rast. 

Uroš Ivanc, CFA,  
član Uprave
računovodstvo in finance 

Kako boste zagotavljali pričakovano 
donosnost in povečevali vrednost 
Skupine Triglav? 
Poslovanje v naši zavarovalni dejavno-
sti je in ostaja dolgoročno dobičkonos-
no. V prihodnje želimo zavarovalne 
portfelje upravljati na še bolj učinko-
vit način. Širše gledano pa ostaja naš 
pomemben izziv zagotavljanje priča-
kovane donosnosti v razmerah nizkih 
obrestnih mer. Večji poudarek bomo 
namenili povečevanju vrednosti Sku-
pine Triglav z optimalnim upravlja-
njem bilance in kapitala. S celovitim 
upravljanjem bomo spremljali porabo 
in donosnost kapitala ter vzpostavili 
ekonomsko ustrezno delitev kapitala 
po posameznih področjih in družbah. 
V novem strateškem obdobju bomo 
še naprej učinkovito in celovito ob-
vladovali tveganja, zagotavljali bomo 
stroškovno učinkovitost, finančno sta-
bilnost in kapitalsko ustreznost Skupi-
ne. Kriteriji naše dividendne politike in 
smernice na področju upravljanja s ka-
pitalom Skupine Triglav, določeni leta 
2016, ostajajo nespremenjeni. 

V novi strategiji ste večjo pozornost 
namenili upravljanju premoženja.
Da, želimo postati eden vodilnih igral-

cev v tej dejavno-
sti v regiji Adria. 
Povečati želimo 
obseg sredstev 
v upravljanju 
oziroma delež 
premoženja, ki 
ga upravljamo 
za posamezno 

stranko. Pri poslovanju želimo tudi 
bolje izkoristiti sinergije v Skupini in 

S celovitim upravljanjem  
bomo spremljali porabo in 

donosnost kapitala  
ter vzpostavili ekonomsko 

ustrezno delitev kapitala  
po posameznih področjih  

in družbah.
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Ena od strateških usmeritev Skupine 
je preoblikovanje poslovanja. Kakšne 
spremembe imate v načrtu?

Zavarovalniška panoga se vedno bolj 
sooča z raznovrstnimi izzivi, kot so 
dodatna regulativa, digitalni poslov-
ni modeli, potreba po povezovanju z 
dopolnjujočimi igralci in tehnološki 
razvoj, na primer pametni domovi, 
samovozeči avtomobili. Nujen korak 

za naš prihodnji 
uspeh je zato naša 
transformacija v 
smeri sodobnosti 
in inovativnosti. In 

zato želimo nadaljevati z razvojem 
večmatrične in vitke organiziranosti. 
Še naprej bomo spreminjali kulturo in 
povečevali našo odprtost za ideje, pri 
sprejemanju odločitev uporabljali po-
slovno inteligenco in masovne podat-
ke ter razvijali učinkovite podporne 
funkcije in vpeljevali najsodobnejše 
pristope k vodenju.

Tadej Čoroli,  
član Uprave 
premoženjska zavarovanja,  
prodaja in trženje, marketing in škode  

V strategiji poudarjate osredotočenost 
na stranke namesto na prodajne kana-
le. Kaj mislite s tem?
Ukvarjamo se z reševanjem »težav« 

strank in nudenjem 
zavarovalne zaščite, 
zato moramo stran-
ke obravnavati ce-
lovito in na njihovi 

celotni življenjski poti. Izziv nam 

predstavlja skladnost vseh prodaj-

nih poti z našimi notranjimi procesi. 

Strankam želimo ponujati enostavne 

rešitve in omogočiti vsekanalno spo-

razumevanje, kar nam daje konku-

renčno prednost v vse bolj digitalnem 

okolju.

Kako boste odgovorili na vedno večja 

pričakovanja strank glede digitaliza-

cije v prihodnjih letih?
Naše stranke, posebej tiste mlajše 

generacije, zahtevajo odločanje in 

podajanje informacij v realnem času. 

Sodobni čas sovpada tudi z uporabo 

pametnih povezanih naprav in inter-

netnega dostopa, ki je postal nujna 

dobrina, tako kot je na primer elek-

trika. Poslovanje prilagajamo spre-

membam nakupnih navad strank in 

tehnološkemu razvoju. Preko skupnih 

oziroma povezanih digitalnih kana-

lov bomo celoviteje obravnavali vse 

produktne skupine: premoženjska, 

življenjska, zdravstvena in pokojnin-

ska zavarovanja ter upravljanje pre-

moženja. Pri tem bomo nedvomno 

tudi ustvarjalno eksperimentirali in 

uporabljali različne tehnike, kot je 

kreativno razmišljanje.

Marica Makoter,  
članica Uprave, 
delavska direktorica
upravljanje človeških virov in poslovnih 
procesov, informatika, preprečevanje 
prevar 

Kako vidite ključne razvojne prednosti 
in izzive Skupine na področju kadrov? 
Za izvajanje začrtanih ciljev potrebuje-
mo visoko usposobljene in kompeten-
tne kadre. Naš poudarek bo na razvoju 
obstoječih talentov in tudi v iskanju 
novih, s pomočjo štipendiranja in dol-
goročnejšega sodelovanja s fakulteta-
mi. Še intenzivneje bomo izvajali pro-
gram medgeneracijskega sodelovanja. 
Motiviranost zaposlenih bomo spod-
bujali z učinkovitim sistemom nagra-
jevanja. Cilj izobraževanj je razvoj že-
lenih kompetenc, še posebej digitalnih 
kompetenc in kompetenc vodij.

Kako Skupina prenavlja svojo organi-
zacijsko kulturo?
Prenova organizacijske kulture je stra-
teški projekt, ki predstavlja velik izziv 
za celotno Skupino in bo potekal sko-
zi vse strateško obdobje. Oblikovati 
želimo kulturo, ki bo podpirala ure-
sničevanje strategije z medsebojnim 
sodelovanjem, spoštovanjem in zau-
panjem. To bomo dosegli z zadovolj-
nimi in odgovornimi zaposlenimi, ki 
so opolnomočeni, da opravljajo svoje 
delo in sprejemajo hitre in neodvisne 
odločitve. Pomembna je tudi primer-
na pretočnost zaposlenih med pro-

jekti in projektnimi 
skupinami ter med 
o rg a n i za c i j s k i m i 
enotami in družba-
mi Skupine. Stran-
ke svojih potreb ne 

ločujejo po področjih našega dela, 
ampak nas ocenjujejo kot celoto in 
zaradi te prepletenosti pričakovanj je 
sodelovanje ključnega pomena.

Trge v regiji nameravamo  
razvijati še naprej,  

naš interes je dolgoročen.

Naše stranke, posebej tiste 
mlajše generacije, zahtevajo 

odločanje in podajanje 
informacij v realnem času.

Prenova organizacijske 
kulture je strateški projekt, 
ki predstavlja velik izziv za 

celotno Skupino in bo potekal 
skozi vse strateško obdobje.
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Korporacijski 
zavarovanci – izzivi  
s konkretnimi odgovori

Področje za korporacijske zavarovance je v Skupini Triglav stičišče upravljanja poslovnih 
zavarovanj in mednarodnih zavarovalnih aktivnosti. Portfelj združuje zavarovanja največjih 
slovenskih podjetij, velikih podjetij iz trgov Skupine Triglav in mednarodna poslovna 
zavarovanja, zlasti iz regije srednje ter vzhodne Evrope. Za nami je prelomno in uspešno leto.
V segmentu korporacijskih zavaro-
vanj beležimo visoke medletne rasti 
premijskih prihodkov. Korporacijska 
zavarovanja tako predstavljajo že 
več kot 20odstotni delež v premiji 
premoženjskih zavarovanj Skupine 
Triglav. Rast je posledica ponudbe 

Gorazd Jenko,  
izvršni direktor 

za korporacijske  
zavarovance

Področja  
za korporacijske 
zavarovance

  Zavarovanja največjih 
slovenskih podjetij

  Velika podjetja na trgih 
Skupine Triglav

  Mednarodna poslovna 
zavarovanja

Mednarodne
zavarovalne
aktivnosti

Upravljanje
poslovnih
zavarovanj

Področje za 
korporacijske  

zavarovance v 
Skupini Triglav:  

stičišče 
upravljanja  

poslovnih 
zavarovanj  

in mednarodnih  
zavarovalnih 

aktivnosti

Sledimo trendu digitalne transfor-
macije in jo vključujemo v našo za-
varovalno ponudbo. V letu 2016 smo 

sodobnih zavarovalnih produktov in 
storitev ter naših intenzivnih poslov-
nih naporov v regiji in širšem medna-
rodnem prostoru.

Razvoj in ustvarjanje novih, inova-
tivnih zavarovalnih rešitev imata pri 

tem zelo pomembno vlogo. Zamisli 
za stalno oblikovanje sodobne zava-
rovalne ponudbe črpamo iz medna-
rodnih (po)zavarovalnih gibanj, do-
gajanja v naravnem, družbenem in 
tehnološkem okolju ter s tem poveza-
nih novih potreb naših zavarovancev. 

podjetjem ponudili zavarovanja infor-
macijske varnosti in dodatne storitve 
za izdelavo analiz pri prepoznavanju, 
merjenju ter upravljanju zavarovalnih 
tveganj. 

Skupino Triglav umeščamo na položaj 
napredne in strokovno visoko razvite 
zavarovalne skupine, ki ponuja par-
tnerjem celovito zavarovalniško vse-
bino in izvrstno uporabniško izkušnjo. 
Naša prednost je razvejana mreža 
mednarodnih poslovnih partnerstev. 
Kot člani številnih mednarodnih zava-
rovalnih mrež omogočamo našim za-
varovancem storitve na vseh celinah, 

od leta 2016 že v več kot petdesetih 
državah sveta. 

Nove poslovne priložnosti 
Z uporabo inovativnih informacijskih 
tehnologij in v sodelovanju z našimi 
partnerji soustvarjamo nove poslovne 
pristope. Dobro razvite avtomatizira-
ne informacijske rešitve nas povezu-
jejo z bankami in lizinškimi hišami ter 
omogočajo neposredno trženje na-
ših zavarovanj na njihovih poslovnih 
mestih. V letu 2016 smo razvili nove 
oblike sodelovanj s ponudniki tele-
komunikacijskih storitev, letalskimi 
družbami in drugimi partnerji.

Leto 2016 lahko obravnavamo kot prelomno, 
saj smo zavarovalne aktivnosti razširili na po-
lje posamičnih pozavarovanj. Ta so za matično 
družbo povsem nova dejavnost, hkrati pa lo-
gično vsebinsko nadgrajujejo pozavarovalne 
aktivnosti, ki jih izvaja članica Skupine Triglav, 
Pozavarovalnica Triglav Re.
S širitvijo dejavnosti bomo dodatno izkoristili 
lastni kapitalski potencial in še okrepili med-
narodno razsežnost našega poslovanja. Po-
zavarovanje je naša pomembna priložnost za 
nadaljnjo rast poslovanja.

Korporacijski 
zavarovanci
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Stranka je 
v središču: 

enostavnost, 
razumljivost in 

dosegljivost
Zahtevnost in cenovna 
občutljivost strank ostajata 
visoki, zato postavljamo v 
ospredje celovit in enoten 
pogled na stranko ter njeno 
optimalno uporabniško 

izkušnjo. Ta bo v prihodnosti vsekakor vse bolj digitalna, 
a še vedno zelo osebna. Prostor dajemo naprednim 
tehnološkim rešitvam in sodelovanju.

Zoran Miloševič,  
direktor  službe  
za inovacije  
in digitalizacijo  
poslovanja

Tehnologija nam omogoča bistveno 
manj korakov za izpolnitev potreb, 
želja in pričakovanj strank. Tako naš 
pristop k stranki razvijamo v smeri 
vsekanalnosti, pri čemer nove tehno-
loške rešitve in trende povezujemo z 
našimi tradicionalnimi prodajnimi ka-
nali. Zavarovalne produkte razvijamo 
s ciljem enostavnosti, razumljivosti 
in dosegljivosti. Ob tem iščemo nove 
trženjske priložnosti ter sveže, ino-
vativne pristope, tudi s pomočjo par-
tnerskih povezav.

Povezujemo se z 
zagonskimi podjetji.

Že nekaj let združujemo moči z za-
gonskimi podjetji pri razvoju inovacij, 
aktivno se vključujemo v pospeševal-
nike in povezujemo s tujimi pozavaro-
valnicami. Smo eden pomembnejših 

partnerjev pospeševalnika ABC, v 
okviru katerega delujejo najperspek-
tivnejša mlada podjetja v regiji. Plo-
dno sodelovanje nam omogoča so-
oblikovanje in dostop do potencialno 
zanimivih novih znanj in rešitev, ki jih 
je mogoče vpeljati tudi v naše poslo-
vanje. Dober primer je nov in v šte-
vilnih pogledih revolucionaren par-
tnerski pristop v razvoju naprednih 
simulatorjev voženj, ki bo luč sveta 
ugledal v letu 2017. 

Z mobilno aplikacijo DRAJV je Zava-
rovalnica Triglav vstopila v svet tele-
matike v Sloveniji in hkrati kot prva 
zavarovalnica v regiji Adria. V letu 
2016 je DRAJV uspešno zaživel tudi 
na hrvaškem trgu. Številnih izboljšav 
so bile deležne tudi aplikacije Triglav 
Vreme, Triglav Škode in spletna plat-
forma i.Triglav. 

Procesi + poslovni cilji = 
potrebe stranke

Poslovne procese prilagajamo tehno-
loškim spremembam. Naš cilj je, da v 
prihodnjih letih postopoma preidemo 
na popolno brezpapirno poslovanje, 
poenostavljene plačilne in druge pro-
cese, optimizirane produkte in skle-
palna orodja. Za naprednejše in teh-
nološko bolj ozaveščene potrošnike 
načrtujemo prilagodljive in pregledne 
spletne portale. 

Hitre družbene spremembe stopnju-
jejo našo odzivnost in prilagajanje 
ponudbe. Glavne izzive in hkrati 
priložnosti v prihodnosti vidimo na 
področju inovacij in digitalizacije ter 
v nadgradnji znanj in veščin zaposle-
nih za pospeševanje, povezovanje in 
digitalizacijo poslovanja v najširšem 
smislu. 

S sodobnimi storitvami in potmi želi-
mo stranko postaviti povsem v središ-
če poslovanja in izenačiti naše poslov-
ne cilje z njenimi potrebami.

Satelit

Nadzorni
center

Uporabnik
mobilne aplikacije
DRAJV

Z mobilno aplikacijo DRAJV je 
Zavarovalnica Triglav prva v regiji 
vstopila v svet telematike.

Inovacije in  
razvoj
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Uspešno  
v zavarovalni 
dejavnosti

Slovenija: S prilagajanjem ponudbe 
in ozaveščanjem prebivalstva  

do dobrih rezultatov
Na slovenskem trgu uspešni v 
segmentu prostovoljnega do-
datnega pokojninskega zava-

rovanja, ponudbo zavarovalniških storitev dopolnjujemo z 
asistenčnimi storitvami.

Stranka je pri nas vedno postavljena 
v ospredje, zato so temu primerno 
prilagojene tudi naše razvojne aktiv-
nosti. Stremimo k iskanju optimal-
nih rešitev, ki z inovativnimi pristopi 
dolgoročno uresničujejo potrebe po 
finančni in socialni varnosti naših 
strank, a hkrati ne pozabljamo na pri-
merno dobičkonosnost in dolgoročno 
varnost poslovanja zavarovalnice. Že-
limo, da nas stranke skozi pozitivno 
uporabniško izkušnjo prepoznavajo 
kot vodilnega igralca v regiji, zato ne-
nehno uvajamo novodobne tehnolo-
gije, s katerimi lahko strankam omo-
gočimo hitro in kvalitetno ponudbo 
zavarovanj in povezanih storitev.

Svojo vlogo vidimo v tem, da drža-
vljane, posebej mlajšo populacijo, 
ozaveščamo o pomenu zavarovalne 
in finančne zaščite, ki je potrebna v ce-
lotnem življenjskem ciklu. Varčevanje 
za starost že v zgodnejšem obdobju 
omogoča zavarovancem ustrezno za-
varovalno zaščito pod ugodnejšimi 
pogoji. Z daljšo akumulacijo sredstev 

lahko za varčevanje namenijo manjše 
zneske ter hkrati učinkoviteje izkoristi-
jo prednosti in zakonitosti finančnih 
trgov, ki še posebej prihajajo do izraza 
v obdobju nizkih obrestnih mer. V letu 
2016 smo uvedli novost v naložbe-
ni politiki življenjskega cikla v okviru 
prostovoljnih dodatnih pokojninskih 
zavarovanj ter zavarovance ozaveščali 
o nujnosti dodatnega varčevanja za 
obdobje po upokojitvi. Začrtana smer 
se je izkazala za pravilno, kar se je odra-
zilo tudi v skoraj trikrat večjem številu 

novih članov prostovoljnega dodatne-

ga pokojninskega zavarovanja matične 

družbe v primerjavi s prejšnjim letom. 

S konsolidirano ponudbo življenjskih 

zavarovanj smo dosegli njeno večjo 

preglednost in strankam olajšali od-

ločitev izbire. Prenovili smo življenjsko 

zavarovanje za delovno nezmožnost, 

ki postaja pomemben gradnik zavaro-

valne zaščite naših strank. Poenostavi-

li smo proces sklepanja in obnavljanja 

nekaterih zavarovanj, kar daje našim 

Janko Šemrov, 
izvršni direktor 

za premoženjska 
zavarovanja

(na fotografiji v sredini)

Primož Plantarič, 
izvršni direktor za 

osebna  
zavarovanja

(na fotografiji desno)

David Benedek, 
glavni izvršni 

direktor družbe 
Triglav INT, 

holdinška  
družba, d.d.

(na fotografiji levo)

Zavarovalništvo

Premija prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj Skupine Triglav v Sloveniji (v mio EUR)
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strankam dodatne možnosti izbire, 
prodajnemu osebju pa več časa za sve-
tovanje strankam pri izbiri primerne-
ga zavarovanja. 

Zavarovalniške storitve širimo z asi-
stenčnimi storitvami, da bi strankam 
čim bolj ublažili posledice škodnih 
dogodkov. Tako smo prvi v Sloveniji 

Trgi izven Slovenije: Prodiramo 
z zdravstvenimi zavarovanji, 

razvijamo prodajne kanale
Na zavarovalnih trgih regije 
Adria Skupina Triglav poveču-
je ponudbo novih ter inovativ-

nih produktov in storitev. Dolgoletna prisotnost in izkušnje 
nam omogočajo dobro poznavanje posameznih zavarovalnih 
trgov in njihovih posebnosti.

Zunaj Slovenije smo v letu 2016 zbrali 
17,3 odstotkov skupne premije. Makro
ekonomske razmere na Hrvaškem, v 
Bosni in Hercegovini, Črni gori, Srbiji in 
Makedoniji se izboljšujejo in postopno 
ter z zamikom vplivajo na zavarovalni-
ško panogo. Za regijo sta značilni niz-
ka zavarovalna gostota in penetracija, 
posebej na področju življenjskih zava-
rovanj, a tudi premoženjskih. Ta znaša 
pri prostovoljnih premoženjskih zava-
rovanjih od 3 do 25 odstotkov, odvisno 
od segmentnega produkta.

Ugodna rast premije in 
pričakovanja
Na vseh trgih zunaj Slovenije smo 
dosegli rast premije, v kateri pred-
stavljajo daleč največji segment pre-
moženjska zavarovanja in med njimi 
zavarovanja motornih vozil. Za vse 
hčerinske družbe je značilna rast pre-
mije in števila polic avtomobilske od-
govornosti. Okrepil se je tudi hrvaški 
trg, za katerega je bil značilen upad 
premij obveznega zavarovanja avto-
mobilske odgovornosti zaradi libera-
lizacije trga. 

Na Hrvaškem in v Srbiji je občutno 
napredovala prodaja prek naše lastne 
prodajne mreže. Vse bolj uporabljamo 
tudi alternativne kanale, predvsem 

bančno zavarovalništvo. Obseg bruto 
obračunane premije, sklenjene preko 
bančnega kanala, je bil najvišji v Tri-
glav Osiguranju, Sarajevo, ki že nekaj 
let sodeluje z več bankami. Partner-
stva s štirimi bankami so v letu 2016 
sklenili tudi v Triglav Osiguranju, Be-
ograd. V prihodnje bomo bančnemu 
zavarovalništvu posvetili še več pozor-
nosti, saj pričakujemo, da bo potro-
šnja še naprej oživljala in spodbujala 
povpraševanje po finančnih storitvah. 

Na trgih v regiji bomo razvijali pro-
stovoljna premoženjska zavarovanja, 
predvsem preko močne lastne prodaj-
ne mreže, z oblikovanjem primernih 
paketov in tržno segmentacijo. Oce-
njujemo, da bo v prihodnje pridobi-
lo pomen tudi trženje zdravstvenih 
zavarovanj. V letu 2016 smo jih us-
pešno predstavili na makedonskem, 
srbskem, hrvaškem in trgu Bosne in 

Hercegovine. V letu 2017 začenjamo s 
trženjem dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja na Hrvaškem.

Na trge v regiji bomo še naprej pre-
našali tudi dobre prakse in inovativ-
ne produkte ter storitve. Ponudbo 
sistematično dopolnjujemo tudi z 
asistenčnimi storitvami. Storitev av-
tomobilske asistence smo uspešno 
uvedli v družbah Lovćen Osiguranje 
in Triglav Osiguranje, Sarajevo, ter 
storitev hišne asistence v Triglav Osi-
guranju, Sarajevo. Različne inovativne 
masovne produkte na področju hišne 
tehnike pa smo predstavili v Triglav 
Osiguranju, Beograd. Na hrvaškem 
trgu smo po vzoru slovenskega trga 
ponudili mobilno aplikacijo DRAJV, 
ki spremlja in ocenjuje  način vožnje 
in na ta način omogoča prihranke pri 
sklenitvi avtomobilskega zavarova-
nja.

dopolnili ponudbo asistenčnih stori-
tev pri avtomobilskih zavarovanjih z 
odpravo poškodbe na vozilu v primeru 
odgovornosti tretje osebe. V dogovo-
ru s partnerji tržimo nova zavarovanja 
in storitve, ki nam služijo pri uresniče-
vanju strateško pomembne navzkriž-
ne prodaje, s katero še izboljšujemo 
lojalnost naših strank.

Na razvoj naših 
zavarovalniških rešitev 

prav tako vplivajo 
vstop mlajših generacij na trg, 

mobilne storitve,  
delitvena ekonomija, 

poenostavljanje poslovanja 
in obvladovanje novih tveganj, 

kot je kibernetsko.  

Lastna  
prodajna mreža

Asistenčne
storitve

Alternativni  
prodajni kanali

  Bančna mreža
  Spletne vsebine
  Mobilne aplikacije

Zavarovanci

Uporabniki 
asistenčnih storitev

Okrepljene poti na
trgih zunaj Slovenije

Zavarovalništvo
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Varnost in 
likvidnost naložb 

ostajata v ospredju 
naložbenih 

usmeritev Varnost je 
v ospredju 
zavarovalniškega 

poslovanja, zato so naložbe zavarovalnic tradicionalno usmerjene  
v varne dolžniške finančne instrumente z visoko boniteto.  
Skupina Triglav je zaradi sestave svojih obveznosti izrazito 
dolgoročen finančni investitor. 

Rok Pivk,  
izvršni direktor  
za finance

Varnost kot vodilo naših naložbenih usmeritev se pri 
naložbah odraža v visokem deležu dolžniških finančnih 
instrumentov. Med njimi s polovičnim deležem prevla-

dujejo predvsem državne obveznice, 
sledijo jim podjetniške in finančne. 
Naložbeni portfelj je investiran glo-
balno v finančne instrumente z vi-
soko bonitetno oceno večinoma na 
razvitih trgih, kar nam zagotavlja 
ustrezno likvidnost. Naložbena poli-
tika je usmerjena predvsem v evrske 
finančne instrumente in zelo omeje-
no v druge valute. Izvedene finančne 
instrumente uporabljamo izključno 
za zmanjševanje tveganj. Na našo 
naložbeno politiko močno vpliva tudi 

naša ciljna bonitetna ocena v območju A s strani priznanih 
bonitetnih agencij. Tudi v bodoče bomo zato ohranjali raz-
meroma konzervativno strukturo naložb.

Pri upravljanju finančnih naložb Skupine stremimo k cen-
tralizaciji, kjer zakonodaja to dopušča, ali k usklajenosti 

naložbenih odločitev, kjer ustrezna 
centralizacija ni mogoča. 

Razmere na finančnih trgih povzro-
čajo v zadnjem obdobju vztrajno pa-
danje donosov finančnih naložb za-
varovalnic in tudi Skupina Triglav pri 
tem ni nobena izjema. Reinvestiranje 
viškov sredstev in zagotavljanje za-
dovoljive višine naložbenih donosov 

postajata težavna zaradi izrazito de-

flacijskega gospodarskega okolja in s 

tem povezanih izredno nizkih obre-

stnih mer. Razmere na finančnih trgih 

je v letu 2016 krojila tudi visoka sto-

pnja političnega tveganja (Brexit, voli-

tve v ZDA, begunska kriza, teroristične 

akcije po svetu). 

Naše analize optimalne naložbene 

alokacije Skupine Triglav kažejo po-

dobne ugotovitve kot analize tujih 

zavarovalnic. Delež alternativnih in 

manj likvidnih naložb bi lahko bil višji 

od obstoječega, s čimer bi lahko delo-

ma ublažili padec finančnih donosov 

iz naslova nižjih obrestnih prihod-

kov. Tako bomo za doseganje višjih 

donosov, kot nam jih ponujajo tradi-

cionalne, v preteklosti najbolj zasto-

pane finančne naložbe (obveznice), 

naše naložbe dopolnjevali z dodatni-

mi naložbenimi razredi. V majhnem 

obsegu to že počnemo. Kot primer-

ne prepoznavamo predvsem tiste, ki 

imajo razmeroma predvidljive denar-

ne tokove, relativno nizko porabo re-

gulatornega kapitala in zagotavljajo 

ustrezno raven varnosti (nepremični-

ne, infrastrukturni dolg itd.).

Rok Pivk: ''Finančno okolje nas z 
izrazito nizkimi obrestnimi merami 
postavlja pred velike izzive. Zaradi 

izredno nizkih obrestnih mer postaja 
vse večji izziv reinvestiranje viškov 

sredstev in zagotavljanje zadovoljive 
višine naložbenih donosov. Kljub 

vsemu ostaja osnovni poudarek 
naložbenih usmeritev Skupine 
Triglav zagotavljanje ustrezne 

varnosti in likvidnosti naložb ob 
doseganju ustrezne donosnosti.''

Jaka Kirn: ''Ohraniti nameravamo 
razmeroma konzervativno  

strukturo naložb s poudarkom  
na naložbah s fiksnim donosom.  

Pri tem bomo nadaljevali investiranja 
na finančnih trgih, ki nam bodo 

omogočali boljšo likvidnost, 
razpršitev tveganj in tudi  
potencialno donosnost.''

Ostalo
Dana posojila

Depoziti pri bankah
Naložbene nepremičnine

Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom
Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbena tveganja

Dolžniški in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom

69,4 %

14,9 %

7,7 %

3,1 %
2,6 %
1,0 %
1,2 %

100 %

2016

20 %

40 %

60 %

80 %

0 %

Jaka Kirn,  
direktor službe  

za naložbe

3.077 mio EUR
Indeks 2016/2015: +4 %

Finančne 
naložbe

Finančne naložbe  
Skupine Triglav  
31. 12. 2016
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Upravljanje 
premoženja  
v Skupini Triglav

Rok Pivk,  
izvršni direktor  

za finance

V novi strategiji Skupine Triglav  
je upravljanje premoženja opredeljeno 

kot strateška dejavnost in eden od njenih 
temeljnih stebrov.  Strateški cilj Skupine Triglav je,  

da postane vodilni upravljavec premoženja z naslova 
neobveznega varčevanja v regiji. 

Povezano z  
zavarovalno dejavnostjo 

V Skupini Triglav je upravljanje premoženja povezano z 
osnovno zavarovalno dejavnostjo in obsega:

  kritne in pokojninske sklade,

  upravljanje kapitala matične in hčerinskih zavarovalnic. 

Matična družba je največja družba v Skupini, v kateri pote-
ka tovrstno upravljanje. 

Zavarovalnica Triglav kot univerzalna zavarovalnica uprav
lja z različnimi portfelji oziroma kritnimi skladi. Pri tem 
ločimo:

  upravljanje premoženja, ki je vezano na opravljanje za-
varovalne dejavnosti (npr. v povezavi s premoženjskimi 
zavarovanji),

  upravljanje premoženja, ki je vsaj v določeni meri po-
vezano z zavarovanji z varčevalno komponento (npr. 
klasična življenjska zavarovanja, pokojninska zavaro-
vanja in zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema 
naložbeno tveganje). 

V okviru različnih zavarovalniških portfeljev znaša obseg 
upravljanja premoženja približno 2.604 milijone evrov. 
Upravljanje teh naložb v največji meri pogojujejo obve-
znosti, ki izhajajo iz različnih skladov oziroma kapitala po-
sameznih zavarovalnic v Skupini Triglav. Zaradi narave ob-
veznosti je varnost v ospredju tudi na področju upravljanja 
premoženja z naslova zavarovalniškega poslovanja. Nalož-
be Skupine Triglav so zato tradicionalno usmerjene v varne 
dolžniške finančne instrumente z visoko boniteto. 

Upravljanje  
vzajemnih skladov

Na drugi strani pa pomemben del 
upravljanja premoženja poteka tudi v 
okviru upravljanja vzajemnih skladov 
in trenutno zajema dejavnost hčerin-
ske družbe Triglav Skladi. Družba je 
največji slovenski upravljavec vzaje-
mnih skladov in v 17 skladih upravlja 
več kot 650 milijonov evrov sredstev 
več kot 70.000 vlagateljev. S svojo 
hčerinsko družbo je prisotna tudi v 
Bosni in Hercegovini. Njeni skladi po-
krivajo vse naložbene razrede, zemlje-
pisne regije in sektorje ter omogočajo 
zadovoljitev potreb vlagateljev vseh 
profilov tveganj. Triglav Skladi po-
nujajo poleg vzajemnih skladov tudi 
upravljanje osebnega premoženja, 
visoko specializirano finančno stori-
tev, prilagojeno osebnim potrebam 
vlagateljev. 

V luči stroškovne učinkovitosti in stro-
kovne specializacije pri upravljanju 
finančnih naložb Skupine Triglav stre-
mimo k  združitvi upravljanja, kjer to 
dopušča zakonodaja, in k usklajenosti 
naložbenih odločitev, kjer ustrezna 
centralizacija ni možna. Naša strate-
ška usmeritev je, da bo Skupina Tri-
glav krepila svojo prepoznavnost up-
ravljalca premoženja, znotraj Skupine 
pa nadaljevala konsolidacijo procesov 
za večjo učinkovitost.
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Upravljanje
premoženja
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Brez  
dobre ekipe  

ni uspeha Zgodbo o 
Triglavovem 
uspehu piše 

preko 5.000 zaposlenih v šestih državah. 
Njihovo zaposlovanje in razvoj temeljita na 

kompetenčnem modelu. 

Zdenka Valjavec,  
izvršna direktorica 
za upravljanje  
s človeškimi viri

Zaradi narave naše dejavnosti so zaposleni izredno po-
memben dejavnik našega poslovanja, posebno skrb name-
njamo oblikovanju primernih ekip in razvoju zaposlenih. V 
svoje vrste sprejemamo nove sodelavce s pomočjo DNLA 
kompetenčnega modela, s katerim tudi skrbimo za razvoj 
obstoječih. V letu 2016 smo pričeli z ugotavljanjem kom-
petenc vodij, DNLA orodje pa je z letom 2017 sestavni del 
sistema ravnanj s ključnimi in perspektivnimi sodelavci. 
Talente prepoznavamo z več metodami, kar perspektivnim 
sodelavcem omogoča, da dobijo priložnosti za rast in ra-
zvoj. Nove sodelavce iščemo med nadarjenimi študenti, ki 
pri nas opravljajo strokovno prakso, in projektno sodeluje-
mo z nekaterimi fakultetami.  

Skrbimo za ustrezen prenos znanj na ravni celotne skupi-
ne, eden učinkovitejših je kroženje perspektivnih sodelav-
cev iz matične v hčerinske družbe in obratno. Raznolikost 
generacij nas bogati, zato imamo oblikovane medgene-
racijske delovne skupine. Skrbno načrtujemo nasledstva, 
izvajamo mentorstva in treninge za vodje (coaching). Že-
limo ustvarjati pogoje, ki bodo ohranili starejše generacije 
motivirane v pozno starost, mlajšim pa omogočili uspešen 
vzlet v poslovni svet.

K dvigu zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih pa prispe-
va pridobljeni polni certifikat Družini prijazno podjetje. 
Skrbimo za to, da zaposleni lažje usklajujejo poklicno in 
zasebno življenje. Sami smo dodatno oblikovali unikatni 
program Triglav.smo, ki privablja pod svoje okrilje vse več 
naših zaposlenih. Program spodbuja tudi inovativnost in 
ustvarjalnost pri delu, zato obravnavamo vsako idejo in 
omogočamo, da se zaposleni dejavno vključujejo v uvaja-
nje sprememb v delovnem okolju. 

Z različnimi projekti, dogodki in izobraževanji izobražu-
jemo zaposlene, jim približujemo zdrav življenjski slog, 
ponujamo možnosti za športno udejstvovanje in aktivno 
preživljanje prostega časa. 

Dodatni ukrepi
  Vodenje
  Sistem nagrajevanja in kariera
  Sodelovanje med področji
  Medgeneracijsko sodelovanje
  Spodbujanje inovativnosti
  Kodeks dobrega poslovnega ravnanja Zavarovalnice Triglav, d.d.
  Sistem varovanja dostojanstva delavcev pri delu
  Predavanja, izobraževanja, usposabljanja in delavnice
  Psihološka pomoč

Promocija zdravja 
»Zavarujmo zdravje«

  Komunikacijske 
poti

  Ergonomija
  Preventiva in 

gibanje
  Zdrava prehrana

Druge aktivnosti  
za Triglavane:
(solidarnostna 
pomoč, družbena 
odgovornost, 
dogodki za 
družine, potopisna 
predavanja, itd.)

DPP – družni 
prijazno podjetje

ŠD – športno 
društvo

PD – planinsko 
društvo

ZavzetiZadovoljniZdravi

Triglav.smo

Psihosocialna tveganja

Kadri
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Celovit sistem 
upravljanja  

tveganj Skupina Triglavovih strokovnjakov v službi  
za upravljanje s tveganji Zavarovalnice Triglav, 
je v pogovoru ocenila prvih dvanajst mesecev 

po uveljavitvi skupnega režima EU Solventnost II v panogi ter predstavila 
njegove bistvene vplive in vidike v poslovanju Skupine Triglav.

1. Za nami je prvo leto uvedbe re-
žima Solventnost II. Kakšne so 

njegove prednosti?

Poenotenje zavarovalniške zakono-
daje v EU prinaša na dolgi rok pred-
nosti vsem deležnikom, predvsem pa 
boljšo zaščito zavarovancev. Na pod-
lagi izkušenj, pridobljenih v največji 
finančni in gospodarski krizi v zad-
njem obdobju, je finančna stabilnost 
postavljena kot predpogoj za stabilno 
gospodarsko rast in razvoj. Zahteva-
ni so trije stebrni sistemi upravljanja 
s tveganji, ki na dolgi rok zagotovijo 
robustnost in stabilnost delovanja. V 
ospredju so zavedanje in pravočasno 
zaznavanje ter vrednotenje znanih in 
potencialnih tveganj, ki lahko vplivajo 

na poslovanje zavarovalnic. Sistem 
Solventnosti II pomeni torej osredoto-
čenje na ustvarjanje nove vrednosti v 
pogojih visoke volatilnosti tržnih po-
gojev in dobičkonosnosti produktov. 

2. Kako ocenjujete Solventnost 
II? Sistem naj ne bi bil popoln 

in v načrtu so že dopolnitve.

Regulativo se je dolgo pripravljalo, 
njena merila in zahteve so dobro 
pretehtane. Hitre spremembe v po-
slovnem okolju in nova spoznanja ob 
njihovem izpolnjevanju ter rezultati 
internih modelov posameznih zava-

rovalnic hkrati kažejo tudi na neka-

tere pomanjkljivosti. Do njih prihaja 
predvsem pri prevelikih poenotenjih 

pristopov glede na raznolikost in-
stitucij, podvrženih novi regulativi. 
Nadgradnje in prilagoditve regula-
tive aktualnim okoliščinam so zato 
dobrodošle, saj bodo prinesle bolj-
še razumevanje in večjo odpornost 
zavarovalnic na tveganja. Izvajanje 
nadzornih zahtev med članicami bo 
poenostavljeno, prav tako ne bo več 
nenamernih neskladnosti pri izra-
čunih. Spremembe bodo torej us-
merjene v poenotenje pristopov pri 
kvantifikaciji tveganj. Dejstvo pa je, 
da bodo spremembe zakonodaje zah-
tevale nove spremembe v tehnološki 
podpori in poročevalskih sistemih, ki 
zaradi preobremenitev prepogosto 
pozornost zavarovalnic preusmerjajo 
v neposlovne aktivnosti in potencial-
no znižujejo njihov razvojni naboj in 
poslovno fleksibilnost.

3. Kateri model ste izbrali in za-
kaj?

S Solventnostjo II smo osvojili pogled 
na tveganja še z drugega zornega ko-
ta, z vidika Skupine. Ta pogled čedalje 
bolj vključujemo v poslovanje. Skupi-
na Triglav uporablja za izračun kapi-
talske ustreznosti standardno formu-
lo. Spremembe poslovnih modelov 
bodo v prihodnje morda zahtevale tu-
di prehod na interni model obvlado-
vanja tveganj, vendar trenutno lastne 
ocene tveganj in solventnosti kažejo, 
da standardna formula ustrezno vre-
dnoti vsa tveganja iz poslovanja. 

Mateja Slapar,  
direktorica službe za 

upravljanje  
s tveganji

Mila Markovska,  
vodja oddelka  

za analizo tveganj in 
poročanje

Nataša Veselinovič
 in

 Janez Fabijan  

Upravljanje 
tveganj
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4. Kapitalska ustreznost je precej volatilna kategori-
ja. Skupina Triglav je v politiki upravljanja s kapi-

talom določila svojo ciljno kapitalsko ustreznost. Zakaj je 
izbrana relativno visoka vrednost?

Razlog za volatilnost kapitalske ustreznosti izhaja iz vola-
tilnosti tržno ovrednotenega kapitala. Ta je zaradi tržnega 
vrednotenja sredstev in obveznosti občutljiv na vse zunanje 
spremembe, tako makroekonomske kot tudi druge. Zavaro-
valnica jih obvladuje z učinkovitim sistemom upravljanja s 
tveganji tako, da je volatilnost kapitalske ustreznosti vedno 

v želenih območjih, ki so definirana v 
strategiji in opredeljenem apetitu po 
tveganjih. Je pa res, da je to nova re-
alnost, ki je nismo bili vajeni v okviru 
Solventnosti I.

Skupina Triglav si je zastavila tako vi-
soko ciljno kapitalsko ustreznost zara-
di nepreverjenosti in nedokončnosti 

novega regulatornega pristopa, volatilnosti na svetovnih 
in manjše likvidnosti na domačih finančnih trgih ter po-
sledično potencialno omejenega dostopa do kapitala, eko-
nomske in politične nestabilnosti strateških trgov Skupine 
Triglav ter nenazadnje tudi specifične lastniške sestave za-
varovalnice. Visoka kapitalska ustreznost nam zagotavlja 
odpornost na zunanje izzive. Omogoča nam, da ostanemo 
tržni zmagovalci z ambicioznimi načrti in v okviru sprejem-
ljive ravni tveganj.

5. Nova zakonodaja nadgrajuje zavarovalništvo z zah-
tevo po sistematičnem prepoznavanju, ocenjeva-

nju, upravljanju in spremljanju tveganj na področju celot-
nega poslovanja. Kako Skupina Triglav upravlja tveganja 
in katera so njena glavna?

Naše uspešno poslovanje v preteklosti izhaja iz dobrega 
razumevanja in obvladovanja zavarovalnih tveganj. Vse 
bolj pa v današnjem času izstopajo finančna oz. t. i. tržna 
tveganja. Analize kapitalskih zahtev med večjimi zavaro-
valnicami v EU kažejo, da imajo tržna tveganja največji 
vpliv na zahtevani solventnostni kapital, in znašajo lahko 
tudi več kot 50 odstotkov solventnostnega kapitala. Za iz-
vajanje dejavnosti Skupine Triglav so pomembna tudi ope-
rativna tveganja, aktivno upravljamo še strateška, pravna, 
regulatorna in druga tveganja, ki jih razvrščamo v posebno 
skupino nefinančnih tveganj. 

6. Kako spremljate in upravljate tveganja na ravni 
Skupine?

Sistem upravljanja tveganj je postavljen na ravni Skupine 
Triglav. Postopoma ga prenašamo in vgrajujemo v vse odvi-
sne družbe Skupine, pri čemer upoštevamo njihov poslovni 
model in pomembnost. Tveganja spremljamo najmanj na 
četrtletni ravni, kjer zajamemo celovit nabor prepoznanih 

tveganj in izbor ustreznih kazalnikov za njihovo merjenje. 
Skupine kazalnikov za posamezno temeljno vrsto tveganja 
združujemo s pomočjo statističnih in odločitvenih modelov 
v končno oceno jakosti in trenda tveganj. Na ravni Skupi-
ne Triglav izračunavamo kapitalsko ustreznost po Solven-
tnosti II in izvajamo proces lastne ocene tveganj in solven-
tnosti (ORSA). Posebno pozornost usmerjamo v tveganje 
koncentracije na ravni Skupine, kjer skozi limitni sistem in 
strategijo težimo k čim večji diverzifikaciji na vseh področ-
jih in kategorijah.

7. Javnost bo obveščena o solventnosti in finančnem 
položaju s poročilom v letu 2017. Kakšna bo njego-

va dodana vrednost?

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju, ki bo javno 
objavljeno, je ena od novosti nove regulative. Med zahteva-
nimi vsebinami so poleg razkritja poslovanja in rezultatov 
po merilih regulative, sistema upravljanja družbe in tveganj 
ter njihovega profila, tudi načini vrednotenja obveznosti in 
naložb, razkritja o potrebnem razpoložljivem kapitalu ter 
kapitalski ustreznosti zavarovalnice. Javnosti bo omogo-
čilo boljše razumevanje poslovanja zavarovalnic. Menimo, 
da transparentnost takega pristopa povečuje zaupanje v 
poslovanje zavarovalnice, kar z vsemi našimi prizadevanji 
izpostavljamo kot temelj dolgoročnega in stabilnega po-
slovanja Skupine Triglav.

''Visoka kapitalska ustreznost 
nam zagotavlja odpornost na 

zunanje izzive. Omogoča nam, 
da ostanemo tržni zmagovalci 

z ambicioznimi načrti  
in v okviru sprejemljive  

ravni tveganj.''

Sestava kapitalske zahteve po vrstah tveganja  
v letu 2016 za Skupino Triglav

Upravljanje 
tveganj
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Ustvarjamo 
varnejšo 

prihodnost

Vzdržno  
in odgovorno 
v prihodnostV zavarovalništvu je trajno-

stno usmerjeno in odgovor-
no poslovanje ena ključnih 
razsežnosti uspeha posameznih akterjev in 
panoge kot celote. Zaobjema namreč bistvo 
zavarovalniškega posla, da s svojo stabilnostjo, 
čvrstostjo in ugledom ustvarjamo dolgoročno 
vrednost za deležnike. Skrbi za finančno var-
nost zavarovancev/zavarovalcev se zavezuje-
mo z obljubo v obliki dogovorjenih zavaro-
valnih pogojev in dobrih poslovnih praks. 

Trajnostno naravnano in odgovorno 
poslovanje smo smiselno vpeljali kot 
pomembno podmeno dolgoročnega 
obstoja Skupine Triglav. Na strateški 
ravni smo jo opredelili kot eno ključ-
nih zavez vodstva in ekip sodelavcev. 
V prvi vrsti jo odražajo naše poslanstvo 
(»Ustvarjamo varnejšo prihodnost«) in 
vrednote (varnost, odgovornost, stro-
kovnost, enostavnost in sodobnost).

Vezivo naše razvojne 
strategije
Izrednega pomena je primerna ra-
ven vpletenosti koncepta vzdržnega 
in odgovornega poslovanja v sam 

strateški proces analiziranja, načrto-
vanja, izvajanja in preverjanja našega 
delovanja. Iz zaveze na krovni ravni iz-
hajajo naša operativna prizadevanja, 
ko, na primer pri razvoju poslovnih 
modelov, tehtanju odločitev o razvoju 
zavarovalnih storitev, skrbi za preven-
tivo na področju varovanja premože-
nja in življenja, skupaj s sodelavci pre-
učujemo našo vlogo in ekonomske, 
okoljske ter družbene vplive našega 
poslovanja na deležnike. 

Vsestransko povezani z 
deležniki in družbo
Da bomo še bolj uspešni v svojem 
osnovnem zavarovalniškem poslu, ne-
nehno iščemo načine (so)oblikovanja 
vrednosti in vključevanja deležnikov. 
Pridobivamo povratne informacije 
naših strank o nastajajočih storitvah, 
preverjamo njihovo zadovoljstvo z 
obstoječimi storitvami, razumeva-
nje in udejanjanje naše korporativne 
zgodbe ali tesnejše sodelovanje z lo-
kalnim okoljem. Tako soustvarjamo 
pomembne korake na področju pre-
ventivnega ravnanja in povečevanja 
dostopnosti zavarovalniških storitev. 
Oblike, s katerimi soustvarjamo vred-
nost za deležnike v družbenem okolju, 
so številne. Segajo vse od prometne 
varnosti (spodbujanja in nagrajevanja 

varnejše vožnje z mobilno aplikacijo 
DRAJV, postavljanja napredne prome-
tne signalizacije na nevarnih križiščih 
in opozorilnih sistemov na območjih 
šolskih poti, izobraževanj za najmlaj-
še in starejše z vpeljavo sodobnih teh-
nologij), vlaganj v zaščito kmetijskih 
površin pred neugodnimi vremenski-
mi pojavi, povečevanja dostopnosti 
informacij o razvoju vremena (mo-
bilna aplikacija Triglav Vreme) pa vse 
do krepitve dostopnosti naših storitev 
in produktov ter njihove primernosti 
potrebam zavarovancev in zavaroval-
cev. Njihova pričakovanja in zahteve 
poskušamo celovito razumeti ter se 
nanje primerno odzivati.

Odgovorno in etično 
poslovanje kot imperativ
Zavarovalništvo ima posebno vlogo v 
prizadevanjih za odgovorno in etično 
delovanje zaradi svojega pomena pri 
upravljanju tveganj, povečevanju var-
nosti posameznikov in gospodarskih 
subjektov ter družbenem razvoju. V 
Skupini Triglav si zato postavljamo 
najvišje standarde odgovornega in 
etičnega poslovanja. Napredek na 
tem področju skrbno spremljamo tu-
di skozi odzive deležnikov, uporabni-
kov naših storitev in tistih, za katere si 
želimo, da bi to postali. 

Strategija  
Skupine Triglav 
2017-2010
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Trajnostni cilji in kazalniki

Trajnostni 
razvoj

Luka Pušnik,  
direktor službe  

za korporativno 
komuniciranje
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Naši vzorniki, 
popolnoma 

predani ciljem
Da lahko dosežemo cilj, se moramo spoprije-
ti z mnogimi ovirami, a premagajo jih le pravi 
šampioni. Z odločnostjo in osredotočenostjo 
povežemo strast in z ekipno vnemo premos-
timo marsikatero široko reko. V Triglavu ver-
jamemo v odličnost, zato podpiramo števil-

ne športne in rekreativne projekte in vzpostavljamo partnerstva na področju 
kulture, izobraževanja, varovanja narave in zdravstva. Predstavljamo vrhun-

ska paraolimpijska športnika in njuna trenerja, ki so s svojim 
ekipnim duhom, človečnostjo in sposobnostjo premagovanja 
vsakršnih ovir postali naši vzorniki na poti k doseganju ciljev.

Zavarovalnica 
Triglav je 
generalna 
pokroviteljica 
slovenskega 
Paraolimpijskega 
komiteja.

Veselka Pevec in trenerka Polona Sladič 

združujeta ob športnem znanju  

obilo dobre volje.  

Tudi z njo jima je uspelo, da je Veselka 

v skupni, moško-ženski kategoriji 

premagala vse tekmece.  

A vse dokler ji okrog vratu niso obesili 

zlate medalje, se ni zavedala,  

da je zlata.

Veselka Pevec si je na para-
olimpijskih igrah v Riu priborila zlato 
medaljo v streljanju z zračno puško in 
pri tem postavila svetovni rekord. Pred 
trenerko Polono Sladič, nekdaj dvakra-
tno državno prvakinjo v streljanju z 
zračno puško in trenerko celotne dr-
žavne reprezentance, je svoje treninge 
celo skrivala. Vrh je dosegla z intenziv-
nim štiriletnim delom, a po doseže-
nem uspehu ne namerava odnehati. 

Veselka in Polona sta prepričani, da 
vselej obstajata izhod in pot do dobrih 
rezultatov. Veselka je v 18. letu staros-
ti po večmesečnem boju za življenje 
postala tetraplegik. Ko se je po okreva-
nju odločila za šport, je najprej začela 
kegljati, nato je presedlala med strel-
ce. Polona trenira celotno slovensko 
paraolimpijsko strelsko reprezentan-
co, s katero je v Riu osvojila tudi srebro. 

Zmaga je Veselki dala še dodaten za-
gon, ki ga z veseljem deli z mladimi: 
''Po olimpijskem zlatu sem bolj spro-
ščena in še raje treniram, čeprav bi 
kdo pričakoval, da bom po tem vrhun-
cu odnehala.''

Polona Sladič: ''Za Veselko sem takoj 
vedela, da ima potencial. Predvsem 
zaradi njene izjemne volje. Volja je 
odločenost, da boš nekaj naredil, prvi 
pogoj pa je reden trening.''

Veselka Pevec: ''Želim biti samostoj-
na. Ko sem se pred nekaj leti začela 
ukvarjati s streljanjem, sem si želela, 
da bi lahko potovala kljub invalidske-
mu vozičku in najprej sem si močno 
prizadevala, da bi ujela moške kolege. 
Včasih sem zato morala skriti kakšen 
dodaten trening. Nato me je ta šport 
prevzel. Saj, ko te prevzamejo cilji, že-
liš biti le boljši in boljši.''

Polona Sladič: ''Streljanje je drugo 
ime za potrpljenje in zbranost. Ko se 

začneš ukvarjati z njim, je v doseže-

nih rezultatih 70 odstotkov tehni-

ke in 30 psihične pripravljenosti. Pri 

vrhunskih športnikih je razmerje obr-
njeno in je za 70 odstotkov zaslužna 
'psiha'. Veselka ima izjemne psihične 

''O vrhunskih rezultatih  
  odloča pripravljenost.''

Naša  
partnerstva
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sposobnosti. V Riu je postavila v kvali-
fikacijah in na tekmovanju nova para-
olimpijska rekorda v natančnosti stre-
lov z neverjetnim povprečjem 10,5. 
Zdržala je do konca in si zlato priborila 
z odličnim zadnjim strelom.''

Veselka Pevec: ''Tekme potekajo v 
veliki in včasih prav nič tihi dvorani. 
Sodnik ti odredi mesto in nato imaš 
osem strelov. Za vsakega imaš na 

Plavalec Darko Đurić je med 
drugim dvakratni svetovni prvak in 
pod prvak v Montrealu 2013 ter nosi-
lec dveh svetovnih rekordov na 50 m 
delfin v svoji kategoriji na paraolim-
pijskih igrah v Londonu. V letu 2016 
je bil srebrn in bronast na evropskem 
plavalnem prvenstvu invalidov na 
Portugalskem in dvakrat četrti na pa-
raolimpijskih igrah v Riu.

Darko je neverjetno motiviran in srč-
en obenem, zato uživa veliko naklo-
njenost javnosti in je priljubljen med 
mladimi. Izjemen borec in motivator, 
ki s svojimi javnimi nastopi vliva ener-
gijo drugim, tudi gospodarstvenikom, 
se je zaradi redke genske napake rodil 
brez leve roke in obeh nog. Stanuje 
sam, vozi avto, ima službo. ''Treba se 
je boriti, ne glede na limone, ki nam 
jih meče življenje in jih moramo spre-
jeti,'' razmišlja.

Plavalec Darko Đurić in trener  
Alen Kramar sta jedro ekipe, v kateri 
pogosto ne potrebujejo besed, da bi 

se razumeli. Trenirata vsak dan,  
do enajstkrat tedensko. 

voljo 50 sekund, da dosežeš izredno 
natančnost. Odmisliti moraš vse in se 
osredotočiti ne glede na okoliščine. 
Pred mojim nastopom na paraolimpij-
skih igrah v Riu je hčerka hudo zbolela, 
zato sem se manj obremenjevala s sa-
mim tekmovanjem, a sem med tekmo 
dosegla potrebno zbranost. Sliši se ne-
verjetno, a včasih k vrhunskim rezulta-

tom pripomorejo celo težave.'' 

Alen Kramar: ''Darko je profesionalec, 
osredotočen na cilj. Brez osredotoče-
nosti teh rezultatov ne bi bilo. Zahtev-
nejša, kot je tekma, bolj je motiviran. 
Vendar so za pripravljenost na velike 
zmage potrebne tudi številne majhne 
preizkušnje. Nadarjen je, hkrati pa je 
vse, kar ima, v njegovi glavi in roki. 
Zdaj, po Riu, je pred njim že nov cilj, 
svetovno prvenstvo v Mehiki.''

Darko Đurić: ''Na tekmah sem bil 
vedno stroj. Že moj prvi trener je bil 
presenečen, ker sem za šalo podiral 
rekorde. Ko se začne tekma, imam pov-
sem prazno glavo. Naporno je, napet 
sem ves mesec pred tekmo, ko pa pri-
dem nanjo, se sprostim in plavam, kot 
znam. Popolnoma sem osredotočen na 
nekaj metrov, ki jih je treba odplavati. 
Spremljam tekmece, vendar včasih ne 
vem, kako sem te metre preplaval. Zah-
tevnejša, kot je tekma, bolj sem moti-
viran, raje plavam in bolj sem srečen.''

Alen Kramar: ''Če Darku kaj ni všeč, vi-
dim že na njegovem obrazu. Eden ali 
drugi stopi korak nazaj, pa je rešeno. 
Vse urediva z medsebojnim spoštova-
njem.''

Darko Đurić: ''Trenerju zaupam. Vem, 
da sem sposoben najvišjih rezultatov, 
da s trdnim delom zmorem nove oseb-
ne rekorde. Hočem med prvih pet na 
svetu, to je moj cilj in vse od leta 2011 
sem vedno v finalu. Veliko pričakujem 
od sebe in drugi od mene. To včasih 
dvigne pokrov. Na olimpijskih igrah 
v Riu mi je na 100 m delfin do meda-
lje zmanjkalo pol zavesljaja, na 50 m 
kravl 5 cm, na 200 m hrbtno 20 cm, 
na 100 m pa 15 cm. Toda bistveno je, 
da so cilji in pot do njih realno zastav-
ljeni. Če hočem stati na zmagovalnih 
stopničkah, moram poslušati trenerja. 
Za uvrstitev med prvih pet mi tega ni 
treba, a moje ambicije so višje.''

''Zahtevnejša, 
  kot je tekma, 
  bolj sem  motiviran, 
  raje plavam 
  in bolj sem srečen.''

Naša  
partnerstva


