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Razvojne in
prodajne aktivnosti

 Nove tehnologije spreminjajo naš odnos s stranko, naše produkte,
storitve in trženje.
 Razširjamo reševanje premoženjskih škod v digitalnem okolju in
ga povezujemo z asistenčnimi storitvami.
 Dinamično smo razvijali zdravstvena zavarovanja in okrepili bančno
zavarovalništvo v zavarovalnicah Skupine Triglav.
 Nadaljevali smo integrirano tržno-komunikacijsko kampanjo za
pozicioniranje krovne znamke v regiji in uporabljali inovativne
komunikacijske rešitve zlasti v segmentu mladih.
 Upravljanje nepremičnin v Skupini Triglav je prevzela specializirana družba.
 Enoten register poslovnih procesov smo povezali s sistemom upravljanja
tveganj.

11.1 Razvojne aktivnosti
Načela enostavnosti, preglednosti in dostopnosti
različnim ciljnim skupinam so v ospredju pri
razvoju naših zavarovalnih produktov, v katerem
se odražajo obsežne spremembe, zlasti tržne,
gospodarske in regulatorne. Bistveno vlogo v
našem razvoju zavarovalniških produktov imajo
nove tehnologije, ki spreminjajo odnos med
zavarovalnico in stranko.
Med regulatornimi spremembami so bile v letu
2016 pomembne zlasti:
 priprave na spremembe, povezane z Direktivo
EU o distribuciji zavarovanj, ki ureja distribucijo vseh prodajnih kanalov na zavarovalnem
trgu (Insurance Distribution Directive, IDD),
 vpeljava zahtev splošne uredbe o varstvu
osebnih podatkov in
 uveljavljanje zahtev Direktive Solventnost II.

Naraščajoča vloga novih tehnologij v ustvarjanju vrednosti
Pametne, povezane naprave omogočajo
natančnejšo segmentacijo trga in bolj osebno
obravnavo stranke ter prinašajo prednosti
zavarovalnici in strankam. Pasivno medsebojno
razmerje nadomeščajo z zelo dinamičnim in
interaktivnim. Tako smo z vstopom na področje telematike z mobilno aplikacijo DRAJV za
varnejšo vožnjo združili GPS-tehnologijo in brezžično komuniciranje z vozilom, telekomunikacije
in obdelavo podatkov. Našo premijsko politiko
na področju avtomobilskih zavarovanj smo ob
soglasju stranke, ki je uporabnik aplikacije DRAJV,
povezali z njenim osebnim profilom tveganosti
vedenja in jo hkrati spodbudili k varnejši vožnji.
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Enostavnost kot del kakovosti storitev

Spreminja se tudi naš odnos s stranko. Postajamo
njen svetovalec in pomočnik, ki ji je stalno na
voljo, ne le v primeru škode ali nujnega dogodka.

Kakovostne poprodajne storitve postajajo čedalje pomembnejši del našega tržnega nastopa na
vseh področjih. Usmerjeni smo v strokovna partnerstva, s katerimi poenostavljamo procese ter
reševanje škodnih primerov.

 Širimo obseg asistenčnih storitev v povezavi
z vsemi zavarovalnimi skupinami (avtomobilska zavarovanja, zavarovanja nepremičnin in
opreme, zdravstvena zavarovanja) in reševanjem škod.
 Razvili smo mobilno aplikacijo Triglav vreme za
obveščanje in opozarjanje na vremenske razmere, aplikacijo Gorski vodnik za varnejši obisk
planin, spletni portal vsebovredu.triglav.si
s širokim naborom preventivnih in drugih
svetovalnih vsebin, ki jih predstavljamo med
projekti na področju trajnostnega razvoja v
[→ poglavju 12.4.]
Večkanalni pristop
Tehnološke možnosti stalnega dostopanja do
informacij in storitev (kadar koli in kjer koli)
tako preoblikujejo notranje in zunanje procese v
zavarovalnicah Skupine Triglav. Spletna prodaja
je ob mobilnih aplikacijah povezana z drugimi
tehnološko podprtimi rešitvami, med katerimi so
spletni portal za spremljanje polic premoženjskih
in življenjskih zavarovanj, podpora sodelovanju
z bankami, turističnimi agencijami in lizinškimi
hišami, ki predstavljajo pomembne alternativne
prodajne poti.
Poleg pametnih, povezanih storitev širimo večkanalni pristop k stranki in tako ob osebni prodaji
razvijamo alternativne prodajne poti, med katerimi so najpomembnejše že omenjene:
 splet,
 banke,
 lizinške hiše,
 turistične agencije.

16 GRI G4-FS13,
G4-FS14
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Spremenjen odnos s stranko

 Prizadevamo si, da bi s svojo ponudbo spremljali stranko skozi vsa življenjska obdobja
in začeli graditi medsebojni odnos že v zgodnjem obdobju.

Spodbujamo uporabo
mobilnih aplikacij pri
reševanju množičnih škod.

Kazalo

Naravnanost k enostavnosti velja tudi za:
 prodajni proces, kjer smo uvedli samodejno
izdajo obračunov za naslednje zavarovalno
obdobje pri nekaterih produktih z dolgoročno
naravo kritja. S tem smo poenostavili tako pridobivanje zavarovalnega kritja za stranko kot
izdajo zavarovanja za prodajno osebje;
 reševanje množičnih škod, kjer se v zadnjih
letih srečujemo s povišanim obsegom škodnih prijav (glej tudi [→ 12. Trajnostni razvoj
v Skupini Triglav]). Notranjo organizacijo dela
v teh primerih prilagodimo lažji dosegljivosti
storitev ter spodbujamo uporabo mobilnih aplikacij. V postopku prijave v primerih
množičnih škod upoštevamo premoženjsko
ogroženost zavarovancev in njihove osebne
okoliščine. Zanje objavimo javne pozive in
navodila za ravnanje v tovrstnih primerih.
Prijavo enostavnih materialnih škod omogočamo na brezplačni modri številki 080 555
555 in preko spleta.16
Analiziranje, ravnanje s podatki in obveščanje
strank
Nadgrajujemo sposobnost zbiranja in analiziranja podatkov v realnem času, ki bo v prihodnje
postala še pomembnejša. Pri tem se zavedamo
odločilnega pomena odgovornega ravnanja z
osebnimi podatki strank, ki mu namenjamo
veliko pozornosti v internih procesih (več v [→ 12.5
Prakse poštenega ravnanja]).
Pri vseh razvojnih aktivnostih sledimo veljavnim
zakonskim določbam in regulatornim okvirom.
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) zavarovalnicam predpisuje dajanje informacij o zavarovalnih
pogojih in dolžnost obveščanja zavarovalcev. Te
informacije se nanašajo na zavarovalno pogodbo,
saj mora biti zavarovalec seznanjen z njeno
celotno vsebino (tudi s splošnimi zavarovalnimi
pogoji), na obveščanje zavarovalcev ob sklenitvi
zavarovalne pogodbe in med njenim trajanjem
o podatkih, ki jih predpisuje ZZavar-1 (več na
[→ https://zakonodaja.com/zakon/zzavar-1]).
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Na podoben način Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju v Sloveniji ureja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Obveščanje zavarovalcev predpisuje tudi primerljiva zakonodaja na Hrvaškem, v Makedoniji,
Bosni in Hercegovini (Federaciji BiH in Republiki
srbski), v Črni gori ter Srbiji.17

11.1.1 Premoženjska zavarovanja
Z razvojem novih in posodobitvijo obstoječih
premoženjskih zavarovalnih produktov smo
se odzvali na gospodarska in tržna gibanja ter
razvojne priložnosti na zavarovalnih področjih,
kjer svoj tržni delež ohranjamo, in tam, kjer ga
šele ustvarjamo.
Zavarovalnica Triglav
Pri zavarovanju premoženja in premoženjskih
interesov smo se še v večji meri kot v preteklosti usmerili k izdelavam analiz prepoznavanja,
merjenja in upravljanja zavarovalnih tveganj zavarovancev, s čimer smo dodatno dvignili vrednost in
obseg naše svetovalne, storitvene ponudbe.
 Zavarovalne podlage smo prenovili (zavarovanje turističnih zavarovanj, odpoved turističnih
potovanj, zavarovanje računalnikov ter zavarovanje projektantske odgovornosti) in razvili
nove (zavarovanje nestalno naseljenih zmogljivosti v Sloveniji, zavarovanje očal).

Prvič smo ponudili
zavarovanje
informacijske
varnosti.

 Uvedli smo samodejno izdajo obračunov za
naslednje zavarovalno obdobje za produkta
DOM in Vikend tujina.
 Prvič smo ponudili zavarovanje informacijske
varnosti.
 Povečali smo delež nestandardnih zavarovanj
in tistih, prilagojenih po meri posameznih
zavarovancev.
Pri avtomobilskih zavarovanjih:
 Razvili smo novo zavarovanje »Avtomobilska
in pravna zaščita«.
 Vsebinsko in programsko smo nadgradili aplikacijo DRAJV.

17 GRI GS 417-1

 Zavarovanja smo prilagodili posameznim
liziniškim hišam in večjim uvoznikom vozil
ter jim omogočili samostojno sklepanje in
izvajanje zavarovanja podaljšanega jamstva
za osebna vozila.
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 V sklepalne programe smo vključili storitev
»VIN+« ter močno olajšali vnos informacij o
avtu in izdajo zavarovalne police.
 Prenovili smo cenike za povečanje cenovne
konkurenčnosti in uravnoteženje zavarovalno-tehničnih rezultatov.
 Podaljšali in prilagodili smo akcijo »Sprosti čas«.
Pri kmetijskih zavarovanjih smo preuredili
poslovne podlage in sklepalne aplikacije v skladu
z določili Uredbe o sofinanciranju Kmetijskih
zavarovanj. Povezali smo se z veterinarskimi
klinikami za promocijo zavarovanj psov. Za zavarovanje posevkov in plodov smo se za hitrejše
izdajanje zavarovanj povezali z državnim registrom kmetijskih gospodarstev in dogradili način
določanja škodne rezerve. Prenovili smo zavarovalne podlage za zavarovanje živali.
Na področju nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj smo celovito prenovili nezgodno zavarovanje
otrok in mladine ter turistična zavarovanja.
Razvili smo nov produkt »nezgodno zavarovanje za starejše« s samodejno izdajo obračunov
za naslednje zavarovalno obdobje. Na podlagi
spremembe zakona smo spremenili zavarovalne
podlage za obvezno nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu.
Na področju zdravstvenih zavarovanj smo razširili ponudbo z zavarovanjem zdraviliškega
zdravljenja in rehabilitacije po prometni nesreči,
ki je bilo vključeno v akcijo »Sprosti čas«.
Pri transportnih zavarovanjih smo sledili spremembam na trgu ter prenovili nekatere zavarovalne
pogoje in cenike. Trgu smo ponudili nova zavarovanja, kot je zavarovanje brezpilotnikov (dronov).
Pri zavarovanju terjatev smo večji napredek
dosegli zlasti pri zavarovanju terjatev v domačem
prometu in mednarodnem poslovanju. Kljub novi
mednarodni konkurenci smo okrepili svoj tržni
položaj in temelje za prihodnji poslovni razvoj.
S tovrstnimi zavarovanji smo prvič vstopili na
zavarovalne trge Srbije in Makedonije.
Dogajanje na področju zavarovanj finančnih
kreditov je sledilo splošni kreditni dejavnosti
slovenskih bank. V letu 2016 je sicer prišlo do
postopne krepitve zaupanja v bančni sistem,
trend zmanjševanja posojil se je ustavil in se proti
koncu leta ponovno okrepil. Večji poudarek smo
zato namenili razvoju novih zavarovalnih vsebin,
kjer so banke v vlogi zavarovalnih posrednikov.
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Reševanje premoženjskih škod

Skupina Triglav

Večino procesov reševanja premoženjskih škod
smo aplikativno prenovili, da se lahko izvajajo
decentralizirano in centralizirano. Hitreje se
bomo lahko prilagajali potrebam strank, ki si v
vse večji meri želijo, da posamezne faze reševanja škod potekajo tudi v digitalnem okolju.

Odvisne zavarovalnice v Skupini Triglav so nadaljevale prenos dobrih praks iz matične družbe na
produktnem ter s poenotenjem na procesnem
delu poslovanja. Ob tem je potekal razvoj novih,
inovativnih produktov in alternativnih prodajnih kanalov.

Aktivnosti, ki smo jih v tej smeri izvedli na področju premoženjskih škod:

V ospredju razvojnih dejavnosti je bilo področje
zdravstvenih zavarovanj, kjer so uvedli:

 Mobilne enote za prijavo škod: v času poletnih neurij s točo smo na prizadetih območjih
omogočali prijavo škode na vozilih v naših
mobilnih enotah. Tako so zavarovanci enostavno in hitro prijavili škode v bližini svojih
prebivališč.

 v Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, dva nova
produkta, zavarovanje Zobje ter Specialisti. Zavarovanje Zobje je razvito modularno
z osnovnim (Zobje) ter razširjenim kritjem
(Zobje +), s čemer se lahko naslavlja stranke
z različnimi potrebami. Na enak način je bilo
razvito zavarovanje Specialisti, ki vključuje
osnovna kritja iz zavarovanja specialistično
ambulantnega zdravljenja, ki se je preimenovalo v Specialisti+.

 Nadaljevanje digitalizacije škod: uvedli smo
elektronski škodni spis tudi za transportna zavarovanja in škode iz podaljšanega
jamstva. Elektronsko reševanje škod povečuje
prilagodljivost področja, hitrejšo obravnavo
in stroškovno učinkovitejše vodenje škod. V
letu 2016 smo v elektronski obliki oziroma
brezpapirno obravnavali že 77 odstotkov vseh
registriranih škod.
 Odprava škode na objektih s pomočjo pogodbenih izvajalcev (steklarji, pleskarji, pečarji,
krovci, vodovodarji, itd.). S prilagoditvami
škodnih aplikacij smo uporabnikom omogočili pregledno in enostavno reševanje škod z
našimi pogodbenimi izvajalci. Storitev bomo
ponudili v letu 2017.

Škode na objektih odpravljamo
s pomočjo pogodbenih
izvajalcev.

Kazalo

 Mobilna Cenilka (mobilni zajem škodnih
vsebin): orodje omogoča cenilni službi mobilni
zajem škodnih vsebin na terenu s pomočjo
pametnega telefona, hiter prenos slik, vpogled
v nekatere digitalizirane škodne dokumente in
s tem elektronsko reševanje škod na terenu.
 Centralizacija reševanja škod iz zavarovanja
podaljšanega jamstva za hčerinske družbe: v
sodelovanju s poslovnim partnerjem Renault-Nissan smo se dogovorili za reševanje škod
iz podaljšanega jamstva za hčerinske družbe.
Odobritev popravila se za vse hčerinske službe
izvaja na enem mestu v Službi avtomobilskih
škod v matični družbi, vodenje in likvidacija
škod pa potekata v posameznih hčerinskih
družbah v aplikaciji AdInsure.
O razvoju informacijske podpore poročamo v
[→ točki 11.4.]

 v Triglav Osiguruvanju, Skopje, zavarovanje
za specialistično ambulantno zdravljenje in
zavarovanje za bolnišnično zdravljenje,
 v Triglav Osiguranju, Sarajevo, zavarovanje za
specialistično ambulantno zdravljenje,
 v Triglav Osiguranju, Beograd, zavarovanje za
zdraviliško zdravljenje po poškodbah v prometni nesreči,
 v Triglav Osiguranju, Zagreb, zavarovanje
izvenbolnišničnega zdravljenja (z uvedbo
dodatnih dopolnilnih kritij pri zavarovanju
avtomobilske odgovornosti v obliki produkta
pokritja participacije po poškodbi v prometni
nesreči ter zdraviliškega zdravljenja in rehabilitacije po prometni nesreči) in dopolnilno
zdravstveno zavarovanje.
Na področju zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov smo veliko truda namenili
posodobitvi in poenotenju zavarovalnih podlag
z matično družbo.
V Triglav Osiguranju, Zagreb, smo prenovili
paket kmetijskih zavarovanj in zavarovanj živali
ter premoženjska paketna zavarovanja za gospodinjstva. Trgu smo predstavili nadgrajen produkt
za podaljšano jamstvo za vozila in ob koncu leta
novost hrvaškemu tržišču, aplikacijo DRAJV.
V Triglav Osiguranju, Beograd, smo trgu ponudili produkt zavarovanja blagovnih terjatev, na
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inovativen način smo preuredili podlage kmetijskih
zavarovanj in posodobili podlage premoženjskih
zavarovanj ter prvi uvedli zavarovanje gum.
V Triglav Osiguranju, Sarajevo, sta bila v ospredju
posodabljanje zavarovalnih podlag ter prenova
procesa in produkta domskega zavarovanja. Na
osnovi produkta matične družbe smo uvedli
prenovljeno avtomobilsko kasko zavarovanje
»Karambol plus«, ki pokriva kasko škodo ob
nesreči z znanim vozilom.
Triglav Osiguruvanje, Skopje, je makedonskemu
trgu predstavilo domsko asistenco in prenovljene
pakete premoženjskih zavarovanj. Slednje so
ponudili tudi v Lovčen Osiguranju, Podgorica,
kjer so prvi na črnogorskem trgu začeli tržiti tudi
avtomobilsko asistenco.

11.1.2 Življenjska zavarovanja
Leto so zaznamovale aktivnosti, povezane z nadaljevanjem konsolidacije življenjskih zavarovanj in
spremembami v prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju v Sloveniji (v začetku leta),
pri čemer je bil poudarek na uvedbi naložbene
politike življenjskega cikla. V odvisnih družbah
Skupine Triglav smo prilagajali produkte, storitve
in procese tržnim posebnostim.
Zavarovalnica Triglav
Nadaljevali smo konsolidacijo ponudbe življenjskih zavarovanj, da bi strankam zagotovili
preglednejšo in razumljivejšo ponudbo.
 Prenovili smo:
� življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost, pri čemer smo omilili pogoje za
izplačilo zavarovalne vsote za delovno
nezmožnost ter uvedli možnost izbire
dolžine zavarovalne dobe, kar strankam
omogoča optimizacijo višine premije. Z
izbiro krajše zavarovalne dobe lahko dosežejo nižjo premijo;

Novost: dodatno nezgodno
zavarovanje starejših

� naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za
starejše in zavarovalcem omogočili priključitev dveh dodatnih zavarovanj: dodatnega
nezgodnega zavarovanja starejših ter
dodatnega zdravstvenega zavarovanja na
potovanjih v tujini z asistenco.
 Dodatno nezgodno zavarovanje starejših
je novo zavarovanje v naši ponudbi in se
lahko priključi Naložbenemu življenjskemu

Kazalo
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zavarovanju Fleks za starejše. Zavarovalci
lahko izbirajo med naslednjimi kritji: nezgodna invalidnost, zlomi, izpahi in opekline ter
dnevno nadomestilo za fizikalno terapijo.
 Oblikovali smo Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks s plačilom premije
v enkratnem znesku in možnostjo dodatnega
vplačevanja med trajanjem zavarovanja.
S tem smo iz ponudbe umaknili Enkratno
naložbeno življenjsko zavarovanje. Novo
Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje
Fleks je dolgoročno zavarovanje, pri katerem
ni treba vnaprej opredeliti njegovega trajanja. Namenjeno je predvsem tistim, ki želijo
vlagati v sklade iz ponudbe Zavarovalnice Triglav ter biti ob tem zavarovani tudi za primer
smrti. Zavarovanje je v primerjavi s predhodnim bolj prožno, med drugim omogoča tudi
izbiro med dvema naložbenima strategijama:
samostojno izbiro skladov in finančnimi cilji.
Nadaljevali smo tudi razvoj nove sklepalne
aplikacije ŽKrog2, katere ključne prednosti so
poenostavitev postopka sklenitve zavarovanja
in pretoka informacij, manjši obseg papirnega
poslovanja, varen pretok podatkov in racionalnejše poslovanje.
V intranetni spletni učilnici za osebna zavarovanja so na voljo nova izobraževalna gradiva in
Forum osebnih zavarovanj za izpopolnjevanje
znanja in izmenjavo uporabne prakse ter mnenj.
Uporabnikom omogoča enostavno medsebojno komuniciranje in dostopanje do dodatnih
informacij.
Ob uvedbi naložbene politike življenjskega cikla
smo nadaljevali razvoj spletne aplikacije i.triglav
za poslovne uporabnike za enostavno izmenjavo
podatkov med zavarovalnico in delodajalci, ki
imajo sklenjeno kolektivno prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav.
S ciljem ohranjanja sklenjenih zavarovanj so še
naprej potekale aktivnosti za negovanje portfelja in zniževanje deleža strank, ki se odločijo za
spremembo ali prekinitev zavarovanja.
Skupina Triglav
Pri razvoju produktov, storitev in procesov v
odvisnih družbah prilagajamo obstoječe rešitve
posebnostim vsakega trga.
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 Na Hrvaškem smo prilagodili produkte
spremembi tehnične obrestne mere in prenovili življenjsko zavarovanje za primer
smrti. Slednjega smo prenovili tudi v Bosni in
Hercegovini.

 prilagajanje cenovne politike produktov in
prenova sistema komercialnih popustov,

 V Srbiji smo uvedli kolektivno življenjsko
zavarovanje kreditojemalcev s padajočo
zavarovalno vsoto in premijo, kolektivno
življenjsko zavarovanje za primer smrti za
podjetja ter dodatno zavarovanje za primer
hujših bolezni in poškodb. Tudi v Srbiji smo
prenovili produkte zaradi spremembe tehnične obrestne mere.

Pri razvoju pogodbenih prodajnih poti smo bili
osredotočeni predvsem na:

 V Makedoniji so potekale priprave na ustanovitev življenjske zavarovalnice, predvidene v
letu 2017.

 razvoj nove, prilagojene informacijske podpore.

 V Skupni pokojninski družbi v Sloveniji smo
razvojne dejavnosti usmerili v uvedbo naložbene politike življenjskega cikla na področju
prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja.

Za trge odvisnih družb Zavarovalnice Triglav sta
značilni nizka zavarovalna gostota in penetracija,
še posebej na področju življenjskih in prostovoljnih premoženjskih zavarovanj. Zato smo
nadaljevali z razvojem in dvigom produktivnosti lastne prodajne mreže, ki opravi pretežni del
prodaje. Družbe imajo različen model vzgoje
prodajnih kadrov v svoji mreži. Prevladuje vzgoja
lastnega kadra, hkrati so družbe prevzemale tudi
konkurenčne prodajne skupine. V večini družb
smo nadgradili pravilnike za nagrajevanje lastne
prodajne mreže. Vpeljali smo nove metode strokovnih testiranj in več pozornosti namenili izboru
prodajnih kadrov.

11.2 Prodajne in trženjske
aktivnosti
Usmerjeni smo bili v podporo vsem prodajnim
potem, v povečanje zvestobe zavarovalcev in
razvoj poslovnih procesov z uvajanjem digitalnih
storitev in mobilnih tehnologij. Poslovna politika
je bila zasnovana na konceptu konkurenčnih zavarovalnih premij, pri čemer smo naše konkurenčne
prednosti nadgrajevali z akcijskimi ponudbami.

11.2.1

Ključne razvojne aktivnosti
v prodajni mreži

Zavarovalnica Triglav
Med poglavitne aktivnosti notranje prodajne
mreže sodijo:
 optimizacija sklepalnih programov in uvedba
novih informacijskih rešitev za učinkovitejše
delo,
 usklajevanje kadrovske politike s potrebami
prodaje zavarovanj, pomlajevanje prodajne
ekipe in medgeneracijsko sodelovanje,
 nagrajevanje in motiviranje prodajnega
osebja,

 prodajno in strokovno izobraževanje ter usposabljanje, e-izobraževanje.

 nadgradnjo sodelovanja z obstoječimi poslovnimi partnerji,
 povečanje števila pogodbenih partnerjev,
 nove motivacijske ukrepe,

Skupina Triglav

Za povečanje navzkrižne prodaje in produktivnosti je potrebno nenehno pridobivanje strokovnih,
organizacijskih in motivacijskih kompetenc. Zato
smo posodobili model izobraževanja lastne
prodajne mreže. V hrvaški družbi smo uvedli
informacijsko pomoč pri izobraževanju kadrov.

11.2.2 Trženjske aktivnosti
Ob enostavnosti, razumljivosti in učinkovitosti
ponudbe smo usmerjeni v iskanje novih trženjskih
priložnosti tudi s pomočjo partnerskih povezav,
predvsem pa v iskanje svežih, inovativnih pristopov. Pri osredotočenosti na stranko je ključno
povezovanje novih tehnoloških rešitev in trendov
z našimi tradicionalnimi prodajnimi potmi.
Vse aktivnosti smo tekoče spremljali in analizirali, prav tako dogajanje na zavarovalniškem trgu
in potrebe naših potrošnikov.
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 Po treh uspešnih akcijah »Vinjeta«, ki smo jih
izpeljali z Mercatorjem, je četrta ob koncu leta
stekla v sodelovanju s Petrolom. Prenovljene
ugodnosti so zagotovile brezplačno gorivo
strankam, ki sklenejo avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav in kupijo vinjeto
na Petrolu.

 turistično zavarovanje in zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini,

 V ponovljeni akciji »Sprosti čas« smo ponudili
dodatna kritja ob sklenitvi avtomobilskega
zavarovanja (ugodno zavarovanje prtljage,
odgovornosti in asistence za kolesarje ter
zavarovanje rehabilitacije po prometni
nesreči) ter ugodnejšo sklenitev letnega turističnega zavarovanja ob sklenitvi vsaj enega
od akcijskih zavarovanj.

 zavarovanje pohodnikov in planincev,

 Uporabniki so zelo dobro sprejeli nadgrajeno
aplikacijo DRAJV za varnejšo vožnjo. Narašča
število njenih uporabnikov in uporabnikov
avtomobilskih zavarovanj z DRAJV-popustom.
Slovenskim uporabnikom smo jo še približali
z izzivi in nagradnimi igrami.

 življenjsko zavarovanje za primer smrti in

 Po preoblikovanju ponudbe nezgodnega zavarovanja otrok in mladine smo s tradicionalno
akcijo trženja dosegli dober prodajni rezultat
in povišali delež spletne prodaje. Omogočili
smo enostavno sklenitev zavarovanja na
spletu s predizpolnjenimi podatki. Študente
in starše smo spodbujali k spletni sklenitvi s
promocijsko kodo, ki jo je bilo možno dobiti z
uporabo aplikacije DRAJV.

Na področju zavarovanja avtomobilske odgovornosti, zavarovalne vrste, ki še vedno prevladuje
zaradi svojega obveznega značaja, so vse hčerinske družbe zabeležile rast premije in števila
sklenjenih polic. Na Hrvaškem smo rast dosegli
kljub liberalizaciji trga in nižjim premijam.

 Z novim orodjem za upravljanje kampanj
(CRM) smo uspešno izvedli del akcije neposrednega trženja dodatnih vplačil v prostovoljno
dodatno pokojninsko zavarovanje preko elektronske pošte.

Spletno sklepanje zavarovanj
in uporabniško izkušnjo
izboljšujemo z analizo
vedenja potrošnikov,
izboljšanimi sklepalnimi
postopki in
uporabniško izkušnjo.

Kazalo

 Med zavarovanci ostaja zelo dobro sprejet
bonitetni program Triglav komplet, zato smo
le deloma prenovili in osvežili pravila za njegovo oblikovanje in sestavljanje.
Spletno poslovanje
Spletno poslovanje krepi svoj pomen in pridobiva
zaupanje trga. Spletno sklepanje zavarovanj in
uporabniško izkušnjo izboljšujemo z analizo
vedenja potrošnikov, izboljšanimi sklepalnimi
postopki in uporabniško izkušnjo.
Spletna prodaja premoženjskih zavarovanj:
 obnova in sklenitev novih avtomobilskih zavarovanj, naročilo zelene karte in informativni
izračuni za avtomobilska zavarovanja,

 nezgodno zavarovanje otrok in mladine,
 zavarovanje koles in kolesarjev,
 zavarovanje športnih aktivnosti,

 zavarovanje zlorabe plačilnih kartic in
 zavarovanje psov.
Spletna prodaja življenjskih zavarovanj:
 naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks,

 prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje.
Skupina Triglav

Trženje zdravstvenih zavarovanj je pridobilo velik
prodajni pomen za lastno mrežo. Uspešno smo
ga predstavili v družbah Triglav Osiguruvanje,
Skopje, Triglav Osiguranje, Beograd, Triglav Osiguranje, Sarajevo in Triglav Osiguranje, Zagreb.
Največji odvisni družbi, Triglav Osiguranje,
Zagreb, in Triglav Osiguranje, Beograd, sta povišali delež prodaje preko lastne prodajne mreže,
ostale družbe so ga ohranile na ravni preteklega
leta. Na Hrvaškem in v Srbiji se je povečala prodaja korporativnim kupcem prek zavarovalnih
posrednikov, s katerimi smo močno okrepili
sodelovanje.
V portfelju hčerinskih družb postajajo vse
pomembnejši alternativni kanali prodaje, med
katerimi prevladuje bančno zavarovalništvo.
Njegov obseg je najvišji v Triglav Osiguranju,
Sarajevo.
Inovativne produkte na področju zavarovanja
hišne tehnike in avtomobilov smo predstavili v
Triglav Osiguranju, Beograd, in Triglav Osiguranju, Zagreb.
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Upravljanje z blagovno znamko
in trženjsko komuniciranje

Tudi za ohranjanje pozitivnega ugleda blagovne
znamke in podjetja ter dolgoročnega odnosa
z zavarovanci je ključno poznavanje vedenja
potrošnikov in razmer na trgu. Te na matičnem
trgu in v regiji narekujejo vse bolj prilagojen,
cenovno dostopen in povezan nastop.
S celostnim obvladovanjem korporativne in
produktne ravni uspešno nadaljujemo prenovo
blagovne znamke ter uveljavljamo njeno identiteto v celotni Skupini Triglav. Na ravni arhitekture
smo uvedli novo korporativno in produktno
znamko Triglav zdravje, ki je nadomestila staro
poimenovanje in znamčenje Triglav, Zdravstvene
zavarovalnice. Zaščitili smo znamko spletne svetovalnice Vse bo v redu in Mlade upe ter začeli
prenovo znamke Triglav nepremičnine.
Delovali smo v skladu s Slovenskim oglaševalskim
kodeksom. Zoper Zavarovalnico Triglav smo prejeli eno prijavo potrošnika prek tržne inšpekcije.
Uveden je bil postopek, v katerem ni bilo ugotovljenih kršitev. V letu 2016 niso bili sproženi
postopki do hčerinskih družb zaradi kršitev na
področju trženjskega komuniciranja.18
Strateško naravnanost našega trženjskega komuniciranja so potrdila mednarodna in domača
priznanja. Prejeli smo številne domače in tuje
nagrade, kot so marketinška odličnost, websi, arc
award, sempl, SOF, priznanja časnika Finance in
Trusted brand (tudi v [→ točki 12.1]).
Produktne kampanje
V ospredju tržnega komuniciranja so bile produktne kampanje v podporo prodaji zavarovanj
in sodelovanju z drugimi uglednimi podjetji in
znamkami, kar predstavljamo v [→ 11.2.2 Trženjske aktivnosti]:
 že tretjo akcijo »Vinjeta« smo izpeljali z Mercatorjem in četrto zasnovali s Petrolom;

Na trgih Skupine Triglav
je potekala mednarodna
integrirana kampanja.

18 GRI GS 417-3

 pospeševanje prodaje avtomobilskih zavarovanj z akcijo »Sprosti čas« (skupaj s
turističnim zavarovanjem, zavarovanjem za
kolesa in prtljage) smo nadgradili preko telematike, aplikacije DRAJV in DRAJV izzivov.
Uporabniki so dosegli različne ugodnosti z
neposrednim merjenjem varnosti njihove
vožnje, kar pozitivno vpliva na kulturo vožnje
in škodni rezultat;

Kazalo
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 skupna kampanja z Gorenjsko banko je
nadgradila partnerstvo v projektu Nordijski
center Planica. Ob korporativnem sporočilu
smo komunicirali življenjska zavarovanja v
povezavi s stanovanjskimi krediti;
 v sodelovanju z Abanko smo skupni ciljni
skupini ponudili dopolnjujoče produkte, kar
smo podprli z oglaševalsko akcijo za prodajo
zavarovanj doma in stanovanjskih kreditov.
Tržno komuniciranje produktov smo prilagodili
vedenju ciljnih skupin, kar posebej velja za turistična in kmetijska zavarovanja, zavarovanja za
motoriste in aktivne.
Za inovativen pristop smo se odločili v kampanji za
nezgodna zavarovanja za otroke in mladino, kjer
smo uvedli novo blagovno znamko PAZI TO!. Njen
cilj je izobraževati in se povezovati z novimi generacijami. Mladim smo predstavljali zanje pomembne
vsebine prek vsebinskega trženja v obliki webizod
(spletnih videov). Prvič smo se jim približali tudi
prek Snaptchata, ki so ga začeli slovenski uporabniki v letu 2016 bolj množično uporabljati.
Korporativne kampanje, celostne in
inovativne rešitve
V začetku leta smo uresničevali strateške usmeritve z integrirano mednarodno korporativno
kampanjo, s katero smo se umeščali na položaj
zaupanja vredne regionalne zavarovalnice na
trgih Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter z
njo utrjevali ugled znamke v Sloveniji, Črni gori
in Makedoniji. Korporativno sporočilnost smo v
Sloveniji gradili tudi preko partnerstva v Nordijskem centru v Planici, kjer Zavarovalnica Triglav
predstavlja enega od njegovih petih partnerjev.
Ob klasičnih oblikah znamčenja smo skupaj
zasnovali »Doživljajske tematske poti« po načelih vsebinskega trženja in odprli novo, mladim
prilagojeno poslovalnico, kjer bodo potekale
aktivnosti v okviru nove znamke PAZI TO!
Korporativno podobo gradimo tudi s prepoznavno pobudo Mladi upi Zavarovalnice
Triglav, namenjeno mladim talentom na
področju umetnosti, športa in znanosti, ki jo
predstavljamo v [→ točki 12.7.2.]
Z inovativnimi rešitvami gradimo tudi na področju tržnega komuniciranja pozitiven odnos z
obstoječimi in potencialnimi strankami. Omogočili smo jim:
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 ogled smučarske tekme za Pokal Vitranca iz
zraka (»Vitranc in the sky«);

11.2.4

 več tisoč virtualnih smučarskih poletov na
planiški velikanki (z opremo Oculus) in prenos
skokov v živo na City Light in LCD-monitorjih
v nakupovalnih središčih.

Skupina Triglav je investirala 6,1 milijona evrov
v opredmetena osnovna sredstva, 19,0 milijonov
evrov v naložbene nepremičnine in 8,2 milijona
evrov v neopredmetena sredstva. Investicije v
neopredmetena sredstva se nanašajo na programsko opremo in premoženjske pravice.

V celosten pristop h tržnemu komuniciranju in
znamčenju so bili tudi v letu 2016 vključeni:
 strateški dogodki (svetovno prvenstvo v
smučarskih skokih v Planici in biatlonsko na
Pokljuki, avtomobilski sejmi v Beogradu in
Podgorici, odbojkarski turnir Beach Volley
Slovenija 2016);
 lastni dogodki (dobrodelni Triglav tek za
spodbujanje aktivnega življenjskega sloga,
Novoletni koncert Zavarovalnice Triglav, na
katerem se predstavijo tudi Mladi upi).
Preverjanje učinkovitosti in raziskovanje trga

Povečanje stanja
nepremičnin je
v največji meri
posledica investicijskih
vlaganj v nepremičnine
v Skupini.

Kazalo

Z uvedbo kazalnikov uspešnosti oglaševanja (KPI)
in prve izvedbe medijske revizije v letu 2015 smo
se uvrstili med začetnike strateškega načrtovanja medijskega zakupa na matičnem trgu. Do
konca leta 2016 smo uresničili priporočila (zlasti
procesna) in ukrepe, pripravljene v sklopu prve
revizije, same revizije pa zaradi njene obsežnosti
nismo ponovili.
Vpliv naših dejavnosti na ugled znamke, učinkovitost in uspešnost oglaševalskih akcij smo
preverjali tudi v letu 2016. Zavarovalnica Triglav
še vedno sodi med najbolj ugledne blagovne
znamke v slovenskem prostoru. Analize trga,
navad potrošnikov in ugleda sicer potekajo
redno in so osnova za načrtovanje tržnega
komuniciranja. Posebej smo preverili poznavanje bonitetnega programa Triglav komplet in
njegovih ugodnosti. Pri preverjanju razumljivosti,
všečnosti oglasnih sporočil in nakupnih namer v
kategoriji zavarovalnic še vedno največkrat dosegamo prvo mesto in dobro razumljivost sporočil.
Sodelovali smo pri obsežni raziskavi o odnosu in
potrebah po zdravstvenih zavarovanjih v Sloveniji
in na regionalnih trgih. Na tej osnovi smo opredelili
novo krovno in produktno znamko Triglav zdravje.
Sodelovanje v večnaročniški in večnamenski
raziskavi All insurance nam omogoča vpogled
v stališča končnih potrošnikov. Njene rezultate
smo uporabili pri določanju nove poslovne strategije podjetja in predvsem pri razvoju odnosa
s strankami.

Naložbe v nepremičnine in
opremo

Investicije v opredmetena osnovna sredstva
Zavarovalnice Triglav so obsegale 3,1 milijona
evrov in v naložbene nepremičnine 270 tisoč
evrov. V neopredmetena osnovna sredstva (programsko opremo in premoženjske pravice) je
zavarovalnica vložila 6,0 milijonov evrov.
Povečanje stanja nepremičnin je v največji meri
posledica investicijskih vlaganj v nepremičnine
v Skupini. Vrednost novih nakupov je bila relativno nizka. Največkrat smo obnavljali naložbene
nepremičnine, da bi dosegli boljšo izkoriščenost
obstoječih zmogljivosti in skladnost s sodobnimi tehnološkimi zahtevami. Največji tovrsten
projekt sta bili lastniška konsolidacija in obnova
skoraj 9000 kvadratnih metrov nepremičnine na
Dunajski 20 v Ljubljani, ki je po obnovi prešla iz
E-razreda energetske učinkovitosti v razred B. Iz
opuščene, nefunkcionalne zgradbe smo uredili
sodobno poslovno trgovsko središče in ohranili
kakovostne arhitekturne prvine objekta. Načrtujemo še nekaj večjih projektov in manjše
energetske obnove območnih enot za nižje stroške energije in obratovanja.
Pozitivne premike na nepremičninskem trgu
smo izkoristili za izboljšanje portfelja naložbenih nepremičnin, s čimer bomo nadaljevali.
Prodali smo za 2,9 milijona evrov nestrateških
naložbenih nepremičnin nižjih vrednosti, ki niso
ustrezale pričakovani donosnosti. Družba Triglav Upravljanje nepremičnin je v začetku leta
zaključila prodajo večjega zemljišča družbi IKEA v
vrednosti 13,3 milijona evrov, ki je bila povezana
s predhodnim razvojem zemljišča. Tudi v prihodnjem strateškem obdobju načrtujemo nekaj
podobnih projektov.
Upravljanje nepremičnin Zavarovalnice Triglav
(vzdrževanje in trženje) smo racionalizirali z
njihovim prenosom na specializirano nepremičninsko družbo v Skupini, Triglav, Upravljanje
nepremičnin.
Portfelj naložbenih nepremičnin smo izboljšali
tudi znotraj Skupine. Specializirana družba Triglav, Upravljanje nepremičnin, je v letu 2016
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pridobila hčerinski družbi na Hrvaškem in v Črni
gori, na kateri smo prenesli naložbene nepremičnine na teh dveh trgih. Družbi sta bili prej v lasti
Triglav Osiguranja, Zagreb, oziroma Lovćen Osiguranja, Podgorica. Uspešnost poslovanja bomo
še naprej povečevali s premišljenimi vlaganji v
nepremičnine, nakupi in prodajami ter izboljševanjem sestave nepremičninskega portfelja za
naložbe in za lastno dejavnost.
Povečujemo tudi učinkovitost izrabe lastnih
nepremičnin in zmanjšujemo najem nepremičnin, ki niso v lasti Skupine, ter stroške najemnin
in obratovanja. Selitve zaposlenih v lastne nepremičnine bomo zaokrožili v letu 2017.
Nujno investicijsko vzdrževanje in prenova
poslovnih objektov sta sledila načelom varčne
porabe energije in boljši opremljenosti delovnih
mest za zagotavljanje zdravja in varnosti zaposlenih pri delu. Med večjimi investicijami sta bila
dokončana oprema območnih enot in Centrale z
videonadzornimi sistemi ter nakupom centralnega videonadzornega sistema. Povezani sistem
bo polno deloval v letu 2017.
Nadaljevali bomo investicijsko vzdrževanje
za zagotavljanje varnega delovnega okolja za
zaposlene in stranke ter varovanje pred požari
(energetsko varčne prenove naprav), ki ga predstavljamo tudi v [→ poglavju 12.9 Odgovoren
odnos do naravnega okolja (Skrb za okolje v delovnih procesih)].

11.3 Organizacija Skupine Triglav
Še naprej smo poenostavljali poslovanje ter se
smiselno osredotočali na izvajanje procesov.
Prilagajanje organizacijske sestave in sistemizacije delovnih mest je potekalo tako, da smo
zagotavljali nemoteno obvladovanje procesov
ter zniževali operativna tveganja.
Pri izboljševanju in prenovi procesov za racionalnejše, stroškovno učinkovitejše in bolj enovito
poslovanje smo sledili strategiji in strateškim
ciljem. Pri usklajevanju informacijske tehnologije, organizacijske strukture in sistematizacije
delovnih mest smo upoštevali merila za oblikovanje organizacijske sestave Zavarovalnice
Triglav in kategorizacijo vodilnih in vodstvenih
delovnih mest.
Implementacijo ključnih funkcij v zavarovalnici
smo uskladili z zahtevami Direktive Solventnost
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II in z zakonom o zavarovalništvu ZZAvar-2
(upravljanje tveganj, skladnost poslovanja,
aktuarstvo in notranja revizija). Med pripravami
na uveljavitev direktive smo oblikovali in uredili
posamezne procese ter dokumente skupaj z
lastniki procesov.
V že vzpostavljenem sistemu upravljanja
poslovnih procesov smo določili tri ravni procesne arhitekture zavarovalnice: krovno,
poslovno in operativno. Procese smo razvrstili
po pomembnosti (ključni, pomembni in ostali)
in tipu (upravljavski, zavarovalni in podporni).
Temu ustrezno smo nadgradili Enoten register
poslovnih procesov in ga povezali s sistemom
upravljanja tveganj, ki smo ga prenesli na vse
zavarovalne družbe Skupine.
Tudi v letu 2016 smo izvedli redno letno samoocenjevanje po evropskem modelu odličnosti
EFQM, pri čemer se je številčna ocena še izboljšala v primerjavi s prvo. Pokazala je, da smo
družba, ki ima urejene procese, spremlja in
dosega dobre rezultate na področjih poslovnega
uspeha, strank, zaposlenih in tudi družbe. Prepoznane prednosti in priložnosti smo smiselno
in načrtno vključili v novo strategijo.

11.4 Razvoj informacijske podpore
V ospredju sta bila razvoj novih uporabniških
funkcionalnosti in vzdrževanje ključnih informacijskih sistemov za podporo premoženjskim in
življenjskim zavarovanjem. Ključne dejavnosti
področja sistemskih IT-storitev so bile namenjene
visoki razpoložljivosti in zanesljivosti delovanja
sistemov ter nadgradnji sistemskih rešitev za
izboljšanje odzivnosti, zmogljivosti in varnosti.
Ob tem smo prenovili sistem za podporo
upravljanju naložb, nadgradili sistem za podporo računovodstvu, vzpostavili podatkovno
skladišče, razvili programsko opremo za poslovno
odločanje, razvili funkcionalnosti za upravljanje
odnosov s strankami ter nadgradili elektronsko
poslovanje.
Informacijski sistem Zavarovalnice Triglav smo
še naprej prilagajali zakonskim in regulatornim zahtevam (davčne blagajne, preprečevanje
pranja denarja in financiranja terorizma, vzpostavitev sistema za posredovanje podatkov o
avtomobilskih škodah za Slovensko zavarovalno
združenje, aktivno pozavarovanje).

Letno poročilo
Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d.,
2016
Razvojne in prodajne aktivnosti

Poslovno
poročilo

Upravljanje s
tveganji

Računovodsko
poročilo

Dograditve informacijskega sistema za podporo
premoženjskim zavarovanjem so med drugim
vključevale:
 podporo za sklepanje zavarovalnih produktov
Triglav, Zdravstvene zavarovalnice,
 dopolnitve sistema za podporo programa
zvestobe zavarovancev,
 spremembo podpore za sklepanje avtomobilskih zavarovanj in avtomatske obnove
zavarovanj.
Na področju življenjskih zavarovanj smo:
 prenovili podporo prostovoljnim dodatnim
pokojninskim zavarovanjem (naložbena politika življenjskega cikla, različne oblike rent),
 začeli vpeljevati informacijske rešitve
»Življenjski krog 2« za celovito podporo sklepanju zavarovanj in prodajnim potem.
Nadaljevali smo prenovo dokumentacije sistema
upravljanja neprekinjenega poslovanja. V vse
hčerinske družbe Skupine Triglav smo vpeljali
enotno različico programske opreme za izvajanje
zavarovalnega procesa (AdInsure INT). Orodje za
preprečevanje zavarovalnih prevar smo uvedli v
Triglav Osiguranju, Zagreb.
Načrti za leto 2017
Zavarovalnica Triglav:
 vpeljava informacijskega sistema »Življenjski
krog 2« pri poslovnih partnerjih Zavarovalnice
Triglav za prodajo življenjskih zavarovanj,
 zaključek izgradnje podatkovnega skladišča in
vpeljava sistema upravljanja odnosov s strankami (CRM),
 avtomatizacija sprejema osebnih zavarovanj
v zavarovanje,
 razvoj nove mobilne aplikacije za premoženjska in življenjska zavarovanja.
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Skupina Triglav:
 nadgradnja uporabniških možnosti programske opreme za podporo zavarovalnemu
procesu (AdInsure), ki bo prilagojena potrebam zavarovalnih družb in prodaji dodatnih
produktov iz portfelja Triglav, Zdravstvene
zavarovalnice,
 vzpostavitev okolja za podporo življenjski
zavarovalnici v Makedoniji,
 vzpostavitev elektronskega arhiva življenjskih
zavarovanj zavarovalnic v Skupini,
 uvedba orodja za preprečevanje zavarovalnih
prevar v zavarovalnicah v Skupini,
 vpeljava informacijske rešitve za upravljanje
tveganj na področju sredstev in obveznosti
(ALM) za hčerinske družbe,
 centralizacija IT-infrastrukture in prenova sistema upravljanja.

