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11.  
Razvojne in prodajne aktivnosti

 � Produkte smo nadgrajevali  
v celovite rešitve z uporabo  
sodobnih tehnologij in pri tem  
stremeli k odlični uporabniški izkušnji.

 � Z raziskavami in analizo podatkov  
smo poglobili razumevanje potreb  
strank, pospešeno smo razvijali  
digitalne prodajno-komunikacijske in 
distribucijske kanale ter širili pogodbeno 
prodajno mrežo zunaj matičnega trga.

 � Odprli smo digitalni center Triglav Lab  
v Ljubljani.

 � Strankam smo zagotavljali še več  
dodatnih storitev in ugodnosti,  
v uspešne trženjske ter prodajne akcije 
smo vključevali inovativne rešitve. 

 � Spoštovali smo zahteve novih regulativ za 
višje standarde pri poslovanju s strankami 
in boljšo zaščito njihovih interesov.

 � Krepili smo svojo prisotnost na obstoječih 
trgih in pospešeno razvijali priložnosti  
na novih.

Zavarovalništvo in upravljanje premoženja se hitreje odzivata 
na tržne trende in spreminjanje uporabniške izkušnje, kot sta 
se doslej. Naravnanost Skupine Triglav v dobičkonosno in varno 
poslovanje je zato tesno povezana z uvajanjem novih načinov 
poslovanja, pri čemer vse razvojne korake presojamo s stališča 
zagotavljanja kapitalske ustreznosti.

Naše aktivnosti so osredotočene k stranki in v poznavanje njenih 
potreb ter naravnane v nadgradnjo produktov in storitev. Vodi-
mo jih interdisciplinarno iz matične družbe in s tvornim sodelo-
vanjem vseh družb v Skupini Triglav. Pri tem imajo v obeh naših 
temeljnih dejavnostih, tako v zavarovalništvu kot pri upravljanju 
premoženja, pomembno vlogo tehnologije. Z njimi poenostav-
ljamo razumevanje produktov, jih prilagajamo stranki ter zago-
tavljamo celovite rešitve, ki presegajo produkte ter zajemajo tudi 
asistenčne oziroma podporne in svetovalne storitve. 

Digitalizacija obenem povečuje hitrost storitev, omogoča stalen in 
poglobljen odnos s stranko, ki vse bolj izbira obliko medsebojne 
interakcije. Z razvojem novih tehnoloških rešitev v zavarovalništvu 
dosegamo večjo transparentnost pri sklepanju zavarovanj in reše-
vanju škodnih primerov, kakor tudi izboljšujemo odkrivanje prevar. 
Te pomembne trajnostne vidike poslovanja predstavljamo tudi v 
drugih poglavjih letnega poročila, še posebej v Upravljanju tveganj 
in [→ poglavju 12. Trajnostni razvoj v Skupini Triglav].

11.1 Celoviti odnosi s strankami

Osredotočenost na stranke smo povečevali v vseh šestih ključnih se-
gmentih poslovanja (premoženjska, življenjska, zdravstvena in po-
kojninska zavarovanja, pozavarovanje in upravljanje premoženja).

Pomembno nam je, da dobro razumemo potrebe naših strank 
in da jih znamo tudi predvideti.  V raziskavi Net Promoter Score 
(NPS) za zavarovalniško dejavnost smo razširili obseg komuni-
kacijskih točk za stik s strankami, tako pri sklepanju zavarovanj, 
pri koriščenju avtomobilske asistence kot pri reševanju škod. 
Kritične dogodke rešujemo sproti. Z zmanjševanjem negativnih 
izkušenj povečujemo učinkovitost in produktivnost. Rezultati 
raziskave NPS so nam ponudili tudi nove možnosti in usmeritve 
za prihodnje izboljšave pri komuniciranju s strankami. 

Prizadevamo si za etično in profesionalno upravljanje odnosov 
s strankami ter za visoko stopnjo odzivnosti. V poslovno okolje 
in ravnanje smo vključili nove regulatorne zahteve, ki pri poslo-
vanju s strankami postavljajo višje standarde in boljšo zaščito 
njihovih interesov. 

Za zagotavljanje visoke odzivnosti smo strankam ves čas smo 
na razpolago na brezplačni telefonski številki za informacije  
o premoženjskih in življenjskih zavarovanjih. Naš asistenčni cen-
ter je neprekinjeno dostopen za pomoč in splošne informacije.  
V primeru množičnih škod organizacijo dela posebej prilago-
dimo ter pri prijavi tovrstne škode upoštevamo premoženjsko 
ogroženost zavarovancev, njihove osebne okoliščine ter ob-
javimo javne pozive in navodila za ravnanje. Tako na primer  
v Zavarovalnici Triglav prijavo enostavnih materialnih škod  
omogočamo na brezplačni modri številki 080 555 555, po spletu 
in mobilni aplikaciji Triglav Asistenca21.

Osredotočenost na stranko kot stalen proces

Odzivnost je neločljiv del naše kulture.

Vrednost  
ustvarjamo s produkti 
in rešitvami.

Varnost  
zagotavljamo sedaj  

in v prihodnosti.

Sodobni načini  
poslovanja  
nas zbližujejo.

Enostavnost  
dosegamo z inovacijami 

in izboljšavami.

21 GRI G4-FS13, G4-FS14, SDG 1.4
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Vsekanalni prodajni pristop in širitev digitalnih poti

Nove tehnologije spreminjajo nakupovalne navade in omogočajo nove oblike potro-
šnje. Strankam omogočamo, da za dostop do naših produktov in storitev izberejo 
komunikacijsko in prodajno pot, ki jim najbolj ustreza. Pri tem si prizadevamo za 
skladno uporabniško izkušnjo prek vseh kanalov in skozi celotno storitev.

Zlasti mlajše generacije se nagibajo k enostavnim ter dostopnim produktom in storitvam v izbra-
nem času, zato smo v letu 2018 pospešeno razvijali digitalne prodajno-komunikacijske in distribu-
cijske kanale. Odprli smo digitalni center Triglav Lab v Ljubljani, v katerem lahko obiskovalci preiz-
kusijo nove tehnologije in doživijo različne oblike virtualne resničnosti [→ več v točki 11.6 Trženjske 
aktivnosti, Gradnja korporacijske podobe]. 

Na spletnih mestih zavarovalnic lahko stranke pregledajo ponudbo, varno sklepajo zavarovanja, 
hitro prijavijo škodo in uredijo zavarovalne police. 

Spletno in mobilno prodajo smo izpopolnili z različnimi funkcionalnostmi ter 
omogočili e-podpisovanje, obnovo zavarovanj na daljavo, pridobitev informativ-
nih izračunov za zavarovanja, obnovo in sklenitev različnih zavarovanj, naročilo 
zelene karte in drugo. Spletna prodaja je ob mobilnih aplikacijah povezana tudi 
z drugimi digitalnimi rešitvami, kot je spletni portal oz. digitalna poslovalnica 
i.triglav. V njej imajo stranke vpogled v sklenjena zavarovanja ter veliko doda-

tnih možnosti in informacij, medtem ko podjetja vstopajo v spletno poslovalnico za poslovne upo-
rabnike. S sodobnimi tehnološkimi rešitvami omogočamo neprekinjene storitve na spletnih aplika-
cijah in platformah (Drajv, Triglav vreme, Vse bo v redu). 

V široki prodajni mreži, ki sodi med naše konkurenčne prednosti, smo povečali vlogo medgenera-
cijskega sodelovanja. Posodobili smo izobraževalni model, okrepili motiviranost in zavzetost ter 
prodajno moč in učinkovitost prodajnikov, kar smo podprli z novimi, sodobnimi informacijskimi 
rešitvami. 

Lastna prodajna mreža predstavlja našo najpomembnejšo prodajno pot, vendar ob njej krepimo 
tudi pogodbeno, ki jo sestavljajo družbe za zavarovalno zastopanje in zavarovalno posredovanje. 
Zlasti na trgih zunaj Slovenije smo v letu 2018 razširili pogodbeno prodajno mrežo. Njeno usposo-
bljenost smo povečali z izobraževanji in nadgradnjo informacijskih rešitev. S poenotenjem ključnih 
upravljavskih funkcij smo nadgradili tudi proces upravljanja zavarovalno posredniških družb, s po-
enotenjem pogodb o poslovnem sodelovanju pa omogočili enovito delovanje na zavarovalnih trgih 
[→ glej tudi točko 11.2 Aktivnosti na trgih Skupine Triglav zunaj Slovenije].

Okrepili smo tudi druge alternativne prodajne poti, kot so prodaja prek bank, turističnih agencij, 
lizinških hiš, kar je prispevalo k rasti premije na posameznih trgih [→ več v točki 7.5 Obračunana 
kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija].

Digitalizacija poslovanja 

Z uporabo digitalnih tehnologij izboljšujemo, posodabljamo in razvijamo vse korake v procesih 
sklepanja in izvajanja zavarovanj ter reševanja oziroma zaključevanja zavarovalnih primerov. V letu 
2018 smo se usmerili v nove poslovne modele, ki lahko prispevajo k višji stopnji digitalizacije in 
inovativnosti. 

Za učinkovitejše delo naših prodajnikov na terenu ter hitrejše, učinkovitejše reševanje reklamacij 
smo izboljšali rešitve, ki strankam olajšajo formalnosti in poenostavijo postopke. Izboljšali smo od-
zivnost in s tem skrajšali čas pri obravnavi strank in njihovih vlog. S krepitvijo digitalne prisotnosti 
in uporabo mobilnih platform smo povečali učinkovitost sodelovanja s poslovnimi partnerji na raz-
ličnih področjih. 

Z digitalizacijo nadaljujemo povsod, kjer je mogoče in smiselno, še posebej pri prenovi in razvijanju 
produktov. Veliko pozornosti smo namenili razvoju brezpapirnega poslovanja in širjenju digitalne-
ga oziroma elektronskega poslovanja ter nadgradnji, poenotenju in integraciji različne informacij-
ske podpore, ne le v Skupini Triglav, ampak tudi širše v našem ožjem poslovnem ekosistemu.

Vsekanalni pristop k stranki

ODPRAVA 
REVŠČINE

Razvojne in 
prodajne 
aktivnosti
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Optimizirali smo procese sprejema v zavarovanje, reševanja ter zaključevanja škodnih dogodkov. 

Posebno pozornost smo namenili digitalizaciji izvajanja premoženjskih škod. Ključni cilji so višja 
stopnja avtomatizacije ter poenostavitev posameznih korakov in procesov, hkrati pa zmanjšanje 
verjetnosti za nastanek različnih tveganj. Na področju obravnave škodnih dogodkov smo povečali 
učinkovitost obvladovanja tega procesa in uporabniške izkušnje. Spodbujali smo uporabo mobilnih 
storitev ter ohranjali razvoj storitev za stranke, ki se odločajo za klasičen način prijave in obravnave 
škode. Med drugim smo:

 � izpopolnili reševanje enostavnih škod nižjih vrednosti [→ glej tudi 12. Trajnostni razvoj v Skupini 
Triglav];

 � nadgradili digitalni postopek prijave škode (elektronska prijava s stacionarno ali mobilno napra-
vo) za zavarovalne (pod)vrste, kjer je značilna pogostejša obravnava škodnih dogodkov; obenem 
smo vzpostavili možnost, da škodo v imenu stranke prijavi zavarovalni zastopnik,

 � izboljšali posredovanje dokumentacije v zvezi s škodnimi dogodki (možnost pridobitve v digital-
ni obliki oziroma po elektronski pošti),

 � izpopolnili obravnavo škod ter zmanjšali tveganja pri njihovih obravnavah in zaključevanju; 
 � začeli uvajati brezpilotne letalnike - drone v proces reševanja škodnih dogodkov, in sicer pri ogle-

dovanju škode, 
 � vzpostavili portal za spremljanje ključnih kazalnikov o učinkoviti in uspešni obravnavi ter zaklju-

čevanju škod za nadaljnje izboljševanje procesa,
 � razširili smo mrežo pogodbenih izvajalcev in uvedli medsebojno spletno korespondenco oz. iz-

menjavo informacij prek mobilne platforme Portal izvajalcev.

Prenova in razvoj produktov

Nadaljevali smo razvoj produktov in storitev, prilagojenih potrebam strank, pri čemer smo bili 
usmerjeni k enostavnim, celovitim in transparentnim produktno-storitvenim vsebinam. Prenovili 
smo nekatere tržno bolj zanimive produkte ter ukrepali za izboljšanje zavarovalno-tehničnih rezul-
tatov. Da bi zagotovili odlično uporabniško izkušnjo, smo uporabljali sodobne tehnološke rešitve 
ter pri tem dosledno upoštevali zakonske ter regulatorne zahteve [→ več o tem v točki 11.8]. 

 � Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov: Razvili smo nove zavarovalne podlage za 
vse aktualnejše Zavarovanje kibernetske zaščite za mala in srednje velika podjetja.

 � Avtomobilska zavarovanja: Prenovili smo zavarovanje Kasko karambol in Kasko karambol plus 
glede na tržne zahteve, tehnične in tehnološke spremembe v vozilih (preventivni in varnostni 
sistemi).

 � Kmetijska zavarovanja: Določili smo nove premijske stopnje za skupine kmetijskih kultur, posa-
mezne nevarnosti in vsa obstoječa nevarnostna območja. Razvoj produktov smo nadaljevali v 
skladu z določili veljavne Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij in omogočili občinsko, ne 
le državno sofinanciranje dela zavarovalne premije. 

 � Nezgodna zavarovanja: Prenovili in poenostavili smo podlage produktov Turistična zavarovanja 
in Zdravstvena zavarovanja za potovanje v tujino. Prenovili smo Nezgodno zavarovanje otrok in 
mladine ter še razširili asistenčne storitve pri nezgodnih in zdravstvenih zavarovanjih. 

 � Zdravstvena zavarovanja: Razvili smo novo Zavarovanje zdravstveni nasvet za pridobitev nasve-
ta zdravnika družinske medicine ter vstopili na področje primarne zdravstvene nege. Zaključili 
smo tudi razvoj Zavarovanja rak za dodatno varnost ob diagnozi te bolezni. 

Razvojne in 
prodajne 
aktivnosti

 � Transportna zavarovanja: Nadaljevali smo prenovo ključnih 
zavarovanj, zlasti širitev nabora zavarovalnih kritij.

 � Zavarovanje terjatev: Zavarovalno ponudbo še naprej pribli-
žujemo potrebam strank, poenostavljamo postopke za zava-
rovanje terjatev, npr. presojo kreditne sposobnosti pri zava-
rovanju klasičnih potrošniških in stanovanjskih kreditov. Pri 
posredovanih produktih (zavarovanje za primer brezposelno-
sti, smrti in trajne invalidnosti, zavarovanje finančne vrzeli, 
zavarovanje plačilnih kartic za primer zlorabe) smo pospeše-
vali prodajo in iskali nove prodajne poti, predvsem v sodelo-
vanju s partnerji. 

 � Življenjska zavarovanja: V produkt Življenjsko zavarovanje 
za primer smrti smo vključili možnost povečanja zavarovalne 
vsote brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane ose-
be ob pomembnih življenjskih dogodkih, kot so npr. rojstvo 
otroka ali napredovanje v službi. Življenjsko zavarovanje kre-
ditojemalcev smo prilagodili tako, da višino obrestne mere, 
ki se upošteva v izračunih, banka lahko določi za vsak primer 
posebej. V sodelovanju z Abanko smo pripravili zavarovanje 
za njihove stranke, in sicer Enkratno naložbeno življenjsko 

Prodorni  
podjetnik Matevž 
Zavolovšek, 
ustanovitelj 
podjetja Voda 
902, je med prvimi 
koristil  
ugodnosti  
Triglav poslovnega 
kompleta za 
majhna in mikro 
podjetja.  
Na fotografiji  
s sinom Žanom  
v lastni polnilnici 
izvirske vode.

Več →

https://letnoporocilo.triglav.eu/2018/nase-zgodbe/voda-902-s-prilagodljivostjo-in-kakovostjo-do-2000-strank
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zavarovanje Abagarant. Posebnost tega zavarovanja je jamstvo, da bomo po poteku 10 let od 
začetka zavarovanja izplačali vrednost premoženja najmanj v višini 80 odstotkov vplačane en-
kratne premije.

 � Pokojninska zavarovanja: Prostovoljnemu pokojninskemu zavarovanju, prvenstveno namenje-
nemu varčevanju za dodatno pokojnino, smo dodali zavarovanje za primer smrti z zajamčeno 
zavarovalno vsoto. 

Nove oblike partnerstev in razvoj obstoječih

V verigi ustvarjanja vrednosti sodelujemo z novimi partnerji in krepimo partnerstva z obstoječimi. 
Gradimo in razvijamo primerna okolja za vzpostavljanje partnerskih povezav, zlasti na področju 
sodobnih tehnologij, predvsem pametnih in povezanih naprednih orodij ter naprav. Pri iskanju in 
uvajanju novih rešitev sodelujemo tudi z zagonskimi podjetji in pospeševalniki.

Partnerstva razvijamo na vseh trgih Skupine Triglav. Na matičnem trgu izpostavljamo dolgoletna: 
sodelovanje s Petrolom, Telekomom Slovenije, Summit Leasingom Slovenije, Big Bangom, Zavo-
dom za šport Republike Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije (OZS), ABC pospeševalnikom, časni-
kom Finance (v sklopu forumov in konferenc za poslovno in drugo strokovno javnost), časnikom 
Dnevnik (v sklopu Zlate niti in projekta Gazele) ter Mladinsko knjigo založbo (v sklopu nezgodnih 
zavarovanj). Razširili smo jih z novimi partnerstvi, kot sta sodelovanje z mednarodnim oz. lokalnim 
združenjem CEED (gospodarsko rast spodbujamo s povezovanjem in mentorstvom podjetnikom) 
ter časnikom Delo pri projektu Delove podjetniške zvezde. 

11.2 Aktivnosti na trgih Skupine Triglav zunaj Slovenije

Na trgih Skupine Triglav smo krepili položaj ter aktivno iskali priložnosti in partnerstva na novih, po-
tencialnih trgih. Prisotnost smo razširili tudi na trgih izven ciljne regije. V okviru poglabljanja medna-
rodnega poslovanja proučujemo poslovne modele za vstop in delovanje na evropskih zavarovalniških 
trgih izven domicilne regije. Dodatne oblike mednarodnega poslovanja in priložnosti za njegovo ši-
ritev tako predstavljajo partnerska povezovanja s tujimi družbami za zavarovalno posredovanje in 
zastopanje, preko katerih postopoma preverjamo modele izvajanja zavarovalniške dejavnosti brez 
neposredne geografske navzočnosti in lastne prodajne mreže. V letu 2018 smo uspešno pilotno 
vzpostavili in zagnali prvo tovrstno partnersko shemo za trženje zavarovanj motornih vozil v Grčiji. 

Podpisali smo pogodbo za nakup družbe, ki deluje v segmentu pokojninskih zavarovanj na hrva-
škem trgu. 

Naš ključni cilj je prenos dobrih praks in rešitev v odvisne družbe. Prilagajamo jih značilnostim in 
posebnostim posameznega trga, kar upoštevamo tudi pri razvoju novih produktov. V letu 2018 smo 
se osredotočili na prenos prodajnih veščin, pripomočkov in tehnik, prav tako na intenzivno prodajo 
obstoječih produktov ter na možnosti navzkrižne prodaje. Na ravni Skupine Triglav smo bili zelo 
dejavni pri doseganju sinergij na različnih področjih, posebej med ključnimi segmenti poslovanja 
v obeh glavnih dejavnostih. Pri izboljševanju in razvoju novih produktov, storitev in procesov smo 
upoštevali vidik tržnega potenciala za celotno Skupino Triglav. 

Na posameznih trgih, kjer poslujejo naše odvisne družbe lahko za leto 2018 izpostavimo naslednje.
 � Triglav Osiguranje, Zagreb, je ponudilo dve novi zavarovanji, Zavarovanje terjatev pravnih 

oseb in Zavarovanje premoženja gostov v turističnih naseljih in kampih. Pri avtomobilskih 
zavarovanjih so ponudili kritje stroškov popravila vozila (produkt Autopass), tudi če ne opravi 
tehničnega pregleda. 

 � V Triglav Osiguranju, Beograd, so prenovili Zavarovanje avtomobilske asistence, Skupinsko za-
varovanje za primer smrti in Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev ter nadgradili spletno pro-
dajo Zdravstvenega zavarovanja z asistenco za tujino.

 � V Triglav Osiguranju, Sarajevo in Banja Luka, so na trgu Bosne in Hercegovine ponudili Zava-
rovanje podaljšanega jamstva za vozila ter prilagodili Zavarovanje avtomobilske odgovornosti 
regulatornim zahtevam. 

 � Triglav Osiguruvanje, Skopje, je začelo tržiti nabor novih produktov (Zavarovanje podaljša-
nega jamstva za vozila, Zavarovanje gum, Zavarovanje kreditnih kartic in limitov na tekočih 
računih, Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti, Zavarovanje hujših bolezni in poškodb) ter 
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti prilagodilo regulatornim zahtevam; prenovili so tudi 
spletno prodajo Zdravstvenega zavarovanja z asistenco za tujino ter nadgradili Dodatno zdra-
vstveno zavarovanje.  

 � V Lovćen Osiguranju, Podgorica, so ponudili nova produkta Zavarovanje profesionalne odgovor-
nosti pomorskih agentov in Kasko zavarovanje za plovila ter prenovili tarife nekaterih zavaro-
vanj. Hkrati so ponudili tudi Zavarovanje podaljšanega jamstva za vozila, Zavarovanje kreditnih 
kartic in limitov na tekočih računih, Zavarovanje avtomobilske odgovornosti pa uskladili z regu-
latornimi zahtevami. 
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 � V Triglav Osiguranju, Beograd, Triglav Osiguruvanju, Skop-
je, in Triglav Osiguranju, Banja Luka, so ponudbo razširili z 
novim produktom Dodatno zdravstveno zavarovanje z medi-
cinsko asistenco in le-tega ponudili trgu na integrirani sple-
tni platformi.

 � Veliko pozornosti smo namenili sklepanju partnerstev z ban-
kami. Nove partnerje imamo na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori 
in Severni Makedoniji. 

 � Okrepili smo sodelovanje pri izvajanju tehničnih pregledov in 
servisov ter prodaji vozil, potekale so številne trženjske aktiv-
nosti, prilagoditve produktov in partnerski nastopi.

Na področju informacijske podpore in digitalizacije poslovanja 
smo sledili cilju poenotenja in centralizacije informacijskih re-
šitev, ki so prilagojene posameznim produktnim skupinam oz. 
segmentom poslovanja na ravni Skupine Triglav. Informacijsko 
podporo smo prilagajali in nadgrajevali tudi zaradi regulatornih 
zahtev ter jo izboljševali za potrebe naših partnerjev na posame-
znem trgu. Uvedli smo tudi sodobno spletno platformo za poslo-
vanje s fizičnimi in pravnimi osebami.

11.3 Transformacija poslovanja  
 Skupine Triglav

Bistveni vidiki strateškega preoblikovanja našega poslovanja so 
izboljšave upravljavskih praks in tehnik, informacijsko-podatkov-
nega sistema in učinkovitosti podpornih funkcij. 

V letu 2018 smo nadgradili poročevalsko-analitični sistem, ki 
prehaja iz tradicionalnega sistema za poslovno odločanje v so-
dobnega in dinamičnega, utemeljenega na razumevanju in pred-
videvanju potreb trga ter splošnega okolja. Razvijamo ga v enovit 
in celovit sistem na ravni celotne Skupine. Vključeval in združeval 

bo ključne informacije na ravni posamezne družbe in jih pretvar-
jal na raven Skupine, s čimer bomo še okrepili sistem korporacij-
skega upravljanja. Intenzivno smo izvajali naloge za povezovanje 
ključnih podatkov in informacij iz različnih okolij, ki vplivajo na 
naše poslovanje.

Za visoko učinkovitost podpornih funkcij smo posodabljali in-
formacijsko podporo na različnih področjih. V večini zavaroval-
nih družb zunaj Slovenije smo vzpostavili razmere za standardi-
zacijo in izboljšavo računovodsko-finančnih procesov. V matični 
družbi je zaživela sodobna platforma za korporacijsko upravlja-
nje. Napredna platforma za ravnanje s človeškimi viri, ki smo 
jo nadgradili z modernim intranetom, je tudi vstopno mesto za 
vse zaposlene ter učinkovit komunikacijski kanal za izmenjavo 
izkušenj, prenos znanj in medsebojno motiviranje. 

Posodabljanje informacijske podpore in optimiziranja proce-
sov v duhu digitalizacije je potekalo tudi na drugih področjih 
poslovanja. Za uvajanje vitkega poslovanja, stroškovne učin-
kovitosti in učinkovitejšega dela smo pospešeno uveljavljali 
izboljšave in novosti v odvisnih družbah, da bi dobre prakse 
poenotili na ravni celotne Skupine Triglav. Dejavno smo si pri-
zadevali tudi za uveljavljanje želene organizacijske kulture, ki 
je neposredno povezana s preoblikovanjem poslovanja (več o 
tem tudi [→ v poglavju 12. Trajnostni razvoj v Skupini Triglav], 
posebej [→ v točkah 12.4 in 12.5]). 

11.4 Učinkovito upravljanje  
 premoženja Skupine Triglav 

Upravljanje premoženja je osnovna dejavnost, učinkovito 
upravljanje premoženja pa ključna strateška usmeritev Skupi-
ne. Usmerjeni smo v povečevanje vrednosti premoženja, ki ga 

upravljamo v finančnih in pokojninskih (kritnih) skladih, ter pre-
moženja, ki ga upravljamo individualno za posamezno stranko. 

Nadgrajevali smo razvoj regionalne platforme za vlaganje v al-
ternativne naložbe (Trigal) in procese za investiranje v alterna-
tivne naložbe. Potekale so dejavnosti za izboljšanje stroškovne 
učinkovitosti upravljanja premoženja na ravni Skupine Triglav in 
za našo večjo prepoznavnost v segmentu upravljanja premože-
nja na vseh trgih, kjer smo prisotni. 

Aktivno smo spremljali možnosti za razvoj in rast na ciljnih trgih. 
S podpisom pogodbe o nakupu pokojninske družbe za vstop na 
hrvaški trg pokojninskih zavarovanj sledimo strategiji tako obde-
lave kot razvoja trga. 

Upravljanje tveganj, kapitala ter sredstev in obveznosti so vzvodi, 
s katerimi lahko pomembno vplivamo na vrednost premoženja in 
učinkovitost njegovega upravljanja. Skupina Triglav notranje pro-
cese nadgrajuje ter dopolnjuje s projektom za vzpostavitev proce-
sa ALM (angl. Asset Liability Management) in upravljanje kapitala. 

11.5 Razvoj sodobne kulture in  
 zavzetih kadrov 

Uresničevanje strateških usmeritev omogočajo skupne vrednote, 
pravila in načini delovanja zaposlenih. 

Projekt prenove organizacijske kulture poteka v več delih na pod-
lagi analize stanja in začrtanih aktivnosti. Poudarek je na sistem-
skih ukrepih v vseh družbah v Skupini Triglav ter na razvoju vodij 
z metodo coachinga. Delež zavzetih zaposlenih ugotavljamo z 
merjenjem organizacijske vitalnosti; le-ta se je v letu 2018 v pri-
merjavi s preteklim letom povečal [→ več v 12. poglavju], posebej 
[→ v točki 12.4].
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11.6 Trženjske aktivnosti 

S trženjskimi aktivnostmi produkte in storitve ciljno približuje-
mo obstoječim ter potencialnim strankam, pri čemer namenja-
mo veliko pozornosti razvoju naprednih informacijskih rešitev 
za podporo trženjskim in prodajnim aktivnostim. Pri izvajanju 
trženjskih aktivnosti smo uporabljali tudi sodobna orodja za 
upravljanje odnosov s strankami (CRM - Customer Relationship 
Management), hkrati pa smo se prilagajali novim uredbam in 
direktivam, zlasti na področju varstva osebnih podatkov ter di-
stribucije zavarovalnih produktov in storitev. Ob številnih tr-
ženjsko-prodajnih akcijah smo nove trženjske priložnosti iskali 
ter izvajali v povezavi s partnerji, ki strankam prinašajo dodatne 
in povezane ugodnosti. Usmerjenost k strankam smo podprli z 
odprtjem digitalnega centra Triglav Lab (več v nadaljevanju). 

Upravljanje blagovne znamke in trženjsko komuniciranje

Za ohranjanje in krepitev ugleda blagovne znamke Triglav in 
Skupine Triglav, lojalnosti in dvosmernega odnosa  s strankami 
poglabljamo poznavanje potrošnikov in njihovih navad ter pri-
hodnjih pričakovanj. Prenovo blagovne znamke uspešno nadalju-
jemo s celovitim pristopom k znamčenju na korporacijski (tj. na 
ravni Skupine Triglav) in produktni ravni (tj. na ravni posameznih 
produktov, produktnih skupin in storitev) ter njeno identiteto 
uveljavljamo v celotni Skupini in na vseh ciljnih trgih. 

Delovali smo v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom. 
Zoper Zavarovalnico Triglav in njene odvisne družbe v letu 2018 
niso bili sproženi nobeni postopki, ki bi nastali zaradi kršitev na 
področju trženjskega komuniciranja.22  Za aktivnosti in doseže-
ne rezultate na področju trženjskega komuniciranja smo prejeli 
številna mednarodna in domača priznanja, kot so: Websi, Arc 
Award, IADA Awards, priznanja časnika Finance, Trusted Brand in 
Somo Borac [→ glej tudi točko 12.1]. 

Preverjanje učinkovitosti in raziskovanje trga

Z uvedbo kazalnikov uspešnosti oz. učinkovitosti oglaševanja 
(angl. KPI – Key performance indicators) in prvo medijsko revizijo, 
smo se leta 2015 uvrstili med pionirje strateškega načrtovanja 
medijskega zakupa na matičnem trgu. V letu 2018 smo izvedli 
drugo medijsko revizijo. V prihodnjem letu prenašamo to prakso 
na druge trge.

Redno preverjamo vplive naših aktivnosti na ugled blagovne 
znamke, učinkovitost in uspešnost oglaševalskih kampanj. Za-
varovalnica Triglav sodi med najuglednejše blagovne znamke v 
slovenskem prostoru. Dobre rezultate dosegamo tudi na trgih 
zunaj Slovenije, kjer se po stopnji ugleda uvrščamo med pet naj-
boljših blagovnih znamk. Družbe v Skupini Triglav so prepoznane 
kot javnosti znana in ugledna podjetja, ki odkrito komunicirajo 
s strankami, imajo široko ponudbo zavarovanj in skrbijo za hitra 
izplačila nastalih škod. 

Analiza slovenske zavarovalniške panoge v letu 2018 (vsebinska 
in hevristična analiza spletnih mest slovenskih zavarovalnic in 
profilov na družbenih omrežjih) nam je prinesla vpogled v kako-
vost naših storitev in spletnega nagovarjanja uporabnikov le-teh 

ter primerljivost v panogi. Pri učinkovitosti in razumljivosti ključ-
nih oglaševalskih akcij v kategoriji zavarovalnic največkrat do-
segamo prvo mesto in dobro sporočilnost naših objav. Pozorno 
spremljamo zadovoljstvo udeležencev na dogodkih, ki jih orga-
niziramo (npr. dogodek Triglav tek) ter jih ob tem izvedbeno in 
komunikacijsko izboljšujemo. 

Produktne kampanje

S produktnimi kampanjami podpiramo prodajo zavarovanj in so-
delujemo z drugimi podjetji. Izvedli smo integrirano tržno-komu-
nikacijsko kampanjo s sloganom Za tiste, ki jih imamo radi, katere 
ključni poudarek je na osveščanju o pomembnosti življenjskih 
zavarovanj in nagovarjanju strank k digitalnemu načinu poslo-
vanja. Že peto leto zapored smo intenzivno komunicirali in tržili 
Triglav Komplet, bonitetni program, ki na preprost in pregleden 
način nagrajuje zvestobo naših strank. S sloganom Lahko noč 
skrbi udejanjamo skrb za stranke v sedanjosti in prihodnosti.  

V sklopu sponzorskih partnerstev, kot je partnerstvo z Nogo-
metno zvezo Slovenije smo začeli dolgoročno celovito kampa-
njo za večjo prepoznavnost in pospeševanje prodaje dodatnih 
zdravstvenih zavarovanj ter blagovne znamke Triglav Zdravje. 
Dejavno smo spodbujali zanimanje za turistična in kmetijska 
zavarovanja ter zavarovanja osebne zaščite in za motoriste itd. 
Inovativen nagovor ostaja značilen za kampanjo za nezgodna za-
varovanja za otroke in mlade pod blagovno znamko PAZI TO! Na 
področju upravljanja premoženja smo se odločili za nov pristop. 

22 GRI GRI GS 417-3
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Zaslužite si več je krovni slogan integrirane kampanje, s katero 
znamko Triglav Skladi umeščamo na trg kot diferenciatorja.

Gradnja korporacijske podobe 

Z novim digitalnim centrom Triglav Lab v Ljubljani se strankam 
približujemo kot inovativni, napredni in digitalno usmerjeni, 
blizu vsem generacijam, tudi mladim. Triglav Lab uporabnikom 
omogoča inovativne doživljaje, raziskovanje 3D-sveta in druge 
nepozabne izkušnje. Omogoča jim tudi dostop do celotne digi-
talne zavarovalniško-asistenčne ponudbe in ponuja oporo pri 
prehajanju v digitalni svet ter prikazuje možnosti in razsežnosti 
brezpapirnega, digitalnega poslovanja. V letu 2018 smo v njem 
gostili nad 100 različnih dogodkov, izobraževanj, delavnic in se-
minarjev. Namenjeni so bili zavarovalniškemu opismenjevanju, 
ozaveščanju o vsakodnevnih nevarnostih ter predstavitvi naših 
produktov in storitev. V Triglav Labu so obiskovalcem na voljo 
simulatorji, s katerimi lahko virtualno doživijo skoke s planiške 
velikanke, reševanje v primeru prometne nesreče in potres. Na 
simulatorju varne vožnje »Drajv« se je preizkusilo več kot 800 
obiskovalcev, mladi vozniki pa so z njegovo pomočjo opravili te-
čaj varne vožnje. 

Korporacijsko podobo gradimo tudi s projektom Mladi upi 
Zavarovalnice Triglav in dogodki, ki jih predstavljamo v [→ pog-
lavju 12. Trajnostni razvoj v Skupini Triglav]. 

11.7 Naložbe v nepremičnine  
 in opremo 

Skupina Triglav je v letu 2018 investirala 11,0 milijona evrov v 
opredmetena osnovna sredstva, 4,1 milijona evrov v naložbene 
nepremičnine in 7,6 milijona evrov v neopredmetena sredstva 
(programska oprema in premoženjske pravice). Investicije v 
opredmetena osnovna sredstva Zavarovalnice Triglav so obse-
gale 6,5 milijona evrov, investicije v naložbene nepremičnine so 
znašale 3,5 milijona evrov, investicije v neopredmetena osnovna 
sredstva (programsko opremo in premoženjske pravice) pa so ob-
segale 4,4 milijona evrov.

Z upravljanjem naložbenih nepremičnin skrbimo za njihovo 
vrednost in jo povečujemo. V letu 2018 smo jih zato intenzivno 

obnavljali, da bi povečali njihovo izkoriščenost ter dosegli visoke 
standarde, skladne z naprednimi tehnološkimi in s funkcional-
nimi smernicami ter zahtevami po večji energetski učinkovito-
sti. Izvedli smo celovito energetsko sanacijo poslovnega objekta 
na Dunajski 22 v Ljubljani, ki se bo nadaljevala tudi v letu 2019. 
Začeli smo prenovo sedeža matične družbe na Miklošičevi 19 v 
Ljubljani, kjer pa je posebna pozornost usmerjena v kakovostno 
izvedbo in ohranjanje Plečnikove kulturne dediščine. 

V prihodnjem strateškem obdobju načrtujemo še nekaj več-
jih celovitih obnov strateških nepremičnin. Pri preostalih, med 
katere sodijo poslovne zgradbe območnih enot Zavarovalnice 
Triglav, bomo kontinuirano izvajali manjše posege (energetske, 
prostorske) za boljšo izrabo in funkcionalnost, večjo varnost 
ter nižje obratovalne stroške. S tem ne skrbimo le za nujno in-
vesticijsko vzdrževanje in prenovo, temveč za varčno porabo 
energije in boljšo opremljenost delovnih mest ter zdravje in var-
nost zaposlenih pri delu in drugih deležnikov (več o tem tudi  
v [→ točki 12.7]). Z učinkovito izrabo lastnih nepremičnin smo 
ponovno znižali vrednost stroškov najema nepremičnin in pove-
zanih obratovalnih stroškov objektov, ki niso v lasti družb Sku-
pine Triglav. Nadaljevali smo premeščanje zaposlenih v lastne 
nepremičnine in optimizirali stroške. V prihodnjem obdobju 
bomo nadaljevali z oddajanjem ali prodajo prostih zmogljivosti. 
Povečanje stanja nepremičnin v Skupini Triglav je rezultat inve-
sticijskih vlaganj v njihovo boljšo izkoriščenost, funkcionalnost 
in energetsko učinkovitost. V letu 2018 nismo kupili nepremičnin 
večjih vrednosti, z izjemo nakupa zemljišča in poslovnih prosto-
rov v Banja Luki. Ta nam bo omogočil, da preselimo sedež družbe 
Triglav Osiguranje, Banja Luka, na novo, stroškovno in funkcijsko 
primernejšo lastno lokacijo. 

Gibanja na nepremičninskem trgu izkoriščamo, da izboljšamo 
lasten nepremičninski portfelj. V letu 2018 smo uspešno proda-
li nekaj nestrateških naložbenih nepremičnin, ki niso ustrezale 
pričakovani donosnosti. Hkrati smo naredili pomembne korake 
za prodajo t. i. razvojnih projektov. Tudi v prihodnjem obdobju 
načrtujemo optimiziranje portfelja nepremičnin. S premišljenimi 
vlaganji ter z nakupi in prodajami, s katerimi izboljšujemo sestavo 
nepremičninskega portfelja za naložbeni namen in lastno dejav-
nost, bomo znatno prispevali k strateški usmeritvi v učinkovito 
upravljanje premoženja za povečevanje vrednosti Skupine Triglav. 

11.8 Prilagajanje regulatornim  
 spremembam 

Pri načrtovanju ter izvajanju vseh razvojnih in prodajnih aktiv-
nosti sledimo veljavnim zakonskim določbam ter regulatornim 
okvirom. Regulatorne spremembe redno spremljamo in jih sproti 
vključujemo v  poslovanje, tako v Zavarovalnici Triglav kot v preo-
stalih družbah Skupine Triglav. 

V letu 2018 so bile naše aktivnosti usmerjene predvsem v vpelja-
vo novosti oz. sprememb, ki jih prinaša uporaba Splošne uredbe 
o varstvu podatkov (angl. GDPR - General Data Protection Regu-
lation), v vpeljavo zahtev Evropske direktive o distribuciji zavaro-
valnih produktov (angl. IDD - Insurance Distribution Directive) ter 
prilagajanje novim mednarodnim standardom računovodskega 
poročanja (MSRP 9, MSRP 16 in MSRP 17). Posvečali smo se tudi 
vpeljavi regulatornih zahtev za preprečevanje pranja denarja in 
financiranja terorizma. V segmentu pokojninskih zavarovanj in 
upravljanja premoženja je bila v ospredju vpeljava zahtev novele 
Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-
-3B) ter Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1).
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