Skupaj smo. V vsakem trenutku.
Letno poročilo Skupine Triglav
in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020

Poročilo posvečamo
izjemni solidarnosti
in zavzetosti
zaposlenih
v Skupini Triglav.

Potrditev naše
odpornosti,
stabilnosti
in zvestobe stranki.

V središče poslovnega modela Skupine Triglav smo postavili ustvarjanje
vrednosti za stranke z agilno kulturo, digitalno preobrazbo in nove
načine poslovanja. Razvojna strategija Skupine Triglav se je tudi v močno
spremenjenem okolju pokazala kot ustrezna in delujoča, zato smo sledili
začrtanim strateškim usmeritvam.
Strategija in načrti
Razvojne in prodajne aktivnosti

Skupaj. V vsakem trenutku.
Zadovoljni smo, da smo tudi v negotovih razmerah pandemije covid-19
poslovali stabilno in stali ob strani našim strankam.
Nagovor predsednika Uprave
Upravljanje tveganj

Ustvarjamo varnejšo prihodnost.
Že 120 let.

Nataša Kaurin, koordinatorica kadrov in skladnosti,
Triglav Osiguranje, Banja Luka
''Gotovo sta življenje in delo v izrednih razmerah zaradi
omejitev in previdnostnega načela pri omejevanju
širjenja bolezni posebna preizkušnja. Odprtost
sodelavcev za drugačno in novo v teh razmerah res
veliko pomeni. Pandemija covid-19 je brez precedensa
in zanjo zato ni preverjene strokovne prakse, tudi na
področju upravljanja in vodenja kadrov ne.
Kljub prilagojenim modelom delovanja smo se in se
moramo sproti učiti in preizkušati, ugotavljati, kaj
najbolje deluje in kaj bo delovalo v prihodnje, predvsem
pa sodelovati in varovati drug drugega. Potrebno je
iskati novo ravnotežje tako v službi kot doma. Pri tem
mi od nekdaj pomaga gibanje v naravi.''

Jelena Agafonova, vodja oddelka
za digitalno strategijo in inovacije, Zavarovalnica Triglav
''Za nami je dinamično leto. Prineslo nam je veliko sprememb, s katerimi smo
dosegli premike na mnogih ravneh, tako strateških kot operativnih ter pospešili
digitalizacijo našega poslovanja.
Izpostavila bi razvoj številnih rešitev za poslovanje na daljavo za nemoteno
opravljanje dela v času epidemije. Razvili smo metodologijo inoviranja in povezali
inovacije z neposrednimi poslovnimi cilji. Gradimo in vpeljujemo nove digitalne
rešitve ter promoviramo digitalizacijo, kot našo strateško usmeritev.''

Aleš Furlanič, samostojni strokovnjak
v oddelku za digitalno strategijo,
Zavarovalnica Triglav
''Okolje se spreminja. Tehnološki razvoj
vselej pomeni drznost in stalne izboljšave,
tudi v naših dejavnostih je tako. Zato
opredeljujemo metodologijo in širimo
procese inoviranja ter vanje vključujemo
osrednje deležnike .Pri tem upoštevamo, da
so nove generacije ne le digitalno pismene,
temveč je višja tudi njihova finančna
pismenost.''

Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v letu 2020

43 družb
Matična družba
ustanovljena leta 1900
Jasmina Dunovska,
Center za podporo strankam,
Zavarovalnica Triglav

Vodilni tržni položaj
v regiji Adria in Sloveniji

5.316 zaposlenih
Bonitetna ocena

»A«
Skupine Triglav
s stabilno
srednjeročno napovedjo

Bilančna vsota:

4,1 milijarde EUR
NPS 67,1
Zadovoljstvo strank Zavarovalnice Triglav (indeks NPS)
se je izboljšalo in skozi vse leto dosegalo visoke vrednosti.

Sestava konsolidirane zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije Skupine Triglav po segmentih
Premoženje

Življenje in pokojnine

2018

65,7 %

20,8 %

13,5 %

1.068,4 mio EUR

2019

65,5 %

19,6 %

14,9 %

1.184,2 mio EUR

2020

65,4 %

18,7 %

15,9 %

1.233,8 mio EUR

Zdravstvo

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija v milijonih EUR
Skupina Triglav
2018

660,2

2019

Zavarovalnica Triglav

1.068,4
1.184,2

702,1

okoli 1.200

2020
2020

1.233,8

719,3

Poslovni izid pred obdavčitvijo v milijonih EUR
Skupina Triglav
2018

97,5

78,5

2019

Zavarovalnica Triglav

100,9

84,6

71–95*

2020
2020

71,1

90,9

* Medletna objava ocene: znižanje od 10 do 25 odstotkov od načrtovanega razpona poslovnega izida pred obdavčitvijo od 95 do 105 milijona evrov

Kombinirani količnik Skupine Triglav

2018

62,5 %

29,3 %

91,8 %

2019

63,2 %

28,3 %

91,5 %
pod 95 %

2020
2020

63,1 %

28,1 %

91,2 %
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»

V razmerah
pandemije
covid-19 in okolja
nizkih obrestnih mer
v letu 2020 je
Skupina Triglav izkazala
svojo odpornost in
finančno čvrstost.«

1.
Nagovor predsednika Uprave1
Spoštovane delničarke
in delničarji,
cenjeni partnerji
in zaposleni!

Poslovanje Skupine Triglav v letu 2020 je
zaznamovala pandemija covid-19 in nadaljevanje
okolja nizkih obrestnih mer. V teh razmerah smo
izkazali svojo odpornost, ohranili finančno moč
in dokazali zmožnost učinkovitega prilagajanja
spremembam. Stanje v poslovnem okolju in na
kapitalskih trgih je sicer negativno vplivalo na naš
dobiček, kljub temu pa smo z rezultati poslovanja
zadovoljni, saj smo se približali prvotno
načrtovanim. Zahtevno leto, ki je za nami, nam
potrjuje, da je naša strategija dobro zastavljena,
da se razvijamo v začrtani smeri sodobne,
inovativne in dinamične zavarovalno-finančne
skupine, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v
Sloveniji in širše v regiji.

Na podlagi že izvedenih strateških projektov in skladno
z začrtanimi smo na vseh trgih poslovali neprekinjeno,
zanesljivo in osredotočeno na stranke. Tržni delež na
največjem, slovenskem trgu smo še povečali, za 0,4
odstotne točke na 36,5 odstotka. Stranke so naše
delo ocenile z doslej najvišjimi ocenami zadovoljstva,
kar nas posebej veseli. Pri tem se zavedamo, da so
zaposleni glavni temelj naše uspešnosti, zato že
nekaj let strateško spreminjamo našo organiziranost
in kulturo v še bolj sodelovalno in agilno. Uspehi so
vidni. Ekipo več kot 5.300 zaposlenih na vseh sedmih
trgih odlikujejo raznolikost, ustrezna stabilnost in
sodelovanje. Ponosni smo, da so meritve potrdile
povečano zadovoljstvo ne le pri strankah, temveč tudi
pri zaposlenih.
1

GRI GS 102-14

»

Stanje v
poslovnem
okolju in na kapitalskih
trgih je sicer negativno
vplivalo na naš dobiček,
kljub temu pa smo
z rezultati poslovanja
zadovoljni.«

V zahtevnem letu 2020 smo sledili
strateški zavezanosti k dolgoročni in
stabilni donosnosti poslovanja Skupine.
Dosegli smo 90,9 milijona evrov dobička
pred obdavčitvijo in 8,9-odstotno
dobičkonosnost kapitala. Rezultat je
sicer nižji od prvotno načrtovanega in
tistega, doseženega leto prej, vendar je
skladen z medletno objavljeno oceno.
Nanj smo pozitivno vplivali z discipliniranim prevzemanjem zavarovalnih
tveganj, povečanim obsegom poslovanja in skrbnim upravljanjem
stroškov. Doseženi rezultat so na drugi strani oblikovali stanje na finančnih
trgih (nadaljnje nižanje obrestnih prihodkov in povečanje odhodkov
zaradi dolgoročnega servisiranja naložbenih garancij), množični škodni
dogodki (neurja s točo na treh trgih in potresi na Hrvaškem) ter povečanje
zavarovalno-tehničnih rezervacij zaradi aktualnih poslovnih razmer.
Vrednost naložbenega portfelja, ki ga še naprej upravljamo konservativno,
se je povečala za 5 odstotkov na 3.496 milijonov evrov. Njegove sestave
nismo bistveno spreminjali. Z aktivnim naložbenjem smo prilagajali deleže
posameznih naložbenih razredov in s tem ohranili ustrezno razpršenost in
varnost celotnega portfelja.

Skupina z visoko bonitetno oceno »A«
Vpliv razmer na naše poslovanje smo med letom ocenjevali po različnih
scenarijih in o tem redno javno poročali. Izdelane ocene so potrdile, da sta
zavarovalni in naložbeni portfelj Skupine dovolj odporna, kapitalski položaj
pa ustrezen za uspešno spopadanje s povečanimi tveganji zaradi pandemije
covid-19. Tveganja smo celovito obvladovali in skrbno upravljali kapital, s
tem pa zagotavljali njegovo optimalno sestavo in stroškovno učinkovitost.
Našo čvrsto finančno stabilnost, kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost
poslovanja sta prepoznali tudi bonitetni agenciji S&P Global Ratings in AM
Best in nam znova podelili bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno
napovedjo. To je obenem eden od naših strateških ciljev, ki nam zagotavlja
želen konkurenčni položaj na zavarovalnih, pozavarovalnih in finančnih trgih
ter odraža finančno moč in uspešnost poslovanja Skupine.

pri zdravstvenih povečala za 11 odstotkov, pri
življenjskih in pokojninskih zavarovanjih pa smo
jo ohranili na ravni preteklega leta. Premijsko smo
rasli na večini zavarovalnih trgov. Na slovenskem
trgu je bila rast 3-odstotna in na ravni gibanja
trga, na trgih zunaj Slovenije pa 4-odstotna.
Strateško skrbimo tako za geografsko kot
produktno razpršenost skupne premije ter do
naših strank pristopamo vsekanalno. Postopno
povečujemo delež, ki ga obračunamo na trgih
zunaj Slovenije (v letu 2020 je znašal 18,2
odstotka). Ob premoženjskih krepimo delež
preostalih vrst zavarovanj, ki tvorijo našo
ponudbo (delež premoženjskih zavarovanj na
ravni Skupine se je zmanjšal na 65,5 odstotka).
Dve tretjini premije pridobimo od strank fizičnih
oseb, preostalo od pravnih oseb, ki so svoj delež
povečale za 1,4 odstotne točke. Na škodni vidik
našega poslovanja so poleg množičnih škodnih
dogodkov vplivale tudi razmere pandemije.
Skupni obseg obračunanih kosmatih škod je bil

3 odstotke manjši kot leta 2019. Ob tem velja izpostaviti naše pričakovanje,
da bomo del škod, ki niso nastale v letu 2020 zaradi manjše gospodarske
aktivnosti ali siceršnjih omejitev gibanja naših zavarovancev, izplačali v
poslovnem letu 2021. V ta namen smo oblikovali ustrezne zavarovalnotehnične rezervacije. Kombinirani količnik Skupine je znašal 91,2 odstotka
in se je nahajal v spodnjem delu območja
povprečne ciljne strateške vrednosti. V
primerjavi z letom prej je nižji za 0,3 odstotne
Zadovoljstvo
točke zaradi izboljšanja tako škodnega kot
zaposlenih
odhodkovnega količnika.

»

in strank sta v letu

Tudi s poslovanjem v dejavnosti upravljanja
2020 dosegli doslej
premoženja smo zadovoljni. Obseg lastnega
najvišjo izmerjeno
zavarovalnega portfelja smo povečali za 6
odstotkov na 2.995 milijona evrov ter obseg
raven.«
premoženja strank v vzajemnih skladih in
individualnem upravljanju za 5 odstotkov na
1.156 milijona evrov. Slednje izvaja družba
Triglav Skladi, ki upravlja tudi naložbene
portfelje strank Skupine v okviru naložbenih življenjskih zavarovanj in
kritne sklade prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj. Po prevzemu
upravljavca vzajemnih skladov ALTA smo uspešno izvedli vse integracijske
postopke in združili 110.000 strank pod enotno
blagovno znamko. Z 32,9-odstotnim deležem na
trgu slovenskih vzajemnih skladov ob koncu leta
Količnik kapitalske ustreznosti Skupine Triglav na 31. 12. 2020
smo eden vodilnih upravljavcev premoženja.

Ostajamo osredotočeni na stranke in
razvojno usmerjeni

300 %
240 %

250 %
216 %

223 %

Ciljna kapitalska
ustreznost

200 %

150 %

100 %

Dobri rezultati v zavarovalništvu in upravljanju premoženja
Obseg obračunane premije smo povečali za 4 odstotke na 1.234 milijonov
evrov in tako izpolnili načrte, čeprav so bili za večino držav v regiji značilni
padec BDP, upad zavarovalnih trgov in ostra konkurenca.
Premija je pri premoženjskih zavarovanjih dosegla 4-odstotno rast in se
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Nove razmere so prinesle dodaten zagon celoviti
digitalni preobrazbi poslovanja Skupine. Uspešno
smo se prilagodili spremenjenemu okolju in
vedenju naših strank. Med dosežki izstopata
nadgrajeno poslovanje na daljavo in dosledno
uresničevanje sprejetih ukrepov za zamejevanje
okužbe in varovanje zdravja zaposlenih, strank
in drugih deležnikov. Prenovili in uvedli smo
tudi nove produkte in asistenčne storitve,
izboljšali smo obravnavo škodnih dogodkov in
v nekatere procese uvajali umetno inteligenco.
Krepili smo digitalne prodajno-komunikacijske
in distribucijske kanale in orodja. S povečano
digitalno prisotnostjo in spodbujanjem
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uporabe spletnih in mobilnih platform smo povišali povprečno premijo na
zaposlenega, dosegli večjo stroškovno učinkovitost, ter s poenostavitvijo
postopkov izboljšali uporabniško izkušnjo strank.
Tudi v tem letu smo utrjevali lastno prodajno mrežo, ki je s 73,3 odstotka
zbrane premije naša najpomembnejša prodajna pot. Skladno z vsekanalnim
pristopom smo jo dopolnjevali z zunanjo pogodbeno prodajno mrežo, kar
je prispevalo k rasti premije na posameznih trgih. V Zavarovalnici Triglav
smo v letu 2020, skladno z začrtano geografsko
razpršitvijo poslovanja, svoje čezmejne zavarovalne
storitve ponujali že v več kot 15 državah članicah EU.
S sprejetjem Zaveze k
Dolgoročnim poslovnim partnerstvom v Grčiji in Italiji
trajnosti Skupine Triglav
smo dodali še norveški in nizozemski zavarovalni trg.
Te oblike poslovanja, ki so z vidika premijskega obsega
smo se obvezali, da s svojim
zaenkrat sicer obrobne, obravnavamo kot pomembne v
delovanjem zmanjšujemo
razvojnem pogledu.

»

negotovosti v okolju,
strankam zagotavljamo
finančno in drugo varnost
ter skrbimo za ustvarjanje
trajnostno vzdržne vrednosti
za naše lastnike in preostale
deležnike.«

Izvajanje dividendne politike

Delničarji Zavarovalnice Triglav so v letu 2020 skladno s
stališči slovenskega zavarovalnega regulatorja potrdili
predlog Uprave in Nadzornega sveta zavarovalnice,
da bilančni dobiček za leto 2019 ostane nerazporejen.
Dividendna politika je pri tem ostala nespremenjena.
Pri njenem izvajanju glede na okoliščine uravnoteženo
upoštevamo preudarno upravljanje s kapitalom
Skupine Triglav in njene finančne stabilnosti, potrebo
po reinvestiranju dobičkov v izvajanje strategije rasti in razvoja, ter
zagotavljanje privlačnih dividend delničarjem. Ob normalizaciji razmer v
našem poslovnem okolju jo bomo lahko ponovno izvajali z izplačevanjem
dividend.

Zavezani k trajnosti (ESG)
Z uresničevanjem svojega poslanstva, da ustvarjamo varnejšo prihodnost,
udejanjamo našo trajnostno usmerjenost. Ob koncu leta 2020 smo na teh
načelih sprejeli tudi formalni akt Zaveza trajnosti Skupine Triglav ter določili
smeri svojega razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju
(ESG). Obvezali smo se, da s svojim delovanjem zmanjšujemo negotovosti
v okolju, strankam zagotavljamo finančno in drugo varnost ter skrbimo
za ustvarjanje trajnostno vzdržne vrednosti za naše lastnike in preostale
deležnike. Pri oblikovanju in izvajanju zavarovalnih produktov in storitev ter
upravljanju lastnih portfeljev in premoženja strank pa upoštevamo bistvene
vidike trajnostnega poslovanja.

Leto, ki je za nami, si bomo v svetu zapomnili kot eno zahtevnejših. Razmere
pandemije so prinesle tako službene kot zasebne izzive in vplivale na vse
nas. Zahvaljujemo se našim strankam za zvestobo, delničarjem za izkazano
zaupanje, ekipi zaposlenih za predanost in trud ter vsem partnerjem za
tvorno sodelovanje.

Andrej Slapar
predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav
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2.
Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2020
 Kljub pandemiji covid-19 sta Skupina Triglav in
njena matična družba poslovali dobičkonosno in
uspešno.

2.1 Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav2
v milijonih EUR
2020

2019

2018

2020/2019

2019/2018

 Skladno s strategijo Skupine Triglav smo dejavno
in sistematično izvajali strateške razvojne
aktivnosti.

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija

1.233,8

1.184,2

1.068,4

104

111

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

1.066,8

1.027,6

951,8

104

108

Obračunani kosmati zneski škod

697,4

716,7

679,6

97

105

Čisti odhodki za škode

683,6

684,1

626,6

100

109

Kosmati obratovalni stroški

306,7

305,3

288,8

100

106

 Skupina je finančno čvrsta, njena kapitalska
ustreznost se giblje v ciljnem razponu, bonitetna
ocena »A« ima stabilno srednjeročno napoved.

Poslovni izid pred obdavčitvijo

90,9

100,9

97,5

90

104

Čisti poslovni izid

73,7

83,9

80,8

88

104

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

73,5

83,7

80,7

88

104

91,2 %

91,5 %

91,8 %

100

100

3.033,2

2.878,9

2.713,1

105

106

Kapital na zadnji dan leta

870,2

792,0

746,9

110

106

Kapital lastnikov obvladujoče družbe na zadnji dan leta

867,6

789,5

744,6

110

106

Čista dobičkonosnost kapitala

8,9 %

10,9 %

10,8 %

81

101

Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe

8,9 %

10,9 %

10,8 %

81

101

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

38,16

34,73

32,75

110

106

3,24

3,69

3,56

88

104

5.316

5.281

5.166

101

102

2020

2019

2018

2020/2019

2019/2018

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija

719,3

702,1

660,2

102

106

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

583,9

573,6

551,9

102

104

Obračunani kosmati zneski škod

408,3

425,2

421,0

96

101

Čisti odhodki za škode

375,3

376,8

359,9

100

105

Kosmati obratovalni stroški

180,0

180,5

174,4

100

103

Poslovni izid pred obdavčitvijo

71,1

84,6

78,5

84

108

Čisti poslovni izid

58,0

70,6

65,5

82

108

86,1 %

85,6 %

86,1 %

101

99

2.199,0

2.149,0

2.061,4

102

104

 Skupina Triglav je vodilna v regiji Adria, kjer
je povečala tržni delež, in na slovenskem
zavarovalnem trgu.
 Rast premije je dosegla na večini zavarovalnih
trgov ter povečala vrednost premoženja v
upravljanju.

Kombinirani količnik
Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

Čisti dobiček na delnico (v EUR)
Število zaposlenih na zadnji dan leta

Indeks

2.2 Ključni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav3
v milijonih EUR

Izračun kazalnikov
in izbrani strokovni
izrazi so obrazloženi
v slovarju v prilogi
Letnega poročila.
Glej stran 314.

Kombinirani količnik
Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

Indeks

Kapital na zadnji dan leta

644,0

580,5

560,1

111

104

Čista dobičkonosnost kapitala

9,5 %

12,4 %

11,6 %

77

107

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

28,33

25,53

24,64

111

104

2,55

3,11

2,88

82

108

2.244

2.253

2.290

100

98

Čisti dobiček na delnico (v EUR)
Število zaposlenih na zadnji dan leta

2

GRI GS 102-7 | 3 GRI GS 102-7
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2.3 Drugi ekonomski ter okoljski, družbeni in upravljavski (ESG) vidiki poslovanja Skupine Triglav
2020

2019

2018

Indeks
2020/2019

2019/2018

1. Okoljski vidiki
Ogljični odtis (v tonah ekvivalenta CO2)*

6.339

7.877

9.486

80

83

2,02

2,31

2,39

87

97

6.904

7.550

8.602

91

88

Delež porabe električne energije iz obnovljivih virov (v %)

4,1

1,4

4,0

297

35

Ločeno zbiranje odpadkov (delež vključenih zaposlenih v Zavarovalnici Triglav v %)

94

94

94

100

100

21,9

30,2

30,2

72

100

4

2

2

200

100

Ogljični odtis na zaposlenega (v tonah ekvivalenta CO2)
Poraba električne energije (v MWh)*/**

Povprečna dnevna poraba pisarniškega papirja na zaposlenega
Število zavarovanj, ki spodbujajo okoljsko odgovornost
2. Družbeni vidiki
Zadovoljstvo zaposlenih (ORVI)

3,99

3,88

3,87

103

100

44,05

44,06

43,96

100

100

Delež žensk med zaposlenimi (v %)

53,5

53,5

52,2

100

102

Delež žensk na 1. in 2. menedžerski ravni pod Upravo (v %)

42,1

43,5

42,2

97

103

Fluktuacija zaposlenih (število odhodov zaposlenih/povprečno število zaposlenih; v %)

11,7

14,4

12,1

81

119

24

31

21

77

146

Delež izgubljenih ur zaradi nesreč pri delu – LTIR (število nesreč pri delu/število ur vseh zaposlenih*200.000)

0,21

0,38

0,27

56

143

Zadovoljstvo strank Zavarovalnice Triglav (NPS)***

67,1

60,6

58,9

111

103

20

18

19

111

95
100

Povprečna starost zaposlenih

Povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega

Število zavarovanj (produktov, storitev), ki jih je mogoče skleniti po spletu
Število zavarovalnih produktov, s katerimi spodbujamo preventivno ravnanje
Število dobaviteljev, preverjenih po merilih ESG
Naložbe v družbeno skupnost (preventiva, donacije, sponzorstva) (v milijonih EUR)

62

62

62

100

311

140

0

222

0

7,8

7,3

6,3

108

115

33,3/0/45,8

33,3/11,1/46,9

40,0/11,1/47,2

3. Upravljavski vidiki
Delež žensk v Upravi/Nadzornem svetu/1. menedžerski ravni pod Upravo (v %)
Povprečna starost članov Uprave Zavarovalnice Triglav

48

46,7

45,8

102

102

100

100

100

100

100

Razmerje plača predsednika Uprave/povprečna plača zaposlenega (x-kratnik)****

5

5

5

100

100

Obdobje opravljanja funkcije sedanjega predsednika Uprave (v letih)

7

6

5

117

120

109

138

Neodvisnost članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, predstavnikov delničarjev (% članov)

Sprejete politike: politika enakih možnosti, protikorupcijska politika, zaščita zaposlenih/politika zaščite žvižgačev
Prakse poštenega ravnanja (število raziskanih primerov prevar)*****
Mednarodno priznana revizijska družba (t. i. Big 4)
Obdobje sodelovanja z obstoječim revizorjem (v letih)

DA

DA

DA

1.134

1.040

752

DA

DA

DA

2

1

DA

DA

DA

Ustvarjena ekonomska vrednost (v milijonih EUR)

1.274,9

1.292,4

1.107,7

99

117

Distribuirana ekonomska vrednost (v milijonih EUR)

1.179,2

1.245,6

1.069,3

95

116

95,7

46,8

38,3

204

122

Stiki z investitorji ob objavi rezultatov

Zadržana ekonomska vrednost (v milijonih EUR)

*

V letu 2020 je za Zavarovalnico
Triglav spremenjen zajem
podatkov električne energije,
zato so prilagojeni tudi podatki
za leti 2019 in 2018.

**

V letih 2020 in 2019 so bili
zbrani podatki za ključne
družbe v Skupini Triglav
(vse zavarovalne družbe, Triglav
Skladi in Triglav, pokojninska
družba), v letu 2018 le za
Zavarovalnico Triglav.

***

NPS prikazuje delež
promotorjev, ki bi zavarovalnico
priporočili znancem,
prijateljem… na podlagi
izkušnje.

**** ZPPOGD določa, da se osnovno
plačilo predsednika Uprave
določi v razmerju s povprečno
bruto plačo v družbah v Skupini
v preteklem poslovnem letu,
ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in
katerih podatki so vključeni v
konsolidirano letno poročilo.

200

***** V letih 2020 in 2019 so
bili zbrani podatki za vse
zavarovalne družbe in Triglav
Sklade, v letu 2018 le za
Zavarovalnico Triglav.

Kontakt za vprašanja o vsebini pričujočega poročila:4 Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Tomaž Žust, direktor službe za strateško načrtovanje in kontroling | Telefon: ++386 (1) 47 47 449 | Faks: ++386 (1) 23 16 456 | Elektronski naslov: tomaz.zust@triglav.si
4

GRI GS 102-53, GS 102-1, GS 102-3
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2.4 Pomembnejši dogodki v letu 2020

Potrjena visoka bonitetna ocena
»A«:
Bonitetni agenciji S&P
Global Ratings in AM Best sta
Skupini Triglav znova potrdili
bonitetno oceno »A« s stabilno
srednjeročno napovedjo.
Podrobneje v točki 6.6 Bonitetna
ocena Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav.

Pandemija covid-19:
Skupina Triglav je v razmerah pandemije
covid-19 svoje storitve neprekinjeno
zagotavljala strankam. Pri tem je delovala
v skladu s sprejetimi ukrepi za zamejevanje
okužbe in varovanje zdravja zaposlenih,
strank in drugih deležnikov. V negotovem
in volatilnem poslovnem okolju je redno
ocenjevala vplive na poslovanje glede na
različne, najbolj verjetne scenarije. Ocenjujemo,
da sta zavarovalni in naložbeni portfelj Skupine
Triglav dovolj odporna ter kapitalska pozicija
ustrezna, da se lahko še naprej uspešno sooča s
povečanimi tveganji zaradi pandemije.

Spremembe v Upravi in Nadzornem svetu
Zavarovalnice Triglav:
Skupščina delničarjev je Igorja Stebernaka
ponovno imenovala za člana Nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev. Nataša
Damjanovič je zaradi zavez, povezanih z
njeno novo zaposlitvijo, podala odstopno
izjavo s funkcije članice Nadzornega
sveta. Nadzorni svet je za predsednika
imenoval Andreja Andoljška, dosedanjega
podpredsednika Nadzornega sveta.
Podrobneje v točki 5.3.3 Nadzorni svet.
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Uspešno poslovanje:
Kljub zahtevnim razmeram, ki jih je
povzročila pandemija, je Skupina Triglav
poslovala dobičkonosno in uspešno.
Ohranila je nespremenjeno strategijo,
tržni položaj in delovanje v svojih dveh
dejavnostih. Rast premije je dosegla na
večini zavarovalnih trgov in v segmentu
zdravstvenih in premoženjskih zavarovanj.
Na doseženi dobiček je ob pandemiji
vplivalo stanje na svetovnih finančnih
trgih ter povečanje rezervacij zaradi
aktualnih pogojev poslovanja.

Množični škodni dogodki:
Neurja s točo in potresa
na Hrvaškem so povzročili
za 31,1 milijona evrov
škod. Podrobneje v
točki 7.2 Vpliv okolja
na poslovanje Skupine
Triglav.

Izplačilo dividend:
Delničarji so na junijski skupščini
skladno s stališčem regulatorja
slovenskega zavarovalnega sektorja
sprejeli predlagani sklep Uprave in
Nadzornega sveta Zavarovalnice
Triglav, da bilančni dobiček za
leto 2019 ostane nerazporejen.
Dividendna politika družbe ostaja
nespremenjena. Podrobneje v točki
6.4 Dividende in dividendna politika.
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2.5 Poslovanje Skupine Triglav v razmerah pandemije covid-19
Jožica Jakšič,
sodelavka za prodajo zavarovanj,
Zavarovalnica Triglav

slabitve finančnih naložb (več v točkah 3.5, 3.6 in 4.3
računovodskega dela Letnega poročila).

V letu 2020 so posledice pandemije covid-19
vplivale tudi na poslovanje Skupine Triglav.
V večini držav, kjer poslujemo, je bil namreč
izkazan upad zavarovalnih trgov (izjemi sta
slovenski in srbski zavarovalni trg) in padec
gospodarske aktivnosti. Pandemija pa je
vplivala tudi na visoko volatilnost finančnih
trgov (več v točkah 7.1 Splošno gospodarsko
okolje v svetu in v Sloveniji; 7.2 Vpliv okolja
na poslovanje Skupine Triglav).
Neprekinjeno poslovanje smo zagotovili
predvsem z učinkovitim ukrepanjem za
preprečevanje okužb in varovanje zdravja
zaposlenih, strank in drugih deležnikov
ter s prilagojeno organiziranostjo (več v
točki 12.4.3 Zagotavljanje varnega dela
v času pandemije). Za široko dostopnost
in razpoložljivost naših storitev smo
sprejeli raznolike ukrepe ter strankam
omogočili spremenjene načine poslovanja.

Vsekanalno smo objavljali javne pozive in
navodila za ravnanje v razmerah pandemije in
ob množičnih škodah. Pandemija je pospešila
uvajanje že načrtovanih novosti, s čimer
smo občutno okrepili digitalne prodajnokomunikacijske in distribucijske kanale ter
orodja (več v točki 11.1 Celoviti odnosi s
strankami).
Pandemija je vplivala tudi na manjše
povpraševanje in upad zavarovalne premije
nekaterih zavarovalnih vrst Skupine Triglav (več
v točki 7.5 Obračunana kosmata zavarovalna,
sozavarovalna in pozavarovalna premija),
nižjo rast kosmatih zneskov škod zaradi nižje
gospodarske aktivnosti in manjše mobilnosti
prebivalstva zaradi omejitvenih ukrepov
širjenja epidemije (več v točki 7.6 Kosmati
zneski škod) ter na znižanje nekaterih vrst
obratovalnih stroškov (več v točki 7.7 Kosmati
obratovalni stroški). Oblikovali smo dodatne
rezervacije za bonuse in popuste ter druge
zavarovalno-tehnične rezervacije (več v točki
7.8 Izravnavanje nevarnosti) in izvedli nekatere

Zaradi močno spremenjenih pogojev poslovanja smo
dodatno preverjali ustreznost računovodskih usmeritev,
ocen in predpostavk za leto 2020 ter ocenili vpliv sprememb
na finančni položaj, denarne tokove in poslovni izid (več v
točki 2.5 Vpliv epidemije covid-19 na sestavo računovodskih
izkazov v računovodskem delu Letnega poročila).
V negotovem in volatilnem poslovnem okolju smo prav
tako redno ocenjevali tveganja in vplive na poslovanje po
različnih, najbolj verjetnih scenarijih. Kot najpomembnejša
tveganja ocenjujemo predvsem tržna in kreditna. V okviru
tržnih tveganj je v ospredju obrestno tveganje ter sprememba
kreditnih pribitkov. Pri kreditnih tveganjih bomo še naprej
posebno pozorno spremljali plačilno disciplino terjatev in
kreditno kakovost pomembnejših partnerjev (več v poglavju
Upravljanje tveganj v točki 2.9. Prihodnja tveganja kot
posledica pandemije). Ocenjujemo, da sta zavarovalni in
naložbeni portfelj Skupine Triglav dovolj odporna ter da je
kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko še naprej uspešno
soočamo s povečanimi tveganji zaradi pandemije covid-19.
Kljub zahtevnim pogojem poslovanja in neugodnim
razmeram na finančnih trgih ocenjujemo, da je Skupina
Triglav v letu 2020 poslovala dobro in skrbno sledila
začrtanim strateškim usmeritvam in ciljem.
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2.6 Finančni koledar 2021
Koledar finančnih objav za leto 2021
Datum objave*

Vrsta objave

Tiho obdobje**

Torek,
2. 3. 2021

Prva informacija o poslovanju
v letu 2020

od torka,
9. 2. 2021

Sreda,
31. 3. 2021

Revidirano letno poročilo
za leto 2020

od srede,
17. 3. 2021

Četrtek,
22. 4. 2021

Sklic skupščine delničarjev, ki odloča
o delitvi bilančnega dobička

Torek,
18. 5. 2021

Informacija o trimesečnem
poslovanju v 2021

Torek,
25. 5. 2021

Skupščina delničarjev in objava
sklepov skupščine

Torek,
17. 8. 2021

Polletno poročilo o poslovanju
v letu 2021

od torka,
3. 8. 2021

Sreda,
17. 11. 2021

Informacija o devetmesečnem
poslovanju v letu 2021

od srede,
3. 11. 2021

od torka,
4. 5. 2021

Javnost obveščamo o finančnem koledarju in spremembah datumov objav
v informacijskem sistemu SEOnet (www.seonet.ljse.si) na spletni strani
Ljubljanske borze ter na spletni strani Zavarovalnice Triglav (www.triglav.eu).

* Navedeni so predvideni datumi, ki lahko odstopajo od dejanskih datumov objav.
** Tiha obdobja so obdobja pred objavo podatkov o poslovanju. V teh obdobjih Zavarovalnica Triglav javnosti ne
daje informacij o poslovanju.
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2.7 Dejavnosti, trgi in položaj Skupine Triglav5
Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-finančna
skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih
v jugovzhodni Evropi. Poslujemo na sedmih trgih
v šestih državah, kjer delujejo članice Skupine, ter
v širšem mednarodnem okolju prek partnerskega
povezovanja s tujimi družbami za zavarovalno
posredovanje, zastopanje in pozavarovanje.

Slovenija
1. mesto
36,5 %
tržni delež

Srbija
5. mesto

+3 %
obračunane premije*

6,9 %
tržni delež**

89,6 %
kombinirani količnik

+5 %
obračunane premije*

Hrvaška
8. mesto

92,0 %
kombinirani količnik

5,2 %
tržni delež

Strateški dejavnosti
Zavarovalništvo
Premoženje
Življenje

+11 %
obračunane premije*

Pokojnine
Zdravje

108,6 %
kombinirani količnik

Pozavarovanje

Upravljanje
premoženja
Lastni zavarovalni portfelj
(kritno premoženje in
kritni skladi)
Vzajemni skladi in individualno
upravljanje premoženja
Pokojninski skladi

Bosna in Hercegovina
3. mesto
9,0 %
tržni delež***
+9 %
obračunane premije*
95,1 %
kombinirani količnik

Črna gora
1. mesto
38,7 %
tržni delež
-1 %
obračunane premije*
82,1 %
kombinirani količnik

*
Podatek prikazuje rast obračunane kosmate zavarovalne premije Skupine Triglav na posameznem trgu.
** Podatki za obdobje 1–9 2020
*** Podatki za obdobje 1–6 2020

Severna Makedonija
1. mesto
12,9 %
tržni delež
-12 %
obračunane premije*
103,8 %
kombinirani količnik

5

GRI GS 102-2, GS 102-4, GS 102-6

15

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020 | Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav v letu 2020

2.7.1 Poslovni model Skupine Triglav

Strateški dejavnosti

Viri, s katerimi ustvarjamo vrednost

Zavarovalništvo

Finančni viri
 870 mio EUR – celotna vrednost
kapitala
 1.234 mio EUR obračunane kosmate
zavarovalne premije
 3.496 mio EUR vseh finančnih
naložb







Premoženje
Življenje
Pokojnine
Zdravje
Pozavarovanje

Upravljanje
premoženja
 Lastni zavarovalni
portfelj
 Vzajemni skladi
in individualno
upravljanje
premoženja
 Pokojninski skladi

Kadrovski in intelektualni viri
 5.316 visokostrokovno
usposobljenih zaposlenih v regiji
Adria
 Razvejana lastna prodajna mreža
ter 1.407 pogodbenih partnerjev v
regiji Adria
 Vsekanalni prodajni pristop in
digitalno poslovanje
 Močna in ugledna blagovna znamka

Družbeni viri
 3,4 mio EUR preventivnih vlaganj
in 3,8 mio EUR sponzorstev v regiji
Adria
 Partnerstva v družbenem okolju in
lokalnih skupnostih

Naravni viri
 Skrb za okolje v delovnih procesih
 Okoljsko ozaveščanje širše javnosti

Ključne strateške usmeritve

Dolgoročna
stabilna donosnost
poslovanja
in povečevanje
vrednosti
Skupine Triglav

Osredotočenost
na stranko
in razvoj povezanih
storitev

Sprememba
organizacijske
kulture v
sodelovalno in
agilno

Ustvarjena vrednost za deležnike in vplivi

Delničarji / vlagatelji
 Delnica v Prvi kotaciji Ljubljanske borze
 Čista dobičkonosnost kapitala/ROE: 8,9 %
 Bilančni dobiček za 2019 nerazdeljen
 Čisti poslovni izid: 73,7 mio EUR
 Bonitetna ocena »A« s stabilno srednjeročno napovedjo
Stranke / zavarovanci
 Ocena zadovoljstva z Zavarovalnico Triglav po metodologiji
NPS: 67,1
 697 mio EUR izplačanih kosmatih zneskov škod
 1.156 mio EUR sredstev v vzajemnih skladih in individualnem
upravljanju premoženja
 56.000 uporabnikov aplikacije DRAJV
 39.000 uporabnikov spletne poslovalnice i.triglav
 417.032 telefonskih pogovorov v klicnih centrih in 178.651
odgovorjenih elektronskih sporočil v Zavarovalnici Triglav
Zaposleni
 Zadovoljstvo zaposlenih (ORVI): 3,99
 1,5 mio EUR naložb v izobraževanje zaposlenih
 58,8 % delež zelo zavzetih zaposlenih
 24 izobraževalnih ur na zaposlenega
Družbeni vplivi
 17,2 mio EUR plačanih davkov od dobička
 1.300 motoristov in motociklistov na delavnicah s
preventivno vsebino v sedmih letih
 117 prikazovalnikov hitrosti in svetlobnih signalizacijskih
sistemov na nevarnih cestnih in železniških odsekih
 401.000 EUR za podporo 101 mladega talenta v osmih letih
Okoljski vplivi
 9 % nižja poraba električne energije in 20 % nižji ogljični odtis
 94 % zaposlenih, vključenih v ločeno zbiranje odpadkov v
Zavarovalnici Triglav
 22 električnih vozil in 12 električnih skirojev v Zavarovalnici
Triglav

Dinamični izzivi v okolju:
 Konkurenca
 Nove potrebe strank

 Tehnološki razvoj
 Finančni in makroekonomski dejavniki

 Razvoj regulatornih okvirov
 Okoljske spremembe

 Demografske in družbene spremembe
 Gospodarski in politični dejavniki

Učinkovito
korporativno upravljanje
Več v poglavju Izjava o
upravljanju

Celovito
upravljanje tveganj
Več v poglavju
Upravljanje tveganj

Zavzeti in visoko
usposobljeni zaposleni
Več v poglavju Odgovoren
odnos do zaposlenih

Ozaveščanje uporabnikov
o tveganem ravnanju in
finančni pismenosti ter
preventivne aktivnosti
Več v poglavju Odgovoren
odnos do potrošnikov

Okoljsko odgovorno
ravnanje in poslovanje
Več v poglavju Okoljski
vidiki
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2.7.2. Zavarovalništvo
Zavarovalništvo je najobsežnejša strateška dejavnost Skupine Triglav.
Izvajamo premoženjska, zdravstvena, življenjska in pokojninska zavarovanja
ter pozavarovalno dejavnost.
Zavarovalniški del Skupine Triglav sestavljajo:
 v Sloveniji Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica,
d.d., Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., in Triglav, pokojninska družba, d.d.,
 zunaj Slovenije osem zavarovalnic na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Bosni
in Hercegovini ter Severni Makedoniji.
Položaj med zavarovalnicami v regiji
Skupina Triglav je v letu 2019 okrepila tržni položaj v regiji Adria (Slovenija,
Hrvaška, Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina in Severna Makedonija),
kjer je njen tržni delež ob koncu leta dosegel 20,4 odstotka. S tem je utrdila
svoj vodilni položaj na tem območju.
Tržni delež zavarovalnic v regiji Adria v letih 2019 in 2018 (v odstotkih)*

Največje zavarovalnice v jugovzhodni Evropi po zbrani zavarovalni premiji v letu 2019 (v milijonih evrov)
19,9 %
20,4 %

Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

8,9 %
9,0 %

Croatia Osiguranje

Skupina Croatia

8,6 %
8,0 %

Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica

6,8 %
7,1 %

VIG

6,1 %
6,1 %

Vzajemna

5,9 %
6,0 %

Grawe

3,6 %
3,6 %

Allianz

3,3 %
3,6 %

Modra zavarovalnica
* Podatki za leto 2020 še niso
na razpolago.

2,7 %
2,2 %

368.5
330.8
309.7

Allianz - Tiriac Asigurari

286.7

Omniasig VIG

273.4

Euroins Romania Asigurare Reasigurare

267.6

Dunav Osiguranje

3,8 %
3,7 %

Uniqa

400.3

Adriatic Slovenica

4,7 %
4,6 %

Dunav

428.7

City Insurance

Zavarovalna Skupina Sava

Agram

692.2

Zavarovalnica Sava

13,6 %
13,4 %

Generali

Matična družba, Zavarovalnica Triglav, je bila tudi v letu 2019
na vodilnem mestu med zavarovalnicami v jugovzhodni Evropi
(Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Črna gora, Hrvaška,
Kosovo, Moldavija, Romunija, Severna Makedonija, Srbija in
Slovenija). Po raziskavi agencije SeeNews se je med
100 največjih zavarovalnic v jugovzhodni Evropi po višini
obračunane kosmate zavarovalne premije uvrstilo 8 zavarovalnic
Skupine Triglav (prvič je med njimi Triglav, pokojninska družba)
in 14 slovenskih zavarovalnic (med največjimi petimi so tri
slovenske). Drugouvrščena je ostala Zavarovalnica Sava, na tretje
mesto pa se je uvrstila romunska zavarovalnica City Insurance
(leto prej Croatia Osiguranje). Tri najviše uvrščene zavarovalnice
so dosegle rast zavarovalne premije in dobička. Med prvimi
stotimi zavarovalnicami je Zavarovalnica Triglav v letu 2019
ponovno dosegla največji dobiček.

242.3

Groupama Asigurari

227.6

Generali Osiguranje Srbija

197.0

Allianz Hrvatska

183.0

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica
2018

Vir: Izračun Zavarovalnice Triglav na podlagi podatkov nacionalnih agencij
za zavarovalni nadzor in zavarovalnih združenj

2019

177.4

NN Asigurari de Viata

172.7
Vir: SeeNews 2020
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2.7.3. Upravljanje premoženja
Dejavnost upravljanja premoženja v Skupini
Triglav izvajajo Zavarovalnica Triglav, življenjske
zavarovalnice in pokojninske družbe ter Triglav
Skladi, d.o.o., Triglav, Upravljanje nepremičnin,
d.o.o., in Trigal, d.o.o. Ta dejavnost obsega
varčevanje prek zavarovalnih storitev Skupine in
vlaganje v naše vzajemne, pokojninske sklade in
sklade zasebnega kapitala.

Družbe v Skupini Triglav, ki izvajajo strateški dejavnosti Skupine oziroma te dejavnosti podpirajo
Zavarovalništvo

2.7.4. Sestava Skupine Triglav
Skupino Triglav je 31. 12. 2020 sestavljalo
43 družb. Poleg matične družbe je obsegala še
28 odvisnih in 14 pridruženih družb.

Slovenija

Hrvaška

Srbija

Črna gora
Bosna in
Hercegovina
Severna
Makedonija






Zavarovalnica Triglav, d.d.
Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Triglav, pokojninska družba, d.d.

Upravljanje premoženja

Drugo

 Triglav Skladi, d.o.o.
 Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o.
 Trigal, d.o.o.








Triglav INT, d.d.
Triglav Svetovanje, d.o.o.
Triglav Avtoservis, d.o.o.
Triglavko, d.o.o.
ZTSR, d.o.o.
Alifenet, d.o.o.

 Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb

 Triglav Savjetovanje, d.o.o.

 Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd

 Triglav Savetovanje, d.o.o.

 Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica
 Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica

 Lovćen auto, d.o.o.

 Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo
 Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka

 PROF-IN, d.o.o.
 Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim
penzijskim fondom, a.d., Banja Luka

 Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje
 Triglav Osiguruvanje Život, a.d., Skopje

 Triglav penzisko društvo, a.d., Skopje

 Triglav Savjetovanje, d.o.o.
 Autocentar BH, d.o.o.
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Spremembe v sestavi Skupine Triglav v letu 20206

¢ Hrvaški regulator (HANFA) je Skupini
Triglav zavrnil izdajo soglasja za pridobitev
večinskega deleža v hrvaški pokojninski
zavarovalnici Raiffeisen mirovinsko
osiguravajuče društvo. Pridobitev deleža je
bil eden od odložnih pogojev za veljavnost
pogodbe, ki jo je aprila 2018 sklenila
družba Triglav INT, d.d., s prodajalcem
Raiffeisen Bank Austria, d.d., Zagreb.

¢ Družba Triglav INT, d.d., je od
neobvladujočih lastnikov odkupila skupno
0,38-odstotni delež v družbi Triglav
Osiguruvanje, a.d., Skopje. Z nakupom
v vrednosti 3.016.812 makedonskih
denarjev oz. 48.951 evrov je pridobila njen
80,83-odstotni lastniški delež.

¢ Družba Lovćen Osiguranje, a.d.,
je dvakrat (23. 4. in 28. 9. 2020)
dokapitalizirala svojo odvisno družbo
Lovćen auto, d.o.o., in obdržala
100-odstotni lastniški delež. Skupni
denarni vložek je znašal 700.000 evrov.

¢ Družba Triglav INT, d.d., je z
dokapitalizacijo, izvedeno 16. 6. 2020, prav
tako obdržala svoj 100-odstotni lastniški
delež v odvisni družbi Triglav Osiguranje,
a.d., Banja Luka. Denarni vložek je
obsegal 3.912.000 konvertibilnih mark oz.
2.000.174 evrov.

¢ Družba ZTSR, d.o.o., v kateri imata

dokapitalizirala skupaj obvladovano
družbo ZTSR, d.o.o., in s tem v njej
obdržala 50,0-odstotni lastniški delež.
Prvo dokapitalizacijo je izvedla 12. 3. 2020
z denarnim vložkom v višini 13,5 milijona
evrov, drugo pa 22. 10. 2020 z vložkom v
višini 1,4 milijona evrov.

7. 2020 prejela odločbo Komisije za trg
kapitala. Na njeni podlagi so, skladno
s skupščinskim sklepom, obstoječi dve
seriji delnic Lovćen Osiguranja zamenjali
z izdajo nove serije 1.828.634 delnic z
oznako LOVH po nominalni vrednosti 5,72
evra. Z izvedeno homogenizacijo delnic
se je kapitalski delež družbe Triglav INT,
d.d., povečal s 96,59 na 99,07 odstotka.
Spremembe statuta, ki so posledica
homogenizacije delnic, so bile v sodni
register vpisane 30. 9. 2020.

¢ Družba Triglav, Upravljanje nepremičnin,
d.d., se je 5. 10. 2020 preoblikovala v
družbo z omejeno odgovornostjo.

¢ Zavarovalnica Triglav je 29. 12. 2020 s

Zavarovalnica Triglav, d.d., in Sava Re, d.d.,
vsaka 50-odstotni lastniški delež, je 19. 3.
2020 zaključila (leto prej začeti) postopek
nakupa izvajalca zdravstvenih storitev
Diagnostični center Bled, d.o.o.

¢ Zavarovalnica Triglav je dvakrat

¢ Družba Lovćen Osiguranje, a.d., je 15.

pretvorbo posojila v višini 73.202 evra v
kapitalski delež pridobila 23,58–odstotni
delež v družbi Alifenet, d.o.o.

¢ V tretjem četrtletju leta 2020 sta
družbi Triglav Svetovanje, d.o.o., in Triglav
Osiguranje, d.d., Zagreb, v sorazmernih
lastniških deležih dokapitalizirali odvisno
družbo Triglav Savjetovanje, d.o.o., Zagreb.
Z dokapitalizacijo v višini 570.000 hrvaških
kun oz. 76.249 evrov sta družbi obdržali
51- oziroma 49-odstotni delež.

¢ Družba Hotel Grad Podvin, d.o.o., je
bila v letu 2020 pripojena družbi Triglav
Upravljanje nepremičnin, d.o.o.

Podrobneje o spremembah v Skupini poročamo v točki 2.12 računovodskega poročila.
6
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Shematski prikaz odvisnih in pridruženih družb v Skupini Triglav in delež v kapitalu na 31. 12. 2020
100,00 %

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper

100,00 %

Triglav, pokojninska družba, d.d., Ljubljana

100,00 %

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana

34,00 %

Društvo za upravljanje EDPF, a.d., Banja Luka
51,00 %
49,00 %

Triglav Savjetovanje, d.o.o., Zagreb

51,00 %
100,00 %

Triglav Svetovanje, d.o.o., Domžale

49,00 %

Triglav Savetovanje, d.o.o., Beograd

51,00 %
49,00 %
100,00 %
97,78 %
100,00 %
100,00 %

Triglav INT, d.d., Ljubljana

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo

Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd

100,00 %

Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka

99,07 %

Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica

Triglav Avtoservis, d.o.o., Ljubljana

100,00 %

Triglav penzisko društvo, a.d., Skopje

67,50 %

100,00 %

49,90 %
100,00 %

Lastnik deleža
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Odvisna družba
Dve ali več odvisnih družb
Delež v kapitalu

Triglav Skladi, d.o.o., Ljubljana

Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o., Ljubljana

TRIGAL, upravljanje naložb in svetovalne storitve, d.o.o., Ljubljana

Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje

Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica

100,00 %

Lovćen auto, d.o.o., Podgorica

20,00 %

Triglavko, d.o.o., Ljubljana

39,07 %

Nama, d.d., Ljubljana

23,58 %

Triglav Osiguruvanje Život, a.d., Skopje

PROF-IN, d.o.o., Sarajevo

100,00 %

Triglav upravljanje nekretninama, d.o.o., Zagreb

100,00 %

Triglav upravljanje nekretninama, d.o.o., Podgorica

100,00 %

HGP Rest investicije, d.o.o., Ljubljana

100,00 %

Ljubljanica, finančne storitve, d.o.o., Ljubljana

Zavod Vse bo v redu, Ljubljana

38,47 %

50,00 %

62,54 %

Sarajevostan, d.o.o., Sarajevo

100,00 %

80,00 %
100,00 %

Autocentar BH, d.o.o., Sarajevo

Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb

99,88 %

80,83 %

93,02 %

Triglav Savjetovanje, d.o.o., Sarajevo

ZTSR, dejavnost holdingov, d.o.o., Ljubljana
Alifenet, d.o.o., Ljubljana

100,00 %

Diagnostični center Bled, d.o.o., Bled

100,00 %

MTC Fontana, d.o.o., Maribor

100,00 %

Medi Cons kardiologija, d.o.o., Novo mesto

100,00 %

Gastromedica, d.o.o., Murska Sobota

100,00 %

Internistična GE ambulanta, d.o.o., Nova Gorica

100,00 %

Cardial, d.o.o., Ljubljana

100,00 %

DC Naložbe, d.o.o., Bled
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2.8 Predstavitev vodstva Zavarovalnice Triglav
Ob koncu leta 2020
so Upravo
Zavarovalnice Triglav
sestavljali:

Andrej Slapar
predsednik
Prvo imenovanje
in zaključek mandata:
2013–2024
Zaposlen v
Skupini Triglav od: 1997

Tadej Čoroli
član
Prvo imenovanje
in zaključek mandata:
2014–2024
Zaposlen v
Skupini Triglav od: 2001

David Benedek
član
Prvo imenovanje
in zaključek mandata:
2019–2024
Zaposlen v
Skupini Triglav od: 2014,
s prekinitvijo
1. 4. 2018–28. 2. 2019

Uroš Ivanc
član
Prvo imenovanje
in zaključek mandata:
2014–2024
Zaposlen v
Skupini Triglav od: 2001

Barbara Smolnikar
članica
Prvo imenovanje
in zaključek mandata:
2017–2022
Zaposlena v
Skupini Triglav od: 2017

Marica Makoter
članica
Prvo imenovanje
in zaključek mandata:
2011–2021
Zaposlena v
Skupini Triglav
od: 2001

21

22

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020 | Poročilo Nadzornega sveta

3.
Poročilo Nadzornega sveta

Poročilo Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.,
o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020
in
Mnenje Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.,
k Letnemu poročilu Službe notranje revizije
pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju
za leto 2020

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., je v letu 2020 zagotavljal odgovoren
in kakovosten nadzor poslovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav.
Obravnaval je različne vidike njunega poslovanja in razvoja ter v zvezi s tem
sprejemal ustrezne odločitve in spremljal njihovo uresničevanje. Posamezne teme
so že prej obravnavale komisije Nadzornega sveta, na podlagi njihovih ugotovitev in
predlogov ter skrbne presoje pa je Nadzorni svet sprejel ustrezne odločitve. Nadzorni
svet je spremljal uresničevanje in uspešnost izvajanja strategije Skupine Triglav.
Nadzorni svet je svoje delo opravljal skladno s pooblastili in pristojnostmi,
določenimi z zakonskimi predpisi, Statutom in Poslovnikom o delu Nadzornega sveta.

Andrej Andoljšek
predsednik

Milan Tomaževič
namestnik predsednika

Žiga Škerjanec
član

Mario Gobbo
član

Igor Stebernak
član

Peter Celar
član, predstavnik delavcev

Branko Gorjan
član, predstavnik delavcev

Igor Zupan
član, predstavnik delavcev
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3.1 Uvod
Nadzorni svet podaja Poročilo o preveritvi Letnega
poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav,
d.d., za leto 2020 (v nadaljevanju: Poročilo)
in Mnenje k letnemu poročilu o notranjem
revidiranju za leto 2020 na podlagi določila 282.
člena Zakona o gospodarskih družbah in prvega
odstavka 69. člena Zakona o zavarovalništvu.
Ugotovitve temeljijo na nadziranju poslovanja
Zavarovalnice Triglav, d.d. (v nadaljevanju tudi:
Zavarovalnica, obvladujoča družba, matična
družba ali družba), v letu 2020, na preveritvi
revidiranega Letnega poročila Skupine Triglav
in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020 (v
nadaljevanju tudi: Letno poročilo) ter poročilu
nosilca aktuarske funkcije za premoženjska
zavarovanja in nosilca aktuarske funkcije za
osebna zavarovanja za leto 2020.
Sestavni del Poročila je tudi mnenje Nadzornega
sveta o delovanju Službe notranje revizije v
letu 2020 in Letnem poročilu Službe notranje
revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., o notranjem
revidiranju za leto 2020.

3.2 Splošni podatki
Nadzorni svet in komisije Nadzornega sveta
v letu 2020
Sestava Nadzornega sveta v letu 2020 je opisana
v poglavju 5. Izjava o upravljanju (Nadzorni svet)
poslovnega dela Letnega poročila. V letu 2020 se
je sestal na devetih sejah in je imel oblikovane
štiri komisije, in sicer Revizijsko komisijo, Komisijo
za imenovanja in prejemke, Strateško komisijo ter
Nominacijski odbor. Sestava komisij Nadzornega
sveta v letu 2020 ter pomembnejše naloge in
pristojnosti posamezne komisije so opisane v

poglavju 5. Izjava o upravljanju (Sestava komisij
Nadzornega sveta in njihovo delovanje v letu
2020) poslovnega dela Letnega poročila.
Revizijska komisija
V letu 2020 se je Revizijska komisija sestala na
petih sejah in je med drugim:
 spremljala in obravnavala postopke
računovodskega poročanja in zunanjo revizijo
letnih računovodskih izkazov Skupine Triglav
in Zavarovalnice Triglav, d.d.;
 ocenjevala sestavo Letnega poročila Skupine
Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto
2019 in medletnih poročil;
 obravnavala Poročilo o solventnosti in
finančnem položaju za Zavarovalnico Triglav,
d.d., na 31. 12. 2019 in Poročilo o solventnosti
in finančnem položaju za Skupino Triglav,
d.d., na 31. 12. 2019, s podanima poročiloma
neodvisnega revizorja o zagotovilu;
 spremljala oz. obravnavala sisteme za
obvladovanje tveganj, delovanje notranjih
kontrol, poročila Službe notranje revizije,
priporočila ter letni načrt za leto 2021 in
smernice dela Službe notranje revizije za
obdobje 2022–2024;
 nadzirala oz. obravnavala sklepanje pogodb
z revizijskimi družbami, neodvisnost
pooblaščenega revizorja, kakovost izvajanja
revizije in plan revizije;
 obravnavala poročila o tveganjih Zavarovalnice
Triglav, d.d., in Skupine Triglav;
 obravnavala Letno poročilo Službe za
skladnost poslovanja za leto 2019, poročila o
tveganjih in naložbah ter Poročilo o testiranju
IT okrevalnih načrtov in
 obravnavala Izjavo o skladnosti z določbami
Slovenskega kodeksa upravljanja javnih
delniških družb.

Pri delu Revizijske komisije na področju
informacijske tehnologije je strokovno pomoč in
podporo zagotavljal zunanji strokovnjak Jernej
Pirc. V želji po stalnem izboljševanju in kakovosti
dela je Revizijska komisija samoocenila delo in
sprejela akcijski načrt izboljšav svojega delovanja.

Strateška komisija
Strateška komisija, ki se je v letu 2020 sestala
na treh sejah, je posebno pozornost namenila
obravnavi realizacije strategije Skupine Triglav in
izhodišč za pripravo poslovnega načrta Skupine
Triglav za leto 2021.

Komisija za imenovanja in prejemke
Pomembnejše aktivnosti Komisije za imenovanja
in prejemke v letu 2020 so bile:
 priprava predlogov obdobnih ocen o
usposobljenosti in primernosti članov Uprave
in članov Nadzornega sveta ter navedenih
organov kot celote;
 priprava predlogov ocen o usposobljenosti in
primernosti kandidatov za člane Nadzornega
sveta ter navedenih organov kot celote;
 obravnava izračuna in višine povprečne bruto
plače za leto 2020 v družbah v Skupini Triglav,
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in so bile v
popolni konsolidaciji Skupine Triglav na podlagi
ZPPOGD;
 obravnava poročila o ravnanju s ključnimi in
perspektivnimi zaposlenimi v Zavarovalnici
Triglav, d.d., v letu 2019;
 obravnava Politike nasledstva za člane
poslovodstva Zavarovalnice Triglav, d.d., ter
sprememb in dopolnitev Politike o ocenjevanju
usposobljenosti in primernosti članov Uprave in
Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.;
 obravnava uskladitve osnovne plače članov
Uprave in izračuna količnika, od katerega
je odvisna upravičenost članov Uprave do
spremenljivega dela plačila;
 obravnava programa dodatnega usposabljanja
za člane Nadzornega sveta v letu 2020 ter
 obravnava predlogov za izdajo soglasja k
pooblastilu za nosilce ključnih funkcij.
V letu 2020 se je komisija sestala na osmih sejah.

Nominacijski odbor
Nominacijski odbor je bil v letu 2020 oblikovan
trikrat. Prvič je bil oblikovan decembra
2019, delovati pa je začel januarja 2020, z
namenom izvedbe nominacijskega postopka
za imenovanje kandidata za člana Nadzornega
sveta – predstavnika delničarjev namesto Igorja
Stebernaka, ki mu je štiriletni mandat potekel
dne 2. 6. 2020. Na skupščini delničarjev je bil
Igor Stebernak ponovno imenovan za člana
Nadzornega sveta za nov štiriletni mandat.
Drugič je bil Nominacijski odbor oblikovan zaradi
prekinitve mandata Nataše Damjanovič, članice
Nadzornega sveta – predstavnice delničarjev, z
dnem 18. 9. 2020.
Zadnji Nominacijski odbor pa je bil oblikovan
12. 11. 2020 zaradi izteka mandata članom
Nadzornega sveta – predstavnikom delničarjev,
g. Andreju Andoljšku, g. Žigi Škerjancu, g. Mariu
Gobbu in g. Milanu Tomaževiču, dne 13. 6. 2021.

3.3 Delovanje nadzornega sveta in
obseg preverjanja vodenja družbe
v letu 2020
Opis delovanja Nadzornega sveta in obseg
spremljanja in preverjanja poslovanja
Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav
v letu 2020 temelji na nadzoru poslovanja
Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav, ki

23

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020 | Poročilo Nadzornega sveta

ga je opravil Nadzorni svet v letu 2020, skladno s
svojimi pristojnostmi.
Naloga Nadzornega sveta je nadziranje vodenja
poslov Zavarovalnice in opravljanje drugih
nalog, skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah, Zakonom o zavarovalništvu, Statutom,
Poslovnikom o delu Nadzornega sveta in
Slovenskim kodeksom upravljanja javnih
delniških družb. Način in organizacijo dela
opredeljuje Poslovnik o delu Nadzornega sveta, ki
je objavljen na spletnih straneh družbe.
a) Na področju svojih bistvenih pristojnosti je
Nadzorni svet v letu 2020:
 soglašal s Poročilom o solventnosti in
finančnem položaju za Zavarovalnico Triglav in
Skupino Triglav na 31. 12. 2019;
 sprejel revidirano Letno poročilo Skupine
Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto
2019, Poročilo Nadzornega sveta Zavarovalnice
Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila
Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d.,
za leto 2019, in Mnenje Nadzornega sveta
Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu
Službe notranje revizije pri Zavarovalnici
Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto
2019;
 obravnaval Letno poročilo Službe notranje
revizije o notranjem revidiranju za leto 2019;
 soglašal s Poslovno politiko in načrtom
poslovanja Skupine Triglav za leto 2021;
 soglašal z Načrtom dela Službe notranje
revizije za leto 2021 in smernicami dela Službe
notranje revizije za obdobje 2022–2024;
 45. skupščini delničarjev Zavarovalnice
Triglav, d.d., predlagal, naj Upravi za poslovno
leto 2019 podeli razrešnico ter za člana
Nadzornega sveta imenuje Igorja Stebernaka;

 obravnaval poziv Agencije za zavarovalni
nadzor z dne 31. 3. 2020 glede neizplačevanja
dividend in neprevzemanja nepreklicnih zavez
za izplačilo dividend do 1. 10. 2020 ter soglašal
s predlogom Uprave, da se 45. skupščini
delničarjev predlaga sklep, naj ostane bilančni
dobiček po stanju na dan 31. 12. 2019
nerazporejen;

 spremljal ocene kazalnikov poslovanja
družbe v vsakokratnem obdobju, kapitalsko
ustreznost, uresničevanje načrta poslovanja in
morebitne ukrepe;
 seznanil s poročili o tveganjih in kapitalski
ustreznosti;

 obravnaval obvestilo Agencije za zavarovalni
nadzor z dne 20. 8. 2020 o preveritvi
zmožnosti izplačila dividend za leto 2019 v
letu 2020;

 nadziral delovanje Službe notranje revizije ter
se seznanil s poročili o notranjem revidiranju
in z Letnim poročilom Službe za skladnost
poslovanja za leto 2019 ter načrtom dela
navedene službe za leto 2020;

 obravnaval ugotovitve Agencije za zavarovalni
nadzor, davčne inšpekcije in drugih nadzornih
organov v postopkih nadzora ter se seznanjal s
postopki, povezanimi s temi ugotovitvami oz.
zahtevami;

 seznanil s Poročilom nosilca aktuarske funkcije
osebnih zavarovanj Zavarovalnice
Triglav, d.d., in Poročilom nosilca aktuarske
funkcije neživljenjskih zavarovanj
Zavarovalnice Triglav, d.d.;

 sprejel spremembe in dopolnitve Akta o
upravi;

 seznanjal z zavarovalnimi produkti;

 soglašal s spremembami in dopolnitvami
Sistema in politike upravljanja Zavarovalnice
Triglav, d.d., Politike o ocenjevanju
usposobljenosti in primernosti članov
Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice
Triglav, d.d.;
 soglašal s posameznimi posli skladno z določili
zakona in Poslovnika o delu Nadzornega
sveta in
 sprejel Politiko nasledstev za člane
poslovodstva Zavarovalnice Triglav, d.d..
b) Pri nadzorovanju vodenja poslov Zavarovalnice
se je Nadzorni svet v letu 2020:
 seznanjal s poročili o poslovanju Zavarovalnice
Triglav, d.d., Skupine Triglav in odvisnih družb
Zavarovalnice Triglav, d.d.;
 seznanjal z uresničevanjem Strategije Skupine
Triglav;

 seznanil z rezultati analize učinkov pandemije
na poslovanje Zavarovalnice Triglav, d.d., in
Skupine Triglav;
 seznanil s poročilom o poslovanju Službe
za marketing in poročilom o ključnih
aktivnostih in projektih Službe za korporativno
komuniciranje ter poročilom o ravnanju s
ključnimi in perspektivnimi zaposlenimi v
Zavarovalnici Triglav, d.d., v letu 2019;
 obravnaval Izjavo o skladnosti z določbami
Slovenskega kodeksa upravljanja javnih
delniških družb;
 obravnaval poročila Revizijske komisije,
Komisije za imenovanja in prejemke, Strateške
komisije in Nominacijskega odbora
ter
 se seznanjal z drugimi informacijami v zvezi z
Zavarovalnico Triglav, d.d., Skupino Triglav in
odvisnimi družbami.

c) Druga pomembna dejanja Nadzornega sveta v
letu 2020:
 sprejel je ocene usposobljenosti in primernosti
kandidatov za člane Nadzornega sveta in
Nadzornega sveta kot kolektivnega organa;
 obravnaval je obdobno preveritev
usposobljenosti in primernosti članov Uprave
in Uprave kot kolektivnega organa ter članov
Nadzornega sveta in Nadzornega sveta kot
kolektivnega organa;
 določil Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., letno
nagrado za uspešnost poslovanja v letu 2019;
 sprejel odločitev, da se odpove delu prejemkov
v višini 30 % v prvem valu epidemije, in
sicer do vključno meseca, v katerem je bila
preklicana epidemija v Republiki Sloveniji;
 obravnaval je poročilo Sveta delavcev
Zavarovalnice Triglav, d.d.;
 imenoval predsednika in namestnika
predsednika Nadzornega sveta, člana
in predsednika Komisije za imenovanja
in prejemke Nadzornega sveta ter člana
Revizijske komisije Nadzornega sveta;
 oblikoval Nominacijski odbor in imenoval
Boštjana Kolerja za zunanjega člana
Nominacijskega odbora;
 soglašal s pooblastili nosilcev ključnih funkcij;
 sprejel spremembe in dopolnitve Poslovnika o
delu Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav,
d.d., ter
 izvajal druge dejavnosti, povezane z
opravljanjem nadzora oz. delom Nadzornega
sveta ali njegovih komisij.
Stroški delovanja Nadzornega sveta so bili, poleg
prejemkov članov Nadzornega sveta in njegovih
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komisij (razkriti so v točki 5.6 Organi upravljanja
in nadzora in njihovi prejemki računovodskega
dela Letnega poročila in v točki 5.3.3 Nadzorni
svet poslovnega dela Letnega poročila), povezani
predvsem s prevodi gradiv za seje Nadzornega
sveta oz. njegovih komisij, s tolmačenjem na
sejah in najemom tehnične opreme za izvedbo
tolmačenja, z izobraževanjem članov Nadzornega
sveta in njegovih komisij ter zunanjo strokovno
pomočjo in podporo Revizijski komisiji na
področju informacijske tehnologije. Navedeni
stroški so v letu 2020 znašali 361.241,00 evrov.

3.4 Ocena lastnega delovanja
Posamezne teme so predhodno obravnavale
komisije Nadzornega sveta, ki so pripravljale
predloge sklepov Nadzornega sveta in opravljale
druge naloge skladno s pristojnostmi posamezne
komisije. O delu posamezne komisije so
predsedniki komisij redno poročali na sejah
Nadzornega sveta. Ta je obravnaval sprejete
sklepe, podana priporočila in mnenja ter na
podlagi skrbne presoje sprejel ustrezne odločitve.
V delovanje Nadzornega sveta in njegovih komisij
so vključeni vsi člani Nadzornega sveta oz.
posamezne komisije, ki s prisotnostjo na sejah
in aktivnim sodelovanjem v razpravah ter pri
sprejemanju odločitev prispevajo k učinkovitemu
uresničevanju nalog v pristojnosti sveta oz.
komisije. Tako vodenje dela Nadzornega sveta
kot podpora njegovemu delovanju sta dobra,
ustrezna je tudi pogostost sej. V Poslovnik o delu
Nadzornega sveta so vključena pravila ravnanja
pri morebitnem nasprotju interesov. Nadzorni
svet je v okviru svojega delovanja sprejel tudi
določila Pravilnika Zavarovalnice Triglav, d.d., o
obvladovanju nasprotja interesov, ki se nanašajo
na Nadzorni svet in njegove člane.
Ti so podpisali in predložili izjave o neodvisnosti,

skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja
javnih delniških družb, družba pa jih je objavila
na svojih spletnih straneh. Vsi člani Nadzornega
sveta (razen predstavnika delavcev Branka
Gorjana in Petra Celarja) in zunanji član Revizijske
komisije (neodvisni strokovnjak, usposobljen
za računovodstvo oz. revizijo) se skladno s
kriteriji Slovenskega kodeksa upravljanja javnih
delniških družb štejejo za neodvisne (vse izjave
o neodvisnosti so javno objavljene na spletni
strani). V letu 2020 pri obravnavi in odločanju
Nadzornega sveta in njegovih komisij po vedenju
Nadzornega sveta ni nastopil primer nasprotja
interesov pri posameznem članu Nadzornega
sveta.
Nadzorni svet meni, da je bilo sodelovanje z
Upravo ustrezno, skladno z zakonodajo in dobro
prakso ter da je bil po lastnem vedenju obveščen
o pomembnih dogodkih, ki so nujni za oceno
položaja in posledic ter za izvajanje nadzora nad
poslovanjem družbe. Gradiva za seje Nadzornega
sveta so kakovostna, informacije so natančne,
relevantne, zanesljive, primerljive in izčrpne.
Nadzorni svet je redno spremljal uresničevanje
lastnih sklepov. S Sistemom in politiko
upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d., so določene
poglavitne usmeritve korporativnega upravljanja
družbe ob upoštevanju zastavljenih dolgoročnih
ciljev, vključno z opredelitvijo vloge in delovanja
Nadzornega sveta in njegovih komisij.
Za Nadzorni svet kot kolektivni organ in
njegove člane kot posameznike veljajo merila
usposobljenosti in primernosti, ki so določena
s Politiko o ocenjevanju usposobljenosti in
primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta
Zavarovalnice Triglav, d.d. Usposobljenost in
primernost je obdobno ocenila Komisija za
imenovanja in prejemke. Nadzorni svet kot
kolektivni organ je bil ocenjen kot usposobljen in
primeren, pri ocenjevanju pa je bila upoštevana

ustrezna raznolikost kvalifikacij, znanj in izkušenj
glede na okvire in zahteve, v katerih družba
posluje.
Nadzorni svet redno obdobno izvaja postopek
samoocenjevanja, upoštevaje ugotovitve v
postopku, sprejme akcijski načrt predlogov in
ukrepov za izboljšanje prihodnjega delovanja,
njegovo uresničevanje pa spremlja sproti.
Izvedeni postopki samoocenjevanja dvigujejo
raven delovanja Nadzornega sveta, kar se kaže v
večji kakovosti nadzora poslovanja in področij, ki
so pomembna za družbo oz. Skupino Triglav.
Nadzorni svet meni, da je bila njegova sestava
v letu 2020 ustrezna velikosti, dejavnosti in
zastavljenim ciljem Zavarovalnice Triglav, d.d.,
oz. Skupine Triglav. To je Nadzornemu svetu
omogočalo sprejemanje kakovostnih odločitev.
Nadzorni svet je kljub izrednim okoliščinam ob
epidemiji covid-19 nemoteno izvajal svoje naloge
in pristojnosti. Izvedba sej Nadzornega sveta in
njegovih komisij in odborov je potekala v fizični
obliki in neposredno v živo, izjemoma pa tudi
neposredno v živo s pomočjo tehničnih sredstev.
Nadzorni svet glede na navedeno meni, da je bilo
njegovo delo in delo komisij Nadzornega sveta v
letu 2020 uspešno.

3.5 Mnenje k letnemu poročilu o
notranjem revidiranju za leto 2020
Skladno s 3. odstavkom 165. člena Zakona o
zavarovalništvu (ZZavar-1) je bilo Nadzornemu
svetu predloženo Letno poročilo Službe notranje
revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., o notranjem
revidiranju za leto 2020, s katerim se je Nadzorni
svet seznanil na seji 30. 3. 2021. Poročilo obsega
pregled uresničitve načrtovanih aktivnosti Službe

notranje revizije (v nadaljevanju tudi: Služba) za
leto 2020, povzetek pomembnejših ugotovitev
iz opravljenih notranjerevizijskih pregledov,
vključno z oceno primernosti in učinkovitosti
upravljanja tveganj in delovanja sistema
notranjih kontrol na pregledanih področjih,
poleg tega pa tudi oceno ustreznosti sredstev
za delo Službe ter izjavo o neodvisnosti in
nepristranskosti Službe in njenih zaposlenih.
Služba je v Zavarovalnici in drugih družbah
Skupine Triglav izvajala načrtovane
notranjerevizijske preglede, z ugotovitvami
seznanjala odgovorne osebe ter podajala
priporočila za izboljšanje upravljanja tveganj
in sistema notranjih kontrol na pregledanih
področjih. Na podlagi opravljenih pregledov in
spremljanja uresničevanja priporočil je Služba
ocenila, da je upravljanje tveganj in delovanje
sistema notranjih kontrol na revidiranih področjih
v Zavarovalnici in na ravni Skupine Triglav, v celoti
gledano, ustrezno in se stalno izboljšuje. Služba
je izvajala tudi svetovalne aktivnosti, spremljala
uresničevanje priporočil zunanjih revizorjev
ter skrbela za izboljševanje kakovosti svojega
delovanja in delovanja drugih notranjerevizijskih
služb v Skupini Triglav. O uresničevanju
načrta dela, pomembnejših ugotovitvah in
uresničevanju priporočil je trimesečno poročala
Revizijski komisiji, polletno pa tudi Nadzornemu
svetu.
Nadzorni svet na podlagi spremljanja delovanja
Službe in predloženega Letnega poročila
Službe notranje revizije Zavarovalnice Triglav,
d.d., o notranjem revidiranju za leto 2020
ocenjuje, da je Služba svoje naloge opravljala
skladno z Načrtom dela Službe notranje revizije
Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020, ki ga je
sprejela Uprava s soglasjem Nadzornega sveta,
in skladno s pričakovanji Nadzornega sveta ter s
svojim delom prispevala k izboljšanju delovanja
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sistema notranjih kontrol in obvladovanja tveganj
v Zavarovalnici in Skupini Triglav. Nadzorni
svet nima pripomb k Letnemu poročilu Službe
notranje revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., o
notranjem revidiranju za leto 2020.

3.6 Ugotovitve nadzornega sveta
Zavarovalnice Triglav, d.d.,
o poslovanju v letu 2020
Nadzorni svet ugotavlja, da je Zavarovalnica na
podlagi spremljanja in opravljenega nadzora
poslovanja v letu 2020 ter pregleda in preveritve
Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice
Triglav, d.d., kljub močno spremenjenim
poslovnim okoliščinam poslovala uspešno in
skrbno sledila začrtanim strateškim ciljem.
Skupina Triglav je ustvarila 90,9 milijona evrov
konsolidiranega dobička pred obdavčitvijo (indeks
90) in 73,7 milijona evrov konsolidiranega čistega
dobička (indeks 88). Čisti poslovni izid matične
družbe je znašal 58,0 milijona evrov (indeks 82).
Zavarovalnice Skupine Triglav so v preteklem letu
obračunale 1.233,8 milijona evrov zavarovalne
in sozavarovalne premije (indeks 104), od tega je
obvladujoča družba obračunala 719,3 milijona
evrov (indeks 102). Premijska rast je bila dosežena
v segmentih premoženjske in zdravstvene
zavarovalne dejavnosti in na skoraj vseh trgih,
kjer posluje Skupina Triglav.
Obračunani kosmati zneski škod Skupine Triglav
so znašali 697,4 milijona evrov, kar je za 3
odstotke manj kot leta 2019. V matični družbi
so obračunani kosmati zneski škod znašali 408,3
milijona evrov (indeks 96).
Skupni konsolidirani kosmati obratovalni stroški
Skupine Triglav so ostali na ravni leta prej in
so znašali 306,7 milijona evrov, v Zavarovalnici
Triglav pa 180,0 milijona evrov (indeks 100).

Celotna vrednost kapitala Skupine Triglav je
konec lanskega leta dosegla 870,2 milijona evrov
in se je v primerjavi z letom pred tem povečala
za 10 odstotkov. Povečala se je predvsem zaradi
višjega zadržanega čistega poslovnega izida, kar
je posledica neizplačila dividend. Dobičkonosnost
kapitala je bila 8,9-odstotna.
Priznani bonitetni agenciji S&P Global Ratings
in AM Best sta v letu 2020 z bonitetno oceno
»A« ponovno potrdili finančno stabilnost,
visoko kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost
poslovanja Skupine Triglav. Bonitetni oceni imata
stabilno srednjeročno napoved.
Nadzorni svet svoje ugotovitve opira tudi na:
 Poročilo nosilca aktuarske funkcije za
premoženjska zavarovanja za leto 2020,
 Poročilo nosilca aktuarske funkcije za osebna
zavarovanja za leto 2020,
 Letno poročilo Službe notranje revizije pri
Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem
revidiranju za leto 2020.
Nadzorni svet k navedenim poročilom nima
pripomb.

3.7 Letno poročilo
Uprava družbe je Nadzornemu svetu predala
revidirano Letno poročilo Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020.
Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo Letno poročilo
izdelano v zakonitem roku in predloženo
izbranemu revizorju. Revidiranje Letnega poročila
Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za
leto 2020 je opravila revizijska družba Deloitte
revizija d.o.o., Ljubljana, ki je 10. 3. 2021 izdala
neprilagojeno mnenje na posamične in skupinske
računovodske izkaze v Letnem poročilu Skupine
Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto
2020, in se v poročilu neodvisnega revizorja

opredelila tudi glede ključnih revizijskih zadev,
ki se nanašajo na ocene, ki so podlaga za izračun
zavarovalno-tehničnih rezervacij in testiranja
zadostnosti pripoznanih obveznosti (»LAT«).
Podala je mnenje tudi o drugih informacijah v
Letnem poročilu glede skladnosti s posamičnimi
in skupinskimi računovodskimi izkazi ter z
veljavno zakonodajo in drugimi predpisi.

Nadzorni svet na podlagi ugotovljenega potrjuje
revidirano Letno poročilo Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto, ki se
je končalo 31. 12. 2020.

Na seji Nadzornega sveta in Revizijske komisije
je pri točkah, pri katerih je bilo obravnavano
Letno poročilo, prisostvoval pooblaščeni revizor,
ključni revizijski partner, ki je Revizijski komisiji
in Nadzornemu svetu podal želena dodatna
pojasnila. Revizijska komisija je obravnavala
poročilo po opravljeni predreviziji in zaključni
reviziji ter pismo poslovodstvu, ki ga je obravnaval
tudi Nadzorni svet, po opravljeni reviziji.

Nadzorni svet je na svoji 2/21. seji preveril
predlog Uprave za uporabo bilančnega dobička na
dan 31. 12. 2020, o katerem bo dokončno odločila
skupščina Zavarovalnice Triglav, d.d., in je soglašal
s predlogom Uprave, da skupščina delničarjev
Zavarovalnice Triglav, d.d., sprejme naslednji sklep
o uporabi bilančnega dobička:

Nadzorni svet je na podlagi podrobne preveritve
ugotovil, da je Letno poročilo Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020, ki ga je
pripravila Uprava in preveril pooblaščeni revizor,
sestavljeno jasno in pregledno ter izkazuje
resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti,
finančnega položaja in poslovnega izida Skupine
Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d. Nadzorni svet
meni, da je Izjava o upravljanju, ki je vključena v
Letno poročilo, ustrezna in k njej nima pripomb.

 del bilančnega dobička v višini 38.649.751,60
EUR se uporabi za izplačilo dividend.
Dividenda znaša 1,70 EUR bruto na delnico
in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v
delniško knjigo na dan 9. 6. 2021. Družba bo
dne 10. 6. 2021 zagotovila sredstva za izplačilo
vseh dividend na računu KDD – Centralno
klirinško depotne družbe, d.d., namenjena
za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil
dividend delničarjem skladno z enotnimi
evropskimi standardi za korporacijska dejanja;

Nadzorni svet skladno z navedenimi ugotovitvami
nima pripomb k neprilagojenemu mnenju
pooblaščene revizijske družbe Deloitte revizija
d.o.o., Ljubljana, ki ugotavlja, da so skupinski in
posamični računovodski izkazi v vseh
pomembnih pogledih poštena predstavitev
finančnega položaja Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav, d.d., na 31. 12. 2020 ter
njunega poslovnega izida, vseobsegajočega
donosa in denarnih tokov za tedaj končano
leto, v skladu z Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja, kot jih je sprejela
Evropska unija.

 o uporabi ostalega dela bilančnega dobička
v višini 50.974.423,66 se bo odločalo v
naslednjih letih in ostane nerazporejen.”

3.8 Predlog za uporabo bilančnega
dobička

”Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša
89.624.175,26 EUR, se uporabi na naslednji način:

Nadzorni svet Skupščini delničarjev predlaga,
da Upravi podeli razrešnico za poslovanje v letu
2020.

Andrej Andoljšek,
predsednik Nadzornega sveta
Ljubljana, 30. 3. 2021
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4.
Strategija in načrti Skupine Triglav
Jožefa Mlinar, zavarovalna zastopnica,
Zavarovalnica Triglav
''Predvsem se je dvignila naša kultura – posebej
kultura enostavnosti – in tega smo se razveselili.
Pri vseh odnosih smo doživljali resnično
zanesljivost in seveda odzivnost, kar nas je še bolj
povezalo. Veliko smo pridobili z novimi digitalnimi
rešitvami, s katerimi smo pokrili celoten proces.
Ker so bile že razvite, je bilo treba nekatere le še
integrirati v sklepalne in škodne procese.
Zastopniki, pa tudi drugi naši sodelavci, smo bili
v letu 2020 podaljšana roka strank povsod, kjer
so potrebovale pomoč ali nasvet. Presenetilo me
je, kako odprto so sprejele spremembe. Te so res
postale stalnica.''

 Tudi v močno spremenjenih razmerah se je strategija
Skupine Triglav izkazala za uspešno, s katero razvijamo
sodobno, inovativno in dinamično zavarovalno-finančno
skupino, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji
in širše v regiji.
 Pospešeno smo uresničevali strateške smernice in
projekte, povečali odzivnost in agilnost Skupine ter
učinkovito ukrepali.
 Poslovali smo neprekinjeno, stabilno in osredotočeno na
stranke. Zadovoljstvo zaposlenih in strank sta dosegla
doslej najvišje izmerjene ravni.
 Poslovanje Skupine Triglav v letu 2020 je skladno z
načrti.
 Načrtovani poslovni izid Skupine Triglav pred
obdavčitvijo za leto 2021 se giblje v višini od 85 do
95 milijonov evrov. Obračunana kosmata zavarovalna
premija je načrtovana v vrednosti med 1,2 in
1,3 milijarde evrov.
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4.1 Poslanstvo, vrednote in vizija Skupine Triglav
Z zavzetim uresničevanjem skupnih vrednot in vizije smo bistveno
pripomogli k učinkovitemu prilagajanju in zanesljivemu poslovanju Skupine
Triglav v izrednih razmerah.

Poslanstvo

Vrednote

Vizija Skupine Triglav

Ustvarjamo
varnejšo
prihodnost.

 Odzivnost:
Odzovemo se takoj in učinkovito.

Z osredotočenostjo na stranko dinamično razvijamo nove načine poslovanja, ki so temelj našega
odgovornega dolgoročnega razvoja, ter hkrati poslujemo dobičkonosno in varno.

 Enostavnost:
Smo enostavni in transparentni.
 Zanesljivost:
Uresničujemo obljubljeno.

 V regiji jugovzhodne Evrope smo prepoznavni kot vodilni ponudnik inovativnih in celovitih
zavarovalno-storitvenih produktov ter upravljanja premoženja.
 Smo največji po prihodkih in najboljši po zadovoljstvu strank.
 Stranke prepoznavajo naše produkte in storitve, ki jih ponujamo vsekanalno, kot enostavne in
zaželene.
 Naša glavna konkurenčna prednost je izkušnja naših strank.
 Dinamično razvijamo nove načine poslovanja, ki so del vodilnih trendov na področju
digitalizacije.
 Dobro smo umeščeni v dinamične mreže poslovnih ekosistemov.
 Učinkovito obvladujemo tveganja in zagotavljamo finančno stabilnost Skupine.
 Dobičkonosnost kapitala (ROE) presega 10 odstotkov v celotnem strateškem obdobju.
 Ohranjamo samostojno bonitetno oceno »A« priznane bonitetne agencije.
 Sistem upravljanja in vodenja Skupine je urejen in učinkovit.
 Naši procesi so vitki, enostavni, tehnološko napredni in stroškovno učinkoviti.
 Zavzeti in visoko-strokovni zaposleni so temelj naše kulture odprtosti in sodelovanja ter našega
trajnostno naravnanega in do vseh deležnikov odgovornega razvoja.
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4.2 Strategija Skupine Triglav v obdobju 2019–2022 in njeno izpolnjevanje v letu 20207
Tudi v močno spremenjenih okoliščinah poslovanja leta 2020 se je kot
učinkovita strategija izkazala krepitev Skupine Triglav kot sodobnega,
digitalnega in dinamičnega zavarovalno-finančnega sistema.

Strateški dejavnosti

Strateški cilji
Strategijo smo še naprej izpolnjevali z doseganjem ciljev na štirih uravnoteženih ravneh:

Zavarovalništvo

Upravljanje premoženja
Finančno poslovanje

Premoženje
Lastni zavarovalni portfelj
(kritno premoženje in kritni skladi)
Življenje

 Donosnost poslovanja
 Rast obsega poslovanja (Skupina Triglav po
obračunani premiji ostaja največja zavarovalnica v
jugovzhodni Evropi)

Pokojnine

Vzajemni skladi in
individualno upravljanje
premoženja

Zdravje

Pozavarovanje

Pokojninski skladi

Dolgoročna stabilnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav

Osredotočenost na stranko in razvoj povezanih storitev

Sprememba organizacije in kulture v sodelovalno in agilno

 Celovita in odgovorna obravnava strank ter
vsekanalno komuniciranje z njimi
 Zadovoljne in lojalne stranke

 Ohranitev pridobljene bonitetne ocene v območju
»A«

 Rast števila aktivnih strank, povečevanje
razumevanja naših storitev in obsega zavarovanosti
posamezne stranke

 Kapitalska ustreznost in optimalna alokacija
kapitala po segmentih/družbah Skupine

 Zavarovalni produkti z visoko stopnjo povezanih
storitev

 Celovito obvladovanje tveganj

 Novi poslovni modeli

Procesi in organiziranost

Ključne strateške usmeritve

Stranke

 Visoka stopnja avtomatizacije, optimizacija in
stroškovna učinkovitost poslovnih procesov

Zaposleni, znanje in učenje
 Prenovljena organizacijska kultura

 Digitalni način poslovanja

 Primerno število, sestava in zavzetost zaposlenih za
prenovljene in optimizirane procese

 Razvita multimatrična organiziranost in rast
produktivnosti poslovanja

 Primerne kompetence in digitalna usposobljenost
zaposlenih

 Učinkovita uporaba podatkov (notranjih in zunanjih)
za sprejemanje pravih poslovnih odločitev

 Stabilnost in primerna struktura ključnih in
perspektivnih kadrov

 Inovativnost

 Mobilnost zaposlenih

 Izkoriščenost sinergij v Skupini

7

GRI GS 103-1, 103-2, 103-3
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Spremljanje uresničevanja strategije (s
periodičnim preverjanjem in prilagajanjem
notranjim in zunanjim spremembam) smo
uvedli v vseh odvisnih družbah in ga tako v letu
2020 poenotili v Skupini, kar se je odrazilo v
večji odzivnosti in agilnosti ter učinkovitejšemu
ukrepanju ob spremembah v okolju. Na
prepoznano tveganje poslovanja v razmerah
pandemije smo se takoj odzvali v celotni Skupini.
Pospešeno smo uresničevali strategijo krepitve
sodobne, digitalne in dinamične zavarovalnofinančne skupine, ki ostaja vodilna v Sloveniji in
na širšem območju. V negotovem in volatilnem
poslovnem okolju smo redno pripravili ocene
vpliva na poslovanje po različnih verjetnih
scenarijih in ocenili, da se lahko Skupina še
naprej uspešno spopada s povečanimi tveganji,
nastalimi zaradi pandemije covid-19.

Poglavitni odzivi Skupine Triglav

Bistveni dejavniki tveganja v okolju










Več v poglavju Upravljanje tveganj v novi
vsebinski enoti Izzivi in priložnosti današnjega
časa, o odzivu Skupine Triglav pa tudi v povezanih
poglavjih, predvsem v poglavjih 11. Razvojne in
trženjske aktivnosti ter 12. Trajnostni razvoj in
ESG vidiki.
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Pandemija covid-19
Upadanje gospodarske rasti
Nizke in negativne obrestne mere
Spremenjena pričakovanja in potrebe strank
Povečane potrebe po digitalno podprtih
storitvah
Povečana kibernetska tveganja
Posledice podnebnih sprememb
Demografske spremembe
Potrebe po večji socialni varnosti prebivalstva

 Tekoč organizacijsko-procesni prehod na poslovanje na daljavo
 Širitev digitalnih poti, uvedba novih tehnološko podprtih storitev in prenova
asistenčnih storitev
 Vpeljava novih oblik dela
 Izobraževanje in prenos znanja za izboljšanje digitalnih kompetenc vseh
starostnih skupin zaposlenih
 Podpora strankam pri prehodu na poslovanje na daljavo
 Uvedeno redno spremljanje uresničevanja strategije v vseh odvisnih družbah
 Vzpostavljeni enotni notranji standardi poslovanja
 Preudarno prilagajanje profila tveganj in naložbene politike
 Dejavno zmanjševanje tržnih tveganj in pozorno upravljanje likvidnostnega
tveganja
 Nadgrajen sistem upravljanja varovanja informacij in varnostnih kontrol
 Neprekinjeno delovanje novega varnostno-nadzornega centra
 Prilagojene zavarovalne rešitve za kibernetsko zaščito
 Premišljena razpršitev prevzetih tveganj s pozavarovanjem
 Sprejem Zaveze trajnosti
 Posodobljeno upravljanje tveganj podnebnih sprememb
 Prenovljeni finančni produkti za socialno varnost v vseh življenjskih obdobjih
(življenjskih, pokojninskih in zdravstvenih)
 Učinkovito večkanalno komuniciranje z deležniki o dostopnosti storitev in
poslovanju v novih razmerah
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V naslednjih preglednicah podrobneje
predstavljamo uresničevanje strateških smernic
in ciljev v letu, ki za Skupino Triglav ni bilo
zaznamovano le s pandemijo covid-19, temveč
je bilo tudi močno razvojno obarvano. Prineslo
je uvedbo že pripravljenih pomembnih novosti
za nadaljnjo digitalizacijo poslovanja in obenem
pospešilo izvedbo več strateških projektov.
Zastavljene strateške cilje smo izpolnili. Presek
doseženega kaže, da smo utrdili temelje svojega
poslovanja in pridobili dodaten zagon pri
doseganju začrtanih strateških ciljev.
Med dosežki izstopa nadgrajeno poslovanje na
daljavo, ki skupaj s spremembami v načinu dela
in poslovnih procesih predstavlja pomemben
mejnik v sklopu digitalne transformacije našega
poslovanja. V razmerah pandemije covid-19 smo
bili strankam Skupine Triglav zato ves čas na
voljo s svojimi storitvami, pri tem pa smo delovali
v skladu s sprejetimi ukrepi za zamejevanje
okužbe in varovanje zdravja zaposlenih, strank
in drugih deležnikov. Z odzivom in doseženimi
rezultati smo zadovoljni, zadovoljne pa so tudi
naše stranke, ki so nas v najzahtevnejših mesecih
ocenile z doslej najvišjimi ocenami.

1. Dolgoročna stabilna donosnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav
 Donosnost poslovanja
→ Dobiček pred obdavčitvijo: 90,9 milijona evrov
→ Dobičkonosnost poslovanja (ROE): 8,9-odstotna.
 Rast obsega poslovanja
→ Obračunana kosmata zavarovalna premija: + 4 odstotke.
→ Skupni tržni delež na slovenskem zavarovalnem trgu: + 0,4 odstotne točke.
→ Izkoriščene priložnosti na novih ciljnih trgih; doseženi želeni finančni učinki novih partnerskih sodelovanj.
 Povečevanje vrednosti Skupine Triglav
→ Letni promet z delnico: + 4 odstotke.
→ Tržni položaj: okrepljen z upravljanjem kapitalskih naložb (dokapitalizacija odvisnih družb in povečanje lastniškega deleža v tistih, ki so
strateškega pomena, integracija prevzete družbe, struktura za naložbe v izvajalce zdravstvenih storitev).
→ Bonitetna ocena: ponovno potrjena v območju »A« s stabilno srednjeročno napovedjo.
 Kapitalska ustreznost in optimalna alokacija kapitala po segmentih/družbah Skupine
→ Izpolnjevanje ciljne kapitalske ustreznosti in nadgradnja procesa njenega spremljanja.
→ Sistem upravljanja s tveganji, kapitalom in bilanco: učinkovito delovanje; portfelj matične družbe usklajen s prenovljenimi naložbenimi
politikami.
→ Naložbeni procesi: nadgrajeni za celovit pristop k uresničevanju naše Zaveze trajnosti.
 Celovito obvladovanje tveganj in uvajanje novih poslovnih modelov
→ Stalne analize vpliva pandemije covid-19, njihovih učinkov na poslovanje ter ukrepanje; nadgradnja procesa spremljanja in zmanjševanja
tveganj.
→ Komuniciranje in preverjanje uresničevanja strategije Skupine in njenih članic.
 Visoka stopnja avtomatizacije, optimizacija in stroškovna učinkovitost poslovnih procesov
→ Delež obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti v obračunani kosmati zavarovalni premiji: – 1,1 odstotne točke.
→ Digitalizacija in optimizacija poslovanja: nove tehnološke rešitve že uvedene ali v vpeljavi.
 Učinkovita uporaba podatkov (notranjih in zunanjih) za sprejemanje poslovnih odločitev
→ Izboljšane funkcionalnosti podatkovnega skladišča, na več organizacijskih ravneh razširjena podatkovna baza.
→ Poglobljeno poznavanje poslovnih procesov na ravni Skupine in pričakovanj strank.
 Razvita večmatrična organiziranost, rast produktivnosti poslovanja in izkoriščenost sinergij v Skupini
→ Produktivnost poslovanja: povečana za 3 odstotke; povprečna obračunana kosmata zavarovalna premija na zaposlenega v zavarovalnici
267,5 tisoč evrov.
→ Prenos dobrih praks in izkoriščenje notranjih potencialov; prilagajanje produktov in storitev trgom; vpeljani minimalni standardi poslovanja
v odvisne družbe.
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2. Osredotočenost na stranko in
razvoj povezanih storitev
 Celovita in odgovorna obravnava strank,
vsekanalno komuniciranje
→ Okrepljeno komuniciranje z obstoječimi in
potencialnimi strankami po vseh komunikacijskih
kanalih za doseganje visoke odzivnosti, zanesljivosti
in transparentnosti; vpeljana nova komunikacijska
platforma za stranke.
→ Prenovljeni spletni mesti triglav.si in triglav.eu;
nadgrajena spletna platforma i.triglav.

3. Sprememba organizacije in
kulture v sodelovalno in agilno
 Prenovljena organizacijska
kultura
→ Uresničevanje ključnih vrednot v odnosu do vseh
deležnikov.
→ Okrepljena agilnost sodelavcev ter njihove
naravnanosti k spremembam.
→ Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja,
timskega dela ter zdravega načina življenja in dela.

 Povečevanje zadovoljstva in zvestobe strank
→ Dosežena najvišja ocena zadovoljstva strank
(NPS = 67).
→ Prilagajanje produktov in storitev pričakovanjem strank
ter nagrajevanje njihove zvestobe.

 Primerno število, sestava in zavzetost zaposlenih za
prenovljene in optimizirane procese
→ Preseženi želeni stopnji zavzetosti in zadovoljstva
zaposlenih na ravni Skupine.
→ Prilagajanje organiziranosti in temeljnih procesov
spremenjenim okoliščinam in tržnim potrebam.

 Rast števila aktivnih strank, povečevanje razumevanja
naših storitev in obsega zavarovanosti posamezne stranke
→ Raznovrstni in inovativni trženjski ter prodajni pristopi;
usmerjene promocijske dejavnosti za pridobivanje
novih strank.
→ Povečan obseg meritev in analiz uporabniške izkušnje,
aktivnosti za izboljševanje razumevanja naših
produktov in storitev.

 Primerne kompetence in digitalna usposobljenost
zaposlenih
→ Sistem izobraževanj: prilagojen spremenjenim
okoliščinam; opolnomočeni sodelavci z izboljšanimi
digitalnimi kompetencami za suvereno delo na
daljavo.
→ Sistem ciljnega vodenja: okrepljen z izvedenimi
obdobnimi razvojnimi razgovori.

 Zavarovalni produkti z visoko stopnjo povezanih storitev
→ Nadgradnja več asistenčnih storitev; razvoj produktov
na področju mobilnosti.
→ Krepitev obstoječih in vzpostavljanje novih partnerstev
na področju povezanih storitev.

 Stabilnost in primerna sestava ključnih ter
perspektivnih kadrov in mobilnost zaposlenih
→ Ohranjena stabilna in primerna zasedenost ključnih
delovnih mest.
→ Okrepljeno sodelovanje, prenos znanja in mobilnost
zaposlenih v Skupini.

 Digitalizacija in uvajanje inovativnih oblik poslovanja
→ Prilagoditev ključnih zavarovalnih procesov delu in
poslovanju na daljavo, uvajanje novih digitalnih rešitev,
npr. videoidentifikacije na daljavo.
→ Razširitev in poenostavitev sklepanja zavarovanj in
obravnave škodnih dogodkov na daljavo.

4.3 Uresničevanje načrtov poslovanja
Skupine Triglav v letu 2020
V zahtevnih pogojih, oteženih zaradi pandemije covid-19, in
ob neugodnih razmerah na finančnih trgih je Skupina Triglav
poslovala dobro in dosegla 90,9 milijona evrov poslovnega
izida pred obdavčitvijo. Doseženi dobiček je nižji od prvotno
načrtovanega za leto 2020, vendar skladen z medletno
objavljeno oceno znižanega načrtovanega poslovnega
izida (več v poglavju 8. Finančni rezultat Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav).
Skupina je obseg zbranih zavarovalnih premij povečala
za 4 odstotke in izpolnila načrte kljub zahtevnim tržnim
razmeram, zaznamovanimi z ostro konkurenco. Rast premije je
dosegla na večini zavarovalnih trgov Skupine ter v segmentu
zdravstvenih in premoženjskih zavarovanj. Na slovenskem
trgu je bilo povišanje 3-odstotno, na trgih zunaj Slovenije pa
4-odstotno. Podrobneje o zavarovalni premiji poročamo v
poglavju 7.5 Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna
in pozavarovalna premija.
Kombinirani količnik Skupine Triglav znaša 91,2 odstotka in
se tako giblje v spodnjem delu območja njegove povprečne
ciljne strateške vrednosti (kazalnik uspešnosti zavarovalnice v
osnovni dejavnosti premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj,
brez donosov iz naložb). V primerjavi z letom prej je nižji
za 0,3 odstotne točke zaradi izboljšanja tako škodnega kot
odhodkovnega količnika. Več v poglavju 8. Finančni rezultat
Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav.
Bonitetni agenciji S&P Global Ratings in AM Best sta Skupini
Triglav znova podelili bonitetno oceno »A« s stabilno
srednjeročno napovedjo. To potrjuje čvrsto finančno stabilnost,
kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost poslovanja Skupine.
Doseganje bonitetne ocene v območju »A« je skladno s
strategijo Skupine. Zagotavlja nam ustrezen konkurenčni
položaj na zavarovalnih, pozavarovalnih in finančnih trgih
ter potrjuje finančno moč in uspešnost poslovanja Skupine.
Podrobneje v točki 6.6 Bonitetna ocena Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav.
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4.4 Načrti Skupine Triglav za leto 2021
Z načrtom poslovanja Skupine Triglav za leto 2021 nadaljujemo dosledno
izvajanje začrtanih strateških usmeritev Skupine in delamo nove korake k
uresničitvi naše vizije.
Njegovo izdelavo smo osnovali na strateških izhodiščih in ciljih, oceni
poslovanja v letu 2020, tržnih potencialih, konkurenčnih razmerah ter
napovedi makroekonomskih gibanj in gibanj finančnih trgov.
Pričakovane razmere poslovanja: Po izbranem osnovnem scenariju
ocenjujemo, da se bo v primerjavi s predhodnim letom makroekonomsko
okolje v letu 2021 izboljšalo in da bo gospodarstvo postopoma okrevalo,
pri čemer pa rast BDP ne bo nadomestila padca iz leta 2020. Pri tem
upoštevamo, da ostajajo razsežnosti epidemioloških razmer dejavnik
velike negotovosti in pomenijo tveganje, da se bo obdobje ohromljene
gospodarske aktivnosti nadaljevalo ter da bo upad BDP večji in trajnejši od
pričakovanega.

Načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2021
Dobiček pred obdavčitvijo: Načrtujemo dobiček pred obdavčitvijo v višini
med 85 in 95 milijoni evrov. Načrtovani rezultat temelji na predvidenem
poslovanju v obeh dejavnostih in upošteva predvidene razmere na finančnih
trgih, ki bodo vplivale na donose od finančnih naložb.
Zavarovalna premija: V zavarovalni dejavnosti načrtujemo povečanje obsega
zavarovalne premije, ki se bo predvidoma gibal med 1,2 in 1,3 milijarde
evrov. Nadaljevali bomo disciplinirano prevzemanje zavarovalnih tveganj za
ohranitev dobičkonosnosti zavarovalnega dela poslovanja. Z uresničevanjem
strategije osredotočenosti na stranko se bomo odzivno prilagajali
konkurenčnim razmeram na naših trgih. V ospredju ostajajo: doseganje
visoke kakovosti storitev, s katerimi celostno rešujemo izzive in potrebe
strank, inovativen razvoj sodobnotehnoloških prodajnih procesov in razvoj
prodajne mreže v skladu z vsekanalnim pristopom k stranki.
Škode: V škodnem delu poslovanja pričakujemo povečan obseg izplačanih
škod, predvsem zaradi rasti zavarovalnega portfelja in drugih dejavnikov. Pri
množičnih škodnih dogodkih pričakujemo podobna gibanja kot v preteklih
letih, zato ohranjamo skrbno izbrano pozavarovalno zaščito.
Kombinirani količnik: Načrtujemo kombinirani količnik Skupine Triglav
v višini pod 95 odstotkov, kar je v spodnjem (ugodnejšem) delu območja
njegove povprečne ciljne strateške vrednosti, ki znaša okoli 95 odstotkov.

Stroškovna učinkovitost: Nadaljevali bomo stroškovno racionalizacijo,
ki bo usmerjena predvsem v tiste vrste stroškov, ki niso neposredno
povezani s pridobivanjem zavarovanj. Pričakujemo višje stroške povezane s
pridobivanjem zavarovanj, širitvijo digitalizacije, razvojem in vzdrževanjem
informacijske podpore ter povečanjem amortizacije zaradi preteklih in
načrtovanih vlaganj v informacijsko tehnologijo. Načrtovanje števila
zaposlenih in stroškov dela – ti obsegajo največji delež vseh obratovalnih
stroškov Skupine Triglav – bo sledilo strateškim usmeritvam, spremenjenim
poslovnim procesom in potrebam posameznih delovnih področij.
Poslovni izid finančnih naložb: Pričakujemo nadaljevanje razmer, za katere
so značilne nizke oz. negativne obrestne mere, zato smo v načrtu upoštevali,
da se bodo donosi od naložb, brez donosov sredstev zavarovancev, ki
prevzemajo naložbeno tveganje, še nadalje zniževali. Naložbene usmeritve
Skupine ohranjamo nespremenjene. Tudi v letu 2021 bistveno vodilo ostaja
zagotavljanje varnosti, likvidnosti in razpršenosti naložb ob doseganju
primerne donosnosti. Ohranili bomo konservativno naložbeno strukturo s
poudarkom na naložbah s fiksnim donosom in si še nadalje prizadevali za
visoko kakovost celotnega naložbenega portfelja. V nekaterih delih portfelja
nameravamo z večjo usklajenostjo ročnosti sredstev in obveznosti dosegati
nekoliko višje donose ob nižji likvidnosti naložb. Skrbeli bomo, da so prevzeta
tveganja skladna z opredeljenim apetitom po tveganjih Skupine Triglav.
Dejavnost upravljanja premoženja: Sledili bomo strateški usmeritvi k
povečevanju obsega sredstev strank v upravljanju, kar bomo dosegali s
prodajo obstoječih varčevalnih in zavarovalnih produktov ter s krepitvijo
sredstev investicijskih skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi.
Ohranitev visokih bonitetnih ocen: Visoko raven finančne stabilnosti in
varnosti Skupine bomo vzdrževali z zagotavljanjem obsega kapitala, ki glede
na strateške usmeritve ustrezno presega zastavljeno raven prevzetih tveganj.
Prav to in pa dobičkonosnost poslovanja sta podlagi za ohranitev visokih
bonitetnih ocen priznanih bonitetnih agencij S&P Global Ratings in AM Best.

Načrtovani poslovni izid Skupine Triglav pred
obdavčitvijo v letu 2021 (v milijonih evrov)
97,5

100,9

2018

2019

90,9

85–95

2020

Načrtovana obračunana kosmata zavarovalna
in sozavarovalna premija Skupine Triglav v letu
2021 (v milijonih evrov)
1.184,2

1.233,8

1.200–1.300

1.068,4

2018

2019

2020

Načrtovani kombinirani količnik Skupine Triglav
v letu 2021
pod 95 %
91,8 %

91,5 %

91,2 %

2018

2019

2020

Izjava o omejitvi odgovornosti
Pomembnejši načrtovani podatki o poslovanju Skupine Triglav za leto 2021
(v milijonih evrov)

Poslovni izid
pred obdavčitvijo
Obračunana kosmata zavarovalna,
sozavarovalna in pozavarovalna premija
Kombinirani količnik
premoženjskih zavarovanj

2018

2019

2020

Načrt 2021

97,5

100,9

90,9

85–95

1.068,4

1.184,2

1.233,8

1.200–1.300

91,8 %

91,5 %

91,2 %

pod 95 %

Načrtovane vrednosti za leto 2021 temeljijo na
obetih, pričakovanjih dogodkov in okoliščin ter
napovedih, s katerimi je družba razpolagala med
pripravo načrta. Dejanski rezultati, poslovanje in
dogodki lahko pomembneje odstopajo od teh, ki
so upoštevani v načrtu. Zavarovalnica Triglav bo
v letu 2021 pri vsaki objavi medletnih rezultatov
Skupine Triglav komentirala načrtovani letni
poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine Triglav.
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5.
Izjava o upravljanju

 Nadzorni svet je za
predsednika imenoval
Andreja Andoljška,
za namestnika predsednika
pa Milana Tomaževiča.
 Za člana Nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev,
je bil ponovno imenovan
Igor Stebernak.
 Poslovne funkcije
v odvisnih družbah
so še tesneje povezane
s poslovnimi področji
v Zavarovalnici Triglav.
Sistem upravljanja odvisnih
družb v Skupini Triglav
je nadgrajen s poenoteno
obravnavo in višjo stopnjo
vključevanja vseh
odvisnih družb.

5.1 Politika upravljanja

 Točka 14.4 Kodeksa, ki določa, da naj Nadzorni svet vsaj na tri leta
opravlja zunanjo presojo, pri kateri naj sodeluje z institucijo oziroma
zunanjimi strokovnjaki: Nadzorni svet ob pomoči strokovnih služb
vsako leto izvede postopek samoocenjevanja svojega dela in dela svojih
komisij ter pripravi poročilo. Do tega zavzame stališče ter sprejme
akcijski načrt ukrepov za izboljšanje svojega delovanja. Nadzorni svet po
lastni presoji izvede tudi postopek zunanje presoje, pri kateri sodeluje
z ustreznimi zunanjimi strokovnjaki.

Poglavitne usmeritve upravljanja zavarovalnice opredeljuje Sistem in
politika upravljanja Zavarovalnice, ki ju sprejemata Uprava in Nadzorni
svet ter ki upoštevata zastavljene dolgoročne cilje in vrednote. Na njuni
osnovi uresničujemo zanesljiv sistem upravljanja, ki temelji na učinkovitem
upravljanju tveganj in omogoča uresničitev poslovne strategije zavarovalnice.
Objavljen je na SEOnetu, borznoinformacijskem sistemu Ljubljanske borze,
d.d., in na uradnem spletnem mestu zavarovalnice (www.triglav.eu).

 Točka 19.6 Kodeksa, ki se nanaša na pridobitev predhodnega soglasja
Nadzornega sveta pred imenovanjem članov Uprave v organe vodenja ali
nadzora v drugih gospodarskih družbah: Na podlagi sklepa Nadzornega
sveta njegovo soglasje za člane Uprave pred imenovanjem v organe
vodenja ali nadzora v neposredno in posredno odvisnih in pridruženih
družbah Zavarovalnice Triglav ni potrebno. O teh imenovanjih člani
Uprave nemudoma pisno obveščajo Nadzorni svet skladno s 1. točko
2. odstavka 62. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1).

5.2 Izjava o skladnosti s Slovenskim kodeksom
upravljanja javnih delniških družb8

 Točka 23 Kodeksa, ki določa, da so vsi člani nadzornega sveta in komisij
neodvisni: Dva člana Nadzornega sveta, predstavnika delavcev, skladno
s točko g) priloge B3 Kodeksa, nista neodvisna, saj sta v Nadzornem svetu
več kot 3 mandate.

Zavarovalnica pri svojem poslovanju upošteva Slovenski kodeks upravljanja
javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks), sprejet 27. 10. 2016. Javno je
dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske
borze, d.d., (www.ljse.si).
Izjava Zavarovalnice Triglav o skladnosti s Kodeksom za obdobje od 1. 1. 2020
do dneva objave v letu 2021 je dostopna v elektronski obliki na SEOnetu in
na uradnih spletnih straneh družbe (www.triglav.eu).
Zavarovalnica vsebinsko sledi določbam Kodeksa. Od njega utemeljeno
odstopa oziroma ga ne upošteva v naslednjih primerih:
 Točka 5.7 Kodeksa, ki se nanaša na zunanjo presojo ustreznosti Izjave
o upravljanju s strani neodvisne institucije: Izjavo o upravljanju kot
del Letnega poročila vsako leto pregleda neodvisen zunanji revizor.
Zavarovalnica Triglav je regulirana družba, katere poslovanje nadzira
Agencija za zavarovalni nadzor. Poleg tega ima vzpostavljeno kot eno od
ključnih funkcij tudi notranjo revizijo, ki izvaja stalen in celovit nadzor
nad poslovanjem Zavarovalnice z namenom preverjanja in ocenjevanja,
ali so procesi upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja
Zavarovalnice ustrezni.

Pri poslovanju in ravnanju je družba zavezana tudi načelom Zavarovalnega
kodeksa, ki je dostopen na spletni strani Slovenskega zavarovalnega
združenja (www.zav-zdruzenje.si).
Zavarovalnica Triglav ima še lasten kodeks. Objavljen je na uradnih spletnih
straneh družbe (www.triglav.eu). V njem so predstavljene temeljne
vrednote in načela poslovanja za zakonito, pošteno, transparentno in etično
doseganje poslovnih ciljev zavarovalnice ter njenih strateških usmeritev in
konkurenčnih prednosti.
Opredelitev Zavarovalnice Triglav do Kodeksa korporativnega upravljanja
družb s kapitalsko naložbo države ter do Priporočil in pričakovanj Slovenskega
državnega holdinga, ki so dostopni na spletnih straneh Slovenskega
državnega holdinga, d.d., (www.sdh.si), je objavljena na uradnih spletnih
straneh zavarovalnice (www.triglav.eu).
Izjava o skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških
družb je dostopna na SEOnetu in prav tako na uradnih spletnih straneh
zavarovalnice (www.triglav.eu).
8
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Dvotirno upravljanje
Zavarovalnice Triglav

Skupščina

12.982
delničarjev
(31. 12. 2020)

5.3 Organi upravljanja Zavarovalnice Triglav9
Upravljanje zavarovalnice poteka po dvotirnem sistemu. Organi upravljanja
so: Skupščina družbe, Uprava in Nadzorni svet. Delujejo v skladu z zakoni
in drugimi predpisi, Statutom ter sprejetimi poslovniki. Statut družbe je
objavljen na uradnih spletnih straneh družbe (www.triglav.eu).

5.3.1 Skupščina delničarjev

4

9

članov

-letni mandat

5

6

članov

Zavarovalnica Triglav 31. 12. 2020 ni imela drugih delničarjev z deležem, ki bi v osnovnem kapitalu
zavarovalnice presegal 5,00 odstotka, niti ni imela izdanih vrednostnih papirjev, ki bi imetnikom
zagotavljali posebne kontrolne pravice.
Skupščine delničarjev v letu 2020

Pristojnosti in delovanje Skupščine opredeljujeta Zakon o gospodarskih
družbah in Statut družbe. Statut ne določa posebnih pravil, povezanih
s sprejetjem sprememb in dopolnitev.

 Letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2019,

 enega glasu na skupščini družbe,

Delničarji Zavarovalnice Triglav so se sestali enkrat, in sicer 2. 6. 2020, na 45. skupščinski seji. Zastopali
so 18.884.305 delnic in glasovalnih pravic ali 83,06 odstotka vseh delnic, na podlagi katerih so lahko na
dan skupščine uresničevali glasovalno pravico. Na skupščini so se seznanili s/z:

 mnenjem revizijske družbe o poročilu,
 Letnim poročilom Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za
leto 2019,

 sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega za izplačilo dividend, in

 Poročilom Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019,

 sorazmernega deleža ostanka stečajne ali likvidacijske mase v primeru
stečaja oziroma likvidacije.

 Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav,
d.d., o notranjem revidiranju za leto 2019,

Skupščine se lahko udeleži delničar, vpisan v delniško knjigo, ki se pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., vodi kot imetnik delnic konec
četrtega dne pred zasedanjem Skupščine družbe. Svojo glasovalno pravico
lahko uresničuje, če do navedenega roka prijavi svojo udeležbo.
Pravice in obveznosti, ki jih imetnikom zagotavljajo delnice, ter pojasnila
o omejitvah prenosa delnic in doseganju kvalificiranega deleža so vsebina
točke 6.2 Kapital. Podrobnosti določa Zakon o zavarovalništvu.

Uprava

 Addiko Bank, d.d., Pension fund 1 – fiduciarni račun, Zagreb, je imetnik 1.526.190 delnic ali 6,71
odstotka osnovnega kapitala, kar je 32.129 delnic oz. 0,14 odstotne točke več kot ob koncu leta 2019.

Delničarji svoje pravice pri zadevah družbe uresničujejo na skupščini
delničarjev, ki je sklicana najmanj enkrat letno, najpozneje do konca avgusta.
Sklicana je lahko tudi v drugih primerih, določenih z zakonom in Statutom,
ter kadar je to v interesu družbe.

Delnica Zavarovalnice Triglav imetniku prinaša pravico do:
Nadzorni svet

 SDH je neposredni imetnik 6.386.644 delnic ali 28,09 odstotka osnovnega kapitala zavarovalnice.
Njegov delež se v letu 2020 ni spremenil.

V skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov kvalificirani lastniški
delež (na dan 31. 12. 2020) dosegajo trije delničarji Zavarovalnice Triglav:
 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju
ZPIZ) je neposredni imetnik 7.836.628 delnic oziroma 34,47 odstotka
osnovnega kapitala zavarovalnice. Njegov delež se v letu 2020 ni
spremenil. Pravice delničarja iz navedenih delnic, v imenu in za račun ZPIZ,
izvršuje Slovenski državni holding, d.d., (v nadaljevanju SDH).

 Politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politiko
prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019 ter
 imenovanjem novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delavcev.
Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička so delničarji sprejeli sklep, da bilančni dobiček, ki je na dan
31. 12. 2019 znašal 60.543.474,97 EUR, ostane nerazporejen.
Delničarji so Upravi in Nadzornemu svetu podelili razrešnico za poslovno leto 2019.
Skupščina se je seznanila z iztekom mandata člana Nadzornega sveta Igorja Stebernaka in ga ponovno
imenovala za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki je
začelo teči 3. 6. 2020.
Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je na skupščini napovedalo izpodbojno tožbo na vse
sprejete sklepe. Tožbe Zavarovalnica Triglav ni prejela.

-letni mandat
9
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5.3.2 Uprava

Sestava in imenovanje Uprave

Zavarovalnico Triglav samostojno in na lastno odgovornost vodi in upravlja
Uprava, ki družbo zastopa in predstavlja brez omejitev. V pravnem prometu
jo vedno zastopata in predstavljata po dva člana Uprave skupaj, in sicer
predsednik in član.

Statut določa, da ima Uprava Zavarovalnice Triglav najmanj tri in največ
šest članov, eden izmed njih je predsednik. Nadzorni svet z Aktom o Upravi
opredeli število članov Uprave, pristojnosti posameznega člana, način
zastopanja in predstavljanja ter prenos pooblastil.

Za predsednika oziroma člana Uprave Zavarovalnice Triglav je
lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom
o zavarovalništvu, Zakonom o gospodarskih družbah in akti družbe. Merila
usposobljenosti in primernosti, ki jih morajo člani Uprave izpolnjevati kot
posamezniki, natančno opredeljuje Politika o ocenjevanju usposobljenosti in
primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.
Ta določa postopek ocenjevanja usposobljenosti in primernosti članov
Uprave pred imenovanjem, obdobno, izredno in po imenovanju
posameznega člana Uprave. Podaja tudi merila in postopke ocenjevanja
usposobljenosti in primernosti Uprave kot kolektivnega organa. Nadzorni
svet pri tem upošteva raznolikost znanja in kompetenc, ki omogoča celovito
delovanje Uprave in prispevajo k ustrezni raznolikosti kvalifikacij, znanja in
izkušenj za profesionalno upravljanje Zavarovalnice Triglav.
Vsi člani skupaj morajo kolektivno izkazovati znanje in izkušnje s področja
zavarovalnih in finančnih trgov, poslovnih strategij in poslovnih modelov,
sistemov upravljanja, finančnih in aktuarskih analiz, upravljanja tveganj
ter regulativnih okvirov in drugih pravnih zahtev, ob katerih posluje
Zavarovalnica Triglav. Poleg zgoraj navedenega se pri imenovanju
posameznega člana Uprave upoštevajo tudi določila Politike raznolikosti,
katere cilj je v Upravi zagotoviti komplementarnost in raznolikost
z upoštevanjem različnih kvalifikacij, izkušenj in znanja, opredeljenih
v Politiki o ocenjevanju usposobljenosti in primernosti članov Uprave in
Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., zastopanost obeh spolov ter
zastopanost različnih starostnih skupin. V postopku izbire ima v primeru, da
kriterij usposobljenosti in primernosti izpolnjuje več kandidatov, prednost
tisti, ki bo doprinesel k raznolikosti članstva v Upravi. Cilj je, da sta v organu
vodenja zastopana oba spola. Celovit pristop tako omogoča preudarno
ter skrbno upravljanje družbe ter s tem uresničevanje strateških ciljev in
zagotavljanje dolgoročnih vrednosti za vse ključne deležnike.

Upravo družbe imenuje Nadzorni svet. Mandat članov Uprave traja do pet let
z možnostjo ponovnega imenovanja brez omejitve. Zavarovalnica Triglav ima
enega delavskega direktorja, ki je po položaju član Uprave.

Novembra 2020 je bilo opravljeno obdobno ocenjevanje vseh članov Uprave
ter Uprave kot kolektivnega organa, pri čemer so bili vsi člani posamezno in
Uprava kot kolektivni organ ocenjeni za usposobljene in primerne.

Imenovanje ali odpoklic posameznega ali vseh članov Uprave predlaga
Nadzornemu svetu predsednik Uprave. Nadzorni svet lahko odpokliče
posameznega člana ali predsednika Uprave pod pogoji, ki jih določa zakon.

5.3.2.1 Pooblastila Uprave za povečanje osnovnega kapitala
Statut Upravo pooblašča, da lahko v obdobju petih let po 2. 6. 2016 osnovni
kapital zavarovalnice poveča za največ 14.740.278,36 evra, in sicer z izdajo novih
delnic za denarne vložke. O izdaji novih delnic, višini povečanja osnovnega
kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic Uprava odloča
s soglasjem Nadzornega sveta. Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju
osnovnega kapitala ustrezno uskladi besedilo Statuta zavarovalnice.
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5.3.2.2 Predstavitev Uprave, njenega delovanja in pristojnosti njenih članov
Sestava Uprave v poslovnem letu 202010
Začetek funkcije Zaključek
(prvi nastop
funkcije
na funkcijo)
(mandata)

Spol

Državljanstvo

Letnica
rojstva

Ime in priimek

Funkcija

Področje dela v Upravi (na dan 31. 12. 2020)

Andrej Slapar

Predsednik

Vodi in usmerja delo Uprave in delovanje štabnih služb
(Kabinet uprave, Pravna pisarna, Služba notranje revizije,
Služba za korporativno komuniciranje in Skladnost
poslovanja). Odgovoren je za področja Korporacijski
zavarovanci, Trženje, Poslovna inteligenca in upravljanje
odnosov s strankami, za kadrovske zadeve, povezane z
delavci s posebnimi pooblastili, delovanje Arbitraže in
delovanje Jedrskega Poola, GIZ

22. 5. 2013

12. 11. 2024

Moški

Slovensko

Uroš Ivanc

Član

Pristojen je za naslednje štabne službe: Služba za strateško
nabavo, Služba za upravljanje s tveganji, Služba za
strateško načrtovanje in kontroling, samostojno službo
področja Razvoj in aktuariat premoženjskih zavarovanj
ter področji Računovodstvo in Finance, razen Službe za
naložbe.

14. 7. 2014

15. 7. 2024

Moški

Tadej Čoroli

Član

Pristojen je za področja Premoženjska zavarovanja,
Škode premoženjskih zavarovanj, Prodaja zavarovanj ter
Digitalizacija, procesi in tehnologija.

29. 7. 2014

30. 7. 2024

Barbara Smolnikar

Članica

Pristojna je za področje Osebna zavarovanja ter
samostojno službo področja Razvoj in aktuariat osebnih
zavarovanj. Odgovorna je za preprečevanje pranja denarja.

17. 10. 2017

David Benedek

Član

Pristojen je za področje Upravljanje odvisnih družb in
Službo za naložbe.

Marica Makoter

Članica in
delavska
direktorica

Zastopa interese delavcev, kot to opredeljuje Zakon o
sodelovanju delavcev pri upravljanju. Pristojna je za
samostojni službi področij Preprečevanje, odkrivanje in
raziskovanje prevar in Služba za upravljanje sprememb in
portfelja projektov. Odgovorna je za področja Informatika,
Zaledna podpora poslovanja in Področje za ravnanje
z zaposlenimi (z izjemo kadrovskih zadev, povezanih z
delavci s posebnimi pooblastili).

Članstvo v nadzornem svetu
(upravnem odboru) drugih družb

Izobrazba

Strokovni profil

1972

Univerzitetni
diplomirani
pravnik

Poslovodenje, strateško
vodenje, gospodarsko
pravo, zavarovalništvo
in pozavarovalništvo,
aktuarska znanja

Krka, d.d. (do 20. 8. 2020)
Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.

Slovensko

1975

Magister
poslovodenja in
organizacije

Poslovodenje in
organizacija, strateško
vodenje, zavarovalništvo,
finančni management,
finančni trgi in analize,
upravljanje premoženja,
upravljanje tveganj

Trigal, upravljanje naložb in
svetovalne storitve, d.o.o
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica d.d.
ZTSR, d.o.o. (od 17. 3. 2020 dalje)

Moški

Slovensko

1975

Magister pravnih
znanosti

Poslovodenje, strateško
vodenje, gospodarsko
pravo, zavarovalništvo,
marketing

17. 10. 2022

Ženski

Slovensko

1967

Doktorica znanosti
s področja
managementa

Poslovodenje, strateško
vodenje, bančništvo,
bančno zavarovalništvo,
finančni trgi in analize,
upravljanje tveganj

Triglav, pokojninska družba, d.d.

29. 8. 2019

29. 8. 2024

Moški

Slovensko

1973

Magister znanosti
s področja
poslovodenja in
organizacije

Poslovodenje, strateško
vodenje, bančništvo,
zavarovalništvo,
finančni trgi in analize,
korporativno upravljanje

Triglav Osiguranje, Zagreb, d.d.
Triglav INT, d.d.
Trigal, upravljanje naložb in
svetovalne storitve, d.o.o.,
Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o.
Triglav Skladi, d.o.o.,
Diagnostični center Bled, d.o.o.
(od 2. 4. 2020 dalje)

21. 12. 2011

22. 12. 2021

Ženski

Slovensko

1972

Univerzitetna
diplomirana
pravnica

Poslovodenje, strateško
vodenje, gospodarsko
pravo, zavarovalništvo,
kadri in organizacija,
delavsko zastopanje

Andrej Slapar je prevzel funkcijo predsednika Uprave pred 7 leti, vsi člani Uprave (skupaj) pa so v letu 2020 svojo funkcijo opravljali v povprečju peto leto.

10
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Podatki o prejemkih članov Uprave so opisani tudi v točki 5.6 računovodskega dela Letnega poročila.
Izhodišča za nagrajevanje Uprave določa Politika prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d., ki temelji na
Direktivi 2009/138/ES – Solventnost II, dopolnjeni z Direktivo 2012/23/EU, in Delegirani uredbi Komisije
(EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES.

Politika prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d., zagotavlja vzdrževanje njene primerne kapitalske trdnosti
ter spodbuja zanesljivo in učinkovito upravljanje tveganj, hkrati pa ne spodbuja prevzemanja tveganj,
ki presegajo meje dovoljenega tveganja, ter omogoča pridobitev in zadržanje primerno strokovno
usposobljenih, kompetentnih, odgovornih in zavzetih zaposlenih. Politika je temelj za uresničevanje
trdnega in zanesljivega sistema upravljanja ter zagotavlja integriteto in transparentnost poslovanja.

Sestava in višina prejemkov Uprave v poslovnem letu 2020 (podatki v evrih)
Variabilni prejemki - bruto
Fiksni prejemki
- bruto
(1)

na podlagi
kvantitativnih
meril

na podlagi
kvalitativnih
meril

Skupaj variabilni
prejemki
(2)

Odloženi prejemki
- bruto
(3)

Odpravnine
(4)

Bonitete in PDPZ
(5)

Vračilo izplačane
nagrade
»claw-back« (6)

Skupaj prejemki
- bruto
(1+2+4-6)

Skupaj prejemki
- neto
(1+2+4-6)

Ime in priimek

Funkcija

Andrej Slapar

Predsednik

188.542

51.114

0

51.114

57.786

0

73.806

0

239.656

79.885

Uroš Ivanc

Član

179.219

48.559

0

48.559

54.896

0

44.322

0

227.778

81.428

Tadej Čoroli

Član

179.219

48.559

0

48.559

54.896

0

50.387

0

227.778

78.945

Barbara Smolnikar

Članica

179.219

28.764

0

28.764

51.039

0

50.546

0

207.983

71.136

David Benedek

Član

179.839

8.559

0

8.559

8.559

0

51.619

0

188.398

63.155

Marica Makoter

Članica

179.219

48.559

0

48.559

54.896

0

49.837

0

227.778

78.068

Benjamin Jošar

Član do 2. 11. 2017

0

4.365

0

4.365

3.857

0

0

0

4.365

2.550

1.085.257

238.479

0

238.479

285.929

0

320.517

0

1.323.736

455.167

Skupaj
*
**
***
****

V razkritju niso vključeni potni stroški, stroški nastanitve in dnevnic, ker po svoji naravi ne predstavljajo prejemkov Uprave.
Podatek v postavki (2) vsebuje 3. del nagrade za leto 2016 in 2. del nagrade za leto 2017 ter 1. del nagrade za leto 2019, ki so bile izplačane v letu 2020.
Podatek v postavki (3) vsebuje 3. del nagrade za leto 2017, 2. in 3. del nagrade za leto 2018 ter 2. in 3. del nagrade za leto 2019, ki bodo izplačani v prihodnjih letih.
Podatek v postavki (5) vključuje bonitete in premijo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
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5.3.3 Nadzorni svet
Nadzorni svet sestavlja šest predstavnikov
delničarjev in trije predstavniki delavcev.
Nadzoruje vodenje poslov družbe; nadzorno
funkcijo opravlja s polno odgovornostjo.
Predstavnike delničarjev izvoli Skupščina
družbe, predstavnike delavcev pa Svet delavcev
Zavarovalnice Triglav. Predsednika in namestnika
izvolijo izmed predstavnikov delničarjev.
Imenovanje in odpoklic nadzornikov potekata
skladno z veljavno zakonodajo in akti družbe.
Nadzorniki imajo štiriletni mandat in so lahko
ponovno izvoljeni brez omejitev. Skupščina
lahko pred potekom mandata odpokliče člane
Nadzornega sveta, ki jih je izvolila, vsak član
Nadzornega sveta pa lahko odstopi s položaja pod
pogoji in na način, kot jih določa Statut.
Tudi za Nadzorni svet kot kolektivni organ
in za njegove člane kot posameznike veljajo
merila usposobljenosti in primernosti, ki jih
določa Politika o ocenjevanju usposobljenosti
in primernosti članov Uprave in Nadzornega
sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. Usposobljenost
in primernost se ocenjujeta pred imenovanjem,
obdobno, izredno ali po imenovanju
posameznega člana Nadzornega sveta.
Nadzorni svet pri ocenjevanju sestave in
učinkovitosti delovanja kot celote poleg
različne starostne in spolne strukture upošteva
raznolikost predvsem na način, da imajo
člani vsa ustrezna znanja, veščine in izkušnje
o zavarovalnih in finančnih trgih, poslovni
strategiji in poslovnih modelih, sistemih
upravljanja, finančnih in aktuarskih analizah,
upravljanju tveganj ter regulativnih okvirih
in drugih pravnih zahtevah, v katerih posluje
Zavarovalnica Triglav, d.d. Poleg navedenega
se v primeru, da kriterij usposobljenosti in

primernosti izpolnjuje več kandidatov, pri
imenovanju posameznega člana upoštevajo
tudi določila Politike raznolikosti, katere cilj je
zagotoviti komplementarnost in raznolikost
Nadzornega sveta z upoštevanjem različnih
kvalifikacij, izkušenj in znanja, opredeljenih
v Politiki o ocenjevanju usposobljenosti in
primernosti članov Uprave in Nadzornega sveta
Zavarovalnice Triglav, d.d. Vse našteto omogoča
preudarno in skrbno nadzorovanje družbe ter
s tem uresničevanje njenih strateških ciljev in
zagotavljanje dolgoročne vrednosti za vse ključne
deležnike, zastopanost obeh spolov in različnih
starostnih skupin.
Določila Politike raznolikosti so bila upoštevana
tudi pri imenovanju člana Nadzornega sveta
Igorja Stebernaka, predstavnika delničarjev,
za novo štiriletno mandatno obdobje. Igor
Stebernak, ki se mu je mandat iztekel 2. 6. 2020,
novega pa je nastopil 3. 6. 2020, s svojim znanjem
in izkušnjami prispeva k večji raznolikosti članstva
Nadzornega sveta.
Članica Nadzornega sveta Nataša Damjanovič je
18. 6. 2020 podala odstopno izjavo zaradi zavez,
povezanih z njeno novo zaposlitvijo. Skladno z 2.
odstavkom 21. člena Statuta Zavarovalnice Triglav,
d.d., ji je mandat prenehal ob izteku trimesečnega
odpovednega roka 18. 9. 2020.
Na seji 18. 8. 2020 je Nadzorni svet za
predsednika imenoval Andreja Andoljška in za
namestnika predsednika Milana Tomaževiča.
V skladu s Politiko o ocenjevanju usposobljenosti
in primernosti članov Uprave in Nadzornega
sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., je bil v novembru
2020 izveden postopek obdobnega ocenjevanja
usposobljenosti in primernosti vseh članov
Nadzornega sveta, razen Igorja Stebernaka. Ta
je bil, zaradi ponovnega imenovanja za člana

Nadzornega sveta, ocenjen po predpisanem
postopku pred imenovanjem članov nadzornega
organa. Vsi posamezni člani in Nadzorni svet kot
kolektivni organ so bili ocenjeni za usposobljene
in primerne.

5.3.3.1 Pristojnosti Nadzornega sveta
Veljavna zakonodaja, Statut družbe in Poslovnik
o delu Nadzornega sveta (dostopen na spletnem
mestu www.triglav.eu) urejajo pristojnosti in
delovanje Nadzornega sveta. Poleg pristojnosti,
določenih v Zakonu o gospodarskih družbah
in Zakonu o zavarovalništvu, k njegovim
pristojnostim sodi tudi podajanje soglasij
k odločitvam Uprave, pri katerih vložek
Zavarovalnice Triglav oziroma njegova vrednost
presega znesek, določen v Poslovniku o delu
Nadzornega sveta, in sicer pri:
 ustanavljanju kapitalskih družb doma in
v tujini,
 pridobivanju in odtujevanju kapitalskih
deležev Zavarovalnice Triglav v domačih ali
tujih gospodarskih družbah, razen če gre za
kapitalske deleže, pri katerih se uporablja
klasični portfeljski pristop upravljanja,
 izdaji dolžniških vrednostnih papirjev in
dolgoročnem zadolževanju Zavarovalnice
Triglav pri tujih in domačih bankah ter
 pridobivanju in odtujevanju nepremičnin ter
vlaganju v nepremičnine Zavarovalnice Triglav.
Nadzorni svet mora biti skladno z zakonom in
določilom poslovnika sklican najmanj enkrat
v četrtletju, po potrebi tudi pogosteje.
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5.3.3.2 Nadzorni svet v letu 2020
Sestava Nadzornega sveta v poslovnem letu 202011

Začetek funkcije
(prvi nastop na funkcijo)

Zaključek funkcije/
mandata

Udeležba na sejah
Nadzornega sveta / skupno
število sej Nadzornega sveta

Spol

Državljanstvo

Leto
rojstva

Ime in priimek

Funkcija

Andrej Andoljšek

Član
13. 6. 2017
Namestnik predsednika 21. 6. 2017
Predsednik
18. 8. 2020

13. 6. 2021
13. 6. 2021
13.6. 2021

9 od 9

Moški

Slovensko

Milan Tomaževič
(nekdanji predsednik
Uprave Zavarovalnice
Triglav, d.d.)

Član
13. 6. 2017
Namestnik predsednika 18. 8. 2020

13. 6. 2021
13. 6. 2021

9 od 9

Moški

Igor Stebernak

Predsednik
Član

2. 6. 2020
3. 6. 2024

9 od 9

Moški

18. 8. 2016
3. 6. 2020

Neodvisnost po 23. čl.
Kodeksa upravljanja
javnih delniških družb

Članstvo v nadzornem
svetu (upravnem
odboru) drugih družb
Obstoj nasprotja
v času opravljanja
interesa v poslovnem funkcije v Nadzornem
letu 2020
svetu v letu 2020

Udeležba na sejah komisij
Nadzornega sveta/
skupno število sej komisij
Nadzornega sveta

Članstvo v komisijah
Nadzornega sveta

Funkcija v komisijah
Nadzornega sveta

/

Strateška komisija
Nominacijski odbor

Član
Predsednik
Član

3 od 3
12 od 12

NE

/

Strateška komisija

Predsednik

3 od 3

NE

/

Komisija za
imenovanja in
prejemke
Nominacijski odbor
Revizijska komisija

Predsednik

7 od 8

Predsednik
Član

5 od 12
1 od 5

Izobrazba

Strokovni profil

1970

Univerzitetni diplomirani
ekonomist

Finančni in splošni management,
DA
finančni trgi in analize, bančništvo,
korporativno upravljanje, poslovno
in finančno prestrukturiranje podjetij

NE

Slovensko

1946

Univerzitetni diplomirani
ekonomist

Zavarovalništvo in
pozavarovalništvo, informatika,
vodenje in aktuarska znanja

DA

Slovensko

1968

Univerzitetni diplomirani
inženir elektrotehnike, MBA

Bančništvo, zavarovalništvo,
strateško vodenje, finančni trgi in
analize, kontroling, računovodstvo
in reinženiring procesov

DA

Žiga Škerjanec

Član

13. 6. 2017

13. 6. 2021

9 od 9

Moški

Slovensko

1978

Univerzitetni diplomirani
pravnik

Pravo in finance gospodarskih
subjektov ter delovanje nadzornih
svetov

DA

NE

/

Strateška komisija
Komisija za
imenovanja in
prejemke
Nominacijski odbor

Član
Član

3 od 3
8 od 8

Član

12 od 12

Nataša Damjanovič

Članica

13. 6. 2017

18. 9. 2020

6 od 9

Ženski

Slovensko

1965

Diplomirani ekonomist

Finančni trgi in analize, bančništvo,
marketing in strateško vodenje

DA

NE

/

Revizijska komisija
Komisija za
imenovanja in
prejemke

Članica
Članica

3 od 5
5 od 8

Mario Gobbo

Član

12. 6. 2013

13. 6. 2021

9 od 9

Moški

Italijansko

1953

Doktor ekonomskih ved

Bančništvo, finančni management,
DA
finančni trgi in analize, investicijsko
bančništvo, vlagateljstvo,
prestrukturiranje, zbiranje finančnih
sredstev in privatizacija

NE

/

Revizijska komisija

Predsednik

5 od 5

Peter Celar

Član

29. 5. 2007
1. 6. 2019

31. 5. 2019
2. 6. 2023

9 od 9

Moški

Slovensko

1958

Diplomirani ekonomist

Zavarovalništvo

NE

NE

/

Komisija za
imenovanja in
prejemke
Nominacijski odbor

Član

8 od 8

Član

12 od 12

Branko Gorjan

Član

14. 3. 1995
1. 6. 2019

30. 5. 2015
1. 6. 2023

9 od 9

Moški

Slovensko

1960

Ekonomski tehnik

Zavarovalništvo

NE

NE

/

Strateška komisija

Član

3 od 3

Igor Zupan

Član

27. 9. 2019

1. 6. 2023

9 od 9

Moški

Slovensko

1972

Diplomirani organizator dela –
informatik

Zavarovalništvo

DA

NE

Lovćen životna
osiguranja, a.d., do
16.2.2020

Revizijska komisija

Član

5 od 5

Zunanji člani komisij Nadzornega sveta v poslovnem letu 2020

Ime in priimek

Komisija Nadzornega sveta

Udeležba na sejah komisije
Nadzornega sveta / skupno
število sej komisij

Simon Kolenc

Revizijska komisija

5 od 5

Moški

Slovensko

Univerzitetni diplomirani
ekonomist

1977

Finance, računovodstvo, revizija

/

Boštjan Koler

Nominacijski odbor

12 od 12

Moški

Slovensko

Univerzitetni diplomirani pravnik

1961

Pravo

/

Spol

Državljanstvo

Izobrazba

Letnica rojstva

Strokovni profil

Članstvo v organih nadzora drugih družb v času opravljanja funkcije
v komisiji Nadzornega sveta v letu 2020

S podpisom Izjave o neodvisnosti in lojalnosti (www.triglav.eu) so se člani Nadzornega sveta opredelili do izpolnjevanja kriterijev nasprotja interesov iz priloge B Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
Podatki o prejemkih članov Nadzornega sveta so navedeni tudi v točki 5.6 računovodskega dela Letnega poročila. Prejemki članov Nadzornega sveta so bili skladni s sklepom 41. skupščine Zavarovalnice Triglav.

11

GRI GS 405-1, SASB: FN-AC-330a.1
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Sestava in višina prejemkov članov Nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2020 (podatki v evrih)
Plačilo za opravljanje funkcije
- bruto letno (1)

Sejnine NS in komisij
- bruto letno (2)

Skupaj
bruto (1+2)

Skupaj
neto*

Potni stroški
bruto

Potni stroški
neto*

Predsednik

25.166

5.368

30.534

22.208

0

0

Namestnik predsednika

20.202

2.794

22.996

16.725

0

0

Igor Stebernak

Član

21.787

5.874

27.661

20.118

0

0

Žiga Škerjanec

Član

21.431

7.942

29.373

21.363

0

0

Mario Gobbo

Član

19.645

3.234

22.879

15.072

12.550

8.268

Nataša Damjanovič

Članica

15.056

3.124

18.180

13.223

0

0

Peter Celar

Član

20.254

7.348

27.602

20.075

487

355

Branko Gorjan

Član

17.859

2.794

20.653

15.021

0

0

Igor Zupan

Član

17.859

3.234

21.093

15.341

0

0

Simon Kolenc

Zunanji član komisije

7.144

1.293

8.437

6.136

59

43

Boštjan Koler

Zunanji član odbora

Ime in priimek

Funkcija

Andrej Andoljšek
Milan Tomaževič

Skupaj

3.031

3.454

6.485

4.716

0

0

189.434

46.459

235.893

169.998

13.096

8.666

* Znesek, ki ga družba nakaže na račun posameznika kot plačilo po akontaciji dohodnine, ki pa ne upošteva morebitnih naknadnih doplačil dohodnine posameznika.

5.3.3.3 Sestava komisij Nadzornega sveta in njihovo delovanje v letu 2020
V letu 2020 so delovale Revizijska komisija, Komisija za imenovanja in prejemke, Strateška komisija
in Nominacijski odbor kot začasna komisija. Komisije ali odbori Nadzornega sveta sicer pripravljajo
predloge sklepov, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge.

Naloge in pristojnosti komisij določajo Zakon o gospodarskih družbah, Poslovnik o delu Nadzornega
sveta, sklepi Nadzornega sveta in poslovniki posameznih komisij. Poglavitne med njimi so prikazane
v shemi v nadaljevanju.

Komisije
Nadzornega
sveta
in njihove
osrednje
naloge

Revizijska komisija

Strateška komisija

Komisija za imenovanja in prejemke

 spremlja postopek računovodskega poročanja ter
pripravlja priporočila in predloge za zagotovitev njegove
celovitosti,
 spremlja učinkovitost in uspešnost delovanja notranjih
kontrol, notranje revizije in sistemov za obvladovanje
tveganj,
 spremlja obvezno revizijo letnih in konsolidiranih
računovodskih izkazov ter poroča Nadzornemu svetu o
rezultatu revizije,
 odgovarja za postopek izbire revizorja in predlaga
Nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja
letnega poročila družbe ter sodeluje pri pripravi pogodbe
med revizorjem in družbo,
 spremlja kakovost revidiranja revizorja skladno s sprejetimi
Smernicami za revizijske komisije za spremljanje kakovosti
zunanjega revidiranja Agencije za javni nadzor nad
revidiranjem in Združenja nadzornikov Slovenije,
 nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje
družba ter ocenjuje sestavo letnega poročila in oblikuje
predlog za Nadzorni svet,
 sodeluje s Službo notranje revizije, spremlja njena
kvartalna poročila, obravnava notranje akte in pravila
delovanja Službe notranje revizije ter letne načrte Službe
notranje revizije,
 obravnava odločitve o imenovanju, razrešitvi in
nagrajevanju vodje Službe notranje revizije.

 obravnava in pripravlja predloge za Nadzorni svet v zvezi
s strategijo Skupine Triglav,
 spremlja uresničevanje strategije,
 obravnava in pripravlja predloge in mnenja za Nadzorni
svet, povezana s strateškim razvojem oziroma
načrtovanjem Skupine Triglav.







predlaga merila za članstvo v Upravi,
predlaga politike plačil, povračil in drugih ugodnosti
članov Uprave,
predhodno obravnava predloga Predsednika Uprave,
povezanega z vodenjem družbe,
izvaja ocenjevanja usposobljenosti in primernosti članov
Uprave in Nadzornega sveta,
podpira in pripravlja predloge na področjih, ki zadevajo
Nadzorni svet (npr. nasprotje interesov, oblikovanje in
izvajanje sistema plačil njegovim članom, ocenjevanje
njegovega dela skladno s Kodeksom upravljanja javnih
delniških družb).

Nominacijski odbor
(začasna komisija za izvedbo postopka imenovanja
predstavnikov delničarjev)





pripravi kriterije in merila za izbiro predstavnikov
delničarjev, v kolikor Nadzorni svet ne določi drugače,
evidentira kandidate za člane Nadzornega sveta,
pozove Komisijo za imenovanje in prejemke, da izdela
oceno o usposobljenosti in primernosti kandidatov,
s predlogom ocene o usposobljenosti in primernosti
kandidatov za člane Nadzornega sveta posreduje
Nadzornemu svetu predlog za imenovanje enega ali več
kandidatov za člane, predstavnike delničarjev.
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Revizijsko komisijo so v letu 2020 sestavljali
dr. Mario Gobbo, predsednik, ter člani Nataša
Damjanovič (do 18. 9. 2020), Igor Stebernak (od
19. 9. 2020 dalje), Igor Zupan in Simon Kolenc,
neodvisen zunanji strokovnjak.
Komisija za imenovanja in prejemke je delovala
v sestavi: Igor Stebernak, predsednik (do 2. 6. 2020
in od 18. 8. 2020 dalje), ter člani Nataša
Damjanovič (do 18. 9. 2020), Žiga Škerjanec in
Peter Celar.
Strateško komisijo so sestavljali Milan Tomaževič,
predsednik, ter člani Andrej Andoljšek,
Žiga Škerjanec in Branko Gorjan.
Nominacijski odbor kot začasno komisijo je
Nadzorni svet oblikoval po začetku učinkovanja
odstopne izjave članice Nadzornega sveta Nataše
Damjanovič (izjavo je podala 18. 6. 2020, mandat
ji je prenehal 18. 9. 2020). Petčlanski Nominacijski
odbor je bil oblikovan 25. 9. 2020 za obdobje
do izvolitve novega člana Nadzornega sveta,
vendar ne dlje kot do 1. 1. 2021. Odbor je deloval
v sestavi: Igor Stebernak, predsednik, in člani
Žiga Škerjanec, Andrej Andoljšek, Peter Celar ter
Boštjan Koler, zunanji član.
Štiriletni mandat bo 13. 6. 2021 potekel članom
Nadzornega sveta Žigi Škerjancu, Andreju
Andoljšku, dr. Mariu Gobbu in Milanu Tomaževiču,
zato je Nadzorni svet 12. 11. 2020 oblikoval
štiričlanski Nominacijski odbor za obdobje do
izvolitve članov Nadzornega sveta, predstavnikov
delničarjev, vendar ne dlje kot do 25. 5. 2021.
Odbor deluje v sestavi: Igor Stebernak,
predsednik, in člani Žiga Škerjanec, Peter Celar ter
Boštjan Koler, zunanji član.

5.4 Vodenje in upravljanje
odvisnih družb12
Skupino Triglav sestavljajo obvladujoča družba
Zavarovalnica Triglav in njene odvisne ter
pridružene družbe. Odvisne družbe poslujejo kot
samostojne pravne osebe, skladno z veljavno
zakonodajo, sprejetimi sklepi skupščin ter organov
vodenja in nadzora odvisnih družb, s pogodbami
o poslovnem sodelovanju (če so sklenjene) in
preostalimi sprejetimi notranjimi akti, ki so jih
uveljavile posamezne odvisne družbe.
Podlaga za vzpostavitev ter uresničevanje
trdnega in zanesljivega sistema upravljanja je
Politika upravljanja odvisnih družb v Skupini
Triglav. Opredeljena je tako, da vzpostavlja
notranje skladen sistem upravljanja Skupine
s standardizacijo in poenotenjem pravil ter
postopkov na posameznih poslovnih področjih
v odvisnih družbah Zavarovalnice Triglav. Osrednji
cilj sistema upravljanja Skupine je uveljavitev
poenotenih minimalnih standardov za izvajanje
osnovne dejavnosti, poročanje in nadzor na ravni
celotne Skupine. Pri tem politika upravljanja
upošteva tako notranje okolje Skupine in njene
strateške usmeritve kot tudi dejavnike zunanjega
okolja, kar vključuje lokalno zakonodajo in
zahteve regulatorjev, poslovno okolje posamezne
odvisne družbe in dobre poslovne prakse.
Odvisne družbe v Skupini se upravljajo
korporacijsko. To pomeni, da se upravljavske
pravice aktivno izvršujejo skladno z zakonodajo,
veljavno za posamezno odvisno družbo, pri
čemer se upoštevajo notranja pravila posamezne
odvisne družbe. Pri korporacijskem upravljanju se
izvaja tudi poslovno upravljanje z mehanizmi za
učinkovit poslovni nadzor ter sodelovanje na vseh
poslovnih področjih, za harmonizacijo standardov
poslovanja ter medsebojno obveščenost odvisnih

družb v Skupini. Tak pristop vključuje poslovno
in strokovno usklajevanje aktivnosti v Skupini ter
izvajanje različnih izobraževanj za poenotenje
poslovnih procesov, koordinacijo ključnih funkcij
ter prenos znanj, korporacijske kulture in dobrih
praks poslovanja na ravni Skupine.

S poenotenim pristopom in višjo stopnjo
vključenosti odvisnih družb v sistem smo dosegli
še tesnejšo povezanost njihovih poslovnih funkcij
s poslovnimi področji v Zavarovalnici Triglav, kar
se je izkazalo kot učinkovito tudi v nepredvidljivih
razmerah pandemije.

Zavarovalnica Triglav kot obvladujoča družba
aktivno upravlja svoje neposredno odvisne družbe
in pri tem sledi Politiki upravljanja odvisnih družb
v Skupini Triglav. Te prevzemajo odgovornost za
prenos sistema upravljanja in aktivno upravljanje
lastnih odvisnih družb. Natančne načine prenosa
sistema in izvajanja aktivnosti opredeljujejo
minimalni standardi za posamezna poslovna
področja.
Na podlagi dosedanjih izkušenj pri doseganju
strateških ciljev ocenjujemo, da je sistem
upravljanja odvisnih družb Skupine Triglav
ustrezno deloval tudi v razmerah pandemije,
ki so zaznamovale leto 2020.
Pri vodenju in upravljanju odvisnih družb se
sicer ravnamo po ključnih usmeritvah in ciljih
strategije Skupine Triglav, ki so predstavljeni
v poglavju 4. Strategija in načrti Skupine Triglav.
Uresničevanje vrednot Skupine je stalen proces
v vseh odvisnih družbah in ključna usmeritev pri
njihovem upravljanju, pri čemer je pomembno
vodilo tudi dolgoročna skrb za povečevanje
vrednosti premoženja Skupine. Vse našteto smo
v letu 2020 uresničevali z veliko zavzetostjo.
Odziven in učinkovit sistem upravljanja odvisnih
družb nam je tudi tokrat zagotavljal ažurno
spremljanje poslovnega okolja, poslovanja
odvisnih družb in uresničevanja začrtane
strategije. Za optimalnejši razvoj posamezne
družbe in celotne Skupine smo še naprej
spodbujali prepoznavanje poslovnih priložnosti in
izzivov v ožjem in širšem okolju.

12

GRI GS 102-10, GS 102-18
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Sestava organov vodenja in upravljanja na 31. 12. 2020
Slovenija

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana
Gregor Stražar – predsednik,
Tomaž Rotar – član uprave,
Stanislav Vrtunski – član uprave
Nadzorni svet:
Andrej Slapar – predsednik,
Tomaž Žust, Sebastjan Debevc,
Janko Šemrov

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.,
Koper
Meta Berk Skok – predsednica,
Simon Vidmar – član uprave
Nadzorni svet:
Uroš Ivanc – predsednik,
Nataša Veselinovič, Tomaž Krevatin

Triglav, pokojninska družba, d.d., Ljubljana
Aljoša Uršič – predsednik,
Peter Krassnig – član uprave,
Vida Šeme Hočevar – članica uprave
Nadzorni svet:
Barbara Smolnikar – predsednica
Nataša Veselinovič, Miha Grilec, Jaka Kirn,
Miran Kalčič, Vesna Vodopivec,
Borut Simonič, Tomaž Jontes

Triglav Skladi, družba za upravljanje,
d.o.o., Ljubljana
Benjamin Jošar – predsednik,
Andrej Petek – član uprave
Miha Grilec – član uprave
Nadzorni svet:
David Benedek – predsednik,
Blaž Kmetec, Meta Berk Skok,
Nataša Veselinovič, Matej Runjak

Triglav Svetovanje, zavarovalno
zastopanje, d.o.o., Domžale
Edvard Kranjčič – direktor
Nadzorni svet:
Jasna Kajtazović – predsednica,
Jana Polda, Matjaž Novak, Lidija Breznik

Hrvaška

Črna gora

Severna Makedonija

Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb

Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica

Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje

Marin Matijaca – predsednik,
Denis Burmaz – član uprave

Matjaž Božič – izvršni direktor

Gjorgje Vojnović – glavni izvršni direktor,
Rok Pivk – izvršni direktor

Nadzorni svet:
David Benedek – predsednik,
Tomaž Žust, Gorazd Jenko,
Darko Popovski, Nives Matijević

Odbor direktorjev:
Tedo Djekanović – predsednik,
Tomaž Žust, Darko Popovski

Odbor direktorjev:
Tedo Djekanović – predsednik,
Darko Popovski, Matej Ferlan, Blaž Kmetec,
Gjorgje Vojnović, Rok Pivk, Gjorgji Jančevski

Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica
Triglav INT, holdinška družba, d.d.,
Ljubljana

Triglav Savjetovanje, d.o.o., Zagreb

Zorka Milić – izvršna direktorica

Triglav Osiguruvanje Život, a.d., Skopje

Tedo Djekanović – izvršni direktor

Dragica Dalić - direktorica

Odbor direktorjev:
Janez Rožmarin – predsednik,
Slobodanka Vukadinović, Edvard Kranjčič

Vilma Učeta Duzlevska – glavna izvršna
direktorica

Upravni odbor:
David Benedek – predsednik,
Tedo Djekanović, Saša Kovačič

Srbija

Odbor direktorjev:
Tedo Djekanović – predsednik,
Ivan Sotošek, Vilma Učeta Duzlevska,
Gjorgji Jančevski, Jasna Kajtazović

Bosna in Hercegovina

Triglav Avtoservis, d.o.o., Ljubljana

Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd

Edvard Zabukovnik – direktor,
Boris Kuhelj – direktor

Dragan Marković – generalni direktor,
Blaž Jakič – član izvršnega odbora

Nadzorni svet:
Matej Ferlan – predsednik,
Nataša Novak Priveršek, Aleš Klement,
Lidija Breznik

Nadzorni odbor:
Tedo Djekanović – predsednik,
Radenko Purić, Vuk Šušić, Gorazd Jenko,
Fejsal Hrustanović

Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o.,
Ljubljana

Triglav Savetovanje, d.o.o., Beograd
Dušan Dujmić - direktor

Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo
Edib Galijatović – predsednik,
Edin Muftić – član uprave
Nadzorni odbor:
Tedo Djekanović – predsednik,
Janko Šemrov, Uroš Cvetko, Aleš Levstek,
Matej Gostiša

Mitja Selan – predsednik uprave

Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka

Nadzorni svet:
David Benedek – predsednik,
Ksenija Zajc, Nataša Novak Priveršek

Darko Popovski – direktor
Dejan Vujičić – član izvršnega odbora
Sanja Štrkić – članica izvršnega odbora
Upravni odbor:
Blaž Jakič – predsednik,
Iztok Šekoranja, Draško Milinović

Triglav Savjetovanje, d.o.o., Sarajevo
Zlatko Hadžić - direktor

Triglav penzisko društvo, a.d., Skopje
Vojdan Jordanov – predsednik uprave
Marijan Nikolovski – član uprave
Nadzorni odbor:
Aljoša Uršič – predsednik,
Darko Popovski, Blaž Kmetec, Miroslav Vujić
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5.5 Zunanja in notranja revizija

5.7 Pojasnila v zvezi s prevzemno zakonodajo

Skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav je 28. 5. 2019 za revizorja Zavarovalnice Triglav za poslovna
leta 2019, 2020 in 2021 imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o.

Za Zavarovalnico Triglav veljajo določila Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1).

O delovanju notranje revizije poročamo v točki 1.1 Upravljanja tveganj.

5.6 Notranje kontrole in upravljanje tveganj v povezavi z računovodskim
poročanjem13
Učinkovit, integriran sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj, ki deluje v Skupini Triglav,
ažurno prilagajamo razvoju, organizacijskim spremembam ter dobrim praksam. Sistem presega
osnovne zakonske zahteve za zavarovalnice, opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu
o zavarovalništvu, ter posebne podzakonske predpise Agencije za zavarovalni nadzor o vzpostavitvi in
vzdrževanju ustreznega sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj.
Značilnosti in delovanje sistema upravljanja tveganj podrobno predstavljamo
v prvem poglavju Upravljanja tveganj. Na vseh organizacijskih ravneh, v vseh enotah in procesih obsega:

V poglavju 6. Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav so pojasnjeni sestava osnovnega kapitala
Zavarovalnice Triglav, pravice in obveznosti, ki jih zagotavljajo delnice, omejitve prenosa delnic in
neobstoj delnic, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice.

5.8 Razkritje obstoja morebitnih dogovorov oziroma pooblastil
v zvezi z delnicami ali glasovalnimi pravicami
Zavarovalnici Triglav niso znani nobeni dogovori med delničarji, ki bi lahko povzročili omejitev prenosa
delnic ali glasovalnih pravic.
Uprava Zavarovalnice Triglav nima pooblastila Skupščine Družbe za nakup lastnih delnic. Pooblastilo
Uprave za povečanje osnovnega kapitala je opisano v točki 5.3.2.1. O izdaji novih delnic, obsegu
povečanja osnovnega kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic odloča Uprava
zavarovalnice s soglasjem Nadzornega sveta.

 jasno organizacijsko strukturo z natančno opredeljenim in preglednim sistemom pristojnosti in
pooblastil,

Zavarovalnica Triglav nima delniške sheme za delavce.

 učinkovite postopke sprotnega nadzora, preprečevanja napak in prepoznavanja, ocenjevanja,
obvladovanja ter spremljanja tveganj, ki so jim zavarovalnice izpostavljene pri poslovanju ali bi jim
lahko bile izpostavljene,

Družbi niso znani nobeni dogovori, ki bi začeli učinkovati oziroma bi se spremenili ali prenehali na
podlagi spremembe kontrole v družbi oziroma zaradi morebitne prevzemne ponudbe skladno z ZPre-1.

 ustrezen sistem notranjega nadzora, ki vključuje ustrezne administrativne in računovodske postopke
(poročanja, delovni postopki, limiti za omejevanje izpostavljenosti tveganjem in fizične kontrole),

Zavarovalnica Triglav ni sklenila nobenih dogovorov s člani svojega organa vodenja ali nadzora ali
z delavci, ki bi predvidevali nadomestilo, če bi zaradi prevzemne ponudbe, skladne z ZPre-1, odstopili, bili
odpuščeni brez utemeljenega razloga ali bi njihovo delovno razmerje prenehalo na drug način.

 sistem zagotavljanja skladnosti poslovanja z zakonskimi zahtevami.
Služba notranje revizije je neodvisna in organizirana skladno z zakonom. Redno pregleduje učinkovitost
sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj, predlaga izboljšave ter poroča Upravi, Revizijski komisiji
in Nadzornemu svetu družbe.
Notranje kontrole v povezavi z računovodskim poročanjem so usmeritve in postopki, ki jih je vzpostavila
Zavarovalnica Triglav kot matična družba v Skupini in jih izvaja na vseh ravneh. Z njimi obvladuje
tveganja, povezana z računovodskim poročanjem, ter zagotavlja zanesljivost računovodskega poročanja
in skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi.

Andrej Slapar
predsednik Uprave

Barbara Smolnikar
članica Uprave

Uroš Ivanc
član Uprave

David Benedek
član Uprave

Tadej Čoroli
član Uprave

Marica Makoter
članica Uprave

Računovodske kontrole temeljijo na načelih resničnosti in ustrezne delitve odgovornosti, na nadzoru
izvajanja poslov, na ažurnosti evidenc, skladnosti stanja v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem,
na ločenosti evidence od izvajanja poslov, strokovnosti računovodij ter njihovi neodvisnosti. Tesno so
povezane s kontrolami na področju informacijskih tehnologij, ki med drugim zagotavljajo omejitve ali
nadzor dostopa do podatkov in aplikacij ter popolnost in točnost zajemanja oz. obdelovanja podatkov.
13

GRI GS 103-1, 103-2
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6.
Delnica in delničarji
Zavarovalnice Triglav
6.1 Delnica Zavarovalnice Triglav
 Zavarovalnica Triglav je v Sloveniji tretja največja borzna družba,
njena delnica je ena najlikvidnejših na Ljubljanski borzi.
 Skupščina delničarjev je ohranila bilančni dobiček za 2019
nerazporejen, v skladu s prejetimi pozivi regulatorja slovenskemu
zavarovalnemu sektorju.
 Skupina Triglav je bila ponovno ocenjena z visoko bonitetno oceno »A«
s stabilno srednjeročno napovedjo.
 V letu 2020 ni bilo bistvenih sprememb v lastniški sestavi zavarovalnice.

S 682 milijoni evrov tržne kapitalizacije je
Zavarovalnica Triglav tretja največja slovenska
borzna družba, njena delnica pa je med
najlikvidnejšimi na Ljubljanski borzi (v letu 2020
na 4. mestu). Njen letni promet se je v primerjavi
z letom prej povečal za 4 odstotke. Dosegel je
33 milijonov evrov, kar je 9 odstotkov celotnega
slovenskega borznega prometa brez svežnjev.

Tretjino borznega prometa z delnico Zavarovalnice
Triglav je opravil njen vzdrževalec likvidnosti.
Zavarovalnica z njim sodeluje od leta 2019, ko
je svoje storitve ponudil na Ljubljanski borzi.
Po dostopnih podatkih je delnica Zavarovalnice
vključena v indekse v lasti družb MSCI, STOXX
in S&P ter Ljubljanske, Dunajske, Zagrebške in
Varšavske borze.

Osnovni podatki o delnici Zavarovalnice Triglav
31. 12. 2020

31. 12. 2019

Najvišji zaključni tečaj v letu

Postavke

36,00

35,40

31. 12. 2018
34,50

Najnižji zaključni tečaj v letu

23,20

29,50

27,20

Zaključni tečaj

30,00

33,30

30,30

Knjigovodska vrednost delnice (matična družba)

28,33

25,53

24,64

Knjigovodska vrednost delnice (konsolidirani podatki)

38,16

34,73

32,75

3,24

3,69

3,56

682.054.440

757.080.428

688.874.984
176.495

Čisti dobiček na delnico (konsolidirani podatki)
Tržna kapitalizacija
Povprečni dnevni promet
Dividenda na delnico za preteklo leto
Število delnic
Odstotek delnic v prostem prometu

131.945

135.518

Še ni določeno

0,00

2,50

22.735.148

22.735.148

22.735.148

30,87 %

30,89 %

30,73 %

Borza trgovanja

Ljubljanska borza - LJSE

ISIN koda

SI0021111651

Oznaka delnice

ZVTG

Bloomberg

ZVTG SV

Reuters
Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, AM Best)

ZVTG.LJ
»A«, stabilna
srednjeročna
napoved

»A«, stabilna
srednjeročna
napoved

»A«, stabilna
srednjeročna
napoved
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ZVTG

SBITOP indeks

BEINSUR indeks

110 %
100 %

97%
90%
87%

80 %
70 %
60 %

31. 12. 2020

30. 11. 2020

31. 10. 2020

30. 09. 2020

31. 08. 2020

31. 07. 2020

30. 06. 2020

31. 05. 2020

30. 04. 2020

31. 03. 2020

29. 02. 2020

31. 01. 2020

50 %

31. 12. 2019

Vrednost v %

90 %

ZVTG

SBITOP indeks

BEINSUR indeks

160 %
150 %
140 %
129 %
128 %

130 %
120 %
110 %
100 %

97 %

90 %
80 %
70 %
60 %

Petletna primerjava gibanja tečaja delnice
Zavarovalnice s sektorskim in borznim indeksom
pokaže, da se je ta v večini obdobja 2016–2020
gibal nad njima. Prav tako je razvidno, da je do
konca leta 2020 v primerjavi s koncem leta 2015

31. 12. 2020

31. 12. 2019

31. 12. 2018

31. 12. 2017

50 %

31. 12. 2016

Gibanje tečaja delnice ZVTG v letu 2020 v primerjavi s sektorskim indeksom BEINSUR in
indeksom Ljubljanske borze SBITOP (konec leta 2019 = 100)

Gibanje tečaja delnice ZVTG v zadnjih petih letih v primerjavi s sektorskim indeksom BEINSUR in
indeksom Ljubljanske borze SBITOP (konec leta 2015 = 100)

31. 12. 2015

V letu 2020, zaznamovanem z razmerami
pandemije, pa se je tečaj delnice Zavarovalnice
Triglav znižal za 10 odstotkov v primerjavi
z letom prej. Vendar je, če primerjamo, upadel za
3 odstotne točke manj od vrednosti sektorskega
indeksa BEINSUR (sestavlja ga 32 delnic evropskih
zavarovalnic). Kot je vidno v spodnjem grafu, se
je v nekaj tednih po izbruhu epidemije covid-19
tečaj delnice Zavarovalnice Triglav skokovito

znižal. Najnižjo vrednost je dosegel 23. 3., ko
je znašala 23,2 evra oz. 35 odstotkov manj kot
na izhodiščni dan pred zlomom 21. 2. Padec
vrednosti slovenskega borznega indeksa SBI
TOP je v istem 30-dnevnem obdobju znašal 30
odstotkov, znižanje sektorskega indeksa BEINSUR
pa je bilo kar 44-odstotno. Od aprila pa do konca
leta sta na trgovanje z delnico Zavarovalnice
in njeno donosnost dodatno vplivala poziva
slovenskega regulatorja zavarovalnega sektorja
k neizplačilu dividend zavarovalnic za leto 2019 in
v skladu z njim sprejet sklep skupščine delničarjev,
da bilančni dobiček za 2019 ostane nerazporejen
(podrobneje v točki 5.3.1 Skupščina delničarjev
ter 6.4 Dividende in dividendna politika). Tržna
vrednost delnice je konec leta znašala 30,00
evra, kar je 79 odstotka njene konsolidirane
knjigovodske vrednosti.

Vrednost v %

Donosnost delnice Zavarovalnice Triglav v letu
2020 odstopa od predhodnih let. V obdobju
od leta 2015 do leta 2019 je bila njena letna
donosnost od 9- do 33-odstotna, v povprečju
pa 17-odstotna. Dividendna donosnost je
bila v povprečju 9-odstotna, delež za izplačilo
dividend pa je v povprečju dosegal 70 odstotkov
konsolidiranega čistega dobička.

dosegel 28-odstotno rast. Indeks Ljubljanske
borze se je v istem obdobju povišal za 29
odstotkov, medtem ko je bil indeks evropskega
zavarovalnega sektorja za 3 odstotke nižji.
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6.2 Kapital

6.3 Lastniška struktura14

Osnovni kapital Zavarovalnice Triglav je ostal nespremenjen in je na zadnji dan leta 2020 znašal
73.701.391,79 evra. Razdeljen je na 22.735.148 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda.
Te so izdane v nematerializirani obliki in so prosto prenosljive. Vsaka ima enak delež in pripadajoč
znesek v osnovnem kapitalu ter je vplačana v celoti. Z eno delnico ima imetnik pravico do enega
glasu na skupščini, sorazmerne dividende od dobička, namenjenega izplačilu dividend, in v primeru
stečaja oz. likvidacije do sorazmernega deleža ostanka stečajne ali likvidacijske mase po poplačilu
prednostnih delničarjev.

V letu 2020 se lastniška sestava Zavarovalnice Triglav ni bistveno spremenila v primerjavi s preteklim
letom. Nespremenjena sta ostala deleža obeh največjih lastnikov, skladov v lasti Republike Slovenije,
skupni delež desetih največjih delničarjev pa je znašal 77,6 odstotka (leta 2019 77,1 odstotka).
Iz njegove sestave je izstopil Kuwait Investment Authority, nekateri med večjimi delničarji pa so delno
prilagajali svoj položaj. Iz tabele na naslednji strani je razvidno, da je največjo spremembo izvedla
Citibank, London, ki je za 76 odstotkov povečala svojo naložbo v Zavarovalnici.

Pri pridobivanju delnic družbe morajo obstoječi in potencialni delničarji Zavarovalnice Triglav ravnati po
določilih ZZavar-1. Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor je potrebno:
 za pridobitev delnic zavarovalnice, na podlagi katerih oseba doseže ali preseže kvalificirani delež
v zavarovalnici (tj. posredno ali neposredno imetništvo delnic oz. drugih pravic, na podlagi katerih
imetnik pridobi najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe oz. manj
kot 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe, ki pa mu že omogoča izvajanje
pomembnega vpliva na upravljanje družbe). Agencija za zavarovalni nadzor v odločbi za dovoljenje
k pridobitvi kvalificiranega deleža določi višino deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu
zavarovalnice, kot enega od teh razponov:
 delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice, ki je enak ali večji od kvalificiranega
deleža in manjši od 20 odstotkov;
 delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice, ki je enak ali večji od 20 odstotkov in
manjši od ene tretjine;
 delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice, ki je enak ali večji od ene tretjine in
manjši od 50 odstotkov;

Deset največjih delničarjev Zavarovalnice Triglav na 31. 12. 2020 in njihovi lastniški deleži
Lastniški delež v %
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana

34,47 %

SDH, d.d., Ljubljana

28,09 %

Addiko Bank, d.d., Pension fund 1 – fiduciarni račun, Hrvaška

6,71 %

UniCredit Bank Austria – fiduciarni račun, Avstrija

2,66 %

Citibank – fiduciarni račun, Velika Britanija

2,33 %

Hrvatska poštanska banka – fiduciarni račun, Hrvaška

1,02 %

East Capital – East Capital Balkans, Luksemburg

0,82 %

Pozavarovalnica Sava Re, d.d., Ljubljana

0,73 %

The Bank of New York Mellon – fiduciarni račun, ZDA

0,37 %

Forplan, d.o.o., Ljubljana

0,37 %

 delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice, ki je enak ali večji od 50 odstotkov;
 delež, na podlagi katerega bodoči kvalificirani imetnik postane nadrejena družba zavarovalnice;
 pred vsako nadaljnjo pridobitvijo delnic, na podlagi katere bi kvalificirani imetnik presegel razpon, za
katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža;
 za osebe, ki so se sporazumele, da bodo pri pridobivanju delnic družbe ali uresničevanju upravljavskih
upravičenj iz teh delnic (skupni kvalificirani imetniki) delovale usklajeno, in nameravajo pridobiti
delež, na podlagi katerega bi skupno presegle ali dosegle kvalificirani delež družbe;
 pred vsako nadaljnjo pridobitvijo delnic skupnih kvalificiranih imetnikov, na podlagi katere njihov
skupni delež preseže razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža.
Imetnik, ki je delnice zavarovalnice pridobil ali jih ima v nasprotju z ZZavar-1, nima glasovalnih pravic.
Podrobnosti določa ZZavar-1.

14

GRI GS 102-5, GS 102-10
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Primerjava lastništva desetih največjih delničarjev Zavarovalnice Triglav ob koncu leta 2020 glede na leto prej
Število delnic
Delničar

Lastniški delež (v %)

Sprememba

2020

2019

2020

2019

Št. delnic

Odst. točke

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana

7.836.628

7.836.628

34,47

34,47

0

0,00

SDH, d.d., Ljubljana

6.386.644

6.386.644

28,09

28,09

0

0,00

Addiko Bank, d.d., Pension fund 1 – fiduciarni račun, Zagreb, Hrvaška

1.526.190

1.494.061

6,71

6,57

32.129

0,14

UniCredit Bank Austria – fiduciarni račun, Dunaj, Avstrija

604.642

619.634

2,66

2,73

-14.992

-0,07

Citibank – fiduciarni račun, London, Velika Britanija

530.402

301.183

2,33

1,32

229.219

1,01

Hrvatska poštanska banka – fiduciarni račun, d.d., Zagreb, Hrvaška

232.644

232.644

1,02

1,02

0

0,00

East Capital - East Capital Balkans, Luxembourg, Luksemburg

186.201

190.420

0,82

0,84

-4.219

-0,02

Pozavarovalnica Sava Re, d.d., Ljubljana

166.678

166.678

0,73

0,73

0

0,00

The Bank of New York Mellon – fiduciarni račun, New York, ZDA

84.399

132.658

0,37

0,58

-48.259

-0,21

Forplan, d.o.o., Ljubljana

84.298

83.108

0,37

0,37

1.190

0,01

Vseh

Domačih

Mednarodnih

Pravnih

Fizičnih

22.735.148

18.924.295

3.810.853

20.015.818

2.719.330

V prostem obtoku je bilo konec leta 30,7 odstotka
delnic Zavarovalnice Triglav, ki so bile globalno
razpršene med 12.982 delničarjev/vpisnikov
v delniško knjigo iz 36 držav, večinoma iz Evrope
in ZDA.
Z veseljem opažamo, da slovenski državljani
aktivno trgujejo z delnicami Zavarovalnice Triglav
in postopno povečujejo svoje lastništvo. V letu
2020 se je njihov skupni lastniški delež povečal za
1,0 odstotno točko na 12,0 odstotka. Posamezni
mednarodni delničarji/vpisniki v delniško knjigo
Zavarovalnice so prilagajali svoj položaj, njihov
skupni lastniški delež pa je ostal stabilen glede
na pretekla leta. Ob koncu leta je znašal 16,8
odstotka vseh delnic oz. 32,7 odstotka delnic
v prostem obtoku.

Sestava lastništva delnic Zavarovalnice Triglav
v prostem obtoku glede na državo sedeža
delničarja/vpisnika v delniško knjigo 31. 12. 2020

Sestava delničarjev Zavarovalnice Triglav 31. 12. 2020

Število delnic

12.982

12.423

559

479

12.503

Število delnic – delež

100,00 %

83,24 %

16,76 %

88,04 %

11,96 %

Število delničarjev – delež

100,00 %

95,69 %

4,31 %

3,69 %

96,31 %

Število delničarjev

Vir: Centralna klirinško depotna družba (podatki o državi izvora so podani glede na državo vpisa v delniško knjigo)

Slovenija: 67,3 %

Francija: 0,6 %

Avstrija: 9,2 %

Češka: 0,5 %

Velika Britanija: 7,6 %

Madžarska: 0,5 %

Hrvaška: 5,8 %

Irska: 0,3 %

Luksemburg: 4,8 %

preostalih 26 držav: 1,0 %

ZDA: 2,3 %
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Člani Uprave in Nadzornega sveta zavarovalnice so imeli ob koncu leta v lasti 5.688 delnic Zavarovalnice,
enako kot leto prej.
Število delnic v lasti članov Uprave in Nadzornega sveta 31. 12. 2020
Ime in priimek

Funkcija

Uprava
Andrej Slapar

predsednik

Uroš Ivanc

Število delnic

Delež v kapitalu

80

0,00 %

-

-

član

80

0,00 %

Tadej Čoroli

član

-

-

Barbara Smolnikar

članica

-

-

David Benedek

član

-

-

Marica Makoter

članica

-

-

Nadzorni svet

5.608

0,02 %

Predstavniki delničarjev

4.004

0,02 %

Andrej Andoljšek

predsednik

Milan Tomaževič

namestnik predsednika

-

-

4.004

0,02%

Igor Stebernak

član

-

-

Žiga Škerjanec

član

-

-

Mario Gobbo

član

-

-

Predstavniki zaposlenih

1.604

0,01 %

Peter Celar

član

400

0,00 %

Branko Gorjan

član

1.204

0,01 %

Igor Zupan

član

-

-

5.688

0,03 %

Uprava in Nadzorni svet skupaj

6.4 Dividende in dividendna politika
V zadnjih petih letih je višina bruto dividende na delnico Zavarovalnice Triglav znašala 2,5 evra (izplačila
v obdobju 2015–2019). Za dividende je bilo izplačanega od 64 do 82 odstotkov konsolidiranega čistega
dobička ali v povprečju 70 odstotkov.
Izvajanje dividendne politike je bilo v letu 2020 prilagojeno razmeram, ki jih je povzročila pandemija.
Skupščina delničarjev je dne 2. 6. 2020 na predlog Uprave in Nadzornega sveta Zavarovalnice odločila,
da bilančni dobiček za leto 2019 ostane nerazporejen in s tem namenjen prihodnjim dividendam
delničarjev ali drugim namenom, skladno s sklepom skupščine. Skupščina se je pri odločanju ravnala
po dotedanjih pozivih in priporočilih regulatorja slovenskega zavarovalnega trga o neplačilu dividend
zavarovalnic v razmerah pandemije. Ravnanje slovenskega regulatorja pa je bilo usklajeno s priporočili
in ukrepi evropskih regulatorjev oz. organov (EIOPA in IAIS) za zagotovitev solventnosti in kapitalske
ustreznosti zavarovalnic na območju Evropske unije.

Dividendna politika Zavarovalnice Triglav ostaja nespremenjena in določa: »Zavarovalnica Triglav izvaja
atraktivno in vzdržno dividendno politiko. Delež konsolidiranega čistega dobička preteklega leta, ki je
namenjen izplačilu dividend, znaša najmanj 50 odstotkov, pri čemer si bo zavarovalnica prizadevala
izplačati delničarjem dividendo, ki ni nižja od dividende preteklega leta. Kot do sedaj bo tudi v bodoče
njeno izvajanje podrejeno srednjeročno vzdržnemu doseganju ciljne kapitalske ustreznosti Skupine
Triglav. Predlog Uprave in Nadzornega sveta glede vsakoletne delitve bilančnega dobička zavarovalnice
bo tako uravnoteženo upošteval tri cilje: preudarno upravljanje s kapitalom Skupine Triglav in
zagotavljanje njene finančne stabilnosti, reinvestiranje čistih dobičkov v izvajanje strategije rasti in
razvoja Skupine Triglav ter izplačevanje privlačne dividende delničarjem.«
Strateški cilji upravljanja kapitala in dividendna politika so opisani v točki 1.3 Upravljanja tveganj.
Pregled dividend, izplačanih za poslovna leta 2016–2020
2020

2019

2018

2017

2016

Znesek dividend (v EUR)

Postavke

Še ni določeno

0

56.837.870

56.837.870

56.837.870

Dividenda na delnico (v EUR)

Še ni določeno

0,00

2,50

2,50

2,50

25. 5. 2021

26. 5. 2020

28. 5. 2019

29. 5. 2018

30. 5. 2017

Skupščina delničarjev

6.5 Upravljanje odnosov z vlagatelji15
Zavarovalnica Triglav uresničuje aktivno politiko upravljanja odnosov z vlagatelji, delničarji in analitiki ter
tako spodbuja atraktivnost svojih izdanih finančnih instrumentov. Pri tem sledi dobri mednarodni praksi
in kot ena največjih borznih družb Ljubljanske borze prizadevno soustvarja standarde na tem trgu.
Transparentnemu obveščanju naših delničarjev, investitorjev in analitikov smo ostali zvesti tudi
v negotovih razmerah v letu 2020. Vse ključne informacije o našem poslovanju, položaju in obetih smo
redno objavljali v slovenskem in angleškem jeziku v borznoinformacijskem sistemu SEOnet ter hranili
na prenovljeni spletni strani www.triglav.eu.
Stike z vlagatelji smo odzivno prilagodili omejitvam in jih izvajali v obliki videokonferenčnih sestankov
ter po elektronski pošti in konferenčnih klicih. Sodelovali smo na osmih organiziranih spletnih dogodkih
za institucionalne vlagatelje v Evropi in ZDA. Koledar preteklih vlagateljskih konferenc je skupaj
s predstavitvenim gradivom in koledarjem prihodnjih dogodkov objavljen na naši spletni strani.
Za vse informacije smo delničarjem, investitorjem in analitikom na voljo na spodnjem kontaktu.
Informacije za delničarje:
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Strokovna vodja odnosov z vlagatelji, Helena Ulaga Kitek
Telefon: ++386 (1) 47 47 331
Elektronski naslov: investor.relations@triglav.si

15

GRI GS 102-42, 102-43
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Pregled bonitetnih ocen Zavarovalnice Triglav od leta 2008
Datum

Ocena

Srednjeročna napoved

Bonitetna agencija
AM Best

A

Stabilna

A

Stabilna

A

Stabilna

A

Stabilna

A

Stabilna

A-

Pozitivna

A-

Pozitivna

AM Best

A-

Stabilna

S&P Global Ratings

A-

Stabilna

S&P Global Ratings

A-

Stabilna

AM Best

BBB+

Pozitivna

S&P Global Ratings

2012

A-

Negativna

S&P Global Ratings

2011

A

Negativna

S&P Global Ratings

2010

A

Stabilna

S&P Global Ratings

2009

A

Stabilna

S&P Global Ratings

2008

A

Stabilna

S&P Global Ratings

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

S&P Global Ratings
AM Best
S&P Global Ratings
AM Best
S&P Global Ratings
AM Best
S&P Global Ratings
AM Best
S&P Global Ratings
AM Best
S&P Global Ratings

6.6 Bonitetna ocena Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav
Skupino Triglav, njeno matično družbo Zavarovalnico Triglav ter odvisno družbo Pozavarovalnico Triglav Re, ocenjujeta dve priznani
bonitetni agenciji, S&P Global Ratings (v nadaljevanju S&P) in AM Best. Skupina Triglav s strani obeh razpolaga s samostojno
bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo. Zadnje bonitetno poročilo oz. sporočilo bonitetne agencije iz leta 2020 je
dostopno na spletni strani www.triglav.eu v zavihku Odnosi z investitorji.
Bonitetna agencija S&P je pri podelitvi ocene 11. 9. 2020 ponovno navedla, da je bonitetna ocena »A« izključno ocena
samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine. Temelji na stabilnem in dobičkonosnem poslovanju Skupine Triglav, njeni trdni
kapitaliziranosti, preudarni pozavarovalni zaščiti in vodilnem tržnem položaju v Sloveniji in regiji. Profil poslovnih tveganj Skupine
Triglav je agencija ocenila kot trden, profil finančnih tveganj pa kot zelo trden. Navedla je, da Skupina s svojo osredotočenostjo
na stranke tudi v zahtevnih razmerah v letu 2020 stabilno in dobičkonosno posluje v obeh dejavnostih. Vodilni tržni položaj na
slovenskem trgu ji omogoča izvajanje ekonomije obsega, kar dopolnjuje z razvejeno ponudbo in prodajno mrežo ter uporabo
močne blagovne znamke. Dober profil Triglavovih tveganj je povezan s konservativno naložbeno politiko ter stabilno in učinkovito
pozavarovalno zaščito. Agencija je naložbeni portfelj prepoznala kot kakovosten in dobro razpršen, večinoma v evrskem območju.
Navedla je, da je disciplinirano prevzemanje zavarovalnih tveganj po njeni oceni ključni temelj, ki zagotavlja stabilnost poslovanja
in položaja Skupine Triglav. Stabilna srednjeročna napoved bonitetne ocene odraža pričakovanja S&P, da bo Skupina Triglav tudi
v prihodnjem, najmanj dvoletnem obdobju uspešno izvajala poslovno strategijo s poudarkom na rasti in nadaljnji razpršenosti
poslovanja. Pričakujejo tudi, da bo Skupina kljub pandemiji in njenim vplivom ohranila dobro, stabilno poslovanje in visoko
kapitaliziranost.
Bonitetna agencija AM Best je v svojem poročilu, izdanem 16. 10. 2020, Triglavov finančni položaj ocenila kot zelo trden, poslovanje
kot trdno, vpliv profila poslovanja na bonitetno oceno kot nevtralen, vpliv večinskega lastništva kot nevtralen ter upravljanje
tveganj kot ustrezno glede na kompleksnost in obseg njenega poslovanja. Pri ohranitvi visoke bonitetne ocene Pozavarovalnice
Triglav Re je poudarila strateški pomen pozavarovatelja vseh družb v Skupini Triglav in njegovo dobro integriranost v skupino.
Zapisala je, da potrditev zelo trdnega finančnega položaja temelji na tveganjem prilagojeni kapitaliziranosti Skupine Triglav, ki je
na najmočnejši ravni. V portfelju življenjskih zavarovanj Skupina zmanjšuje izpostavljenost produktom z zajamčenim donosom in
je dodatno izboljšala upravljanje sredstev in obveznosti. Preudarno upravlja rezervacije in ima dobro finančno prožnost z dostopom
do delniških in obvezniških trgov. Agencija je poudarila dobre Triglavove poslovne rezultate v zadnjih letih, ki po njeni oceni izvirajo
iz odličnega zavarovalno-tehničnega izida premoženjskih zavarovanj na domačem trgu in ustreznih donosov iz naložb. Meni, da
Triglav na močno konkurenčnih trgih zunaj Slovenije nenehoma povečuje obseg in izboljšuje poslovanje, tudi z aktivnim iskanjem
dodatnih prodajnih kanalov, ki so stroškovno učinkovitejši. Agencija je izpostavila prednosti vodilnega položaja Skupine Triglav na
slovenskem trgu in v regiji. Navedla je, da Skupina preko svojih družb mednarodno ponuja zavarovalne in pozavarovalne storitve,
zato je njena ponudba storitev dobro razčlenjena tako s produktno-storitvenega kot geografskega vidika.
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6.7 Obveznice Zavarovalnice Triglav
Zavarovalnica Triglav ima izdano podrejeno obveznico, ki se všteva v njeno kapitalsko ustreznost.
Izdala jo je v letu 2019 v sklopu rednega upravljanja kapitala Skupine za zagotavljanje njegove
optimalne sestave in stroškovne učinkovitosti ter z njo nadomestila obveznico, ki je zapadla 21. 3. 2020.
Podrobnejše informacije so razvidne v preglednici.
Obveznica Zavarovalnice Triglav
ISIN

XS1980276858

Tip obveznice

Podrejena (Tier 2), izdana v skladu z regulativo Solventnost II

Velikost izdaje v EUR

50.000.000

Valuta

EUR
Fiksna 4,375 % letno do prvega datuma odpoklica, letno plačilo

Kuponska obrestna mera in plačilo

Kasneje variabilna, vezana na 3-mesečni Euribor + 4,845 % (enaka izvirnemu
kreditnemu pribitku + 1 odstotna točka), četrtletno plačilo

Datum prvega odpoklica

22. 10. 2029

Datum dospetja

22. 10. 2049

Ročnost v letih

30,5

Organizirani trg

Luksemburška borza

Bonitetna ocena obveznice

BBB+ (S&P)
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7.
Poslovanje Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav

 Pandemija covid-19 je vplivala na krčenje večine
zavarovalnih trgov (izjemi sta slovenski in srbski
zavarovalni trg) in na padec BDP držav, v katerih
posluje Skupina Triglav.
 Rast premije smo dosegli na večini zavarovalnih
trgov ter v segmentu premoženjskih in
zdravstvenih zavarovanj.
 Vodilni tržni položaj smo ohranili v Sloveniji,
Črni gori in Severni Makedoniji. Tržni delež smo
izboljšali v Bosni in Hercegovini, Sloveniji, na
Hrvaškem ter v Srbiji.
 Leto 2020 je bilo glede množičnih škodnih
dogodkov manj ugodno kot leto prej.
 Dosežena je bila višja rast zavarovalne premije od
rasti obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti.
 Nizke ravni obrestnih mer so še naprej zniževale
donose od naložb.

7.1 Splošno gospodarsko okolje v svetu in v Sloveniji
Leto je minilo v znamenju pandemije covid-19 in njenih posledic na svetovno gospodarstvo. Globoka in
neobičajna recesija je močno presegla znane razsežnosti velike finančne krize iz leta 2008 in je v največji
meri prizadela storitvene dejavnosti. V začetku leta so ostri ukrepi za zajezitev širjenja virusa ohromili
celotno gospodarstvo. Centralne banke in vlade so se odzvale hitro, enotno in v zgodovinskem obsegu.
Sprejeti svežnji pomoči so razmeroma uspešno ublažili rast brezposelnosti, vendar so hkrati občutno
zvišali bilance centralnih bank in poslabšali javnofinančne statistike. Ob izboljšanih epidemioloških
razmerah si je sredi leta gospodarstvo po svetu opomoglo, vendar je bilo okrevanje neenotno, saj je
odpiranje dejavnosti potekalo postopno in selektivno. Okrepili sta se predvsem industrijska proizvodnja
in z njo povezana mednarodna menjava. Proti koncu leta smo bili priča vnovičnemu porastu števila
okužb in ponovnim zajezitvenim ukrepom, ki so gospodarsko rast spet zavrli, vendar tokrat v blažji
obliki. Ponovno so se poslabšala tudi pričakovanja. Za leto 2020 so finančne ustanove v decembru
napovedale padec realnega BDP evrskega območja v višini 7,4 odstotka, cene življenjskih potrebščin pa
naj bi zrasle za le nekaj desetink odstotka.
Usodo evrskega območja je delilo tudi slovensko gospodarstvo. Urad RS za makroekonomske raziskave
in razvoj (UMAR) je v decembrski publikaciji za leto 2020 napovedal upad realnega BDP v višini 6,6
odstotka, nekoliko milejšo recesijo torej kot v evrskem območju, cene življenjskih potrebščin pa naj
bi ob ničelni inflaciji stagnirale. Slovenska industrijska proizvodnja si je skozi leto opazno opomogla,
vendar je skromnejše okrevanje storitvenega sektorja močno vplivalo na zmanjšanje aktivnosti
gospodarstva in mednarodne menjave. Slednja je kljub temu rahlo pozitivno prispevala k rasti realnega
BDP. Globok padec končne potrošnje je blažila rast državne potrošnje. Vladni svežnji pomoči so hkrati
zavrli občutnejše zmanjšanje potrošnje gospodinjstev in ublažili padec zaposlovanja. Stopnja anketirane
brezposelnosti se je zmerno povzpela, in sicer na 5,1 odstotka, torej bistveno manj kot v času prejšnje
finančne krize. V primerjavi s preteklim letom sta se močneje povečala proračunski primanjkljaj in bruto
javni dolg. Po novembrski napovedi Evropske komisije je prvi znašal 8,7, drugi pa 82,2 odstotka BDP.
Finančni trgi so si po izredno močnih marčevskih padcih cen na delniških trgih, zniževanju netveganih
obrestnih mer ter odpiranju kreditnih pribitkov do konca leta opomogli. Nekateri delniški indeksi
so dosegli celo najvišje vrednosti v zgodovini obstoja. Ameriška centralna banka (FED) je v prvem
četrtletju v dveh korakih znižala razpon ključne obrestne mere na raven med 0,0 in 0,25 odstotka ter
začela neomejeno in pospešeno odkupovati obveznice. Proti koncu leta je razkrila pričakovanje, da
v naslednjem triletnem obdobju ne bo spreminjala razpona ključne obrestne mere. Tudi Evropska
centralna banka (ECB) ni odstopila od svoje politike zgodovinsko nizkih obrestnih mer in njenih
izgledov, je pa sprejela več podobnih kvantitativnih ukrepov. Med njimi je v marcu potrjeni program
odkupa državnih obveznic v času pandemije, katerega obseg je v nadaljevanju leta v dveh korakih še
povečala. ECB je, podobno kot ameriška centralna banka, poudarjala zavezanost k ohlapni monetarni
politiki za ohranjanje ugodnih finančnih razmer in izpolnjevanje svojega inflacijskega cilja. Ob tem
so se finančni trgi pozitivno odzvali na decembrsko sklenitev dogovora o prihodnjih trgovinskih
odnosih med EU in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, s katerim se je zaključilo
prehodno obdobje po uradnem januarskem izstopu Združenega kraljestva. Med vladnimi ukrepi v EU
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sta konec leta največ pozornosti pritegnila instrument za okrevanje, sklad »Naslednja generacija EU«,
in rekordni sedemletni proračun EU. V ZDA pa so bile v ospredju predsedniške volitve in sprejemanje
protikriznih paketov pomoči.
Obvezniški trgi so po prvem valu epidemije pretežni del leta ostali pod močnim vplivom centralnih
bank. Zahtevana donosnost desetletne nemške obveznice je v marcu doživela izrazit in zgodovinski
padec (ko so nanjo vplivale tudi cene nafte in splošen umik vlagateljev v varne naložbe), a se je kasneje
stabilizirala in leto zaključila pri vrednosti –0,57 odstotka. Zahtevane donosnosti obveznic držav
s slabšo bonitetno oceno so se v prvem četrtletju močno dvignile in nato postopno zniževale. Zahtevana
donosnost italijanske in slovenske obveznice je, na primer, do konca leta dosegala le še 0,54 oz. –0,17
odstotka. Indeksi delniških trgov so imeli znotraj prvega četrtletja visoke, prek 30-odstotne izgube, ki so
jih v nadaljevanju leta v večini izničili ali celo izkazali pozitivno letno rast. Slednje velja tudi za ameriški
S&P in nemški DAX, ki sta doživela 16,5- oz. 3,5-odstotno letno rast, medtem ko sta evropski STOXX50 in
slovenski SBITOP padla za 5,1 oz. 2,8 odstotka.
Napovedi za svetovno in evropsko gospodarstvo v letu 2021 so zmerno ugodne in negotove. Večina
uradnih ustanov predvideva konec zdravstvene krize in postopno odpravljanje zajezitvenih ukrepov, ki
bodo, skupaj s programi za trajnostni razvoj, rast krepili. Okrevanje bo kljub temu neenotno po sektorjih
in državah in v povprečju bodo gospodarstva šele sredi leta 2022 dosegla stopnjo aktivnosti, ki so jo
imela pred nastopom epidemije. Po ocenah ustanov bosta evrsko območje in Slovenija v letu 2021
zabeležila okoli 4-odstotno rast realnega BDP in 1-odstotno raven inflacije, vendar napovedi spremlja
visoka stopnja negotovosti. Ta je povezana predvsem s potekom zdravstvene krize, tveganje nižje rasti
od napovedane pa je visoko. Zaradi razmer, ki bodo zahtevale nadaljevanje ohlapnih gospodarskih
politik, lahko pričakujemo, da bodo obširni kvantitativni programi centralnih bank zadrževali večino
zahtevanih donosnosti državnih obveznic pri negativnih vrednostih. Če ne bo nepredvidenih pretresov,
bodo kreditni pribitki podjetniških obveznic, predvsem tistih podjetij, ki ne bodo ohromljena zaradi
pandemije, ostali nizki, delniške naložbe pa bodo v takih razmerah privlačna naložbena alternativa.

7.2 Vpliv okolja na poslovanje Skupine Triglav16
Zaradi pandemije covid-19 je večina držav, kjer posluje Skupina Triglav, izkazala upad zavarovalnih
trgov (izjemi sta slovenski in srbski zavarovalni trg) in padec BDP. Nadaljevale so se zahtevne
tržne razmere in agresivna cenovna konkurenca na zavarovalnih trgih. Zavarovalnica Triglav
in njene odvisne družbe obvladujejo tržne razmere s trženjsko, prodajno in cenovno politiko,
oblikovanjem novih in prenavljanjem obstoječih produktov, posodabljanjem poslovnih procesov ter
izvajanjem ukrepov za izboljšanje zavarovalno-tehničnega rezultata. Podrobneje o tem poročamo
v poglavju 11. Razvojne in trženjske aktivnosti.
Na finančnih trgih so se nadaljevale neugodne razmere, saj so nizke ravni obrestnih mer vplivale na
nižje naložbene donose. Zaradi nizkih obrestnih mer smo oblikovali dodatne zavarovalno- tehnične
rezervacije življenjskih in premoženjskih zavarovanj.
Pandemija je vplivala tudi na upad zavarovalne premije nekaterih zavarovalnih vrst (več v točki 7.5
Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija), nižjo rast kosmatih zneskov

škod zaradi nižje gospodarske aktivnosti in manjše mobilnosti prebivalstva zaradi omejitvenih ukrepov
širjenja epidemije (več v točki 7.6 Kosmati zneski škod) ter znižanje nekaterih naravnih vrst kosmatih
obratovalnih stroškov (več v točki 7.7 Kosmati obratovalni stroški). Zaradi pandemije smo oblikovali
dodatne rezervacije za bonuse in popuste ter druge zavarovalno-tehnične rezervacije zdravstvenih
zavarovanj (več v točki 7.8 Izravnavanje nevarnosti).
Pogoji poslovanja so bili v letu 2020 manj ugodni tudi zaradi množičnih škodnih dogodkov, ki so znašali
v skupni ocenjeni vrednosti 31,1 milijona evrov. Neurja s točo so v Sloveniji, na Hrvaškem in v Severni
Makedoniji povzročila za 22,0 milijona evrov škod (od tega je bilo prijavljenih in likvidiranih 18,8 milijona
evrov škod). Potresa na Hrvaškem sta po oceni povzročila za 8,6 milijona evrov škod. Od tega je potres
z epicentrom v bližini Zagreba z magnitudo 5,3 po Richterju konec marca povzročil za 5,4 milijona evrov
škod, potres konec decembra z epicentrom v bližini Petrinje z magnitudo 6,3 pa za 3,1 milijona evrov.
Pozavarovalnica Triglav Re je imela zaradi tajfuna Maysak v Južni Koreji po oceni za 474 tisoč evrov škod.

7.3 Svetovni zavarovalni trg
Svetovni zavarovalni trg je v letu 2019 zbral 6,3 bilijona ameriških dolarjev premije (zadnji uradni podatki
Pozavarovalnice Swiss Re) in dosegel 2,9-odstotno realno rast premije (nominalna rast premije je bila
2,3-odstotna). Pri tem se je premija premoženjskih zavarovanj realno povečala za 3,5 odstotka, premija
življenjskih zavarovanj pa za 2,2 odstotka. Vodilni trg ostaja Amerika, ki je prispevala 43,7 odstotka
celotne svetovne zavarovalne premije in dosegla 2,2-odstotno rast. Najvišjo rast med skupinami držav
je ponovno prispevala Azija (Tihi ocean), saj je dosegla kar 4,4-odstotno rast in svoj delež povečala za
0,4 odstotne točke na 27,7 odstotka. Razviti del Evrope predstavlja 25,5 odstotka svetovne zavarovalne
premije in je dosegel 2,4-odstotno rast. Države Bližnjega vzhoda in Afrike so ohranile 1,8-odstotni delež
svetovnega zavarovalnega trga, razvijajoče se države Evrope in osrednje Azije pa 1,3-odstotnega (v tej
skupini je tudi Slovenija). Delež razvitih trgov v svetovni zavarovalni premiji predstavlja 81,5 odstotka
(2,1-odstotna rast premije), preostanek prispeva premija razvijajočih se trgov (6,6-odstotna rast premije).
Swiss Re ocenjuje, da bo pandemija v letu 2020 povzročila 3-odstotni padec svetovne zavarovalne
premije. Pri tem se bo premija življenjskih zavarovanj znižala za 6 odstotkov, medtem ko bo premija
premoženjskih zavarovanj ostala na približno enaki ravni kot leta 2019. Po navedenih pričakovanjih
bo v letu 2021 premija ponovno začela rasti in se s 3-odstotnim povišanjem vrnila na raven leta 2019.
Razvijajoči se trgi bodo v obeh letih napredovali hitreje kot razviti.
Rast svetovne zavarovalne premije v letu 2019, ocena za leto 2020 in napoved za leto 2021 (v odstotkih)
Skupna premija
2019

Ocena
2020

Premoženjska zavarovanja

Napoved
2021

2019

Ocena
2020

Življenjska zavarovanja

Napoved
2021

2019

Ocena
2020

Napoved
2021

Razviti trgi

+2,1

–4

+2

+2,7

–1

+3

+1,3

–8

+2

Razvijajoči se trgi

+6,6

+1

+7

+7,7

+3

+7

+5,6

0

+7

Svet

+2,9

–3

+3

+3,5

0

+3

+2,2

–6

+3

Vir: Swiss Re, publikacija SIGMA 4/2020
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7.4 Poslovanje Skupine Triglav v regiji Adria ( jugovzhodna Evropa)17

Gibanje tržnih deležev in položaj na trgu zavarovalnic Skupine Triglav v letu 2020
Trg

7.4.1 Jugovzhodna Evropa
Skupina Triglav trži zavarovanja na sedmih zavarovalnih trgih v šestih državah: v Sloveniji, na Hrvaškem,
v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini in Severni Makedoniji. Prek partnerskega povezovanja s tujimi
družbami za zavarovalno posredovanje in zastopanje ter pozavarovanje poslujemo tudi v širšem
mednarodnem okolju.
Dobro razvit je predvsem slovenski zavarovalni trg. Na njem delujejo Zavarovalnica Triglav ter
specializirani zavarovalnici Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, in Triglav, pokojninska družba.
Pozavarovalnica Triglav Re posluje v celotni regiji in širšem mednarodnem okolju. Zavarovalni trgi
v regiji Adria ostajajo razmeroma nerazviti, a z velikim potencialom za rast. Na njih še vedno
prevladujejo avtomobilska zavarovanja.

Tržni delež

Mesto 2019

36,5 %

↑

Gibanje tržnega deleža
+ 0,4-odstotne točke

1

1

Hrvaška

5,2 %

↑

+ 0,6-odstotne točke

8

8

Srbija*

6,9 %

↑

+ 0,4-odstotne točke

5

5

Črna gora

38,7 %

¾

0,0-odstotne točke

1

1

Bosna in Hercegovina**

9,0 %

↑

+ 1,3-odstotne točke

3

6

- Federacija BiH

9,7 %

↑

+ 0,9-odstotne točke

5

7

- Republika Srbska**/***

6,4 %

↑

+ 0,9-odstotne točke

6

8

Severna Makedonija

12,9 %

↓

– 1,0-odstotne točke

1

1

* Podatki za obdobje 1–9 2020
** Podatki za obdobje 1–6 2020
*** Upoštevana sta tržna deleža Triglav Osiguranja, Banja Luka in podružnice Triglav Osiguranja, Sarajevo, v Banja Luki

Zaradi pandemije covid-19 je večina držav izkazovala upad zavarovalnih trgov in padec BDP. Več premije
sta zbrala le slovenski in srbski trg.
Osnovni makroekonomski podatki po zavarovalnih trgih Skupine Triglav in v Evropski Uniji v letu 2020
Slovenija

Hrvaška

Srbija

Črna gora

Bosna in
Hercegovina

Severna
Makedonija

Evropska
Unija

Število prebivalcev
(v milijonih)

2,1

4,0

6,9

0,6

3,3

2,1

444,7

Rast BDP
(ocena, v odstotkih)

–6,7

–9,0

–2,5

–12,0

–6,5

–5,4

–7,6

BDP 2020
(ocena, v milijardah
ameriških dolarjev)

51,8

56,8

52,0

4,9

18,9

12,5

14.926,5

BDP 2020 per capita
(ocena, v ameriških
dolarjih)

Makroekonomski podatki

Mesto 2020

Slovenija

25.039

14.033

7.497

7.933

5.762

6.019

43.616

Stopnja inflacije 2020
(ocena, v odstotkih)

0,5

0,3

1,5

–0,1

–0,8

0,9

0,8

Stopnja brezposelnosti
2020 (ocena, v odstotkih)

8,0

9,3

13,4

19,0*

19,0

20,2

n. p.

Vir: IMF, World Economic Outlook, oktober 2020
* Zavod za statistiku Crne Gore (3. četrtletje 2020)

V razmerah pandemije covid-19 smo še naprej veliko pozornost namenjali krepitvi poslovnega
razvoja in konkurenčnega položaja odvisnih zavarovalnih družb zunaj Slovenije. Na obstoječih trgih
smo intenzivno izvajali strategijo obdelave trgov, ohranjanja in krepitve konkurenčnega položaja
ter strategijo razvoja produktov, to je uvajanja izboljšanih in novih oz. inovativnih produktov ter
storitev, zlasti za poslovanje na daljavo. Pri uveljavljanju strategije razvoja trgov (vstop na nove trge,
vzpostavljanje partnerstev in doseganje prepoznavnosti) smo se prilagajali novim razmeram, enako
velja za strategijo diverzifikacije (razvoj novih produktov in storitev na novih trgih).
Pri uresničevanju strateških ciljev v osnovnih in podpornih dejavnostih smo okrepili sodelovanje med
družbami v Skupini. Še posebej to velja za segment zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj ter za
strateške projekte, pri teh so bili v ospredju razvoj digitalnih vsebin in sodobnih pristopov pri prodaji in
trženju. Tudi na organizacijski ravni smo naredili bistven korak k želeni organizacijski kulturi. Posebno
pozornost smo namenili vzpostavljanju enotnega informacijsko-podatkovnega sistema, s katerim bomo
dosegali najvišjo stopnjo transparentnosti in preoblikovali poslovanje v celotni Skupini.
V naslednjem obdobju bomo še bolj pozorni na krepitev in doseganje sinergij na različnih področjih
delovanja, zlasti horizontalno – med osnovnimi segmenti oz. dejavnostmi, kar bo ključna usmeritev na
področju vodenja in upravljanja.
V nadaljevanju predstavljamo značilnosti posameznih trgov in tržni položaj družb Skupine Triglav.

Skupina Triglav je ohranila vodilni tržni položaj v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Tržni delež
smo povečali v Bosni in Hercegovini, Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji ter na večini trgov povečali obseg
zbrane premije. Več v nadaljevanju in točki 7.5 Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in
pozavarovalna premija.
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7.4.1.1 Slovenski zavarovalni trg
Slovenski zavarovalni trg spada med dobro razvite, čeprav je sorazmerno
majhen. Po premiji na prebivalca je bil v letu 2019 v svetovni razvrstitvi
na 30. mestu (eno mesto nižje kot leto prej) in glede na zavarovalno
penetracijo (delež premije v BDP) na 29. mestu, kar je mesto višje kot leto
prej. Napredoval je v svetovni razvrstitvi po višini zbrane premije, dosega
54. mesto (eno mesto višje kot leto prej) in obsega 0,04 odstotka celotnega
svetovnega trga ali 0,8 odstotka britanskega, največjega evropskega
zavarovalnega trga (podatki Swiss Re za leto 2019).
Premija na prebivalca in zavarovalna penetracija za Slovenijo ter nekaj drugih
evropskih držav v letu 2019
Premija na prebivalca

Zavarovalna penetracija

(v USD)

Svetovni rang

(v % BDP)

Svetovni rang

1.354

30

5,2 %

29

Hrvaška

391

49

2,6 %

50

Srbija

140

65

1,9 %

64

Švica

6.835

4

8,4 %

14

Velika Britanija

4.362

13

10,3 %

9

Avstrija

2.219

25

4,4 %

37

Češka

677

37

2,8 %

45

Poljska

418

47

2,7 %

48

Turčija

131

67

1,5 %

71

Evropska unija

2.374

-

6,8 %

-

Evrsko območje

2.784

-

7,2 %

-

Slovenija*

Vir: Swiss Re, publikacija SIGMA 4/2020
* Podatki za Slovenijo: Slovensko zavarovalno združenje

Povprečna premija na prebivalca v Sloveniji se je v letu 2019 povečala na
1.210 evrov, kar je njena najvišja vrednost v zadnjih desetih letih. Tudi delež
zavarovalne premije v BDP se je nekoliko povečal, in sicer na 5,24 odstotka
(v letu 2017 je znašal 5,07 odstotka, najmanj v zadnjih desetih letih).
V letu 2020 je na slovenskem zavarovalnem trgu delovalo 13 zavarovalnic,
4 tuje podružnice in 2 pozavarovalni družbi, vse so članice Slovenskega
zavarovalnega združenja (v nadaljevanju SZZ). Zavarovalnica Generali
je 3. 1. 2020 prevzela Adriatic Slovenico. Portfelj podružnice ERGO
zavarovalnice, ki je v Sloveniji prenehala poslovati 1. 10. 2020, se je prenesel
na ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Dunaj. Zavarovalnica NLB Vita,
življenjska zavarovalnica, se je, potem ko jo je prevzela Pozavarovalnica
Sava, d.d., preimenovala v Vita, življenjska zavarovalnica.
* Vir: Slovensko zavarovalno združenje

Slovenija

Premija na prebivalca*

Delež zavarovalne premije v BDP

(podatki za leto 2019)

(podatki za leto 2019)

Indeks rasti zavarovalnega trga
v letu 2020

5,2

102,7

1.210

evrov

36,5 %

odstotka

tržni delež Skupine Triglav

1. mesto
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Med zavarovalnimi družbami, ki so poslovale v Sloveniji, je bilo 7 kompozitnih in 10 specializiranih
(življenjska, zdravstvena in premoženjska zavarovanja). Pri tem niso upoštevani neposredni zavarovalni
posli zavarovalnic iz drugih držav članic EU (FOS). Njihov delež narašča, vendar ocenjujemo, da je za
zdaj še zanemarljiv.
Zavarovalnice so zbrale za 2,7 odstotka več obračunane kosmate zavarovalne, sozavarovalne in
pozavarovalne premije ali 2,6 milijarde evrov. Premoženjska zavarovalna premija je dosegla 4,8-odstotno
rast in 73,2-odstotni delež. Brez upoštevanja zdravstvenih zavarovanj, pri katerih je bilo povišanje premije
večje (7,1-odstotno), bi bila rast premoženjske premije 3,7-odstotna. Največ so k povišanju premije
premoženjskih zavarovanj prispevala zdravstvena in ožja premoženjska zavarovanja (zavarovanje požara
in elementarnih nesreč ter druga premoženjska zavarovanja). Premija življenjskih zavarovanj se je znižala
za 2,7 odstotka zaradi nižje premije življenjskih in naložbenih življenjskih zavarovanj.
Slovenski zavarovalni trg ostaja močno koncentriran, saj so imele 4 največje zavarovalnice 75,0-odstotni
delež. Vodilno mesto ima s 27,6-odstotnim tržnim deležem (27,7 odstotka v letu 2019) Zavarovalnica
Triglav, drugo pa Zavarovalnica Sava (17,5-odstotni tržni delež). Skupina Triglav (matična družba, Triglav,
Zdravstvena zavarovalnica, in Triglav, pokojninska družba) je svoj tržni delež povečala za 0,4 odstotne
točke na 36,5 odstotka.
Gibanje tržnih deležev Skupine Triglav po segmentih:
 premoženjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj): 43,6 odstotka (povečanje za
0,3 odstotne točke),
 življenjska zavarovanja: 29,7 odstotka (enako v letu 2019),
 zdravstvena zavarovanja: 30,1 odstotka (povečanje za 1,0 odstotne točke).
Gibanje tržnih deležev Zavarovalnice Triglav po segmentih:
 premoženjska zavarovanja: 28,6 odstotka (zmanjšanje za 0,1 odstotne točke),
 življenjska zavarovanja: 25,0 odstotka (zmanjšanje za 0,1 odstotne točke).
Gibanje tržnega deleža Triglav, Zdravstvene zavarovalnice:
 zdravstvena zavarovanja: 30,0 odstotka (povečanje za 1,0 odstotne točke).
Gibanje tržnega deleža Triglav, pokojninske družbe:
 prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja: 19,8 odstotka (vodilno mesto, povečanje za
0,1 odstotne točke).

Tržni delež zavarovalnic v Republiki Sloveniji v letu 2020

Skupina Triglav: 36,5 %
Zavarovalna skupina Sava: 20,5 %
Generali: 16,6 %
Vzajemna: 13,2 %
Modra zavarovalnica: 4,9 %
Merkur: 2,0 %
Ostale zavarovalnice: 6,3 %
Vir: Slovensko zavarovalno združenje
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7.4.1.2 Hrvaška
Po spodbudnejšem začetku leta, ko je Hrvaška prevzela predsedovanje
Svetu Evropske unije, se je leto nadaljevalo v slabših okoliščinah. Poleg
izrednih razmer zaradi pandemije covid-19 je državo spomladi prizadel tudi
močan potres, konec leta pa sta se zgodila še dva nekoliko hujša potresna
sunka. Ob koncu tretjega četrtletja je Hrvaška izkazovala 9,0-odstotni
padec BDP, stopnja brezposelnosti je ocenjena na 9,3 odstotka, inflacija pa
je znašala 0,3 odstotka.
Hrvaška je zaradi posledic pandemije covid-19 ena najbolj prizadetih držav
v Evropi, saj je zaradi odvisnosti od turistične panoge doživela pretres na
trgu dela. Pričakovana brezposelnost za prihodnje leto naj bi dosegla visokih
10,3 odstotka.
V juliju se je Hrvaška uspešno pridružila evropskemu mehanizmu deviznih
tečajev (ERM II), s čimer se je zavezala k najmanj dvoletni stabilnosti cen in
deviznega tečaja, da bi izpolnila pogoj za uvedbo evra.
Zavarovalni trg
Na hrvaškem zavarovalnem trgu je poslovalo 16 zavarovalnic (9 kompozitnih,
5 premoženjskih in 2 življenjski), dve manj kot preteklo leto. Celoten portfelj
zavarovalnic Ergo osiguranje in Ergo životno osiguranje je bil prenesen na
podružnico Sava osiguranja. Zbrana premija je bila nekoliko nižja kot leto prej
(indeks 99,3) in je dosegla 10,5 milijarde hrvaških kun (1,4 milijarde evrov).
Premija premoženjskih zavarovanj se je povečala za 4,7 odstotka, premija
življenjskih zavarovanj pa znižala za kar 13,7 odstotka. Delež premoženjskih
zavarovanj se je povečal na 74,7 odstotka (leto prej 70,9 odstotka),
preostanek predstavljajo življenjska zavarovanja.

Hrvaška

Tržna koncentracija je bila še naprej visoka, saj so tri vodilne zavarovalnice
obvladovale skoraj 50 odstotkov trga. Na prvem mestu je ostala Croatia
osiguranje s 25,8-odstotnim tržnim deležem (0,1 odstotne točke več kot
preteklo leto). Zavarovalnica Triglav Osiguranje, Zagreb, je tržni delež
povečala za 0,6 odstotne točke in je s 5,2-odstotnim tržnim deležem
ohranila osmo mesto.

* Vir: Swiss RE, publikacija SIGMA 4/2020, Hrvatski ured za osiguranje

Premija na prebivalca*

Delež zavarovalne premije v BDP

(podatki za leto 2019)

(podatki za leto 2019)

Indeks rasti zavarovalnega trga
v letu 2020

349

2,6

99,3

evrov

5,2 %

tržni delež Skupine Triglav

odstotka

8. mesto
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7.4.1.3 Srbija
Srbsko gospodarstvo je pokazalo odpornost proti prvim posledicam
pandemije in zabeležilo nižji padec bruto domačega proizvoda od večine
evropskih držav. Povečana zadolženost bo otežila reševanje obstoječih
strukturnih težav. Podatki ob koncu tretjega četrtletja kažejo na 2,5-odstotni
padec BDP, stopnja inflacije se je znižala na 1,5 odstotka, stopnja
brezposelnosti pa se je povišala na 13,4 odstotka.
Tudi v prihodnjem letu je pričakovati stabilen menjalni tečaj med srbskim
dinarjem in evrom ter nizko inflacijo, kar pa bo negativno vplivalo na
mednarodno cenovno konkurenčnost. Med odmevnejšimi dogodki
v finančnem sektorju je bil prevzem Komercialne banke, največje banke
v državnem lastništvu, s strani Nove Ljubljanske banke.
V letu 2020 je Srbija nadaljevala krepitev dvostranskih odnosov z državami
v regiji in dejavnosti za postopno priključitev k Evropski uniji. S Severno
Makedonijo in Albanijo je podpisala memorandum o sodelovanju v boju proti
covid-19 in z Albanijo meddržavni sporazum o svobodnem gibanju državljanov.
Zavarovalni trg
Močna koncentracija je značilna tudi za srbski zavarovalni trg, kjer je
delovalo 16 zavarovalnic (6 kompozitnih, 6 premoženjskih in 4 življenjske).
Prve tri zavarovalnice (Dunav, Generali Osiguranje in DDOR) obvladujejo
skoraj 60 odstotkov trga. Skupna zavarovalna premija se je v prvih devetih
mesecih povečala za 2,2 odstotka. Dosegla je 80,7 milijarde srbskih dinarjev
(686 milijonov evrov). Premoženjska zavarovalna premija je dosegla enako,
2,2-odstotno rast, življenjska pa nekoliko nižjo, 2,1-odstotno. Tudi v sestavi
zavarovalne premije v Srbiji prevladujejo premoženjska zavarovanja
(77,6 odstotka).

Srbija

Zavarovalnica Triglav Osiguranje, Beograd, je tržni delež povečala na
6,9 odstotka (leto prej 6,4 odstotka) in ohranila peto mesto. Rast njene
zavarovalne premije je bila nekoliko višja kot rast srbskega zavarovalnega
trga, in sicer za 7,0 odstotne točke.

* Vir: Swiss RE, publikacija SIGMA 4/2020, Narodna banka Srbije

Premija na prebivalca*

Delež zavarovalne premije v BDP

(podatki za leto 2019)

(podatki za leto 2019)

Indeks rasti zavarovalnega trga
v obdobju 1–9 2020

125

1,9

102,2

evrov

6,9 %

tržni delež Skupine Triglav

odstotka

5. mesto
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7.4.1.4 Črna gora
Črna gora je v prvih treh četrtletjih zabeležila 12-odstotni padec BDP, kar
je ob splošnem upadu gospodarske dejavnosti v regiji posledica precejšnje
odvisnosti od turističnega sektorja. Stopnja inflacije je znašala –0,07 odstotka.
Razvoj prometne infrastrukture je v zadnjem obdobju med glavnimi
razvojnimi cilji Črne gore. Poleg zahtevne gradnje avtocestne povezave
Bar–Boljare je bila v letu 2020 napovedana gradnja 2,5 milijarde vrednega
kontejnerskega terminala v Baru, ki bi lahko postal prvo pristanišče za ladje,
ki po Jadranskem morju pljujejo do Evrope. To bo pozitivno vplivalo na
izboljšanje povezav in naložbe v infrastrukturo v drugih državah v regiji.
Črna gora bo ob izpolnjevanju pogojev za vstop v EU in privatizaciji
v prihodnjem obdobju usmerjena tudi v povečanje fiskalne stabilnosti, da bi
tako zagotovila dolgoročno vzdržnost javnih financ. Načrtuje zmanjševanje
javnega dolga, ki je zaradi prej omenjenih investicij zelo visok, in presega
80,0 odstotka.
Zavarovalni trg
Na razmeroma majhnem črnogorskem zavarovalnem trgu je v letu 2020
delovalo 9 zavarovalnic (od tega 5 premoženjskih in 4 življenjske). Zbrale so
93,7 milijona evrov premije, kar je za 1,1 odstotka manj kot leto prej. Premija
življenjskih zavarovanj se je povišala za 15,1 odstotka, premija premoženjskih
zavarovanj, ki v premijski sestavi prevladujejo (78,9-odstotni delež) pa se je
znižala za 4,7 odstotka.
Zavarovalnici Skupine Triglav, Lovćen Osiguranje in njegova odvisna družba
Lovćen životna osiguranja, sta ohranili prvo mesto na trgu in skupaj dosegli
38,7-odstotni tržni delež (enako kot preteklo leto). Lovćen Osiguranju sledita
zavarovalnici Uniqa (premoženjska in življenjska zavarovalnica skupaj) in
Sava Osiguranje s 14,5 oz. 13,7-odstotnim tržnim deležem.

* Vir: Agencija za nadzor osiguranja - Crna Gora

Črna gora

Premija na prebivalca*

Delež zavarovalne premije v BDP

(podatki za leto 2019)

(podatki za leto 2019)

Indeks rasti zavarovalnega trga
v letu 2020

152

1,9

98,9

evrov

38,7 %

odstotka

tržni delež Skupine Triglav

1. mesto
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7.4.1.5 Bosna in Hercegovina
V zadnjih letih je gospodarstvo Bosne in Hercegovine izkazovalo visok potencial za rast in razvoj, vendar
je pandemija covid-19 močno zavrla gospodarsko aktivnost in jo pomaknila proti ravnem v prejšnjih letih.
Ocenjeni padec BDP znaša po koncu tretjega četrtletja 6,5 odstotka. Zabeležena je negativna inflacija
v višini –0,8 odstotka, stopnja brezposelnosti pa se je povišala na 19,0 odstotka. Problematična je tudi
visoka odvisnost od evrskega območja, kjer je pričakovan upad gospodarskih dejavnosti.
Bosna in Hercegovina bo morala kot potencialna kandidatka za vstop v EU udejanjiti spremembe na
gospodarskem in socialnem področju, med katere sodijo: izboljšanje poslovnega okolja, povečanje
konkurenčnosti, reforma zdravstvenega sistema in spodbujanje gospodarske rasti.
Država bo v letu 2021 nadaljevala pogajanja za odobritev posojila Mednarodnega denarnega sklada
v višini 750 milijonov evrov. V prihodnje bodo v ospredju predvsem ukrepi za ublažitev posledic
pandemije, ki vključujejo oblikovanje jamstvenega sklada pri Razvojni banki FBiH in neposredno pomoč
najbolj prizadetim sektorjem, kot so turizem, transport ter izvozno usmerjena industrija.
Zavarovalni trg
V prvem polletju 2020 je na majhnem, a zelo konkurenčnem bosanskem zavarovalnem trgu delovalo
25 zavarovalnic (ena manj kot leto prej, saj je bila konec leta 2019 zavarovalnica Atos pripojena h Grawe
osiguranju), 11 med njimi s sedežem v Federaciji BiH in 14 v Republiki Srbski. Na celotnem trgu BiH so
zavarovalnice zbrale 375,1 milijona konvertibilnih mark (192 milijonov evrov) obračunane zavarovalne
premije ali 2,0 odstotka manj kot leto prej. Premija, zbrana v Federaciji BiH, je bila nižja za 3,1 odstotka,
v Republiki Srbski pa nekoliko višja kot preteklo leto (indeks 100,7). V sestavi skupne zavarovalne premije
imajo premoženjska zavarovanja 80,0-odstotni delež.
V Federaciji BiH je v letu 2020 vodilni položaj ohranil koncern Agram (Adriatic Osiguranje in Euroherc)
s skupno 22,7-odstotnim tržnim deležem. Zavarovalnica Triglav Osiguranje, Sarajevo, je tržni delež
povečala za 0,9 odstotne točke, na 9,7 odstotka, in se uvrstila na peto mesto (leto prej na sedmo).
V Republiki Srbski je v prvem polletju 2020 vodilno mesto prevzela zavarovalnica Grawe osiguranje
s 13,2-odstotnim tržnim deležem (leto prej je bila vodilna Drina osiguranje). Triglav Osiguranje,
Banja Luka, je tržni delež povečal za 0,1 odstotne točke na 4,9 odstotka in se uvrstil na osmo mesto
(leto prej deseto). Podružnica Triglav Osiguranja, Sarajevo (trži le življenjska zavarovanja), je dosegla
133-odstotno rast premije in je tržni delež povečala na 1,5 odstotka (leto prej je imela 0,6 odstotka).
Obe zavarovalnici Skupine Triglav sta v prvem polletju 2020 na celotnem trgu Bosne in Hercegovine
skupaj dosegli tretje mesto med zavarovalnicami (leto prej šesto mesto) in tržni delež povečali za
1,3 odstotne točke na 9,0 odstotka.

* Vir: Agencija za nadzor osiguranja FBiH, Agencija za osiguranje RS

Bosna in Hercegovina

Premija na prebivalca*

Delež zavarovalne premije v BDP

(podatki za leto 2019)

(podatki za leto 2019)

Indeks rasti zavarovalnega trga
v prvem polletju 2020

110

2,2

98,0

evrov

9,0 %

tržni delež Skupine Triglav

odstotka

3. mesto
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7.4.1.6 Severna Makedonija
Dvig privlačnosti za tuje vlagatelje in izboljšan položaj v jugovzhodni Evropi sta Severno Makedonijo
uvrščala med države z visokim tržnim potencialom. Njena gospodarska rast je bila v preteklih letih
predvsem rezultat večje državne potrošnje in tujih naložb, v letu 2020 pa so posledice pandemije
krivuljo rasti obrnile navzdol. BDP je po prvih treh četrtletjih utrpel 5,4-odstotni padec. Stopnja inflacije
se je rahlo povišala na 0,9 odstotka, zaradi slabih gospodarskih razmer pa se je stopnja brezposelnosti
povzpela na 20,2 odstotka.
Izvozno naravnana predelovalna industrija se je sicer usmerila k izdelkom z višjo dodano vrednostjo,
vendar bo država primorana ob izvajanju ukrepov za ublažitev posledic pandemije na gospodarsko
rast ter zaposlovanje reševati tudi strukturne probleme na področju izobraževalnega sistema
in naložb v infrastrukturo, ki so bistvenega pomena za izboljševanje produktivnosti dela ter
konkurenčnosti gospodarstva.
Severna Makedonija je v letu 2020 s Srbijo in Albanijo podpisala memorandum o sodelovanju v boju proti
pandemiji covid-19. Postala je tudi polnopravna članica pakta NATO in izpolnila vse pogoje za začetek
pristopnih pogajanj za priključitev k EU, ki pa so bila ustavljena zaradi nasprotovanja Bolgarije.
Zavarovalni trg
Na makedonskem zavarovalnem trgu je ob koncu leta 2020 poslovalo 16 zavarovalnic (11 premoženjskih
in 5 življenjskih), med katerimi ima zavarovalnica Osiguruvanje Makedonija tudi licenco za opravljanje
pozavarovalnih poslov. Zavarovalnice so v letu 2020 obračunale 10,1 milijarde makedonskih denarjev
premije (163 milijonov evrov) ali 4,9 odstotka manj kot leto prej. Tudi premija premoženjskih in življenjskih
zavarovanj je dosegla 4,9-odstotni upad premije. Premoženjska premija predstavlja kar 82,7-odstotni
delež celotne premije na trgu. Pet največjih zavarovalnic je obračunalo 47 odstotkov zavarovalne premije.
Koncentracija je posebej visoka pri življenjskih zavarovanjih, pri katerih zavarovalnici Croatia život in
Grawe život obvladujeta 68 odstotkov trga.
Triglav Osiguruvanje, Skopje, ostaja z 12,2-odstotnim tržnim deležem (1,2 odstotne točke manj
kot preteklo leto) vodilna zavarovalnica na makedonskem zavarovalnem trgu. Specializirana je za
premoženjska zavarovanja, kjer je dosegla 14,8-odstotni tržni delež (leto prej 16,3-odstotnega). Sledita ji
Eurolink z 11,6-odstotnim tržnim deležem in Osiguruvanje Makedonija (Skupina VIG) z 10,4-odstotnim.
Zavarovalnica Triglav Osiguruvanje Život, Skopje, je dosegla 3,6-odstotni tržni delež (leto prej 2,0-odstotni
delež) na trgu življenjskih zavarovanj. Obe zavarovalnici skupaj sta dosegli 12,9-odstotni delež, kar je
1,0 odstotne točke manj kot leto prej.

* Vir: Agencija za zavarovalni nadzor Severne Makedonije

Severna Makedonija

Premija na prebivalca*

Delež zavarovalne premije v BDP

(podatki za leto 2019)

(podatki za leto 2019)

Indeks rasti zavarovalnega trga
v letu 2020

83

1,5

95,1

evrov

12,9 %

odstotka

tržni delež Skupine Triglav

1. mesto
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7.5 Obračunana kosmata
zavarovalna, sozavarovalna in
pozavarovalna premija
V Skupini Triglav smo zbrali za 4 odstotke več
konsolidirane kosmate zavarovalne, sozavarovalne
in pozavarovalne premije kot leto prej. Obseg
zbrane premije je dosegel 1.233,8 milijona evrov
in se je povečal v segmentu premoženjskih in
zdravstvenih zavarovanj:
 premoženjska zavarovanja:
807,2 milijona evrov (indeks 104),
 življenjska in pokojninska zavarovanja:
230,8 milijona evrov (indeks 100),
 zdravstvena zavarovanja:
195,7 milijona evrov (indeks 111).
V sestavi konsolidirane zavarovalne premije je
večji delež zdravstvenih zavarovanj, zmanjšala
pa sta se deleža premoženjskih ter življenjskih in
pokojninskih zavarovanj:
 premoženjska zavarovanja:
65,4-odstotni delež (v letu 2019: 65,5 odstotka),
 življenjska in pokojninska zavarovanja:
18,7-odstotni delež (v letu 2019: 19,6 odstotka),
 zdravstvena zavarovanja:
15,9-odstotni delež (v letu 2019: 14,9 odstotka).
V Skupini Triglav še naprej postopoma povečujemo
delež zavarovalne premije, obračunane na trgih
zunaj Slovenije, ki se je v primerjavi z letom prej
povečal za 0,1 odstotne točke. Na slovenskem
zavarovalnem trgu smo zbrali 74,9 odstotka
konsolidirane kosmate zavarovalne premije,
na trgih zunaj Slovenije 18,2 odstotka, premija
mednarodnega pozavarovanja pa je predstavljala
6,9 odstotka.

Sestava konsolidirane zavarovalne, sozavarovalne in
pozavarovalne premije Skupine Triglav po segmentih

Sestava konsolidirane zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije
Skupine Triglav po trgih
Slovenija: 74,9 %

Zdravstvo: 15,9 %

Hrvaška: 5,9 %

Obračunana
konsolidirana
kosmata
zavarovalna premija
Skupine Triglav

Srbija: 4,9 %
Črna gora: 2,9 %

Življenje in pokojnine: 18,7 %

Bosna in Hercegovina: 2,7 %
Severna Makedonija: 1,7 %
Premoženje: 65,4 %

Mednarodno pozavarovanje: 6,9 %

Obračunana konsolidirana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija Skupine Triglav po trgih
Obračunana kosmata zavarovalna premija
Država

Indeks

Delež

2020

2019

2018

2020/2019

2019/2018

2020

2019

2018

Slovenija

924.490.143

900.665.415

820.229.351

103

110

74,9 %

76,1 %

76,8 %

Hrvaška

72.871.040

65.827.865

57.876.297

111

114

5,9 %

5,6 %

5,4 %

Srbija

60.770.184

58.052.569

48.979.893

105

119

4,9 %

4,9 %

4,6 %

Črna gora

36.249.030

36.627.953

32.880.893

99

111

2,9 %

3,1 %

3,1 %

Bosna in Hercegovina

33.220.348

30.460.993

28.032.889

109

109

2,7 %

2,6 %

2,6 %

Severna Makedonija

20.976.376

23.738.156

23.438.597

88

101

1,7 %

2,0 %

2,2 %

Mednarodno
pozavarovanje
Skupaj

+4 %

62

85.198.244

68.801.156

56.956.487

124

121

6,9 %

5,8 %

5,3 %

1.233.775.365

1.184.174.107

1.068.394.407

104

111

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Rast zavarovalne premije smo zabeležili na večini zavarovalnih trgov, izjema sta črnogorski in makedonski zavarovalni trg. Povišanje
premije na slovenskem trgu je bilo 3-odstotno, na trgih zunaj Slovenije pa smo dosegli 4-odstotno rast. Zavarovalnice Skupine (brez
Pozavarovalnice Triglav Re) so obračunale 1.173,1 milijona evrov nekonsolidirane kosmate zavarovalne premije ali 4 odstotke več kot
predhodno leto.
Delež nekonsolidirane kosmate zavarovalne premije fizičnih oseb, ki znaša 769,4 milijona evrov, je predstavljal 65,6 odstotka celotne
premije in se je znižal za 1,4 odstotne točke. Preostanek v višini 403,7 milijona evrov je predstavljala premija pravnih oseb.
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Sestava obračunane nekonsolidirane kosmate
zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne
premije Skupine Triglav (brez Pozavarovalnice Triglav
Re) v letu 2020 po vrsti sklenitelja zavarovanja

Obračunana nekonsolidirana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija v letu 2020 po prodajnih poteh
Skupine Triglav (brez Pozavarovalnice Triglav Re)

42,0 %

Zavarovalni zastopniki

42,6 %

Pravne osebe: 34,4 %

24,9 %

Zavarovalni komercialisti

24,0 %
20,4%

Družbe za zavarovalno zastopanje

20,8 %
4,1 %

Lastna sklepalna mesta

Fizične osebe: 65,6 %

Z vidika prodajnih poti je delež nekonsolidirane
kosmate zavarovalne premije Skupine, ki smo jo
zbrali preko lastne prodajne mreže (zavarovalni
zastopniki, zavarovalni komercialisti, lastna
sklepalna mesta, spletne in druge lastne
prodajne poti), dosegel 73,3 odstotka celotne
premije in se nekoliko okrepil. Povečal se je za
0,3 odstotne točke in znašal 860,2 milijona
evrov. Preostali delež kosmate zavarovalne
premije v višini 312,9 milijona evrov smo zbrali
preko pogodbenih prodajnih mrež (družbe za
zavarovalno zastopanje in posredovanje, banke
in pošte ter tehnični pregledi).

Družbe za zavarovalno posredovanje
Druge prodajne poti

3,9 %
2,8 %
2,6 %
2,3 %
2,4 %

Banke in pošte

2,2 %
2,2 %

Tehnični pregledi

1,2 %
2019

2020

1,4 %

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija v letu 2020 po zavarovalnicah Skupine Triglav
Obračunana kosmata zavarovalna premija

Indeks

Delež

Zavarovalnica

Premoženje

Življenje in pokojnine

Skupaj

Premoženje

Življenje in pokojnine

Skupaj

2020

Zavarovalnica Triglav*

544.795.372

174.468.691

719.264.063

104

97

102

61,3 %

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica

196.770.140

0

196.770.140

111

0

111

16,8 %

0

32.841.315

32.841.315

0

99

99

2,8 %

Triglav Osiguranje, Zagreb

64.918.960

7.967.169

72.886.129

112

99

111

6,2 %

Triglav Osiguranje, Sarajevo

16.678.200

10.899.291

27.577.491

99

136

111

2,4 %

Lovćen Osiguranje, Podgorica

31.963.960

0

31.963.960

97

0

97

2,7 %

Triglav Osiguranje, Beograd

54.369.276

6.401.421

60.770.697

101

143

105

5,2 %

5.702.454

0

5.702.454

100

0

100

0,5 %

19.969.792

0

19.969.792

86

0

86

1,7 %

Lovćen životna osiguranja, Podgorica

0

4.285.070

4.285.070

0

122

122

0,4 %

Triglav Osiguruvanje Život, Skopje

0

1.023.718

1.023.718

0

170

170

0,1 %

935.168.154

237.886.675

1.173.054.829

105

100

104

100,0 %

Triglav, pokojninska družba

Triglav Osiguranje, Banja Luka
Triglav Osiguruvanje, Skopje

Skupaj
Pozavarovalnica Triglav Re
Izločitev v konsolidaciji
Skupaj konsolidirano
* Podatki že vsebujejo predkonsolidacijske prilagoditve.

180.967.469

0

180.967.469

115

0

115

-113.177.911

-7.069.022

-120.246.933

119

124

119

1.002.957.712

230.817.653

1.233.775.365

105

100

104
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7.5.1 Premoženjska zavarovanja
Zavarovalnice Skupine Triglav so v segmentu
premoženjskih zavarovanj zbrale 935,2 milijona
evrov nekonsolidirane zavarovalne premije,
kar je 5 odstotkov več kot leto prej. Rast smo
beležili v večini zavarovalnih skupin, izjema so
kreditna in nezgodna zavarovanja ter splošno
zavarovanje odgovornosti.
Avtomobilska zavarovanja ostajajo največja
zavarovalna skupina v celotni zbrani premiji
(28,1-odstotni delež). Njen delež je nižji za
0,7 odstotne točke, medtem ko se je premija
povišala za 1 odstotek, na 329,2 milijona evrov.
Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti je
bilo zbrane premije prav tako za 1 odstotek več
kot leto prej oz. 175,7 milijona evrov. Večina
zavarovalnic je, predvsem zaradi posledic
pandemije, beležila upad zavarovalne premije,
izjemi sta matična družba in Triglav Osiguranje,
Zagreb. V Zavarovalnici Triglav smo 4-odstotno
rast premije dosegli predvsem z uspešno prodajo
po načelu prostega pretoka storitev na trgih
Evropske unije. Hrvaška zavarovalnica je dosegla
6-odstotno rast predvsem s povišanjem vrednosti
povprečne premije in kljub nižji premiji zavarovanj
vozil rent-a-car.
Pri zavarovanju avtomobilskega kaska smo
zbrali 153,5 milijona evrov zavarovalne premije
ali 2 odstotka več kot preteklo leto. Visoko,
11-odstotno rast je dosegla zavarovalnica Triglav
Osiguranje, Beograd, z uspešno prodajo preko
lizing hiš in agencij, prodajo večjim zavarovancem
in rastjo premije zavarovanj fizičnih oseb. Rast
premije sta dosegli tudi Triglav Osiguranje,
Zagreb, (indeks 103) in matična družba (indeks
102). Lovćen Osiguranje, Triglav Osiguruvanje,
Skopje, in Triglav Osiguranje, Sarajevo, so beležile
upad zavarovalne premije zaradi neobnove

zavarovanj oz. manjšega obsega zavarovanosti
nekaterih večjih zavarovancev in manjše prodaje
novih avtomobilov.
Ožja premoženjska zavarovanja (zavarovanje
požara in elementarnih nesreč ter drugo škodno
zavarovanje) so se povečala za 11 odstotkov, na
237,4 milijona evrov, s čimer se je povečal tudi
njihov delež v sestavi celotne premije, ki se je
povzpel na 20,2 odstotka. Pri drugih škodnih
zavarovanjih smo dosegli 14-odstotno rast, pri
zavarovanju požara in elementarnih nesreč pa
6-odstotno. Za večino zavarovalnic je značilna
visoka rast premije. Najvišjo so s pridobitvijo
novih zavarovancev in z razširitvijo obsega
zavarovanosti pri obstoječih zavarovancih
dosegle Triglav Osiguranje, Zagreb, (indeks
138), Triglav Osiguranje, Sarajevo, (indeks 122)
in Lovćen Osiguranje (indeks 121). Hrvaška
zavarovalnica je ob tem povečala tudi premijo
iz sklenjenih zavarovanj živali ter zavarovanj
posevkov in plodov. Matična družba (79-odstotni
delež v sestavi premije) je beležila 10-odstotno
rast, kar je posledica pridobitve novih
zavarovancev in projektov, razširitve obsega
zavarovanosti ter deloma drugačne dinamike
obračuna. Visoko rast je dosegla predvsem pri
kombiniranem premoženjskem zavarovanju,
zavarovanju kibernetske zaščite in zavarovanju
mobilnih telefonov.
Pri zdravstvenih zavarovanjih smo zbrali za 204,1
milijona evrov premije, kar je 11 odstotkov več
kot lani. Večino premije je obračunala Triglav,
Zdravstvena zavarovalnica, in sicer v višini
196,8 milijona evrov, kar prav tako predstavlja
11-odstotno povečanje, h kateremu je prispevalo
predvsem lansko povišanje povprečne premije.
Večino njene premije predstavlja dopolnilno
zdravstveno zavarovanje, uspešna pa je bila tudi
pri trženju dodatnih zdravstvenih zavarovanj.

Visoko rast sta dosegli še Triglav Osiguranje,
Sarajevo, in Triglav Osiguranje, Beograd,
s pridobitvijo novih zavarovancev, predvsem
pravnih oseb.
V zavarovalni vrsti splošno zavarovanje
odgovornosti smo obračunali 48,4 milijona
evrov premije ali 1 odstotek manj kot leto prej.
Zavarovalnica Triglav ima v sestavi premije
80-odstotni delež in je prav tako zbrala za
1 odstotek manj premije. Na rezultat je vplivalo
predvsem znižanje premije zavarovanj splošne
odgovornosti in zavarovanj odgovornosti za
izdelke zaradi drugačne dinamike obračuna
zavarovalne premije, zaključenih projektov
in odpovedi zavarovanj zaradi pandemije.
Tudi večina preostalih zavarovalnic je beležila
upad premije. Izjemi sta hrvaška in srbska
zavarovalnica, ki sta rast dosegli s pridobitvijo
novih zavarovancev in razširitvijo obsega
zavarovanosti pri obstoječih.
Premija nezgodnih zavarovanj je znašala
38,2 milijona evrov (3,3-odstotni delež v sestavi
premije) in se je znižala za 5 odstotkov. Razen
Triglav Osiguruvanja, Skopje, so nižjo premijo
dosegle vse zavarovalnice. To je bilo najbolj
značilno za zavarovalnici Triglav Osiguranje,
Beograd, (zaradi manjše prodaje nezgodnih
zavarovanj kreditojemalcev prek ene od bank)
in Triglav Osiguranje, Sarajevo, (upad premije
kolektivnih nezgodnih zavarovanj in zavarovanj
avtomobilske nezgode).
Pri kreditnih zavarovanjih smo zbrali 25,5 milijona
evrov premije (2,2-odstotni delež v sestavi
premije) in s tem 14 odstotkov manj kot leto
prej. Premija Zavarovalnice Triglav (75-odstotni
delež) se je znižala za 17 odstotkov. Na manjši
obseg zavarovanj potrošniških kreditov, ki je
glavni razlog za takšno gibanje, so vplivali ukrepi

Banke Slovenije za omejitev odobravanja posojil
prebivalstvu, spremembe kreditne politike
nekaterih bank in posledice pandemije (manjše
bančno kreditiranje). Upad premije so beležile
tudi zavarovalnice Triglav Osiguranje, Zagreb,
(manjši obseg kreditiranja zaradi pandemije),
Triglav Osiguruvanje, Skopje, (manjši obseg
zavarovanosti pri večjem zavarovancu) in
Lovćen Osiguranje (upad premije zavarovanj
kreditojemalcev za primer izgube zaposlitve,
smrti zaradi nezgode ali invalidnosti).
Premija ostalih premoženjskih zavarovanj je bila
večja za 7 odstotkov in je dosegla 52,5 milijona
evrov (4,5-odstotni strukturni delež). Njeno rast
sta dosegli Triglav Osiguranje, Zagreb, (indeks
133) in Zavarovalnica Triglav (indeks 109).
V zavarovalnici Triglav Osiguranje, Zagreb, sta
k visoki rasti prispevala uspešno sodelovanje z eno
od agencij pri zavarovanju plovil in pridobitev
novih zavarovancev pri zavarovanju kavcijskih
zavarovanj. Matična družba je dober rezultat
dosegla pri zavarovanju tirnih vozil, zavarovanju
plovil (visoka rast premije mednarodnega
ladijskega kaska) in zavarovanju pomoči (rast
premije avtomobilske asistence).
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7.5.2 Življenjska in pokojninska zavarovanja
V Skupini Triglav smo obračunali za 237,9 milijona evrov nekonsolidirane
kosmate zavarovalne premije življenjskih in pokojninskih zavarovanj, kar je
približno enako kot preteklo leto (indeks 100). V skupni obračunani kosmati
zavarovalni premiji imajo življenjska in pokojninska zavarovanja 20,3-odstotni
delež, ki je za 0,8 odstotne točke nižji kot leto prej.
Življenjska zavarovanja (klasična življenjska, rentna, pokojninska rentna in
prostovoljna pokojninska zavarovanja) so bila višja za 3 odstotke. Njihov
delež v vrednosti 106,8 milijona evrov predstavlja 44,9-odstotni delež
v premiji skupine življenjskih in pokojninskih zavarovanj. Visoko premijsko
rast so dosegle zavarovalnice Triglav Osiguranje, Sarajevo, (uspešna prodaja
po bančni in agencijski prodajni poti), Triglav Osiguranje, Beograd, (uspešna
prodaja po bančni prodajni poti), Lovćen životna osiguranja (uspešna prodaja
kolektivnih kreditnih zavarovanj za primer smrti po bančni prodajni poti) in
Triglav Osiguruvanje Život, Skopje, (uspešna prodaja po notranji prodajni
poti). Premija Zavarovalnice Triglav je bila 3 odstotke nižja kot leto prej.
Premija naložbenih življenjskih zavarovanj (življenjsko zavarovanje,
vezano na enote investicijskih skladov) je znašala 112,2 milijona evrov in
je bila 3 odstotke nižja kot predhodno leto. Ta zavarovanja predstavljajo
47,2 odstotka obračunane zavarovalne premije skupine življenjskih in
pokojninskih zavarovanj. Triglav Osiguranje, Zagreb, je beležila 9-odstotno
rast zaradi povečane prodaje prek ene od bank. Premija Zavarovalnice Triglav
se je znižala za 5 odstotkov predvsem zaradi manjše uspešnosti pri zadržanju
sredstev iz doživetih polic. Znižal se je tudi obseg premij Triglav, pokojninske
družbe, in sicer za 1 odstotek, kar je posledica manjših vplačil nekaterih
delodajalcev zaradi povečanih negotovosti pri poslovanju ob pandemiji.
Pri zavarovanjih s kapitalizacijo izplačil smo obračunali 7 odstotkov več
premije kot leto prej, skupaj 18,9 milijona evrov (7,9-odstotni delež v skupini
življenjskih in pokojninskih zavarovanj). Rast je posledica prenosov sredstev
od drugih zavarovalnic in večjih vplačil redne premije v matični družbi.

Nekonsolidirana obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija zavarovalnic Skupine Triglav
(brez Pozavarovalnice Triglav Re) po zavarovalnih skupinah
Obračunana kosmata zavarovalna premija
Zavarovalna skupina
Nezgodno zavarovanje

2020

2019

Indeks
2018

Delež

2020/2019

2019/2018

2020

38.181.300

40.143.471

39.686.378

95

101

3,3 %

Zdravstveno zavarovanje

204.060.344

184.488.230

149.749.316

111

123

17,4 %

Zavarovanje avtomobilskega kaska

153.459.390

150.648.365

141.013.328

102

107

13,1 %

Ožja premoženjska zavarovanja

237.408.204

213.086.928

196.458.671

111

108

20,2 %

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

175.732.026

174.254.220

163.017.829

101

107

15,0 %

Splošno zavarovanje odgovornosti

48.408.488

48.981.728

45.614.375

99

107

4,1 %

Kreditno zavarovanje

25.453.099

29.437.207

26.807.158

86

110

2,2 %

Ostala premoženjska zavarovanja

52.465.305

49.014.062

39.442.439

107

124

4,5 %

Premoženjska zavarovanja

935.168.156

890.054.211

801.789.494

105

111

79,7 %

Življenjska zavarovanja

106.799.922

103.963.662

98.726.660

103

105

9,1 %

Življenjsko zav., vezano na enote inv. skladov*

112.206.228

116.014.370

111.706.354

97

104

9,6 %

18.880.523

17.655.904

16.748.583

107

105

1,6 %

237.886.673

237.633.936

227.181.597

100

105

20,3 %

1.173.054.829

1.127.688.147

1.028.971.091

104

110

100,0 %

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil
Življenjska in pokojninska zavarovanja
Skupaj

* Premija Triglav, pokojninske družbe, se po opredelitvi AZN upošteva v zavarovalni skupini življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov.

Obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija Zavarovalnice Triglav po zavarovalnih skupinah
Obračunana kosmata zavarovalna premija
Zavarovalna skupina
Nezgodno zavarovanje
Zdravstveno zavarovanje

Indeks

Delež

2020

2019

2018

2020/2019

2019/2018

2020

25.696.568

26.948.216

26.173.583

95

103

3,6 %

926.557

728.634

692.746

127

105

0,1 %

Zavarovanje avtomobilskega kaska

127.536.357

124.555.111

118.662.442

102

105

17,7 %

Ožja premoženjska zavarovanja

188.545.816

171.195.183

157.967.652

110

108

26,2 %

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

106.754.958

102.352.357

92.416.996

104

111

14,8 %

Splošno zavarovanje odgovornosti

38.619.888

39.134.048

37.671.614

99

104

5,4 %

Kreditno zavarovanje

19.137.654

22.962.440

25.456.965

83

90

2,7 %

Ostala premoženjska zavarovanja

37.569.379

34.351.972

27.054.464

109

127

5,2 %

544.787.177

522.227.961

486.096.462

104

107

75,7 %

Življenjska zavarovanja

79.466.230

82.300.599

81.164.340

97

101

11,0 %

Življenjsko zav., vezano na enote inv. skladov

76.121.938

79.947.507

76.201.048

95

105

10,6 %

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil

18.880.523

17.655.904

16.748.583

107

105

2,6 %

Življenjska in pokojninska zavarovanja

174.468.691

179.904.010

174.113.971

97

103

24,3 %

Skupaj

719.255.868

702.131.971

660.210.433

102

106

100,0 %

Premoženjska zavarovanja
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7.5.3 Obračunana kosmata pozavarovalna premija
Pozavarovalnice Triglav Re
Pozavarovalnica Triglav Re je obračunala 181,0 milijona evrov kosmate
pozavarovalne premije, kar je 15 odstotkov več kot leto prej. Obseg
poslovanja je najbolj povečala pri drugih škodnih zavarovanjih in pri
zavarovanju plovil pri poslih izven Skupine ter pri zavarovanju kopenskih
motornih vozil pri poslih v Skupini.
Pri poslih s Skupino Triglav je bila rast premije 8-odstotna, zunaj Skupine pa
24-odstotna, kar je posledica organske rasti obnovljenih poslov iz preteklega
leta ter povečanja deležev v nekaterih pogodbah. Najvišjo premijsko rast je
pozavarovalnica dosegla na trgih Japonske, Srednje in Južne Amerike (Peru in
Čile), Tajske in Hongkonga.

Obračunani kosmati zneski škod v letu 2020 po zavarovalnicah Skupine Triglav
Obračunani kosmati zneski škod
Zavarovalnica

Premoženje

Skupaj

Premoženje

Zavarovalnica Triglav*

258.037.808

150.240.333

408.278.141

97

94

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica

143.657.792

0

143.657.792

102

0

102

0

12.501.341

12.501.341

0

101

101

1,9 %

32.636.595

5.772.816

38.409.411

89

103

91

5,7 %

Triglav, pokojninska družba
Triglav Osiguranje, Zagreb
Triglav Osiguranje, Sarajevo

-3 %

2-odstotno znižanje je razvidno pri
nekonsolidiranih kosmatih zneskih
škod zavarovalnic v Skupini (brez
Pozavarovalnice Triglav Re), ki so
znašali 669,0 milijona evrov. Večina
zavarovalnic je beležila upad kosmatih
zneskov škod, medtem ko so različne
stopnje povečanja značilne za Triglav
Osiguruvanje Život, Skopje, (indeks 753), Lovćen životna osiguranja (indeks
113), Triglav Osiguranje, Beograd, (indeks 112) ter Triglav, Zdravstveno
zavarovalnico (indeks 102), najmanjše pa za Triglav, pokojninsko družbo
(indeks 101).

Konsolidirani
kosmati
zneski škod
Skupine Triglav

2020

96

61,0 %
21,5 %

9.121.078

3.240.535

12.361.613

91

115

96

1,8 %

13.886.054

0

13.886.054

95

0

95

2,1 %

Triglav Osiguranje, Beograd

21.271.029

4.056.467

25.327.496

110

125

112

3,8 %

Triglav Osiguranje, Banja Luka

1.604.915

0

1.604.915

91

0

91

0,2 %

Triglav Osiguruvanje, Skopje

9.590.558

0

9.590.558

93

0

93

1,4 %

0

3.157.851

3.157.851

0

113

113

0,5 %

Triglav Osiguruvanje Život, Skopje

Škodo iz naslova obratovalnega zastoja
zaradi pandemije covid-19 ocenjujemo
na okoli 8 milijonov evrov.

Skupaj

Lovćen Osiguranje, Podgorica

Skupaj

Konsolidirani kosmati zneski škod Skupine Triglav so se znižali za 3 odstotke
in so dosegli 697,4 milijona evrov (vključujejo cenilne stroške in so zmanjšani
za prihodke od uveljavljenih regresnih terjatev). Zmanjšali so se tudi
v skupini premoženjskih zavarovanj, kjer so bili 4 odstotke nižji in dosegli
380,9 milijona evrov, ter v skupini življenjskih in pokojninskih zavarovanj,
kjer so upadli za 5 odstotkov na 172,9 milijona evrov. V skupini zdravstvenih
zavarovanj so se povečali za 2 odstotka in jih je bilo za 143,7 milijona evrov.

Delež

Življenje in
pokojnine

Lovćen životna osiguranja, Podgorica

7.6 Kosmati zneski škod

Indeks

Življenje in
pokojnine

Pozavarovalnica Triglav Re

0

226.489

226.489

0

753

753

0,0 %

489.805.829

179.195.832

669.001.661

98

96

98

100,0 %

76.015.279

0

76.015.279

103

0

103

Izločitev v konsolidaciji

-41.255.823

-6.317.549

-47.573.372

111

127

113

Skupaj konsolidirano

524.565.285

172.878.283

697.443.568

98

95

97

* Podatki že vsebujejo predkonsolidacijske prilagoditve.
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7.6.1 Premoženjska zavarovanja
Nekonsolidirani kosmati zneski škod
premoženjskih zavarovanj so dosegli 489,8
milijona evrov in bili v primerjavi z letom prej nižji
za 2 odstotka. Kljub nekaterim večjim množičnim
škodnim dogodkom, o čemer podrobneje
poročamo v točki 7.2 Vpliv okolja na poslovanje
Skupine Triglav, sta na nižje kosmate zneskov škod
vplivala predvsem upad gospodarske aktivnosti
in upad mobilnosti prebivalstva, do katerih je
prišlo zaradi omejitvenih ukrepov proti širjenju
epidemije covid-19.
V nadaljevanju predstavljamo gibanje kosmatih
zneskov škod po zavarovalnih vrstah, kjer tako
v večini vrst ugotavljamo znižanje v primerjavi
s predhodnim letom, porast pa beležimo pri
zdravstvenih zavarovanjih, splošnem zavarovanju
odgovornosti in kreditnih zavarovanjih.
Vrednost kosmatih zneskov škod zdravstvenih
zavarovanj je bila 3 odstotke višja in znaša 147,9
milijona evrov (22,1-odstotni delež v sestavi
kosmatih zneskov škod). Večino, 143,7 milijona
evrov, predstavljajo kosmati zneski škod Triglav,
Zdravstvene zavarovalnice, ki so z 2-odstotnim
povečanjem sicer nekoliko zaostali za gibanjem
škod na ravni te zavarovalne vrste. Tako gibanje
odraža manjše število opravljenih zdravstvenih
storitev tako v okviru dopolnilnih kot dodatnih
zdravstvenih zavarovanj, do česar je zaradi
pandemije covid-19 prišlo predvsem v drugem
četrtletju leta 2020. Nasprotno pa so se odhodki
iz izravnalne sheme povečali za 5 odstotkov na 7,9
milijona evrov.
Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti so
kosmati zneski škod znašali 94,2 milijona evrov in
so bili za 1 odstotek nižji kot leto prej. Predstavljali
so 14,1 odstotka vseh kosmatih zneskov škod,
obračunanih na ravni Skupine Triglav. Manjša

mobilnost prebivalstva zaradi omejitvenih
ukrepov je tudi tu vplivala na manjši obseg
prijavljenih škod in tako so vse zavarovalnice,
razen Triglav Osiguranja, Beograd, (indeks 108)
in matične družbe (indeks 101), beležile upad
kosmatih zneskov škod.
Pri zavarovanju avtomobilskega kaska so se
kosmati zneski škod znižali za 6 odstotkov in so
dosegli 92,9 milijona evrov. Predstavljali so 13,9
odstotka vseh kosmatih zneskov škod, obračunanih
v Skupini. Tudi v tej zavarovalni skupini je večina
zavarovalnic beležila upad kosmatih zneskov škod
zaradi manjšega števila prijavljenih škod. Povečali
so se le v zavarovalnici Triglav Osiguranje, Beograd,
(indeks 134) zaradi izplačila nekaterih večjih
posamičnih škod in v Triglav Osiguranju, Banja
Luka (indeks 105) zaradi višje povprečne vrednosti
škodnega izplačila.
Kosmati zneski škod ožjih premoženjskih
zavarovanj so bili za 3 odstotke manjši in so
znašali 89,1 milijona evrov (13,3-odstotni delež
v sestavi kosmatih zneskov škod). Upadli so
v večini zavarovalnic, najbolj v Triglav Osiguranju,
Banja Luka, (indeks 37), Lovćen Osiguranju (indeks
86) in Triglav Osiguranju, Zagreb, (indeks 89).
V primerjavi s predhodnim letom je bilo
znižanje najbolj izrazito pri kosmatih zneskih
škod nezgodnih zavarovanj, ki so se zmanjšali
za 12 odstotkov in so dosegli 20,7 milijona
evrov. K znižanju je najbolj prispeval upad
v Zavarovalnici Triglav (zmanjšanje izplačil
pri kolektivnih nezgodnih zavarovanjih in
zavarovanjih AO-plus predvsem zaradi omejitev
poslovanja in manjše aktivnosti zavarovancev
zaradi pandemije), Triglav Osiguranju, Sarajevo,
(nižja rast škod kolektivnih nezgodnih zavarovanj)
in Triglav Osiguranju, Beograd, (manjše število
prijavljenih škod).

Pri splošnem zavarovanju odgovornosti smo
zabeležili povečanje. Izplačali smo 18,2 milijona
evrov škod, kar je 4 odstotke več kot leto prej.
K takemu gibanju je najbolj prispevalo 6-odstotno
povečanje kosmatih zneskov škod matične družbe
(predstavljajo 89 odstotkov škod Skupine v tej
zavarovalni vrsti) zaradi izplačila večje škode
iz naslova zavarovanja odgovornosti uprave in
nadzornega sveta. Zaradi izplačila nekaterih večjih
škod so se kosmati zneski škod povečali tudi
v Lovćen Osiguranju in Triglav Osiguranju, Sarajevo.
Kosmati zneski škod kreditnih zavarovanj
so dosegli 6,1 milijona evrov in so bili višji
za 1 odstotek kljub njihovemu zmanjšanju
v Zavarovalnici Triglav. Močno so se povečali
v Triglav Osiguranju, Beograd, (izplačilo večje
škode) in Triglav Osiguranju, Zagreb, (izplačila
škod na osnovi sodne odločbe). V matični družbi
(predstavljajo 77 odstotkov vseh škod kreditnih
zavarovanj Skupine) so bili 10 odstotkov nižji kot
leto prej, ko je bilo izvedeno visoko izplačilo škode
pri zavarovanju terjatev v notranji trgovini.
Obseg kosmatih zneskov škod ostalih
premoženjskih zavarovanj je manjši za
5 odstotkov in znaša 20,7 milijona evrov.
Zmanjšanje so beležile zavarovalnice Triglav
Osiguranje, Zagreb, (manjše število prijavljenih
škod pri zavarovanju plovil zaradi pandemije),
Triglav Osiguranje, Banja Luka, (manjše število
prijavljenih škod pri potniških zdravstvenih
zavarovanjih zaradi pandemije) in matična družba
(nižja izplačila pri zavarovanju obratovalnega
zastoja požarnih zavarovanj in zavarovanju tirnih
vozil). Kosmati zneski škod drugih zavarovalnic so
se povečali.
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7.6.2 Življenjska in pokojninska
zavarovanja
V skupini življenjskih in pokojninskih zavarovanj
so se nekonsolidirani kosmati zneski škod (179,2
milijona evrov) znižali za 4 odstotke. Tudi v sestavi
celotnih nekonsolidiranih zneskov škod se je
njihov delež zmanjšal, in sicer na 26,8 odstotka
(leto prej: 27,3 odstotka).
Največji del škodnega zneska predstavljajo
življenjska zavarovanja (klasična življenjska, rentna,
pokojninska rentna in prostovoljna pokojninska
zavarovanja). Njihovi kosmati zneski so dosegli
111,6 milijona evrov, kar je 2 odstotka več kot
leto prej. Občutno so se povečali v zavarovalnicah
Triglav Osiguranje, Sarajevo, (večja izplačila zaradi
smrti in na osnovi nezaposlenosti zavarovancev),
Triglav Osiguruvanje Život, Skopje, in Triglav
Osiguranje, Beograd, (večja izplačila zaradi
doživetij) ter Lovćen životna osiguranja (večja
izplačila zaradi smrti). Obračunani kosmati zneski
škod matične družbe so ostali na ravni preteklega
leta (indeks 100).

Nekonsolidirani obračunani kosmati zneski škod zavarovalnic Skupine Triglav (brez Pozavarovalnice Triglav Re) po zavarovalnih skupinah
Obračunani kosmati zneski škod
Zavarovalna skupina
Nezgodno zavarovanje
Zdravstveno zavarovanje
Zavarovanje avtomobilskega kaska

Pri zavarovanjih s kapitalizacijo izplačil
(prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja)
so bili kosmati zneski škod 8 odstotkov nižji, na
kar so vplivala predvsem manjša izplačila zaradi
prenosov zavarovanj v matični družbi.

Delež

2019

2018

2020/2019

2019/2018

2020

20.727.007

23.673.861

23.608.780

88

100

3,1 %

147.911.003

143.785.330

121.356.577

103

118

22,1 %

92.882.937

98.799.095

93.863.228

94

105

13,9 %

Ožja premoženjska zavarovanja

89.057.583

91.798.667

111.847.394

97

82

13,3 %

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

94.229.264

95.003.851

93.438.289

99

102

14,1 %

Splošno zavarovanje odgovornosti

18.212.366

17.589.035

18.430.832

104

95

2,7 %

6.079.260

6.012.228

3.881.949

101

155

0,9 %

Kreditno zavarovanje

20.706.410

21.731.247

23.186.370

95

94

3,1 %

Premoženjska zavarovanja

Ostala premoženjska zavarovanja

489.805.830

498.393.314

489.613.419

98

102

73,2 %

Življenjsko zavarovanje

111.595.230

109.763.192

92.472.985

102

119

16,7 %

62.944.570

71.885.180

75.211.711

88

96

9,4 %

4.656.031

5.050.338

5.885.491

92

86

0,7 %

Življenjsko zav., vezano na enote inv. skladov*
Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil
Življenjska in pokojninska zavarovanja

179.195.831

186.698.710

173.570.187

96

108

26,8 %

Skupaj

669.001.661

685.092.024

663.183.606

98

103

100,0 %

* Obračunani kosmati zneski škod Triglav, pokojninske družbe, se po opredelitvi AZN upoštevajo v zavarovalni skupini življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov.

Obračunani kosmati zneski škod Zavarovalnice Triglav po zavarovalnih skupinah
Obračunani kosmati zneski škod
Zavarovalna skupina
Nezgodno zavarovanje

Kosmatih zneskov škod življenjskih zavarovanj,
vezanih na enote investicijskih skladov, je bilo
62,9 milijona evrov ali 12 odstotkov manj kot leto
prej. Na občutno znižanje so vplivala predvsem
manjša izplačila zaradi odkupov in predujmov
ter prav tako zmanjšana izplačila zaradi doživetij
v matični družbi (indeks 84).

Indeks

2020

Zdravstveno zavarovanje
Zavarovanje avtomobilskega kaska

Indeks

Delež

2020

2019

2018

2020/2019

2019/2018

2020

11.259.216

13.732.622

13.893.520

82

99

2,8 %

425.255

252.787

141.362

168

179

0,1 %

77.548.159

81.388.346

78.121.265

95

104

19,0 %

Ožja premoženjska zavarovanja

67.698.027

68.522.847

79.094.590

99

87

16,6 %

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

64.244.617

63.861.193

61.265.319

101

104

15,7 %

Splošno zavarovanje odgovornosti

16.143.731

15.188.764

16.915.196

106

90

4,0 %

4.709.310

5.217.685

3.701.849

90

141

1,2 %

Kreditno zavarovanje
Ostala premoženjska zavarovanja
Premoženjska zavarovanja

16.009.493

17.220.406

19.114.790

93

90

3,9 %

258.037.808

265.384.650

272.247.891

97

97

63,2 %

Življenjsko zavarovanje

96.431.879

96.566.196

81.883.672

100

118

23,6 %

Življenjsko zav., vezano na enote inv. skladov

49.152.423

58.203.197

60.985.528

84

95

12,0 %

4.656.031

5.050.338

5.885.491

92

86

1,1 %

Življenjska in pokojninska zavarovanja

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil

150.240.333

159.819.731

148.754.691

94

107

36,8 %

Skupaj

408.278.141

425.204.381

421.002.582

96

101

100,0 %
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7.6.3 Obračunani kosmati zneski škod
Pozavarovalnice Triglav Re
Pozavarovalnica Triglav Re je obračunala 76,0
milijona evrov kosmatih zneskov škod in izkazuje
3-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej.
Pri poslih zunaj Skupine so se kosmati zneski škod
povečali za 4 odstotke, pri poslih s Skupino za
2 odstotka. Na povečanje pri poslih zunaj Skupine
so najbolj vplivala izplačila škod zavarovanj
avtomobilskega kaska pri francoski premoženjski
pogodbi ter izplačila škod pri zavarovanju plovil
na južnokorejskem trgu. Višji kosmati zneski
škod v Skupini odražajo predvsem izplačilo
večje škode iz zavarovanja splošne odgovornosti
po fakultativni pogodbi z matično družbo in
višja izplačila pri zavarovanju avtomobilske
odgovornosti.

7.7 Kosmati obratovalni stroški
Skupni konsolidirani kosmati obratovalni stroški
Skupine Triglav so znašali 306,7 milijona evrov in
so ostali približno na ravni preteklega leta (indeks
100). Primerjava s predhodnim letom pokaže,
da so bili stroški zavarovalne dejavnosti v višini
272,3 milijona evrov nižji za 1 odstotek. Delež
obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti
v obračunani kosmati zavarovalni premiji se je
prav tako znižal, in sicer za 1,1 odstotne točke,
in znaša 22,1 odstotka. Obratovalni stroški so
se različno gibali po zavarovalnih skupinah.
Pri zdravstvenih zavarovanjih so se zmanjšali
za 18 odstotkov (14,8 milijona evrov), pri
premoženjskih zavarovanjih so ostali približno na
ravni preteklega leta (217,8 milijona evrov), pri
življenjskih in pokojninskih zavarovanjih pa so se
povečali za 4 odstotke (39,8 milijona evrov).
Stroški nezavarovalne dejavnosti so dosegli
34,4 milijona evrov. 11-odstotno povečanje
odražata predvsem pripojitev družbe ALTA Skladi
Triglav Skladom ter povečanje ostalih stroškov
storitev v družbi Sarajevostan.
Nasprotno so se gibali stroški pridobivanja
zavarovanj (provizije), ki so se znižali za
4 odstotke na 54,1 milijona evrov, kar odraža
predvsem manjše stroške v Triglav, Zdravstveni
zavarovalnici. Znižanje je v prvi vrsti posledica
manjše prodaje zaradi omejevalnih ukrepov
zaradi pandemije covid-19. Na 12-odstotno
rast stroškov amortizacije, ki so znašali 22,0
milijona evrov, pa so najbolj vplivali višji
stroški amortizacije računalniške opreme in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev v matični
družbi ter višji amortizacijski stroški Triglav
Skladov, ki so prav tako posledica prej omenjene
pripojitve ALTA Skladov.

Stroški dela imajo največji, 48,8-odstotni delež
v sestavi stroškov. Dosegli so 157,5 milijona evrov
ali 2 odstotka več kot leto prej. Takšno gibanje
je predvsem zaradi povečanja števila zaposlenih
v Triglav Osiguranju, Beograd, pripojitve družbe
ALTA Skladi Triglav Skladom ter višjih stroškov dela
v Zavarovalnici Triglav. V slednji so k povečanju
prispevali sprememba plačnega modela,
prezaposlitev zaposlenih iz odvisne družbe Triglav
INT v matično družbo, višja izplačila zavarovalnim
zastopnikom zaradi večje prodaje zavarovanj
ter več obračunanih rezervacij za neizkoriščene
dopuste. Znižali so se stroški storitev fizičnih oseb,
ki ne opravljajo dejavnosti, in sicer za 8 odstotkov.
V sestavi stroškov imajo le 0,4-odstotni delež in
dosegajo 1,2 milijona evrov. Tudi drugi obratovalni
stroški so bili nižji, upadli so za 2 odstotka na
87,9 milijona evrov. Ukrepi, povezani s pandemijo
covid-19, so najbolj znižali povračila stroškov,
povezanih z delom, ter stroške reprezentance,
reklam in sejmov. Pri opazovanju rasti stroškov
pa ugotovimo, da so se najbolj povišali stroški
plačilnega prometa in bančnih storitev (v Triglav
Skladih zaradi pripojitve ALTA Skladov), stroški
najemnin in zakupnin (zaradi spremenjene
razvrstitve pri knjiženju stroškov nekaterih licenc
računalniških programov, ki so prej sodila med
stroške storitev vzdrževanja) ter ostali stroški
storitev (oblikovane so bile rezervacije zaradi
dodatno ugotovljenih davčnih obveznosti v družbi
Sarajevostan).
V sestavi skupnih kosmatih obratovalnih
stroškov zavarovalne dejavnosti, razporejenih
po funkcionalnih skupinah, zavzemajo največji,
60,0-odstotni delež stroški pridobivanja
zavarovanj. Drugi obratovalni stroški predstavljajo
28,4-, cenilni stroški 9,9- in stroški upravljanja
sredstev 1,6-odstotni delež.
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Kosmati obratovalni stroški Skupine Triglav po naravnih vrstah
Kosmati obratovalni stroški
Naravne vrste
Stroški pridobivanja zavarovanj (provizije)
Nabavna vrednost prodanega blaga
Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanje
Stroški dela
- plače zaposlenih

Indeks

Delež

2020

2019

2018

2020/2019

2019/2018

2020

54.124.019

56.219.931

50.066.326

96

112

16,8 %
0,0 %

11.179

48.845

52.904

23

92

22.001.097

19.694.948

14.264.627

112

138

6,8 %

157.524.456

154.621.686

146.572.719

102

105

48,8 %

110.229.227

107.324.972

101.612.962

103

106

34,1 %

- stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

24.559.378

24.289.499

23.640.837

101

103

7,6 %

- drugi stroški dela

22.735.851

23.007.215

21.318.920

99

108

7,0 %

1.208.769

1.317.788

2.756.994

92

48

0,4 %

87.942.602

90.018.718

93.062.955

98

97

27,2 %

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti skupaj z dajatvami
Drugi obratovalni stroški
- stroški reprezentance, reklame, sejmov

17.181.444

19.394.377

22.174.825

89

87

5,3 %

- stroški materiala in energije

8.426.457

8.261.184

8.232.171

102

100

2,6 %

- stroški storitev vzdrževanja

15.181.848

15.575.036

14.126.532

97

110

4,7 %

- povračila stroškov v zvezi z delom

3.202.363

5.690.278

5.483.902

56

104

1,0 %

- stroški intelektualnih in osebnih storitev

5.560.110

5.781.460

5.620.509

96

103

1,7 %

- dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida razen zavarovanj

3.241.068

3.391.165

3.492.721

96

97

1,0 %

- stroški storitev prometa in zvez

5.360.314

5.584.949

5.499.061

96

102

1,7 %

- stroški zavarovalnih premij

1.159.846

1.121.622

1.843.152

103

61

0,4 %

- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev

9.495.754

8.470.561

7.344.413

112

115

2,9 %

- najemnine in zakupnine

4.847.443

4.062.029

7.919.477

119

51

1,5 %

- stroški storitev strokovnega izobraževanja

1.099.790

1.354.981

1.141.933

81

119

0,3 %

13.183.530

11.310.828

10.175.371

117

111

4,1 %

2.635

20.248

8.888

13

228

0,0 %

322.812.122

321.921.916

306.776.525

100

105

100,0 %

- ostali stroški storitev
- dolgoročne rezervacije za zaposlence
Skupaj
Izločitve v konsolidaciji

-16.065.703

-16.653.191

-17.950.309

96

93

Skupaj konsolidirano

306.746.419

305.268.725

288.826.216

100

106
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Kosmati obratovalni stroški Zavarovalnice Triglav po naravnih vrstah
Kosmati obratovalni stroški
Naravne vrste
Stroški pridobivanja zavarovanj (provizije)
Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanje

Indeks

Delež

2020

2019

2018

2020/2019

2019/2018

2020

28.550.727

28.759.114

27.174.985

99

106

15,9 %

12.145.270

11.167.744

9.603.035

109

116

6,7 %

101.313.635

99.873.831

96.407.090

101

104

56,3 %

- plače zaposlenih

72.334.018

70.238.081

68.211.092

103

103

40,2 %

- stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

12.000.752

11.837.017

11.730.444

101

101

6,7 %

- drugi stroški dela

16.978.865

17.798.733

16.465.554

95

108

9,4 %

289.970

349.916

339.137

83

103

0,2 %

37.651.247

40.343.368

40.898.603

93

99

20,9 %

Stroški dela

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti skupaj z dajatvami
Drugi obratovalni stroški
- stroški reprezentance, reklame, sejmov

7.607.576

8.598.847

8.712.404

88

99

4,2 %

- stroški materiala in energije

3.782.544

3.425.880

3.606.749

110

95

2,1 %

- stroški storitev vzdrževanja

8.823.036

9.627.759

8.869.489

92

109

4,9 %

- povračila stroškov v zvezi z delom

2.175.475

3.360.635

3.306.295

65

102

1,2 %

- stroški intelektualnih in osebnih storitev

2.072.025

1.963.379

2.246.162

106

87

1,2 %

- dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida razen zavarovanj

1.380.668

1.628.366

1.523.918

85

107

0,8 %

- stroški storitev prometa in zvez

2.978.697

3.072.649

3.210.568

97

96

1,7 %

- stroški zavarovalnih premij

379.318

327.304

1.093.183

116

30

0,2 %

- stroški plačilnega prometa in bančnih storitev

1.218.983

1.698.171

1.602.368

72

106

0,7 %

- najemnine in zakupnine

3.024.699

2.216.058

3.303.744

136

67

1,7 %

764.945

902.200

632.487

85

143

0,4 %

3.443.281

3.522.120

2.791.236

98

126

1,9 %

179.950.849

180.493.973

174.422.850

100

103

100,0 %

- stroški storitev strokovnega izobraževanja
- ostali stroški storitev
Skupaj
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7.8 Izravnavanje nevarnosti
7.8.1 Zavarovalno-tehnične rezervacije
V Skupini Triglav smo v okviru lastnih izravnalnih
zmogljivosti izravnali 87,0-odstotka nevarnosti.
Škode smo pokrivali iz tekočega letnega priliva
tehnične premije po posameznih zavarovalnih
vrstah in iz oblikovanih zavarovalno-tehničnih
rezervacij. S pozavarovanjem in v manjši meri
s sozavarovanjem pa smo izravnali nevarnosti, ki
so presegale naše izravnalne zmogljivosti.
Osnova za uravnoteženo poslovanje in
zagotavljanje dolgoročne varnosti zavarovancev
so kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije, ki
smo jih v Skupini Triglav ob koncu leta oblikovali
za 3.033,2 milijona evrov. Njihov skupni obseg
smo povečali za 5 odstotkov v primerjavi z letom
prej. Obseg kosmatih zavarovalno-tehničnih
rezervacij se je povečal pri premoženjskih (indeks
105), življenjskih in pokojninskih (indeks 104)
ter pri zdravstvenih zavarovanjih (indeks 201).
Zavarovalnica Triglav je oblikovala za 2.199,0
milijona evrov kosmatih zavarovalno-tehničnih
rezervacij, kar je 2 odstotka več kot leto prej.
Stanje posameznih vrst rezervacij na 31. 12. 2020
v primerjavi s stanjem ob koncu leta 2019:
 Kosmate prenosne premije so za 4 odstotke
višje in dosegajo 344,8 milijona evrov.
Prenosna premija premoženjskih zavarovanj
se je prav tako povišala za 4 odstotke na 340,9
milijona evrov, pri življenjskih in pokojninskih
zavarovanjih za 3 odstotke na 458 tisoč evrov
in pri zdravstvenih zavarovanjih za 1 odstotek
na 3,4 milijona evrov. Gibanje kosmate
prenosne premije je usklajeno z gibanjem in
trajanjem obračunane kosmate zavarovalne
premije in naravo prevzetih rizikov.
 Kosmate škodne rezervacije obsegajo 645,3
milijona evrov in so se povišale za 5 odstotkov.
Oblikovane so za pokritje škod, ki so nastale
v preteklosti in do konca obračunskega
obdobja še niso bile rešene. Pri premoženjskih
zavarovanjih je bilo škodnih rezervacij za
609,3 milijona evrov ali 5 odstotkov več,

predvsem zaradi potresov na Hrvaškem ter
škodnih rezervacij, oblikovanih zaradi odločbe
Vrhovnega sodišča Republike Hrvaške, zaradi
katere so se spremenila merila in zneski za
opredelitev višine denarnega nadomestila za
nematerialne škode zavarovanj avtomobilske
odgovornosti. Škodnih rezervacij pri
življenjskih in pokojninskih zavarovanjih je
bilo za 21,4 milijona evrov (indeks 103) in pri
zdravstvenih zavarovanjih za 14,6 milijona
evrov (indeks 101).
 Matematične rezervacije so z 1.967,0
milijona evrov višje za 4 odstotke. Rast
matematičnih rezervacij je tudi posledica
oblikovanja dodatnih rezervacij, tako zaradi
znižanja interno določene maksimalne
obrestne mere, ki se uporablja za vrednotenje
obveznosti življenjskih zavarovanj, kot tudi
zaradi povečanja rezervacij iz naslova testa
ustreznosti rezervacij. Matematične rezervacije
kritnega sklada življenjskih zavarovanj so
znašale 1.457,0 milijona evrov (indeks 104),
zavarovalno-tehnične rezervacije v korist
življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo
naložbeno tveganje, pa 510,0 milijona
evrov (indeks 105). Povišale so se zaradi
rasti vrednosti naložb, na katere je vezano
premoženje teh zavarovanj. S 1.490,3 milijona
evrov imajo največji delež matematične
rezervacije Zavarovalnice Triglav (indeks
102), pri čemer je 1.041,6 milijona evrov
matematičnih rezervacij kritnega sklada
življenjskih zavarovanj (indeks 102) in
448,7 milijona evrov zavarovalno-tehničnih
rezervacij v korist življenjskih zavarovancev, ki
prevzemajo naložbeno tveganje (indeks 103).
 Rezervacije za bonuse in popuste so se
povišale za 43 odstotkov in so dosegle
28,2 milijona evrov, predvsem zaradi dodatno
oblikovanih rezervacij ob pandemiji.
 Druge zavarovalno-tehnične rezervacije so se
povečale za 119 odstotkov na 47,9 milijona
evrov. Vzrok za to so dodatno oblikovane
druge zavarovalno-tehnične rezervacije zaradi
pandemije pri zdravstvenih zavarovanjih
v višini 18,5 milijona evrov.

Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije Skupine Triglav na 31. 12. 2020
Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije

Indeks

31. 12. 2020

31. 12. 2019

31. 12. 2018

2020/2019

2019/2018

344.760.927

332.510.935

300.166.946

104

111

1.967.008.673

1.889.382.583

1.759.831.056

104

107

645.331.168

615.398.744

614.943.915

105

100

Rezervacije za bonuse in popuste

28.195.354

19.683.771

19.833.253

143

99

Druge zavarovalno-tehnične rezervacije

47.917.732

21.894.138

18.325.930

219

119

3.033.213.854

2.878.870.171

2.713.101.100

105

106

Prenosne premije
Matematične rezervacije
Škodne rezervacije

Skupaj

Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije Zavarovalnice Triglav na 31. 12. 2020
Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije
Prenosne premije
Matematične rezervacije
Škodne rezervacije
Rezervacije za bonuse in popuste
Druge zavarovalno-tehnične rezervacije
Skupaj

Indeks

31. 12. 2020

31. 12. 2019

31. 12. 2018

2020/2019

2019/2018

235.190.816

232.791.056

213.919.937

101

109

1.490.283.181

1.455.824.397

1.374.950.680

102

106

430.259.621

428.320.763

442.560.188

100

97

23.837.107

19.065.148

19.547.002

125

98

19.470.754

13.012.868

10.403.743

150

125

2.199.041.479

2.149.014.232

2.061.381.550

102

104

7.8.2 Pozavarovanje
V Skupini Triglav se v svetovni pozavarovalni
trg vključujemo prek Pozavarovalnice Triglav
Re in Zavarovalnice Triglav. Prizadevamo si
za optimalne pogoje kritja, kar nam je tudi
v letu 2020 uspelo pri vseh pozavarovalnih
in sozavarovalnih pogodbah. V zunanjo
izravnavo smo v primerjavi z letom prej odvedli
18 odstotkov več pozavarovalne premije ali
154,5 milijona evrov. Oddana pozavarovalna
premija predstavlja 12,5 odstotka skupne
obračunane kosmate zavarovalne premije, kar
je 1,5 odstotne točke več kot leto prej. Višja rast
pozavarovalne premije je posledica povečanega
obsega premije premoženjskih zavarovanj
in aktivnih pozavarovanj, večjega števila
fakultativnih pogodb, dražje škodno-presežkovne
pozavarovalne zaščite ter večjega poračuna iz
omenjenih pogodb.
Sprememb prenosnih premij za pozavarovalni
del je bilo za 4,6 milijona evrov. Iz pozavarovanja
smo prejeli za 31,7 milijona evrov obračunanih
deležev pozavarovateljev v kosmatih škodah

(indeks 90). Sprememba škodnih rezervacij za
pozavarovalni del je dosegla 17,4 milijona evrov
(2019: 1,5 milijona evrov). Iz pozavarovanja smo
prejeli tudi 30,6 milijona evrov pozavarovalnih
provizij (indeks 139). Pozavarovalni rezultat je bil
negativen in je znašal –70,2 milijona evrov (leto
prej –60,9 milijona evrov).
Pozavarovalni rezultat Zavarovalnice Triglav
je znašal –73,0 milijona evrov (leto prej
–57,6 milijona evrov).
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7.9 Sestava naložb Skupine Triglav
in Zavarovalnice Triglav18
Skupina Triglav je tudi v zahtevnih razmerah
pandemije covid-19 in stanja finančnih trgov
ohranila razmeroma konservativno naložbeno
politiko, ki ob zagotavljanju ustrezne donosnosti
postavlja v ospredje varnost in likvidnost naložb.
Sestava njenega naložbenega portfelja je ob
koncu leta tako ostala podobno konservativno
usmerjena kot leto prej, pri tem pa smo aktivno
izvajali manjše prilagoditve deležev posameznih
naložbenih razredov z namenom, da ohranimo
tako ustrezno razpršenost kot tudi primerno
varnost in visoko bonitetno oceno celotnega
naložbenega portfelja. Največji, 73,6-odstotni
delež v portfelju finančnih naložb imajo
obveznice, ki so investirane na razvitih trgih in ki
večinoma dosegajo visoko bonitetno oceno (89,6
odstotka obvezniških naložb ima oceno »BBB« in
več, 61,3 odstotka jih je v razredu »A«).
Finančne naložbe Skupine Triglav, vključno
z naložbenimi nepremičninami in naložbami
v pridružene družbe, so ob koncu leta 2020
dosegle 3.496,4 milijona evrov in so bile
5 odstotkov višje kot ob koncu leta prej. Njihov
delež v sestavi vseh sredstev Skupine se je povišal
za 0,3 odstotne točke na 84,5 odstotka.
Primerjava s koncem leta 2019 prav tako pokaže,
da se je za 6 odstotkov povečala vrednost
največjega naložbenega razreda – dolžniški in
drugi vrednostni papirji s stalnim donosom.
Delež tega razreda v celotnem portfelju je večji
za 0,5 odstotne točke in znaša 73,6 odstotka.
Vrednost delniških naložb, vključno z naložbami
v sklade, je ravno tako večja za 6 odstotkov, a se
njihov delež v celotnem portfelju ni spremenil
(6,3 odstotka).

Finančne naložbe (vključno z naložbenimi nepremičninami) Skupine Triglav na 31. 12. 2020 in 31. 12. 2019
Finančne naložbe

Indeks

Delež

31. 12. 2020

31. 12. 2019

2020/2019

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Naložbene nepremičnine

78.977.800

79.921.480

99

2,3 %

2,4 %

Naložbe v pridruženih družbah

28.237.714

13.154.379

215

0,8 %

0,4 %

220.367.991

207.202.683

106

6,3 %

6,3 %

2.572.533.950

2.423.949.186

106

73,6 %

73,1 %

Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom
Dolžniški in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom
Dana posojila

4.218.279

5.161.148

82

0,1 %

0,2 %

72.474.217

88.402.963

82

2,1 %

2,7 %

6.462.139

6.712.517

96

0,2 %

0,2 %

11.210.682

8.602.454

130

0,3 %

0,3 %

113.301

0

0

0,0 %

0,0 %

501.808.980

482.031.288

104

14,4 %

14,5 %

3.496.405.053

3.315.138.098

105

100,0 %

100,0 %

Depoziti pri bankah
Ostale finančne naložbe
Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih
Izvedeni finančni instrumenti
Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
Skupaj

Sestava naložb Skupine Triglav na 31. 12. 2020

Dolžniški in drugi vrednostni papirji
s stalnim donosom: 73,6 %
Naložbe v korist življenjskih zavarovancev,
ki prevzemajo naložbeno tveganje: 14,4 %
Delnice in drugi vrednostni papirji
s spremenljivim donosom: 6,3 %
Naložbene nepremičnine: 2,3 %
Depoziti pri bankah: 2,1 %
Naložbe v pridruženih družbah: 0,8 %
Ostalo: 0,6 %

Delež naložb v korist zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno
tveganje, se je nekoliko zmanjšal (za 0,2 odstotne točke) in
dosega 14,4 odstotka. Glavnino predstavljajo sredstva, ki
so investirana v vzajemne sklade po izboru zavarovancev in
večinoma v sklade v upravljanju družbe Triglav Skladi.
Delež naložb v pridružene družbe se je povečal za 0,4 odstotne
točke zaradi dokapitalizacije družbe ZTSR, medtem ko se je
delež naložbenih nepremičnin znižal za 0,2 odstotne točke na
2,3 odstotka. Delež depozitov pri bankah se je dodatno znižal,
na 2,1 odstotka. Deleži ostalih naložbenih razredov se niso
pomembneje spreminjali.
Podrobnejšo sestavo obvezniškega in delniškega portfelja
predstavljamo v nadaljevanju.
V obvezniškem portfelju Skupine imajo po sektorju izdajatelja
65,4-odstotni in največji delež državne obveznice. Njihov
obseg se je v primerjavi z letom prej povečal za 18 odstotkov,
njihov delež pa za 6,4 odstotne točke. Sledijo finančne
obveznice s 17,9-odstotnim deležem in podjetniške obveznice
s 16,6-odstotnim deležem, njihova deleža sta se zmanjšala.
V drugi polovici leta smo za večjo varnost portfelja začeli
povečevati delež državnih izdajateljev obveznic na račun
podjetniških in finančnih izdajateljev.

18

SASB: FN-IN-410a.1
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Dolžniški vrednostni papirji Skupine Triglav po sektorju izdajatelja v letih 2020 in 2019
Dolžniški vrednostni papirji
Sektor izdajatelja

Indeks

Delež

31. 12. 2020

31. 12. 2019

2020/2019

31. 12. 2020

1.682.830.112

1.429.886.787

118

65,4 %

59,0 %

Finančne

461.605.954

517.025.272

89

17,9 %

21,3 %

Podjetniške

427.038.594

475.884.757

90

16,6 %

19,6 %

1.059.291

1.152.369

92

0,0 %

0,0 %

2.572.533.950

2.423.949.186

106

100,0 %

100,0 %

Državne

Strukturirane
Skupaj

31. 12. 2019

Podatki ne vključujejo naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.

Naložbeni obvezniški portfelj Skupine je kakovosten, mednarodno razporejen in investiran v dolžniške
vrednostne papirje z visoko bonitetno oceno. Bonitetna ocena na ravni celotnega portfelja se je v letu
2020 še zvišala. Kar 89,6 odstotka dolžniških vrednostnih papirjev je v naložbenem bonitetnem razredu,
ki dosega najmanj bonitetno oceno »BBB« (ob koncu leta 2019 87,5 odstotka), 61,3 odstotka pa
v bonitetnem razredu »A« ali višje (ob koncu leta 2019 55,2 odstotka).
Dolžniški vrednostni papirji Skupine Triglav glede na bonitetno oceno v letih 2020 in 2019
Dolžniški vrednostni papirji
Bonitetna ocena

31. 12. 2020

31. 12. 2019

Indeks
2020/2019

Delež
31. 12. 2020

31. 12. 2019

AAA

463.012.284

247.171.318

187

18,0 %

10,2 %

AA

383.681.511

329.308.659

117

14,9 %

13,6 %

A

729.748.691

761.757.966

96

28,4 %

31,4 %
32,3 %

BBB

728.788.550

782.946.517

93

28,3 %

Nižje od BBB

200.940.476

187.505.686

107

7,8 %

7,7 %

66.362.438

115.259.039

58

2,6 %

4,8 %

2.572.533.950

2.423.949.186

106

100,0 %

100,0 %

Brez ocene
Skupaj

Podatki ne vključujejo naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.

Po državi izdajatelja dolžniških vrednostnih papirjev prevladujejo izdajatelji iz držav z visokimi bonitetnimi
ocenami, kar Skupini zagotavlja ustrezno varnost in likvidnost. Nekatere spremembe v izpostavljenosti do
posameznih držav so posledica cenovnih nihanj in taktičnih prilagoditev nekaterih pozicij.
Dolžniški vrednostni papirji Skupine Triglav po državi izdajatelja v letih 2020 in 2019
Dolžniški vrednostni papirji

Indeks

Delež

Država izdajatelja

31. 12. 2020

31. 12. 2019

2020/2019

31. 12. 2020

Nemčija

399.195.893

174.349.263

229

15,5 %

31. 12. 2019
7,2 %

Slovenija

394.525.822

432.899.974

91

15,3 %

17,9 %

Francija

191.067.434

236.839.255

81

7,4 %

9,8 %

Španija

139.353.731

128.363.769

109

5,4 %

5,3 %

ZDA

123.650.851

108.397.196

114

4,8 %

4,5 %

Italija

123.487.125

138.469.634

89

4,8 %

5,7 %

Nizozemska

117.712.265

167.277.688

70

4,6 %

6,9 %

Mednarodne finančne institucije

106.856.495

60.596.923

176

4,2 %

2,5 %

Hrvaška

106.124.399

103.869.838

102

4,1 %

4,3 %

Avstrija

85.172.491

33.634.748

253

3,3 %

1,4 %

Drugo

785.387.446

839.250.897

94

30,5 %

34,6 %

Skupaj

2.572.533.950

2.423.949.186

106

100,0 %

100,0 %

Podatki ne vključujejo naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje.

Delniške naložbe, ki v prikazani preglednici vključujejo delnice in druge vrednostne papirje
s spremenljivim donosom ter naložbe v pridružene družbe, predstavljajo 7,1-odstotni delež celotnega
portfelja Skupine, kar je 0,5 odstotne točke več kot v letu prej. Njihova vrednost je za 13 odstotkov višja,
predvsem zaradi dokapitalizacije družbe ZTSR in prevrednotenja delniških naložb. Med delniške naložbe
je vključena tudi kategorija Drugi skladi, ki vsebuje predvsem alternativne sklade, med katerimi imajo
pomemben delež tudi alternativni skladi v upravljanju pridružene družbe Trigal. Delež Drugih skladov
se povečuje in predstavlja že 26,2 odstotka delniških naložb.
Sestava delniških naložb Skupine Triglav v letih 2020 in 2019
Delniške naložbe
Vrsta delniške naložbe

Indeks

Delež

31. 12. 2020

31. 12. 2019

2020/2019

31. 12. 2020

Delnice

91.531.483

79.449.680

115

36,8 %

36,1 %

Delniški skladi

58.121.021

56.504.953

103

23,4 %

25,6 %

Obvezniški skladi

30.288.801

17.653.170

172

12,2 %

8,0 %

3.436.410

11.117.584

31

1,4 %

5,0 %

Denarni skladi
Drugi skladi
Skupaj

31. 12. 2019

65.227.991

55.631.676

117

26,2 %

25,2 %

248.605.705

220.357.062

113

100,0 %

100,0 %
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7.10 Naložbe v nepremičnine in
opremo za lastno dejavnost

Delniške naložbe Skupine Triglav po geografskih regijah v letih 2020 in 2019
Delniške naložbe
Geografska regija

Indeks

Delež

31. 12. 2020

31. 12. 2019

2020/2019

31. 12. 2020

31. 12. 2019

80.365.862

69.483.453

116

32,3 %

31,5 %

150.493.047

130.100.465

116

60,5 %

59,0 %

13.244.477

13.094.408

101

5,3 %

5,9 %

Balkan

4.502.320

7.678.736

59

1,8 %

3,5 %

Skupaj

248.605.705

220.357.062

113

100,0 %

100,0 %

Slovenija
Razviti trgi
Razvijajoči se trgi

V Zavarovalnici Triglav so finančne naložbe, vključno z naložbenimi nepremičninami, znašale
2.634,0 milijona evrov in bile 3 odstotke višje kot leto prej.
Finančne naložbe Zavarovalnice Triglav na zadnji dan leta 2020 in 2019
Finančne naložbe

Indeks

Delež

31. 12. 2020

31. 12. 2019

2020/2019

31. 12. 2020

31. 12. 2019

44.451.276

46.091.135

96

1,7 %

1,8 %

Naložbe v odvisnih in pridruženih družbah

163.675.415

152.992.692

107

6,2 %

6,0 %

Delnice in drugi vrednostni papirji s
spremenljivim donosom

113.586.570

107.310.068

106

4,3 %

4,2 %

1.837.372.253

1.760.076.255

104

69,8 %

69,2 %

9.294.087

10.726.466

87

0,4 %

0,4 %

19.567.302

30.229.076

65

0,7 %

1,2 %

3.654.860

3.865.518

95

0,1 %

0,2 %

113.301

0

0

0,0 %

0,0 %

442.292.488

433.758.610

102

16,8 %

17,0 %

2.634.007.552

2.545.049.820

103

100,0 %

100,0 %

Naložbene nepremičnine

Dolžniški in drugi vrednostni papirji s stalnim
donosom
Dana posojila
Depoziti pri bankah
Ostale finančne naložbe
Izvedeni finančni instrumenti
Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki
prevzemajo naložbena tveganja
Skupaj

Investicije Skupine Triglav v opredmetena
osnovna sredstva so dosegle 9,0 milijona evrov in
v neopredmetena sredstva (programska oprema in
premoženjske pravice) 7,7 milijona evrov. Matična
družba je v opredmetena osnovna sredstva vložila
4,7 milijona evrov ter v neopredmetena osnovna
sredstva 6,1 milijona evrov.
Z dejavnim upravljanjem nepremičnin, ki jih
uporabljamo za lastno dejavnost, povečujemo
njihovo vrednost, z neprestanim obnavljanjem pa
izboljšujemo njihovo izkoriščenost in dosegamo
visoke standarde, skladne z naprednimi
tehnološkimi in funkcionalnimi smernicami.
Pri prenovitvenih delih zasledujemo načela
trajnostnega razvoja Skupine Triglav, ki so poleg
boljše prostorske izrabe objektov tudi izboljšanje
energetske učinkovitosti in zmanjšanje ogljičnega
odtisa. Leto 2020 je bilo posebej zaznamovano
z ukrepi za varovanje zdravja in zagotavljanje
varne uporabe nepremičnin za zaposlene, stranke,
najemnike in druge uporabnike.
Nadaljevali smo energetsko in funkcionalno
sanacijo enega največjih poslovnih objektov
v Ljubljani, na Dunajski cesti, ter prenovo sedeža
matične družbe, ki je delo arhitekta Jožeta
Plečnika in kulturni spomenik državnega pomena.
Prenova sedeža družbe je potekala v tesnem
sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne
dediščine in skladno s konservatorskimi načrti.
Zaključili smo funkcionalno prenovo prostorov
na lokaciji Verovškova, vključno s posodobitvijo
lakirne linije Triglav Avtoservisa, ter znatno
izboljšali njihovo izkoriščenost. V prihodnjem
obdobju bomo izvedli še nekaj večjih celovitih
obnov strateških nepremičnin (zlasti poslovnih
zgradb območnih enot Zavarovalnice Triglav

ter poslovnih zgradb Triglava, Zdravstvene
zavarovalnice, v Kopru in Triglava, Upravljanja
nepremičnin v Ljubljani). Morebitne presežne
zmogljivosti preurejamo, da povečajo tržno
zanimivost in pridobijo naložbeno vrednost.
V letu 2020 smo tako preuredili in oddali del
poslovne zgradbe območne enote Kranj.
Prenove izvajamo po smernicah za sodobno
in učinkovito poslovanje ter v skladu z enotno
zasnovo prenove delovnih in prodajnih mest.
Sprejeli smo standarde prilagodljive ureditve
poslovnih prostorov, ki ustrezajo mednarodnim
primerom dobre prakse, jih opredelili kot
minimalne standarde Skupine in v skladu z njimi
že prenovili nekatere objekte.
Informacijska podpora za upravljanje nepremičnin
nam omogoča varno in celovito vodenje evidenc,
poročanje ter različne podporne upravljavske
procese (npr. napredno komuniciranje
s strankami), ki jih bomo v letu 2021 še nadgradili.
V letu 2020 smo nadaljevali izboljšave v sestavi
nepremičninskega premoženja Skupine, za katere
se odločimo ob primernih tržnih priložnostih.
Odprodali smo več strateško nezanimivih
nepremičnin (Hoče, Medlog, Podvin, več lokacij
v Črni gori in na Hrvaškem) in kupili nekaj
nepremičnin, zlasti zaradi zaokrožitve lastništva
na strateških lokacijah (območje Dunajske ceste
v Ljubljani). Ukrepi za zajezitev epidemije covid-19
so več najemnikom onemogočili opravljanje
dejavnosti, vendar smo partnersko poiskali
rešitve. Ohranili smo vrednost nepremičninskega
premoženja ter odlično zasedenost naložbenih
nepremičnin in prav tako njihovo donosnost, kar
pripisujemo tudi večletnemu sistematičnemu
vlaganju v nepremičnine, ki so za nas strateškega
pomena, in odprodaji nestrateških nepremičnin.
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7.11 Upravljanje premoženja strank
Upravljanje premoženja je ena izmed dveh strateških dejavnosti v Skupini Triglav. Obsega upravljanje
lastnih zavarovalnih portfeljev matične družbe (kritno premoženje in kritni skladi), varčevanje strank
prek zavarovalnih storitev življenjskih in pokojninskih zavarovalnic Skupine, upravljanje naložb v družbi
Trigal ter upravljanje premoženja strank v vzajemnih skladih in individualno s strani družbe Triglav
Skladi. Vrednost sredstev v upravljanju Skupine Triglav ob koncu leta 2020:
 lastni zavarovalni portfelj: 2.995 milijona evrov (indeks 106),
 vzajemni skladi in individualno upravljanje premoženja v družbi Triglav Skladi: 1.156 milijona evrov
(indeks 105),
 upravljanje naložb v družbi Trigal: 53 milijonov evrov.
Trg upravljanja premoženja in investicijskih skladov
Obseg sredstev upravljanja premoženja v evropski industriji je nekaj let rastel zaradi pozitivnega
gibanja na kapitalskih trgih, vedno večjega zavedanja pomena razpršenega plemenitenja finančnega
premoženja ter okolja nizkih obrestnih mer. Ob koncu prvega polletja 2020 je ocena skupnega obsega
upravljanih sredstev znašala 24,9 bilijona evrov, kar predstavlja 157 odstotkov evropskega BDP.
Pandemija covid-19 je močno vplivala na finančne trge, v prvem četrtletju 2020 so delniški trgi utrpeli
popravke vrednosti, zaprtje celotnih gospodarstev pa bo vplivalo na rezultate podjetij v prihodnje.
Evropska industrija investicijskih skladov (UCITS) je marca utrpela neto odlive v višini 313 milijard
evrov, kar so bili v absolutnem merilu največji mesečni neto odlivi v zgodovini. Po močnem padcu so si
trgi opomogli, prav tako so investicijski skladi na mesečni ravni ponovno dosegli neto prilive. Evropska
industrija investicijskih skladov (UCITS in AIF) je ob koncu oktobra
2020 upravljala 17,6 bilijona evrov premoženja, kar pomeni
1-odstotno znižanje obsega sredstev v primerjavi s koncem
leta 2019. Neto prilivi ter rast tečajev na kapitalskih trgih so po
popravku prispevali k približevanju obsega sredstev v upravljanju
Sredstev v vzajemnih
vrednosti, kot so bili na začetku leta.

+5 %

skladih in individualnem

V Sloveniji je ob koncu leta 2020 delovalo 5 družb za upravljanje
premoženja, ki so v vzajemnih skladih upravljale 3,2 milijarde evrov
čiste vrednosti sredstev, kar je 7 odstotkov več kot leto prej. Na rast
v družbi Triglav Skladi
sredstev so vplivala predvsem tržna gibanja, v manjši meri pa tudi
neto prilivi v sklade. Družba Triglav Skladi je ob koncu leta dosegla
32,9-odstotni tržni delež in je tako eden vodilnih upravljavcev premoženja v investicijskih skladih
v Sloveniji.
upravljanju premoženja

Individualno upravljanje premoženja (IUP) je izvajalo 6 družb, od tega 3 družbe za upravljanje. Vrednost
individualnega premoženja, ki so ga upravljale le-te, je ob koncu leta znašala 1,3 milijarde evrov in je bila
v primerjavi z letom 2019 višja za 29 odstotkov. Triglav Skladi so v segmentu individualnega upravljanja
premoženja dosegli 7,5-odstotni tržni delež.
Ponudba naložbenih rešitev družbe Triglav Skladi obsega upravljanje in trženje vzajemnih skladov,
ponudbo individualnega upravljanja premoženja ter storitev investicijskega svetovanja. V okviru
vzajemnih skladov družba ponuja 18 različnih naložbenih politik: konservativne naložbe (obvezniški
skladi in skladi denarnega trga), zmerno tvegane naložbe (fleksibilni in mešani skladi) ter dinamične
delniške naložbe (v obliki delniških skladov). Poleg vzajemnih skladov nudi tudi šest naložbenih
kombinacij kot preddefiniranih portfeljev, ki ustrezajo profilom tveganja šestih različnih segmentov
strank. Na trgu Bosne in Hercegovine ima družba lastniški delež v družbi za upravljanje PROF-IN.
Triglav Skladi so v letu 2020 s pripojitvijo Krovnega sklada Alta h Krovnemu skladu Triglav vzajemni
skladi izpeljali integracijo naložbenih rešitev in strank. Vse svoje stranke so združili pod enotno blagovno
znamko Triglav Skladi ter s tem utrdili položaj na trgu in omogočili celovito obravnavo naložbenega
portfelja strank. Ob koncu leta je tako družba skrbela za portfelj 110.000 vlagateljev in v vzajemnih
skladih upravljala 1,1 milijarde evrov premoženja, kar je 4 odstotke več kot leto prej.
Povečala so se tudi sredstva individualnega upravljanja premoženja, ki so dosegla 95,6 milijona evrov in
so bila večja za 13,2 milijona evrov oz. za 16 odstotkov. Od skupnega obsega individualno upravljanega
premoženja je 38,1 milijona evrov sredstev v vzajemnih skladih, 57,5 milijona evrov pa v drugih
finančnih instrumentih.
Triglav Skladi upravljajo tudi naložbene portfelje strank Skupine Triglav. Že 13 let upravljajo strategije
Finančni cilji, ki strankam v okviru naložbenih življenjskih zavarovanj omogočajo aktivno prilagajanje
portfelja po načelu življenjskega cikla.
Prav tako Triglav Skladi upravljajo tudi kritne sklade prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj,
v okviru katerih upravljajo dva portfelja: Triglav Drzni in Triglav Zmerni.
O krepitvi dejavnosti upravljanja premoženja poročamo tudi v točki 11.3 Učinkovito upravljanje
premoženja Skupine Triglav.
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8.
Finančni rezultat Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav
8.1 Skupina Triglav
 Skupina Triglav je dosegla
90,9 milijona evrov dobička
pred obdavčitvijo in
8,9-odstotno dobičkonosnost
kapitala.
 Njen kombinirani količnik
se je v primerjavi z letom
prej izboljšal, kar odraža
izboljšanje tako škodnega
kot odhodkovnega količnika.
Dosegel je 91,2 odstotka.
 Na znižanje donosa od
finančnih naložb Skupine
Triglav so vplivali predvsem
nižji obrestni prihodki
zaradi nizkih obrestnih mer
ter nižji neto prihodki iz
naslova spremembe poštene
vrednosti naložb.

Pregled kombiniranih količnikov v Skupini Triglav in po posameznih
zavarovalnicah v letu 2020 ter primerjava z letom 2019

Kljub razmeram, ki so vplivale na naše poslovanje, je Skupina Triglav
v letu 2020 poslovala uspešno in leto zaključila z dobičkom. Konsolidirani
poslovni izid pred obdavčitvijo je dosegel 90,9 milijona evrov in je bil 10
odstotkov nižji kot leto prej, čisti poslovni izid pa je znašal 73,7 milijona
evrov in je bil nižji za 12 odstotkov. Poslovni izid pred obdavčitvijo je bil nižji
predvsem zaradi nižjih donosov od finančnih naložb, množičnih škodnih
dogodkov (podrobneje v točki 7.2 Vpliv okolja na poslovanje) in oblikovanih
zavarovalno-tehničnih rezervacij zaradi aktualnih poslovnih razmer. Čista
dobičkonosnost kapitala je bila 8,9-odstotna in s tem nižja za 2,0 odstotne
točke.
Kombinirani količnik Skupine se giblje
v ugodnem območju dolgoročnega
ciljnega razpona. Znašal je 91,2 odstotka
in se je v primerjavi z letom prej
znižal za 0,3 odstotne točke. Kazalnik
izkazuje dobičkonosnost poslovanja
premoženjskih in zdravstvenih
zavarovanj. Njegova vrednost pod
100 odraža pozitivno poslovanje
premoženjskih in zdravstvenih
zavarovanj iz osnovne dejavnosti, brez
donosov od naložb. Ugodno gibanje, to je znižanje kombiniranega količnika,
je posledica izboljšanja tako škodnega količnika (rast čistih prihodkov od
zavarovalnih premij je bila višja od rasti čistih odhodkov za škode) kot tudi
odhodkovnega količnika (rast čistih prihodkov od zavarovalnih premij je bila
višja od rasti obratovalnih stroškov).

91,2 %

Kombinirani
količnik
Skupine Triglav

Zavarovalnica

2020

2019

Zavarovalnica Triglav

86,1 %

85,6 %

Sprememba
0,5 o.t.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica

97,0 %

98,0 %

–1,1 o.t.
–2,3 o.t.

Pozavarovalnica Triglav Re

94,9 %

97,2 %

Triglav Osiguranje, Zagreb*

108,6 %

101,9 %

6,7 o.t.

Triglav Osiguranje, Beograd

92,0 %

95,4 %

–3,4 o.t.

Lovćen Osiguranje, Podgorica

82,1 %

92,5 %

–10,4 o.t.

Triglav Osiguranje, Sarajevo

92,4 %

97,8 %

–5,4 o.t.

Triglav Osiguranje, Banja Luka

102,5 %

123,8 %

–21,4 o.t.

Triglav Osiguruvanje, Skopje

103,8 %

102,5 %

1,4 o.t.

91,2 %

91,5 %

–0,3 o.t.

Skupina Triglav

* Visoka rast kombiniranega količnika Triglav Osiguranja, Zagreb, je, poleg potresa, predvsem posledica
povečanja škodnih rezervacij zaradi odločbe Vrhovnega sodišča Republike Hrvaške, na osnovi katere
se spreminjajo kriteriji in zneski za opredelitev višine denarnega nadomestila za nematerialne škode
zavarovanj avtomobilske odgovornosti.

8.1.1 Prihodki od zavarovalnih premij, odhodki za škode in
obratovalni stroški
Čisti prihodki od zavarovalnih premij so bili večji za 4 odstotke in so dosegli
1.066,8 milijona evrov. Najbolj so se povečali čisti prihodki od zdravstvenih
zavarovalnih premij, in sicer za 11 odstotkov, sledile so jim premoženjske
zavarovalne premije, kjer so bili prihodki 4 odstotke višji, za 2 odstotka
nižji pa so bili pri življenjskih in pokojninskih zavarovalnih premijah. Čiste
prihodke od zavarovalnih premij sestavljajo obračunane kosmate zavarovalne
premije v višini 1.233,8 milijona evrov (indeks 104), zmanjšane za
obračunano zavarovalno premijo, oddano v pozavarovanje in sozavarovanje,
v višini 160,0 milijona evrov (indeks 117) ter popravljene za spremembo čiste
prenosne premije v vrednosti –7,0 milijona evrov (indeks 35).
Čisti odhodki za škode v višini 683,6 milijona evrov so ostali približno na enaki
ravni, kot so bili v predhodnem letu (indeks 100), in so se po zavarovalnih
vrstah gibali različno. Pri premoženjskih zavarovanjih so se povečali za

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020 | Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

3 odstotke, pri življenjskih in pokojninskih
zavarovanjih so se za 5 odstotkov zmanjšali, pri
zdravstvenih zavarovanjih pa so ostali na ravni
preteklega leta (indeks 100). Čiste odhodke za
škode sestavljajo obračunani kosmati zneski škod
v višini 697,4 milijona evrov (indeks 97), ki so
zmanjšani za obračunane deleže pozavarovateljev
in sozavarovateljev v kosmatih škodah v višini
34,3 milijona evrov (indeks 97), popravljeni za
spremembo čistih škodnih rezervacij v višini 12,5
milijona evrov (preteklo leto –4,9 milijona evrov)
in višji za odhodke iz izravnalne sheme dopolnilnih
zdravstvenih zavarovanj v vrednosti 7,9 milijona
evrov (indeks 105).
Obratovalni stroški (stroški pridobivanja
zavarovanj in drugi obratovalni stroški) so bili nižji
za 1 odstotek in so znašali 240,9 milijona evrov.
Pri tem so se stroški pridobivanja zavarovanj
povečali za 1 odstotek, predvsem zaradi
rasti zavarovalne premije. Drugi obratovalni
stroški pa so se znižali za 5 odstotkov. Zaradi
zaostajanja rasti skupnih obratovalnih stroškov
(vse funkcionalne skupine stroškov) za rastjo
obračunane kosmate zavarovalne premije se je
delež stroškov v premiji znižal za 1,1 odstotne
točke. Podrobneje o obratovalnih stroških v točki
7.7 Kosmati obratovalni stroški.

8.1.2 Prihodki in odhodki od finančnih
sredstev
Prihodki od naložb, vključno s prihodki od
naložb v povezanih družbah, so bili za 34
odstotkov nižji kot leto prej in so znašali 123,5
milijona evrov. Prihodki od naložb v povezanih
družbah so dosegli 437 tisoč evrov (indeks 41).
Nižji so bili tudi prihodki od naložb, in sicer za
34 odstotkov, dosegli so 123,1 milijona evrov,
pri čemer so bili prihodki od obresti (42,1
milijona evrov) nižji za 21 odstotkov, dobički od
prodaje naložb (40,2 milijona evrov) pa so se
povišali za 7 odstotkov. Te rezultate smo dosegli

z uresničevanjem aktivne politike upravljanja
naložb in njihovim usklajevanjem z novimi
naložbenimi politikami, s čimer v kar največji
meri sledimo denarnim tokovom na strani
obveznosti. Drugi prihodki od naložb so se
znižali na 40,9 milijona evrov (preteklo leto 96,3
milijona evrov). Vključujejo spremembe poštene
vrednosti v višini 14,9 milijona evrov (indeks 78),
druge finančne prihodke v vrednosti 3,3 milijona
evrov (indeks 63), dividende v višini 4,5 milijona
evrov (indeks 116) in čiste neiztržene dobičke
naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo
naložbeno tveganje, v višini 18,2 milijona evrov
(preteklo leto 68,0 milijona evrov). Slednji so bili
nižji predvsem zaradi nižje rasti delniških trgov,
na katere je vezana večina naložb zavarovancev
v omenjenih zavarovanjih.
Odhodki od naložb, vključno z odhodki od
naložb v povezanih družbah, so se povišali za
67 odstotkov in dosegli 41,1 milijona evrov. Od
tega so odhodki od naložb v povezanih družbah
znašali 139 tisoč evrov (indeks 19), odhodki od
naložb pa 41,0 milijona evrov (indeks 171). Pri
tem so izgube od prodaje znašale 6,9 milijona
evrov (indeks 71), slabitve delniških naložb 2,0
milijona evrov (indeks 232) in drugi odhodki
naložb 32,1 milijona evrov (indeks 241). Drugi
odhodki od naložb vključujejo čiste neiztržene
izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki
prevzemajo naložbeno tveganje (dosegle so
10,7 milijona evrov, predhodno leto pa 194 tisoč
evrov), spremembe poštene vrednosti v višini
5,9 milijona evrov (indeks 88) in druge finančne
odhodke v višini 15,4 milijona evrov (indeks 240).
Donosi od naložb Skupine Triglav (brez donosov
naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo
naložbeno tveganje) predstavljajo razliko med
prihodki in odhodki od finančnih sredstev.
Dosegli so 72,1 milijona evrov in so bili za 14
odstotkov nižji. Razlog za nižje donose od naložb
so predvsem nižji obrestni prihodki zaradi nizkih

obrestnih mer in nižji neto prihodki zaradi
spremembe poštene vrednosti naložb. Nizke
obrestne mere še vedno vplivajo na stalno
zniževanje obrestnih prihodkov, ki jih delno
nadomeščamo z višjimi neto dobički iz naslova
prodaj vrednostnih papirjev.
Donosi od finančnih naložb vplivajo tudi na višino
zavarovalno-tehničnih rezervacij in na poslovni
izid Skupine. Njihov vpliv na poslovni izid pred
obdavčitvijo predstavljamo v naslednji točki 8.1.3.
(preglednica Sestava poslovnega izida Skupine
Triglav pred obdavčitvijo).
Donosi od finančnih naložb Skupine Triglav
(brez naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo
naložbeno tveganje) v letih 2019 in 2020
v milijonih EUR

83,6
72,1

2019

2020

8.1.3 Sprememba drugih
zavarovalno-tehničnih rezervacij ter
ostali prihodki in odhodki
Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih
rezervacij je dosegla 62,6 milijona evrov.
Višja kot preteklo leto (59,3 milijona evrov)
je bila predvsem zaradi oblikovanja drugih
zavarovalno-tehničnih rezervacij zdravstvenih
zavarovanj zaradi izvrševanja določb petega
»protikoronskega paketa« in upoštevanja
smernic EIOPE. Odhodki iz naslova spremembe

zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev,
ki prevzemajo naložbeno tveganje, so zaradi
znižanja vrednosti naložb, na katere je vezano
premoženje teh zavarovanj, znašali 25,5 milijona
evrov (v preteklem letu 69,2 milijona evrov).
Na povečanje odhodkov za bonuse in popuste
(dosegli so 21,4 milijona evrov), ki so se povišali
za 85 odstotkov, so vplivale dodatno oblikovane
rezervacije zaradi pandemije covid-19 v matični
družbi in Triglav, Zdravstveni zavarovalnici.
Drugi zavarovalni prihodki, brez prihodkov
od provizij (znašali so 10,4 milijona evrov), so
se znižali za 31 odstotkov, predvsem zaradi
nižjih prihodkov od obresti regresnih terjatev
v matični družbi (več o tem v točki 8.2.3), nižjih
drugih prihodkov od pozavarovalnih poslov
Pozavarovalnice Triglav Re ter manjših prihodkov
od prodaje zelene karte in ostalih zavarovalnih
prihodkov v Lovćen Osiguranju. Nasprotno so
se drugi zavarovalni odhodki, brez odhodkov
od provizij, povečali na 21,3 milijona evrov in so
bili višji za 7 odstotkov, predvsem zaradi višjih
sredstev za preventivo v matični družbi. Neto
prihodki od provizij so znašali 389 tisoč evrov
(leto prej –1,6 milijona evrov).
Drugi prihodki so se povečali za 10 odstotkov,
predvsem zaradi pripojitve ALTA Skladov družbi
Triglav Skladi, in so dosegli 43,6 milijona evrov.
Tudi na 5-odstotno povišanje drugih odhodkov
(57,3 milijona evrov) so vplivali predvsem višji
drugi odhodki v družbi Triglav Skladi zaradi
pripojitve ALTA Skladov in pa drugi odhodki
v matični družbi.
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Izkaz poslovnega izida Skupine Triglav za poslovno leto 2020 – po MSRP
2020

2019

1.066.754.825

1.027.628.825

104

1.233.775.365

1.184.174.107

104

-160.022.349

-136.453.097

117

-6.998.191

-20.092.185

35

436.610

1.076.327

41

436.610

515.913

85

0

560.414

0

123.079.449

186.989.205

66

- prihodki od obresti, izračunani z uporabo metode efektivnih obrestnih mer

42.055.802

53.137.742

79

- dobički pri odtujitvah naložb

40.162.889

37.568.819

107

Čisti prihodki od zavarovalnih premij
- obračunane kosmate zavarovalne premije
- obračunana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje
- sprememba prenosnih premij
Prihodki od naložb v povezanih družbah
- dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunan z uporabo kapitalske metode
- drugi prihodki od naložb v povezane družbe
Prihodki od naložb

- drugi prihodki od naložb

Indeks

40.860.758

96.282.644

42

Drugi zavarovalni prihodki

41.006.993

37.183.512

110

- prihodki od provizij

30.649.757

22.069.255

139

- drugi prihodki od zavarovalnih poslov

10.357.236

15.114.257

69

43.613.977

39.521.122

110
100

Drugi prihodki
Čisti odhodki za škode

683.631.775

684.147.828

- obračunani kosmati zneski škod

697.443.568

716.742.136

97

- obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev

-34.278.930

-35.254.541

97

12.541.034

-4.906.936

- sprememba škodnih rezervacij
- odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

7.926.103

7.567.169

105

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (brez NT)

62.636.590

59.308.590

106

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

25.492.453

69.205.056

37

Odhodki za bonuse in popuste

21.350.276

11.561.258

185

240.912.735

244.452.851

99

163.528.966

162.566.584

101

77.383.769

81.886.267

95

139.422

733.344

19

139.422

170.640

82

0

562.704

0

40.993.211

23.953.572

171
232

Obratovalni stroški
- stroški pridobivanja zavarovanj
- drugi obratovalni stroški
Odhodki od naložb v povezane družbe
- izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode
- drugi finančni odhodki
Odhodki naložb
- oslabitve naložb

1.971.302

848.962

- izgube pri odtujitvah naložb

6.941.490

9.767.166

71

32.080.419

13.337.444

241

Drugi zavarovalni odhodki

51.523.388

43.565.310

118

Drugi odhodki

57.308.722

54.533.956

105

2.937.501

3.098.502

95

54.371.221

51.435.454

106

- drugi odhodki naložb

- odhodki iz financiranja
- drugi odhodki
Poslovni izid pred obdavčitvijo

90.903.282

100.937.227

90

Odhodek za davek

17.238.584

17.072.798

101

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

73.664.698

83.864.429

88

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

73.504.373

83.690.644

88

160.325

173.785

92

Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020 | Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

Kazalniki finančnega rezultata Skupine Triglav
Kazalniki finančnega rezultata

2020

2019

2018

Škodni količnik

63,1 %

63,2 %

62,5 %

Odhodkovni količnik

28,1 %

28,3 %

29,3 %

Kombinirani količnik

91,2 %

91,5 %

91,8 %

Delež kosmatih obratovalnih stroškov zavarovalne dejavnosti v obračunani kosmati zavarovalni premiji

22,1 %

23,2 %

24,5 %

267.485

260.516

237.579

Obračunana kosmata zavarovalna premija na zaposlenega v zavarovalnici* (v EUR)
*Upoštevani so samo zaposleni v zavarovalnicah in pozavarovalnici Skupine Triglav.

Sestava poslovnega izida Skupine Triglav pred obdavčitvijo*
2020

2019

Premoženje

Življenje in
pokojnine

Poslovni izid iz zavarovalno-tehničnega dela

55.436.285

14.408.524

Poslovni izid iz finančnih naložb

23.584.921

-11.307.315

701.493

12.979.099

23.337.145

4.877.476

819.286

29.033.907

Poslovni izid zavarovalne dejavnosti pred obdavčitvijo

79.021.206

3.101.209

7.351.276

89.473.691

75.526.786

20.226.854

5.035.440

100.789.080

Zdravstvo

Skupaj

6.649.783

76.494.592

Premoženje

Življenje in
pokojnine

Zdravstvo

Skupaj

52.189.641

15.349.378

4.216.154

71.755.173

Poslovni izid nezavarovalne dejavnosti

1.429.591

148.147

Poslovni izid pred obdavčitvijo skupaj

90.903.282

100.937.227

* Dobiček iz donosa od finančnih naložb je znižan za donos, ki ga zavarovalnice Skupine zagotavljajo zavarovalcem življenjskih zavarovanj v obliki zagotovljenega donosa, določenega v zavarovalnih pogodbah. Dodatno je
donos od finančnih naložb znižan tudi za višino povišanja matematičnih rezervacij, in sicer zaradi znižanja interno določene maksimalne obrestne mere, ki se uporablja za vrednotenje obveznosti življenjskih zavarovanj.

Poslovni izid pred obdavčitvijo premoženjskih
in zdravstvenih zavarovanj Skupine Triglav je
znašal 86,4 milijona evrov, kar je za 5,8 milijona
evrov več kot v letu prej. Na izboljšanje rezultata
premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj
je vplival višji poslovni izid iz zavarovalnotehničnega dela, predvsem zaradi višjih čistih
prihodkov od zavarovalne premije, nižje rasti
obratovalnih stroškov in ugodnejšega čistega
škodnega dogajanja. Kljub nižjim obrestnim
prihodkom se je zaradi višjih realiziranih
kapitalskih dobičkov prav tako izboljšal tudi
poslovni izid iz finančnih naložb premoženjskih
zavarovanj, medtem ko se je v primerjavi
s predhodnim letom poslovni izid iz finančnih
naložb zdravstvenih zavarovanj nekoliko znižal.

Poslovni izid pred obdavčitvijo življenjskih in
pokojninskih zavarovanj Skupine Triglav je
v letu 2020 znašal 3,1 milijona evrov, kar je za
17,1 milijona evrov manj kot v letu 2019. Glavni
razlog za nižji izid je oblikovanje dodatnih
rezervacij, tako zaradi znižanja interno določene
maksimalne obrestne mere, ki se uporablja za
vrednotenje obveznosti življenjskih zavarovanj, kot
tudi zaradi povečanja rezervacij iz naslova testa
ustreznosti rezervacij. Zavarovalnica Triglav je tako
v letu 2020 oblikovala za 12,1 milijona evrov več
dodatnih rezervacij kot leto prej. Poleg tega je bilo
v okviru Skupine dodatno oblikovanih 8,7 milijona
evrov rezervacij iz naslova testa ustreznosti
rezervacij za Triglav, pokojninsko družbo.

Sestava poslovnega izida Skupine Triglav pred
obdavčitvijo v letih 2019 in 2020
Poslovni izid iz zavarovalno-tehničnega dela
Poslovni izid iz finančnih naložb

29 %

15 %

85 %
71 %

2019

2020

80

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020 | Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav

8.2 Zavarovalnica Triglav
Tudi Zavarovalnica Triglav je dobro poslovala
in poslovno leto 2020 zaključila z dobičkom.
Poslovni izid pred obdavčitvijo je dosegel 71,1
milijona evrov in je bil 16 odstotkov nižji kot
predhodno leto. Čisti poslovni izid se je znižal
za 18 odstotkov, na 58,0 milijona evrov. Čista
dobičkonosnost kapitala se je zmanjšala za 2,9
odstotne točke in je znašala 9,5 odstotka.
Kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj
je dosegel 86,1 odstotka in je bil 0,5 odstotne
točke višji kot leto prej. Zaradi višje rasti čistih
prihodkov od zavarovalnih premij od rasti čistih
odhodkov za škode je bil nižji škodni količnik (za
0,4 odstotne točke), zaradi višje rasti odhodkov
za bonuse in popuste ter drugih zavarovalnih
odhodkov pa se je povišal odhodkovni količnik (za
0,8 odstotne točke).

8.2.1 Prihodki od zavarovalnih premij,
odhodki za škode in obratovalni stroški
Čisti prihodki od zavarovalnih premij so dosegli
583,9 milijona evrov in bili 2 odstotka višji kot
v letu prej. Pri tem so se za 4 odstotke povečali
čisti prihodki premoženjskih zavarovalnih
premij, za 3 odstotke pa so bili nižji čisti prihodki
življenjskih zavarovalnih premij. Čiste prihodke
od zavarovalnih premij sestavljajo obračunane
kosmate zavarovalne in sozavarovalne premije
v višini 719,3 milijona evrov (indeks 102), ki
so zmanjšane za obračunano premijo, oddano
v pozavarovanje in sozavarovanje v višini 137,9
milijona evrov (indeks 115), ter popravljene za
spremembo čiste prenosne premije v višini 2,5
milijona evrov (preteklo leto –9,0 milijona evrov).
Čisti odhodki za škode so znašali 375,3 milijona
evrov in so ostali približno na ravni preteklega leta
(indeks 100). Pri premoženjskih zavarovanjih so
bili višji za 4 odstotke, pri življenjskih zavarovanjih
pa nižji za 6 odstotkov. Čiste odhodke za
škode sestavljajo obračunani kosmati zneski

škod v višini 408,3 milijona evrov (indeks 96),
zmanjšani za obračunane deleže pozavarovateljev
in sozavarovateljev v škodah v višini 31,7 milijona
evrov (indeks 101) ter popravljeni za spremembo
čistih škodnih rezervacij v višini –1,3 milijona
evrov (preteklo leto –16,9 milijona evrov).
Obratovalni stroški (stroški pridobivanja
zavarovanj in drugi obratovalni stroški) so znašali
155,9 milijona evrov in so se znižali za 1 odstotek.
Pri tem so bili stroški pridobivanja zavarovanj višji
za 2 odstotka, drugi obratovalni stroški pa nižji za
10 odstotkov. Rast skupnih obratovalnih stroškov
(vse funkcionalne skupine stroškov) je bila nižja
od rasti obračunane kosmate zavarovalne premije,
zato se je delež stroškov v premiji zmanjšal za 0,7
odstotne točke na 25,0 odstotka.

8.2.2 Prihodki in odhodki od finančnih
sredstev
Prihodki od naložb, vključno s prihodki od naložb
v povezanih družbah, so se znižali za 38 odstotkov
in so dosegli 89,5 milijona evrov. Prihodkov od
naložb v povezanih družbah je bilo za 303 tisoč
evrov ali 92 odstotkov manj, predvsem zaradi
nižjih izplačanih dividend. Prihodki od naložb so
znašali 89,2 milijona evrov in so se znižali za 37
odstotkov. Pri tem so bili prihodki od obresti nižji
za 26 odstotkov in so dosegli 25,9 milijona evrov,
dobički od prodaje naložb so se zaradi taktičnih
prodaj vrednostnih papirjev povečali za 16
odstotkov na 37,3 milijona evrov, drugi prihodki
od naložb pa so znašali 26,0 milijona evrov
(indeks 35). Drugi prihodki od naložb vključujejo
čiste neiztržene dobičke naložb življenjskih
zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje,
ti so znašali 17,8 milijona evrov (preteklo leto 64,9
milijona evrov), spremembe poštene vrednosti
v višini 3,4 milijona evrov (indeks 104), druge
finančne prihodke v višini 981 tisoč evrov (indeks
30) in 3,8 milijona evrov dividend (indeks 131).
Odhodki od naložb, vključno z odhodki od
naložb v povezanih družbah, so se povišali za

59 odstotkov na 29,6 milijona evrov. Odhodki
od naložb v povezanih družbah so znašali 3,9
milijona evrov in so se povečali zaradi slabitev
naložb (preteklo leto 195 tisoč evrov; podrobneje
o tem v točkah 3.5, 3.6 in 4.3 računovodskega
dela Letnega poročila), odhodki od naložb pa
so znašali 25,7 milijona evrov (indeks 140).
Pri tem so bile izgube od prodaje 5,7 milijona
evrov (indeks 59), oslabitve delniških naložb 1,6
milijona evrov (indeks 474) in drugi odhodki
naložb 18,3 milijona evrov (indeks 219). Drugi
odhodki naložb vključujejo čiste neiztržene
izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki
prevzemajo naložbeno tveganje, v višini 10,7
milijona evrov (preteklo leto 193 tisoč evrov),
spremembe poštene vrednosti, te so dosegle 653
tisoč evrov (preteklo leto 4,4 milijona evrov), in
druge finančne odhodke v višini 7,0 milijona evrov
(indeks 186).
Donosi od naložb (brez donosov naložb
življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo
naložbeno tveganje) so se znižali za 5 odstotkov
na 52,2 milijona evrov. Razlogi za nižji donos
so predvsem nižji obrestni prihodki in slabitve
naložb v povezane družbe.
Donosi od finančnih naložb Zavarovalnice Triglav
(brez naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo
naložbeno tveganje) v letih 2019 in 2020
v milijonih EUR

55,2

52,2

8.2.3 Sprememba drugih
zavarovalno-tehničnih rezervacij ter
ostali prihodki in odhodki
Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih
rezervacij je obsegala 13,4 milijona evrov in je nižja
kot preteklo leto (22,3 milijona evrov), predvsem
zaradi manjše rasti matematičnih rezervacij.
Odhodki iz naslova spremembe zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo
naložbeno tveganje, so znašali 13,3 milijona
evrov (preteklo leto 57,1 milijona evrov) zaradi
znižanja vrednosti naložb, na katere je vezano
premoženje teh zavarovanj. Odhodki za bonuse
in popuste v vrednosti 16,0 milijona evrov so
se povišali za 65 odstotkov zaradi dodatno
oblikovanih rezervacij zaradi pandemije
covid-19 (podrobneje v točki 2.5 Vpliv epidemije
covid-19 na sestavo računovodskih izkazov v
računovodskem delu Letnega poročila).
Drugi zavarovalni prihodki, brez prihodkov
od provizij, so se zaradi zmanjšanega obsega
zavarovalnih poslov in z njimi povezanih
storitev znižali za 19 odstotkov in so dosegli 8,0
milijona evrov. Znižanje se nanaša predvsem
na nižje prihodke od obresti regresnih terjatev.
Drugi zavarovalni odhodki, brez odhodkov od
provizij, so dosegli 13,0 milijona evrov in so bili
višji za 18 odstotkov, predvsem zaradi višjih
sredstev za preventivo. Neto prihodki od provizij
so se predvsem zaradi povečanega obsega
pozavarovalnih poslov povišali za 18 odstotkov na
18,8 milijona evrov.
Drugi prihodki so dosegli 7,9 milijona evrov in bili
nižji za 31 odstotkov, kar je posledica prihodkov
od upravljavske provizije, ki so od leta 2020 dalje
izkazani v okviru drugih zavarovalnih prihodkov.
Drugi odhodki v višini 20,4 milijona evrov so se
povišali za 14 odstotkov.

2019

2020
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Izkaz poslovnega izida Zavarovalnice Triglav za poslovno leto 2020 – po MSRP
2020

2019

Indeks

583.867.846

573.555.357

102

719.255.868

702.131.969

102

-137.934.204

-119.532.753

115

2.546.182

-9.043.859

302.643

3.642.440

8

0

0

0

302.643

3.642.440

8

89.181.634

141.512.227

63

- prihodki od obresti, izračunani z uporabo metode efektivnih obrestnih mer

25.933.800

35.136.849

74

- dobički pri odtujitvah naložb

37.288.158

32.059.434

116

Čisti prihodki od zavarovalnih premij
- obračunane kosmate zavarovalne premije
- obračunana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje
- sprememba prenosnih premij
Prihodki od naložb v povezanih družbah
- dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunan z uporabo kapitalske metode
- drugi prihodki od naložb v povezane družbe
Prihodki od naložb

25.959.676

74.315.944

35

Drugi zavarovalni prihodki

- drugi prihodki od naložb

38.110.029

29.755.003

128

- prihodki od provizij

30.080.891

19.848.006

152

8.029.138

9.906.997

81

7.872.585

11.355.435

69

375.336.947

376.760.877

100

- obračunani kosmati zneski škod

408.278.140

425.204.380

96

- obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev

-31.689.089

-31.495.447

101

-1.252.104

-16.948.056

7

0

0

0

Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij (brez NT)

13.449.956

22.338.141

60

Sprememba zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

13.270.367

57.140.018

23

Odhodki za bonuse in popuste

16.029.498

9.721.522

165

155.904.617

157.906.165

99

113.568.435

110.868.380

102

42.336.182

47.037.785

90

3.930.396

195.478

2.011

- drugi prihodki od zavarovalnih poslov
Drugi prihodki
Čisti odhodki za škode

- sprememba škodnih rezervacij
- odhodki iz izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

Obratovalni stroški
- stroški pridobivanja zavarovanj
- drugi obratovalni stroški
Odhodki od naložb v povezane družbe
- izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode
- drugi finančni odhodki
Odhodki naložb

0

0

0

3.930.396

195.478

2.011

25.675.273

18.381.935

140

- oslabitve naložb

1.632.351

344.175

474

- izgube pri odtujitvah naložb

5.719.183

9.679.511

59

18.323.739

8.358.249

219

Drugi zavarovalni odhodki

24.308.038

14.950.707

163

Drugi odhodki

20.359.679

17.814.012

114

2.578.946

2.867.130

90

17.780.733

14.946.882

119

Poslovni izid pred obdavčitvijo

71.069.966

84.611.607

84

Odhodek za davek

13.072.327

13.997.191

93

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

57.997.639

70.614.416

82

- drugi odhodki naložb

- odhodki iz financiranja
- drugi odhodki

Kazalniki finančnega rezultata Zavarovalnice Triglav
Kazalniki finančnega rezultata

2020

2019

2018

Dobičkonosnost kapitala

9,5 %

12,4 %

11,6 %

Škodni količnik

54,8 %

55,1 %

55,4 %

Odhodkovni količnik

31,3 %

30,5 %

30,7 %

Kombinirani količnik

86,1 %

85,6 %

86,1 %

Razmerje med kosmatimi obratovalnimi stroški in obračunano kosmato zavarovalno premijo

25,0 %

25,7 %

26,4 %
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9.
Finančni položaj Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav

 Bilančna vsota Skupine Triglav je na zadnji dan leta
2020 dosegla 4,1 milijarde evrov in bila za
6 odstotkov višja kot leto prej.
 Celotna vrednost kapitala je bila višja za 10 odstotkov,
kar je predvsem posledica višjega zadržanega čistega
poslovnega izida zaradi neizplačila dividend.
 Dobičkonosnost kapitala Skupine Triglav je znašala
8,9 odstotka in je bila 2,0 odstotne točke nižja kot
leto prej.
 Finančne naložbe Skupine Triglav so se povišale
za 5 odstotkov.

9.1 Skupina Triglav
9.1.1 Kapital in obveznosti
Celotna vrednost kapitala Skupine Triglav je
z 870,2 milijona evrov dosegla za 10 odstotkov
višjo vrednost kot ob koncu leta 2019. Povečala
se je predvsem zaradi višjega zadržanega čistega
poslovnega izida, kar je posledica neizplačila
dividend (podrobneje v točkah 6.4 Dividende in
dividendna politika ter 5.3.1 Skupščina delničarjev).
Delež kapitala v bilančni vsoti se je povečal za
0,9 odstotne točke, na 21,0 odstotka. Ravno tako
sta se povečala kapital lastnikov obvladujoče
družbe, in sicer za 10 odstotkov na 867,6 milijona
evrov, ter neobvladujoči delež kapitala, ki je
dosegel 2,5 milijona evrov (indeks 103). Osnovni
delniški kapital v višini 73,7 milijona evrov je
ostal nespremenjen in je razdeljen na 22.735.148
navadnih delnic. Rezerva za pošteno vrednost je
znašala 89,3 milijona evrov in je zaradi povečanja
vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za
prodajo, višja za 6 odstotkov. Kapitalske rezerve
v višini 50,3 milijona evrov so ostale na enaki ravni,
kot so bile ob koncu leta 2019 (indeks 100).
Rezerve iz dobička v višini 384,1 milijona
evrov so 8 odstotkov večje v primerjavi z letom
prej. Obsegajo zakonske in statutarne rezerve
v vrednosti 20,3 milijona evrov, varnostno
rezervo v višini 640 tisoč evrov in druge rezerve
iz dobička v višini 363,2 milijona evrov. Zakonske
in statutarne rezerve so bile višje za 472 tisoč
evrov zaradi zakonskih rezerv, ki jih je Triglav,
Zdravstvena zavarovalnica, oblikovala iz čistega
poslovnega izida. Druge rezerve iz dobička
so se povečale za 28,9 milijona evrov zaradi
razporeditve čistega poslovnega izida.
Bilančni dobiček je dosegel 273,4 milijona
evrov in zabeležil 19-odstotno povečanje.
Poleg čistega poslovnega izida poslovnega leta
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vključuje tudi 229,3 milijona evrov zadržanega
čistega poslovnega izida (indeks 138). Zadržani
čisti poslovni izid se je povečal za 63,4 milijona
evrov zaradi prenosa čistega poslovnega izida
preteklega leta. Čisti poslovni izid poslovnega leta
je v bilanci stanja izkazan v višini 44,1 milijona
evrov in je za 28,9 milijona evrov nižji od čistega
poslovnega izida, izkazanega v izkazu poslovnega
izida (podrobneje v točki 9.2.1).
Podrejene obveznosti so se znižale za 24
odstotkov na 49,4 milijona evrov zaradi zapadlosti
10-letne podrejene obveznice.
Kosmate zavarovalnotehnične rezervacije
so znašale 3.033,2
milijona evrov in bile
višje za 5 odstotkov.
V bilančni vsoti imajo
73,3-odstotni delež,
kar je 0,2 odstotne
točke več kot leto
prej. Primerjava
s predhodnim letom
tudi kaže, da so se matematične rezervacije
in zavarovalno-tehnične rezervacije v korist
življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo
naložbeno tveganje, povečale za 4 odstotke in
so dosegle 1.967,0 milijona evrov. Povečale so se
tudi škodne rezervacije (indeks 105), rezervacije
za kosmate prenosne premije (indeks 104) in
druge zavarovalno-tehnične rezervacije (indeks
183). Podrobneje o zavarovalno-tehničnih
rezervacijah Skupine Triglav poročamo v točki 7.8
Izravnavanje nevarnosti.

+5 %

Finančne
naložbe
Skupine Triglav

Obveznosti iz poslovanja so s 5-odstotnim
povišanjem dosegle 70,3 milijona evrov
(1,7-odstotni delež v bilančni vsoti), na kar je najbolj
vplivalo povečanje obveznosti iz pozavarovanja in
sozavarovanja, na 48,9 milijona evrov (indeks 118).
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Obveznosti iz najemov so znašale 10,0 milijona
evrov in so bile za 8 odstotkov nižje kot ob
koncu leta 2019. Med njimi znašajo dolgoročne
obveznosti iz najemov 9,6 milijona evrov,
kratkoročne obveznosti pa 391 tisoč evrov.
Druge finančne obveznosti so znašale 2,9 milijona
evrov (0,1-odstoten delež v bilančni vsoti) in so se
povečale za 55 odstotkov zaradi višjih finančnih
obveznosti, izhajajočih iz depozitov pri cedentih
v Pozavarovalnici Triglav Re in obveznosti do bank
zaradi posojil Triglav Osiguranja, Beograd.
Rezervacije za zaposlence (17,8 milijona evrov)
so bile višje za 12 odstotkov, druge rezervacije
pa za 2 odstotka (2,8 milijona evrov). Odložene
obveznosti za davek so se predvsem zaradi
povišanja presežka iz prevrednotenja naložb, od
katerih se obračuna odloženi davek, povišale za
34 odstotkov in dosegle 14,5 milijona evrov.
Ostale obveznosti so se znižale za 6 odstotkov,
predvsem zaradi nižjih kratkoročnih obveznosti do
dobaviteljev matične družbe. Z 68,3 milijona evrov
so imele v sestavi sredstev 1,6-odstotni delež.

9.1.2 Sredstva
Finančne naložbe so bile 5 odstotkov višje
v primerjavi s koncem leta 2019. Obsegale
so 2.887,4 milijona evrov ali 69,8 odstotka
vseh sredstev. Največji delež so predstavljale
naložbe, razpoložljive za prodajo, in so ob
koncu leta 2020 dosegle 2.101,9 milijona evrov.
Naložb, vrednotenih po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, je bilo za 524,7 milijona evrov,
naložbe v posesti do zapadlosti so obsegale
162,8 milijona evrov, naložbe v depozite
in posojila pa 98,0 milijona evrov. Sredstva
zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje,
so se povišala za 4 odstotke in dosegla 501,8
milijona evrov. Podrobneje o sestavi finančnih
naložb poročamo v točki 7.9 Sestava naložb
Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav.
Finančne naložbe Skupine Triglav v pridružene
družbe so znašale 28,2 milijona evrov in so se
povečale za 115 odstotkov, predvsem zaradi
dokapitalizacije družbe ZTSR (podrobneje v točki
9.2.2). Naložbene nepremičnine so znašale
79,0 milijona evrov in so bile nižje za 1 odstotek.

Terjatev, te v sestavi sredstev obsegajo
4,9-odstotni delež, je bilo za 9 odstotkov več
kot leto prej in so dosegle 203,2 milijona evrov.
Največ je terjatev iz neposrednih zavarovalnih
poslov v vrednosti 105,5 milijona evrov (indeks
100). Terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja
znašajo 72,4 milijona evrov (indeks 125), druge
terjatve 23,4 milijona evrov (indeks 109) in
terjatve za odmerjeni davek 2,0 milijona evrov
(indeks 152).
Zavarovalno-tehnične rezervacije, prenesene
pozavarovateljem iz pozavarovalnih pogodb, so
znašale 125,9 milijona evrov in so bile višje za
23 odstotkov. Sredstva iz pozavarovalnih pogodb
iz škodnih rezervacij so se zvišala na 83,1 milijona
evrov (indeks 127), sredstva iz prenosnih premij
na 40,7 milijona evrov (indeks 110) ter sredstva iz
matematičnih rezervacij za 477 odstotkov na
2,0 milijona evrov.

Pravica do uporabe sredstev je znašala 9,8 milijona
evrov in se je znižala za 10 odstotkov. Med njimi so
bile pravica do uporabe zemljišč in zgradb v višini
8,1 milijona evrov (indeks 91), pravica do uporabe
vozil z 1,6 milijona evrov (indeks 87) ter pravica do
uporabe opreme in ostalih sredstev v vrednosti
91 tisoč evrov (indeks 63).
Nekratkoročna sredstva, namenjena za
prodajo, so se znižala za 78 odstotkov zaradi
prodaje zemljišč in nepremičnin družbe Triglav,
Upravljanje nepremičnin.
Denar in denarni ustrezniki so dosegli
81,9 milijona evrov (indeks 108), druga sredstva
pa 6,3 milijona evrov (indeks 112).

Opredmetena osnovna sredstva v višini
113,3 milijona evrov in neopredmetena sredstva,
ki so znašala 101,0 milijona evrov so se znižala
za 1 odstotek.

Kazalniki finančnega položaja Skupine Triglav
2020

2019

2018

Delež kapitala v skupni pasivi

Kazalniki finančnega položaja

21,0 %

20,2 %

20,5 %

Povprečno stanje kapitala glede na obračunano kosmato zavarovalno premijo

67,4 %

65,0 %

70,4 %

8,9 %

10,9 %

10,8 %

Dobičkonosnost kapitala
Delež kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij v skupni pasivi
Povprečno stanje kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na obračunano kosmato zavarovalno premijo
Delež finančnih sredstev v skupni pasivi
Razmerje med finančnimi sredstvi in kosmatimi zavarovalno-tehničnimi rezervacijami

73,3 %

73,1 %

74,4 %

239,6 %

236,1 %

254,8 %

81,9 %

82,3 %

82,1 %

111,7 %

111,9 %

110,3 %
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Bilanca stanja Skupine Triglav na 31. 12. 2020 – po MSRP
31. 12. 2020

31. 12. 2019*

Indeks

Delež 2020

Delež 2019

4.139.441.072

3.917.275.222

106

100,0 %

100,0 %

Neopredmetena sredstva

100.975.475

101.725.725

99

2,4 %

2,6 %

Opredmetena osnovna sredstva

113.291.036

114.072.290

99

2,7 %

2,9 %

Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

915.851

4.164.221

22

0,0 %

0,1 %

Odložene terjatve za davek

778.589

800.542

97

0,0 %

0,0 %

SREDSTVA

Naložbene nepremičnine
Pravica do uporabe sredstev
Finančne naložbe v pridruženih družbah
Finančne naložbe
- v posojila in depozite
- v posesti do zapadlosti
- razpoložljive za prodajo
- vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

78.977.800

79.921.480

99

1,9 %

2,0 %

9.821.211

10.937.925

90

0,2 %

0,3 %

28.237.714

13.154.379

215

0,7 %

0,3 %

2.887.380.559

2.740.030.952

105

69,8 %

69,9 %

97.971.079

112.578.151

87

2,4 %

2,9 %

162.824.686

186.109.072

87

3,9 %

4,8 %

2.101.914.068

1.826.940.416

115

50,8 %

46,6 %

524.670.726

614.403.313

85

12,7 %

15,7 %
12,3 %

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

501.808.980

482.031.288

104

12,1 %

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

125.873.637

102.747.806

123

3,0 %

2,6 %

Terjatve

203.183.851

186.172.690

109

4,9 %

4,8 %

- terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

105.484.939

105.459.829

100

2,5 %

2,7 %

- terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

72.355.133

57.989.502

125

1,7 %

1,5 %

- terjatve za odmerjeni davek
- druge terjatve
Druga sredstva
Denar in denarni ustrezniki
KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Kapital
Kapital lastnikov obvladujoče družbe

1.950.631

1.281.349

152

0,0 %

0,0 %

23.393.148

21.442.010

109

0,6 %

0,5 %

6.296.705

5.646.149

112

0,2 %

0,1 %

81.899.664

75.869.775

108

2,0 %

1,9 %

4.139.441.072

3.917.275.222

106

100,0 %

100,0 %

870.151.947

791.951.788

110

21,0 %

20,2 %

867.648.574

789.526.123

110

21,0 %

20,2 %

- osnovni kapital

73.701.392

73.701.392

100

1,8 %

1,9 %

- kapitalske rezerve

50.271.107

50.276.637

100

1,2 %

1,3 %

- rezerve iz dobička

384.106.692

354.734.274

108

9,3 %

9,1 %

364.680

364.680

100

0,0 %

0,0 %

- rezerve za lastne delnice
- lastne delnice
- rezerva za pošteno vrednost
- zadržani čisti poslovni izid

-364.680

-364.680

100

0,0 %

0,0 %

89.293.484

84.099.924

106

2,2 %

2,1 %

229.284.048

165.896.170

138

5,5 %

4,2 %

- čisti poslovni izid poslovnega leta

44.131.955

63.404.824

70

1,1 %

1,6 %

- prevedbeni popravek kapitala

-3.140.104

-2.587.098

121

-0,1 %

-0,1 %

2.503.373

2.425.665

103

0,1 %

0,1 %

49.423.693

64.847.293

76

1,2 %

1,7 %

2.523.229.144

2.393.927.336

105

61,0 %

61,1 %

344.760.927

332.510.935

104

8,3 %

8,5 %

1.457.023.963

1.404.439.748

104

35,2 %

35,9 %

645.331.168

615.398.744

105

15,6 %

15,7 %

76.113.086

41.577.909

183

1,8 %

1,1 %

509.984.710

484.942.835

105

12,3 %

12,4 %

17.781.153

15.873.046

112

0,4 %

0,4 %

2.809.101

2.750.400

102

0,1 %

0,1 %

14.539.515

10.855.152

134

0,4 %

0,3 %

2.895.834

1.864.413

155

0,1 %

0,0 %

Neobvladujoči deleži kapitala
Podrejene obveznosti
Zavarovalno-tehnične rezervacije
- prenosne premije
- matematične rezervacije
- škodne rezervacije
- druge zavarovalno-tehnične rezervacije
Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
Rezervacije za zaposlence
Druge rezervacije
Odložene obveznosti za davek
Druge finančne obveznosti
Obveznosti iz poslovanja

70.313.038

66.872.331

105

1,7 %

1,7 %

- obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

16.801.856

21.558.544

78

0,4 %

0,6 %

- obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

48.940.738

41.548.913

118

1,2 %

1,1 %

4.570.444

3.764.874

121

0,1 %

0,1 %

- obveznosti za odmerjeni davek
Obveznosti iz najemov

10.025.532

10.915.678

92

0,2 %

0,3 %

Ostale obveznosti

68.287.405

72.474.950

94

1,6 %

1,9 %

* Podatki so za leto 2019 prilagojeni. Dodatna pojasnila so v točki 2.4 računovodskega poročila.
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9.2 Zavarovalnica Triglav
9.2.1 Kapital in obveznosti
Celotna vrednost kapitala Zavarovalnice Triglav
je bila v primerjavi z letom prej višja za
11 odstotkov in je dosegla 644,0 milijona evrov.
Delež kapitala v bilančni vsoti se je povečal za
1,5 odstotne točke na 21,5 odstotka. Osnovni
delniški kapital v višini 73,7 milijona evrov je
ostal nespremenjen in je razdeljen na 22.735.148
navadnih imenskih kosovnih delnic. Prav tako
nespremenjene so ostale tudi kapitalske rezerve
v višini 53,4 milijona evrov. Rezerve iz dobička
so znašale 367,9 milijona evrov in so bile večje
za 9 odstotkov. Slednje obsegajo zakonske in
statutarne rezerve v vrednosti 4,7 milijona
evrov in druge rezerve iz dobička v višini 363,2
milijona evrov. Te so se zaradi razporeditve čistega
poslovnega izida povečale za 28,9 milijona evrov.
Rezerva za pošteno vrednost se je povečala
za 10 odstotkov na 59,4 milijona evrov, zaradi
povečanja vrednosti finančnih sredstev,
razpoložljivih za prodajo.
Bilančni dobiček se je povečal za 48 odstotkov in
znaša 89,6 milijona evrov. Poleg čistega poslovnega
izida poslovnega leta vključuje tudi 60,5 milijona
evrov zadržanega čistega poslovnega izida (indeks
610). Zadržani čisti poslovni izid se je zaradi prenosa
čistega poslovnega izida preteklega leta povečal za
50,6 milijona evrov. Čisti poslovni izid poslovnega
leta je v bilanci stanja izkazan v višini 29,1 milijona
evrov in je za 28,9 milijona evrov manjši od čistega
poslovnega izida v izkazu poslovnega izida.
Zavarovalnica je namreč na podlagi sklepa Uprave
iz dela čistega dobička oblikovala druge rezerve iz
dobička. Bilančni dobiček za leto 2019 je skladno
s sklepom Skupščine ostal v celoti nerazporejen,
kar je tudi razlog za njegovo povečanje v primerjavi
s koncem preteklega leta.

Zaradi zapadlosti 10-letne podrejene obveznice so
bile podrejene obveznosti nižje za 29 odstotkov in
so znašale 49,4 milijona evrov.
Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije so
med viri predstavljale 2.199,0 milijona evrov in so
se povečale za 2 odstotka. Njihov delež v bilančni
vsoti je znašal 73,4 odstotka in je bil za 0,7
odstotne točke manjši. Matematične rezervacije
so bile s 1.490,3 milijona evrov za 2 odstotka
višje. Tudi rezervacije za kosmate prenosne
premije so se povišale, in sicer za 1 odstotek,
druge zavarovalno-tehnične rezervacije pa za 35
odstotkov. Kosmate škodne rezervacije so ostale
približno na enaki ravni kot leto prej (indeks 100).
Obveznosti iz poslovanja so bile višje za
6 odstotkov in so dosegle 34,0 milijona evrov
ali 1,1-odstotni delež v bilančni vsoti. K njihovi
rasti je najbolj vplivalo 29-odstotno povečanje
obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja ter
povečanje obveznosti za odmerjeni davek.
Obveznosti iz najemov v višini 3,7 milijona evrov
so bile za 12 odstotkov nižje kot ob koncu leta
2019.˝Od tega je bila večina, 3,7 milijona evrov
dolgoročnih obveznosti iz najemov (indeks 88),
kratkoročnih obveznosti je bilo le 7 tisoč evrov
(indeks 68).

9.2.2 Sredstva
Finančne naložbe v odvisne in pridružene družbe
so dosegle 163,7 milijona evrov, kar je 7 odstotkov
več kot leto prej (5,5-odstotni strukturni
delež). Naložbe v odvisne in pridružene družbe
so se povečale za 14,9 milijona evrov zaradi
dokapitalizacije družbe ZTSR in zmanjšale za 4,3
milijona evrov zaradi slabitev teh naložb.
Finančne naložbe so se povečale (indeks
104) na 1.983,6 milijona evrov, v sestavi vseh
sredstev so predstavljale 66,2 odstotka. Med
finančnimi naložbami so naložbe, razpoložljive
za prodajo, obsegale 1.595,0 milijona evrov,
naložbe, vrednotene po pošteni vrednosti prek
poslovnega izida, 207,7 milijona evrov, naložbe
v posesti do zapadlosti 143,9 milijona evrov ter
naložbe v posojila in depozite 37,0 milijona evrov.
Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno
tveganje, so bila višja za 2 odstotka in so obsegala
442,3 milijona evrov.
Vrednost naložbenih nepremičnin je znašala 44,5
milijona evrov in se je znižala za 4 odstotke, kar
je posledica obračunane amortizacije v višini 965
tisoč evrov in oslabitev v višini 694 tisoč evrov.

Odložene obveznosti za davek, saldirane
s terjatvami za odloženi davek, so znašale 9,5
milijona evrov. Povišale so se za 67 odstotkov,
predvsem zaradi povečanja presežka iz
prevrednotenja finančnih naložb, od katerih se
obračuna odloženi davek.

Terjatve so bile višje za 2 odstotka, dosegle so
95,8 milijona evrov in so imele 3,2-odstotni delež
v sestavi sredstev. Pri tem je bilo največ terjatev
iz neposrednih zavarovalnih poslov, ki so se sicer
znižale za 1 odstotek na 67,6 milijona evrov.
Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja (19,8
milijona evrov) so bile 15 odstotkov višje, druge
terjatve (8,4 milijona evrov) pa 3 odstotke.

Ostale obveznosti so znašale 40,4 milijona
evrov in so bile nižje za 11 odstotkov predvsem
zaradi zmanjšanih kratkoročnih obveznosti
do dobaviteljev. V sestavi sredstev so imele
1,3-odstotni delež.

Zavarovalno-tehnične rezervacije, prenesene
pozavarovateljem iz pozavarovalnih pogodb,
so dosegle 105,9 milijona evrov in so bile višje
za 8 odstotkov. Med njimi so se sredstva iz
pozavarovalnih pogodb iz škodnih rezervacij

povečala za 5 odstotkov na 70,3 milijona evrov,
sredstva iz prenosnih premij pa za 14 odstotkov
na 35,6 milijona evrov.
Neopredmetena sredstva (62,4 milijona evrov)
so bila višja za 1 odstotek, opredmetena osnovna
sredstva v višini 67,8 milijona evrov pa nižja za
1 odstotek.
Pravica do uporabe sredstev je znašala
3,6 milijona evrov. Od tega znašajo pravica do
uporabe zemljišč in zgradb 2,4 milijona evrov
(indeks 81), pravica do uporabe vozil 1,2 milijona
evrov (indeks 104) in pravica do uporabe ostalih
sredstev 21 tisoč evrov (indeks 100).
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Bilanca stanja Zavarovalnice Triglav na 31. 12. 2020 – po MSRP
31. 12. 2020

31. 12. 2019

Indeks

Delež 2020

Delež 2019

2.995.518.165

2.901.140.141

103

100,0 %

100,0 %

Neopredmetena sredstva

62.397.579

61.924.273

101

2,1 %

2,1 %

Opredmetena osnovna sredstva

67.775.451

68.305.684

99

2,3 %

2,4 %

Naložbene nepremičnine

44.451.276

46.091.135

96

1,5 %

1,6 %

3.587.916

4.106.316

87

0,1 %

0,1 %

132.337.466

134.938.667

98

4,4 %

4,7 %

31.337.951

18.054.026

174

1,0 %

0,6 %

1.983.588.373

1.912.207.382

104

66,2 %

65,9 %

36.951.085

49.049.847

75

1,2 %

1,7 %

143.908.512

150.469.553

96

4,8 %

5,2 %

1.595.002.429

1.382.802.069

115

53,2 %

47,7 %

207.726.347

329.885.913

63

6,9 %

11,4 %

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

442.292.488

433.758.610

102

14,8 %

15,0 %

Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem

105.903.438

98.433.270

108

3,5 %

3,4 %

95.800.206

93.715.995

102

3,2 %

3,2 %

SREDSTVA

Pravica do uporabe sredstev
Finančne naložbe v odvisnih družbah
Finančne naložbe v pridruženih družbah
Finančne naložbe
- v posojila in depozite
- v posesti do zapadlosti
- razpoložljive za prodajo
- vrednotene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

Terjatve
- terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

67.632.214

68.401.137

99

2,3 %

2,4 %

- terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

19.797.094

17.219.677

115

0,7 %

0,6 %

- druge terjatve
Druga sredstva
Denar in denarni ustrezniki
KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Kapital
Kapital lastnikov obvladujoče družbe

8.370.898

8.095.181

103

0,3 %

0,3 %

3.741.799

3.492.671

107

0,1 %

0,1 %

22.304.222

26.112.112

85

0,7 %

0,9 %

2.995.518.165

2.901.140.141

103

100,0 %

100,0 %

644.003.173

580.480.275

111

21,5 %

20,0 %

644.003.173

580.480.275

111

21,5 %

20,0 %

- osnovni kapital

73.701.392

73.701.392

100

2,5 %

2,5 %

- kapitalske rezerve

53.412.884

53.412.884

100

1,8 %

1,8 %

- rezerve iz dobička

11,7 %

367.862.643

338.962.643

109

12,3 %

- rezerva za pošteno vrednost

59.402.079

53.859.881

110

2,0 %

1,9 %

- zadržani čisti poslovni izid

60.526.536

9.929.059

610

2,0 %

0,3 %

- čisti poslovni izid poslovnega leta
Podrejene obveznosti
Zavarovalno-tehnične rezervacije
- prenosne premije
- matematične rezervacije
- škodne rezervacije
- druge zavarovalno-tehnične rezervacije
Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje
Rezervacije za zaposlence
Druge rezervacije

29.097.637

50.614.416

57

1,0 %

1,7 %

49.423.693

69.999.451

71

1,6 %

2,4 %

1.750.315.382

1.713.421.521

102

58,4 %

59,1 %

235.190.816

232.791.056

101

7,9 %

8,0 %

1.041.557.084

1.020.231.686

102

34,8 %

35,2 %

430.259.621

428.320.763

100

14,4 %

14,8 %

43.307.861

32.078.016

135

1,4 %

1,1 %

448.726.097

435.592.711

103

15,0 %

15,0 %

13.073.364

11.892.449

110

0,4 %

0,4 %

769.957

732.811

105

0,0 %

0,0 %

Odložene obveznosti za davek

9.531.162

5.706.679

167

0,3 %

0,2 %

Druge finančne obveznosti

1.633.896

1.640.125

100

0,1 %

0,1 %

Obveznosti iz poslovanja

33.977.772

31.912.738

106

1,1 %

1,1 %

- obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

10.636.904

14.239.495

75

0,4 %

0,5 %

- obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja

19.824.185

15.309.075

129

0,7 %

0,5 %

3.516.683

2.364.168

149

0,1 %

0,1 %

- obveznosti za odmerjeni davek
Obveznosti iz najemov
Ostale obveznosti

3.675.805

4.166.278

88

0,1 %

0,1 %

40.387.864

45.595.103

89

1,3 %

1,6 %
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10.
Izkaz
denarnih tokov
10.1 Skupina Triglav
Pozitiven denarni tok iz poslovanja Skupine Triglav se je povečal na
119,1 milijona evrov (indeks 132). Na njegovo rast je vplival predvsem
večji obseg čiste zavarovalne premije.
Denarni tok pri naložbenju je znašal –83,9 milijona evrov (indeks 118).
Njegovo zmanjšanje je posledica večjega obsega investiranja zaradi višjega
denarnega toka pri poslovanju in financiranju ter sprememb denarnih
sredstev v obdobju.

Denarni tok iz financiranja je bil negativen in je dosegel –29,0 milijona evrov
(2019: –13,5 milijona). Prejemkov od financiranja v letu 2020 ni bilo (več v
točki 10.2). Izdatki za financiranje vključujejo izdatke za izplačila dividend,
ki v letu 2020 niso bile izplačane, obresti od lastnih obveznic ter izdatke
za obresti in plačila glavnice od najemov. V letu 2020 se je večina odlivov
nanašala na zapadlost obveznice.
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov je doseglo
81,9 milijona evrov in je bilo 8 odstotkov višje kot leto prej.

Povzetek izkaza denarnih tokov Skupine Triglav

A.

Postavke izkaza poslovnega izida
Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju

 Skupina Triglav in
Zavarovalnica Triglav sta
ustvarili pozitiven denarni tok
iz poslovanja ter negativnega
iz naložbenja in financiranja.
 Končno stanje denarnih
sredstev in njihovih
ustreznikov Skupine je
znašalo 81,9 milijona evrov ali
8 odstotkov več kot leto prej.

B.

2019

Indeks

125.392.511

91.179.693

138

-6.336.992

-882.254

718

119.055.519

90.297.439

132
93

Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju
Izdatki pri naložbenju
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju

C.

2020
Denarni tokovi pri poslovanju

1.361.243.567

1.469.286.636

-1.445.191.950

-1.540.674.760

94

-83.948.383

-71.388.124

118

Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju

0

49.367.159

0

Izdatki pri financiranju

-29.035.063

-62.882.638

46

Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju

-29.035.063

-13.515.479

215

81.899.664

75.869.775

108

6.072.073

5.393.836

113

0

2.862.910

Č.

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

D1.

Denarni izid v obdobju

D2.

Zunanji prevzem

D3.

Tečajne razlike

E.

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

-42.184

11.369

75.869.775

67.601.660

112
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10.2 Zavarovalnica Triglav
Pozitivni denarni tok pri poslovanju
Zavarovalnice Triglav, v višini 38,5 milijona evrov,
je bil za 25 odstotkov večji kot leto prej, predvsem
zaradi manjših obračunanih čistih zneskov škod.
Denarni tok pri naložbenju je dosegel
–17,1 milijona evrov (leto prej: –11,8 milijona
evrov). Zmanjšanje je posledica večjega obsega
investiranja zaradi višjega denarnega toka
pri poslovanju in financiranju ter sprememb
denarnih sredstev v obdobju. V letu 2020 smo
s tem zmanjšali stanje denarnih sredstev na
računih pri bankah zaradi višjih neto izdatkov
za finančne naložbe.
Denarni tok iz financiranja je bil negativen
in je znašal 25,2 milijona evrov (indeks 145).
Prejemkov od financiranja v letu 2020 ni bilo,
medtem ko smo v letu 2019 imeli prejemke
od izdaje nove podrejene obveznice. Izdatki
za financiranje vključujejo izdatke za izplačila
dividend, ki v letu 2020 niso bile izplačane, obresti
od lastnih obveznic ter izdatke za obresti in plačila
glavnice od najemov. V letu 2020 se je večina
odlivov nanašala na zapadlost obveznice.
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih
ustreznikov v višini 22,3 milijona evrov je bilo
15 odstotkov nižje kot preteklo leto.

Povzetek izkaza denarnih tokov Zavarovalnice Triglav

A.

B.

2020

2019

Postavke izkaza poslovnega izida

43.160.418

31.051.477

139

Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja

-4.635.089

-297.987

1.555

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju

38.525.330

30.753.490

125
94

Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju
Izdatki pri naložbenju
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju

C.

Indeks

Denarni tokovi pri poslovanju

1.132.256.197

1.198.898.504

-1.149.365.270

-1.210.737.724

95

-17.109.073

-11.839.220

145

Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju

0

49.367.159

Izdatki pri financiranju

-25.224.146

-60.167.804

42

Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju

-25.224.146

-10.800.645

234
85

D.

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

22.304.222

26.112.112

E.

Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov)

-3.807.890

8.113.625

F.

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

26.112.112

17.998.487

145
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11.
Razvojne in trženjske aktivnosti

 Prenovo produktov in asistenčnih storitev ter obravnavo škodnih
dogodkov smo prilagodili potrebam trga, ki so izhajale tudi iz učinkov
pandemije.
 S številnimi novostmi pri digitalizaciji poslovanja smo omogočili
neprekinjeno delo in tekoče poslovanje na daljavo.
 V trženjski, prodajni in poprodajni proces smo uvedli pomembne
spremembe.
 Dosegli smo visoko raven zadovoljstva strank in z vsekanalnim
prodajnim pristopom izboljšali njihovo uporabniško izkušnjo.
 Prenovili smo spletno poslovalnico i.triglav in spletni mesti triglav.si
in triglav.eu.
 Preobrazbo poslovanja smo naravnali k še učinkovitejšemu delovanju
podpornih funkcij, kar smo dosegli tudi s spremembami notranje
organiziranosti.
 Uveljavljali smo prenovljene minimalne standarde poslovanja, in
sicer na vseh ključnih in podpornih področjih v odvisnih družbah
Zavarovalnice Triglav.
 Delovati je začel sistem za učinkovito in bolj poglobljeno sodelovanje
pri upravljanju premoženja Skupine.

Razvojne dejavnosti Skupine interdisciplinarno
vodimo iz matične družbe in naše celotno
poslovanje gradimo na vrednotah enostavnosti,
odzivnosti in odgovornosti. V obeh dejavnostih,
zavarovalništvu in upravljanju premoženja,
stremimo k poglabljanju odnosov s strankami
in spodbujamo njihov stalni proaktivni odnos
do tveganj. Tudi na ta način uresničujemo
svojo zavezanost trajnostnemu razvoju, kar je
razvidno iz sklicev na povezane vsebine v poglavju
Trajnostni razvoj in ESG vidiki. S tehnološko
podprtimi rešitvami spremljamo in proučujemo
potrebe strank in njihovo razumevanje produktov
ter vse faze razvoja in prilagajanja procesov in
produktov. Tako oblikujemo celovite rešitve,
ki presegajo produkte, pri čemer podporne
in svetovalne storitve še naprej širimo. Za
dobičkonosno in varno poslovanje stalno uvajamo
nove načine poslovanja in vse razvojne korake
presojamo z vidika zagotavljanja kapitalske
ustreznosti.
V letu 2020 smo v skladu z načrti iz razvojne
faze v svojo poslovno prakso prenesli največji
obseg novih rešitev doslej in posodobili
številne poslovne procese, kar je pozitivno
vplivalo na poslovanje v zahtevnih razmerah.
Osredotočenost na stranko in razvoj povezanih
storitev smo povsem prepletli z uresničevanjem
druge strateške smernice, to je s spreminjanjem
organiziranosti in kulture v sodelovalno in agilno.
Začrtane cilje smo izpolnili z napredovanjem na

obeh področjih in jih več med njimi tudi presegli.
Posebej ponosni smo na visoko zadovoljstvo
strank in zaposlenih, ki ga razumemo tudi kot
izziv za prihodnje obdobje.
Z učinkovitim odzivanjem na nove razmere smo
pospešili tudi celovito digitalno preobrazbo
poslovanja Skupine. Dosegli smo še bolj usklajeno
delovanje prodajnih poti, prepoznali smo nove
možnosti za ozaveščanje strank o potrebi po
zavarovanjih ter iskali priložnosti za prilagajanje
zavarovanj njihovim potrebam. Pri razvoju in
uvajanju novih storitev ter komunikacijskih in
trženjskih orodij smo upoštevali regulatorne
zahteve in direktive, ki v poslovanje s strankami
prinašajo spoštovanje višjih standardov ter boljšo
zaščito njihovih interesov. Kot je razvidno iz
pregleda uvedenih novosti, smo si tudi s prenovo
vmesnikov in širitvami njihovih funkcionalnosti
prizadevali, da stranki omogočimo preprost
dostop do informacij in podatkov ter boljše
razumevanje in upravljanje tveganj.
O napredku na organizacijskem področju in
zadovoljstvu strank poročamo v nadaljevanju
tega poglavja. Spodbudna gibanja pri razvoju
organizacijske kulture, ki smo jim bili priča v letu
2020, pojasnjujemo tudi v poglavju 4. Strategija
in načrti ter podrobneje v točki 2.8 in v sklopu
Izzivi in priložnosti današnjega časa Upravljanja
tveganj ter v točki 12.4.2.1 Trajnostni razvoj in ESG
vidiki v Skupini Triglav.
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11.1 Celoviti odnosi s strankami
Razširjena uporaba digitalnih kanalov in novih komunikacijskih orodij
nam je omogočila poglobljeno sledenje kakovosti uporabniške izkušnje
in zadovoljstvu strank. Povečala je namreč obseg interakcijskih točk med
Skupino in strankami ter podatkov, ki nam jih stranke zaupajo kot svoj odziv
na uporabljene storitve.
Ugotovitve meritev in analiz zadovoljstva strank, s katerimi smo seznanili
širok krog poslovnih funkcij, smo zajeli v izboljšave notranjih procesov
in storitev. To gotovo velja za informacije, ki nam jih za izboljšanje
komuniciranja in odnosov s strankami prinaša uporaba metodologije Net
Promoter Score (NPS). Izmerili smo najvišje stopnje doslej, tj. od začetka
merjenja po tej metodi, ki so se povzpele na nadpovprečne ravni. Občutno
so se izboljšali tudi rezultati drugih analiz izmerjenega zadovoljstva strank.
Uporabo preizkušenih metodologij postopoma širimo na družbe v Skupini.
Posebej se posvečamo negativnim izkušnjam in slabšim ocenam strank
in na njihovi osnovi izboljšujemo svoje storitve, produkte in procese. Za
strokovno in komunikacijsko odličnost si prizadevamo tudi v zahtevnih
postopkih pri obravnavi škod, ko stališča med zavarovalnico in stranko niso
vselej enotna.
Strankam smo bili za pomoč in informacije še naprej brez prekinitve dostopni
na brezplačnih telefonskih številkah. Zaradi povečanih potreb sta naša
asistenčna centra razširila obseg delovanja. V primerih množičnih škod
(z njimi smo se na posamičnih trgih srečevali tudi v letu 2020 - vremenske
ujme, potres) smo upoštevali premoženjsko ogroženost strank ter aktivirali
posebne oblike organizacije dela in prijave škod. V Zavarovalnici strankam
sicer omogočamo prijavo enostavnih materialnih škod na brezplačni modri
številki 080 555 555, po spletu in mobilni aplikaciji Triglav Asistenca.
Več v nadaljevanju in v poglavju 12. Trajnostni razvoj in ESG vidiki.
Vsekanalno smo objavljali javne pozive in navodila za ravnanje tako
v razmerah pandemije kot ob množičnih škodah, da bi stranke seznanili
z dostopnostjo in razpoložljivostjo svojih storitev. Na voljo jim je bil razširjen
obseg asistenčnih storitev (avtomobilska in domska asistenca, asistenca na
poti v tujino, za mikroprevozna sredstva in vodna plovila), dostopen tudi na
brezplačni telefonski številki 080 28 64.

Vsekanalni pristop: stranka si izbere najustreznejši kanal
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Vsekanalni prodajni pristop in
digitalizacija poslovanja
Strategija Skupine Triglav v obdobju 2019–2022
temelji na uvajanju novih tehnologij in sodobnih
načinov poslovanja ter na vsekanalnem
prodajnem pristopu, ki ga v največji meri
prilagajamo posamični stranki ter ji z možnostjo
izbire načina poslovanja omogočamo celovitejšo
uporabniško izkušnjo.
Pandemija covid-19 je spremenila vedenje
naših strank v domala vseh starostnih obdobjih
in še pospešila uvajanje načrtovanih novosti.
Sunkovitemu in izredno obsežnemu premiku
v smeri poslovanja na daljavo smo bili priča
v prvem, spomladanskem valu, delež poslovanja
na daljavo pa je skozi vse leto ostal bistveno večji
kot prej.
V zavarovalniški dejavnosti bomo uporabniško
izkušnjo svojih strank v prihodnje nadgradili
z enotno vstopno točko, ki bo po načrtih
še povečala odzivnost in transparentnost
reševanja njihovih zahtevkov. Raznovrstne oblike
komuniciranja s strankami v fazi pridobivanja
vhodnih informacij (telefonski klici, spletna pošta,
telefonska oz. mobilna sporočila (SMS)) bomo
namreč združili v enoten in izboljšan kanal. Priprave
na uvedbo nove platforme smo nadaljevali.
Z okrepljeno digitalno prisotnostjo in
spodbujanjem uporabe spletnih in mobilnih
platform smo na več področjih povečali
učinkovitost delovanja. S širjenjem digitalnih
rešitev tako izboljšujemo, posodabljamo in
nadgrajujemo procese sklepanja in izvajanja
zavarovanj ter reševanja oz. zaključevanja
zavarovalnih primerov. Tako zagotavljamo
še učinkovitejše delo naših prodajnikov in
poenostavljamo postopke za stranke.

Občutno smo okrepili digitalne prodajno-komunikacijske in distribucijske kanale ter
orodja. Med stalno dostopne in za uporabo
enostavne nove digitalne rešitve in storitve sodijo:
 prenovljena spletna poslovalnica i.triglav
za fizične osebe (oblikovna prenova,
prilagoditev za mobilne naprave ter dodatne
funkcionalnosti: podpisovanje na daljavo,
videoidentifikacija, dodatni varnostni
mehanizmi, prijava škode, enostavno in hitro
informiranje strank o postopku reševanja
škodnih zahtevkov ter možnost potrjevanja
vseh izdanih dokumentov),
 avtomatizirano obveščanje vseh strank, ki so
podale soglasje za e-poslovanje, o prijavljeni
škodi (za hitro odzivanje in obveščanje po
izbranih komunikacijskih kanalih),
 prenovljeno spletno mesto triglav.si in
spletno mesto triglav.eu (oblikovna prenova,
prilagoditev za mobilne naprave, prenovljeni
sklepalni postopki ter nove funkcionalnosti),
 prenovljen proces sklepanja življenjskih
zavarovanj (prilagojen za mobilne naprave,
preglednejši in preprostejši), ki vključuje
poenostavljen način podpisovanja
dokumentov na daljavo,
 povsem prenovljena mobilna aplikacija
Drajv (prenovljena podoba, razširjene
funkcionalnosti: prikaz trenutne hitrosti
in omejitve hitrosti na danem odseku ter
takojšno opozorilo na napake pri vožnji,
možnost samodejnega snemanja voženj
idr.; (prepoznavnost naše spletne ponudbe
dopolnjujejo druge napredne tehnološke
storitve, kot sta Triglav vreme, Vse bo v redu –
več v točki 12.5 v poglavju Trajnostni razvoj in
ESG vidiki),

Prenovili smo spletno poslovalnico i.triglav ter
spletni mesti triglav.si in triglav.eu.
 ogled predmeta zavarovanja na daljavo
z zajemom slikovnega gradiva za potrebe
sklepanja ali ocenitve škode (dodana
funkcionalnost za zajem in hrambo slikovnih
gradiv v zalednih informacijskih sistemih),
 videoidentifikacija oz. preverjanje istovetnosti
zavarovancev (postopek je namenjen
predvsem sklepanju življenjskih zavarovanj),
 oddaljeno podpisovanje dokumentov,
 vključitev dinamičnega vprašalnika
o zdravstvenem stanju v sklepalne aplikacije
za življenjsko zavarovanje (z digitalizacijo
sprejema v zavarovanje smo skrajšali
povprečni čas od ponudbe zavarovanja do
sprejema vanj),
 digitalizacija tiskanja dokumentov o uspešno
sklenjenih zavarovanjih prek bančne prodajne
mreže,

 informacijska podpora prodajnikom za pomoč
pri prijavi škod strank,
 razvoj storitve Smart Lokator pri asistenčnih
zavarovanjih za lociranje oškodovancev (za
enostavno določanje točne lokacijo stranke, ki
potrebuje pomoč, s pametnim telefonom).
Bistveno novost smo uvedli v segmentu življenjskih
zavarovanj: omogočili smo digitalizacijo obdelave
doživetih življenjskih zavarovanj. Proces smo
informacijsko nadgradili z možnostjo vložitve
zahtevka za izplačilo iz naslova doživetja,
predujma, odkupa, matematične rezervacije,
prenosa sredstev PDPZ med pokojninskimi skladi
in izplačil odkupnih vrednosti. Zagotovili smo
tudi možnost vlaganja navedenih zahtevkov
v elektronski obliki na daljavo.
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Matjaž Horvat, direktor službe, IT – digitalna distribucija,
Zavarovalnica Triglav
»V času, ko je nastopil prvi val epidemije, smo ravno zagnali
prenovljeno e-poslovalnico i.triglav, sodelavci na področju življenjskih
zavarovanj so uvedli videoidentifikacijo. Tekoče smo preklopili
na poslovanje na daljavo. Rešitve smo nato skozi leto samo še
izboljševali. V nekaj tednih se je na področju digitalne pismenosti
zgodil premik, za katerega bi sicer potrebovali leta. IT-funkcije so bile
obremenjene, kar je razumljivo, saj so srce našega poslovanja.«

Tomaž Kodela, vodja oddelka, IT – lokalna podpora uporabnikom,
Zavarovalnica Triglav
»Digitalno krajino krojita strateška uporaba strojne opreme in učinkovito
uvajanje programskih rešitev. S sodelavci skrbimo, da ne razvijamo le
opreme, temveč so na prvem mestu odnosi z uporabniki, odzivnost.
Potem je vse lažje rešljivo. Gotovo je bila prednost, da smo potrebno
opremo imeli v zalogi. Tako smo lahko takoj zapolnili posamezne vrzeli,
dopolnili rešitve, na primer pri prenosni opremi v zastopniški mreži ali
pri podpori sodelavcem pri delu od doma.«
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Ukrepi za zajezitev pandemije covid-19 so tudi
našim strankam otežili gibanje in s tem obisk
zdravnika, zato smo v sklopu asistenčnih storitev
v segmentu zdravstvenih zavarovanj:
 povečali objave strokovnih prispevkov na
spletnem portalu in
 strankam ponudili nasvete specialistov
na daljavo (po telefonu, spletni pošti in
mobilnih sporočilih ter s sodelovanjem
v spletnih pogovorih).
Svojo vizijo doseganja višje ravni digitalizacije
poslovanja izpolnjujemo z aktivno rabo umetne
inteligence, ki jo razumemo kot razvojno
neobhodno dopolnitev sedanjih dejavnosti.
Na tem področju smo nadaljevali projekt
prepoznavanja statusa polic v segmentu
premoženjskih zavarovanj, pri čemer smo model
nadgradili za uporabo v dnevno operativnih
procesih. Ob tem smo začeli dejavnosti za
vpeljavo strojnega učenja na področju analiziranja
avtomobilskih rizikov.
Razvoj prodajne mreže, prodajnih in
poprodajnih storitev
Prodajni in poprodajni procesi so se v letu 2020
bistveno spremenili. Sistem poslovanja na
daljavo smo vzpostavili neposredno po prepovedi
prodaje zavarovalnih storitev s fizičnim stikom
s strankami, ob nastopu pandemije covid-19.
Prenovili smo tudi dosedanji način poslovanja
po običajni pošti in, kot že opisano, krepili
digitalno prodajo in sklepanje zavarovanj.
Vzdrževali smo dobro povezanost s pogodbenimi
izvajalci in ohranjali visoko kakovost storitev,
da bi čim bolj olajšali zadovoljitev potreb
strank. Z enakim ciljem smo vzdrževali stabilno
delovanje kontaktno-klicnega centra in drugih
komunikacijskih kanalov ter asistenčnih storitev.

Prodajno osebje si je zavzeto prizadevalo, da
je stranke Skupine Triglav v oteženih razmerah
razbremenilo z vsekanalnim pristopom. Stranke
je izobraževalo in jim svetovalo pri prehodu
na poslovanje na daljavo - pomagalo jim je
pri sklepanju zavarovanj in prijavi škodnih
dogodkov na daljavo ter pri tem prilagajalo
uporabo komunikacijskih kanalov njihovim
potrebam. Z usklajenim delovanjem prodajnih
in različnih strokovnih služb smo povečali tudi
svoje zmogljivosti za neposredno in strokovno
obravnavo klicev strank in podaljšali delovni čas
za informacije. V vseh zavarovalnih segmentih
smo tekoče ukrepali za izboljševanje poslovnih
procesov. Utrjevali smo lastno prodajno mrežo,
ki je naša najpomembnejša prodajna pot,
in z različnimi oblikami povezovanja krepili
sodelovanje s pogodbeno prodajno mrežo.
Opolnomočenje prodajnega osebja smo
nadaljevali predvsem z izobraževanjem,
spodbujanjem njegove prodornosti, motiviranosti
in zavzetosti. Skladno z direktivo o distribuciji
zavarovanj (angl. IDD – Insurance Distribution
Directive) smo pripravili in izvedli različne
izobraževalne sklope, namenjene za obvladovanje
vseh prodajnih poti, tudi za zunanjo pogodbeno
prodajno mrežo. Prodajno osebje smo spodbujali
z različnimi, finančnimi in nefinančnimi,
motivacijskimi vzvodi. Organizirali smo prodajne
posvete za različne strokovne profile in na več
ravneh ter izvedbo izobraževanj prilagodili načinu
dela in poslovanja na daljavo.
Vzpostavili smo novo informacijsko stičišče,
skupen portal za sklepanje premoženjskih,
življenjskih in zdravstvenih zavarovanj prek
bančne prodajne mreže. Z njim uporabnikom
zagotavljamo prilagojene in dostopne
zavarovalne produkte. Partnerjem na področju
bančnega zavarovalništva smo ponudili nove

storitve ter nadaljevali prilagajanje ponudbe
življenjskih zavarovanj potrebam njihovih strank.
Nadgradili smo neposredno odpravljanje
posameznih vrst škod na objektih in stvareh.
Po načelu »prijavi – odpravi« stik s stranko
vzpostavimo takoj po prijavi škode in ji s pomočjo
pogodbenih izvajalcev pomagamo pri reševanju
škodnih zahtevkov. Vzpostavljamo tudi dodatne
in povezane storitve »concierge«, ki presegajo
reševanje škodnih zahtevkov in vključujejo pomoč
pri zagotavljanju nekaterih obrtno-vzdrževalnih
del na vozilih in domu. V tem okviru sta bila
uspešno izvedena pilotna projekta za pomoč pri
menjavi pnevmatik po ugodnejši ceni in brez
čakalnih vrst ter urejanje dokumentacije ob
prometni nesreči.
Za trženje dodatnih zdravstvenih zavarovanj
smo razvili in tehnološko podprli koncept
modularne ponudbe, ki je pomemben korak
k večji enostavnosti in prilagajanju te ponudbe
strankam.
Na področju razvoja alternativnih prodajnih
poti smo s platformo za deljenje vozil ponudili
nov produkt za Zavarovanje vozil v najemu in
tako vstopili na trg kratkoročnih zavarovanj na
področju delitvene ekonomije.
Pri razvoju novih prodajnih kanalov na trgih zunaj
Slovenije sta bila v ospredju spletna prodaja ter
digitalna nadgradnja sodelovanja z zunanjimi
prodajnimi kanali, med drugim z bankami in
podjetji, ki se ukvarjajo z lizinškimi storitvami,
prodajo avtomobilov in telekomunikacijskimi
storitvami (glej tudi točko Aktivnosti na trgih
Skupine Triglav zunaj Slovenije). Krepitev
prodajnih poti je prispevala k rasti premije na
posameznih trgih (več v točki 7.5 Obračunana
kosmata zavarovalna, sozavarovalna in
pozavarovalna premija).
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,Prenova in razvoj produktov
V razvoju in prenovi produktov smo se
prilagajali spremenjenim tržnim razmeram in
potrebam strank. Sledili smo smernicam za
pripravo enostavnih, celovitih in transparentnih
produktno-storitvenih vsebin ter dosledno
upoštevali zakonske in regulatorne zahteve (več
o tem v točki 11.5). Za izboljšanje zavarovalnotehničnih rezultatov smo redno analizirali
posamezne zavarovalne podvrste ter prilagajali
zavarovalne podlage (tj. cenike, pogoje in
usmeritve za prevzemanje tveganj).
Na področju prenove in razvoja produktov
izpostavljamo:
 Zavarovanje premoženja in premoženjskih
interesov: Prenovili smo produkta Zavarovanje
osebne zaščite in Zavarovanje mikromobilnosti
in ju nadgradili s kritji rizikov, povezanih
z uporabo električnih prevoznih sredstev. Razvili
smo Zavarovanje odgovornosti zaradi kliničnih
preizkušanj zdravil, Zavarovanje podaljšanih
garancij ter Zavarovanje za tehnične naprave
in aparate. Prenovili smo Zavarovanje
odgovornosti zavarovalnega posredovanja.
 Avtomobilska zavarovanja: Zavarovalne
podlage smo prilagodili tržnim razmeram.
Razvili smo produkt avtomobilske asistence
za tovorna vozila, katerih največja dovoljena
skupna masa presega 3,5 tone. Prilagodili
smo ponudbo zavarovalnih rešitev za izvajalce
lizinških storitev in za uvoznike vozil.
 Kmetijska zavarovanja: Uveljavili smo
spremembe v skladu z določili Uredbe
o sofinanciranju kmetijskih zavarovanj v letu
2020, prilagodili smo premijske stopnje za
posamezne skupine kmetijskih kultur ter
za posamezne nevarnosti in nevarnostna
območja. Prenovili smo Zavarovanje posevkov
za nevarnost suše.

 Nezgodna zavarovanja: Obstoječe turistično
zavarovanje smo prenovili in pozicionirali na
trgu kot nov produkt Zavarovanje potovanj
v tujino. V prenovljeno Zavarovanje osebne
zaščite smo vključili posodobljeno nezgodno
zavarovanje z asistenco po poškodbi. Nov
produkt Zavarovanje mikromobilnosti
smo nadgradili z vključitvijo nezgodnega
zavarovanja in asistence po poškodbi. Prenovili
smo tudi zavarovalne podlage skupinskih
zavarovanj za posebne ciljne skupine.
 Zdravstvena zavarovanja: Nadgradili smo
asistenčne storitve in razširili specialistična
svetovanja strankam. Ustanovili smo Odbor za
primarno zdravje, multidisciplinarno strokovno
posvetovalno telo, ki bo prispevalo k uvajanju
novosti ter digitalizaciji naše ponudbe.
 Transportna zavarovanja: Produktne vsebine
transportnih zavarovanj smo prilagajali
domačim in tujim zakonskim spremembam
v prevozniški in špediterski dejavnosti. Sprejeli
smo nove zavarovalne podlage za Zavarovanje
brezpilotnih zrakoplovov.
 Zavarovanje terjatev: Spremenili smo
zavarovalne podlage pri Zavarovanjih finančnih
kreditov. Prenovljeno je bilo Zavarovanje za
brezposelnost, ki so mu bila dodana nova
zavarovalna jamstva, tudi za skupine strank, ki
se zadolžujejo na podlagi lizinških pogodb in
pogodb o prodaji na obroke.
 Življenjska zavarovanja: Kot novost na
slovenskem trgu smo razvili Življenjsko
zavarovanje z delnim povračilom premije,
ki ga ponujamo prek bančnega kanala,
ter Življenjsko zavarovanje Jesen življenja.
Prenovili smo Življenjsko zavarovanje za
primer smrti in ga prilagodili različnim ciljnim
skupinam ter njihovim potrebam. Vsem
zavarovancem, ki so imeli veljavno dodatno
Zavarovanje hujših bolezni in poškodb

ali dodatno Zavarovanje kritičnih bolezni
smo brezplačno razširili kritje v primeru
bolnišničnega zdravljenja zaradi bolezni
covid-19. Zaradi pripojitve dveh podskladov
h Krovnemu skladu Triglav vzajemni skladi
smo prilagodili izhodišča za celoten produktni
portfelj naložbenih življenjskih zavarovanj
in pri tem upoštevali tudi nekatere druge
pripojitve skladov, ki jih imamo v ponudbi.
 Pokojninska zavarovanja: Konsolidirali smo
storitve na področju pokojninskih zavarovanj

in prenovili produktni portfelj Triglav,
pokojninske družbe. Prenovili smo kolektivno
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za
zagotovitev sredstev za dodatno pokojnino,
ki omogoča vlaganje sredstev v vzajemne
in indeksne investicijske sklade (t. i. skladi
ETF), pri čemer lahko stranke izberejo tudi
naložbeno strategijo, pri kateri upravljanje
sredstev prepustijo zavarovalnici.
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Razvoj in nove oblike partnerstev
Na vseh trgih Skupine Triglav razvijamo nova
partnerstva ter nadgrajujemo že obstoječa.
Krepimo partnerstva z bankami, pri čemer naj
poudarimo sodelovanje z bankami Nova KBM,
Gorenjsko banko in Sberbank ter s partnerji za
zavarovalno zastopanje in posredovanje, ki smo
ga vzpostavili na novo. Povezovanje spodbujamo
zlasti na področju uvajanja sodobnih tehnologij
ter v sklopu širitve poslovanja z vstopanjem
v različne poslovne ekosisteme. Sodelujemo tudi
z zagonskimi podjetji in pospeševalniki.
Nadvse pomembno je naše sodelovanje
z lizinškimi hišami in uvozniki vozil, kot so:
Renault – RCI, Porsche, Emil Frey, Summit,
Avtotehna VIS, NLB Leasing, SKB Leasing ter drugi.
Razvijamo in nadgrajujemo tudi sodelovanje
na področju mobilnosti s podjetji Petrol,
Sygic, Eurotax, Nervtech, AMZS in Avant Car.
Partnerstva krepimo tudi na drugih področjih
in tako povezujemo zavarovalništvo z različnimi
ekosistemi, med njimi izpostavljamo podjetja
in platforme, kot so Avant2go, Giro car sharing,
Go2Insure, Big Bang, T2, M-tehnika, Enaa.com
in eMundia ter MBills. Prav tako sodelujemo
z različnimi organizacijami in medijskimi hišami,
kot so Zavod za šport Republike Slovenije, Obrtna
zbornica, Gospodarska zbornica, Mladinska knjiga
založba ter časniki Finance (v sklopu forumov
in konferenc za poslovno in drugo strokovno
javnost), Dnevnik (v sklopu projektov Zlata nit
in Gazele) in Delo. Razvijamo tudi razna pilotna
sodelovanja, na primer s podjetjem GenePlanet.
Širimo nabor partnerskih pooblaščenih
veterinarskih ambulant za male živali, da bi
izboljšali kakovost zavarovalnih in zdravstvenih
storitev tudi na tem področju. Pridobili smo
status opazovalca pri projektu Alpine Drought
Observatory (ADO), katerega nosilec je

Inštitut EURAC iz Bolzana. To sodelovanje nam
omogoča dostop do spletne podatkovne baze
za alpsko območje, na kateri lahko spremljamo
klasične točkovne in satelitske sušne kazalnike,
sodelujemo na mednarodnih delavnicah šestih
alpskih držav in delavnicah z deležniki iz Slovenije
(ARSO, KGZ Maribor, Inštitut Iskra in drugi). Začeli
smo aktivno sodelovati v projektni skupini pod
okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, oblikovani za nadgradnjo sistema
obvladovanja finančnih tveganj v kmetijstvu,
gozdarstvu in čebelarstvu zaradi naravnih nesreč.

smo nov, hitrejši in stroškovno učinkovitejši način
izvajanja ogledov avtomobilskih škod, razširili
smo sodelovanje z avtomobilskimi servisi in
razvili celovito storitev za stranke, ki zajema vse
potrebne korake, od prijave škode in izvedbe
cenitve do popravila vozila.
Zelo dejavni smo bili pri doseganju sinergij
med področji poslovanja Skupine, posebej med
ključnimi segmenti v obeh glavnih dejavnostih.
Dobre prakse in rešitve smo prenašali v odvisne

družbe tako, da smo jih prilagodili posebnostim
posameznega trga. Ocenili smo tržni potencial
produktov in izbrane produkte močno prenovili
ter tehnološko prilagodili.
Na področju prodaje smo se prav tako usmerili
v poenostavitev prodajnega procesa za stranke,
opolnomočenje lastne prodajne mreže ter
vzpostavljanje novih prodajnih poti in partnerstev.
Razširili smo nabor asistenčnih storitev ter se
posvečali višji kakovosti njihovega izvajanja.

Aktivnosti na trgih Skupine Triglav zunaj
Slovenije
Naše razvojne dejavnosti so se tudi na trgih zunaj
Slovenije v veliki meri prilagajale razmeram
pandemije covid-19. Preobrazba in digitalizacija
poslovanja sta bili zato tudi tu v središču pozornosti.
V zavarovalnih družbah smo
z uvedbo številnih novosti
omogočili poslovanje na daljavo,
med drugim možnost spletnega
plačila obveznosti. Uredili
smo pravne podlage za prenos
rešitev poslovanja na daljavo ter
s tem omogočili podpisovanje
v elektronski obliki in podpisovanje
na daljavo.
Prenovo zavarovalnih produktov
in širitev asistenčnih storitev ter
obravnavo škodnih dogodkov
smo prilagodili potrebam trga
in omejitvi fizičnih stikov za
varovanje zdravja. V reševanje
škodnih primerov smo vpeljali
več sprememb: stranke smo
preusmerjali k uporabi digitalnih
komunikacijskih kanalov, uvedli

Sedem ključnih vidikov razvojnih aktivnosti v razmerah pandemije covid-19 zunaj Slovenije
1.
Ukrepi za varovanje
zdravja zaposlenih
in strank

2.
Uvedba poslovanja
na daljavo

3.
Spremenjeno
reševanje škodnih
dogodkov

5.
Prenova in
tehnološka
prilagoditev
produktov

6.
Razširjen izbor
asistenčnih storitev

7.
Nove prodajne poti
in partnerstva

4.
Poenostavljen
prodajni proces za
stranke

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020 | Razvojne in trženjske aktivnosti

Izpostavljamo pomembnejše novosti
pri razvoju zavarovalniške dejavnosti na
posameznih trgih Skupine.
 Na Hrvaškem smo ponudili več prenovljenih
zavarovanj: Zavarovanje živali, Zavarovanje
za manjša in srednja podjetja (MSP), v kritja
posameznih zavarovanjih smo vključili
dodatno kritje v primeru okužbe z virusom
SARS-CoV-2, uvedli smo dodatno asistenčno
kritje za kolesa ter odgovornost kolesarjev in
lastnikov drugih mobilnih prevoznih sredstev.
Okrepili smo lastno prodajno mrežo ter
sodelovanje z bankami in podjetji za prodajo
avtomobilov. Ustanovili smo kontaktno-klicni
center za pomoč strankam ter začeli spremljati
zadovoljstvo strank po metodologiji NPS.
 V Srbiji smo prenovili Turistično zavarovanje
in ga nadgradili z dodatnim kritjem v primeru
okužbe z virusom SARS-CoV-2. Stanovanjska
zavarovanja smo prilagodili potrebam trga.
Zaključujemo prenovo Zavarovanj za manjša
in srednja podjetja (MSP). Okrepili smo
sodelovanje s ponudniki telekomunikacijskih
storitev in posredniki pri prodaji zdravstvenih
zavarovanj ter nadgradili sodelovanje s podjetji,
ki ponujajo lizinške storitve, in podjetji za
prodajo avtomobilov. Na področju življenjskih
zavarovanj smo sklenili partnerstvo s podjetjem
za prodajo otroških oblačil in kozmetike.
 Trgu Bosne in Hercegovine so v Triglav
Osiguranju, Sarajevo, in Triglav Osiguranju,
Banja Luka, ponudili prenovljeno Življenjsko
zavarovanje za primer smrti, konkurenčnejše
pogoje pri turističnih zavarovanjih,
zavarovanjih avtomobilske odgovornosti
in stanovanjskih zavarovanjih ter novo
zavarovanje na področju kibernetskih tveganj
in asistenčne storitve za tovorna vozila.
Okrepili smo lastno prodajno mrežo, dosegali
sinergije z odvisno družbo Autocentar BH ter

razširili sodelovanje z bankami, med drugim
tudi z uvedbo poslovnega portala (B2B) in
razširitvijo ponudbe (Zavarovanje kartic idr.).
 V Severni Makedoniji je Triglav Osiguruvanje,
Skopje, ponudil Zavarovanje hišnih
ljubljenčkov, Življenjsko naložbeno zavarovanje
in Zdravstveno zavarovanje s kritjem operacij
v tujini. Okrepili smo lastno prodajno mrežo in
bančni kanal za trženje življenjskih zavarovanj
ter vzpostavili vmesnik za poslovanje
z izbranimi bankami in podjetji za prodajo
avtomobilov. Prenovili smo zdravstveno
asistenčno točko.
 V Črni gori, kjer delujeta zavarovalnici
Lovćen Osiguranje, Podgorica, in Lovćen
životna osiguranja, Podgorica, smo prenovili
Zdravstveno zavarovanje za tuje državljane in
razširili mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev
ter Skupinsko življenjsko zavarovanje. Okrepili
smo lastno prodajno mrežo in kontaktnoklicni center za področje življenjskih
zavarovanj. Nadgradili smo partnerstvo
s podjetjem za telekomunikacijske storitve in
uvedli poslovni portal (B2B).
 Precej pozornosti smo namenili sklepanju
partnerstev z bankami. Nove partnerje imamo
v Črni gori, na Hrvaškem, v Severni Makedoniji
ter v Bosni in Hercegovini.
V dejavnosti upravljanja premoženja smo
pripravili podlage za ustanovitev dveh odprtih
vzajemnih skladov za trg Bosne in Hercegovine,
s čimer bomo obogatili tudi ponudbo produktov
naložbenega življenjskega zavarovanja.
Na Hrvaškem smo za povečanje učinkovitosti
poslovanja pogodbeno prenesli upravljanje
skladov, ki smo jih tržili izključno na tem trgu in
so bili pod nadzorom hrvaškega regulatorja, na
družbo Intercapital Asset Management. Prisotnost
na tem trgu ohranjamo s ponudbo vzajemnih

skladov družbe Triglav Skladi, ki jih tržimo
prek naložbenih življenjskih zavarovanj. Tako
gradimo osnovo za nadaljnjo širitev te dejavnosti
v jugovzhodni Evropi, kjer se postopoma razvijajo
zakonodajni okvirji in tržne potrebe.

11.2 Transformacija poslovanja
Skupine Triglav

Aktivnosti na drugih trgih

 izboljšavah upravljavskih praks in tehnik,

V nova partnerska sodelovanja vstopamo kot
zavarovalni ponudnik, ki soustvarja celovito
ponudbo različnih produktno-storitvenih vsebin.
V sklop našega mednarodnega poslovanja in
priložnosti za njegovo širitev sodijo partnerska
povezovanja s tujimi družbami za zavarovalno
posredovanje in zastopanje; te nam omogočajo
poslovanje brez naše neposredne navzočnosti
in lastne prodajne mreže na ciljnem območju.
V letu 2020 smo skladno z začrtano geografsko
razpršitvijo poslovanja povečali mednarodno
poslovanje. V državah Evropske unije smo
poglobili in okrepili obstoječe modele za
izvajanje zavarovalne dejavnosti in sklenili nova
poslovna partnerstva.
Ob koncu leta smo čezmejne zavarovalne storitve
ponudili že v več kot 15 državah članicah EU.
Iz Grčije in Italije smo dolgoročna poslovna
partnerstva razširili na norveški in nizozemski
zavarovalni trg ter zaključili priprave za vstop na
poljski trg, kjer bomo v prvi polovici leta 2021
začeli trženje. Povečali smo dejavnosti in ponudbo
na preostalem evropskem in severnoameriškem
pozavarovalnem trgu. Med novimi partnerji na
pozavarovalnem področju naj omenimo predvsem
Eurasio, ION, Sogaz, Swiss Re Corporate Solutions
in Fidelidade Portugal.

Strateško preoblikovanje poslovanja Skupine
sloni na:

 posodabljanju informacijsko-podatkovnega
sistema in
 razvoju še učinkovitejših podpornih funkcij.
Spremembe notranje organiziranosti so zajele vse
družbe Skupine. Novo področje za digitalizacijo,
poslovne procese in tehnologijo je namenjeno
usklajeni strateški digitalni preobrazbi, ki
zajema vse poslovne funkcije. Primarna naloga
novoustanovljenega specializiranega oddelka
za bančno zavarovalništvo je skrb za odnose
z bančno mrežo, pomoč bančnim kadrom
ter uvajanje novosti. Pomembne korake
v organiziranosti in delovanju smo naredili
tudi pri procesih, s katerimi razvijamo odnose
s strankami in uporabniško izkušnjo.
Nadgradili smo kadrovske informacijske sisteme
za opravljanje dela od doma in uvedli spletno
orodje MS Teams, ki nam je omogočilo nemoteno
komuniciranje in sodelovanje na daljavo.
Nadaljevali smo uvajanje sodobnega kadrovsko
informacijskega sistema in ga širili v odvisne
družbe ter vzpostavljali intranet na ravni Skupine.
Za nenehno izboljševanje upravljanja
informacijske podpore smo oblikovali več
operativnih odborov. Delujejo znotraj Odbora
za strateško upravljanje informatike, najvišje
upravljavske ravni, osredotočene na delovanje
kakovostnih, stroškovno in časovno učinkovitih
informacijskih storitev. Pripravljena strateška
izhodišča za razvoj informacijskih sistemov
v Skupini zasledujejo izboljšano sistemsko
integracijo ter povečano prilagodljivost in
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odzivanje tržnim potrebam. Zaključili smo pilotne
projekte za uvajanje skupnih prodajnih orodij in
sistemov na ravni Skupine.
Nadaljevali smo centralizacijo informacijske
infrastrukture. Sekundarni podatkovni centri so
že centralizirani v večini družb v Skupini. V Skopju
smo izpeljali tudi centralizacijo primarnega
podatkovnega centra, kar nadaljujemo
v preostalih odvisnih družbah. Razširili smo
varnostna orodja za informacijsko varnost.
Sledimo razvoju poslovnih informacijskih
sistemov, ki uvajajo produkte, dosegljive kot
spletne storitve, zato uvajamo informacijska
orodja, ki temeljijo na Microsoftovih oblačnih
tehnologijah na platformi Office 365, ter
omogočajo prenos in povezljivost produktov
s sistemi poslovnih partnerjev.
Enotna informacijska podpora je izboljšala
standardizacijo računovodskih procesov na ravni
Skupine. Pripravljali smo prenos vzpostavljenega
oddaljenega ogleda predmeta zavarovanja in
drugih digitalnih rešitev v odvisne družbe. Za
izboljševanje sistema korporacijskega upravljanja
smo nadaljevali nadgradnjo poročevalskoanalitičnega sistema, da bomo ključne
informacije o poslovanju družb in Skupine združili
na enem mestu. Sočasno povečujemo vlogo
centraliziranih podatkov in izboljšujemo pogoje
za odločanje v odvisnih družbah.
S preoblikovanjem poslovnih procesov
v prevzemni družbi Triglav Skladi smo spremljali
integracijo družbe Alta Skladi in združitev
podskladov Krovnega sklada Alta ter podskladov
Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, pri
čemer smo uspešno poenotili upravljavske
procese glede na enotno storitveno platformo za
učinkovito obravnavo potreb strank. Združevanje
je spremenilo tudi organiziranost prevzemne
družbe, organizacijsko kulturo ter obogatilo

skupne kadrovske potenciale, znanja in izkušnje.
Več o tem v nadaljevanju v naslednji točki 11.3.
Na vseh ključnih in podpornih področjih v Skupini
smo uveljavljali prenovljene minimalne standarde
poslovanja in v celotni Skupini širili želeno
organizacijsko kulturo. Več o tem v poglavju 12.
Trajnostni razvoj in ESG vidiki v Skupini Triglav,
posebej v točkah 12.4 in 12.5.

11.3 Učinkovito upravljanje
premoženja Skupine Triglav
Učinkovito upravljanje premoženja Skupine se
je ponovno odrazilo v povečevanju vrednosti
premoženja, ki ga upravljamo v finančnih in
pokojninskih (kritnih) skladih, ter premoženja,
ki ga za stranke upravljamo individualno (več v
poglavju 7.11). K povečanju je prispevala tudi
zgoraj opisana pripojitev družbe Alta Skladi
k družbi Triglav Skladi. Z njo smo prav tako
nadgradili upravljavske procese in povezali
upravljavsko znanje in izkušnje na ravni Skupine,
saj smo vzpostavili sistem za učinkovito
izmenjavo mnenj ter poglobljeno sodelovanje
pri upravljanju premoženja. Skupni naložbeni
forumi omogočajo pridobivanje in izmenjavo
mnenj različnih strokovnjakov z različnih
področij. Okrepili smo tudi sodelovanje na
področjih naložbenih življenjskih zavarovanj
in investicijskega svetovanja, in sicer pri
uporabi naložbenih strategij ter pri upravljanju
pokojninskih zavarovanj.

spremljamo tveganjem prilagojeno donosnost
posameznih poslovnih segmentov, da bi dosegli
optimalno uporabo razpoložljivega kapitala.
Kot eden vodilnih upravljavcev na slovenskem
trgu je družba Triglav Skladi v letu 2020 razvila
novosti tudi v ponudbi vzajemnih skladov:
 Triglav Tehnologija: dinamičen sektorski
sklad za vlagatelje, ki verjamejo v dolgoročen
potencial tehnologije in tehnološkega sektorja.
Tehnološki sektor je sicer najdonosnejši med
sektorji v zadnjem desetletju in ima visok
razvojni potencial.
 Triglav Aktivni: sklad, ki sestavo portfelja
dinamično prilagaja tržnim nihanjem. Prvi
vzajemni sklad v Sloveniji, ki uporablja
napredne kvantitativne metode, namenjene
ocenjevanju volatilnosti in optimizaciji
sestave portfelja. Pri njem smo razvili
mehanizem zaščite kapitala, ki varuje pred
več kot 20-odstotnim padcem vrednosti
enote premoženja glede na najvišjo doseženo
vrednost v zadnjem letu dni.
 Triglav Preudarni: namenjen je vlagateljem,
ki želijo v okolju ničelnih obrestnih mer svoja
sredstva plemenititi previdneje, brez visokih
naložbenih tveganj, in hkrati ohranjati realno
vrednost vloženih sredstev.
 Triglav Zeleni: namenjen je sodobnim
delniškim vlagateljem, ki verjamejo
v trajnostni razvoj. Več o tem v točki 12.5.
Odgovoren odnos do potrošnikov.

Centralizacijo procesov nadaljujemo tudi na
področju upravljanja premoženja Skupine, da
izboljšujemo njihovo kakovost in stroškovno
učinkovitost. Dopolnjevali jih bomo tudi na podlagi
dobrih praks trajnostnega upravljanja premoženja.

Nadalje smo razvijali vlaganje v alternativne
naložbe (Trigal) za širjenje nabora naložbenih
razredov, ki jih upravljamo za lastne portfelje in
portfelje naših strank.

Z nadgrajenim procesom upravljanja kapitala
in ALM (angl. Asset Liability Management)

Krepili smo poslovanje in aktivnosti pokojninske
družbe v Severni Makedoniji, ustanovljene
v letu 2019.
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11.4 Trženjske aktivnosti
Na vseh trgih smo stranke usmerjali k uporabi
digitalnih komunikacijskih kanalov. Posebno
skrbno smo spremljali spremembe v vedenju
strank, usklajenost vsekanalnega trženjskega
nastopa ter zagotavljanje dosega in jasnosti
ključnih sporočil strankam, kar je bilo v razmerah
pandemije covid-19 ključnega pomena in je
prispevalo k uspešnemu poslovanju na daljavo.
Pri tem so nam bile v oporo analitične metode za
poglobljeno poznavanje in spremljanje ravnanja
in potreb strank ter preverjanje učinkovitosti
naših dejavnosti. Upravljanje odnosov s strankami
smo še bolj podprli s sodobnimi orodji CRM (angl.
Customer Relationship Management), spremljanje
realizacije premije in stroškov, povezanih
z direktnim trženjem, pa z informacijsko rešitvijo
Microsoft Dynamic 365 Marketing.
Odnose s strankami smo krepili tudi s spletnimi
pogovori s priznanimi strokovnjaki različnih strok,
ki so jim svetovali na daljavo, in potrdili prednosti
novih tehnologij in pristopov v digitalnem centru
Triglav Lab.
Upravljanje blagovne znamke in
trženjsko komuniciranje
Moč blagovne znamke povečujemo z učinkovitim
in usklajenim znamčenjem na korporacijski
in produktni ravni. V letu 2020 smo v sklopu
upravljanja blagovne znamke prenovili celostno
grafično podobo za nastop v digitalnih medijih in
poenotili jezikovno rabo v tržnem komuniciranju.
Matični znak (logotip) smo dopolnili s simbolno
oznako za 120 let delovanja zavarovalnice, ki
odraža tudi zaupanje strank in stabilnost našega
poslovanja. V segmentu pokojninskih zavarovanj
smo za poenotenje trženjskega nastopa uvedli
blagovno znamko Triglav Pokojnine.

Pri pripravi in izvedbi trženjskih akcij smo sledili
Slovenskemu oglaševalskemu kodeksu. Zoper
Zavarovalnico Triglav in njene odvisne družbe
ni bil sprožen noben postopek, ki bi lahko
nastal zaradi kršitev na področju trženjskega
komuniciranja.19 V enem primeru smo spoštovali
poziv agencije AKOS in prenehali predvajanje
televizijskega oglasa zaradi postopka, uvedenega
zoper strani nastopajočega.
Za dosežke na področju trženjskega
komuniciranja smo prejeli mednarodna
in domača priznanja WEBSI 2020, Trusted
Brand 2020 ter bili nagrajeni na Slovenskem
oglaševalskem festivalu (SOF) in na ocenjevanjih
letnih poročil IADA, ARC Awards in Gold Quill
(glej tudi točko 12.1).
Preverjanje učinkovitosti in raziskovanje trga
Poznavanje potreb strank in njihovega odnosa
do zavarovalnih produktov je imelo v izrednih
razmerah pandemije covid-19 še toliko večjo
vlogo. V Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji smo
s tem namenom opravili raziskavo o vplivu
pandemije na vedenje potrošnikov in pridobili
ključne informacije o poslovanju na daljavo.
Preverjali smo spremembe v odnosu do sklepanja
zavarovanj na daljavo, odnos do posameznih
orodij ter spremembe nakupnega procesa.
V Črni gori smo izvedli prvo medijsko revizijo,
kakršne na slovenskem trgu izvajamo
vsaki dve leti, medtem ko učinkovitost
tržnokomunikacijskih kampanj in dogodkov
preverjamo z meritvami kazalnikov uspešnosti
(angl. KPI – Key Performance Indicators).

Z več metodami redno merimo tudi vplive
in učinke izpeljanih aktivnosti na ugled
blagovne znamke ter učinkovitost in uspešnost
oglaševalskih kampanj, tako klasične metode
CAWI, tj. Computer-assisted Web Interviewing,
kot sodobnejših, npr. merjenje možganske
električne aktivnosti z elektrodami (angl. EEG –
Electroencephalography) in spremljanje očesnega
gibanja (angl. Eye Tracking).
Rezultati kažejo, da se Zavarovalnica Triglav
na slovenskem trgu še naprej uvršča med
najuglednejše blagovne znamke. Na trgih zunaj
Slovenije sodi med šest najboljših blagovnih
znamk po stopnji ugleda, kar ocenjujemo kot
zelo dober rezultat. Družbe v Skupini Triglav so
prepoznane kot ugledna podjetja z značilnim,
odkritim slogom komuniciranja s strankami
ter celovito ponudbo zavarovanj in učinkovitim
procesom obravnave škodnih zahtevkov.

Mobilna aplikacija
Triglav skladi za
enostavna vplačila in
prenose med skladi.

Produktne kampanje
V segmentu premoženjskih zavarovanj smo
pospeševali prodajo zavarovanj, prilagojenim
sodobnemu načinu življenja in mobilnosti.
Stranke smo nagovarjali skozi vse leto in se
vključili v mednarodno spletno konferenco City as
a Lab o novih oblikah mobilnosti.
V segmentu življenjskih zavarovanj smo v Sloveniji
z Novo KBM, Abanko in Gorenjsko banko sodelovali
pri opolnomočenju prodajnikov, pospeševanju
prodaje ter finančnem opismenjevanju strank.
Lansirali smo nov produkt Jesen življenja,
namenjen starejši populaciji. S celostno medijsko
strategijo smo podpirali prepoznavnost življenjskih
zavarovanj in pridobivanje strank. S tržnimi
raziskavami smo prepoznali usmeritve za razvoj
življenjskih zavarovanj.
S specializirano trgovsko mrežo Big Bang smo
uspešno sodelovali ob lansiranju prenovljenih
19

GRI GS 417-2, 417-3, SASB: FN-IN-270a.1, FN-AC-270a.2
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zavarovanj Kasko in Zaščita Plus, ki sta bili
ponujeni tudi na njihovih prodajnih mestih.
Spodbujali smo zanimanje za kmetijska
zavarovanja, zavarovanja za motoriste in
traktoriste, nezgodna zavarovanja Pazi name!,
prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja
in trženjski nagovor za turistična zavarovanja
prilagodili ciljnim skupinam.
V segmentu zdravstvenih zavarovanj smo
s tržnim komuniciranjem dodatnih zdravstvenih
zavarovanj okrepili blagovno znamko Triglav
zdravje. Objavili smo novo spletno stran
zdravstveninasvet.triglavzdravje.si z vsebinami,
povezanimi z zdravjem. Digitalizirali smo
elektronsko revijo Pazi nase in jo objavili na
istoimenski spletni strani, skrbeli za redno
pošiljanje tematskih elektronskih novic in
prepoznavnost digitalnih posvetov z zdravniki.
Zaradi povečanega obsega poslovanja na
daljavo smo okrepili zanimanje podjetnikov
za zavarovanje kibernetske zaščite. Ostale
zavarovalne produkte, namenjene poslovnemu
segmentu, smo predstavljali tudi v sklopu
različnih strokovnih posvetov in partnerstev.
Na področju upravljanja premoženja smo uvedli
in spodbujali uporabo mobilne aplikacije Triglav
Skladi za digitalno in varno poslovanje, ki omogoča
enostavna vplačila ter prenose med skladi.
S kampanjo »Investiram, v kar verjamem.«
smo spremljali uvedbo novih skladov (Triglav
Preudarni, Triglav Aktivni, Triglav Zeleni, Triglav
Tehnologija) in ciljno nagovorili raznolike
segmente potencialnih vlagateljev.

Gradnja korporacijske podobe
Triglav Lab, tehnološki center in poligon
digitalnega poslovanja Skupine Triglav,
je pomembno komunikacijsko orodje za
prepoznavnost blagovne znamke kot ponudnice
inovativnih in naprednih rešitev. Omogoča nam,
da postajamo prepoznavni tudi na področjih,
kot so preventiva, finančno opismenjevanje
in sodelovanje s športniki. Njegovi obiskovalci
virtualno doživijo reševanje po potresu in
prometni nesreči, preizkusijo se v varni vožnji
na simulatorju DRAJV (mladi vozniki lahko
tako opravijo tečaj varne vožnje) ter navidezno
poletijo s planiške velikanke. V letu 2020
smo organizirali 80 dogodkov, izobraževanj,
delavnic, seminarjev in snemanj, namenjenih
zavarovalniškemu opismenjevanju, ozaveščanju
o nevarnostih, predstavitvi produktov in storitev,
ki se jih je fizično ali digitalno udeležilo prek
2000 udeležencev.
Že peto leto zapored smo z ekipo revije Moje
Finance soustvarjali projekt za finančno
opismenjevanje. Temu je namenjen tudi spletni
portal Vse bo v redu, ki smo ga v letu 2020
uvedli tudi v Srbiji. Na strokovno izobraževalnih
dogodkih smo se pogovarjali o pomenu
življenjskih in zdravstvenih zavarovanj. Mlajše
ciljne skupine smo izobraževali o upravljanju
premoženja ter pri tem uporabljali sodobne
komunikacijske kanale ter pristope.
Korporacijsko podobo krepimo tudi s projektom
Mladi upi Zavarovalnice Triglav in dogodki.
Več o njem in finančnem opismenjevanju
predstavljamo v poglavju 12. Trajnostni razvoj in
ESG vidiki v Skupini Triglav.

V Triglav Labu smo v letu 2020 gostili prek 2000
udeležencev različnih delavnic, izobraževanj in
seminarjev.
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11.5 Prilagajanje regulatornim
spremembam
Skladnost z zakonskimi in regulatornimi
spremembami vgrajujemo že v načrtovanje
razvojnih aktivnosti, kar velja tudi za področje
trženja. Zaradi močno povečanega obsega
digitalnih oblik komuniciranja smo si v letu 2020
dejavno prizadevali, da bi sooblikovali dobro
prakso varstva osebnih podatkov in zasebnosti pri
elektronskem komuniciranju ter zagotavljali varno
in zdravo poslovno okolje za zaposlene in stranke.
O tem več poročamo v poglavju Trajnostni razvoj
in ESG vidiki, posebej v točki 12.5, kjer prav tako
obravnavamo skladnost poslovanja.
Nadaljevali smo prilagajanje računovodskega
poročanja novim mednarodnim standardom
(MSRP 9, MSRP 16 in MSRP 17) ter uveljavili
spremenjene zakonske zahteve na področjih
preprečevanje pranja denarja in financiranja
terorizma, pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter zakonov, ki urejajo
zavarovalništvo, trg finančnih instrumentov ter
integriteto in preprečevanje korupcije.
Prenovili smo podlage za zavarovanje
odgovornosti preizkušanja zdravil in jih
uskladili z Uredbo Evropske unije. Nadgradili
smo Zavarovanje osebne zaščite. Nov produkt
Mikromobilnost že upošteva pričakovane
spremembe v zakonodaji o cestnem prometu,
ki bodo uredile področje posebnih prevoznih
sredstev. Prilagodili smo podlage za zavarovanje
odgovornosti zavarovalnega posredovanja,
ki izhaja iz delegirane uredbe Evropske unije,
s smernicami ESMA (European Securities
and Markets Agency) za testiranje vpliva
razmer v izjemnih primerih na likvidnost
odprtih investicijskih skladov in alternativnih
investicijskih skladov. Začeli smo prilagajanje

regulativi o trajnostnem poslovanju ter
spodbujanju trajnostnih naložb in dolgoročnega
sodelovanja z delničarji.
Pri skrbnem pregledu strank smo postopke
nadgradili tako, da spoštujejo tudi gospodarske
sankcije Združenih držav Amerike ter
omejitve poslovanja s posamezniki, državnimi
organizacijami in pravnimi osebami, ki so
pomembno povezane z institucijami in vodstvi
držav v nasprotju z geopolitičnimi interesi
vlade ZDA (zlasti OFAC - Office of Foreign Assets
Control). Smernice agencije Evropske unije EIOPA
smo vpeljali v prenos izvajanja pomembnih
procesov k zunanjim ponudnikom oblačnih
storitev ter v naše pristopanje k pregledu
nadzornih politik in upravljanja produktov.
Odzvali smo se tudi na poziv agencije EIOPA
k dejavnemu pristopu pri blažitvi posledic
pandemije covid-19. Začeli smo usklajevanje
uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostjo
v finančnem sektorju, ter spremljali spremembe
zakonodaje na davčnem področju.
Uspešno smo vpeljali regulatorne spremembe
(novela ZDoh-2V) v poslovne procese na področju
življenjskih zavarovanj (nova davčna stopnja od
dohodka iz življenjskega zavarovanja, obdavčitev
zneskov, ki se skladno z zavarovalnimi pogoji na
polico pripišejo na račun udeležbe pri dobičku, in
zneskov, ki bi jih zavarovalnica morebiti vplačala
na račun police zavarovalca).

101

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020 | Izjava o nefinančnem poročanju

Izjava o nefinančnem poročanju
Zavarovalnica Triglav je pred iztekom leta 2020
sprejela Zavezo trajnosti Skupine Triglav, ki na
krovni ravni bolj enovito naslavlja smeri njenega
trajnostnega razvoja in ga še tesneje povezuje
s celovitim obvladovanjem tveganj.
Zavarovalnica pri nefinančnem poročanju
povezuje vidike poslovanja, s katerimi prispeva
k izpolnjevanju Ciljev trajnostnega razvoja
(Sustainable Development Goals) Organizacije
združenih narodov, z uporabo Globalnih
standardov GRI (Global Reporting Initiative
– Global Standards), ki celovito prikazujejo
napredek na ekonomskem, družbenem in
okoljskem področju. S tem je integrirano Letno
poročilo Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav
za leto 2020 skladno z zahtevami Evropske
direktive glede razkritja nefinančnih informacij
in informacij o raznolikosti nekaterih velikih
podjetij in skupin, ki je v slovenski pravni
red vstopila v letu 2017. Vsebine zahtev iz
Izjave o nefinančnem poslovanju po Zakonu
o gospodarskih družbah (ZGD-1J) na integriran

način podajamo skozi celotno letno poročilo,
kar je razvidno v obliki sklicev na razkritja GRI,
in sicer:
 Informacije, opis politik in rezultate politik
o okoljskih, družbenih in kadrovskih
zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter
zadevah, povezanih z bojem proti korupciji in
podkupovanju, predstavljamo v poglavju 12.
Trajnostni razvoj in vidiki ESG v Skupini Triglav.
 Glavna tveganja, povezana s prej naštetimi
področji, navajamo v poglavjih Upravljanje
tveganj, 11. Razvojne in trženjske aktivnosti
ter 12. Trajnostni razvoj in vidiki ESG
v Skupini Triglav.
 Opis poslovnega modela oz. modela
ustvarjanja vrednosti Skupine Triglav
predstavljamo v poglavju 2. Skupina Triglav in
Zavarovalnica Triglav v letu 2020.
 Opis politik raznolikosti, ki se izvajajo v zvezi
z upravnimi, poslovodnimi in nadzornimi
organi, je razviden v poglavju 5. Izjava o
upravljanju.

Andrej Slapar
predsednik Uprave

Barbara Smolnikar
članica Uprave

Uroš Ivanc
član Uprave

David Benedek
član Uprave

Tadej Čoroli
član Uprave

Marica Makoter
članica Uprave

O poročilu20
Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice
Triglav je pripravljeno v skladu z Mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja (MSRP),
Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1J) in
Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1).
Napredek na ekonomskem, družbenem in
okoljskem področju pojasnjujemo v okviru
mednarodnih standardov trajnostnega poročanja
GRI. Ker je poročilo integrirano, kazalnike GRI
umeščamo v različna poglavja in so razvidna
iz sprotnih sklicev. Pri tem uporabljamo zadnje
smernice GRI Global Standards (GS) ter posebne
usmeritve za finančni sektor. Obseg tem in razkritij
je razviden iz GRI kazala na koncu letnega poročila.
S sprejetjem Zaveze trajnosti Skupine Triglav
smo naredili nov korak k celovitejši opredelitvi
in uresničevanju načel trajnostnega razvoja.
Napredovali smo tudi pri poročanju, kjer smo
razširili prepoznavanje kazalnikov različnih
svetovnih standardov. Tako smo prvič pripravili
pregled našega izpolnjevanja trajnostnih
kazalnikov po standardih SASB za zavarovalništvo
ter upravljanje premoženja in skrbništvo
(Sustainability Accounting Standards Board), kar je
prav tako razvidno iz kazala GRI in sprotnih sklicev.

Ob tem prikazujemo tudi vidike poslovanja,
s katerimi Skupina Triglav prispeva k izpolnjevanju
Ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable
Development Goals), sprejetih v Organizaciji
združenih narodov. Pregled podajamo v točki
12.1 Uresničevanje strateških usmeritev in
ciljev trajnostnega razvoja Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav.
Vsebine letnega poročila in podatke
o trajnostnem delovanju Skupine zbirajo
strokovne službe Zavarovalnice Triglav, ki je
nosilka poročanja, v sodelovanju s strokovnimi
službami odvisnih družb. Poročanje se nanaša na
posamezno poslovno in koledarsko leto. Razkritja
po standardu GRI se v pretežnem delu nanašajo
na matično družbo, pri čemer nadaljujemo
njihovo postopno vpeljevanje v odvisne družbe.
Metodologija izračuna posameznih kazalnikov
je navedena v besedilu in opombah. Podatki iz
predhodnih poročil se, zaradi novih ugotovitev ali
odstopanj, ki bi bistveno vplivala na stanje, niso
spremenili. Posamezne manjše spremembe sproti
pojasnjujemo v opombah.21

21

20
GRI GS 102-46
GRI GS 102-48, 102-49, GRI GS 102-50, 102-52
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Digitalne delavnice in posveti
s strokovnjaki na daljavo.
V digitalnem laboratoriju Triglav Lab smo
omogočili dostop do strokovnjakov z nasveti na
daljavo. Med najbolj obiskanimi so bile delavnice
z zdravstvenimi specialisti. Svetovali so, kako
izboljšati zdravje, in kako ravnati v primeru, ko se
zgodi bolezen, ter odgovarjali na vprašanja.
Veliko zanimanja so požele digitalne delavnice
z izr. prof. dr. Natašo Tul Mandić, specialistko
ginekologije in porodništva iz Porodnišnice
Postojna. Z njeno pomočjo so bodoče mamice
odpravile marsikatero negotovost ter se bolje
pripravile na porod in skrb za otroka.
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12.
Trajnostni razvoj in ESG vidiki v Skupini Triglav

 Sprejeli smo Zavezo trajnosti Skupine Triglav.
 V upravljanje premoženja vgrajujemo upoštevanje trajnostnih vidikov.
Novi podsklad Triglav Zeleni vlaga v družbeno in okoljsko odgovorne projekte in podjetja.
 Organizacijska vitalnost v Skupini Triglav se je izboljšala za 0,12 odstotne točke. Raziskava je
pokazala, da se ustrezno odzivamo na spremembe v okolju.
 Širjenje bolezni covid-19 smo omejevali s številnimi ukrepi za varovanje zdravja strank
in zaposlenih, tudi tistih, ki delajo od doma. Okrepili smo tudi preventivne dejavnosti na
zdravstvenem področju.
 Za dostopnejše poslovanje na daljavo smo strankam med drugim omogočili digitalni podpis in
sklepanje nekaterih zavarovanj z videoidentifikacijo ter z mobilnimi aplikacijami poenostavili
upravljanje premoženja in procese reševanja škod.
 Porabo električne energije smo v Skupini Triglav zmanjšali za 9 odstotkov,
v Zavarovalnici Triglav pa za 10 odstotkov.

12.1 Uresničevanje strateških usmeritev in ciljev trajnostnega razvoja
Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav
Trajnostni razvoj v Skupini Triglav razumemo kot uresničevanje svojega poslanstva z grajenjem
kakovostnih in dolgoročnih odnosov s ključnimi deležniki. Svojo poslovno uspešnost zato že vrsto let
presojamo tudi s trajnostih vidikov.
Ob koncu leta 2020 smo sprejeli Zavezo trajnosti Skupine Triglav kot temeljni dokument, ki določa smeri
našega razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju (Environment, Social, Governance –
ESG). Nadaljevali smo tudi s procesom oblikovanja osrednjih nosilcev in odgovornosti za celovit razvoj in
uresničevanje trajnostnih načel v poslovanju Skupine.

Z zavezo smo se obvezali, da s svojim delovanjem zmanjšujemo
negotovosti v okolju, strankam zagotavljamo finančno in
drugo varnost ter skrbimo za ustvarjanje trajnostno vzdržne
vrednosti za naše lastnike in preostale deležnike. Pri oblikovanju
in izvajanju zavarovalnih produktov in storitev ter upravljanju
lastnih portfeljev in premoženja strank pa upoštevamo bistvene
vidike trajnostnega poslovanja. Zaveza je dostopna na spletni
strani www.triglav.eu. Prav tako smo se v letošnjem letu
začeli pripravljati na uveljavitev Uredbe o razkritjih, povezanih
s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev (EU 2019/2088).
Dejavnike na področju ESG in posredne ekonomske dejavnike
celovito prepoznavamo in obvladujemo glede na standarde
GRI (Global Reporting Initiative – Global Standards (GRI
GS)) ter z uresničevanjem globalnih ciljev trajnostnega
razvoja Organizacije združenih narodov (SDG – Sustainable
Development Goals). V naslednji preglednici prikazujemo
ključne dejavnike ESG in medsebojno povezanost z bistvenimi
cilji SDG, kar razširjeno prikazujemo v celotnem poročilu
s prilogami in v nadaljevanju tega poglavja. Letne cilje in
aktivnosti smo opredelili glede na bistvene dolgoročne vidike
naših vplivov in jih v letu 2020 v celoti izpolnili.
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Prikaz ključnih ESG dejavnikov in bistvenih SDG ciljev v Skupini Triglav:22

Okoljski vidik
(E: Environment)

Področje

Aktivnosti

Raba energije in ogljični odtis
Brezpapirno poslovanje
Dejavnosti za čistejše okolje
Okoljska odgovornost
z zavarovalnimi produkti
 Odpadki




















GRI GS 302, 305, 306, G4 FS8

Družbeni vidik
(S: Social)

 Preventivne dejavnosti
za zmanjševanje tveganj
v družbenem okolju
 Odgovornost do strank
 Varnost, zdravje in zadovoljstvo
zaposlenih
 Odgovornost do dobaviteljev in
pogodbenih partnerjev
 Vlaganja v lokalne skupnosti
ter podpora športu, kulturi,
izobraževanju in zdravju
 Raznolikost in enake možnosti

GRI GS 203, 204, 401–405, 413, 414,
417, 418, G4 FS7, FS13, FS14

Vidik vodenja
(G: Governance)

 Stabilno in dobičkonosno
poslovanje
 Visoki standardi korporativnega
upravljanja
 Raznolikost in nagrajevanje
uprave
 Učinkovito upravljanje tveganj
 Aktivna politika odnosov
z investitorji
 Poštene poslovne prakse
 Nediskriminacija in spoštovanje
človekovih pravic pri poslovanju




Bistveni cilji SDG

Zmanjšanje porabe električne energije v Skupini Triglav za 9 %, zmanjšanje ogljičnega odtisa pa za 20 %.
11 % voznega parka Zavarovalnice Triglav so električna vozila. Zaposleni lahko uporabljajo službena kolesa in električne skiroje.
Spodbujanje k zmanjšanju uporabe embalaže in boljšemu ločevanju odpadkov.
Zmanjšanje povprečne dnevne porabe papirja na zaposlenega v Skupini Triglav iz 30,2 v letu 2019 na 21,9 listov na dan v 2020.
Odzivno in poenostavljeno reševanje množičnih škod z mobilnimi aplikacijami in mobilnimi cenilnimi enotami na terenu ob naravnih katastrofah.
Brezplačna mobilna aplikacija Triglav Vreme za vremenska opozorila.
Podpora projektom kot sta City as a Lab, ki gradi na vzpostavitvi in razvoju sodobnih ter hkrati ekoloških oblik mobilnosti ter projekt Trajnostna mobilnost.
Brezpapirno poslovanje v Triglav Labu. Zmanjševanje števila naklad in usmerjanje v digitalne oblike pri pripravi marketinških gradiv (brošure, letaki, mape,
operativne tiskovine itd.).
Izbor in nakup izdelkov iz okolju prijaznih materialov (manj plastične embalaže) pri promocijskih izdelkih ter nakup zaščitnih mask za večkratno uporabo.
Stimulativna premijska politika za manj intenzivno rejo živali, ki je manj obremenjujoča za okolje.
Krepitev digitalne komunikacije s strankami.
Spodbujanje nizkoogljične družbe s ponudbo zavarovalnih rešitev, ki podpirajo obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost (zavarovanje sončnih
elektrarn).
Zmanjševanje onesnaženosti planinskega sveta in ozaveščanje o odgovorni hoji v hribe/gore in ravnanju z odpadki v gorah s projektom Očistimo naše gore.
Spodbujanje planinske paše z zavarovanjem gospodarskih živali med pašo na visokogorskih pašnikih, kar pripomore k ohranjanju gorskih ekosistemov.

 117 prikazovalnikov hitrosti in svetlobnih signalizacijskih sistemov na nevarnih cestnih in železniških odsekih, ki jih je sofinancirala Zavarovalnica Triglav.
 Aplikacija ter simulator vožnje DRAJV za spodbujanje varne vožnje.
 Globalna asistenca za stranke brez prekinitve (24/7), brezplačne mobilne aplikacije za prijavo škode in naročilo asistenčnih storitev. Alternativne prodajne
poti, kot so prodaja zavarovalniških storitev prek bank in lizinških hiš.
 Spodbujanje vlaganja v pokojninske sklade, zdravstvena zavarovanja in zdravstvene sisteme.
 Razvejena prodajna mreža, dostopna tudi v manj poseljenih krajih. Prodajna mesta, opremljena s pripomočki za slabovidne in naglušne, večina prodajnih
mest omogoča tudi samostojen dostop osebam z različnimi oblikami invalidnosti.
 Mikrozdravstveno zavarovanje, ki poenostavi dostop do nasveta zdravnika, ter celovita ponudba zdravstvenih in življenjskih storitev in produktov.
 Izboljšanje indeksa NPS (Net Promoter Score).
 Projekt Mladi upi za podporo mladim talentom.
 Izboljšanje organizacijske klime – indeks ORVI 3,99.
 Projekt motoristi za motoriste – 1.300 motoristov na delavnicah za preprečevanje nesreč v sedmih letih.
 Načrtno izobraževanje zaposlenih. Pridobivanje znanja tudi o informacijski varnosti, varstvu osebnih podatkov ter preprečevanju pranja denarja in
financiranju terorizma s spletnimi izobraževanji.
 Delež žensk med zaposlenimi v Skupini je 53,5 %. Enako nagrajevanje zaposlenih za enako delo ne glede na spol.
 Polni certifikat Družini prijazno podjetje v Zavarovalnici Triglav.
 Aktivno prepoznavanje, zmanjševanje in obvladovanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu. Vzpostavljen program za ozaveščanje zaposlenih
o zdravem življenjskem slogu in omogočeni preventivni zdravstveni pregledi.
 Sodelovanje z lokalnimi dobavitelji v regiji Adria.
 Širok spekter zavarovalnih produktov za mikro-, mala in srednje velika podjetja.
 Stimulativna premijska politika za mlade prevzemnike kmetij, ki prispeva k pomladitvi nosilcev kmetijskega gospodarstva, ohranitvi poseljenosti in večji
obdelanosti podeželja.
 Širši populaciji kmetovalcev dostopna ponudba kmetijskih zavarovanj z občinskim in državnim sofinanciranjem dela premije.
 Razvojna partnerstva z zagonskim okoljem in podjetniki.
 Povečevanje stopnje zavarovanosti na razvijajočih se zavarovalniških trgih v regiji Adria.
Sistem in politika upravljanja Zavarovalnice Triglav ter Politika upravljanja odvisnih družb v Skupini Triglav.
Politika raznolikosti, ki pri sestavi Uprave zagotavlja, poleg ustreznih kvalifikacij, izkušenj in znanja, tudi zastopanost obeh spolov in starostnih skupin.
Kodeks korporativnega upravljanja s kapitalsko naložbo države.
Dosledno izvajanje Protikorupcijske politike in Kodeksa Skupine Triglav za uresničevanje načel poštenega in etičnega ravnanja, preprečevanje koruptivnih
dejanj, obvladovanje nasprotij interesov, obvladovanje zavarovalniških prevar, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, varstvo potrošnikov
in konkurence.
 Transparentno, aktivno, enakovredno in odprto sodelovanje z vlagatelji na organiziranih dogodkih za institucionalne vlagatelje v Evropi in ZDA, srečanjih,
s konferenčnimi klici in drugimi stiki.





GRI GS 201, 202, 205, 206, 406, 412, 419

22

GRI GS 102-47
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Zaveze zunanjim pobudam23 in članstvo v združenjih24
Priznanja in nagrade v letu 2020
V Skupini Triglav prostovoljno sodelujemo v pobudah, ki spodbujajo etično ravnanje ter okoljsko, družbeno in ekonomsko
vzdržno poslovanje. Temeljni standard strokovnega ravnanja v Zavarovalnici Triglav uresničujemo v okviru Zavarovalnega
kodeksa Slovenskega zavarovalnega združenja, prav tako pa uresničujemo priporočila Zveze potrošnikov Slovenije za izboljšanje
finančne pismenosti.
Zavarovalnica aktivno sodeluje v Evropskem inštitutu za skladnost in etiko poslovanja (EISEP) in Komisiji za korporativno etiko
in transparentnost Ameriške gospodarske zbornice. Smo eden prvih slovenskih podpisnikov Deklaracije o poštenem poslovanju,
s čimer smo se zavezali k izvajanju programov poštenih poslovnih praks ter ozaveščanju o njih. Smo člani organizacije Transparency
International Slovenija in podpisniki Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju (več v točki 12.5 Prakse poštenega
ravnanja). Družbe v Skupini zaveze matične družbe vključujejo v svoje poslovanje ali neposredno pristopajo k vsebinsko podobnim
zavezam in pobudam.
Zavarovalnica je včlanjena v številna združenja v Sloveniji. Aktivno sodelujemo v Slovenskem zavarovalnem združenju in odborih
v njegovi sestavi, Gospodarski zbornici Slovenije ter drugih lokalnih in interesnih zbornicah, združenju AmCham Slovenija in
njegovih komisijah. Predstavniki Zavarovalnice so prav tako člani več mednarodnih sektorskih in strokovnih združenj, ki delujejo
zlasti na področju financ, aktuarstva in skladnosti poslovanja (Združenje nadzornikov Slovenije, Združenje managerjev Slovenije,
Združenje delodajalcev Slovenije, Evropski inštitut za skladnost in etiko, Slovensko aktuarsko društvo, Združenje notranjih revizorjev
IIA – Slovenski Inštitut). Odvisne družbe so članice sektorskih in poslovnih združenj v posameznih državah, kjer delujejo.

 Trusted Brand 2020: Zavarovalnica Triglav je štirinajstič zapored najbolj
zaupanja vredna blagovna znamka v kategoriji zavarovalnic.
 Slovenski oglaševalski festival (SOF): Triglav Lab je prejel srebrno
nagrado v skupini Oznamčene vsebine – doživetja.
 WEBSI 2020: Zavarovalnica Triglav je dosegla 1. mesto v kategoriji
Digitalna orodja za spletno poslovalnico i.triglav, 2. mesto za sklepalne
aplikacije v kategoriji Spletne trgovine, 2. mesto za projekt Vozim se –
Ponovno na izpitno vožnjo v kategoriji Vsebinski marketing in 3. mesto
za prenovljeno spletno stran triglav.si v kategorijah Finančni sektor in
Spletna mesta.
 ARC Awards: Zavarovalnica Triglav je prejela zlato priznanje za
oblikovno podajanje vsebin, srebrno za fotografsko zgodbo in bronasto
za interaktivnost spletne izvedbe Letnega poročila Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav za leto 2019.
 Najboljše letno poročilo: časnik Finance je v sodelovanju z Akademijo
Finance Zavarovalnico Triglav odlikoval z glavno nagrado za najboljše
letno poročilo med finančnimi ustanovami ter nagradama za najboljše
letno poročilo v kategoriji Analiza poslovanja in načrti ter Komuniciranje.
 IADA Awards: žirija IADA Awards je Zavarovalnici Triglav podelila
dve zlati priznanji za integrirano Letno poročilo Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav za leto 2019.
 Zlato pero (Gold Quill): Zavarovalnica Triglav je prejela priznanje za
komunikacijsko odličnost v kategoriji Publikacije za digitalno izdajo
letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2018.

Projekt Vozim se –
Ponovno na izpitno
vožnjo je prejel
2. nagrado na
tekmovanju Websi
2020 v kategoriji
Vsebinski marketing.

23

GRI GS 102-12 | 24 GRI GS 102-13
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12.2 Ključni deležniki25

Prikaz pomembnosti vsebin za deležnike in Skupino Triglav
Visoka
pomembnost

Naši ključni deležniki so: stranke oz. zavarovanci, zaposleni, delničarji oz.
vlagatelji, državni in nadzorni organi, lokalne skupnosti, dobavitelji ter
mediji. Posamezne deležniške skupine vključujemo proaktivno in tako
krepimo medsebojno zaupanje in razumevanje.

Srednja pomembnost
Nizka pomembnost

Njihove potrebe in interese spremljamo z analizo deležnikov ter analizo
bistvenosti vsebin zanje. Zadnjo smo opravili v letu 2019, ko smo rezultate
iz kvantitativnih raziskav preverjali s fokusnimi skupinami z zaposlenimi in
s poglobljenimi intervjuji s strankami. Interese vlagateljev oz. delničarjev redno
spremljamo z analizo podatkov, zajetih pri osebnih stikih, in njihovih vprašanj
ter izkazanih interesov na investitorskih konferencah in skupščini delničarjev.

Visoka

1

15

2

4
5

17
22

Osredotočenost na stranko

7

11. Razumevanje potreb strank
12. Jasni pogoji poslovanja
13. Strankam prilagojena ponudba
zavarovanj – skozi ves življenjski cikel
14. Hitro reševanje škod
15. Nadpovprečna kakovost storitev in
produktov
16. Novi digitalni načini poslovanja
17. Inovativni pristopi k strankam

9

25
10

Poglobljene informacije o poslovanju in
položaju Skupine Triglav
2. Jasna strategija Skupine Triglav
3. Izvedene aktivnosti rasti in razvoja
4. Vsebina dividendne politike in njeno
izvajanje
5. Stanje trgov in obeti
6. Dosežena kapitalska ustreznost
Skupine Triglav
7. Celovito upravljanje vseh tveganj
8. Korporativno upravljanje in trajnostno
poslovanje
9. Doseganje ciljne bonitetne ocene
10. Učinkovita organiziranost in notranji
procesi v Skupini Triglav

6

8
24

Srednja

Ugotovitve, zbrane z opisanimi dejavnostmi, smo tudi tokrat poskušali
v največji možni meri upoštevati pri poslovanju ter razvoju produktov in
storitev. Na njihovi osnovi smo posodobili shematski prikaz pomembnosti
vsebin za deležnike in za Skupino Triglav (v nadaljevanju).

21

16

3

Pomembnost za deležnike

Interese ključnih deležnikov ugotavljamo z rednim spremljanjem spleta
medsebojnih odnosov na strateški in operativni ravni. Pri tem merimo ugled
in zadovoljstvo, NPS (Net Promoter Score), izvajamo zahteve in priporočila
regulatorjev, analitično spremljamo pritožbe in pohvale, vsakodnevne stike
z vlagatelji in strankami, komuniciramo in smo v rednih stikih z mediji itd.
V letu 2020 smo veliko komunikacijskih naporov namenili prepoznavanju
potreb, težav in rešitev pri poslovanju s strankami na daljavo, saj se je
poslovanje zaradi zaščitnih ukrepov ob pandemiji covid-19 preselilo na
digitalne kanale. Več o tem v točki 12.5.

19

14

1.

18

12
20 23

Dolgoročna stabilnost poslovanja

11

13

Kultura odprtosti in družbena
odgovornost
18. Zavzeti in visokostrokovni zaposleni
19. Ozaveščanje uporabnikov o tveganem
ravnanju
20. Pomoč ob naravnih nesrečah
21. Finančna pismenost
22. Preventivno delovanje za večanje
prometne varnosti
23. Okoljsko odgovorno ravnanje in
poslovanje
24. Poštene poslovne prakse
25. Močna partnerstva v lokalnem,
gospodarskem in družbenem okolju

Srednja
25

GRI GS 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

Visoka

Pomembnost za poslovanje Skupine Triglav
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Izpostavljene teme in načini vključevanja deležnikov
Deležniki

Ključne teme/interes

Oblika vključevanja

Rezultati vključevanja

Stranke/zavarovanci














Razumevanje potreb strank
Hitro reševanje škod
Inovativnost zavarovalno-finančnih produktov in storitev
Strankam prilagojena ponudba zavarovanj – skozi ves življenjski cikel
Dobičkonosnost in ekonomska stabilnost zavarovalnice
Jasni pogoji poslovanja
Kakovostni zavarovalni in finančni produkti in storitve
Kakovostne in široke asistenčne storitve
Družbeno in okoljsko odgovorno delovanje podjetja
Finančna pismenost
Novi digitalni načini poslovanja ter enostavna spletna predstavitev ponudbe
Ozaveščanje uporabnikov o tveganem ravnanju

 Osebni stiki z zavarovalniškimi strokovnjaki,
upravljavci premoženja
 Zaznavanje pritožb in pohval ter odzivanje nanje
 Elektronska pošta
 Telefonski pogovori
 Mnenjske ankete in raziskave
 Spletna mesta, blogi in e-novičniki
 Družbena omrežja
 Mobilne aplikacije
 Trženjsko komuniciranje






Zaposleni












Notranja kultura sodelovanja
Nagrajevanje uspešnosti
Osebni in poklicni razvoj
Sistem napredovanja
Obveščenost o pomembnih mejnikih in spremembah v podjetju
Poslovna strategija
Razmerje med zasebnim in poklicnim življenjem
Izobraževanje in dodatno usposabljanje
Varnost in zdravje na delovnem mestu
Pripadnost zaposlenih

 Sodelovanje pri upravljanju (svet delavcev, sindikati,
predstavniki zaposlenih v nadzornih svetih)
 Karierno-razvojni in izobraževalni sistem
 Merjenje organizacijske vitalnosti
 Mnenjske ankete in raziskave
 Program Triglav.smo
 Interni tiskani in spletni mediji
 Interne prireditve, strokovno-izobraževalni in
športno-rekreacijski dogodki
 Osebni stiki
 Elektronska pošta
 Telefonski pogovori

 3,99 indeks ORVI – izboljšanje za 0,12 odstotka
 23 % zaposlenih v planinskem in športnem društvu Skupine Triglav
 Dodatno pokojninsko zavarovanje za 59 % zaposlenih v Skupini in 96 %
v Zavarovalnici Triglav
 Kolektivno zavarovanje Celostna zdravstvena oskrba (CZO),
v katero je vključenih 73 odstotkov zaposlenih v Skupini Triglav in
83 odstotkov v matični družbi
 40 ur izobraževanj na zaposlenega v Zavarovalnici Triglav

Delničarji/vlagatelji












Jasna poslovna strategija
Poglobljene informacije o poslovanju, položaju in načrtih Skupine
Finančna učinkovitost, kapitalska ustreznost
Izvedene aktivnosti rasti in razvoja
Dividendna politika in donosi
Stanje trgov in obeti
Celovito upravljanje vseh tveganj
Korporativno upravljanje in trajnostno poslovanje
Doseganje ciljne bonitetne ocene
Učinkovita organiziranost in notranji procesi v Skupini








Seje Skupščine delničarjev
Seje Nadzornega sveta in njegovih komisij
Objave na SEOnetu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev
Korporativno spletno mesto
Predstavitve za vlagatelje
Investitorske konference, posamični sestanki, konferenčni
klici
 Elektronska pošta
 Mnenjske ankete in raziskave







Državni in nadzorni organi








Zagotavljanje kapitalske ustreznosti
Varnost zavarovancev oziroma uporabnikov zavarovalnih storitev
Učinkovit sistem upravljanja tveganj
Skladnost poslovanja ter zavarovalnih in finančnih storitev in produktov
Izpolnjevanje vseh obveznosti javne družbe
Odgovorno in trajnostno naravnano poslovanje

 Poročanje regulatorjem (Agenciji za zavarovalni nadzor,
Agenciji za trg vrednostnih papirjev)
 Redni pregledi inšpekcijskih organov in organov nadzora
 Revizije pooblaščenih revizorjev

 8 inšpekcijskih nadzorov s področja varovanja osebnih podatkov
v Skupini Triglav
 1.331 obravnavanih sumov zavarovalniških prevar, v 763 primerih smo
jih potrdili (13 % več kot v letu 2019)

Dobavitelji








Dolgoročno sodelovanje
Zanesljivost in pravočasnost plačil
Nadgradnja obstoječega sodelovanja
Dobavni roki, cene storitev in blaga
Dobava okolju prijaznejših materialov
Brezpapirno poslovanje






Lokalne in širše skupnosti











Prometna varnost
Požarna varnost
Varovanje in skrb za zdravje
Soustvarjanje projektov na področju kulture, športa, preventivnega delovanja,
zdravstva, umetnosti, dobrodelnosti
Infrastrukturna vlaganja
Dostopnost do storitev za osebe z različnimi vrstami invalidnosti
Zavarovalniška in finančna pismenost
Poštene poslovne prakse
Pomoč ob naravnih nesrečah

 Partnerstva z neprofitnimi organizacijami in
vzgojno-izobraževalnimi ustanovami ter izvedba
skupnih projektov
 Skupni projekti z lokalnimi skupnostmi, zlasti na področju
prometne varnosti
 Sistem dodeljevanja sredstev za sponzorstva in donacije
 Neposredni stiki z lokalnimi odločevalci
 Elektronska pošta
 Telefonski pogovori







Pregledne informacije o poslovanju, dogodkih in spremembah v Skupini Triglav
Informacije o zavarovalnih in finančnih produktih in storitvah
Sodelovanje z lokalnimi in širšimi skupnostmi
Razvoj in splošne teme o zavarovalništvu
Strokovne zavarovalniške in finančne vsebine








Mediji






Razpisi in natečaji
Delovni sestanki
Elektronska pošta in elektronsko poslovanje
Telefonski pogovori

Sporočila in izjave za javnost
Srečanja s predstavniki medijev
Odgovori in pojasnila
Elektronska pošta
Telefonski pogovori
Spletna mesta

417.032 telefonskih pogovorov v klicnih centrih Zavarovalnice Triglav
178.651 odgovorjenih elektronskih sporočil v Zavarovalnici Triglav
Več kot 22 tisoč naročnikov na e-novice Vozim se in Vse bo v redu
Več kot 137 tisoč rednih uporabnikov portala Vse bo v redu in
več kot 15 tisoč rednih uporabnikov portala Vozim se
39.000 uporabnikov spletne poslovalnice i.triglav
Izboljšanje zadovoljstva strank v vseh družbah Skupine, izboljšanje
indeksa NPS Zavarovalnice Triglav za 10,7 indeksnih točk
295.791 obravnavanih škodnih spisov v Zavarovalnici Triglav, od tega
250.529 na novo registriranih v 2020
2.941 pritožb in 50 pohval v Zavarovalnici Triglav. Delež pritožb
(glede na število obravnavanih škodnih spisov) je znašal 0,99 %.26

12.982 delničarjev
83,06 % vseh glasovalnih pravic na redni letni skupščini delničarjev
8 organiziranih dogodkov za vlagatelje
29 objav nadzorovanih informacij (v slovenskem in angleškem jeziku)
Dostopen finančni koledar in koledar dogodkov za vlagatelje

 311 izpolnjenih obrazcev Presoja ustreznosti dobaviteljev in Trajnostno
poslovanje podjetij, s katerimi so dobavitelji potrdili, da spoštujejo
pravice zaposlenih, človekove pravice ter okoljsko zakonodajo

 117 prikazovalnikov hitrosti in svetlobnih signalizacijskih sistemov
na nevarnih cestnih in železniških odsekih, ki jih je sofinancirala
Zavarovalnica Triglav
 Podpora 101 mlademu talentu v osmih sezonah projekta Mladi upi,
ki smo jim namenili 401.000 evrov
 1.300 motoristov na delavnicah varne vožnje
 80 dogodkov, izobraževanj, delavnic, seminarjev in snemanj,
namenjenih zavarovalniškemu opismenjevanju, ozaveščanju
o nevarnostih, predstavitvi produktov in storitev, ki se jih je fizično ali
digitalno udeležilo več kot 2000 udeležencev
 17 sponzoriranih vrhunskih športnikov v Sloveniji
 3,3 milijona evrov za preventivne dejavnosti, 3,8 milijona evrov
za sponzorstva in 666.000 evrov za donacije
 150 samodejnih protipožarnih ampul predanih 52 planinskim domovom
 69 sporočil za javnost v Zavarovalnici Triglav
 194 odgovorov na zbirna novinarska vprašanja v Zavarovalnici Triglav
 5.942 objav, povezanih z bistvenimi tematikami o Skupini Triglav,
v medijih

26

SASB: FN-IN-270a.2
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12.3 Ekonomski vidiki27

Preventivna vlaganja28

Ekonomsko uspešnost kot predpogoj za vzdržno dolgoročno poslovanje opredeljujemo s strateškimi cilji
na vseh ravneh, pogoj za njeno doseganje pa je učinkovito upravljanje tveganj, ki jih razumemo celovito
in obsegajo tudi nefinančna tveganja. O ekonomski uspešnosti poročamo na več mestih v letnem
poročilu, kar je razvidno iz sprotnih opomb in kazala GRI GS.

Z vlaganji v preventivne programe, ki so
pomemben ekonomski in družbeni vpliv
zavarovalniške panoge, zmanjšujemo tveganja,
predpisuje pa jih tudi zakonodaja. Njihovo
vsebino opisujemo v poglavju 12.4 Družbeni
vidiki. Obseg preventivnih vlaganj smo v letu
povečanih tveganj občutno okrepili tako na ravni
matične družbe kot Skupine.

Distribuirana ekonomska vrednost Skupine Triglav, ki prikazuje obseg ustvarjenih sredstev, razdeljenih
med deležnike, je v letu 2020 dosegla 1.179,2 milijona evrov in je bila nižja zaradi neizplačila dividend
delničarjem. Njena vrednostna sestava in sestava po deležih je razvidna v spodnji preglednici.

Obseg preventivnih vlaganj Skupine Triglav in
Zavarovalnice Triglav v milijonih EUR
Skupina Triglav

3,4
2,8

1,8
1,5

2019

2018

Indeks
2020/2019

2019/2018

Ustvarjena ekonomska vrednost

1.274,9

1.292,4

1.107,7

99

117

Distribuirana ekonomska vrednost

1.179,2

1.245,6

1.069,3

95

116

814,3

838,4

636,9

97

132

36,7

21,9

64,9

167

34

- Čisti odhodki za škode in drugi zavarovalni odhodki
- Odhodki od finančnih sredstev
- Drugi odhodki
- Operativni stroški poslovanja
- Izplačila dividend
- Odhodek za davek (davek od dobička)
- Naložbe v družbeno skupnost
(preventiva, donacije, sponzorstva)
- Plačila, nadomestila in bonitete zaposlenim
Zadržana ekonomska vrednost

2,4

2,2

Distribuirana ekonomska vrednost Skupine Triglav v milijonih EUR
2020

Zavarovalnica Triglav

22,9

23,5

17,4

97

135

119,5

120,2

118,4

99

102

0,0

56,8

56,8

0

100

17,2

17,1

16,6

101

103

7,8

7,4

6,3

105

117

160,7

160,3

152,1

100

105

95,7

46,8

38,3

204

122

2018

2020

Sponzorstva in donacije29
Razmere, povezane s pandemijo covid-19, in odpovedi nekaterih dogodkov se kažejo tudi v premiku
sestave sredstev, namenjenih za sponzorstva in donacije. Delež sponzorstev je upadel (indeks 88), delež
donacij pa se je povečal za 25 odstotkov. Večino donacij v Skupini Triglav smo namenili v zdravstvene in
humanitarne namene.
Vrednost sponzorstev v Skupini Triglav in
Zavarovalnici Triglav v milijonih EUR
Skupina Triglav

Skupina Triglav ima vodilni položaj med zavarovalno-finančnimi skupinami v regiji Adria. Tržni položaj
na posameznih trgih predstavljamo v poglavjih 2.7.2 Zavarovalništvo in 7.4 Poslovanje Skupine Triglav v
regiji Adria.

Vrednost donacij v Skupini Triglav in
Zavarovalnici Triglav v tisoč EUR

Zavarovalnica Triglav

Skupina Triglav

Zavarovalnica Triglav

666,0

4,3
3,8

3,6

Posredni ekonomski vplivi v Skupini Triglav zajemajo predvsem preventivna vlaganja, sponzorstva in
donacije ter vlaganja v infrastrukturo na nacionalni in lokalni ravni. Njihovo vsebino opredeljujemo na
podlagi:

2019

532,2

512,2
2,7

2,8
2,4

 sponzorskih in donatorskih partnerstev ter sodelovanj pri preventivnih vlaganjih,

193,6

173,3

185,8

 potreb, ki jih v lokalnih okoljih zaznajo naše družbe in poslovne enote,
 neposrednih stikov z lokalnimi skupnostmi,
 analiz poslovanja, zlasti tveganj in škodnega dogajanja, javno objavljenih podatkov specializiranih
organizacij in ustanov,

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 tržnih in javnomnenjskih raziskav.
27

GRI GS 103-1, 103-2, 103-3 | 28 GRI GS 201-1 | 29 GRI GS 201-1
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Prenovljeni park
Stanka Bloudka,
Foto: Damijan Bogataj,
Idrijske novice

Vlaganja v infrastrukturo

Nabavna praksa30

Lokalno usmerjena nabava31

V okviru dolgoročne akcije Otroci Triglava
smo prenovili igrala v parku Stanka Bloudka
v Idriji. V devetih letih smo za kakovostno
preživljanje prostega časa otrok, mladostnikov
in družin obnovili 27 igrišč ter odprli še več kot
20 novih igrišč.

V Zavarovalnici Triglav smo v nabavnem procesu
v letu 2020 prešli na nadgrajeno standardizirano
programsko rešitev pri nabavi, ki je podprta
z analitskim modulom in modulom za celovitejše
obvladovanje procesa upravljanja pogodb. Orodje
povečuje transparentnost poslovanja in vodenje
nabavnih postopkov, obenem pa so se zmanjšala
operativna tveganja, povezana z nespoštovanjem
dobrih poslovnih praks.

Družbe Skupine izvedejo večino nabav na
lokalnih trgih poslovanja. Kjer je bilo možno in
smiselno, smo nekatere istovrstne materiale,
surovine in storitve nabavili centralizirano in
dosegli ugodnejše nakupne pogoje. V družbah
Skupine smo uspešno uveljavljali minimalne
standarde za izvajanje nabavnega procesa na
ravni Skupine Triglav.

V Srbiji smo z enakim namenom ponovno
namenili sredstva za postavitev košarkarskih
igrišč, in sicer v občinah Bač, Medvedja, Kruševac
in Pančevo.

V nabavnih postopkih, ki vključujejo Službo za
strateško nabavo, lahko sodelujejo le dobavitelji,
uvrščeni na seznam potencialnih dobaviteljev
Zavarovalnice. Oblikujemo ga po presoji
ustreznosti dobaviteljev, in sicer na podlagi
ocenjenih tveganj. Ob registraciji v Nabavni
portal Zavarovalnice morajo vsi dobavitelji
izvesti presoji ustreznost dobavitelja in trajnost
poslovanja, kar ponovijo po enem letu. Presoja
ustreznosti dobavitelja je namenjena oceni
tveganj koruptivnih ravnanj, nasprotij interesov
in politične izpostavljenosti, s presojo trajnostni
poslovanja pa dobavitelji izkažejo spoštovanje
človekovih pravic, zagotavljanje varnega in
zdravega delovnega okolja zaposlenim in
delavcem, ki delajo zanje po drugih oblikah
zaposlovanja (najmanj v skladu z veljavno
zakonodajo), spoštovanje slovenske zakonodaje
in mednarodnih pravnih aktov s področja
človekovih pravic ter uresničevanje zahtev
okoljske zakonodaje.
V letu 2020 smo na seznam potencialnih
dobaviteljev uvrstili 311 dobaviteljev, ki smo
jih presodili z vidika kazalnikov GRI (vidiki E in
G). Tako lahko enostavno in ažurno spremljamo
ter upravljamo podatkovno zbirko potencialnih
dobaviteljev, hkrati pa nam to omogoča
enostavnejšo presojo z vidika tveganja za ugled
Zavarovalnice ter trajnostnega poslovanja.
30

V Zavarovalnici Triglav obravnavamo slovenski
trg kot lokalni in na njem opravimo večino nabav,
delež dobaviteljev izven lokalnega trga je tako
manjši od 10 odstotkov. Redno spremljamo
širša tržna gibanja v ključnih nabavnih skupinah
kot so informatika, upravljanje nepremičnin,
splošna nabava, intelektualne storitve, trženje,
delovnopravne in splošne zadeve, ipd. Ponudbe
izven lokalnega trga iščemo le tedaj, ko je to
ekonomsko smotrno ali pa na trgu ni dobavitelja
za blago ali storitev, po kateri povprašujemo.
Varstvo konkurence na trgu32
Pri poslovanju, razvoju produktov in trženju
sledimo pravilom varstva potrošnikov in
konkurence, dobrim poslovnim običajem in
spoštujemo varovane interese konkurentov.
V postopkih izbire dobaviteljev se zavzemamo za
transparentnost postopkov in njihovo skladnost
s pravili lojalne konkurence. Zavračamo vsakršne
dogovore s konkurenti, ki bi lahko vodili do
omejevalnih ravnanj, in pazimo, da v komunikaciji
z njimi z ničimer ne sporočamo svojih tržnih
namenov ali preferenc. Informacije o konkurenci
zbiramo izključno na zakonite načine. O tržnem
komuniciranju poročamo v točki 12.5. Kot družba
s prevladujočim položajem na posameznih
upoštevnih trgih skrbimo za to, da svoje moči
ne zlorabimo. Nismo seznanjeni, da bi pred
Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo

GRI GS 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 414-1 | 31 GRI GS 103-1, 103-2, 103-3, GS 204-1 | 32 GRI GS 103-1, 103-2, 103-3, 206-1
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konkurence oz. pristojnim nadzornim organom
v drugih državah, kjer poslujejo družbe Skupine,
potekali pravni postopki zaradi kršitve zakonodaje
s področja varstva konkurence.
Nagrajevanje družb za zavarovalno zastopanje in
prodajnikov v družbah
Skupina Triglav sodeluje z več kot 1.400
pogodbenimi partnerji.33 Pred sklenitvijo pogodbe
z novim zunanjim pogodbenim partnerjem
opravimo standardizirani sprejemni postopek,
poslovne rezultate obstoječih partnerjev pa
spremljamo tekoče in sprejemamo ukrepe za
nadgradnjo sodelovanja in izboljšanje prodaje.
Zavarovalnica Triglav je ob koncu leta
sodelovala s 457 pogodbenimi partnerji
z licenco za zavarovalno zastopanje (tehnični
pregledi, prodajalci vozil, lizinške hiše, banke,
turistične agencije, agencije za življenjska in
premoženjska zavarovanja). Agencije za sklepanje
premoženjskih zavarovanj razvrščamo po merilih
ekskluzivnosti, višini zbrane plačane premije,
velikosti območja delovanja, obsegu zavarovalnih
produktov ter doseganju načrtovanih obveznosti.
Pri dodatnem nagrajevanju upoštevamo
izpolnitev mesečnih načrtov ter obnovljivost in
prirast zavarovanj. Na višino provizije pogodbenih
partnerjev, ki tržijo življenjska zavarovanja,
vplivajo ekskluzivnost, vrednost portfelja, indeks
ohranjanja zvestobe zavarovancev ter uspešnosti
negovanja portfelja. Pogodbene partnerje
dodatno nagrajujemo za preseganje načrtovane
letne prodaje premoženjskih in življenjskih
zavarovanj (t. i. »volume bonus«). V letu 2020
smo izvedli tudi tri akcije za enkratno dodatno
nagrajevanje pogodbenih partnerjev.
Pri sklepanju novih pogodb z agencijami dajemo
prednost ekskluzivni prodaji, saj lahko tako
distributerji zavarovanj zavarovancem ponudijo

celovito paleto produktov družb Skupine. V letu
2020 smo za distributerje zavarovanj pogodbenih
partnerjev izvedli e-izobraževanja in jim tako
omogočili dostop do novih znanj in potrdil
skladno s sklepom AZN.
Naše družbe zunaj Slovenije sodelujejo z več kot
950 pogodbenimi partnerji (agencije, tehnični
pregledi, lizinške hiše, prodajalci vozil ter
banke). V letu 2020 smo nadaljevali širjenje
partnerskih povezav, predvsem z bankami in
trgovci z avtomobili. Nova bančna partnerstva
imamo tako v Črni gori, na Hrvaškem, v Severni
Makedoniji ter v Bosni in Hercegovini. Število
agencij in posrednikov smo povečali predvsem
v Srbiji in na Hrvaškem. Veliko pozornosti smo
zaradi razmer pandemije covid-19 namenili
razvoju prodaje fizičnim osebam ter z dodatnimi
spodbudami in dopolnitvami prilagodili
nagrajevalne sheme. Omogočili smo nekaj
dodatnih alternativnih prodajnih poti.
Pri nagrajevanju uporabljamo linearne sheme,
ki jih nadgrajujemo z nagradnimi provizijami
glede na obseg posla, finančno disciplino in
škodni rezultat. Premijske stopnje so univerzalne
(ne glede na to, ali je zavarovanje novo ali
obnovljeno), ekskluzivna partnerstva pa so
dodatno nagrajena z ugodnostmi.
Subvencije in oblike državne pomoči34
V letu 2020 je Skupina Triglav prejela 3,0
milijona evrov, od tega Zavarovalnica Triglav
2,1 milijona evrov subvencij in različnih oblik
državne pomoči. Največji, 78,5-odstotni delež
subvencij v Skupini predstavljajo povračila
stroškov dela, ki se refundirajo v breme države.
Podpore, ki se nanašajo na pomoč posamezne
države za zajezitev epidemije covid-19, so
predstavljale 12,6-odstotni delež. Spodbude za
zaposlovanje določenih kategorij delavcev, ki
33

GRI GS 102-10 | 34 GRI GS 201-4

zajemajo pomoč države v primeru zaposlovanja
določenih kategorij delavcev, so predstavljale
7,0-odstotni delež, sredstva, pridobljena na
javnih razpisih, pa 1,8-odstotni delež. Večina
sredstev, pridobljenih na javnih razpisih, je bila
namenjena za nakup vozil na električni pogon.
Podrobneje o subvencijah poročamo v točki 5.4
računovodskega poročila.
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12.4 Družbeni vidiki
12.4.1 Odgovoren odnos do zaposlenih35
Politika upravljanja človeških virov Skupine Triglav
nas usmerja v oblikovanje spodbudnega, razvojno
usmerjenega okolja z zavzetimi, zdravimi in
zadovoljnimi zaposlenimi. Tako lahko Skupina
Triglav dosega visoko zastavljene strateške in
poslovne cilje. Ob razvoju in skrbi za zaposlene
se posvečamo premišljeni izbiri novih sodelavcev
in njihovemu uvajanju v delo. Zaposlenim
omogočamo osebno rast, razvoj in karierno
napredovanje. Cenimo nova znanja in digitalne
talente, sodelovanje, spodbujamo inovativnost,
multikulturnost ter prenašanje izkušenj in znanj
z medgeneracijskim sodelovanjem.
Strateške smernice upravljanja človeških virov in
zaposlitvena politika
 Vzpostavljamo enotno organizacijsko
kulturo Skupine Triglav, ki podpira doseganje
strateških ciljev z uveljavljanjem korporativnih
vrednot, pravil, načinov izvajanja procesov,
vedenj ter načinov delovanja zaposlenih.
Enotna organizacijska kultura temelji na
konstruktivnem vedenju, timskem delu,
samoiniciativnosti, sprejemanju odgovornosti
in sodelovanju. Z želeno organizacijsko
kulturo ter zavzetimi, zdravimi in zadovoljnimi
zaposlenimi gradimo ugled blagovne znamke
delodajalca.
 Usmerjeni smo v poenotenje procesov
ravnanja z zaposlenimi v Skupini
z uveljavljanjem minimalnih standardov in
s prenosom dobrih praks.

 Pridobivamo, razvijamo in zadržujemo
najboljše sodelavce ter izboljšujemo izbirne
procese, spodbujamo mobilnost znotraj družb
in v Skupini. Udejanjamo sistem uvajalnega
mentorstva za nove sodelavce in razvojnega
mentorstva za perspektivne kadre ter gradimo
medgeneracijsko sodelovanje.
 Neprestano nadgrajujemo strokovno
znanje na vseh področjih dela ter razvijamo
kompetence, ki so potrebne za uspešno
doseganje posameznikovih ciljev. Sodelavce
stalno usposabljamo na področju digitalnih
tehnologij in prodajnih kompetenc. V letu
2020 smo na ravni Skupine Triglav krepili
krovno kompetenco – odgovornost.
 Ključnim in perspektivnim sodelavcem ter
vsem vodjem namenjamo posebno pozornost.
Oblikovali smo licenčni sistem za vodenje, ki ga
bomo uvedli v letu 2021.

Število zaposlenih v Skupini Triglav na
zadnji dan leta

5.166

2018

5.281

5.316

2019

2020
Slovenija: 50,7 %

Zaposleni po dejavnostih Skupine Triglav na
zadnji dan leta 2020

Srbija: 15,7 %
Bosna in Hercegovina: 10,7 %
Hrvaška: 10,3 %
Črna Gora: 7,3 %

 Kadrovsko-informacijski sistem Zavarovalnice
(Gecko HRM) smo v letu 2020 vpeljali
v slovenskih odvisnih družbah ter ga začeli
uvajati v dveh družbah zunaj Slovenije.

Severna Makedonija: 5,3 %

Gibanje deleža zaposlenih v Skupini Triglav
z najmanj VI. stopnjo izobrazbe po bolonjskih
programih na zadnji dan leta

12.4.1.1 Zaposlovanje in sestava zaposlenih36
V Skupini Triglav je bilo ob koncu leta 5.316
zaposlenih, 35 več kot leto prej. Zaposlovanje
so okrepile predvsem družbe Triglav Osiguranje,
Beograd, Triglav Osiguranje, Zagreb, in Triglav,
Zdravstvena zavarovalnica.
V zavarovalniški dejavnosti deluje 87,2 odstotka
vseh zaposlenih ali 0,2 odstotne točke več
sodelavcev kot leto prej. Za enako vrednost
se je zmanjšal delež zaposlenih v dejavnosti
upravljanja premoženja, ki predstavlja 2,2
odstotka zaposlenih, medtem ko se delež
zaposlenih v drugih dejavnostih ni spremenil.

Zaposleni po trgih Skupine Triglav na
zadnji dan leta 2020

53,7 %

55,2 %

56,5 %

2018

2019

2020

Zavarovalništvo: 87,2 %
Upravljanje premoženja: 2,2 %
Drugo: 10,7 %

V Sloveniji je zaposlenih 50,7 odstotka vseh
sodelavcev v Skupini, kar je 0,5 odstotne točke
več kot leto prej.

35

GRI GS 103-1, 103-2, 103-3 | 36 GRI GS 102-7, 102-8
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Stopnja fluktuacije37 se je znižala tako v Skupini
Triglav kot v Zavarovalnici Triglav. V Skupini je
znašala 11,7 odstotka (2019: 14,4 odstotka),
v Zavarovalnici Triglav pa 3,4 odstotka (2019: 5,4
odstotka). Največ odhodov smo imeli v starostnih
skupinah med 26. in 35. letom ter zaradi
upokojitev v skupini nad 56 let, večino novih
sodelavcev pa smo pridobili v starostni skupini
med 26. in 40. letom.
Povprečna starost zaposlenih v Skupini se je
nekoliko znižala, in sicer na 44,05 leta (2019:
44,06). V matični družbi je znašala 46,33 leta
(2019: 45,89). Povprečna starost članov Uprave
v Zavarovalnici Triglav je 47,67 leta.38 V Sloveniji je
menedžment lokalen, pretežni del menedžmenta
je lokalen tudi na trgih zunaj Slovenije.39
Sestava zaposlenih po spolu je ostala
nespremenjena, delež žensk je tako znašal 53,5
odstotka. V Upravi Zavarovalnice Triglav je ta delež
33,3-odstoten.40 V vseh kategorijah zaposlenih,
dejavnostih in državah, kjer poslujemo, je višina
osnovne plače žensk in moških enaka.41
V Skupini je 90,7 odstotka zaposlenih po
kolektivni pogodbi (2019: 91,1 odstotka),
v Zavarovalnici pa 91,4 odstotka (2019: 92,1
odstotka). Delavci z individualno pogodbo so
predstavljali 9,3 odstotka zaposlenih v Skupini.42
Bonitete so za redno zaposlene s polnim delovnim
časom, začasno zaposlene in zaposlene s krajšim
delovnim časom enake.43

Zaposleni v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav glede na vrsto zaposlitve (krajši, polni delovni čas) na zadnji dan leta44
Skupina Triglav
2020
Vrsta zaposlenih glede na delovni čas

Zavarovalnica Triglav

2019

2018

2020

2019

2018

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Krajši delovni čas

251

4,7

267

5,1

295

5,7

77

3,4

91

4,0

91

Delež (v %)
4,0

Polni delovni čas

5.065

95,3

5.014

94,9

4.871

94,3

2.167

96,6

2.162

96,0

2.199

96,0

Skupaj

5.316

100,0

5.281

100,0

5.166

100,0

2.244

100,0

2.253

100,0

2.290

100,0

Vrsta pogodbe o zaposlitvi
Za določen čas

779

14,7

793

15,0

655

12,7

49

2,2

46

2,0

35

1,5

Za nedoločen čas

4.537

85,3

4.488

85,0

4.511

87,3

2.195

97,8

2.207

98,0

2.255

98,5

Skupaj

5.316

100,0

5.281

100,0

5.166

100,0

2.244

100,0

2.253

100,0

2.290

100,0

Zaposleni v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav glede na starost in glede na spol na zadnji dan leta45
Skupina Triglav
2020
Starostne skupine

Zavarovalnica Triglav

2019

2018

2020

2019

2018

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Od 18 do 19

4

0,1

5

0,1

5

0,1

0

0,0

0

0,0

0

Delež (v %)
0,0

Od 20 do 25

138

2,6

135

2,6

116

2,2

17

0,8

16

0,7

17

0,7

Od 26 do 30

389

7,3

403

7,6

397

7,7

100

4,5

115

5,1

121

5,3

Od 31 do 35

588

11,1

622

11,8

645

12,5

191

8,5

202

9,0

224

9,8

Od 36 do 40

813

15,3

786

14,9

780

15,1

285

12,7

288

12,8

297

13,0

Od 41 do 45

909

17,1

923

17,5

905

17,5

409

18,2

403

17,9

422

18,4

Od 46 do 50

852

16,0

878

16,6

829

16,0

413

18,4

446

19,8

434

19,0

Od 51 do 55

803

15,1

766

14,5

749

14,5

451

20,1

437

19,4

434

19,0

56 in več
Skupaj

820

15,4

763

14,4

740

14,3

378

16,8

346

15,4

341

14,9

5.316

100,0

5.281

100,0

5.166

100,0

2.244

100,0

2.253

100,0

2.290

100,0

Spol
Moški

2.472

46,5

2.456

46,5

2.470

47,8

1.114

49,6

1.116

49,5

1.128

49,3

Ženske

2.844

53,5

2.825

53,5

2.696

52,2

1.130

50,4

1.137

50,5

1.162

50,7

Skupaj

5.316

100,0

5.281

100,0

5.166

100,0

2.244

100,0

2.253

100,0

2.290

100,0

Raznolikost spolov po različnih kategorijah v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav na zadnji dan leta (v %)46
Delež v %
Skupina Triglav

Indeks

2020

2019

2018

2020/2019

2019/2018

Delež žensk med zaposlenimi

53,5

53,5

52,2

100

102

Delež žensk na 1. menedžerski ravni pod Upravo

45,8

46,9

47,2

98

99

Delež žensk na 1. in 2. menedžerski ravni pod Upravo

42,1

43,5

42,2

97

103

Delež žensk na vodstvenih položajih v deležu zaposlenih žensk

73,5

75,2

73,8

98

102

Delež žensk med zaposlenimi

50,4

50,5

50,7

100

99

Delež žensk v Upravi Zavarovalnice Triglav

33,3

33,3

40,0

100

83

0,0

11,1

11,1

0

100

Delež žensk na 1. menedžerski ravni pod Upravo

25,9

32,1

33,3

81

96

Delež žensk na 1. in 2. menedžerski ravni pod Upravo

37,9

36,8

35,7

103

103

Delež žensk na vodstvenih položajih v deležu zaposlenih žensk

74,7

72,4

70,9

103

102

Zavarovalnica Triglav

Delež žensk v Nadzornem svetu Zavarovalnice Triglav

37
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12.4.2 Izobraževanje in razvoj kadrov47
Izobraževanje
Z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih
zagotavljamo znanja za uresničevanje strateških
ciljev Skupine. Kakovostna izobraževanja smo
našim sodelavcem ponudili tudi v razmerah
pandemije covid-19 ter jih od marca zagotovili
v spremenjenih oblikah. Prilagodili smo način
organizacije izobraževanj ter med letom vse
izobraževalne programe prenesli v okolje MS Teams
in druge spletne aplikacije za izvedbo dogodkov.
Največ izobraževanj smo izvedli interno (53
odstotkov v obliki interaktivnih webinarjev ter
32 odstotkov spletno preko portala eCampus in
15 odstotkov v klasični obliki). Prevladovale so
zavarovalniške vsebine, izobraževanja s področja
poslovnega komuniciranja ter različne poslovne,
finančne in pravne teme. Zaradi prehoda na
poslovanje na daljavo smo organizirali več
izobraževanj s področja digitalnih znanj, tečaje
za uporabo različnih aplikacij in orodij (uporaba
MS Teams, e-peresa, digitalnega podpisa) ter
izobraževalne vsebine o pomenu uporabe
družbenih omrežij pri prodaji. Poudarek je
bil tudi na ohranjanju zdravja in stabilnosti
sodelavcev v negotovih razmerah, ki jih je
prinesla pandemija. Za podporo zaposlenim
smo organizirali nove izobraževalne vsebine
o medsebojnih odnosih med samoosamitvijo in
čustveni inteligenci pri kriznem menedžmentu ter
poskrbeli za predavanje za starše in predavanje
o pravilnem gibanju ob delu v pisarni in doma.
Zavarovalni zastopniki so nadaljevali program
Prodajne akademije, njihove vodje pa smo
vključili v Akademijo prodajnega vodenja.
V okviru prenove organizacijske kulture smo
nadaljevali izobraževalne programe za razvoj
vodij z vpeljavo miselnosti odlik (angl. Strengths

Based Leadership). Trem ekipam usposobljenih
coachev se je pridružila nova skupina, ki jo
sestavljajo interni coachi različnih družb
Skupine Triglav. V matični družbi smo v obliki
webinarja organizirali Šolo vodenja za nove
vodje ter oblikovali nove izobraževalne programe
za pomoč pri vodenju »na daljavo« (Vodenje
hibridnih timov, Vodenje ljudi, ki jih ne vidimo,
Makroekonomski pogled na posledice covid-19).
Več kot 1.100 zaposlenim v matični družbi, ki
potrebujejo dovoljenje za opravljanje poslov
zavarovalnega zastopanja (t. i. licenco) smo
zagotovili izobraževalne vsebine, s katerimi
so opravili zahtevani obseg 20 pedagoških ur
izobraževanja. Skladno s priporočilom Agencije
za zavarovalni nadzor smo pri webinarjih uvedli
tudi obvezno zaključno preverjanje znanja
udeležencev izobraževanj.
Daljši izobraževalni programi so bili: izobraževalni
program DIMAQ (angl. Digital marketing
qualification), program usposabljanja internih
coachev (angl. Train the best trainer), delavnici
ResQ in QRadar ter šolanje Guardium, pripravljalni
tečaj za pridobitev dovoljenja za opravljanje
poslov zavarovalnega zastopanja.
Perspektivnim sodelavcem zadnje generacije smo
omogočili udeležbo na izobraževalnem dogodku
Knowledge matters v organizaciji Centra poslovne
odličnosti Ekonomske fakultete. V okviru TIBA
Alumni (Triglav International Business Academy)
smo organizirali izobraževalno srečanje za vse
perspektivne sodelavce z naslovom Staying
in touch when out of reach. Izvedli smo tudi
strokovno prakso za sodelavce odvisnih družb,
ki je potekala že 10. leto zapored. Poimenovali
smo jo Triglav Autumn & Winter School 2020,
povezala pa je 36 udeležencev in 38 mentorjev.
Mentorjem smo oblikovali izobraževalni program
za mentoriranje na daljavo, mentorirance pa

vključili v izobraževanje Kako z razmišljanjem
izven ustaljenih okvirov pridemo do novih rešitev.
Internih izobraževalnih programov so se
udeleževali tudi sodelavci iz odvisnih družb
Skupine Triglav. Skupaj so sodelavci iz naših
odvisnih družb prisostvovali pri 4.613 urah
izobraževanja v organizaciji matične družbe.

Največ so se izobraževali zaposleni v starostni
skupini med 26. in 30. letom, najmanj pa starejši
od 56 let. Moški so se v povprečju izobraževali dve
uri več kot ženske.

V različna spletna izobraževanja smo vključili
tudi zaposlene na pogodbenih prodajnih
mestih. Prevladovale so izobraževalne vsebine
o zavarovalnih produktih in varstvu potrošnika.
Med spletnimi izobraževanji v Skupini so
bila v ospredju strokovna zavarovalniška
izobraževanja in prodajne veščine, varnost in
zdravje pri delu, ob tem pa še priprave na licence.
Na področju informacijske varnosti, varstva
osebnih podatkov in preprečevanja pranja denarja
so se zaposleni v Zavarovalnici Triglav prek portala
eCampus izobraževali skupaj 3.219 pedagoških
ur, kar pomeni 18,1 odstotka trajanja vseh vrst
izobraževanj oz. 52,4 odstotka izvajanja spletnih
izobraževanj v Zavarovalnici.48
Povprečno število ur funkcionalnega izobraževanja
zaposlenih v Zavarovalnici Triglav v letu 2020
glede na spol49

41
39

Moški

Ženske

40

Investicija v izobraževanje je v Skupini
dosegla 1,5 milijona evrov (indeks 69). Nižji
stroški izobraževanja so posledica manjšega
števila zunanjih izobraževanj ter organizacije
v obliki webinarjev, kar je znižalo tudi nekatere
posredne stroške.

Zaposlene vseskozi spodbujamo tudi
k nadaljevanju formalnega izobraževanja.
Študij ob delu smo v celoti ali delno financirali
130 zaposlenim v Skupini. Štipendirali smo
27 študentov in dijakov, obvezno delovno
prakso pa smo, kljub ukrepom zaradi pandemije,
omogočili 36 študentom in dijakom.
Nadaljevali smo sodelovanje s fakultetami ter
se večkrat predstavili študentom in dijakom.
Pripravništvo je pod vodstvom mentorjev
opravljalo 30 mladih sodelavcev.
Ciljno vodenje in razvoj kompetenc50
V sistem ciljnega vodenja je vključenih 70
odstotkov zaposlenih v matični družbi, v različnih
oblikah je uveljavljen tudi v večini drugih družb
v Sloveniji. V odvisnih zavarovalnih družbah zunaj
Slovenije je uvedeno ciljno vodenje za vse, ki
niso nagrajeni na osnovi provizijskega sistema.
S ciljnim vodenjem spremljamo uspešnost
zaposlenih, pridobivamo povratne informacije
in zaposlene motiviramo. Nagrajujemo jih za
doseganje ciljev, zastavljenih na letnem razgovoru
z vodjo (usmerjeni so z vrha navzdol), in jih
spremljajo na trimesečnih pogovorih. Zaposlene
v prodaji zavarovanj nagrajujemo na že opisani
provizijski način.

Skupaj
47
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Model kompetenc je vključen v letne razvojne
razgovore, in sicer z opredelitvijo individualnih
kompetenčnih profilov in razvojnih aktivnosti.
Razvoj kompetenc zaposlenih načrtujemo glede
na opravljanje del in nalog ter glede na trenutne
in predvidene zahteve.
Z orodjem DNLA ocenjujemo kompetence
in razvojni potencial zaposlenih
v nekaterih družbah Skupine. Uporabljamo
ga za usposabljanje vodij v matični družbi,
Pozavarovalnici Triglav Re, Triglav, Zdravstveni
zavarovalnici, ter v zavarovalnicah zunaj
Slovenije. Uporabljamo ga tudi pri zaposlovanju
v Zavarovalnici Triglav, Pozavarovalnici Triglav Re
in Triglav Osiguranju, Beograd.

Skupni Indeks ORVI sestavljajo kazalniki (indeksi)
delovno okolje, sistemi, operativno vodenje,
osebni pogled in zavzetost. Znotraj teh je
razporejenih deset kategorij. Organizacijska
vitalnost se je v Skupini Triglav izboljšala, prav
tako smo izboljšanje izmerili pri vseh indeksih in
kategorijah. Indeks ORVI je tako, na lestvici do 5,
znašal 3,99 (2019: 3,88).

Indeks ORVI

Skladno z direktivo Solventnost II morajo biti
osebe, ki vodijo ali nadzirajo zavarovalnico
oz. opravljajo delo na ključnih funkcijah,
ustrezno strokovno usposobljene in primerne
(dobrega ugleda in integritete). Ocenjevanje
usposobljenosti in primernosti članov Uprav,
Nadzornih svetov in nosilcev ključnih funkcij
v Skupini Triglav poteka na podlagi nacionalne
zakonodaje ter sprejetih internih aktov, kar
predstavljamo tudi v poglavju 5. Izjava o
upravljanju. Ocenjevanje smo ponovno opravili
tudi v vseh zavarovalnih družbah.

Raziskava organizacijske vitalnosti (ORVI) v letu
2020 je v marsičem presegla naša pričakovanja in
pokazala, da se ustrezno odzivamo na spremembe
v okolju. V raziskavo se je vključilo doslej največ
zaposlenih, in sicer 3.870 ali 88,2 odstotka
zaposlenih v 14 družbah Skupine, v katerih
merimo ORVI. Odzivnost je bila za 1,9 odstotne
točke boljša kot leto prej (2019: 86,3 odstotka).

Glede na rezultate merjenja spreminjamo in
izboljšujemo organizacijsko kulturo Skupine
Triglav in dolgoročno organizacijsko vitalnost
Zavarovalnice Triglav. Temeljna ukrepa sta
oblikovanje voditeljske kulture in sistematičen
razvoj vodij v celotni Skupini.

Rezultati organizacijske vitalnosti (ORVI) Skupine Triglav v letu 2020

Ocenjevanje usposobljenosti in primernosti

12.4.2.1 Organizacijska vitalnost (klima)
in organizacijska kultura51

Indeks ORVI matične družbe je višji od indeksa
Skupine. Prvič je presegel vrednost 4,00 in je
znašal 4,03 (2019: 3,92). Izboljšali so se tudi vsi
drugi kazalniki.

Zaposleni v Skupini pozitivno dojemajo svoje
delovno okolje in so zadovoljni s stalnostjo
zaposlitve, delovnim časom, sodelavci in
neposrednim vodjem. Izboljšanje je bilo zaznati
v kategorijah informiranja in sodelovanja ter
odnosov in osebnega razvoja. Izboljšuje se tudi
kategorija nagrajevanja in sistemov napredovanja.

Odzivnost

C: Operativno
vodenje

B: Sistemi

C1: Neposredno
vodenje

4,10

3,65

88,2

4,14

3,99

1,89

0,14

0,12
E1: Prizadevnost
in osebna
aktivacija

4,36

0,06

E2: Energija in
zaupanje
v podjetje

3,94

0,13

D1: Občutek
moči

4,20

0,06

0,15

0,14

C2: Pravičnost
vodij

4,07

B1: Nagrajevanje
in
napredovanje

3,26

B2: Informiranje
in
sodelovanje

4,04

0,14

D2: Zadovoljstvo

4,00

0,13

0,13

A1: Ugled in
naravnanost

4,12

0,12

0,14

A2: Odnosi in
osebni razvoj

3,85

E: Zavzetost

4,15

0,09

D: Osebni
pogled

4,10

0,09

A: Delovno
okolje

3,98

0,13

0,14
51
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12.4.3 Varnost in zdravje pri delu52
V Zavarovalnici Triglav imamo uveden sistem
upravljanja varnosti in zdravja pri delu, ki zajema
več sklopov: zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu na delovnih mestih in prepoznavanje
nevarnosti in škodljivosti, povezanih z delom
in delovnim okoljem. Vključuje njihovo
obvladovanje, obravnavo nezgod pri delu,
nevarnih pojavov in poklicnih bolezni, izvajanje
usposabljanja na področju varovanja zdravja,
zagotavljanje osebne varovalne opreme,
psihosocialno podporo zaposlenim ter promocijo
zdravja na delovnih mestih in številne dejavnosti
v sklopu programa Triglav.smo.
Celovit pristop, ki smo ga
pri zagotavljanju varnih in
zdravih delovnih razmer
vzpostavili v matični družbi,
prenašamo v Skupino Triglav.
To dosegamo z uvajanjem
skupnih minimalnih standardov za zagotavljanje
zdravja in varnosti pri delu ter upoštevanjem
lokalne zakonodaje. Ob tem prepoznavamo,
zmanjšujemo in obvladujemo tveganja, ki izhajajo
iz delovnih nalog in delovnega okolja.
Strokovno področje za varnost in zdravje pri delu
je organizirano v skladu z zakonodajo ter skrbi
za nemoteno zagotavljanje zdravega delovnega
okolja za zaposlene.53
Z Izjavo o varnosti z oceno tveganja imamo za
posamezne skupine delovnih mest ocenjene
nevarnosti in škodljive učinke, ki lahko vplivajo
na zdravje zaposlenih, ter predlagane ukrepe
za njihovo preprečevanje in zmanjševanje. To
je neprekinjen proces, pri katerem opravljamo
redne revizije ocen in dopolnjujemo ukrepe,
v ta proces pa neposredno vključujemo tudi
zaposlene. Pri revizijah ocen zdravstvenih

tveganj sodeluje tudi medicina dela. Skladno
z oceno tveganj zaposlene redno napotujemo
na obdobne zdravniške preglede, vsak na novo
zaposlen pa opravi zakonsko določen zdravniški
pregled pred zaposlitvijo.54
Skrb za varnost in zdravje pri delu s svojimi
zavarovalnimi produkti spodbujamo tudi pri
naših strankah. Pri kolektivnem nezgodnem
zavarovanju tako za veljavnost zavarovanja
postavljamo pogoj, da sklenitelj (delodajalec)
izpolnjuje tudi zahteve s področja varnosti in
zdravja pri delu.55
Udeležba na izobraževanju ter preizkus znanja
o varstvu pred požarom ter varnosti in zdravju
pri delu sta obvezna, zaposleni pa znanja
pridobivajo v e-učilnici. Za ozaveščanje na tem
področju sicer uporabljamo splet komunikacijskih
kanalov družbe. V Zavarovalnici Triglav izvajamo
program promocije zdravja Zavarujmo zdravje
s poudarkom na psihičnem zdravju. Kot dopolnilo
varovanju zdravja so ukrepi polnega certifikata
Družini prijazno podjetje ter dejavnosti v okviru
programa Triglav.smo. Nekaj dobrih praks tega
programa selimo tudi v Skupino Triglav.56
Program promocije zdravja smo letos prilagodili
razmeram, nastalim zaradi epidemije,
z ozaveščanjem zaposlenih o pomenu
upoštevanja priporočil za zajezitev širjenja
okužb, z zagotavljanjem zaščitne opreme in
organizacije dela na daljavo ter z delavnicami
in izobraževanji za zaposlene, kako skrbeti za
duševno zdravje v obdobju epidemije.
V letu 2020 smo nadaljevali štiridnevni
preventivni zdravstveni program Dnevi zdravja,
ki se ga je zaradi epidemije udeležilo manjše
število sodelavcev. Če bodo epidemiološke
razmere dopuščale, bomo program nadaljevali
tudi v letu 2021.

Ob večjem deležu starejših sodelavcev se poglobljeno posvečamo tudi
staranju na delovnem mestu, in sicer zaposlene opozarjamo na pomen
rednega gibanja, zdrave prehrane in opustitve nezdravih navad ter jih
izobražujemo glede drže pri sedenju, sproščanja in obvladovanja stresa.

52

Za ozaveščanje
zaposlenih, v sklopu
programa promocije
zdravja Zavarujmo zdravje,
uporabljamo različne
komunikacijske kanale.
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Zagotavljanje varnega dela v času pandemije
Ob razglasitvi pandemije covid-19 smo se, da bi
obvarovali zdravje zaposlenih in strank, nemudoma
lotili obvladovanja širjenja novega koronavirusa.
V matični družbi je bila ustanovljena krizna skupina,
ki je skrbela za pripravo navodil za delo, organizacijo
dela in ažurne informacije, ki so se prilagajale hitro
spreminjajočim se epidemiološkim razmeram
v državi. Krizna skupina bo delovala ves čas trajanja
pandemije in bo v stalnem stiku z vodstvom in vodji,
dobro prakso vodenja v kriznih razmerah pa smo
prenesli tudi v družbe Skupine.
Za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja
smo uvedli redno testiranje ključnih zaposlenih,
sporočanje o okužbah na številko dežurnega
telefona in v spletni predal, na intranetu pa smo
vsem zaposlenim skozi leto ponujali aktualne
informacije, priporočila ter obrazce. Strokovno
področje varnosti in zdravja pri delu je pokazalo
visoko stopnjo usposobljenosti in zaposlenim ves
čas pandemije zagotavljalo visoko raven varnosti
z ustrezno organizacijo dela in zaščitno opremo.
Posebno skrb smo namenili dobremu vzdušju
v delovnih skupinah, ki so se morale čez noč
prilagoditi delu od doma.
Vsem zaposlenim, ki opravljajo delo od doma,
smo pripravili navodila za ureditev delovnega
prostora na domu. Primernost domačega okolja
za delo smo v sodelovanju z zaposlenimi preverili,
saj nam je pomembno, da ustreza osnovnim
zahtevam za zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu.
Zaposlene, ki so zaradi narave svojega dela le-to
tudi med pandemijo morali opravljati v prostorih
družbe, smo redno obveščali o upoštevanju
potrebnih varnostnih ukrepov. Prav tako smo jim
zagotavljali zadostne količine zaščitnih mask in
razkužil ter na bolj izpostavljenih delovnih mestih
(npr. okenca, namenjena prodaji in prijavi škode,
ter jedilnice) uredili pregrade iz pleksistekla.

Podpora zaposlenim v primeru nasilja na
delovnem mestu57
Za zagotavljanje varnosti imamo, poleg
sodobnega tehničnega varovanja zaposlenih
in prostorov, v katerih poteka naša dejavnost,
urejeno tudi področje predpisov ter navodil za
varno delo. Zaposleni, ki
so v stiku s strankami,
pa so usposobljeni za
Matej Eigner, direktor službe za zavarovalno pravo,
ravnanje v primeru
Zavarovalnica Triglav
nasilja, ropa ali groženj.
»Krizno skupino v ožji in širši zasedbi smo oblikovali
Varstvo pred požarom
zgodaj in jo učinkovito vodili, zato so se informacije
hitro pretakale v vse smeri. Ukrepe smo ob upoštevanju
V Skupini Triglav imamo
lokalnih razmer uveljavljali v vseh družbah, večinoma
na področju varstva pred
pa enotno, tudi ko je šlo za nabavo zaščitne opreme.
požarom za zaposlene
pripravljen Načrt
Pogoji za delo od doma so bili izpolnjeni v kratkem času,
o varnostnem ravnanju
pri čemer so imeli veliko vlogo sodelavci za informacijske
in postopkih ukrepov
tehnologije. Pomembno za vse je, da smo pripravili
ob izrednih in drugih
pravilnik, ki ureja delo od doma. Glede na dosedanje
varnostnih dogodkih. Če
izkušnje menim, da bo dela od doma in poslovanja na
se zgodi izredni dogodek
daljavo tudi v prihodnje več, kot ga je bilo doslej.«
ali dogodek, ki pomeni
varnostno tveganje, tako
lahko pokličejo interni
varnostnonadzorni center, kjer jih ustrezno usmeri.
Prav tako izvajamo preventivne ukrepe, spremljamo
stanje požarne varnosti v skladu z zakonodajnimi
zahtevami, skrbimo za redno usposabljanje in
izobraževanje zaposlenih ter stalno izboljšujemo
požarno varnost v poslovnih enotah.
Zaradi pandemije smo za izobraževanje
vzpostavili e-usposabljanje, ki ga opravi
pooblaščeni izvajalec za usposabljanje na
področju varstva pred požarom v sodelovanju
z oddelkom za izobraževanje. Obhode in preglede
objektov smo opravljali po letnem načrtu, vaje
evakuacije iz objektov pa zaradi razmer nismo
izvedli. Vzdrževanje in redne preglede sistemov
aktivne požarne zaščite opravljamo v predvidenih
rokih. V letu 2020 je bilo opravljenih 26 strokovnih
presoj požarne varnosti.

Vsebine, povezane z zdravjem in varnostjo pri delu, ki so del formalnih sporazumov s sindikati in
kolektivno pogodbo58
V matični družbi zagotavljamo varne delovne razmere v skladu s kolektivno pogodbo Zavarovalnice
Triglav in zakonodajo, v odvisnih družbah pa v skladu z lokalno zakonodajo. Delavca še pred
opravljanjem dela seznanimo z nevarnostmi pri delu in ukrepi za varno delo, ki jih je dolžan
spoštovati. Zagotavljamo mu predpisana delovna sredstva in osebno varovalno opremo, obdobne
preventivne zdravniške preglede pa izvajamo po predvideni časovnici in obsegu za posamezne
skupine delovnih mest.
57
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Poškodbe pri delu59

Absentizem61

Število nezgod na ravni Skupine Triglav vseskozi ostaja majhno. V letu 2020 se je to število tako v Skupini
kot v Zavarovalnici Triglav občutno zmanjšalo.

V Skupini Triglav je stopnja absentizma znašala
4,51 in je bila v primerjavi z 2019 nižja za 0,16
odstotne točke, pri čemer se je delež absentizma
v breme delodajalca zmanjšal za 0,19 odstotne
točke (boleznine do 30 dni). Nasprotno se je za
0,03 odstotne točke povečal delež izgubljenih
delovnih dni v breme drugih organizacij (boleznine
nad 30 dni, nega, spremstvo). V Zavarovalnici
Triglav je bila stopnja absentizma prav tako
nižja in je dosegla 4,61 odstotka (leto prej 4,75
odstotka). Zmanjšal se je delež izgubljenih dni
v breme delodajalca (za 0,24 odstotne točke),
povečal pa delež v breme Zavoda za zdravstveno
zavarovanje (za 0,10 odstotne točke).

Poškodbe pri delu v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav
2020
Skupina Triglav

2019

2018

Indeks

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

Število

Delež (v %)

2020/2019

Pri delu

7

63,6

11

55,0

8

57,1

64

138

Na službeni poti

4

36,4

9

45,0

6

42,9

44

150

11

100,0

20

100,0

14

100,0

55

143

Skupaj

2019/2018

Zavarovalnica Triglav
Pri delu

1

25,0

2

28,6

3

37,5

50

67

Na službeni poti

3

75,0

5

71,4

5

62,5
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100

Skupaj

4

100,0

7

100,0

8

100,0
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Zaradi manjšega števila poškodb pri delu se je v Skupini Triglav zmanjšalo tudi število izgubljenih
delovnih dni.

12.4.4 Zagotavljanje zadovoljstva
zaposlenih62

Izgubljeni delovni dnevi in delež izgubljenih ur zaradi nesreč pri delu v Skupini Triglav in
Zavarovalnici Triglav

Certifikat Družini prijazno podjetje

Indeks
Skupina Triglav

2020

2019

2018

2020/2019

2019/2018

Izgubljeni delovni dnevi zaradi poškodb pri delu

289

754

529

38

143

Delež izgubljenih ur zaradi nesreč pri delu - LTIR*

0,21

0,38

0,27

56

143

Zavarovalnica Triglav
Izgubljeni delovni dnevi zaradi poškodb pri delu
Delež izgubljenih ur zaradi nesreč pri delu – LTIR*

98

73

106

134

69

0,17

0,30

0,35

58

88

* Število nesreč pri delu/število ur vseh zaposlenih*200.000

Vsako nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec za delo nezmožen več kot tri delovne dni, vsak
nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen moramo prijaviti Inšpektoratu Republike Slovenije za
delo. V letu 2020 smo v Zavarovalnici Triglav obravnavali en nevaren pojav (2019: 5), poklicnih bolezni
pa nismo zaznali.60

V Skupini Triglav smo usmerjeni v dolgoročno
ohranjanje kognitivnih sposobnosti in
krepitev zdravja zaposlenih, tako fizičnega
kot psihičnega. V okviru krovnega programa
Triglav.smo v Zavarovalnici Triglav povezujemo
številne dejavnosti za krepitev zadovoljstva
naših sodelavcev. Z različnimi delavnicami in
dogodki smo tako okrepili zavest in znanje o vseh
pomembnih vidikih našega življenja. O dogodkih
in delovanju tega programa zaposlene redno
obveščamo. V manjšem obsegu tovrstne aktivnosti
izvajajo tudi v odvisnih družbah Skupine Triglav.
V Zavarovalnici Triglav z ukrepi certifikata Družini
prijazno podjetje omogočamo lažje usklajevanje
poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.
Zavarovalnica je nosilka polnega certifikata že od
leta 2012, v letu 2020 pa smo uspešno opravili
tudi redno revizijo.

59

Obenem so imeli vsi zaposleni v Zavarovalnici
Triglav tudi v letu 2020 na voljo interno
psihološko svetovanje. Izvajali smo izobraževalne
dejavnosti na področju duševnega zdravja
in hkrati še bolj poudarili delovanje skupine
Psihološki utrip, pri katerem sodelavca
(psihologinja in psihoterapevt) zaposlenim nudita
psihološko pomoč.
Dodatne ugodnosti za zaposlene:63
 dodatno pokojninsko zavarovanje za 59
odstotkov zaposlenih v Skupini Triglav in 96
odstotkov v matični družbi,
 plačilo premije kolektivnega nezgodnega
zavarovanja,
 ugodni pogoji sklenitve dodatnega
nezgodnega zavarovanja za zaposlene in
njihove družinske člane,
 dodatno nezgodno zavarovanje na službenih
poteh,
 možnost vključitve v prostovoljno dodatno in
prostovoljno pokojninsko zavarovanje po enem
letu zaposlitve v matični družbi,
 kolektivno zavarovanje Celostna zdravstvena
oskrba (CZO), v katero je vključenih 73
odstotkov zaposlenih v Skupini Triglav in 83
odstotkov v matični družbi.
Družbe Skupine Triglav, ki delujejo zunaj Slovenije,
zaposlenim zagotavljajo tudi dodatne ugodnosti,
kot so popust pri zdravstvenih pregledih, plačilo
premije za nezgodno zavarovanje, popust pri
sklenitvi drugih vrst zavarovanja, nekatere družbe
zaposlenim plačajo tudi premijo za prostovoljno
zdravstveno zavarovanje.
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Starševski dopust ali delo s krajšim delovnim časom v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav v letu 202064
Skupina Triglav
Porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka

Ženske

Moški

Skupaj

119

4

123

46

46

4

4
74

Očetovski dopust v trajanju 20 dni
Očetovski dopust v trajanju 75 dni (do dopolnjenega 3. leta otrokove starosti)
Koriščenje možnosti dela s krajšim delovnim časom

73

1

Število zaposlenih, ki se je po koriščenju porodniškega dopusta v tem letu vrnilo na delovno mesto

94

2

96

90 %

67 %

90 %

Ženske

Moški

Skupaj

23

2

25

40

40

Stopnja vrnitve na delo po zaključku starševskega dopusta
Zavarovalnica Triglav
Porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka
Očetovski dopust v trajanju 20 dni
Očetovski dopust v trajanju 75 dni (do dopolnjenega 3. leta otrokove starosti)

0

Koriščenje možnosti dela s krajšim delovnim časom

34

1

Število zaposlenih, ki se je po koriščenju porodniškega dopusta v tem letu vrnilo na delovno mesto

23

1

Stopnja vrnitve na delo po zaključku starševskega dopusta

92 %

35
24
96 %

Delovni čas prilagajamo potrebam in željam zaposlenih v skladu z možnostmi in delovnimi zahtevami.
Starši prvošolcev lahko na prvi šolski dan izkoristijo dan izrednega plačanega dopusta. V nekaterih
primerih lahko zaposleni v dogovoru z vodji izkoristijo neplačani dopust.
Odnos med zaposlenimi in vodstvom, sindikalno delovanje65
Način uresničevanja pravic zaposlenih podrobneje ureja Dogovor o sodelovanju
delavcev pri upravljanju Zavarovalnice Triglav na podlagi Zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju. Dogovor prav tako določa druge pravice in način
sodelovanja delavcev pri upravljanju, ki je tako individualno kot kolektivno.
V Zavarovalnici Triglav organizirano delujeta dva reprezentativna sindikata in Svet
delavcev. S sindikatoma imamo sklenjeno posebno pogodbo, medsebojno delovanje
je dobro urejeno. Pred sprejetjem jim v mnenje podamo vsak akt, ki določa pravice in dolžnosti delavcev.
Svet delavcev obveščamo o spremembah poslovanja najmanj 10 dni pred sprejetjem odločitve.
Spoštovanje pravic delavcev in človekovih pravic66
Varno, zdravo in prijazno delovno okolje za zaposlene gradimo s spoštovanjem osnovnih človekovih
pravic in negovanjem vrednot dostojanstva, integritete in enakopravnosti. Medsebojne odnose ureja
Kodeks Skupine Triglav, ki spodbuja k preprečevanju diskriminacije, nadlegovanja in šikaniranja
na delovnem mestu. Posamezne družbe pri uresničevanju njegovih določil upoštevajo tudi lokalno
zakonodajo. V Zavarovalnici Triglav področje diskriminacije in nezaželenih ravnanj dodatno ureja
Pravilnik o varovanju dostojanstva delavcev pri delu, v skladu s katerim je ob soglasju Sveta delavcev
imenovan tudi zaupnik. Zavarovalne družbe zunaj Slovenije imajo interno opredeljene mehanizme
reševanja in skupno poročanje o primerih kršitve kodeksa.

V Zavarovalnici smo v poslovne procese vgrajevali Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju,
ki smo jo v okviru nacionalnega akcijskega načrta podpisali leto prej. Z njo smo se kot matična družba
v Skupini zavezali k spoštovanju človekovih pravic v celotnem poslovnem procesu ter k izogibanju in
preprečevanju možnih negativnih vplivov na področju zagotavljanja človekovih pravic.
Vseskozi skrbimo, da naši sodelavci niso izpostavljeni konfliktom in nezaželenim ravnanjem, ki bi posegli
v njihovo dostojanstvo, nesoglasja pa poskušamo reševati z dialogom. Za celostno odpravljanje sporov
jih pričnemo reševati v najzgodnejši fazi, ob sodelovanju širšega strokovnega kroga (mediator, komisija
za obravnavo nedopustnih ravnanj) in vodij. Kršenja določil kodeksa ob sumu kršitve dostojanstva pri
delu lahko naznanimo vodji, Službi za skladnost poslovanja ali zaupniku delavcev. Vsako naznanjeno
kršitev obravnavamo po vnaprej določenem postopku z zaščito prijavitelja.
V letu 2020 v Skupini ni bilo prijavljenega primera, za katerega bi se izkazalo, da je šlo za poseganje
v temeljne pravice varovanja dostojanstva in nedopustno ravnanje diskriminacije, nadlegovanja ali
šikaniranja na delovnem mestu, kot ga opredeljuje Kodeks Skupine Triglav ali Pravilnik o varovanju
dostojanstva delavcev pri delu. Zaupnik je bil sicer seznanjen z nekaterimi konfliktnimi situacijami in
vključen v njihovo obravnavo, na željo prijaviteljev so se razreševale brez formalnih postopkov.67
Spodbujanje inovacij in izboljšav
Program Ideja IN, ki v Zavarovalnici Triglav spodbuja ustvarjalnost ter podajanje dobrih idej in
izboljšav, je v procesu prenavljanja. Z letom 2021 bo proces upravljalo več področij, podajanje idej
in njihova obravnava bo potekala prek kadrovsko-informacijskega sistema Gecko HRM. V letu 2020
smo obravnavali 8 predlogov zaposlenih, 4 ideje so bile prepoznane kot dobre in nagrajene. Ena od
nagrajenih idej je uresničena, 2 sta v fazi realizacije in sta bili v strokovnih krogih že obravnavani, ena
pa bo vsaj delno uresničena v prihodnje. Sistem podajanja in obravnave dobrih idej imajo tudi nekatere
druge družbe v Skupini.
Skrb za zaposlene zunaj delovnega časa
V večini družb Skupine imajo zaposleni možnost za različne oblike druženja in športnega udejstvovanja
zunaj delovnega časa, vendar so bile v letu 2020 zaradi pandemije okrnjene.
Tako nismo izvedli ustaljenih oblik druženja in športnega udejstvovanja zaposlenih zunaj delovnega
časa, kot so dan Skupine Triglav – Naš dan, športne igre finančnih organizacij ŠIFO, srečanja z upokojenci
ipd. Z zaposlenimi smo zato še več komunicirali in jih spodbujali k druženju na daljavo. V planinsko in
športno društvo je včlanjenih več kot 23 odstotkov zaposlenih v družbah Skupine Triglav in skoraj 40
odstotkov zaposlenih v Zavarovalnici Triglav.
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12.5 Odgovoren odnos do
potrošnikov68
Osredotočenost na stranko je ena ključnih
strateških usmeritev Skupine Triglav, zato
stremimo k dolgoročnim odnosom s strankami
in pogodbenimi partnerji. Spremljamo njihove
zahteve in potrebe, jim prilagajamo naše
poslovanje in si prizadevamo za uspešno
odpravljanje morebitnih nesoglasij.
Trženje in označevanje69
Strankam zagotavljamo vse potrebne informacije
ter enostavno dostopanje do njih. Skrbimo, da so
naši zavarovalni in drugi splošni pogoji, prospekti
vzajemnih skladov ter ključni podatki za vlagatelje
primerni in pošteni, potrošniki pa obravnavani
strokovno in enakopravno. Prednostnega pomena
so preglednost, razumljivost ter dostopnost naših
produktov in storitev, kar zasledujemo že med
njihovim razvojem. Prav tako si prizadevamo
za odgovoren odnos do strank v celotnem
življenjskem ciklu. Sledimo usmeritvam nadzornih
organov, pri čemer imamo sprejeto politiko
upravljanja in nadzora nad zavarovalnimi
storitvami in produkti, njihovo distribucijo ter
primerno informiranost. O tem poročamo tudi
v poglavju 11. Razvojne in trženjske aktivnosti.
Pri promocijskih aktivnostih ter trženju produktov
in storitev ne uporabljamo zavajajočih, agresivnih,
žaljivih, šokantnih ali drugih neprimernih praks,
uresničujemo tudi priporočila Zveze potrošnikov
Slovenije za izboljšanje finančne pismenosti.
Morebitne pritožbe rešujemo hitro v skladu
s predpisanimi postopki. Spoštujemo potrošniško
zakonodajo in posebne zahteve glede
informiranja strank pri sklepanju finančnih in
zavarovalnih pogodb na daljavo. Več v točki 11.5
Prilagajanje regulatornim spremembam.

Dostopnost in portfelj izdelkov ter storitev70
Z neprestanim razvojem in uporabo novih
tehnologij strankam omogočamo večjo
dostopnost in enostavnost naših storitev,
stalno interakcijo, nove oblike partnerstev ter
nadgrajevanje produktov v storitve. V obdobju
pandemije smo za širšo dostopnost do storitev
sprejeli različne ukrepe ter uvedli spremenjen
načini poslovanja, o čemer poročamo tudi v točki
11.1 Celoviti odnosi s strankami.
 Telematika za spodbujanje varnejše vožnje:
Mobilno aplikacijo DRAJV smo popolnoma
prenovili in razširili funkcionalnosti, kot so
prikaz omejitve hitrosti na danem odseku ter
takojšno opozorilo na napake pri vožnji idr.
Aplikacijo redno uporablja že 56.000 voznikov,
kar je 15 odstotkov več kot v letu 2019. Varni
vozniki lahko z uporabo aplikacije pridobijo
do 25 odstotkov popusta DRAJV pri sklenitvi
avtomobilskega zavarovanja, do 25-odstotni
dodaten popust na premijo pa lahko pridobijo
tudi mladi vozniki. Aktivnim uporabnikom smo
v treh mesecih najstrožjih omejitev gibanja
pripisali po 400 km dolgo vožnjo in tako podprli
prizadevanja za omejitev epidemije covid-19.
 Simulator varne vožnje v Triglav Labu: Mladi
vozniki lahko opravijo praktični preizkus
vozniških sposobnosti na simulatorju in
si s tem pridobijo 10-odstotni popust pri
sklenitvi police za mladega voznika. Popust
v enaki višini lahko pridobijo tudi z udeležbo
na delavnici varne vožnje.
 Mobilna aplikacija za prijavo škod in naročilo
asistenčnih storitev: Prek mobilne aplikacije
Triglav Asistenca stranke lahko prijavijo
škodo, spremljajo zahtevke in naročijo
asistenčne storitve.
 Mobilni cenilni centri v primeru množičnih
škod: Na prizadetih območjih postavljamo

mobilne cenilne centre ter tako krepimo cenilno službo za hitrejši popis
škod. V letu 2020 smo v Sloveniji v šestih večjih neurjih s točo vzpostavili
devet mobilnih cenilnih enot (MCE), s katerimi smo skupno opravili več
kot 2.200 cenitev poškodovanih vozil.
 Poenostavitev reševanja škod: Vzpostavili smo nov način prevzemanja
škod, ki z uvedbo škodnih predalov zagotavlja večjo fleksibilnost in
zmanjšuje tveganja v postopkih reševanja škod. Začeli smo z digitalizacijo
pravnih škod in avtomatizacijo nakazovanja rent.

Mladi vozniki si
lahko s praktičnim
preizkusom vozniških
sposobnosti na
simulatorju v Triglav
Labu pridobijo popust
pri sklenitvi police za
mladega voznika.

 Ogled in prijava škod na daljavo: V škodne aplikacije smo integrirali
rešitev za izvajanje ogledov na daljavo s pametnim telefonom stranke.
Z integracijo aplikacije GIS (geografski informacijski sistem) pa imamo
omogočen prikaz škod na zemljevidih glede na izbrane filtre. Strankam, ki
škode prijavljajo s pomočjo pooblaščenca, smo omogočili podpis prijave
škode na mobilnem telefonu pooblaščenca ali na daljavo.
 Uporaba letalnikov za cenitve škod na posevkih, škodah večjih objektov
in prevzem rizika premoženjskih zavarovanj: Z letalniki (droni) opravljamo
oglede in cenitve škod ter prevzem rizika, s čimer zagotavljamo hitro,
varno in natančnejšo oceno škode.
68
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 Brezpapirno poslovanje: Za pogodbene
izvajalce, s katerimi sodelujemo pri odpravi
škod, smo omogočili brezpapirno izmenjavo
škodne dokumentacije. Prav tako poteka
brezpapirna komunikacija s stranko
pri postopku reševanja premoženjskih
škod, ob soglasju stranke za elektronsko
korespondenco. V celoti poteka e-komunikacija
tudi s pooblaščenimi izvajalci za karoserijska
popravila poškodovanih vozil.
 Preventivno svetovanje in zavarovalniško
opismenjevanje: O temeljnih zavarovalniških
pojmih in načelih svetujemo na spletnem
portalu Vse bo v redu, v okviru katerega
izdajamo tudi revijo Naložbenik za ozaveščanje
o pomenu osebnih zavarovanj pri skrbi za
finančno varnost. Triglav Skladi prav tako že
vrsto let vsebinsko sodelujejo pri projektu
Finančnega opismenjevanja mladih.
 Spletno upravljanje premoženja ter poslovanje
z vzajemnimi skladi in naložbenimi rešitvami:
Zaradi omejene dostopnosti strank do
storitev upravljanja premoženja v času
epidemije smo uvedli mobilno aplikacijo
Triglav Skladi. Aplikacija, skupaj z oddaljenim
podpisom, omogoča varno in enostavno
upravljanje naložbenega portfelja, spremljanje
novic, strokovnih prispevkov s področja
kapitalskih trgov in naložbenih priporočil.
S spletno aplikacijo Moj račun omogočamo
celovito spletno poslovanje uporabnikov
z vzajemnimi skladi in naložbenimi rešitvami.
Komunikacijska platforma Zaslužite si več,
kamor smo dodali izobraževalne videovsebine,
vodiče (tutoriale) in e-priročnike, pomeni
podporo za izobraževanje in ozaveščanje
o alternativnih naložbenih rešitvah ter pomaga
graditi zavedanje ter finančno pismenost.

 Mobilna aplikacija za vremenska opozorila:
Z brezplačno in prosto dostopno aplikacijo
Triglav Vreme v sodelovanju z Agencijo
Republike Slovenije za
okolje zagotavljamo
zanesljive vremenske
podatke in napovedi
za posamezen kraj in
celotno Slovenijo.
 Dostopnost pri komuniciranju s strankami:
Spletne komunikacijske kanale in orodja
predstavljamo v poglavju 11.1 Celoviti odnosi
s strankami. Poleg navedenih je za informacije
o premoženjskih in življenjskih zavarovanjih
na voljo brezplačna telefonska številka 080
555 555, o zdravstvenih zavarovanjih pa
številka Triglava, Zdravstvene zavarovalnice,
080 2664. Za informacije o naložbenih
rešitvah Triglav Skladov je na voljo brezplačna
telefonska številka 080 1019. Na posebni
telefonski številki 080 2864 (za klic izven
Slovenije +386 2222 2864) je neprekinjeno
in vse dni v letu dostopen asistenčni center
za pomoč in splošne informacije, pri katerem
smo v času epidemije omogočili tudi
prijavo škode po telefonu ter zagotavljali
informacije o zavarovalnih produktih. S spletno
poslovalnico, ki je na voljo prek mobilne
aplikacije za pametne telefone z operacijskim
sistemom Android in IOS, olajšamo urejanje
zavarovalnih polic tudi elektronsko pismenim
zavarovancem, ki se teže gibljejo.71

Zavarovalne storitve in produkti,
ki širijo in spodbujajo okoljsko odgovornost72
 Z zavarovalnimi produkti za
zavarovanje sončnih elektrarn
in zavarovanje mikromobilnosti,
ki vključujejo zavarovanje
e-prevoznih sredstev,
spodbujamo uporabo energije
iz obnovljivih virov ter uporabo
prevoznih sredstev brez
izpustov CO2.
 S ponudbo sofinanciranih
kmetijskih zavarovanj posredno
spodbujamo proizvodnjo
in s tem potrošnjo lokalno
proizvedene hrane ter tako pripomoremo
h krajšanju preskrbovalnih verig z živili.
 Z razvojem indeksnih zavarovanj na področju
kmetijskih zavarovanj pripomoremo
k zmanjševanju izpustov v okolje, saj se procesi
likvidacije škod izvajajo na daljavo in ne
zahtevajo prisotnosti na terenu.
 S spodbujanjem zavarovanj za kulture
v zaščitenih prostorih (rastlinjaki) spodbujamo
pridelavo hrane ob uporabi manjše količine
fitofarmacevtskih sredstev.
 S premijsko politiko in sodelovanjem
pri preventivnih programih zavarovance
spodbujamo, da se v aktivno zaščito pred
slabimi vremenskimi razmerami vključijo
z uporabo mrež proti toči, rastlinjakov, tunelov,
namakalnih in oroševalnih sistemov za zaščito
pred spomladansko pozebo ter poskusno tudi
grelnih sveč za zaščito pred spomladansko
pozebo v sadovnjakih in vinogradih.
 Mlade kmetovalce v sodelovanju z Zvezo
slovenske podeželske mladine ozaveščamo
o obvladovanju tveganj v kmetijstvu.
71

Delniški sklad Triglav Zeleni sredstva investira
v delnice vodilnih podjetij na področju trajnostnega
razvoja in družbene odgovornosti.
 S premijsko politiko spodbujamo
manj intenzivno rejo živali, ki je manj
obremenjujoča za okolje in tudi zavarovalniško
manj tvegana. Ponudba za zavarovanje govedi
je prilagojena pokrajinskim značilnostim
ter s tem majhni in srednje veliki reji za
ohranjanje kmetijske proizvodnje na območjih
z omejenimi dejavniki za kmetijstvo (OMD).
 V produkt zavarovanja posevkov pred
sušo smo uvedli tehnologijo daljinskega
zaznavanja s satelitskim merjenjem vlage
v tleh, kar že prenašamo tudi na hčerinske
družbe zunaj Slovenije.
 Na področju upravljanja premoženja so
v Triglav Skladih razvili delniški družbeno
odgovorni sklad Triglav Zeleni, ki sredstva
investira v delnice vodilnih podjetij na področju
trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.
Namenjen je vsem, ki verjamejo v zeleno
prihodnost in želijo del svojih privarčevanih
sredstev oplemenititi z naložbami v inovativna
in do okolja prijazna podjetja.

GRI G4-FS13, G4-FS14, SDG 1.4 | 72 GRI G4-FS7, G4-FS8, SDG 2, SDG 7, SDG 9, SASB: FN-IN-410b.2
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Dostop do zavarovalniških storitev za ljudi z različnimi oblikami invalidnosti73
Zavarovalnica Triglav: za izboljšanje storitev za invalidne osebe in
njihovo družbeno vključenost
 70 % prodajnih mest omogoča samostojen dostop osebam z različnimi
oblikami invalidnosti. V letu 2020 smo izvedli predelave dostopov in
sanitarij v treh objektih (vgraditev dvižne ploščadi, ki omogoča dostop
funkcionalno oviranim do kletnih prostorov, ter prenova sanitarij v skladu
z usmeritvami in priporočili Zveze paraplegikov Slovenije na Dunajski
cesti, izboljšava dostopnosti in prehodne poti ob prenovi sedeža OE
Ljubljana ter dostop do poslovalnice v Grosupljem).
 100 % prodajnih mest je opremljenih s pripomočki za slabovidne.
 100 % sedežev območnih enot je opremljenih z aparati FM
za naglušne osebe.
 Ozaveščanje o potrebah invalidov: partnerstvo z Zvezo za šport invalidov
Slovenije (slovenski paraolimpijski komite), Zavodom Vozim, prostovoljno
delo zaposlenih na šolskih športnih dnevih.

Prakse poštenega ravnanja74
Kodeks Skupine Triglav opredeljuje načela poštenega in etičnega ravnanja
za vse zavarovalne in finančne družbe v Skupini. Med temeljnimi načeli,
ki jih obravnava, so etičnost in skladnost poslovanja, transparentnost,
preprečevanje koruptivnih dejanj, obvladovanje nasprotij interesov,
obvladovanje prevar, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma,
varstvo potrošnikov in konkurence, poštene poslovne prakse in spoštovanje
človekovih pravic. Vsebino kodeksa zaposlenim nenehno komuniciramo in
vključujemo v izobraževalne vsebine.
S kodeksom smo vzpostavili sistem za neposredno sporočanje neskladnosti,
postopek pa ureja poseben notranji akt za obravnavanje notranjih prevar
in kršitev kodeksa. Ta pravila smo prenesli v druge družbe Skupine prek
minimalnih standardov za skladnost poslovanja.
V letu 2020 v Skupini Triglav ni bilo zaznanih večjih neskladnosti v zvezi
s kršitvami kodeksa oz. notranjimi prevarami.75 Prav tako večjih neskladnosti
v Skupini Triglav niso ugotovili zunanji nadzorni organi, odprta pa sta dva
postopka v zvezi z interpretacijo določil glede možne spremembe rent pri
prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju.76

Obvladovanje zavarovalniških prevar
Z obvladovanjem zavarovalniških prevar skrbimo za znižanje naših
stroškov in stroškov naših zavarovancev. Pri prepoznavanju sumov prevar
si pomagamo z naprednimi računalniškimi rešitvami za hitro in enostavno
zaznavo sumljivih primerov. Tehnologija, ki smo jo uvedli, nam daje
tudi usmeritve za ustrezno vzpostavljanje ključnih notranjih kontrol za
preprečevanje in odkrivanje prevar, hkrati pa pomaga meriti uspešnost
delovanja zavarovalnice pri preprečevanju zavarovalniških prevar.
Za učinkovito prepoznavanje zavarovalniških prevar zaposlene v Skupini
Triglav sistematično izobražujemo in ozaveščamo, zlasti na področju
sklepanja zavarovanj in reševanja škod. V boju proti prevaram se dejavno
povezujemo tudi z drugimi zavarovalnicami in pristojnimi državnimi organi.
Ob epidemiji in izvajanju procesov na daljavo smo začeli spremljati nove
pojavne oblike prevar in spremenjenim okoliščinam prilagodili postopke dela.
V letu 2020 smo obravnavali 1.331 sumov zavarovalniških prevar in jih
potrdili v 763 primerih. Od tega smo od zunanjih prijaviteljev (t. i. žvižgaške
(whistleblower)) prijave prek obrazca na spletni strani, telefonske linije
za prijavo prevar ali po e-pošti na e-naslov prevare@triglav.si) prejeli 38
prijav sumov prevar. Prevare so bile potrjeni v 20 primerih, ena preiskava
pa je še v teku. V primerjavi z letom 2019 je bilo število potrjenih sumov
zavarovalniških prevar za 13 odstotkov večje.77
Protikorupcijsko ravnanje in varovanje osebnih podatkov78
Protikorupcijska politika Skupine Triglav zaokrožuje
pravila ravnanja v postopkih, v katerih je prepoznano
tveganje korupcije. Obvezno pogodbeno določilo glede
pravnih razmerij z našimi pogodbenimi partnerji je
protikorupcijska klavzula, z rednimi izobraževanji in
komunikacijo pa skrbimo za usposabljanje zaposlenih na
področju poštenega in transparentnega ravnanja ter odzivanja na zaznane
nepravilnosti. V letu 2020 nismo potrdili primera koruptivnega ravnanja.
Na področju varstva osebnih podatkov smo v Zavarovalnici Triglav izvajali
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, nadgrajevali notranje kontrole
varovanja osebnih podatkov ter raven informiranja posameznikov glede
obdelav njihovih osebnih podatkov v družbi. Na ravni Skupine Triglav smo
posodobili notranja pravila in izvajali nadaljnje korake implementacije
enotnih pravil obdelave in varstva osebnih podatkov.
73

Informacijski pooblaščenec je v letu 2020
uvedel sedem inšpekcijskih postopkov zoper
Zavarovalnico Triglav, od tega tri na podlagi
podane samoprijave zaradi zaznane kršitve
varovanja osebnih podatkov, dva na podlagi
prijave prijavitelja in dva po uradni dolžnosti.
Trije postopki nadzora še niso zaključeni, v enem
primeru je nadzorni organ pozval k odpravi
nepravilnosti in v treh primerih postopek ustavil.
Sklep o ustavitvi postopka je izdal tudi v treh
postopkih inšpekcijskega nadzora iz leta 2019,
uvedel pa je en postopek o prekršku, ki je še
v teku. V odvisnih družbah Skupine Triglav je bil
uveden en postopek nadzora, v katerem so bila
izdana priporočila.79
Vrednost vseh prispevkov političnim strankam80
Po Zakonu o političnih strankah Zavarovalnica
Triglav ne sme financirati in tudi ne financira
političnih strank. Tovrstno financiranje in drugo
politično udejstvovanje prav tako prepoveduje
Politika obvladovanja korupcijskih tveganj
v Skupini Triglav, zato se ne izvajata v nobeni
od njenih družb.
Zadovoljstvo strank81
S sistematičnim merjenjem in spremljanjem
zadovoljstva strank analiziramo njihove
izkušnje in pridobivamo povratne informacije
ter s tem izboljšujemo naše storitve. Glede
na pridobljene rezultate zadovoljstvo strank
povečujemo tudi z dodatnim izobraževanjem
zaposlenih, dopolnjevanjem škodnih aplikacij in
spremljanjem prodaje.
Sistem za upravljanje odnosov s strankami,
merjenje njihovega zadovoljstva in lojalnosti
Net Promoter Score (NPS) omogoča pridobivanje
podatkov, spoznavanje profila zavarovancev ter
potencialnih strank in uporabniške izkušnje.

GRI G4-FS14 | 74 GRI GS 103-1, 103-2, 103-3, 102-16 | 75 GRI GS 205-1 | 76 GRI 419-1 | 77 GRI GRI GS 419-1, 205-1, GS 205-3, SASB: FN-AC-510a.1
78
GRI GS 103-1, 103-2, 103-3, SDG 16 | 79 GRI GS 419-1, GS 418-1 | 80 GRI GS 415-1 | 81 GRI GS 103-1, 103-2, 103-3, 102-44
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Indeks NPS za Zavarovalnico Triglav je v letu 2020 znašal 67,1 in dosegel najvišjo raven doslej,
Pritožbe in pohvale, ki jih sproti spremljamo,
v primerjavi s predhodnim letom se je povečal za 10,7 indeksnih točk. Zadovoljstvo strank smo
rešujemo in proučujemo, so prav tako
z indeksom NPS merili tudi v Triglavu, Zdravstveni zavarovalnici, Triglavu, pokojninski družbi, Triglav
pomemben kazalnik zadovoljstva strank.
Svetovanju, Triglav Skladih, Triglav Osiguranju, Zagreb, Triglav Avtoservisu in Triglav Osiguruvanju,
V Zavarovalnici Triglav smo tako v letu 2020
Skopje. V letu 2021 bomo meritve začeli opravljati tudi v preostalih zavarovalnih družbah zunaj
registrirali 2.941 pritožb (slabih 5 odstotkov
Slovenije, razširili bomo tudi stične točke s strankami. V raziskavi NPS za zavarovalniško dejavnost smo
več kot leto prej). Prevladovale so pritožbe pri
razširili obseg komunikacijskih točk za stik s strankami na
premoženjskih zavarovanjih, pri
področju asistence (meritev prek SMS sporočil). Glej tudi
življenjskih zavarovanjih smo
Katja Goričan, samostojna poslovna analitičarka,
točko 11.1 Celoviti odnosi s strankami.
prejeli le 5 odstotkov pritožb,
Zavarovalnica Triglav
preostale pritožbe (manj kot
1 odstotek) so se nanašale na
»Število sodelujočih v raziskavah je sočasno
druga področja. Razvrščamo jih
z obsegom poslovanja na daljavo močno naraslo,
na vsebinske in splošne pritožbe
kar nam ponuja boljši vpogled v izkušnje in
ter na pritožbe, obravnavane
zadovoljstvo naših strank. Ugotovitve namreč
po skrajšanem postopku.
predstavljamo strokovnim službam, ki jih
Prevladujejo vsebinske pritožbe,
upoštevajo pri razvoju procesov in produktov.
v katerih stranke izražajo
Več tednov smo prejemali izključno pohvale.
nezadovoljstvo z rešitvijo
Tudi izmerjeni kazalnik NPS, s katerim
škodnega zahtevka
ocenjujemo uporabniško izkušnjo, se je med
(93 odstotkov). Od vseh
prvim valom epidemije izrazito povečal, občutno
registriranih pritožb je bilo 10
nad vrednostmi preteklega leta pa je ostal
odstotkov upravičenih, delno
vse leto.«
upravičenih pa 16 odstotkov.
Prejeli smo tudi 50 pohval (leto
prej 57).
Vodstvo Zavarovalnice dvakrat letno obravnava
poročilo o merjenju zadovoljstva zunanjih
izvajalcev in ukrepih za izboljšave.
Raziskava Zavarovalniški monitor v letu 2020
zaradi razmer epidemije covid-19 ni bila izvedena.
Na Hrvaškem in v Srbiji smo opravili ankete
po metodologiji CATI glede odziva strank na
spremenjene okoliščine poslovanja zaradi
epidemije, ki so pokazale, da sta se naši
družbi s pospešeno digitalizacijo na obeh
trgih primerno odzvali na nove okoliščine.
Na Hrvaškem smo ob tem s klicnim centrom
v lastni izvedbi preverili tudi zadovoljstvo
strank s storitvami Triglav Osiguranja, Zagreb,
izplačilom škod in delom zastopniške mreže.

Izsledki so pokazali dvig splošnega zadovoljstva
strank, kot tudi večje zadovoljstvo s hitrostjo
izplačil škod ter delom zastopniške mreže, kar
se je v letu 2020 odrazilo tudi v dvigu stopnje
obnovljenih zavarovalnih polic. V Srbiji smo
nadaljevali nadgradnjo delovanja klicnega
centra, vendar smo se zaradi epidemioloških
razmer usmerili na digitalno komunikacijo
s strankami ter zagotovitev funkcionalnosti
spletnega plačevanja premije.
V Makedoniji (Triglav Osiguruvanje, Skopje)
smo izvedli raziskavo omnibus po metodologiji
CATI o prepoznavnosti blagovne znamke ter
o zadovoljstvu s storitvami družbe, ki je pokazala
dvig prepoznavnosti blagovne znamke na
makedonskem tržišču. Spletni vprašalnik pa je
pokazal izboljšanje zadovoljstva s storitvami na
področju zdravstvenih zavarovanj pri nekaterih
največjih zavarovancih.
V Črni gori smo izvedli meritve ugleda znamke
Lovćen osiguranje: je najuglednejša zavarovalnica
na črnogorskem tržišču, njen ugled pa temelji
na zanesljivosti, jasni viziji razvoja, ekonomski
stabilnosti, donosnosti in odprti komunikaciji
s strankami.
V Skupini Triglav pridobivamo tudi povratne
informacije o mnenju strank z anonimnimi
anketami ob prijavi škodnih primerov, pisemskimi
in elektronskimi pritožbami strank, odzivi na
različnih družabnih omrežjih in lastnih spletnih
straneh ter neposredno od prodajno-svetovalnega
osebja s terena.
Na sklepalnih mestih imamo knjigo pritožb in
pohval. Reklamacije se spremljajo na mesečni
ravni, o rezultatih pa se poroča službam za
prodajo ter vodstvom družb. V družbah Skupine
Triglav zunaj Slovenije pritožbe rešujejo na
podlagi pravilnikov s pritožbenimi komisijami,
evidence o pritožbah pa hranijo v predpisani,
večinoma elektronski obliki.
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12.6 Odgovoren odnos do
skupnosti
V Skupini Triglav izvajamo številne aktivnosti
za zmanjšanje tveganj v okolju in podpiramo
dejavnosti na področju športa, kulture,
izobraževanja, okolja in zdravja. S partnerstvi
z zaposlenimi, zavarovanci, organizacijami in
lokalnimi skupnostmi smo tako zgradili tesno
povezanost z okoljem, v katerem poslujemo.

12.6.1 Področja preventivnih vlaganj82
Največji del sredstev smo namenili povečanju
zdravstvene in prometne varnosti. O obsegu
sredstev za področje preventivnih dejavnosti ter
sponzorskih in donatorskih partnerstev poročamo
v točki 12.3 Posredni ekonomski vplivi.

Delež vlaganj v Skupini Triglav in Zavarovalnici Triglav v preventivno dejavnost po namenu v letu 2020
Skupina Triglav

42 %

Zdravstvo

49 %
25 %
24 %

Prometna varnost

25 %

Požarna varnost

19 %
3 %
3%

Protivlomna zaščita

Izobraževanje

2%
2%

Kmetijska preventiva

2%
2%

Zaščita okolja

Zavarovalnica Triglav

1%
1%

Preventivni projekti83

V Sloveniji smo s 7 kamerami za snemanje voženj
opremili gasilska intervencijska vozila ter
s posnetki voženj ozaveščali o pomenu
ustvarjanja reševalnega pasu.

V Skupini Triglav smo v letu,
zaznamovanem z izrednimi
zdravstvenimi razmerami,
največji poudarek dali
zdravstvenemu področju
ter prometni in požarni
varnosti. Na področju zdravstva smo se
osredotočili na varnost naših zaposlenih in strank
ter pomoč lokalnim skupnostim. Ob tem smo
zdravju posvetili tudi številne digitalne posvete
z zdravniki specialisti v Triglav Labu. Z njimi smo
ljudem približali nasvete in razlage s področja
fizičnega in psihičnega zdravja. Ohranili smo
aktivnosti na področju preprečevanja nesreč
in zmanjševanja tveganj za nastanek škode ter
spodbujali prometno varnost. Platforma vozimse.
si je postala osrednja točka lastnih in partnerskih
projektov Zavarovalnice Triglav za varnejše ceste.

Sofinancirali smo nakup
nove lutke za reanimacijo
v PGD Senožeče.
V 2020 smo v Sloveniji
sofinancirali tudi nakup
28 defibrilatorjev.

82
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Odmevnejši in celovitejši preventivni projekti Skupine Triglav v letu 202084
Področje: zdravstvena preventiva Učinek
Skrb za zdravje med pandemijo covid-19, Skupina Triglav  Finančna sredstva Upravi RS za zaščito in reševanje za nakup sredstev za zajezitev širjenja koronavirusa.
 Ozaveščevalne vsebine glede skrbi za duševno zdravje, kako preživeti karanteno z otroki ipd. na portalu Vse bo v redu.
 Nakup termalnih kamer in zaščitne opreme na območju delovanja Skupine Triglav.
Pomoč pri nenadnem zastoju srca, Slovenija  Sofinanciranje ali nakup 28 defibrilatorjev v lokalnih skupnostih. Od leta 2014 smo kupili ali sofinancirali 141
defibrilatorjev.
Preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolezni, Slovenija  24 preventivno ozaveščevalnih predavanj in posvetov s specialisti v Triglav Labu na temo fizičnega in duševnega zdravja
(npr. o demenci, dihanju, posvet z ortopedom, babico, oftamologom itd.).
Področje: varnost v prometu Učinek
Posvet Anatomija slovenske vožnje, partner Inštitut za  Dogodek za novinarje in strokovno javnost, na katerem smo s strokovnjaki predstavili izsledke 5-letnih analiz projektov
za preventivo v cestnem prometu in se posvetili vprašanju, kako slovenskega voznika nagovoriti za varnejše obnašanje na
civilizacijo in kulturo, Slovenija
cesti.
Ponovno na izpitno vožnjo, partner AMZS, Slovenija  190 voznikov v šestih slovenskih mestih se je ponovno podalo na izpitno vožnjo z učiteljem vožnje. S strokovnjaki smo v
vsakem mestu našli nekaj najnevarnejših prometnih točk ter podali nasvet, kako na njih varno ravnati.
 Dolgoletni vozniki so usvojili nove prometne položaje (krožišča) ter znova pridobili suverenost na cesti.
Vozimse.si – portal za preventivo v cestnem prometu,  Teste za obnavljanje CPP je rešilo več kot 40.000 voznikov.
partner AMZS, Slovenija
Ozaveščevalni videi o varnosti v prometu, partner  Posneli smo 5 videov: enega na temo cestnega bontona (zadrga) ter štiri o grehih na cesti (hitrost, alkohol, utrujenost,
Atmosferci, Slovenija
neraba varnostnega pasu).
Projekt Skupaj za prometno varnost, partner podjetje  Postavljenih 68 prikazovalnikov hitrosti vožnje skozi naselja, na nevarnih cestnih odsekih, v bližini šol in vrtcev (v 5
Sipronika, Slovenija
sezonah), od tega 12 v letu 2020.
 Znižanje hitrosti vožnje za 5–7 odstotkov in povečana varnost v prometu.
Projekt Skupaj za prometno varnost, partner podjetje  Postavitev inovativnega sistema COPS@zebra v Mariboru, ki pešcem pomaga pri varnejšem prečkanju ceste.
COPS system, Slovenija
Usposabljanje gasilcev in drugih posredovalcev v  Več kot 300 gasilcem in voznikom reševalnih vozil smo omogočili usposabljanje na tehnološko naprednem simulatorju
prometnih nesrečah,
Rosenbauer.
partner AMZS, Slovenija  Izkušnjo voznika reševalnih vozil smo omogočili trem bralcem portala vozimse.si.
Interaktivne delavnice za srednješolce Še vedno vozim,  3.225 dijakov je na 38 delavnicah v živo in po spletu spoznalo zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah in aplikacijo
DRAJV za varnejšo vožnjo.
vendar ne hodim,
partnerja Zavod Vozim in Sipronika, Slovenija  Delavnica Pogovoriti se moramo o alkoholu za starše 15-letnikov o tehnikah pogovora o zmanjšanju uživanja alkohola
med mladostniki.
 88 mladih je na dveh specializiranih delavnicah raziskovalo vpliv hitrosti na naletno težo in zavorno pot.
Aktivnosti za varnost predšolskih otrok in prvošolcev v  Več kot 20.000 prvošolcev smo opremili z rumenimi ruticami.
prometu, partner Javna agencija Republike Slovenije za  Več kot 45 osnovnih šol je obiskal Kuža Pazi, maskota za varnost v prometu.
varnost v prometu, Slovenija
Raziskovanje nevrofizioloških in kognitivnih sposobnosti  Testiranje sposobnosti na simulatorju varne vožnje v Triglav Labu za mlade voznike, poklicne voznike, zastopnike in druge,
voznikov, partner Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
ki želijo izboljšati vožnjo.
Ljubljani, Slovenija  Končanje raziskav nevrofizioloških in kognitivnih sposobnosti na simulatorju.
Izobraževalno-dobrodelni dogodek Motoristi za motoriste,  Več kot 1.300 motoristov in motociklistov v sedmih letih se je udeležilo delavnic z vsebino za preprečevanje nesreč. Dve
brezplačni delavnici v 2020
partner AMZS, Center varne vožnje Vransko, Slovenija

V Sloveniji smo v tradicionalni novoletni
preventivni akciji Za boljši jutri podprli 23
preventivnih projektov v lokalnih skupnostih.
Finančna sredstva smo namenili gasilcem,
zdravstvu, civilni zaščiti in osnovnim šolam.
V sedmih letih smo tako podprli več kot 180
preventivnih projektov.
Korporativno prostovoljstvo zaposlenih
v Zavarovalnici Triglav
Pobuda Prostovoljstvo zaposlenih
Sodelovanje z Zvezo  Sodelovanje pri organizaciji
za šport invalidov
in izvedbi paraolimpijskih
– paraolimpijskim
športnih dni na osnovnih
komitejem
šolah po Sloveniji.

Nadgradnja aplikacije za varnejšo vožnjo DRAJV, Slovenija  Prenova aplikacije DRAJV, ki jo redno uporablja več kot 56.000 uporabnikov. Z aplikacijo so uporabniki prevozili že več kot
616 milijonov kilometrov.
 Analiza portfelja Zavarovalnice Triglav je pokazala, da uporabniki aplikacije DRAJV predstavljajo za 10–15 odstotkov nižje
tveganje kot preostali vozniki.
Spodbujanje formiranja reševalnega pasu na avtocestah,  Nakup 7 kamer za spremljanje vožnje gasilskih vozil na nujni vožnji, s katerimi ozaveščamo voznike o posledicah
partner Zavod reševalni pas, Slovenija
nepravilnega formiranja reševalnega pasu.
 Vsebine o stiskah gasilcev na nujnih vožnjah, če do mesta nesreče ne pridejo pravočasno, smo usmerili v ozaveščanje voznikov
na lastnih komunikacijskih kanalih.
Področje: preventiva pred požari Učinek
Skrb za večjo požarno varnost v planinskih kočah, partner  52 planinskim kočam smo podelili več kot 150 samodejnih gasilnih ampul za namestitev ob virih toplote.
Planinska zveza Slovenije, Slovenija  Priprava izobraževalnega videa o pravilni uporabi in nameščanju ampul ter nevarnosti požarov v planinskih kočah.
Nakup protipožarne gasilne zaščitne opreme, partnerji  Sofinanciranje nakupa osebne zaščitne opreme za varnejše gašenje ter vozil in druge opreme za gašenje.
gasilska društva, zveze in brigade, Slovenija
Protipožarna varnost doma, Slovenija  Vzpostavili smo nov test na portalu Vse bo v redu: Kako požarno varen je vaš dom? Obstoječe vsebine smo nadgrajevali in
jih aktivno promovirali na lastnih kanalih.
Področje: varovanje narave Učinek
Izbor Naj planinska pot, partner Planinska zveza Slovenije  Sofinanciranje obnove zahtevne planinske poti čez Plemenice na Triglav.
 Ozaveščanje planincev o pomenu varnih planinskih poti in delu markacistov.
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SDG 3.6

Digitalna signalizacija
za varnost pešcev.
Tveganjem v prometu so najbolj izpostavljeni
pešci. Inovativna opozorilna signalizacija
COPS@zebra jih opozari na vozilo, ki se
približuje, in njegovo hitrost. Večina anketiranih
pešcev se je zaradi nameščenega znaka počutila
varneje. Izmerjene hitrosti so pokazale, da je
tudi večina voznikov na opremljenih prehodih
upočasnila vožnjo.
Na prometno izpostavljenem prehodu za
pešce v Mariboru na križišču Ljubljanske ulice
s Šilihovo in trgom Miloša Zidanška smo v
avgustu 2020 testno postavili dopolnilno
signalizacijo. Projekt bomo nadaljevali in v letu
2021 v sodelovanju s podjetjem COPSsystems
opremili še 12 izpostavljenih prehodov za pešce.
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12.6.2 Vsebina sponzorstev in donacij85
V Zavarovalnici Triglav vloge za sponzorska in donatorska partnerstva prejemamo preko spletnega
sistema na www.triglav.eu. V letu 2020 smo prejeli več kot 1.000 vlog za sponzorsko in donatorsko
sodelovanje in jih 47 odstotkov odobrili. Pri tem smo skrbeli, da sta njihov izbor in učinkovitost skladna
z usmeritvami našega delovanja in dimenzijami blagovne znamke. V nadaljevanju pojasnjujemo
vsebino nosilnih sponzorskih in donatorskih partnerstev Skupine, medtem ko je njihova vrednost
predstavljena v točki 12.3 Ekonomski vidiki.
Sponzorstva Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v letu 2020 po vsebini
Skupina Triglav

86 %

Šport

90 %
5%
7%

Kultura

Izobraževanje

Zdravstvo

Trajnostni projekti

Zavarovalnica Triglav

5%
1 %
3 %
1%
1%
1%

Donacije Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v letu 2020 po vsebini

Pomembnejša sponzorstva in donacije

Skupina Triglav
Zdravstvo

39 %
13 %
37 %

Humanitarni projekti

52 %
14 %
15 %

Trajnostni projekti

Izobraževanje

Zavarovalnica Triglav

11 %
20 %

Največji del sponzorskih sredstev namenjamo
športnim pokroviteljstvom in razvoju mladih
športnikov ter ozaveščanju o pomenu
zdravega življenjskega sloga. Skupina Triglav
je prepoznana partnerica športnih nacionalnih
zvez, mednarodnih športnih prireditev in
številnih športnih klubov na trgih, kjer je prisotna.
V letošnjem letu smo okrepili donatorske
aktivnosti, največji delež sredstev pa namenili
zdravstvu in humanitarnim projektom.

Enoti za hitre reševalne intervencije Civilne
zaščite Mestne občine Nova Gorica smo
priskočili na pomoč pri nakupu reševalnega
droga z vitlom za lažje reševanje iz globin
in višin.
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Nekatera pomembnejša sponzorstva Skupine Triglav v letu 2020
Država

Športno pokroviteljstvo

Slovenija












Partner Smučarske zveze Slovenije
Zlati partner nordijskih in biatlonskih reprezentanc
Generalni pokrovitelj svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici
Pokrovitelj svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji
Ogled tekme Svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki smo omogočili več kot 1.000 otrokom
iz osnovnih šol
Pokrovitelj paraolimpijskega komiteja Slovenije
Zlati partner Nogometne zveze Slovenije
Sponzor Teniške zveze Slovenije
Generalni partner plezalnega spektakla Triglav The Rock Ljubljana
Pokrovitelj vrhunskih športnikov Petra, Domna in Ceneta Prevca, Jakova Faka, Vesne Fabjan,
Roka Marguča, Klemna Bauerja, Špele Rogelj, Žana Koširja, Timoteja Lampeta Ignjića,
Anamarije Lampič, Janeza Lampiča, Nike Križnar, Vida Vrhovnika, Mihe Dovžana, Janje Garnbret
in Domna Škofica

Kultura

Izobraževanje

 Niz koncertov Glasbe sveta v Cankarjevem  Gorska reševalna zveza Slovenije:
domu
Varno obiskovanje gora
 Kinodvor
 Varstveno-delovni centri na območju
 Lutkovno gledališče Ljubljana
Slovenije
 Festival Ljubljana
 Ljubljanski grad
 Festival Lent
 Festival Bobri
 Borštnikovo srečanje

Hrvaška






Hrvaška košarkarska zveza
Croatia open Umag
Hrvaški akademski vaterpolski klub Mladost
Pokrovitelj Jadranske vaterpolske lige

Črna gora








Košarkarski klub Budučnost
Ženski rokometni klub Budučnost
Olimpijski komite Črne gore
Vaterpolska in Plavalna zveza Črne gore
Pokrovitelj Jadranske vaterpolske lige
Smučišča Črne gore

 Festival teatar Budva
 Festival stand up komedije Opuč

Severna Makedonija










Rokometni klub Vardar
Ženski rokometni klub Vardar
Avtomobilistični kartinški klub Stefanovski
Šahovski klub Alkaloid
Košarkarski klub MZT
Podpora mladi teniški igralki Aleksandri Simevoj
Pokrovitelj Rokometne zveze Severne Makedonije
Podpora mladinske lige Košarkarske zveze Severne Makedonije

 Pokrovitelj izdaje plošče Ivana Bojkova

Bosna in Hercegovina






Ženski košarkarski klub Play Off
Smučarski klub Sarajevo
Plavalni klub Borac
Ženski rokometni klub Borac

Srbija

 Generalno sponzorstvo Košarkarske zveze Srbije in moške članske košarkarske
reprezentance Srbije
 Judo zveza Srbije
 Pokrovitelj Jadranske vaterpolske lige
 Podpora judoistu Nemanji Majdovu

 Osnovna šola Banja Luka

 Šola za otroke in mladostnike
s prizadetim vidom Dimitar Vlahov

Zavarovalnica
Lovćen osiguranje
je Rdečemu križu
Črne gore podarila
25 koles za
prostovoljce.
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Humanitarno delovanje družb Skupine Triglav

Zavod Vse bo v redu

Prejemnik donacije

Namen pomoči

Evropa Donna, Slovenija

 Podpora delovanju društva in promocija
dnevnika za bolnice

Društvo onkoloških bolnikov, Slovenija

 Podpora ozaveščanju o raku in spodbujanju
zdravega življenjskega sloga

Zavoda Vse bo v redu Zavarovalnice Triglav izvaja
družbeno odgovorne aktivnosti, usmerjene
v podporo in pomoč šibkejšim členom družbe ter
preventivne dejavnosti. Osrednji projekti v letu
2020 so bili:

Združenje L&L in Društvo bolnikov s
krvnimi boleznimi, Slovenija

 Podpora programu rehabilitacije

 Podpora mladim talentom – projekt Mladi upi

Porodnišnica Postojna, Slovenj Gradec,
Maribor in Kranj, Slovenija

 Sofinanciranje potrebne opreme za
novorojenčke

CUDV Draga, Slovenija

 Pomoč pri izvajanju gibalnih aktivnosti za
varovance

Društvo za raziskovanje mokrišč,
Slovenija

 Podpora pri raziskovanju naravnih habitatov

Društvo za terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke, Slovenija

 Spodbujanje bralne pismenosti in
komunikacijskih sposobnosti otrok z motnjami
v razvoju ali po poškodbah

Projekt Mladi upi smo izvedli že osmič zapored ter
podprli nadarjene mlade športnike, parašportnike,
umetnike in znanstvenike. Letošnje prejemnike
finančnih sredstev, stare med 16 in 19 let, smo
razglasili v prvih dneh januarja 2021. Za razvoj
talenta in uresničitev njihovih ciljev smo jim
skupaj z medijsko hišo Pro Plus namenili 50.000
evrov, v osmih letih pa podprli že 101 mladega
upa, s skupnim zneskom 401.000 evrov.

ZPM Ljubljana Moste - Polje, Slovenija

 Podpora programu Botrstvo, Pomežik soncu,
Veriga dobrih ljudi

Kinodvor in pediatrična klinika,
Slovenija

 Omogočanje ogleda filma otrokom v bolnišnici
in druženje z maskoto Kuža Pazi

Občina Idrija, Občina Tabor in Osnovna
šola Mislinja, Slovenija

 Sofinanciranje prenove otroških igrišč

Klinika za toksikologijo, Severna
Makedonija

 Nakup zaščitne in medicinske opreme

Rdeči križ, Črna gora

 Nakup koles za prostovoljce

Klinični center, Črna gora

 Pomoč pri nakupu medicinske opreme

Osnovna šola Sutjeska, Črna gora

 Pomoč pri izgradnji šole

Center zaščite Budva,
Črna gora

 Nakup motoristične opreme

Klinični center Zemun, Srbija

 Nakup bolnišnične opreme

Prav tako smo organizirali tudi brezplačni
predavanji za vse generacije mladih upov in vse,
ki so tesno povezani z njihovim delom. Na prvem
smo se posvetili nadarjenosti in volji, vodil ga
je smučarski strokovnjak Sandi Murovec, in na
drugem dihalnim vajam z bivšo vrhunsko atletinjo
Brigito Langerholc Žager.
 Donacija za ustanovo Fundacija za zbiranje
sredstev za zdravljenje bolezni non-sense mutacij
Donacijo v višini 5.000 evrov smo namenili
testiranju zdravil za otroke z boleznimi, ki jih
povzroča nesmiselna (non-sense) mutacija. Ta
prepreči, da bi telo proizvajalo popolne proteine,
ki jih potrebuje za normalno delovanje.
Informacije o družbeno odgovornih partnerstvih:
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: sponzorstva@triglav.si

Mladi upi 2020
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12.7 Okoljski vidiki86

Izračun ogljičnega odtisa87

Skrb za okolje v delovnih procesih

Ogljični odtis merimo na sedežih večjih
zavarovalnih družb Skupine. Največji vir izpustov
toplogrednih plinov predstavljata električna
energija in ogrevanje, sledijo jima službeni
prevozi. Izračun opravljamo po metodologiji,
skladni s Protokolom za toplogredne pline
(Greenhouse Gas Protokol). Obsega neposredne
izpuste zaradi ogrevanja na zemeljski plin in
kurilno olje na sedežih območnih enot in sedežu
Zavarovalnice ter izpuste lastnega voznega
parka za izključno službene poti. Posredni izpusti
upoštevajo porabo električne energije za hlajenje,
razsvetljavo, delovanje električne in elektronske
opreme ter ogrevanje in izpuste zaradi
daljinskega ogrevanja. Zajeti so še izpusti zaradi
porabe pisarniškega papirja in službenih poti
zaposlenih z lastnimi vozili in javnim prevozom
(vlak, avtobus, letalo). V izračunu ni upoštevan
prevoz zaposlenih na delo.

S prepletanjem trajnostnih načel in poslovnih
usmeritev širimo tudi njihovo uresničevanje
v notranjih procesih Skupine. Pri odgovornosti
do naravnega okolja dajemo prednostni pomen
učinkoviti rabi energije, vode in drugih virov
ter zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov
in odgovornemu vedenju v naravnem okolju.
Zaposlene redno ozaveščamo o premišljeni rabi
virov in ravnanju z odpadki ter jim omogočamo
alternative, ki zmanjšujejo porabo fosilnih goriv.
Količino plastičnih odpadkov zavarovalnice
zmanjšujemo z uporabo službenih skodelic in
steklenic za vodo. Pri nakupu novih službenih
vozil upoštevamo nižji izpust ogljikovega
dioksida v ozračje. Zaposleni so z 19 službenimi
kolesi zavarovalnice opravili 1.250 službenih
poti, uporabljali so tudi 12 električnih
skirojev, 22 električnih vozil (16 v 2019) in za
organiziran redni prevoz med tremi lokacijami
v Ljubljani štiri kombije, v Makedoniji (v Triglav
Osiguruvanju, Skopje) pa sedem službenih koles.
V Zavarovalnici Triglav je bilo z električnimi vozili
opravljenih dobrih 12 odstotkov vseh voženj
s službenimi vozili.
Merila trajnostno naravnanega poslovanja so
del postopka za izbor dobaviteljev, glej Nabavna
praksa v točki 12.3 Ekonomski vidiki.
Družbe v Skupini so za zmanjšanje porabe
papirja uvedle mrežne tiskalnike in dvostranski
tisk, razvile aplikativno podporo in spodbujale
elektronsko arhiviranje, sprejele so ukrepe za
brezpapirno poslovanje in k temu spodbujale
zaposlene. Triglav Skladi za higienske namene
uporabljajo reciklirani papir, medtem ko v Srbiji
(Triglav Osiguranje, Beograd) papir reciklirajo.

Zaposleni v Zavarovalnici
Triglav imajo na voljo
22 službenih električnih
vozil, 12 električnih skirojev
ter 19 koles, v Makedoniji
pa sedem koles.

Pregled rezultatov ogljičnega odtisa po družbah Skupine Triglav v tonah ekvivalenta CO2
Ogljični odtis
Družba
Zavarovalnica Triglav*/****

2020

Indeks

2019

2018

2020/2019

2019/2018

4.317

5.082

5.257

85

97

Triglav Osiguranje, Zagreb**

464

480

477

97

101

Triglav Osiguranje, Beograd**

357

648

774

55

84

Lovćen Osiguranje, Podgorica**

313

438

209

71

210

Triglav Osiguranje, Sarajevo**

271

331

155

82

214

Triglav Osiguruvanje, Skopje**

139

149

171

93

87

Triglav Osiguranje, Banja Luka**

116

136

100

85

136

Pozavarovalnica Triglav Re***
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica***
Triglav, pokojninska družba***
Triglav Skladi***
Skupaj
*
**
***
****

15

52

29

0

167

488

34

0

25

41

61

0

155

32

484

0

6.339

7.877

80

110

7.143

V izračun so vključeni sedež družbe, sedeži 12 območnih enot in poslovna stavba na Dunajski cesti 22.
V izračun je vključen sedež družbe.
V izračun je vključen sedež družbe. Prvič zajem podatkov v letu 2019.
V letu 2020 je za Zavarovalnico Triglav spremenjen zajem podatkov, zato so prilagojeni tudi podatki za 2019 in 2018.
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Porabo električne energije je Skupina zmanjšala za 9 odstotkov, Zavarovalnica pa za 10 odstotkov.
V Zavarovalnici Triglav se je ogljični odtis zaradi ogrevanja zmanjšal za 9 odstotkov, celotni ogljični odtis
pa za 15 odstotkov.
Skupni izpusti zaradi službenih poti so bili v Zavarovalnici manjši za dobrih 60 odstotkov in so znašali
161 ton CO2eq (izhajajo iz prevozov z voznim parkom družbe za izključno službene namene, z javnim
prevozom in vozili zaposlenih) zaradi manjšega števila prevozov z letali in vozili (posledica ukrepov
zaradi epidemije covid-19).

Politika odlaganja odpadkov91

Povprečna dnevna poraba pisarniškega papirja (format A4) na zaposlenega v Zavarovalnici je padla na
18,8 (25,4 v letu 2019), k čemur je prispevalo tudi delo na daljavo. V Skupini je bila povprečna poraba
21,9 listov na zaposlenega na dan (leto 2019: 30,2 lista).
Poraba energentov88
Pri prenovah poslovnih prostorov v Skupini Triglav upoštevamo smernice za zmanjšanje porabe pri
ogrevanju in hlajenju ter porabi električne energije. Vse nove prostore opremimo z razsvetljavo LED,
prav tako reklamne napise. Prenova poslovne stavbe na Dunajski 22 v Ljubljani je vključevala zamenjavo
oken, izolacije in strehe. Več v poglavju 11. Razvojne in trženjske aktivnosti.
Družbe v Skupini so k zmanjšanju porabe goriva spodbujale z uporabo aplikacije DRAJV in na tečajih
varne vožnje, vozni park so obnavljale z vozili z manjšo prostornino motorja.

Poraba energentov po letih
2020

2019

Kurilno olje (v l)
Plin (m3)
Električna energija (v MWh)**

5.074

2020/2019

Zavarovalnica Triglav (v m3)
2019/2018

5.119

99

2019

2018

2020/2019

Mešani odpadki

583

472

739

124

64

Embalaža

658

523

400

126

131

789

567

382

139

148

3

3

3

100

100

66.607

31

Papir

131.311

101

Steklo

6.904

7.550

91

Biološki odpadki
Skupaj

4.836

4.937

3.386

98

146

Kurilno olje (v l)

6.000

22.931

13.286

26

173

87.659

77.912

105.015

113

74

4.853

5.413

5.558

90

97

Indeks

2020*

20.513

Topla voda (v MWh)**

Električna energija (v MWh)**

Vrsta odpadka

132.165

Zavarovalnica Triglav

Plin (m3)

Razvoj sistema upravljanja z odpadki v preteklih letih se je pričakovano odrazil v zmanjšani količini
odloženih mešanih odpadkov in hkratnemu pričakovanemu porastu odloženih drugih vrst odpadkov.
Ob spremembi sodelovanja z zunanjim partnerjem se je spremenil tudi način odlaganja in ločevanja
odpadkov, ki sedaj poteka predvsem s strani uporabnikov, zato podatki med preteklimi leti niso
primerljivi. Skupna količina odloženih odpadkov se je povečala zaradi drugačnega zajema podatkov,
selitve večjega števila pisarn in koriščenja ponudnikov dostave prehrane ob zaprtju gostinskih
lokalov v času epidemije ter s tem povezanim nedoslednim ločevanjem in odlaganjem embalaže za
enkratno uporabo. Zaradi tega bomo v letu 2021 nadaljevali s še bolj načrtnim osveščanjem o pomenu
primernega ločevanja in odlaganja odpadkov.

Indeks
2018

Skupina Triglav*
Topla voda (v MWh)

Ločevanje in odlaganje odpadkov je v Skupini odvisno od sistema upravljanja z odpadki na lokalni ravni
oz. na ravni države, v kateri poslujemo. V Sloveniji v celoti ločeno odlagamo odpadke, v drugih državah
pa ločeno zbiranje in odlaganje še nista celovito urejena. V poslovnih stavbah v Sloveniji zaposlene na
različne načine spodbujamo k zmanjšanju uporabe embalaže in boljšemu ločevanju odpadkov. Skupina
Triglav je pooblaščenim službam za ravnanje z odpadki oddala slabih 19 ton odslužene IT-opreme, od
tega Zavarovalnica dobrih 6 ton.

Količina odloženih odpadkov v Zavarovalnici Triglav92

Poraba energentov v Skupini Triglav in v Zavarovalnici Triglav

Vrsta energenta

Za ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo in delovanje električne ter elektronske opreme smo porabili 54.366
gigadžulov energije89. Preglednice proizvodnih virov porabljene električne energije ne vodimo, saj
ocenjujemo, da njihova sestava ustreza sestavi proizvodnih virov na ravni države. Največji proizvodni vir
v Sloveniji so tako fosilna goriva (56,33 odstotka), sledijo jedrsko gorivo (39,60 odstotka) in obnovljivi viri
energije s 4,07 odstotka (zadnji dostopni podatki so iz leta 2019).90

2019/2018

67

41

11

163

373

2.100

1.606

1.535

131

105

* V letu 2020 je spremenjen zajem podatkov, zato podatki med leti niso primerljivi.

* Za leto 2018 podatkov za Skupino Triglav ni na voljo.
** V izračun Zavarovalnice Triglav so vključeni sedež družbe, sedeži 12 območnih enot in poslovna stavba Dunajska 22 z deležem prostorov Zavarovalnice Triglav.
Zajem podatkov za Zavarovalnico Triglav se je za leto 2020 spremenil, kar je upoštevano tudi pri podatkih za pretekla obdobja.

90

88
GRI GS 103-1, 103-2, 103-3, GS 302-1 | 89 Izračun je narejen po predpostavki, da iz litra kurilnega olja pridobimo 10 kWh, iz kubičnega metra zemeljskega plina pa 9,5 kWh energije.
Vir: RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, https://www.agen-rs.si/documents/10926/17445/Sestava_virov_2019/0a0d075a-0c4b-42f9-b33e-1f79533fd1a2 | 91 GRI GS 103-1 | 92 GRI GS 306-2

132

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020 | Trajnostni razvoj in ESG vidiki v Skupini Triglav

Skrb za širše naravno okolje
V okviru nabavnih postopkov smo v letu 2020 zagotovili
uporabo recikliranega papirja za tiskanje brošur in
drugih informativnih materialov ter nakup neoriginalnih
kartuš (za ponovno polnjenje) pri tiskalnikih, če je
bila njihova uporaba še mogoča. V izbirnih postopkih
smo si, če je bilo to smiselno, zlasti pri nakupu vozil in
trženju redno ter sistematično prizadevali za skrb za okolje ter vključevanje
izdelkov iz recikliranih in do okolja prijaznejših materialov ter storitev. Otroke
zaposlenih je dedek Mraz obdaroval z leseno igračo in izdelki iz snovi, ki se
lahko predelajo (papir, les, steklo). Zaposleni so prejeli dve pralni maski iz
visokotehnoloških tkanin. Posamična maska omogoča uporabo 7 mesecev,
saj se pere enkrat tedensko v hladni vodi brez pralnega praška ali mehčalca,
kar vpliva tudi na zmanjšanje stroškov, ki bi nastali za recikliranje običajnih
medicinskih mask za enkratno uporabo, ki so uporabne do 4 ure.
11. sezona vseslovenske akcije Očistimo naše gore93
 Končali smo dvoletni proces nadomeščanja podajnikov z vrečkami za
smeti na planinskih postojankah z lesenimi ozaveščevalnimi tablami;
tako sledimo smernicam evropske direktive o omejevanju porabe
plastičnih vrečk.
 V 52 planinskih domov smo namestili več kot 150 samodejnih
protipožarnih gasilnih ampul in tako prispevali k obvladovanju požarov v
planinskih kočah.
 V okviru natečaja Naj planinska pot smo ozaveščali o pomenu urejenih
in varnih planinskih poti ter sofinancirali obnovo zahtevne planinske poti
čez Plemenice na Triglav.
 Več kot 36.000 ambasadorjev na družbenih omrežjih dejavno soustvarja
skupnost ljubiteljev čistih planin ter spodbuja medgeneracijsko
sodelovanje.
 Skupaj z GRZS smo pripravili ozaveščevalne videe na teme varnega
gibanja v gorah pozimi, izčrpanosti in dehidracije, gibanja po feratah ter
hoje v hribe z otroki. O uporabi lavinskega trojčka v gorah pozimi smo
izvedli tudi posvet z gorskim reševalcem v Triglav Labu.

Sofinancirali smo obnovo planinske poti čez
Plemenice na Triglav.

 Na portalu Vse bo v redu smo objavili številne ideje za družinske izlete v
hribe ter tako spodbujali družine in posameznike za preživljanje prostega
časa v naravi.

93

SDG 15.4
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12.8

Ključne usmeritve trajnostnega poslovanja Skupine Triglav za leto 2021

Vidik

Področje

Usmeritve

Okoljski vidik
(Environment)

Zmanjševanje okoljskih
vplivov











Aktiven pristop k ravnanju z odpadki
Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov
Ukrepi za povečanje učinkovite rabe energije, vode in drugih virov
Krepitev brezpapirnega poslovanja
Nabava okolju prijaznih promocijskih izdelkov
Energetsko optimalno upravljanje poslovnih stavb, kjer se opravlja lastna dejavnost
Doseganje ustrezne strukture voznega parka s povečevanjem deleža okolju prijaznejših vozil
Spodbujanje zavedanja o tveganjih podnebnih sprememb in nevarnostih naravnih nesreč z nadaljnjim razvojem zavarovalnih kritij
Krepitev zavedanja o pomenu ohranjanja naravnega okolja in biotske raznovrstnosti (tudi z spodbujanjem uporabe novih tehnologij za znižanje gospodarskih in
družbenih vplivov na okolje)

Družbeni vidik
(Social)

Odgovorne prakse
zaposlovanja in dela











Krepitev pomena razvoja sodelovalne organizacijske kulture
Ohranjanje visoke stopnje zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih
Razvoj kompetenc in znanja zaposlenih
Izboljševanje izbirnih postopkov
Učinkovitejše uvajanje zaposlenih v delo in kulturo
Ohranjanje zdravega in varnega okolja za zaposlene
Aktivno obvladovanje psihosocialnih tveganj med zaposlenimi
Aktivnosti in izobraževanja na področju medgeneracijskega sodelovanja
Poenotenje aktivnosti na področju razvoja zaposlenih v Skupini Triglav

Odgovoren odnos do
potrošnikov in dobaviteljev








Priprava raznovrstnih kakovostnih vsebin z osredotočenostjo na relevantno zavarovalniško in finančno opismenjevanje in podajanje koristnih nasvetov
Izboljševanje uporabniške izkušnje strank in krepitev stopnje njihovega zadovoljstva
Zagotavljanje osebne varnosti, informacijske varnosti in varnosti podatkov ter obvladovanje drugih tveganj sodobnega časa
Zagotavljanje dostopnosti storitev za invalide
Širitev in nadgradnja sodelovanja s pogodbenimi partnerji
Ohranjanje lokalne usmerjenosti nabave

Odgovorno upravljanje
 Vgrajevanje relevantnih vidikov trajnostnega poslovanja pri oblikovanju in izvajanju zavarovalnih in naložbenih produktov in storitev ter upravljanju premoženja
zavarovalno-storitvenega
 Proaktivna uporaba in nadaljnji razvoj interne metodologije za presojo trajnostne naravnanosti posameznega zavarovalnega produkta
portfelja in premoženja/naložb  V odvisnosti od oblike naložbe aktivno izvrševanje upravljavske pravice pri izdajateljih iz portfeljev s spodbujanjem trajnostno usmerjenih odločitev in zavez za dosego
trajnostnih ciljev

Vidik vodenja
(Governance)

Vključevanje v družbeno
skupnost in njen razvoj






Razvoj preventivnih programov in spodbujanje preventivnega ravnanja na področju varnosti v prometu, zdravja, požarne varnosti ipd.
Krepitev prostovoljstva pri zaposlenih
Krepitev ključnih partnerskih projektov na področju športa, kulture, izobraževanja in zdravja
Uravnoteženo delovanje na področju donatorskih programov

Transparentno vodenje
organizacije









Skladnost z zakonodajo, internimi pravili in sprejetimi zavezami ter s tem zagotavljanje poštenega in zakonitega delovanja in poslovanja
Skrb za visoko raven korporativnega upravljanja in sledenje kodeksom, priporočilom in dobri praksi
Kakovostno obveščanje javnosti o poslovanju, položaju in načrtih Skupine
Proaktivno sodelovanje z analitiki, institucionalnimi vlagatelji in delničarji
Ohranjanje strokovnosti in neodvisnosti zunanje revizije poslovanja
Celovito ocenjevanje članov in kandidatov za člane Uprave in Nadzornega sveta ter nosilcev poslovnih in ključnih funkcij z vidika usposobljenosti in primernosti
Izvrševanje politike raznolikosti in nasledstva Uprave ter politike prejemkov, ki zajema metodologijo nagrajevanja poslovodstva

Prakse poštenega poslovanja









Nadaljnji razvoj kulture etičnega poslovanja družb Skupine Triglav
Vključevanje načel Deklaracije o poštenem poslovanju v poslovne procese
Ničelna toleranca do kriminalnih dejanj, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, preprečevanje koruptivnih dejanj, obvladovanje nasprotij interesov
Proaktivno komuniciranje in izobraževanje zaposlenih s področja skladnosti in korporativne etike
Delovanje v zunanjih delovnih skupinah s področja skladnosti in poštenega poslovanja ter skrb za prenos dobrih praks
Krepitev in prenos dobre prakse na področju raziskovanja in preprečevanja zavarovalniških prevar v Skupini Triglav
Spodbujanje zaposlenih k prepoznavanju zavarovalniških prevar ter sodelovanje na strokovnih usposabljanjih

Spoštovanje človekovih pravic

 Krepitev pomena spoštovanja in ohranjanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri zaposlenih in partnerjih
 Varovanje dostojanstva zaposlenih z ničelno stopnjo tolerance do diskriminacije, nadlegovanja oz. šikaniranja na delovnem mestu

Povezanost s cilji SDG
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13.
Podatki o Skupini Triglav
na 31. december 2020
Zavarovalništvo
Zavarovalnica Triglav, d.d.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.

Naslov:

Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija

Naslov:

Pristaniška ulica 10, 6000 Koper, Slovenija

Telefon:

++ 386 (1) 474 72 00

Telefon:

++ 386 (5) 662 20 00, 080 26 64

Faks:

++ 386 (1) 432 63 02

Faks:

Elektronski naslov:
Spletna stran:

info@triglav.si
www.triglav.si, www.triglav.eu

info@triglavzdravje.si

Spletna stran:

www.triglavzdravje.si

Dejavnost:
Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.
Naslov:

Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

++ 386 (1) 474 79 00

Faks:

++ 386 (1) 433 14 19

Elektronski naslov:
Spletna stran:
Dejavnost:
Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:
Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:
Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

mail@triglavre.si
www.triglavre.si
Pozavarovanje
100,00 %/100,00 %
100,00 %/100,00 %

Zavarovanje

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

100,00 %/100,00 %

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

100,00 %/100,00 %

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

25.822.144 EUR/25.822.144 EUR

Triglav, pokojninska družba, d.d.
Naslov:

Dunajska cesta 22, 1000, Ljubljana, Slovenija

Telefon:

++ 386 (1) 47 00 840, 080 80 87

Faks:
Elektronski naslov:

4.950.000 EUR/4.950.000 EUR

++ 386 (5) 662 20 02

Elektronski naslov:

Spletna stran:
Dejavnost:

++ 386 (1) 47 00 853
info@triglavpokojnine.si
www.triglavpokojnine.si
Dejavnost pokojninskih skladov

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

100,00 %/100,00 %

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

100,00 %/100,00 %

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

6.750.764 EUR/6.750.764 EUR
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Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb

Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo

Naslov:

Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb, Hrvaška

Naslov:

Dolina 8, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Telefon:

++ 385 (1) 563 27 77

Telefon:

++ 387 (33) 252 110

Faks:

++ 385 (1) 563 27 99

Faks:

++ 387 (33) 252 179

Elektronski naslov:
Spletna stran:
Dejavnost:
Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:
Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:
Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

centrala@triglav-osiguranje.hr
www.triglav.hr
Zavarovanje

-/97,78 %

-/100,00 %

-/98,87 %

-/28.073.249 EUR

++ 382 (20) 404 400, 404 410

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:
Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:
Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

-/10.620.215 EUR

Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka
Ulica Slobode 13a, 81000 Podgorica, Črna gora

Dejavnost:

Zavarovanje

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

Naslov:

Spletna stran:

www.triglav.ba

Dejavnost:
Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

Telefon:
Elektronski naslov:

info@triglav.ba

Spletna stran:

-/100,00 %

Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica

Faks:

Elektronski naslov:

++ 382 (20) 665 281
info@lo.co.me
www.lo.co.me
Zavarovanje
-/99,07 %
-/99,07 %
-/10.362.648 EUR

Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica

Naslov:

Ulica Prvog krajiškog korpusa broj 29, 78000 Banja Luka,
Bosna in Hercegovina

Telefon:

++ 387 (51) 215 262

Faks:

++ 387 (51) 215 262

Elektronski naslov:

info@triglavrs.ba

Spletna stran:

www.triglavrs.ba

Dejavnost:

Zavarovanje

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

-/100,00 %

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

-/100,00 %

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

-/3.868.150 EUR

Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd

Naslov:

Ulica Marka Miljanova 29, 81000 Podgorica, Črna gora

Naslov:

Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd, Srbija

Telefon:

++ 382 (20) 231 882

Telefon:

++ 381 (11) 330 51 00

Faks:

++ 382 (20) 231 881

Faks:

++ 381 (11) 312 24 20

Elektronski naslov:

info@lovcenzivot.me

Elektronski naslov:

Spletna stran:

www.lovcenzivot.me

Spletna stran:

Dejavnost:
Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:
Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:
Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

Zavarovanje

Dejavnost:

office@triglav.rs
www.triglav.rs
Zavarovanje

-/99,07 %

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

-/99,88 %

-/99,07 %

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

-/99,88 %

-/2.972.100 EUR

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

-/14.539.234 EUR
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Upravljanje premoženja

Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje
Naslov:

Bulevar 8-mi Septemvri br. 16, 1000 Skopje, Severna Makedonija

Telefon:

++ 389 (2) 510 22 22

Faks:
Elektronski naslov:
Spletna stran:
Dejavnost:

++ 389 (2) 510 22 97
info@triglav.mk, pr@triglav.mk, osig@triglav.mk

Naslov:

Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija

www.triglav.mk

Telefon:

++ 386 (1) 300 73 00

Zavarovanje

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

-/80,83 %

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

-/80,83 %

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

-/2.431.710 EUR

Bulevar 8-mi Septemvri br. 16, 1000 Skopje, Severna Makedonija

Telefon:

++ 389 (2) 510 22 01

Spletna stran:
Dejavnost:

info@triglavskladi.si

Dejavnost:
Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:
Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

www.triglavskladi.si
Upravljanje vzajemnih skladov
67,50 %/100,00 %
100,00 %/100,00 %
563.345 EUR/834.585 EUR

Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o.

++ 389 (2) 510 22 97
info@triglavzivot.mk

Naslov:

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

www.triglavzivot.mk

Telefon:

++ 386 (1) 47 44 440

Zavarovanje

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

-/96,17 %

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

-/96,17 %

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

++ 386 (1) 300 73 50

Elektronski naslov:

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

Naslov:

Elektronski naslov:

Faks:
Spletna stran:

Triglav Osiguruvanje Život, a.d., Skopje

Faks:

Triglav Skladi, d.o.o.

Faks:
Elektronski naslov:
Spletna stran:

-/4.810.984 EUR

Dejavnost:

++ 386 (1) 23 17 785
info@triglav-upravljanje.si, info-nep@triglav.si
www.triglav-upravljanje.si
Upravljanje nepremičnin

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

100,00 %/100,00 %

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

100,00 %/100,00 %

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

3.160.113 EUR/3.160.113 EUR

Trigal, upravljanje naložb in svetovalne storitve, d.o.o.
Naslov:

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

++ 386 51 317 019, 82 007 348

Elektronski naslov:
Spletna stran:
Dejavnost:

info@trigal.com
www.trigal.com
Upravljanje finančnih skladov

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

49,90 %/49,90 %

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

49,90 %/49,90 %

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

7.331.308 EUR/7.331.308 EUR
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Triglav penzisko društvo, a.d., Skopje

Triglav Savetovanje, društvo za zastupanje u osiguranju, d.o.o., Beograd

Naslov:

Bulevar 8-mi Septemvri br. 18, 1000 Skopje, Severna Makedonija

Naslov:

Telefon:

++ 389 (2) 510 21 90

Telefon:

Faks:

++ 389 (2) 510 28 81

Elektronski naslov:

Elektronski naslov:

info@triglavpenzisko.mk

Spletna stran:

Spletna stran:

www.triglavpenzisko.mk

Dejavnost:

Dejavnost:

Dejavnost pokojninskih skladov

100,00 %/100,00 %

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

Triglav Savjetovanje, društvo za zastupanje u osiguranju, d.o.o., Sarajevo

Triglav INT, holdinška družba, d.d.

Naslov:

Dolina br. 8, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Telefon:

++ 387 (3) 361 81 06

Faks:

Naslov:

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

++ 386 (1) 430 95 34
triglavint@triglav-int.si
www.triglav-int.si
Holdinška dejavnost

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

100,00 %/100,00 %

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

100,00 %/100,00 %

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

-/26.862 EUR

3.000.000 EUR/3.000.000 EUR

Drugo

Dejavnost:

Zavarovalno zastopanje

-/99,94 %

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

Spletna stran:

www.triglav-savetovanje.rs
-/99,94 %

100,00 %/100,00 %

Elektronski naslov:

++ 381 (1) 165 58 493
office@triglav-savetovanje.rs

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

Zelengorska 1g, 11070, Beograd, Srbija

77.180.734 EUR/77.180.734 EUR

info@triglav-savjetovanje.ba

Spletna stran:

www.triglav-savjetovanje.ba

Dejavnost:

-/98,91 %

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

-/98,91 %

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

Ljubljanska cesta 86, 1230 Domžale, Slovenija

Telefon:

++ 386 (1) 724 66 50

-/151.716 EUR

Triglav Savjetovanje, društvo za zastupanje u osiguranju, d.o.o., Zagreb

Telefon:

Naslov:

Zavarovalno zastopanje

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

Naslov:
Triglav svetovanje, zavarovalno zastopanje, d.o.o.

++ 387 (3) 361 82 95

Elektronski naslov:

Sarajevska cesta 60, 10000 Zagreb, Hrvaška
++ 385 (1) 344 41 22

Elektronski naslov:

info@triglav-savjetovanje.hr

Spletna stran:

www.triglav-savjetovanje.hr

Dejavnost:

Zavarovalno zastopanje

Elektronski naslov:

info@triglav-svetovanje.si

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

-/100,00 %

Spletna stran:

www.triglav-svetovanje.si

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

-/100,00 %

Dejavnost:

Zavarovalno zastopanje

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

100,00 %/100,00 %

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

100,00 %/100,00 %

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

8.763 EUR/8.763 EUR

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

-/644.700 EUR

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020 | Podatki o Skupini Triglav na 31. december 2020

Triglav Avtoservis, d.o.o.
Naslov:

Verovškova 60b, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

++ 386 (1) 580 68 80

Faks:

++ 386 (1) 580 68 75

Elektronski naslov:

info@triglav-avtoservis.si

Spletna stran:

www.triglav-avtoservis.si

Dejavnost:

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

100,00 %/100,00 %

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

100,00 %/100,00 %

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

43.663 EUR/43.663 EUR

Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti
Naslov:

Miklošičeva cesta 19, 1000, Ljubljana, Slovenija

Telefon:

++386 (1) 47 47 518

Faks:
Elektronski naslov:
Spletna stran:
Dejavnost:

++386 (1) 47 47 159
vsebovredu@triglav.si
www.vsebovredu.si
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij

Delež Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav v kapitalu:

100,00 %/100,00 %

Delež glasovalnih pravic
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

100,00 %/100,00 %

Nominalna vrednost kapitalskega deleža
Zavarovalnice Triglav/Skupine Triglav:

100.000 EUR/100.000 EUR
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14.
Poslovna mreža Skupine Triglav

 V regiji nastopamo
večkanalno in obenem širimo
svojo poslovno mrežo ter
njene storitve, ki so prodajne,
poprodajne ter asistenčne.
 Naša poslovna mreža
vključuje tudi prek 1.400
agencij za zastopanje,
posrednikov in bank.
Skoraj 68 odstotkov naših
pogodbenih partnerjev deluje
na trgih zunaj Slovenije.

Razvoj poslovne mreže Skupine Triglav odraža
osredotočenost na stranko in uvajanje novih
načinov poslovanja, pri čemer učinkovito usklajuje
tradicionalne in sodobne prodajne poti.
Širimo strateška partnerstva, obseg pogodbenih
prodajnih partnerjev in spletnih ter asistenčnih
storitev, s čimer krepimo prednosti, ki jih
prinaša dobro razvita lastna prodajna mreža.
V zavarovalniški dejavnosti jo sestavljajo
zavarovalni zastopniki in komercialisti ter
prodajniki na lastnih sklepalnih mestih. Pogodbena
prodajna mreža v Sloveniji je v letu 2020 obsegala
457 pogodbenih partnerjev, registriranih za
zavarovalno zastopanje. Med njimi je bilo več
kot 130 družb za zavarovalno zastopanje, ki
Zavarovalnico Triglav zastopajo ekskluzivno ali
neekskluzivno. Pogodbeno uspešno sodelujemo
tudi z družbami za izvajanje tehničnih pregledov
motornih vozil ter prodajalci vozil in lizinškimi
hišami, bankami in turističnimi agencijami. Na
trgih Skupine Triglav zunaj Slovenije sodelujemo
z več kot 950 agencijami za zastopanje, največ
partnerstev imamo sklenjenih v Srbiji, kjer
prevladuje sodelovanje s tehničnimi servisi.
Za učinkovito reševanje škod, pri katerem prav
tako uveljavljamo večkanalnost, smo ponovno
povečali število pogodbenih partnerjev in
komunikacijskih kanalov. Stranke lahko do
zavarovalniških storitev dostopajo tudi prek
klicnega centra, kjer pridobijo potrebne

informacije, po telefonu ali spletu pa lahko
sklenejo zavarovanja, prijavijo škode in si
zagotovijo asistenčne storitve.
Nadaljevala se je rast števila uporabnikov
naših spletnih storitev in se v letu 2020 izrazito
povečala. Več tudi v poglavju 11. Razvojne in
trženjske aktivnosti.

14.1 Zavarovanje
 Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Centrala
– sedež družbe

 Triglav, pokojninska družba, d.d., Ljubljana
– sedež družbe
 Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb
– sedež družbe
Podružnice:
 Zagreb

 Osijek

 Čakovec

 Reka

 Varaždin

 Pulj

 Koprivnica

 Split

 Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica
– sedež družbe

Območne enote:
 Celje

 Murska Sobota

 Koper

 Nova Gorica

 Kranj

 Novo mesto

 Krško

 Postojna

 Ljubljana

 Slovenj Gradec

 Maribor

 Trbovlje

 Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana
– sedež družbe
 Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper
– sedež družbe
Zavarovalnica ima zastopstva v vseh dvanajstih
območnih enotah Zavarovalnice Triglav in
zdravstveno točko na sedežu družbe.

Podružnice:
 Podgorica

 Bijelo Polje

 Nikšić

 Kotor

 Berane

 Bar

 Pljevlja

 Budva

Poslovalnice:
 Andrijevica

 Rožaje

 Ulcinj

 Mojkovac

 Danilovgrad

 Tivat

 Kolašin

 Herceg Novi

 Tuzi

 Cetinje

 Žabljak

 Šavnik

 Plav

 Plužine
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 Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo
– sedež družbe

 Triglav Osiguranje, a.d.o., Banja Luka
– sedež družbe

Podružnice:

Regionalne pisarne:

 Sarajevo
(Gradačačka,
Novi Grad, Ilidža,
Centar, Novo
Sarajevo, Ilijaš,
Hadžići, Olovo,
Visoko)
 Bihać (I in II, Cazin,
Velika Kladuša,
Bosanska Krupa,
Sanski Most,
Bužim, Bosanski
Petrovac)

 Zenica (Maglaj,
Zavidovići, Žepče)
 Travnik (Busovača,
Bugojno, Jajce,
Gornji Vakuf,
Vitez)
 Goražde
 Banja Luka
 Ljubuški
 Kiseljak
 Jelah – Tešanj

 Ključ

 Čitluk

 Tuzla (I in II,
Lukavac, Živinice,
Gradačac,
Srebrenik, Kalesija)

 Široki Brijeg (I in II)

 Mostar (Konjic)

 Novi Travnik
 Teočak
 Breza
 Gračanica (I in II)

Poslovalnice:
 Beograd 1

 Bogatić

 Bor

 Bela Crkva

 Banja Luka

 Gradiška

 Bečej

 Kraljevo

 Doboj

 Istočno Sarajevo

 Negotin

 Sremska Mitrovica

 Prijedor

 Bijeljina

 Leskovac

 Prijepolje

 Pančevo

 Sombor

Pisarne:

 Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje
– sedež družbe

 Laktaši

 Kostajnica

 Mrkonjić Grad

 Prnjavor

 Teslić

 Istočna Ilidža

 Derventa

 Zvornik

 Skopje

 Prilep

 Modriča

 Vlasenica

 Bitola

 Kićevo

 Brod

 Omarska

 Ohrid

 Radoviš

 Novi Grad

 Bratunac

 Gostivar

 Kočani

 Kozarska Dubica

 Šipovo

 Tetovo

 Štip

 Triglav Osiguranje, a.d.o., Beograd
– sedež družbe

 Kumanovo

 Kavadarci

 Veles

 Strumica

Podružnice:

 Gevgelija

 Struga

Ekspoziture:

Zastopstva:

 Beograd

 Čačak

 Novi Sad

 Jagodina

 Kumanovo

 Dobri Dol

 Kruševac

 Vranje

 Tetovo

 Debar

 Niš

 Vršac

 Negotino

 Rosoman

 Valjevo

 Novi Pazar

 Resen

 Valandovo

 Kikinda

 Užice

 Kočani

 Demir Hisar

 Subotica

 Zrenjanin

 Kruševo

 Velešta

 Šabac

 Berovo

 Vrapčište

 Kragujevac

 Makedonska
Kamenica

 Skopje Čento

 Vinica

 Struga

 Dolno Palčište

 Gostivar

 Skopje Aerodrom

 Triglav Osiguruvanje Život, a.d., Skopje
– sedež družbe

14.2 Upravljanje premoženja
 Triglav Skladi, d.o.o., Ljubljana – sedež družbe
 Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o., Ljubljana
– sedež družbe
 Trigal, upravljanje naložb in svetovalne
storitve, d.o.o., Ljubljana – sedež družbe
 Triglav penzisko društvo, a.d., Skopje
– sedež družbe

14.3 Drugo
 Triglav INT, holdinška družba, d.d., Ljubljana
– sedež družbe
 Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje,
d.o.o., Domžale – sedež družbe
 Triglav Savjetovanje, d.o.o., Zagreb
– sedež družbe
 Triglav Savetovanje, d.o.o., Beograd
– sedež družbe
 Triglav Savjetovanje, d.o.o., Sarajevo
– sedež družbe
 Triglav Avtoservis, d.o.o., Ljubljana
– sedež družbe
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15.
Kazalniki poslovanja
Zavarovalnice Triglav

15.1 Rast kosmate obračunane premije (indeks)
Kosmata obračunana premija v tekočem letu*100
Kosmata obračunana premija v preteklem letu
v EUR
Kosmata obračunana premija
Zap. št.

2020

1

2

1

Nezgodno zavarovanje

2

Zdravstveno zavarovanje

3

Indeks rasti

2019
4

2018
5

2020/2019

2019/2018

6=3/4*100

7=4/5*100

25.696.568

26.948.216

26.173.583

95

103

926.557

728.634

692.746

127

105

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

127.536.359

124.555.113

118.662.444

102

105

4

Zavarovanje tirnih vozil

4.175.198

3.154.574

3.041.772

132

104

2.390.519

1.928.948

611.302

124

316

994.760

308.649

333.969

322

92

5.321.053

4.724.407

4.952.630

113

95

5

Letalsko zavarovanje

6

Zavarovanje plovil

7

Zavarovanje prevoza blaga

8

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

58.291.995

56.134.878

55.459.450

104

101

9

Drugo škodno zavarovanje

130.253.821

115.060.305

102.508.202

113

112

10

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

106.754.958

102.352.357

92.416.996

104

111

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

1.693.326

1.988.419

988.282

85

201

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

950.911

811.322

453.104

117

179

13

Splošno zavarovanje odgovornosti

38.619.888

39.134.047

37.671.613

99

104

14

Kreditno zavarovanje

19.137.654

22.962.440

25.456.965

83

90

15

Kavcijsko zavarovanje

2.775.316

2.414.586

1.842.317

115

131

16

Zavarovanje raznih finančnih izgub

2.574.281

2.807.251

2.816.203

92

100

17

Zavarovanje stroškov postopka

641.309

700.475

443.097

92

158

18

Zavarovanje pomoči

19

Skupaj premoženjska zavarovanja (zap. št. 1 do 18)

20

Življenjsko zavarovanje

21

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva

22

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov

23

Tontine

24

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil

16.052.704

15.513.341

11.571.786

103

134

544.787.178

522.227.961

486.096.463

104

107

79.466.230

82.300.599

81.164.340

97

101

-

-

-

-

-

76.121.938

79.947.507

76.201.048

95

105

-

-

-

-

-

18.880.523

17.655.904

16.748.583

107

105

25

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni

-

-

-

-

-

26

Skupaj življenjska zavarovanja (zap. št. 20 do 25)

174.468.691

179.904.010

174.113.971

97

103

27

SKUPAJ (zap. št. 19+26)

719.255.868

702.131.971

660.210.433

102

106
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15.2 Čista obračunana zavarovalna premija v % od kosmate obračunane zavarovalne premije
Čista obračunana zavarovalna premija*100
Kosmata obračunana zavarovalna premija
v EUR
Čista obračunana zavarovalna premija
Zap. št.

2020

1

2

1

Nezgodno zavarovanje

2

Zdravstveno zavarovanje

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

4

Zavarovanje tirnih vozil

5

3

Čista obračunana zav. premija v % od
kosmate obračunane zav. premije

Kosmata obračunana zavarovalna premija

2019
4

2020
5

2019
6

2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100

24.663.008

25.893.398

25.696.568

26.948.216

96

96

524.519

468.930

926.557

728.634

57

64

117.426.679

114.830.648

127.536.359

124.555.113

92

92

3.341.775

2.462.435

4.175.198

3.154.574

80

78

Letalsko zavarovanje

152.316

197.970

2.390.519

1.928.948

6

10

6

Zavarovanje plovil

532.087

282.146

994.760

308.649

53

91

7

Zavarovanje prevoza blaga

2.964.486

2.828.814

5.321.053

4.724.407

56

60

8

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

36.264.515

34.952.660

58.291.995

56.134.878

62

62

9

Drugo škodno zavarovanje

65.409.914

63.485.852

130.253.821

115.060.305

50

55

10

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

95.717.270

92.822.564

106.754.958

102.352.357

90

91

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

136.593

158.967

1.693.326

1.988.419

8

8

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

816.484

495.209

950.911

811.322

86

61

13

Splošno zavarovanje odgovornosti

26.974.734

27.285.281

38.619.888

39.134.047

70

70

14

Kreditno zavarovanje

14.731.626

18.958.624

19.137.654

22.962.440

77

83

15

Kavcijsko zavarovanje

1.359.310

1.805.255

2.775.316

2.414.586

49

75

16

Zavarovanje raznih finančnih izgub

871.524

1.248.636

2.574.281

2.807.251

34

44

17

Zavarovanje stroškov postopka

498.143

531.431

641.309

700.475

78

76

18

Zavarovanje pomoči

15.265.369

14.757.892

16.052.704

15.513.341

95

95

19

Skupaj premoženjska zavarovanja (zap. št. 1 do 18)

407.650.352

403.466.713

544.787.178

522.227.961

75

77

20

Življenjsko zavarovanje

78.689.871

81.529.094

79.466.230

82.300.599

99

99

21

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva

-

-

-

-

-

-

22

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov

76.100.918

79.947.507

76.121.938

79.947.507

100

100

23

Tontine

24

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil

25

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni

-

-

-

-

-

-

26

Skupaj življenjska zavarovanja (zap. št. 20 do 25)

173.671.311

179.132.505

174.468.691

179.904.010

100

100

27

SKUPAJ (zap. št. 19+26)

581.321.663

582.599.218

719.255.868

702.131.971

81

83

-

-

-

-

-

-

18.880.523

17.655.904

18.880.523

17.655.904

100

100
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15.3 Gibanje kosmatih obračunanih odškodnin (indeks)
Kosmate obračunane odškodnine v tekočem letu*100
Kosmate obračunane odškodnine v preteklem letu
v EUR
Kosmate obračunane odškodnine
Zap. št.

2020

1

2

1

Nezgodno zavarovanje

2

Zdravstveno zavarovanje

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

4

Zavarovanje tirnih vozil

5

Letalsko zavarovanje

6

Zavarovanje plovil

7

Zavarovanje prevoza blaga

3

2019
4

Indeks rasti
2018

5

2020/2019

2019/2018

6=3/4*100

7=4/5*100

9.908.838

12.153.879

12.350.357

82

98

415.865

243.561

134.892

171

181

75.806.644

79.970.757

76.808.657

95

104

623.235

1.000.537

2.521.898

62

40

44.785

11.954

15.168

375

79

-12.306

91.682

508.970

-

18

1.511.975

1.395.610

1.082.274

108

129

8

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

19.974.929

19.721.686

26.508.728

101

74

9

Drugo škodno zavarovanje

43.758.137

44.513.081

49.201.547

98

90

10

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

61.408.263

61.356.582

59.008.202

100

104

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

23.398

17.028

16.674

137

102

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

298.968

13.980

29.627

2.139

47

13

Splošno zavarovanje odgovornosti

14.547.830

13.579.671

15.388.188

107

88

14

Kreditno zavarovanje

12.026.300

11.404.559

9.692.982

105

118

15

Kavcijsko zavarovanje

454.233

223.376

206.704

203

108

16

Zavarovanje raznih finančnih izgub

871.232

2.434.591

4.161.301

36

59

17

Zavarovanje stroškov postopka

15.000

2.560

12.734

586

20
114

18

Zavarovanje pomoči

19

Skupaj premoženjska zavarovanja (zap. št. 1 do 18)

20

Življenjsko zavarovanje

21

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva

22

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov

23

Tontine

24

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil

11.386.584

10.922.757

9.600.577

104

253.063.910

259.057.852

267.249.479

98

97

95.631.064

95.622.077

80.774.735

100

118

-

-

-

-

-

48.338.150

57.234.124

59.839.416

84

96

-

-

-

-

-

4.476.399

4.929.640

5.753.105

91

86

25

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni

-

-

-

-

-

26

Skupaj življenjska zavarovanja (zap. št. 20 do 25)

148.445.613

157.785.841

146.367.257

94

108

27

SKUPAJ (zap. št. 19+26)

401.509.523

416.843.693

413.616.736

96

101
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15.4 Škodni rezultat
Kosmate obračunane odškodnine*100
Kosmate obračunane zavarovalne premije
v EUR
Kosmate obračunane odškodnine
Zap. št.

2020

1

2

3

Kosmate obračunane zavarovalne premije
2019

4

2020
5

1

Nezgodno zavarovanje

2

Zdravstveno zavarovanje

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

4

Zavarovanje tirnih vozil

5

Letalsko zavarovanje

6

Zavarovanje plovil

7

Zavarovanje prevoza blaga

1.511.975

1.395.610

8

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

19.974.929

19.721.686

9

Drugo škodno zavarovanje

43.758.137

44.513.081

10

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

61.408.263

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

13

Škodni rezultat (%)

2019
6

2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100

9.908.838

12.153.879

25.696.568

26.948.216

39

45

415.865

243.561

926.557

728.634

45

33

75.806.644

79.970.757

127.536.359

124.555.113

59

64

623.235

1.000.537

4.175.198

3.154.574

15

32

44.785

11.954

2.390.519

1.928.948

2

1

-12.306

91.682

994.760

308.649

-

30

5.321.053

4.724.407

28

30

58.291.995

56.134.878

34

35

130.253.821

115.060.305

34

39

61.356.582

106.754.958

102.352.357

58

60

23.398

17.028

1.693.326

1.988.419

1

1

298.968

13.980

950.911

811.322

31

2

Splošno zavarovanje odgovornosti

14.547.830

13.579.671

38.619.888

39.134.047

38

35

14

Kreditno zavarovanje

12.026.300

11.404.559

19.137.654

22.962.440

63

50

15

Kavcijsko zavarovanje

454.233

223.376

2.775.316

2.414.586

16

9

16

Zavarovanje raznih finančnih izgub

871.232

2.434.591

2.574.281

2.807.251

34

87

17

Zavarovanje stroškov postopka

18

Zavarovanje pomoči

19

Skupaj premoženjska zavarovanja (zap. št. 1 do 18)

20

Življenjsko zavarovanje

21

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva

22

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov

23

Tontine

24

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil

25

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni

-

-

26

Skupaj življenjska zavarovanja (zap. št. 20 do 25)

148.445.613

27

SKUPAJ (zap. št. 19+26)

401.509.523

15.000

2.560

641.309

700.475

2

0

11.386.584

10.922.757

16.052.704

15.513.341

71

70

253.063.910

259.057.852

544.787.178

522.227.961

46

50

95.631.064

95.622.077

79.466.230

82.300.599

120

116

-

-

-

-

-

-

48.338.150

57.234.124

76.121.938

79.947.507

64

72

-

-

-

-

-

-

4.476.399

4.929.640

18.880.523

17.655.904

24

28

-

-

-

157.785.841

174.468.691

179.904.010

85

88

416.843.693

719.255.868

702.131.971

56

59
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15.5 Stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zavarovalne premije
Stroški poslovanja*100
Kosmate obračunane zavarovalne premije
v EUR
Stroški poslovanja
Zap. št.

Kosmate obračunane zavarovalne premije

2020

1

2

1

Nezgodno zavarovanje

2

Zdravstveno zavarovanje

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

4

3

Stroški poslovanja v % od kosmate
obračunane zavarovalne premije

2019
4

2020
5

2019
6

2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100

8.074.586

8.861.320

25.696.568

26.948.216

31

33

237.192

167.540

926.557

728.634

26

23

31.615.432

32.242.680

127.536.359

124.555.113

25

26

Zavarovanje tirnih vozil

369.676

387.448

4.175.198

3.154.574

9

12

5

Letalsko zavarovanje

250.308

147.876

2.390.519

1.928.948

10

8

6

Zavarovanje plovil

170.356

181.378

994.760

308.649

17

59

7

Zavarovanje prevoza blaga

1.283.497

1.329.110

5.321.053

4.724.407

24

28

8

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

18.026.524

17.929.041

58.291.995

56.134.878

31

32

9

Drugo škodno zavarovanje

30.751.757

29.726.699

130.253.821

115.060.305

24

26

10

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

27.965.790

28.524.684

106.754.958

102.352.357

26

28

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

257.201

186.170

1.693.326

1.988.419

15

9

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

283.531

265.834

950.911

811.322

30

33

13

Splošno zavarovanje odgovornosti

11.731.195

11.544.690

38.619.888

39.134.047

30

30

14

Kreditno zavarovanje

5.174.563

5.643.718

19.137.654

22.962.440

27

25

15

Kavcijsko zavarovanje

753.988

667.742

2.775.316

2.414.586

27

28

16

Zavarovanje raznih finančnih izgub

838.710

873.915

2.574.281

2.807.251

33

31

17

Zavarovanje stroškov postopka

441.780

380.788

641.309

700.475

69

54

18

Zavarovanje pomoči

6.855.949

6.858.280

16.052.704

15.513.341

43

44

19

Skupaj premoženjska zavarovanja (zap. št. 1 do 18)

145.082.034

145.918.915

544.787.178

522.227.961

27

28

20

Življenjsko zavarovanje

15.418.907

16.397.125

79.466.230

82.300.599

19

20

21

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva

-

-

-

-

-

-

22

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov

17.120.559

15.997.740

76.121.938

79.947.507

22

20

23

Tontine

24

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil

25

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni

26

Skupaj življenjska zavarovanja (zap. št. 20 do 25)

27

SKUPAJ (zap. št. 19+26)

-

-

-

-

-

-

2.329.347

2.180.195

18.880.523

17.655.904

12

12

-

-

-

-

-

-

34.868.813

34.575.060

174.468.691

179.904.010

20

19

179.950.848

180.493.976

719.255.868

702.131.971

25

26
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15.6 Stroški pridobivanja zavarovanj v % od kosmate obračunane zavarovalne premije
Stroški pridobivanja zavarovanj*100
Kosmate obračunane zavarovalne premije
v EUR
Stroški pridobivanja zavarovanj
Zap. št.

2020

1

2

1

Nezgodno zavarovanje

2

Zdravstveno zavarovanje

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

4

Zavarovanje tirnih vozil

5

Letalsko zavarovanje

6

Zavarovanje plovil

7

Zavarovanje prevoza blaga

8

3

Stroški pridobivanja zavarovanj v % od
kosmate obračunane zav. premije

Kosmate obračunane zavarovalne premije
2019

4

2020
5

2019
6

2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100

893.656

947.383

25.696.568

26.948.216

3,5

3,5

8.594

4.714

926.557

728.634

0,9

0,6

4.291.381

4.619.441

127.536.359

124.555.113

3,4

3,7

3.530

6.337

4.175.198

3.154.574

0,1

0,2

12.293

3.674

2.390.519

1.928.948

0,5

0,2

5.245

5.828

994.760

308.649

0,5

1,9

298.009

315.878

5.321.053

4.724.407

5,6

6,7

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

2.006.623

1.916.022

58.291.995

56.134.878

3,4

3,4

9

Drugo škodno zavarovanje

3.326.414

2.969.670

130.253.821

115.060.305

2,6

2,6

10

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

5.390.429

6.067.721

106.754.958

102.352.357

5,0

5,9

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

3.047

3.143

1.693.326

1.988.419

0,2

0,2

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

64.965

69.042

950.911

811.322

6,8

8,5

13

Splošno zavarovanje odgovornosti

2.036.301

1.862.958

38.619.888

39.134.047

5,3

4,8

14

Kreditno zavarovanje

851.320

1.007.008

19.137.654

22.962.440

4,4

4,4

15

Kavcijsko zavarovanje

202.023

74.318

2.775.316

2.414.586

7,3

3,1

16

Zavarovanje raznih finančnih izgub

166.036

195.469

2.574.281

2.807.251

6,4

7,0

17

Zavarovanje stroškov postopka

130.231

88.807

641.309

700.475

20,3

12,7

18

Zavarovanje pomoči

19

Skupaj premoženjska zavarovanja (zap. št. 1 do 18)

20

Življenjsko zavarovanje

21

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva

22

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov

23

Tontine

24

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil

25

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni

26

Skupaj življenjska zavarovanja (zap. št. 20 do 25)

27

SKUPAJ (zap. št. 19+26)

304.270

379.838

16.052.704

15.513.341

1,9

2,4

19.994.366

20.537.250

544.787.178

522.227.961

3,7

3,9

2.988.995

2.642.616

79.466.230

82.300.599

3,8

3,2

-

-

-

-

-

-

5.519.076

5.503.282

76.121.938

79.947.507

7,3

6,9

-

-

-

-

-

-

48.289

75.966

18.880.523

17.655.904

0,3

0,4

-

-

-

-

-

-

8.556.361

8.221.864

174.468.691

179.904.010

4,9

4,6

28.550.727

28.759.115

719.255.868

702.131.971

4,0

4,1
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15.7 Čisti škodni kazalnik
(Čiste zavarovalne odškodnine + Sprememba škodnih rezervacij)*100
Čisti prihodki od zavarovalnih premij
v EUR
Čiste zavarovalne odškodnine +
Sprememba škodnih rezervacij
Zap. št.

2020

1

2

3

Čisti prihodki od zavarovalnih premij
2019

4

2020
5

Čisti škodni kazalnik (%)

2019
6

2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100

1

Nezgodno zavarovanje

2

Zdravstveno zavarovanje

6.609.444

5.148.544

25.197.530

25.712.226

26

20

370.242

252.170

470.703

551.298

79

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

46

67.636.638

72.489.801

117.077.028

112.935.787

58

4

Zavarovanje tirnih vozil

64

2.332.825

2.080.146

3.368.876

2.368.929

69

5

Letalsko zavarovanje

88

320.915

-23.948

88.826

174.533

361

6

Zavarovanje plovil

-

-205.528

57.699

392.617

281.272

-

21

7

Zavarovanje prevoza blaga

824.383

1.136.867

8

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

15.383.091

16.556.117

2.871.621

2.780.895

29

41

35.832.757

34.739.117

43

9

Drugo škodno zavarovanje

33.555.100

32.659.484

48

64.658.436

61.059.151

52

10

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

67.050.540

53

56.809.629

96.431.180

90.542.312

70

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

-64.456

63

406.119

182.755

99.929

-

406

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

13

Splošno zavarovanje odgovornosti

101

14

Kreditno zavarovanje

15

Kavcijsko zavarovanje

16

Zavarovanje raznih finančnih izgub

17

Zavarovanje stroškov postopka

18

Zavarovanje pomoči

19

Skupaj premoženjska zavarovanja (zap. št. 1 do 18)

20

Življenjsko zavarovanje

21

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva

22

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov

23

Tontine

24

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil

25

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni

-

-

-

-

-

-

26

Skupaj življenjska zavarovanja (zap. št. 20 do 25)

148.536.016

157.612.051

173.658.354

179.141.040

86

88

27

SKUPAJ (zap. št. 19+26)

353.668.294

354.492.013

583.867.846

573.555.357

61

62

438.511

435.517

691.619

432.665

63

-1.430.895

-2.722.945

26.615.217

26.502.179

-

-

1.214.640

1.177.904

18.718.207

19.770.083

6

6

-5.971

18.553

1.144.956

1.385.093

-

1

368.944

-297.184

884.758

1.247.168

42

-

53.508

-53.963

516.641

507.846

10

-

10.680.346

10.749.451

15.065.765

13.323.834

71

81

205.132.278

196.879.962

410.209.492

394.414.318

50

50

95.750.124

95.448.286

96.716.441

113.643.807

99

84

-

-

-

-

-

-

48.309.493

57.234.124

58.061.390

47.841.329

83

120

-

-

-

-

-

-

4.476.399

4.929.640

18.880.523

17.655.904

24

28

147

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2020 | Kazalniki poslovanja Zavarovalnice Triglav

15.8 Sestavljeni škodni kazalnik
(Čiste zavarovalne odškodnine + Sprememba škodnih rezervacij + Čisti obratovalni stroški)*100
Čisti prihodki od zavarovalnih premij
v EUR
Čiste zavarovalne odškodnine + Sprememba
škodnih rezervacij + Čisti obratovalni stroški
Zap. št.

2020

1
1

2
Premoženjska zavarovanja

3

4

335.005.046

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

2019

2020
5

327.176.747

2019
6

410.209.492

394.414.319

Sestavljeni škodni kazalnik (%)
2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100

82

83

15.9 Stroškovni kazalnik
Obratovalni stroški*100
Čisti prihodki od zavarovalnih premij
v EUR
Obratovalni stroški
Zap. št.

2020

1
1

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

2
Življenjska zavarovanja

2019

3

4

34.868.813

34.575.060

2020
5

2019
6

173.658.353

179.141.040

Stroškovni kazalnik (%)
2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100

20

19

15.10 Kazalnik koristnosti
(Izplačane zavarovalnine + Sprememba zav.-tehničnih rezervacij)*100
Čista obračunana zavarovalna premija
v EUR
Izplačane zavarovalnine +
Sprememba zav.-tehničnih rezervacij
Zap. št.

2020

1
1

2
Življenjska zavarovanja

3

4

168.708.051

Čista obračunana zavarovalna premija

2019

2020
5

234.654.876

2019
6

173.671.312

179.132.506

Kazalnik koristnosti (%)
2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100

97

131

15.11 Učinki naložb v % od povprečnega stanja naložb
Donos naložb*100
(stanje naložb na začetku leta + stanje naložb na koncu leta)/2
v EUR
Donos naložb
Zap. št.

Povprečno stanje naložb

2020

1

2

Učinki naložb v % od
povprečnega stanja naložb

2019

3

4

2020
5

2019
6

2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100

1

Naložbe kritnega premoženja

15.824.767

15.689.748

718.690.591

681.196.820

2,2

2,3

2

Naložbe KS življenjskih zavarovanj

25.117.942

23.999.526

804.452.488

789.542.163

3,1

3,0

3

Naložbe KS PDPZ

7.685.057

10.603.351

225.407.801

210.430.776

3,4

5,0

4

Naložbe KS PDPZ - v času izplačevanja rent

1.844.913

1.412.081

60.151.483

50.771.853

3,1

2,8

5

Naložbe KS VEP

6.146.060

67.988.593

415.971.560

390.654.818

1,5

17,4

6

Naložbe, ki niso financirane iz zav.-teh. rezervacij

7

Skupaj

8.857.301

11.707.490

354.957.744

338.930.590

2,5

3,5

65.476.040

131.400.790

2.579.631.665

2.461.527.020

2,5

5,3
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15.12 Čiste škodne rezervacije v % od čistih prihodkov od zavarovalnih premij
Čiste škodne rezervacije*100
Čisti prihodki od zavarovalnih premij
v EUR
Čiste škodne rezervacije
Zap. št.

2020

1

2

3

Čiste škodne rezervacije v % od čistih
prihodkov od zavarovalnih premij

Čisti prihodki od zavarovalnih premij
2019

4

2020
5

1

Nezgodno zavarovanje

2

Zdravstveno zavarovanje

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

4

Zavarovanje tirnih vozil

5

Letalsko zavarovanje

327.719

6

Zavarovanje plovil

157.051

7

Zavarovanje prevoza blaga

1.381.542

1.418.409

8

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

12.453.443

13.057.498

9

Drugo škodno zavarovanje

24.295.113

23.931.240

10

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil

168.214.401

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

13

Splošno zavarovanje odgovornosti

14

2019
6

2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100

19.305.185

22.239.155

25.197.530

25.712.226

77

86

16.325

54.556

470.703

551.298

3

10

15.478.548

17.601.078

117.077.028

112.935.787

13

16

6.338.678

4.559.400

3.368.876

2.368.929

188

192

49.357

88.826

174.533

369

28

345.595

392.617

281.272

40

123

2.871.621

2.780.895

48

51

35.832.757

34.739.117

35

38

64.658.436

61.059.151

38

39

156.311.058

96.431.180

90.542.312

174

173

621.720

686.854

182.755

99.929

340

687

745.431

471.258

691.619

432.665

108

109

85.485.384

95.875.908

26.615.217

26.502.179

321

362

Kreditno zavarovanje

2.131.635

1.946.004

18.718.207

19.770.083

11

10

15

Kavcijsko zavarovanje

-69.485

43.299

1.144.956

1.385.093

-

3

16

Zavarovanje raznih finančnih izgub

1.074.637

870.382

884.758

1.247.168

121

70

17

Zavarovanje stroškov postopka

18

Zavarovanje pomoči

19

Skupaj premoženjska zavarovanja (zap. št. 1 do 18)

20

Življenjsko zavarovanje

21

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva

22

Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov

23

109.220

61.547

516.641

507.846

21

12

2.265.488

2.394.178

15.065.765

13.323.834

15

18

340.332.034

341.916.776

410.209.492

394.414.318

83

87

19.679.961

19.318.913

96.716.441

113.643.807

20

17

-

-

-

-

-

-

-28.409

0

58.061.390

47.841.329

-

-

Tontine

-

-

-

-

-

-

24

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil

0

0

18.880.523

17.655.904

-

-

25

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni

-

-

-

-

-

-

26

Skupaj življenjska zavarovanja (zap. št. 20 do 25)

19.651.552

19.318.913

173.658.354

179.141.040

11

11

27

SKUPAJ (zap. št. 19+26)

359.983.585

361.235.689

583.867.846

573.555.357

62

63
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15.13 Kosmati dobiček oz. izguba tekočega leta v % od čiste obračunane premije
Kosmati dobiček oz. izguba*100
Čista obračunana zavarovalna premija
v EUR
Kosmati dobiček oz. izguba
Zap. št.

2020

1

2

1

Premoženjska zavarovanja

2

Življenjska zavarovanja

3

Skupaj

3

Čista obračunana zavarovalna premija
2019

4

2020
5

2019
6

Kosmati dobiček oz. izguba tekočega leta
v % od čiste obračunane premije
2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100
16,7

64.691.335

67.345.887

407.650.351

403.466.712

15,9

6.378.629

17.265.723

173.671.312

179.132.506

3,7

9,6

71.069.964

84.611.610

581.321.663

582.599.218

12,2

14,5

15.14 Kosmati dobiček oz. izguba tekočega leta v % od povprečnega kapitala
Kosmati dobiček oz. izguba*100
(stanje kapitala na začetku leta + stanje kapitala na koncu leta)/2
v EUR
Kosmati dobiček oz. izguba
Zap. št.

2020

1

2

1

Premoženjska zavarovanja

2

Življenjska zavarovanja

3

Skupaj

3

Kosmati dobiček oz. izguba tekočega leta
v % od povprečnega kapitala

Povprečno stanje kapitala
2019

4

2020
5

2019
6

2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100
14,2

64.691.335

67.345.887

506.290.745

472.649.351

12,8

6.378.629

17.265.723

105.950.978

97.651.154

6,0

17,7

71.069.964

84.611.610

612.241.723

570.300.506

11,6

14,8

15.15 Kosmati dobiček oz. izguba tekočega leta v % od povprečne aktive
Kosmati dobiček oz. izguba*100
(stanje aktive na začetku leta + stanje aktive na koncu leta)/2
v EUR
Kosmati dobiček oz. izguba
Zap. št.

2020

1

2

1

Premoženjska zavarovanja

2

Življenjska zavarovanja

3

Skupaj

3

Kosmati dobiček oz. izguba tekočega leta
v % od povprečne aktive

Povprečno stanje aktive
2019

4

2020
5

2019
6

2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100
5,4

64.691.335

67.345.887

1.322.982.979

1.258.554.573

4,9

6.378.629

17.265.723

1.644.056.469

1.576.305.973

0,4

1,1

71.069.964

84.611.610

2.967.039.448

2.834.860.546

2,4

3,0
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15.16 Kosmati dobiček oz. izguba tekočega leta na delnico
Kosmati dobiček oz. izguba
Število delnic
v EUR
Kosmati dobiček oz. izguba
Zap. št.

2020

1

2

1

Premoženjska zavarovanja

2

Življenjska zavarovanja

3

Skupaj

3

Kosmati dobiček oz. izguba tekočega leta
na delnico

Število delnic
2019

2020

4

5

64.691.335

67.345.887

15.837.350

6.378.629

17.265.723

6.897.798

71.069.964

84.611.610

22.735.148

2019

2020

2019

7=3/5

8=4/6

15.837.350

4,1

4,3

6.897.798

0,9

2,5

22.735.148

3,1

3,7

6

15.17 Terjatve iz pozavarovanja in zavarovalno-tehnične rezervacije, ki odpadejo na pozavarovatelje v % od kapitala zavarovalnice
Terjatve iz pozavarovanja in zav.-tehnične rezervacije, ki odpadejo na pozavarovatelje*100
Kapital zavarovalnice
v EUR
Terjatve iz pozavarovanja in zav.-tehnične
rezervacije, ki odpadejo na pozavarovatelje
Zap. št.

2020

1

2

1

Premoženjska zavarovanja

2

Življenjska zavarovanja

3

Skupaj

3

Kapital zavarovalnice

2019
4

Terjatve iz pozavarovanja in zav.-tehnične
rezervacije, ki odpadejo na pozavarovatelje
v % od kapitala zavarovalnice

2020
5

2019
6

2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100
22,1

117.204.470

106.021.178

533.692.009

478.889.482

22,0

41.265

17.656

110.311.163

101.590.793

-

-

117.245.735

106.038.834

644.003.171

580.480.275

18,2

18,3

15.18 Čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala in zavarovalno-tehničnih rezervacij
Čista obračunana zavarovalna premija*100
Povprečno stanje kapitala + Povprečno stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij
v EUR

Čista obračunana zavarovalna premija
Zap. št.

2020

1

2

3

Povprečno stanje kapitala + Povprečno stanje
zavarovalno-tehničnih rezervacij

2019
4

2020
5

2019
6

Čista obračunana zavarovalna premija
glede na povprečno stanje kapitala in
zav.-tehničnih rezervacij (%)
2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100
38,8

1

Premoženjska zavarovanja

407.650.351

403.466.712

1.071.238.466

1.040.300.084

38,1

2

Življenjska zavarovanja

173.671.312

179.132.506

1.612.862.758

1.542.035.024

10,8

11,6

3

Skupaj

581.321.663

582.599.218

2.684.101.224

2.582.335.109

21,7

22,6
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15.19 Povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na čiste prihodke od zavarovalnih premij
Povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij*100
Čisti prihodki od zavarovalnih premij
v EUR
Povprečno stanje čistih
zavarovalno-tehničnih rezervacij
Zap. št.

2020

1

2

3

Čisti prihodki od zavarovalnih premij
2019

4

2020
5

2019
6

Povprečno stanje čistih zav.-tehničnih
rezervacij glede na čiste prihodke od
zavarovalnih premij (%)
2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100
143,9

1

Premoženjska zavarovanja

564.947.721

567.650.733

410.209.492

394.414.319

137,7

2

Življenjska zavarovanja

1.506.911.781

1.444.383.870

173.658.353

179.141.040

867,7

806,3

3

Skupaj

2.071.859.502

2.012.034.603

583.867.845

573.555.359

354,9

350,8

15.20 Kapital glede na obveznosti do virov sredstev
Kapital*100
Obveznosti do virov sredstev
v EUR
Kapital
Zap. št.

Obveznosti do virov sredstev

2020

1

2

3

Kapital glede na obveznosti
do virov sredstev (%)

2019
4

2020
5

2019
6

2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100
37,0

1

Premoženjska zavarovanja

533.692.009

478.889.482

1.349.958.827

1.296.007.131

39,5

2

Življenjska zavarovanja

110.311.163

101.590.793

1.663.255.330

1.624.857.608

6,6

6,3

3

Skupaj

644.003.171

580.480.275

3.013.214.158

2.920.864.739

21,4

19,9

15.21 Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije glede na obveznosti do virov sredstev
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije*100
Obveznosti do virov sredstev
v EUR
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
Zap. št.

2020

1

2

3

Obveznosti do virov sredstev

2019
4

Čiste zav.-tehnične rezervacije
glede na obveznosti do virov sredstev (%)

2020
5

2019
6

2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100
43,6

1

Premoženjska zavarovanja

565.395.400

564.500.042

1.349.958.827

1.296.007.131

41,9

2

Življenjska zavarovanja

1.527.742.641

1.486.080.920

1.663.255.330

1.624.857.608

91,9

91,5

3

Skupaj

2.093.138.041

2.050.580.962

3.013.214.158

2.920.864.739

69,5

70,2
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15.22 Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije za življenjska zavarovanja glede na čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije za življenjska zavarovanja*100
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
v EUR
Čiste zav.-tehnične rezervacije za življenjska
zavarovanja
Zap. št.

2020

1
1

2
Skupaj

3
1.490.283.181

Čiste zav.-tehnične rezervacije

2019
4

2020
5

1.455.824.397

Čiste zav.-tehnične rezervacije
za življenjska zavarovanja
glede na čiste zav.-tehnične rezervacije (%)
2019

6

2.093.138.041

2.050.580.962

2020

2019

7=3/5*100

8=4/6*100

71,2

71,0

15.23 Kosmata obračunana zavarovalna premija glede na število redno zaposlenih
Kosmata obračunana zavarovalna premija
(število zaposlenih na koncu preteklega leta + število zaposlenih na koncu leta)/2
v EUR
Kosmata obračunana zavarovalna premija
Zap. št.

2020

1
1

2
Skupaj

3
719.255.868

Povprečno število zaposlenih

2019
4
702.131.971

Kosmata obračunana zav. premija glede na
število redno zaposlenih

2020
5

2019
6

2.249

2.272

2020

2019

7=3/5

8=4/6

319.883

309.105
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