
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.''

4. 
Strategija in načrti Skupine Triglav 

 � 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

Vizija Skupine Triglav 

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

 � 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.

Vrednote 

 � Odzivnost:  

Odzovemo se takoj in učinkovito.

 � Enostavnost:  

Smo enostavni in transparentni.

 � Zanesljivost:  

Uresničujemo obljubljeno.

Poslanstvo 

Ustvarjamo 
varnejšo 
prihodnost.

Z zavzetim uresničevanjem skupnih vrednot in vizije smo bistveno 
pripomogli k učinkovitemu prilagajanju in zanesljivemu poslovanju Skupine 
Triglav v izrednih razmerah.
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4.2 Strategija Skupine Triglav v obdobju 2019–2022 in njeno izpolnjevanje v letu 20207

Strateški dejavnosti

Zavarovalništvo Upravljanje premoženja

Premoženje
Lastni zavarovalni portfelj  

(kritno premoženje in kritni skladi)
Življenje

Pokojnine
Vzajemni skladi in  

individualno upravljanje 
premoženja

Zdravje

Pozavarovanje Pokojninski skladi

Ključne strateške usmeritve

Dolgoročna stabilnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav

Osredotočenost na stranko in razvoj povezanih storitev

Sprememba organizacije in kulture v sodelovalno in agilno

Strateški cilji 

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

Finančno poslovanje Stranke

 � Donosnost poslovanja 

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

 � Ohranitev pridobljene bonitetne ocene v območju 
»A« 

 � Kapitalska ustreznost in optimalna alokacija 
kapitala po segmentih/družbah Skupine 

 � Celovito obvladovanje tveganj

 � Celovita in odgovorna obravnava strank ter 
vsekanalno komuniciranje z njimi 

 � Zadovoljne in lojalne stranke 

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

 � Zavarovalni produkti z visoko stopnjo povezanih 
storitev

 � Novi poslovni modeli

Procesi in organiziranost Zaposleni, znanje in učenje

 � Visoka stopnja avtomatizacije, optimizacija in 
stroškovna učinkovitost poslovnih procesov 

 � Digitalni način poslovanja

 � Razvita multimatrična organiziranost in rast 
produktivnosti poslovanja 

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

 � Inovativnost 

 � Izkoriščenost sinergij v Skupini

 � Prenovljena organizacijska kultura 

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

 � Primerne kompetence in digitalna usposobljenost 
zaposlenih 

 � Stabilnost in primerna struktura ključnih in 
perspektivnih kadrov

 � Mobilnost zaposlenih

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

Zavarovalništvo Upravljanje premoženja

Premoženje
Lastni zavarovalni portfelj  

(kritno premoženje in kritni skladi)
Življenje

Pokojnine
Vzajemni skladi in  

individualno upravljanje 
premoženja

Zdravje

Pozavarovanje Pokojninski skladi

Ključne strateške usmeritve

Dolgoročna stabilnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav

Osredotočenost na stranko in razvoj povezanih storitev

Sprememba organizacije in kulture v sodelovalno in agilno

Strateški cilji 

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

Finančno poslovanje Stranke

 � Donosnost poslovanja 

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

 � Ohranitev pridobljene bonitetne ocene v območju 
»A« 

 � Kapitalska ustreznost in optimalna alokacija 
kapitala po segmentih/družbah Skupine 

 � Celovito obvladovanje tveganj

 � Celovita in odgovorna obravnava strank ter 
vsekanalno komuniciranje z njimi 

 � Zadovoljne in lojalne stranke 

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

 � Zavarovalni produkti z visoko stopnjo povezanih 
storitev

 � Novi poslovni modeli

Procesi in organiziranost Zaposleni, znanje in učenje

 � Visoka stopnja avtomatizacije, optimizacija in 
stroškovna učinkovitost poslovnih procesov 

 � Digitalni način poslovanja

 � Razvita multimatrična organiziranost in rast 
produktivnosti poslovanja 

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

 � Inovativnost 

 � Izkoriščenost sinergij v Skupini

 � Prenovljena organizacijska kultura 

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

 � Primerne kompetence in digitalna usposobljenost 
zaposlenih 

 � Stabilnost in primerna struktura ključnih in 
perspektivnih kadrov

 � Mobilnost zaposlenih

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 zavarovalno-
finančne 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.

Bistveni dejavniki tveganja v okolju 

 � 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 

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.

Poglavitni odzivi Skupine Triglav 

 � 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.

 � Povečevanje zadovoljstva in zvestobe strank
 → Dosežena najvišja ocena zadovoljstva strank  
(NPS = 67).

 → Prilagajanje produktov in storitev pričakovanjem strank 
ter nagrajevanje njihove zvestobe.

 � 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.

 � 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.

 � 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.

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.

 � 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.

 � 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.

 � 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.

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.

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

 2018 2019 2020 Načrt 2021

Poslovni izid  
pred obdavčitvijo 97,5 100,9 90,9 85–95

Obračunana kosmata zavarovalna, 
sozavarovalna in pozavarovalna premija 1.068,4 1.184,2 1.233,8 1.200–1.300

Kombinirani količnik  
premoženjskih zavarovanj 91,8 % 91,5 % 91,2 % pod 95 %

Izjava o omejitvi odgovornosti

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.

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

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

Načrtovani kombinirani količnik Skupine Triglav  
v letu 2021
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