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Uvodnik

Razvoj novih tehnologij dobiva neslutene razsežnosti. Vse bolj nam 
poenostavljajo življenje, po drugi strani pa prav skrb zbujajoče usmerjajo 
naše poti in način razmišljanja. Sprašujem se, kako hitro bo prišel čas, 
ko mi bo leteči robot, imenovan tudi dron, prinesel pošto ali bom med 
vožnjo lahko prebirala novice in odgovarjala na elektronsko pošto, ker me 
bo peljalo samovozeče vozilo. Sliši se sanjsko. Pa si vsega tega res želimo? 
In tako hitro?

Nič nimam proti pripomočkom, ki mi lajšajo življenje. Prav nasprotno. 
Sploh si ne predstavljam vsakdanjika brez nekaterih od njih. Določeni so 
že tako samoumevni, da je skoraj neverjetno, ko se zavem, da pravzaprav 
ni dolgo, odkar so postali del naše realnosti. Niti jih ne dojemam kot del 
te »prihodnosti«, o kateri na veliko beremo. 

Bolj me begajo vprašanja, ali nismo v fazi vračanja k naravi, k zdravemu 
načinu življenja in ali si res želimo, da nam ne bo treba o ničemer več 
razmišljati, ker bo za to poskrbela umetna inteligenca. Bomo res zaupali, 
da bo o vsem odločala namesto nas? 

Nove tehnološke spremembe so velik izziv tudi za podjetja. 
Zavarovalništvo tu ni izjema. Pomembno je, da v zavarovalnicah 
pravočasno prepoznamo nova tveganja ter zavarovancem ponudimo 
primerne oblike zavarovanj in čim bolj enostaven dostop do njih. 
Zavarovalnica Triglav že stopa na to pot. 

Prijetno branje vam želim. 

Mateja Kurent, mag.,
urednica

Si to res 
želimo?
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Ste 
pripravljeni 
na poplave?

Pravočasno poskrbite za: 
Nepremočljiva oblačila, 
gumijaste škornje. 

Vreče s peskom, svetilko in  
polno baterijo mobilnega 
telefona in aplikacijo 
Triglav Vreme.

Ustrezno zavarovanje za 
dom in premoženje. 
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Ena od možnosti je prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje (PDPZ), s katerim si lahko zagotovite dodatno 
starostno pokojnino, to obliko pa ustrezno regulira in 
davčno spodbuja tudi država. Novost na tem področju je, 
da se s spremembo zakonodaje pri PDPZ uvaja naložbena 
politika življenjskega cikla.

KAKŠNE SPREMEMBE PRINAŠA?
Po starih pokojninskih načrtih so zavarovanci (po novi 
zakonodaji člani) varčevali v kritnih skladih z jamstvom 
donosa. Jamstvo je pomenilo, da so vložena sredstva 
zaščitena pred izgubo vrednosti vloženega denarja.  
A hkrati je to pomenilo tudi, da je bila rast premoženja 
sklada praviloma manjša. Zavarovanci v kritnem skladu 
z jamstvom donosa zato ne morejo pričakovati visokih 
donosov na vložena sredstva. 

To slabost zdaj odpravlja uvedba skladov življenjskega 
cikla. Stopnja tveganja, ki ga prevzamejo zavarovanci 
oziroma člani, je odvisna od njihove starosti in naložbenega 
horizonta, torej predvidenega časa varčevanja, s tveganjem 
pa je povezana tudi višina pričakovanih donosov. Dlje ko 
varčujete, več tveganja si lahko privoščite. Bliže ko ste 
pričakovani upokojitvi, bolj so lahko boleči upadi tečajev 
vrednostnih papirjev, zato morate tveganje zmanjšati. 
V okviru naložbene politike življenjskega cikla bodo zato 
sredstva članov naložena v tisti kritni sklad, ki glede na 
naložbeno politiko, naložbeno tveganje in pričakovani 
donos najbolj ustreza njihovi starostni skupini.   

ZAKAJ ZAMENJATI VARNOST ZA TVEGANJE?
Z varnostjo, ki jo zagotavlja kritni sklad z jamstvom donosa, 
je običajno povezana cena. To pomeni, da je donosnost 
varnih naložb praviloma nizka. Varčevanje v okviru 
naložbene politike življenjskega cikla prinaša dodatno 
tveganje, če ga primerjamo z varčevanjem v kritnih skladih 
z jamstvom donosa, a je hkrati višja tudi pričakovana 
donosnost in s tem višina privarčevanih sredstev ob 
upokojitvi. Absolutno varnih naložb pa ni. 

KAKŠNA SO TVEGANJA IN KAJ TO POMENI ZA VAS?
Kritni skladi naložbene politike življenjskega cikla vaša 
sredstva vlagajo v delnice in obveznice, odvisno od 

Varčevanje  
po meri
Za pokojnino, s katero boste lahko po upokojitvi dostojno 

živeli, je treba začeti varčevati čim prej. Kakšne so možnosti, 

da si zagotovite čim večjo finančno varnost?  

starostne skupine. Do 45. leta sredstva nalagate v sklad, 
ki sredstva vlaga pretežno v delnice. Za naložbe v delnice 
je namreč značilno, da prinašajo večje tveganje, a je tudi 
njihova pričakovana donosnost višja od obveznic, depozitov 
in drugih tradicionalno varnih naložb. S podaljševanjem 
naložbenega horizonta pa se verjetnost izgube pri vlaganju 
v delnice zmanjšuje. Če torej vlagate v delnice na dolgi 
rok, lahko z večjo verjetnostjo pričakujete, da donosnost 
ne bo negativna. To najbolje ponazarja analiza realnih 
zgodovinskih donosnosti delniških naložb na dolgi rok. Če 
bi na primer ameriške delnice držali 20 let in več, bi ne glede 
na to, kdaj bi jih kupili, po 20 letih po najslabšem možnem 
scenariju prejeli najmanj toliko, kot ste vanje vložili. 

Za mlajše, ki se vključujejo v naložbeno politiko 
življenjskega cikla, to pomeni, da nalagajo sredstva v bolj 
tvegan sklad, ki zaradi naložb v delnice obeta najvišjo realno 
pričakovano donosnost, na dolgi rok pa prinaša tudi manjše 
tveganje, kot ga vključujejo navidezno varnejše naložbe. 
S starostjo pa se nato privarčevana sredstva samodejno 
prerazporejajo v sklade z bolj umirjeno naložbeno politiko 
z manjšim deležem delnic, manjšim potencialom za rast, a 
tudi kratkoročno manjšimi nihanji v vrednosti premoženja.

ALI TO POMENI VEČ LASTNEGA UKVARJANJA  
Z NALOŽBAMI?
Naložbena politika življenjskega cikla za vas ne pomeni 
dodatnega napora oziroma dela z upravljanjem naložb. 
Sredstva se upravljajo skladno s Pravili upravljanja kritnih 
skladov. Prehod v drug kritni sklad, ko član dopolni mejno 
starost, se izvede avtomatsko in brezplačno.

KJE SO VAŠA DO ZDAJ PRIVARČEVANA SREDSTVA IN 
KAM GREDO VPLAČILA?
Zavarovalnica Triglav je člane PDPZ v začetku leta obvestila 
o spremembah na področju PDPZ. V obvestilu jih je tudi 
povabila k izbiri kritnega sklada. Če se niso odločili za 
spremembo, se tako že zbrana sredstva kot tudi nadaljnja 
vplačila plemenitijo v kritnem skladu TRIGLAV PDPZ – 
zajamčeni. Za spremembo se sicer lahko odločijo kadarkoli, 
in sicer tako, da na poslovnem mestu zavarovalnice vložijo 
pisni zahtevek.    
Mag. Jaka Kirn, direktor službe za naložbe, Zavarovalnica Triglav
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Življenjski cikel str. 14, 15

Kaj pa, če se 
vendarle zgodi? 
Zaradi hujše bolezni ali poškodbe  
lahko nenadoma postanemo invalidi. 
Stroški se zaradi prilagoditve novemu 
načinu življenja zvišajo, dohodki pa 
zmanjšajo.  

Uporabni nasvet str. 17

Brez finančnih skrbi
Zdravi zobje so pomembni za naše 
splošno zdravje. Čeprav se tega 
zavedamo, pa se pogosto zaplete 
pri izdatkih, ki jih iz žepa namenimo 
zanje. Rešitev sta lahko zavarovanji 
nadstandardnih storitev in materialov 
Zobje in Zobje+.

Predstavitev produkta str. 19

Fleksibilno po 
petdesetem
Da boste pri aktivnem preživljanju 
prostega časa brez finančnih skrbi, 
lahko po 50. letu sklenete Naložbeno 
življenjsko zavarovanje Fleks za starejše. 
Po novem mu lahko priključite dve 
dodatni zavarovanji. 

Aktualno str. 18

 
Donosnost novih kritnih skladov

Še preden se stresejo tla 

17 naložbenih priložnosti

Psihologija str. 11

Dva pola tehnoloških 
sprememb
Vsaka nova tehnologija prinaša 
vznemirjenje, a poraja tudi dvome.  
Privlači nas in hkrati tudi straši. A skozi 
izkušnje in učenje se začnemo obnašati 
pametneje in odgovorneje. 

Glavna tema str. 8, 9, 10

Prihodnost je 
digitalna, a človeška
Čeprav bomo imeli v prihodnosti zaradi 
napredka tehnologije veliko tveganj pod 
nadzorom, ta ne bodo izginila, pojavila se 
bodo celo nova. Zavarovanja bodo tako še 
vedno pomembna, a v drugačnih oblikah.

Strokovni nasvet str. 16

Življenjskim ciljem 
naproti
Enkratno naložbeno življenjsko 
zavarovanje Fleks sklenete, če imate 
prosta sredstva, ki bi jih investirali in  
z njimi uresničili pomembne življenjske 
cilje. Poleg varčevanja v skladih vključuje 
tudi zavarovanje za primer smrti.

Intervju str. 12, 13

Zoran Miloševič, izvršni direktor za trženje 
in distribucijo zavarovanj, Zavarovalnica 
Triglav

V koraku s časom  
»Posamezno storitev lahko danes 
opravimo bistveno hitreje in bolj 
kakovostno kot v preteklosti.«  

Nasvet str. 5

Varčevanje po meri 
Dodatno starostno pokojnino si lahko 
ustvarite z vlaganjem v prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje. 
Novost na tem področju je naložbena 
politika življenjskega cikla, s katero 
lahko dosegate optimalne donose  
glede na starost.   

Infografika str. 6, 7

Bi prepustili odločitve 
svojemu avtu?
Razvoja v transportni panogi, ki gre  
v smeri samovozečih vozil, ni mogoče več 
ustaviti. Težje se bo spoprijeti z etično-
moralnimi in pravnimi vprašanji, kot je 
vprašanje odgovornosti, če se zgodi nesreča.

Skupina kritnih skladov 
TRIGLAV PDPZ

TRIGLAV PDPZ – drzni

• agresivna naložbena politika

• pretežno naložbe v delnice

• namenjen članom do 45. leta starosti

TRIGLAV PDPZ – zmerni

• zmerna naložbena politika

• uravnotežen portfelj obveznic  
in delnic

• namenjen članom od vključno 45. 
do 55. leta starosti, v njem lahko 
varčujejo tudi člani do 45. leta starosti

TRIGLAV PDPZ  – zajamčeni

• konservativna naložbena politika

• pretežno naložbe v obveznice

• namenjen članom od vključno 55. leta 
starosti dalje, v njem lahko varčujejo 
tudi člani do 55. leta starosti

15 % 
voznikov bi se 
peljalo v popol-
noma samovoze-
čem vozilu. 
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Infografika

Dovršeni informacijski sistemi, umetna inteligenca in prepoznavanje 
govora bodo podlaga za množično proizvodnjo pametnih vozil. 
Brezpilotne letalne naprave oziroma droni že zdaj s čedalje večjo hitrostjo 
in zamahom zapolnjujejo nebo nad nami ter opravljajo zmeraj več funkcij 
– od nadzora elektroenergetskih razvodij do oskrbe z vodo ali transporta 
in celo dostave poštnih pošiljk.

Vpeljevanje novih oblik mobilnosti lahko proizvajalce »pametnih« 
prevoznih sredstev, njihove upravljavce in uporabnike izpostavi novim 
oblikam tveganj, ki lahko privedejo do visokih pravdnih stroškov. Tak 
primer tveganja je letenje drona v okolici letališč, ko lahko letalo med 
pristajanjem ali vzletom trči vanj. Hkrati nove oblike mobilnosti vzbujajo 
pomisleke o vplivih na zdravje ljudi, saj še ni znano, kakšne posledice 
ima za ljudi sevanje zaradi GPS-signala. Ogrozijo lahko celo varnost 
posamezne države, javno varnost in gospodarsko stabilnost, ko bi 
mikrodroni služili na primer kot prisluškovalne naprave ali s prenašanjem 
radioaktivnih snovi povzročili velike nesreče. Ne glede na vse pa razvoja 
v transportni panogi, ki gre v smeri samovozečih vozil, ni mogoče več 
ustaviti.

VPLIV BO ŠIRŠI
Razmah uporabe avtonomnih vozil bo sprožil večjo revolucijo v 
produktivnosti, kot jo je širitev domačih naprav – od pralnega do 
pomivalnega stroja. Futuristi in različni strokovni analitiki napovedujejo, 
da bodo avtonomna vozila po letu 2030 povzročila množične izgube služb 
in korenito prestrukturiranje gospodarstev. Zaradi robotskih vozil bomo 
hkrati prihranili milijone ur, ki jih zdaj porabimo za volanom, storilnost bo 
zrasla, saj ljudje med vožnjo ne bodo izpostavljeni stresu in bodo v službo 
prihajali spočiti, nastale bodo nove panoge, ki jih zdaj morda še ni na 
obzorju. Širitev inteligentnih prevoznih sredstev odpira velik potencialni 
trg, saj lahko ta zaradi nižjih stroškov zasedejo številna delovna mesta, 
zdaj namenjena ljudem, in opravljajo delo tudi v razmerah, ki so za 
človeka prenevarne. Temeljni cilj samovozečih avtomobilov pa je seveda 
povečati varnost in zmanjšati število smrtnih žrtev na cesti, s tem pa tudi 
znižati zdravstvene stroške.

VPRAŠANJE ODGOVORNOSTI
Teže se bo spoprijeti z etično-moralnimi in pravnimi vprašanji, ki jih 
prinašajo samovozeča vozila. Kdo bo prevzel odgovornost, če se zgodi 
nesreča? Kako bo avto sprogramiran za primer, ko pred njega zapelje 
nepazljiv kolesar? Ali bo imelo prednost reševanje življenja kolesarja ali 
zaščita zdravja in življenja potnikov v vozilu? Kdo je sploh tisti, ki ima 
pravico odločati, čigavo življenje bo avto žrtvoval?

Zamislimo si situacijo: Samovozečemu avtomobilu zaupamo vožnjo po 
mestu, medtem ko se sami posvetimo branju elektronske pošte na tabličnem 
računalniku ali pogovoru s sopotnikom. Nenadoma izza vogala stavbe na 
cesto priteče otrok. Hitrost in razdalja ne omogočata, da bi se avtomobil 
varno ustavil. Kako se bo odzval? Bo zaviral, ohranil smer in trčil v otroka? Se 
mu bo izognil na pločnik, kjer so drugi pešci? Bo zavil na drug pas in čelno trčil 
v pravilno vozeče vozilo, ki prihaja nasproti? Razumljivo bi bilo, da bi inženirji 
izbrali pot manjšega zla. Bolje je, da se avto izogne trku z otrokom, tako da trči 
na primer v parkirana vozila. Najbrž se vsi strinjamo, da ima zaščita življenja 
prednost pred zaščito materialnih dobrin. 

Kaj pa v primeru, ko se bodo »možgani« samovozečega avtomobila morali 
znajti v situaciji, ko bosta na tehtnici dve življenji? Ko bo, denimo, edina izbira 
trčiti v drugo vozilo (in ogroziti ljudi v njem) ali zapeljati s ceste (in ogroziti 
»lastne« potnike)? Kdo od inženirjev je pripravljen prevzeti odgovornost 
in moralno breme za takšne situacije? In če se iskreno vprašamo: Ali bi bili 
pripravljeni kupiti avto, za katerega bi vedeli, da bo v primeru neizogibne 
nesreče raje zavil v nasproti vozeč tovornjak, kot da bi povozil pešca? 

Če razmišljamo še globlje, se soočimo tudi z vprašanjem odgovornosti 
»voznika« samovozečega vozila. Ali bo oseba, ki se bo usedla v takšno vozilo, 
vnesla končni cilj ter vožnjo prepustila algoritmom in umetni inteligenci, 
odgovorna za dejanja vozila? Čigava bo odgovornost ob morebitni nesreči? 
Ali bi bili pripravljeni kupiti avto, ki vozi sam, in prevzeti odgovornost za 
njegovo ravnanje, na katero nimate vpliva? 

POTREBUJEMO PRAVILA
Vse to so vprašanja, na katera bo nujno poiskati odgovore in doseči o njih 
širok družbeni konsenz, preden bomo upravljanje avtomobilov v celoti 
predali računalniškim algoritmom. Prvi pogoj bo ustrezna zakonodaja, ki bo 
morala biti poenotena na mednarodni ravni. Prvi osnutki pravil v državah, 
med katerimi so na primer Združene države Amerike, ki so začele postopke 
sprememb zdajšnjih cestnoprometnih pravil in odgovornosti, zahtevajo, 
da imajo vsa avtonomna vozila možnost, da človek v njih prevzame popoln 
nadzor nad njimi. To pomeni, da mora biti v njih ves čas vožnje po javnih 
cestah priseben človek z vozniškim izpitom. Poleg tega določajo še, da bodo 
proizvajalci dobili licenco, ves čas pa bodo morali redno poročati o statistiki 
uporabe in varnosti. Obvezna bosta tudi zaščita pred hekerji in obveščanje 
vseh sopotnikov o podatkih, ki jih vozilo zajema, beleži in hrani. Vse to 
pomeni, da na množičen pojav popolnoma samovozečih avtomobilov še 
nekaj časa ne gre računati.   
Margita Selan Voglar, direktorica transportnih zavarovanj, Zavarovalnica 
Triglav, in mag. Gorazd Jenko, izvršni direktor za korporacijske zavarovance, 
Zavarovalnica Triglav

Bi prepustili odločitve  
svojemu avtu?
Napredek tehnologije obljublja številne pozitivne spremembe. A po drugi strani poraja 

pravno-etična vprašanja, ki do zdaj niso obstajala.

Viri: Policija, Ernst & Young, Thatcham Research, CB Insights, Business Insider, Motor Trend, raziskava univerze  
v Michiganu, Opinium, IIHS-HLDI, SWOV, Euro NCAP, ExtremeTech, PwC

trenutno razvija samovozeča 
vozila.

bo na trgu do leta 2020.  

samovozečih vozil bo po 
pričakovanjih prodanih do leta 
2035.

TEHNOLOGIJE SO 
VOZNIKOVA DESNA 
ROKA

ZAČETKI RAZVOJA SAMOVOZEČIH VOZIL

CILJ JE VSE BLIŽE

141

148

11 %

28 %

140

113

10 %

29 %

22

12

2 %

0,5 %

33 korporacij 

10 milijonov  
samovozečih vozil 

85 milijonov 

ROUTE 241

SANTIAGO

Kako daleč je prihodnost?
Prometne nesreče so pogost vzrok smrti. Njihovo število vsaj delno zmanjšujejo 
razni pametni sistemi v avtomobilih. Toda prihodnost prinaša še več – vozila 
so na poti k popolni avtonomnosti, ki naj bi še povečala varnost na cestah. 
Industrija, ki se ukvarja z razvojem samovozečih vozil, je vse bliže cilju. Kako pa 
ta tehnološki napredek sprejemamo vozniki?

prometnih nesreč povzroči 
človeška napaka.

vodilni vzrok smrti po 
svetu so prometne 
nesreče.

prometnih nesreč se je 
zgodilo na slovenskih cestah 
v prvi polovici leta 2016. 

95 % 

11,8 % 

8.  10.095

Kateri pametni sistemi 
v avtomobilih že danes 
pomagajo voznikom pri 
vožnji in tako zmanjšujejo 
možnost nezgod na cestah?

Že pred več kot 10 leti so začeli razmišljati, kako zmanjšati število 
prometnih nesreč oziroma omiliti njihove posledice. 

Ameriška agencija za napredne raziskovalne projekte na področju 
obrambe DARPA je samovozečim vozilom v letih 2004 in 2005 postavila 
150-miljski izziv. Kako so se vozila odrezala takrat in kako daleč so 
sposobna priti danes? 

Želja po popolnoma avtonomnem vozilu je vse bliže realnosti. Danes 
obstajajo že številni delno avtonomni avtomobili, do statusa popolnoma 
samovozečega vozila pa jim ne manjka več veliko. 

Preizkus delno samovozečih vozil pri Motor Trendu: 

– brezhibno vzdrževana cesta, 
dolga 35 milj (56,327 kilometra)  
z omejitvijo hitrosti 65 milj na uro  
(cca 105 kilometrov na uro)

Googlov avtomobil 

– vetrovna cesta, dolga 17 milj 
(27,358 kilometra) z omejitvijo 
hitrosti 55 milj na uro  
(cca 90 kilometrov na uro)

2004

2005

2016

ZAVORNI SISTEM V NUJNEM PRIMERU  
(AES – AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING) 

SISTEM PRILAGODLJIVEGA SPREMLJANJA 
PROMETA (ADAPTIVE CRUISE CONTROL)

ASISTENCA PRI VOŽNJI 

opozarja voznika na nevarne situacije in omili posledice nesreč  
s samodejnimi zavornimi funkcijami. 

avtomatsko pospešuje oziroma zavira glede na varnostno razdaljo. 

1 od 3 
nesreče s smrtnim izidom bi lahko 
preprečili ali ublažili posledice  
z vgradnjo vseh 4 sistemov v vozila. 

4 asistenčni sistemi: 

• Opozorilo ob zapustitvi pasu brez vklopljenih smernikov 
oziroma ob zanašanju 

• Spremljanje slepega kota 

• Opozorilo pred trčenjem spredaj 

• Prilagodljivi žarometi

15 % 
manj prometnih nesreč, če je vgrajen ta sistem. 

13 % 
manj nesreč bi bilo na avtocestah, če bi bil vgrajen ta sistem.

ŠTEVILO PRIJEMOV ZA VOLAN

ŠTEVILO PRIJEMOV ZA VOLAN

DELEŽ ČASA, KO JE IMEL VOZNIK 
ROKE NA VOLANU

DELEŽ ČASA, KO JE IMEL 
VOZNIK ROKE NA VOLANU

SMO PRIPRAVLJENI NA SAMOVOZEČA VOZILA? Bi razmislili o nakupu samovozečega 
avtomobila? 

Kako si predstavljate vožnjo v 
prihodnosti?

 Obdržal bi popoln nadzor nad vožnjo.

 Imel bi delno samovozeče vozilo z občasnim 
nadzorom. 

 Vozil bi se v popolnoma samovozečem vozilu. 

 Najverjetneje ne 

 Definitivno ne 

 Najverjetneje da 

 Definitivno da

46 %
31 %

39 %
30 %

15 %
26 %

13 %

7,32 MILJE

150 MILJ

2 MIO MILJ

prometnih nesreč na slovenskih 
cestah se zgodi, ker vozniki 
vozijo pod vplivom alkohola. 
To je eden od tistih vzrokov 
prometnih nesreč, ki bi jih 
samovozeča vozila zagotovo 
odpravila. 
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Prihodnost je digitalna,  
a človeška
Tehnološki entuziasti pravijo, da bodo senzorji in nove tehnologije zmanjšali verjetnost požarov  

in vlomov v hiše, nekatere elemente hiš bodo natisnili izjemno natančni 3D-tiskalniki, nanosenzorji bodo 

spremljali naše zdravstveno stanje in nas že pred pojavom bolezni opozorili na povečano tveganje ...  

Po zaslugi novih tehnologij bomo mnoga tveganja imeli pod nadzorom, a vsa vendar ne bodo izginila. 

Tudi v prihodnosti tako ne bo šlo brez zavarovanj. 

»Nekoč znane po stabilnosti so se zavarovalnice kar naenkrat 
znašle na razpotju – lahko vztrajajo pri svojem ali pa se 
prilagodijo spremembam, ki so že predrugačile bančništvo, 
prevoz in prehrambno industrijo,« pravi Raj Ramanand, 
direktor Signifyda, ameriške zagonske zavarovalnice za primer 
spletnih prevar. Od leta 2010 so skladi tveganega kapitala samo 
v ZDA v zavarovalniška zagonska podjetja vložili več kot dve 
milijardi dolarjev. »Zavarovalništvo je ena največjih priložnosti 
za pretres,« je v kolumni tehnološkega portala TechCrunch 
zapisal investitor Richie Hecker in ubesedil razmišljanje 
podjetnikov, inovatorjev in vizionarjev, ki izumljajo prihodnost 
zavarovalništva. 

Globalni trendi, na katerih jezdijo zavarovalniški inovatorji, 
bodo zamajali prav vse postavke zavarovalništva. Študija 
mednarodne svetovalne družbe PwC predvideva celo vrsto 
sprememb. Trendi kažejo, da potrošniki dobivamo vedno večjo 
moč pri oblikovanju produktov. Od ponudnikov zahtevamo 
enostavnost, transparentnost in hitrost – vse pričakujemo 
takoj, razumljivo in prilagojeno našim potrebam. Splet in nove 
tehnologije imajo tu ključno vlogo, saj nam omogočajo hiter 
dostop do informacij in opravljanje storitev na daljavo, brez 
fizičnega stika. Splet pa omogoča tudi povezovanje različnih 
elektronskih naprav med seboj in izmenjavo podatkov med 
njimi (t. i. internet stvari). Meteorološke postaje že danes 
podatke samodejno posredujejo spletnim portalom in 
aplikacijam (denimo tudi Triglavovi aplikaciji Triglav Vreme), 
v prihodnosti pa bi lahko ob napovedi toče na podlagi 
»pogovora« med meteorološko postajo in avtomobilom naš 
avtonomni avtomobil zapeljal v garažo kar sam. 

PRIHODNOST JE ŽE TU
Kako se bomo torej zavarovali v prihodnosti? Obrise 
nam nakazujejo že delujoča zagonska podjetja, ki orjejo 
ledino z novimi pristopi. Temelj prihodnosti je zagotovo 
digitalizacija – raziskava družb Valicon in iPROM je 
že leta 2012 pokazala, da skoraj polovica slovenskih 
potrošnikov pred sklenitvijo zavarovanj informacije 
pridobi na spletu, vsak deseti pa zavarovanje tudi sklene 

po digitalni poti. A zavarovalništvo zagotovo ne bo šlo v 
isto smer kot rezervacija potovanj ali nakupovanje prek 
spleta, kjer večina od nas z veseljem brska, primerja in 
izbira počitnice ali nova oblačila. »Potrošniki ne uživajo 
v sklepanju zavarovanj. V prihodnosti bo prava vrednost 
zavarovalnic torej v hitrem in nezamudnem sklepanju 
različnih zavarovanj na enem mestu,« trdi Whitney 
Arthofer iz strateškega oddelka svetovalnega podjetja 
Monitor Deloitte. Cover, ameriško zagonsko podjetje, 
je denimo že izdelalo aplikacijo za pametne telefone, 
prek katere lahko zavarujemo lastnino le na podlagi 
fotografije. S pametnim telefonom slikamo predmet – 
nakit, hišo, avtomobil … – in po nekaj klikih je zavarovanje 
sklenjeno. Francosko zagonsko podjetje Alan omogoča 
sklepanje zdravstvenih zavarovanj prek mobilnega 
telefona in je prva nova zdravstvena zavarovalnica v 
Franciji v zadnjih 30 letih.

Tudi v zavarovalništvu doživljamo prehod k »storitvam 
na poziv«. Ameriško zagonsko podjetje Trov napoveduje 
platformo, prek katere bomo lahko s potegom prsta 
zavarovali prenosnik, smuči, kolo in drugo lastnino le za 
želeno obdobje – smuči le pozimi, prenosnik pa le, ko bomo z 
njim zapustili dom. Ameriško zagonsko podjetje Metromile 
denimo že omogoča avtomobilska zavarovanja le za 
prevožene kilometre, ko je avtomobil dejansko v uporabi. 

PODATKI, PODATKI, PODATKI 
Medtem ko lahko danes izbiramo med nekaj tipskimi 
zavarovanji, bodo zavarovanja v prihodnosti vedno 
bolj prilagodljiva – vedno več elementov zavarovanj 
bomo določali sami (trajanje, situacije, obseg, kritja …).     

“ Prihodnost bo omogočila vznik povsem novih zavarovanj, 
kot so  recimo zavarovanja za primer virtualne nezgode.



Ko bodo zavarovalniški paketi postali bolj individualizirani, 
bodo zavarovalnice morale uporabiti še kompleksnejše 
matematične algoritme za izračun tveganj in premij ter se 
pri tem opreti na množico podatkov (t. i. Big Data). 

Študija svetovalnega podjetja Accenture kaže, da bi 
bilo že danes 78 odstotkov potrošnikov pripravljeno svoje 
osebne podatke zaupati zavarovalnicam v zameno za 
nižje premije. Nekatere zavarovalnice tako že nagrajujejo 
zavarovance, ki jim posredujejo podatke s svojih nosljivih 
elektronskih naprav (t. i. wearables) ali v avtomobil in 
hišo vgrajenih naprav. 

Mobilna aplikacija DRAJV, ki jo je Zavarovalnica Triglav 
predstavila leta 2015, denimo spremlja in ocenjuje 
način vaše vožnje ter varne voznike nagrajuje s popusti 
na avtomobilska zavarovanja. Take in podobne rešitve 
s spremenljivimi premijami spodbujajo zavarovance k 
bolj zdravemu življenju, saj jim dajejo možnost vplivati 
na višino premije z odločitvami za zdravo življenje ali 
varno vožnjo. To bo v prihodnosti imelo pozitivne vplive 
na celoten zdravstveni sistem – zavarovanja nas bodo 
po podatkih globalne svetovalne družbe EY spodbujala 

in podpirala pri zdravem življenjskem slogu, kar naj bi 
skrajšalo čakalne vrste v bolnišnicah in ublažilo finančne 
pritiske na zdravstveni sistem.

PRIHODNOST PRINAŠA NOVA TVEGANJA
Prihodnost bo omogočila tudi vznik povsem novih 
zavarovanj – recimo zavarovanj za primer virtualne 
nezgode. Te nezgode se nam ne bodo zgodile v fizičnem 
svetu, ampak v virtualnem – ko se bomo poškodovali v 
računalniški igri World of Warcraft ali bo nekdo ukradel 
naše spletne podatke, denimo geslo za dostop do 
elektronske pošte. Barometer tveganj, ki ga na podlagi 
intervjujev s podjetji pripravlja nemška zavarovalnica 
Allianz, kaže, da bodo spletne nezgode glavno tveganje v 
prihodnosti. 

TEHNOLOGIJE KOT POMOČ, NE BISTVO
V prihodnosti se bomo torej s sklepanjem zavarovanj 
srečevali pogosteje, a vedno manj prek agentov in v 
zavarovalniških prostorih. Zavarovanja najrazličnejših vrst 
bomo po potrebi in le za čas izpostavljenosti tveganjem 
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Digitalne tehnologije so postale naš najtesnejši sopotnik 
skozi vsakdan. Na eni strani nas informirajo in povezujejo, 
na drugi strani pa nas z množico privlačnih vsebin lahko tudi 
preveč zaposlijo ali celo zasvojijo. Prav zato njihova uporaba 
zahteva veliko odgovornosti, da poiščemo srednjo pot. 

PRIVLAČNOST SPLETA
Da bi prepoznali pasti, si moramo znati predstavljati, v 
čem se skriva privlačnost novih tehnologij. Če za primer 
vzamemo splet, ta ponuja številne možnosti in zato 
lahko zadovoljuje različne potrebe. Iskanje informacij 
zadovoljuje potrebo po znanju, družbena omrežja 
potrebo po druženju, pisanje bloga potrebo po izražanju 
in spoštovanju, igranje iger potrebo po sproščanju ali 
mentalni stimulaciji ... Splet ponuja tudi psihološki pobeg, 
raziskovanje in eksperimentiranje, zabavo, takojšen odziv 
oziroma povratno informacijo in podobno. Poleg tega ima 
dobro strukturo nagrajevanja, je intenziven in interaktiven. 
Vse našteto lahko zapolni praznino in nam pomaga, da 
negativne občutke negotovosti in stiske zamenjamo 
s pozitivnimi čustvi, na primer z zadovoljstvom, srečo, 
pripadnostjo in podobno.

TEHNOLOGIJE V ŽEPU IN NOMOFOBIJA
A ob vsem navdušenju nad pozitivnimi učinki se zgodi, da 
teh nimamo nikoli dovolj in jih želimo vedno več. Mimogrede 
se ujamemo v zanko. Medtem ko nam je klasični mobilni 
telefon še dajal občutek svobode, pametni že spreminja 
naše vedenje in navade. Marsikdo si življenja brez njega ne 
more več predstavljati. Navezanost je lahko tako intenzivna, 
da se počutimo nelagodno, če telefon slučajno pozabimo, 
ga izklopimo ali če nimamo dostopa do interneta. Pri 
nekaterih se takrat pojavi specifičen strah, to je strah pred 
nedosegljivostjo, ki ga imenujemo nomofobija. Po drugi 
strani pa naš notranji mir kratita prav nenehna dosegljivost 
in pričakovanje, da bomo vedno in povsod odzivni. Že samo 
to lahko povzroča preobremenjenost in negativen stres.

DRUŽBENA OMREŽJA IN FOMO
Na spletu se brez premora odvija množica dogodkov in 
dejavnosti. Jasno je, da jim ves čas ne moremo slediti. Prav to 
je lahko razlog za drugo vrsto strahu, ki nas je začel spremljati 
ob tehnološkem razvoju, to je strah pred zamujenimi 
priložnostmi. Ta pojav, ki ga proučujejo psihologi, se označili 
s kratico FOMO (ang. fear of missing out). Študije kažejo, da 
se FOMO pojavlja predvsem pri mladostnikih in je povezan 
z družbenimi omrežji. FOMO je relativno nova oblika 

socialne tesnobe, ki je opredeljena kot skrb posameznika, 
da zamuja prijetne, zadovoljujoče, morda zanj koristne 
družabne dogodke. Zaskrbljen je tudi zaradi želje po nenehni 
vključenosti v dogodke, ki jih doživljajo drugi – prijatelji, 
znanci ali celo popolni tujci s spleta. Odvisnost od stalne 
obveščenosti lahko posameznika vodi do stanja pretirane 
zaskrbljenosti in nemira, v skrajnem primeru pa se izraža kot 
patološka odvisnost od interneta. Strah pred zamujenimi 
priložnostmi je tako tudi eden od razlogov, zakaj se ob prvi 
priložnosti povežemo v splet.

PRIVOŠČIMO SI DIGITALNI POST
Kako naj potem sprejemamo tehnološke novosti, da 
uravnotežimo oba pola, torej izkoristimo njihove privlačnosti 
in zmanjšamo negativni vpliv? Odgovor ni preprost. Najprej 
se moramo vprašati, zakaj neko tehnologijo v svojem 
vsakdanjiku sploh potrebujemo. Vsekakor je marsikatera 
od njih lahko koristna – številne domišljene aplikacije nas 
povezujejo in na enostaven način rešujejo marsikateri 
problem današnjega časa, kot so na primer spletne 
platforme ekonomije souporabe, kjer lahko vsakdo postane 
zasebni sobodajalec ali prostočasni taksist. A internet stvari 
(koncept spletnega povezovanja vseh možnih naprav, ki 
nas obkrožajo), ki od nas zahteva, da se stalno prilagajamo 
in sprejemamo novosti, ni samodejno zagotovilo za bolj 
kakovostno življenje.

Vsem, predvsem pa tistim, ki v svojem delovnem okolju 
doživljajo tehnostres, kar pomeni, da imajo težave pri 
prilagajanju na hitre tehnološke spremembe ali so zaradi 
pretirane vsakodnevne rabe tehnologij preobremenjeni, 
bi občasno koristil digitalni post, recimo »vikend odklop« 
brez vključenega telefona in interneta. Daniel Sieberg, 
novinar in avtor knjige Digital Diet, priporoča vsaj delni 
oziroma selektivni odklop, odklop od aplikacij, ki nam 
po našem občutku jemljejo veliko časa. Sprva se ljudje 
izklopijo iz radovednosti in s kančkom strahu, kasneje pa 
zaradi razbremenilnega učinka in večje osredotočenosti to 
ponavljajo. Digitalni post nam omogoča, da se posvetimo 
stvarem, ki so nam pomembne. Poleg tega se moramo 
osebno angažirati, da vzpostavimo stik z drugimi. Šele 
takrat opazimo, kako zelo so ljudje v naši okolici zaposleni s 
svojimi napravami. 

Ne nazadnje se po začetnem navdušenju nad 
(tehnološkimi) novostmi postopoma le začnemo obnašati 
bolj kritično. Skozi učenje in izkušnje pa tudi pametneje in 
odgovorneje.   
Petra Belina, univ. dipl. psih., strokovna vodja centra Logout

Dva pola  

tehnoloških sprememb 
Vsaka nova tehnologija pri posamezniku sprva povzroči vznemirjenje in veselje kot pri majhnem 

otroku. Hkrati pa se porajajo tudi dvomi in strah v različnih oblikah. 

spremeníti  -ím tudi izpremeníti 
-ím dov. 
1. narediti, da kaj ni več tako, kot je 

bilo: spremeniti načrt, vsebino, za-
poredje; vreme se bo spremenilo / 
spremeniti predpis, zakon / spreme-
niti obliko česa; ko jo je zagledal, se 
mu je obraz spremenil / spremeniti 
ceno; spremeniti količino, obseg / 
spremeniti svoje mišljenje, mnenje 
o čem

2. narediti, da kaj ni več isto, kot je bilo: 
spremeniti mejo, smer / spremeniti 
ime, naslov; spremeniti predmet 
pogovora / spremeniti kraj bivanja 
preseliti se

(Vir: SSKJ)

vklopili kar prek aplikacije na našem pametnem telefonu, 
ki bo poleg drugih (nosljivih) elektronskih naprav 
spremljala naše aktivnosti ter naš zdravi in varni življenjski 
slog nagrajevala z nižjimi premijami. Ob nezgodi bomo 
škodo prav tako sporočili prek spletne aplikacije, morda 
kar prek poslane fotografije, ob večjih nesrečah bo škodo 
ocenilo brezpilotno letalo. Morda bo zavarovalnica celo 
simulirala nesrečo v obogateni ali virtualni resničnosti ter 
si tako pomagala razjasniti odgovornost in obseg škode.

Te spremembe že odpirajo nova pomembna 
vprašanja – vprašanja zasebnosti podatkov, etike, 
diskriminacije in posegov v intimo zavarovancev. 
Zavarovalnice, ki si bodo postavile jasne meje, 
zavarovale zasebnost zavarovancev in preprečile 
diskriminacijo na podlagi prirojenih dejavnikov, bodo 
navsezadnje deležne našega zaupanja. Samo tem bomo 
dopustili dostop do naših najbolj intimnih podatkov. 
Te zavarovalnice bodo tehnologijo razumele le kot 
pomoč, zato bodo v zavarovalniški svet vnesle še več 
človečnosti, ki jo potrebujemo v najtežjih trenutkih.       
Matevž Straus
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Ekspertov  Finančni nasvet

6 % 56 % 38 %

mesto avtocesta drugje 

KJE JO VOZNIKI UPORABLJAJO?

Mnoga podjetja so v zadnjih letih stopila na pot digitalne 
transformacije. Kje na tej poti je Zavarovalnica Triglav?
Digitalizacija poslovanja je ena izmed ključnih strateških 
usmeritev Zavarovalnice Triglav. V Sloveniji smo vodilni na 
področju zagotavljanja digitalnih storitev in zelo primerljivi 
s tujino. V tem smislu so luč sveta že ugledale nekatere 
konkretne inovativne rešitve, razvijamo pa tudi nove.

Pod digitalizacijo si običajno predstavljamo neko celovito 
digitalno izkušnjo, torej poslovanje brez papirja, s takojšnim 
učinkom in podobno. Vendar velja opozoriti, da tu ne gre le 
za tehnološka vprašanja, ta v smislu optimizacije poslovnih 
procesov obravnavamo in rešujemo že vrsto let, temveč gre 
predvsem za to, da tehnologija danes v resnici skoraj nikjer 
ni več ovira. To pa daje prostor razmišljanju o čisto novih 
modelih, rešitvah, ki omogočajo lažjo in hitrejšo izpolnitev 
praktično katerekoli potrebe, želje ali pričakovanja strank. 
Značilnost naše dejavnosti je, da se zavarovanja večinoma ne 
kupujejo, temveč se prodajajo, če malce grobo poenostavim. 
In to je izziv, ki se mu danes posvečajo praktično vsi večji 
igralci na trgu.

Nove tehnologije in digitalizacija prinašajo številne 
nove izzive in priložnosti. Kako jih spremljate oziroma 
prepoznavate v Zavarovalnici Triglav?
Spremljanje dogajanj na globalnih trgih je naša stalna 
naloga. Relativno zgodaj smo tudi spoznali, da je razvoj 
inovacij znotraj korporacij izredno zahtevna naloga, zato 
je nujno povezovanje z zagonskimi podjetji, aktivnim 
vključevanjem v pospeševalnike, povezovanje s tujimi 
pozavarovalnicami na tem področju in podobno. 

Koliko ste potencial digitalnih tehnologij izkoristili do zdaj? 
Lahko navedete in opišete konkreten primer?
Največji in hkrati tudi najbolj odmeven projekt je aplikacija 
DRAJV, ki smo jo uvedli lani junija. Gre za prvo zavarovalniško 
storitev na temo telematike v Sloveniji. Glede na to, da 
sta neprilagojena hitrost in pomanjkanje pozornosti dva 
od najpogostejših vzrokov prometnih nesreč s hujšimi 
posledicami, smo želeli izdelati rešitev, ki bi nevsiljivo, 
a korektno in čim bolj relevantno vplivala predvsem na 
zmanjšanje prekoračitev hitrostnih omejitev. 

Ključen izziv je bil, kako povezati izkušnje, tradicionalnost 
poslovanja in sorazmerno kompleksen večji sistem z 
zelo dinamičnim okoljem tehnoloških inovacij, ki se po 
naravi stvari hitro spreminja in praviloma nima ustreznih 
zavarovalniških izkušenj. 

Aplikacijo smo kmalu po uvedbi nadgradili in dodatno 
izboljšali. Ker lahko pri interpretaciji podatkov, po nadgradnji 
aplikacije sicer zelo redko, še vedno pride do posameznih 
neskladij, ima uporabnik možnost, da morebitno neskladje 
v aplikaciji prijavi, zavarovalnica pa napačen podatek, na 
primer o posamezni hitrostni omejitvi, tudi popravi. Tako 
lahko skupaj z uporabniki natančnost in vrednost sistema 
nenehno izboljšujemo. 

Uporabnik aplikacije lahko pridobi popust v višini do 
25 odstotkov in tudi druge nagrade. DRAJV omogoča tudi 
samostojne in različne co-brand akcije. Vse to mu daje nujno 
potrebno zanimivost, igrivost in omogoča povsem nov način 
komuniciranja. 

Kakšni so bili rezultati in odzivi vaših zavarovancev?
Podatki kažejo na to, da je DRAJV za uporabnike zanimiv, 
saj jih je že več kot 55.000. Skupaj so prevozili prek 28 
milijonov kilometrov in na dan povprečno posnamejo 
3.700 voženj. DRAJV ima v primerjavi z drugimi podobnimi 
aplikacijami tudi dobro oceno uporabnikov, kar potrjujejo 
številne neposredne pohvale tako mlajših kot tudi starejših 
uporabnikov.

Kje še vidite priložnosti, ki bi jih lahko izkoristili v prihodnje?
Prihodnost je v podatkih in telematika ponuja na tem 
področju veliko priložnosti, in sicer tako v smislu prilagojenih 
in personaliziranih sporočil in ponudb kot tudi v smislu 
prediktivne analitike in koristi za stranke, ki zdaj morda 
sploh še niso vidne. Ob tem je zelo pomembno, da sledimo 
enostavnosti in uporabnosti rešitve. Prav tako je pomembno, 
da uporabnik vidi dodano vrednost, ki izhaja iz uporabe 
rešitve. V prihodnje bo pri razvoju aplikacij oziroma novih 
poslovnih modelov vsekakor najbolj pomembno, da bomo 
z njimi reševali določen problem, željo ali potrebo strank, po 
možnosti celo prej, preden se stranka težave sploh zave.

Nove tehnologije prinašajo tudi nekatera tveganja. Katera 
od njih bi lahko vplivala tudi na zavarovance in kako se boste 
z njimi kot zavarovalnica soočili?
Podoben vpliv, kot ga ima tehnologija na prenos voznikovih 
navad v ponudbo avtomobilskih zavarovanj, se kaže tudi 
na področju zdravega načina življenja ter izkoriščanja 
tehnologije pri zavarovanju pametnih hiš. Ob tem se je poleg 
vseh priložnosti, ki jih ponujajo novi tehnološki pristopi, 
treba zavedati tudi določenih omejitev, ki so povezane z 
relativno postopnostjo uvajanja sprememb v prakso, kot tudi 
z regulatornimi okviri, predvsem na področju varstva osebnih 
podatkov.

Katere prednosti so nove tehnologije in digitalizacija doslej 
prinesle vašim zavarovancem? 
Z digitalizacijo poslovanja se uporabniška izkušnja naših 
strank izboljšuje. Posamezno storitev lahko danes opravimo 
bistveno hitreje in bolj kakovostno kot v preteklosti. Širok 
nabor storitev je strankam na voljo že na spletu (sklepanje 
zavarovanj, prijava škod, urejanje sprememb, vpogled v 
zavarovalne police) in v okviru mobilnih aplikacij. Če se 
vrnemo k DRAJVU, ta uporabnike spodbuja k varni vožnji in 
posledično k pridobivanju popusta na premijo in tudi drugih 
nagrad. Razvoj aplikacije bo šel naprej v smislu izboljševanja 
in bogatenja uporabniške izkušnje. Vključevali bomo vsebine, 
ki so pomembne za voznika, pa tudi uporabniki sami bodo 
lahko v sistem prispevali pomembne in aktualne informacije. 

Številne nove tehnologije prodirajo tudi v zdravstvo, kjer 
gre razvoj v smeri zdravstvene preventive, kar prinaša tudi 
podaljševanje življenjske dobe in staranje prebivalstva. 
Kakšno prihodnost ob tem napovedujete dodatnim 
pokojninskim zavarovanjem?
Pogoji upokojevanja se zaostrujejo in se bodo zaradi 
demografskih sprememb zaostrovali tudi v prihodnje. S 
podaljševanjem življenjske dobe in staranjem prebivalstva 
raste število upokojencev, število delovno aktivnih pa upada. 

V koraku s časom
Digitalizacija postaja v današnjem tehnološko spreminjajočem se okolju nujna sopotnica vseh podjetij, 

ki želijo strankam ponuditi boljšo uporabniško izkušnjo. Zoran Miloševič, izvršni direktor za trženje in 

distribucijo zavarovanj, nam je med drugim zaupal, kako se s priložnostmi in izzivi digitalizacije soočajo  

v Zavarovalnici Triglav.

Zoran Miloševič, izvršni direktor za 
trženje in distribucijo zavarovanj, 
Zavarovalnica Triglav

Dejstva o aplikaciji DRAJV  
Aplikacija DRAJV, ki jo vklopimo pred začetkom vožnje, meri hitrost in sile voznika. Prepozna 
varno vožnjo, ki jo po tem, ko prispemo na cilj, prikaže s skupno oceno. Na podlagi te ocene lahko 
pridobimo ugodnosti in nagrade za varno vožnjo ter postanemo bojši vozniki. 

voznikov uporablja aplikacijo DRAJV.

55.000 
voženj je ob uporabi aplikacije po koncu vožnje ocenjenih kot 
varnih, kljub strogemu točkovanju. Vozniki, ki vklopijo DRAJV, 
torej zavestno vozijo varno.

73 % 

je aplikacija vklopljena najpogosteje.

Ob 15. uri  

popusta pri premiji avtomobilskega zavarovanja lahko prejme 
uporabnik aplikacije.

Do 25 %   

kilometrov so skupaj prevozili uporabniki aplikacije DRAJV. 

28 milijonov 

voženj uporabniki aplikacije v povprečju posnamejo na dan. 

3.700   

Prenesite si 
brezplačno 
aplikacijo DRAJV  
 
 
 

Na voljo je za pametne 
telefone z operacijskim 
sistemom Android ali  
iOS ter vgrajenim  
sistemom  GPS. 

To je za Slovenijo problematično zato, ker obvezni pokojninski 
sistem deluje po načelu medgeneracijske solidarnosti. To 
pomeni, da se pokojnine financirajo iz obveznih prispevkov 
delovno aktivnih. Ker se razmerje med delovno aktivnimi 
in upokojenimi slabša, se v pokojninski blagajni ne nabere 
dovolj sredstev za pokojnine. 

Pravice iz obveznega zavarovanja se bodo zato tudi v 
prihodnje krčile, iz navedenega razloga pa bodo pridobivale 
pomen prostovoljne oblike življenjskih in pokojninskih 
zavarovanj, v okviru katerih lahko varčujemo za dodatno 
pokojnino. Ob tem je zelo pomembna vloga države, ki na eni 
strani krči socialne pravice, na drugi strani pa lahko oziroma 
bo morala, na primer z davčnimi spodbudami, poskrbeti, 
da bo čim več ljudi aktivno pristopilo k zagotavljanju lastne 
finančne varnosti na dolgi rok. 

Kaj pa življenjska zavarovanja – na primer življenjsko 
zavarovanje za primer smrti, ki naj bi zagotovilo finančno 
varnost našim najbližjim? Bodo ta ob vsej novi tehnologiji, 

ki bo skrbela za našo varnost in zdravje, sploh še del 
ponudbe zavarovalnic?
Z napredkom v medicini in vedno večjo ozaveščenostjo ljudi 
o zdravem načinu življenja (prehrana, gibanje, premagovanje 
stresa) se pričakovana življenjska doba podaljšuje. Poleg tega 
se vlagajo astronomske vsote denarja v to, da bi upočasnili ali 
celo ustavili proces staranja človeka. Ne glede na vse to pa je 
človeško življenje še vedno minljivo, izpostavljeno različnim 
nevarnostim. Res je, da z razvojem novih tehnologij nekaterih 
nevarnosti ni več, vendar hkrati nastajajo tudi nove in pred 
njimi se bo tudi v prihodnje treba zavarovati.

Kje je Zavarovalnica Triglav na področju izkoriščanja 
prednosti tehnoloških inovacij v primerjavi z vodilnimi tujimi 
zavarovalnicami?
Triglav je po tehnoloških inovacijah primerljiv s tujino, po 
njej se ne nazadnje deloma tudi zgledujemo oziroma tam 
spoznavamo že preizkušene rešitve, ki jih potem prilagajamo 
potrebam slovenskih uporabnikov.

Nam lahko zaupate, kakšne načrte ima Zavarovalnica Triglav 
na področju tehnoloških inovacij v prihodnje? 
V prihodnosti bo telematika služila kot dobra podlaga 
za povezovanje podatkov sorodnih rešitev (predvsem 
rešitev na področju zdravja in aktivnega življenja ter na 
področju interneta stvari, IoT) in podatkov iz drugih virov 
(vreme, informacije o prometu in podobno). Zavarovalnice 
tehnološkega razvoja na področju interneta stvari torej ne 
bi smele obravnavati le v okviru povezanih avtomobilov 
(»connected cars«), ampak tudi v okviru povezanega doma 
(»connected home«) in povezanega zdravja (»connected 
health«), ki sta sicer še na začetku razvoja. Zavarovalnice 
bodo ta področja lahko povezovale v smiselno celoto, ki bo 
potrošniku ponudila čim bolj celovito storitev za vse sfere 
njegovega delovanja. Tukaj je še veliko neznank in neodkritih 
priložnosti, katerih nadaljnji razvoj lahko temelji prav na 
spoznanjih iz programov, ki so v tem trenutku najbolj razviti 
(povezani avtomobili).   



15  Naložbenik 
Pomagamo vam pri pravih odločitvah.
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Da se invalidnost ne dogaja le drugim, žal kažejo tudi 
statistike. Vsako leto več kot 2.000 Slovencev utrpi poškodbo 
ali bolezen, zaradi katere postanejo invalidi I. kategorije. 
To pomeni, da niso več sposobni opravljati organiziranega 
pridobitnega dela ali niso več zmožni opravljati svojega 
poklica in nimajo več preostale delovne zmožnosti. Največ 
invalidnosti nastane zaradi bolezni. V letu 2015 so bile vzrok 
za skoraj 95 odstotkov vseh primerov invalidnosti. 

ŽIVLJENJSKI IN FINANČNI IZZIV
Invalidnost močno spremeni način življenja. Večina stvari, 
ki smo jih imeli za samoumevne, postane ovira, nov izziv. 
To zahteva marsikatero prilagoditev, kar pomeni tudi visok 
nenačrtovan strošek. Ob vsem tem je dodatno breme tudi 
precejšnje zmanjšanje dohodkov, saj je invalidska pokojnina 
veliko nižja od plače. Povprečna neto invalidska pokojnina v 
Sloveniji v letu 2015 je bila 472,21 evra, povprečna neto plača 
pa 1.013,23 evra. Pričakovati je, da se bo razmerje  v prihodnje 
še poslabševalo. 

Ker je življenje nepredvidljivo, smo v prvi vrsti prav mi 
sami tisti, ki moramo poskrbeti za svojo finančno varnost in 
finančno varnost svoje družine. Država z invalidsko pokojnino 
poskrbi le za tisto najnujnejše, preostalo finančno breme 
pa je na naših plečih. To je pred kratim doletelo tudi Anjo, 
ki je težave, v katerih se je znašla, omilila z izplačilom iz 
zavarovanja.

NEPRIČAKOVANI PREOBRAT
Anja je do nedavnega živela povsem običajno življenje 
povprečne štiridesetletne matere dveh šoloobveznih otrok. 
Bila je redno zaposlena, z možem sta tekoče odplačevala 
kredit za družinsko hišo in osebni avto. Pred kratkim pa 
so se začele zdravstvene težave, ki so se stopnjevale in se 
razvile v težko bolezen. Ta je kljub uspešnemu zdravljenju 
pustila hude posledice. Komisija Zavoda za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje je odločila, da je bolezen Anji 
pustila tako hude posledice, da ji je bila v celoti odvzeta 
delovna zmožnost. Izdali so ji pravnomočno odločbo o 
invalidnosti I. kategorije. 

Anja je tako praktično čez noč postala invalidska 
upokojenka, kar ima poleg bistveno poslabšanega 
zdravstvenega stanja tudi velike finančne posledice. 

Namesto dosedanjih 1000 evrov neto plače prejema 513,30 
evra invalidske pokojnine. Življenjski stroški so se zaradi 
bolezni in potreb po prilagoditvi novemu načinu življenja 
močno zvišali. Da lahko Anja medtem, ko so njeni družinski 
člani odsotni, razmeroma samostojno poskrbi zase, so 
morali prilagoditi stanovanjsko hišo in avtomobil ter kupiti 
pripomočke, ki ji olajšajo vsakodnevna opravila. Poleg tega 
ji je pri obvladovanju bolezni v veliko pomoč terapevtka, s 
katero trikrat tedensko izvajata terapije za lajšanje bolečin 
in izboljšanje njenega zdravstvenega stanja. 

Vse to pa stane. In vse to je morala Anjina družina kriti 
iz družinskega proračuna. Pri dveh šoloobveznih  otrocih, 
kreditu za stanovanje in avto ter več kot za polovico 
manjšemu Anjinemu dohodku se zdi nemogoče, da bi 
zmogli brez pomoči pokriti vse te stroške. Pa vendar, Anjini 
družini je uspelo. Kako? 

REŠITEV JE ZAVAROVANJE
Uspelo jim je z izplačilom iz Življenjskega zavarovanja za 
delovno nezmožnost, ki ga je Anja v preteklosti sklenila 
pri Zavarovalnici Triglav. S sklenitvijo zavarovanja je Anja 
poskrbela za svojo finančno varnost v primeru invalidske 
upokojitve, hkrati pa tudi za finančno varnost svoje družine 
v primeru najhujšega. Na podlagi odločbe o invalidnosti 
I. kategorije ji je zavarovalnica izplačala dogovorjeno 
zavarovalno vsoto v višini 160.000 evrov. Anja se je odločila 
za izplačilo 60.000 evrov v enkratnem znesku, 100.000 evrov 
pa je namenila izplačevanju mesečne rente v višini 387,34 
evra do 65. leta starosti. S tem bo v veliki meri pokrila vrzel 
pri dohodkih, ki je nastala zaradi razlike med njeno plačo 
in invalidsko pokojnino. Nemoteno bo lahko izpolnjevala 
redne mesečne obveznosti. Izplačani enkratni znesek je 
Anja namenila pokritju enkratnih stroškov prilagoditve 
bivanjskega okolja in avtomobila ter zvišanih stroškov 
zaradi terapevtskega zdravljenja.

Anja je oseba, ki svoje usode ne prepušča naključju in ne 
verjame, da bo za njeno finančno varnost v celoti poskrbela 
država. Zaveda se lastne odgovornosti in si ne upa pomisliti, 
kako bi po tako težki bolezni uredila svoje življenje brez 
izplačila iz zavarovanja.   
Tatjana Perše, strokovna vodja za podporo razvoju osebnih  
zavarovanj, Zavarovalnica Triglav

Kaj pa, če se vendarle 
zgodi? 
Hujša bolezen ali poškodba nam lahko pusti tako hude posledice, da 

postanemo invalid I. kategorije. Življenjski slog se močno spremeni, 

dohodki se zmanjšajo, stroški pa zvišajo. O tem večinoma ne razmišljamo, 

a možnosti, da bi se nam zgodilo kaj takega, ne gre podcenjevati. 

 5 prednosti Življenjskega zavarovanja  
   za delovno nezmožnost: 

1 Zagotavlja finančna sredstva, če zaradi nezgode ali bolezni 
postanemo delovno nezmožni, zavarovani smo tudi za primer smrti.

2 Z izbiro za nas najustreznejše zavarovalne dobe dosežemo visoko 
zavarovalno kritje ob relativno nizki premiji.

3 Omogoča več oblik izplačila zavarovalne vsote: v enkratnem znesku, 
obročno, del v enkratnem znesku in del obročno.

4 Priključimo mu lahko dodatna zavarovanja. 

5 Če imamo Triglav komplet, prejmemo  
10 % popusta na premijo.



Ko pomislimo na ohranjanje zdravja svojih zob, z gotovostjo 
vemo, da bomo potrebovali vedno nove  zalivke, da se nam 
lahko zob zlomi ali odkruši tudi za domačo mizo ter da bodo 
z vsakim dodatnim letom starosti težave z zobmi naraščale. 
Z njimi pa tudi stroški. Veliko zobozdravstvenih storitev je 
namreč kljub obveznemu in dopolnilnemu zavarovanju 
treba še vedno doplačevati. Druge, kot je na primer skrb 
za redno čiščenje zobnega kamna, ki mu stroka pripisuje 
velik pomen, pa so v celoti samoplačniške. Zato so pri 
Triglavu, Zdravstveni zavarovalnici oblikovali zavarovanji 
nadstandardnih storitev in materialov Zobje in Zobje+. 

VEDNO VEČ IZ ŽEPA
Večina se nas dobro zaveda pomena zdravja zob, vsaj 
če sklepamo po naraščajočem številu obiskov pri 
zobozdravniku in vsako leto višjih izdatkih, ki jih za zdravje 
zob namenjamo neposredno iz žepa. Od leta 2006 je v 
Sloveniji namreč število obiskov v splošnih zobozdravstvenih 
ambulantah naraslo za več kot devet odstotkov, vsota, ki jo 
gospodinjstva porabijo za samoplačniške storitve, pa za 50 
odstotkov. 

Za zobozdravstvene storitve Slovenci kar 110 milijonov 
evrov oziroma četrtino vseh neposrednih zdravstvenih 
izdatkov plačamo iz žepa. Povprečni odrasli tako letno za 
zdrave zobe iz žepa plača 65 evrov, hkrati pa je ta strošek tudi 
med prvimi, ki jih v finančni stiski črtamo s seznama. 

Prelaganje zdravljenja ali nenadni in neodložljivi stroški, 
ki jih je treba pokriti iz žepa, lahko povzročijo nemalo 
preglavic. Izognete se jim lahko z ustreznim zavarovanjem.

ZAKAJ ZAVAROVATI ZDRAVE IN TEŽAVNE ZOBE?
Zavarovanji Zobje in Zobje+ lahko sklenejo vsi, ki so starejši 
od 18 let in imajo pri Triglavu, Zdravstveni zavarovalnici, 
sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanje 
pred nepričakovanimi visokimi stroški je smotrno tako za 
tiste, ki imajo popolnoma zdrave zobe, kot tudi za tiste, ki 
jih težave z zobovjem tarejo že dalj časa. Vendar pa morajo 
biti ob sklenitvi zavarovanja vsi zobje ustrezno sanirani, saj 
stroškov za zdravljenje, ki še ni zaključeno, novo zavarovanje 
ne krije. 

Če bi na primer zadnjih nekaj let svojim zobem letno 
privoščili najmanj eno ustno higieno ter zamenjali po eno 
staro amalgamsko zalivko z belo, bi vsakič (do)plačali. Če bi 
si v kolesarski nesreči zlomili zob, pa bi vas popravilo močno 
zabolelo tudi v žepu, v katerega bi morali nepričakovano seči 
precej globoko. Ker vaša služba zahteva karseda urejen videz, 
bi se namreč zelo verjetno odločili za takojšnjo sanacijo zoba 
s kakovostnimi materiali. In spet bi doplačali. 

KAJ PRIDOBIMO Z ZAVAROVANJEMA ZOBJE IN ZOBJE+?
Z zavarovanjema Zobje in Zobje+ belih zalivk ne boste 
več doplačevali, saj ste letno za doplačila nadstandardnih 
materialov in storitev upravičeni do kritja v višini 1.000 
evrov. V nezgodi zlomljeni zob boste lahko popravili ali 
nadomestili z implantatom, ki ga obvezno zdravstveno 
zavarovanje ne krije. Z zavarovanjema lahko namreč računate 
na zobnoprotetično rehabilitacijo po poškodbi v višini 5.000 

evrov letno. Z zavarovanjem Zobje+ pa se boste rešili tudi 
stroškov s samoplačniškimi preventivnimi in protetičnimi 
zobozdravstvenimi storitvami. Čiščenje zobnega kamna in 
peskanje vam pripadata enkrat letno. Izdelavo implantatov, 
mostičkov, delnih ali totalnih protez lahko vsako zavarovalno 
leto uveljavljate v višini do 5.000 evrov, skupno pa vam bo 
zavarovanje Zobje+ v času trajanja zavarovanja (štiri leta) krilo 
največ deset implantatov, dve začasni in dve trajni protezi. 

JE ZAVAROVANJE DOBRA NALOŽBA?
Pa postavimo za zdaj nezgode in morebitno potrebo po 
zobnih vsadkih na stran ter izračunajmo, koliko se vam 
zavarovanje izplača. Hitro se pokaže, da je lahko celoletna 
premija zavarovanja Zobje+ nižja od stroška enega obiska pri 
ustnem higieniku ali dveh doplačil za belo zalivko, če imate 
poleg dopolnilnega zavarovanja pri Triglavu, Zdravstveni 
zavarovalnici, sklenjeno tudi zavarovanje Specialisti+. 

Zavarovanji Zobje in Zobje+ lahko uveljavljate tako ob 
obisku zobozdravnika v javnem zavodu kot tudi ob obisku 
koncesionarja, pri katerih doplačila za nadstandardne 
zobozdravstvene storitve in materiale ne bodo več potrebna. 
Zavarovanji pa lahko uveljavljate tudi pri zobozdravnikih 
brez koncesije, kjer so brez zavarovanj Zobje in Zobje+ vse 
storitve v celoti samoplačniške. Z zavarovanjema boste pri 
njih plačali le tisti del, ki bi ga sicer krila obvezno in dopolnilno 
zavarovanje, po ceniku zavarovalnice pa boste razbremenjeni 
stroškov nadstandardnega materiala. S tem se bodo vaši 
računi tudi pri nekoncesionarju bistveno zmanjšali.  
Anja Leskovar
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Uporabni nasvet

KAJ VKLJUČUJE ZAVAROVANJE ENKRATNI FLEKS?
Z enkratnim Fleksom ste za primer smrti zavarovani z zajamčeno 
zavarovalno vsoto (ZZV), hkrati pa za svoje življenjske cilje varčujete v 
skladih. Višina izplačila ob izstopu iz zavarovanja ni zagotovljena, odvisna 
je od števila in vrednosti enot premoženja izbranih skladov na polici ob 
izstopu. To pomeni, da je naložbeno tveganje na vaši strani, s tem pa 
imate možnost, da na dolgi rok dosežete višje donose. Tveganje lahko 
zmanjšate tako, da izberete sklade z zmerno naložbeno politiko in/ali sklad 
z zajamčenim donosom.

KAKO DELUJE ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI?
Ob sklenitvi zavarovanja določite višino ZZV, ki je lahko med 110 in 150 
odstotki vplačane enkratne premije. Če na primer vplačate 10.000 evrov, 
lahko ZZV znaša najmanj 11.000 evrov in največ 15.000 evrov. 

Če zavarovana oseba med trajanjem zavarovanja umre, zavarovalnica 
upravičencu, ki je določen na polici, izplača ZZV oziroma vrednost 
premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV. Če zavarovana 
oseba umre po dopolnjenem 75. letu starosti, pa se upravičencu izplača 
vrednost premoženja na naložbenem računu.

KOLIKO LAHKO INVESTIRATE V ENKRATNI FLEKS?
Ob sklenitvi zavarovanja vplačate enkratno premijo, minimalno 1.000 evrov. 
Med trajanjem zavarovanja lahko dodatno vplačujete in tako povečujete 
obseg sredstev, s katerimi varčujete za svoje življenjske cilje. Minimalno 
dodatno vplačilo znaša 500 evrov.

KAKŠNE SO NALOŽBENE MOŽNOSTI?
Enkratni Fleks je fleksibilen tudi glede naložbenih strategij. Izbirate lahko 
med skladi iz ponudbe naložbenih življenjskih zavarovanj Zavarovalnice 
Triglav ali pa se odločite za naložbeno strategijo »finančni cilji«. V tem 
primeru skrb za naložbeni portfelj prepustite finančnim strokovnjakom. 
Med trajanjem zavarovanja lahko sredstva prenašate med skladi ali pa celo 
spremenite naložbeno strategijo. 

ZA KOLIKO ČASA SKLENITI ZAVAROVANJE?
Kar je pri tem zavarovanju še posebej zanimivo, je odprta zavarovalna doba. 
To pomeni, da trajanja zavarovanja ob sklenitvi ne določite. Kdaj boste 
izstopili iz zavarovanja, se odločite kasneje. Izstop iz zavarovanja pomeni, 

da vam zavarovalnica izplača celotno odkupno vrednost. Z izplačilom 
zavarovanje preneha. 

Če izstopite iz zavarovanja, preden preteče 10 let od začetka zavarovanja, 
se od izplačila obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov po davčni 
stopnji 8,5 odstotka. Če izplačilo presega vsoto vplačil, se od izplačila 
obračuna tudi davek od dohodka iz življenjskega zavarovanja po davčni 
stopnji 25 odstotkov.

KAKO LAHKO DOSTOPATE DO SREDSTEV NA POLICI?
Enkratni Fleks vam omogoča tudi delna izplačila (predujem). Prednost 
predujma je, da se zavarovanje ne prekine, zato se davek od prometa 
zavarovalnih poslov ne obračuna. Če se izplačajo vsa sredstva, pa 
zavarovanje preneha.

Zaradi davčne obravnave življenjskih zavarovanj je iz enkratnega Fleksa 
smiselno izstopiti po izteku 10 let od začetka zavarovanja. V tem primeru 
se davek od prometa zavarovalnih poslov ne obračuna. Prav tako se ne 
obračuna davek od dohodka iz življenjskega zavarovanja, če je zavarovalec in 
upravičenec za izplačilo odkupne vrednosti ista oseba.  
Mag. Andreja Pelc, direktorica za strateški razvoj osebnih zavarovanj, 
Zavarovalnica Triglav  

Brez finančnih skrbi
Mnoge znanstvene raziskave so pokazale povezavo med 

nezdravljenimi boleznimi dlesni, zob in ustne votline ter srčno-žilnimi 

boleznimi, nekaterimi revmatskimi in boleznimi dihal ter prezgodnjimi 

porodi in splavi. Pomen zdravja zob tako ni vprašljiv, se pa lahko hitro 

zaplete pri izdatkih, ki jih moramo nameniti zanj. 

Strokovni nasvet

Življenjskim 
ciljem naproti 
Imate sredstva, ki bi jih lahko investirali 

in z njimi kasneje uresničili pomembne 

življenjske cilje, kot so na primer nakup 

nepremičnine ali avta, sanjsko potovanje, 

pokojnina? Od začetka decembra lahko  

s tem namenom pri Zavarovalnici Triglav 

sklenete Enkratno naložbeno življenjsko 

zavarovanje Fleks oziroma enkratni Fleks. 

Vse na enem 
mestu, in to 
mobilnem 
 
 
 
Da bi bilo uveljavljanje 
zavarovanja še hitrejše 
in učinkovitejše, 
si lahko prenesete 
brezplačno mobilno 
aplikacijo Triglav 
zdravje. Zavarovanci 
prejeti račun za 
zobozdravstveno 
storitev fotografirate in 
prek aplikacije pošljete 
zavarovalnici. S tem 
preprostim postopkom 
zavarovalnici oddate 
zahtevek za povračilo 
stroškov. Z aplikacijo 
tako uveljavljate 
svoja zavarovanja in 
ugodnosti, preverite 
pa lahko tudi svoje 
zavarovalne police ter 
enostavno dostopate 
do seznama zdravnikov 
specialistov in 
zobozdravnikov po 
Sloveniji. 

Enkratni fleks je prilagodljiv

• Varčevanje na kapitalskih trgih že s 1.000 EUR.

• Izbirate med široko paleto skladov.

• Naložbena strategija Finančni cilji: skrb za upravljanje portfelja  
prepustite finančnim strokovnjakom.

• Dodatna vplačila med trajanjem zavarovanja.

• Bonus zvestobe: po 10 letih trajanja zavarovanja se na naložbeni 
račun pripisujejo dodatna sredstva.

• Možnost prenosa sredstev med skladi. 

• Fleksibilna izplačila: predujem, odkup, v enkratnem znesku,  
obročno, kombinacija.
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Predstavitev produkta

Ne

Ne

Ste pomislili, da bi vam 

privarčevana sredstva 

lahko koristila pri prenovi 

stanovanja, na potovanju …?

Prednosti zavarovanja: 

• pomoč Triglav 

asistence,

• povrnitev stroškov 

nujnega zdravljenja,

• povrnitev morebitnih 

povečanih stroškov 

prevoza.

Nič zato, tudi  

v Sloveniji je veliko 

lepih krajev, kjer 

lahko preživljamo 

svoj čas.

Od zavarovalnice lahko 

pričakujete izplačilo  

v primeru:

• trajne invalidnosti,

• zloma, izpaha, 

opekline,

• fizioterapevtskega 

zdravljenja.  

Nezgodam se 

želimo vsi izogniti, 

vendar so žal 

nepredvidljive. 

Tako danes aktivno preživljate čas upokojenci, ki vam zdra-
vstveno stanje to dopušča. A aktivno življenje je povezano 
z dodatnimi stroški. Od višine dohodkov, bodisi plače bodisi 
pokojnine, je odvisno, kaj si lahko privoščite. Pri tem si lahko 
pomagate z varčevanjem v okviru Naložbenega življenjskega 
zavarovanja Fleks za starejše. 

Zavarovanje lahko sklenete, ko dopolnite 50 let. 
Zdravstveno stanje na to ne vpliva. Zavarovalno premijo in 
zavarovalno vsoto izberete zelo enostavno, saj so vnaprej pri-
pravljeni paketi, ki olajšajo izbiro. Ni pa se vam ob sklenitvi 
treba odločiti, koliko časa bo zavarovanje trajalo, saj ima Fleks 
za starejše odprto zavarovalno dobo. Zavarovanje je namenje-
no tistim, ki ste pripravljeni prevzeti naložbeno tveganje, na 
podlagi česar lahko na dolgi rok pričakujete višje donose, pa 
tudi tistim, ki ste pri vlaganju bolj zadržani, saj lahko varčujete 
v skladu z zajamčenim donosom. Primerno je tudi za manj po-
učene vlagatelje, saj lahko prek naložbene strategije Finančni 
cilji upravljanje sredstev prepustite finančnim strokovnjakom.

Do sredstev na naložbenem računu lahko dostopate prek 
predujma ali odkupa. Menimo, da je bolje, da se odločite za 
predujem, saj tako ohranite zavarovanje, še naprej vplačujete 
premijo in čez čas, ko se na naložbenem računu spet naberejo 
sredstva, znova izpolnite svoje želje s sredstvi, ki se izplačajo 
v obliki predujma. S sklenitvijo Fleksa za starejše pa razbre-
menite tudi svoje bližnje, saj ste za primer smrti zavarovani  
z zajamčeno zavarovalno vsoto. Po smrti se najbližji sorodniki 
namreč pogosto znajdejo v situaciji, ko morajo pokriti pogreb-
ne stroške ali pa plačevati mesečne stroške in skrbeti za dom 
zgolj z enim dohodkom.

O vsem tem je razmišljala gospa Ana, ko je pred leti skle-
nila takšno zavarovanje. V svoji delovno aktivni dobi je bila 
uspešna poslovna ženska z visokimi dohodki, zato tudi nje-
na pokojnina ni majhna. Brez težav se je odločila za paket  
z mesečno premijo 100 evrov, ki vključuje najvišjo zavarovalno 
vsoto. Upravljanje sredstev je prepustila finančnim strokov-
njakom. Izbrala je namreč naložbeno strategijo Finančni cilji 
s 15-letno dobo varčevanja. Verjame, da je treba tudi v jeseni 
življenja uživati, zato sta pred dvema letoma z možem tudi  
s pomočjo denarja iz predujma odšla na krajše počitnice. Ker 
želi biti tudi pri šestdesetih letih urejena, je del sredstev na-
menila za popravilo zob. Zdaj pa se že veseli praznovanja, saj 
bo njen vnuk v naslednjem letu dopolnil 18 let. Za darilo mu 
bo plačala stroške, ki jih bo imel s pridobitvijo vozniškega iz-
pita. Takšno darilo pomeni konkreten finančni zalogaj, ampak 
gospa Ana si to lahko privošči, saj ji pri tem pomaga Fleks za 
starejše. 

Zdaj se gospa Ana pripravlja na nov podvig. Z možem na-
meravata osvojiti Triglav, zato redno obiskujeta hribe doma in 
v tujini ter pridno nabirata kondicijo. Ampak nesreča nikoli ne 
počiva. Je že pomislila na nezgodo ali nepričakovano bolezen  
v tujini? Tega še ne vemo.

Ker vse več ljudi potuje in aktivno preživlja prosti čas, Fleks 
za starejše po novem omogoča dodatne možnosti. Priključite 
mu namreč lahko dve dodatni zavarovanji: Dodatno nezgo-
dno zavarovanje starejših in Zdravstveno zavarovanje na 
potovanjih v tujini z asistenco.   
Mateja Kurent, mag., strokovni vodja za podporo razvoju osebnih 
zavarovanj, Zavarovalnica Triglav

Fleksibilno po petdesetem
Komaj so končali vadbo za zdravo hrbtenico, že se dogovarjajo, da bi v soboto osvojili 

Šmarno goro ali odšli na kolesarjenje po Prekmurju. Andreju nič od tega ne bo uspelo, saj 
doma popravlja nadstrešek, Ana pa pripravlja praznovanje za vnuka. 
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Donosnost novih 
kritnih skladov
Po prvih desetih mesecih od uvedbe novih kritnih 
skladov Triglav PDPZ – drzni (Drzni) in TRIGLAV PDPZ – 
zmerni (Zmerni) smo lahko ugotavljali njuno donosnost 
in jo tudi potrdili. Od začetka leta lahko namreč člani 

17 naložbenih 
priložnosti 
Vzajemni skladi so enostaven, likviden in razpršen način 
plemenitenja vašega premoženja. Obrestne mere so nizke 
oziroma celo negativne, zato se vztrajno znižuje delež 
vezanih vlog in povečuje delež denarja na bančnih računih, 
vlagatelji pa iščejo alternative za preudarno plemenitenje 
premoženja. Prav to ponujajo vzajemni skladi.

Pri Triglav Skladih upravljamo kar 17 različnih vzajemnih 
skladov, zato lahko oblikujemo naložbene rešitve tako 
za konservativne kot tudi za bolj dinamične vlagatelje. V 
novembru 2016 smo za vlagatelje pripravili naslednje novosti:

Čemu je 
namenjeno 
Dodatno 
nezgodno 
zavarovanje 
starejših? 

Večina nezgod se  
k sreči konča z manjšimi 
odrgninami in 
bolečinami. A posledice 
nezgode so lahko tudi 
trajna invalidnost, zlom 
kosti, izpah ali opeklina, 
ki poleg zahtevnejšega 
zdravljenja s fizikalno 
terapijo pogosto 
narekujejo prilagoditev 
življenjskega 
prostora. Za vse to pa 
potrebujemo finančna 
sredstva. Pri tem lahko 
pomaga izplačilo iz 
zavarovanja.    

Komu 
priporočamo 
Zdravstveno 
zavarovanje na 
potovanjih v 
tujini z asistenco? 

Zavarovanje koristi 
vsem, ki občasno ali 
redno potujejo prek 
meja naše države. 
V tujini smo še 
posebej nebogljeni, 
če se poškodujemo 
ali nepredvideno 
zbolimo. Ob tem nam 
bo z nasveti in napotki 
pomagala Triglav 
zdravstvena asistenca. 
Zavarovalnica bo 
povrnila tudi stroške 
nujnega zdravljenja in 
morebitne višje stroške 
prevoza v domovino.   

Jih imate več 
kot petdeset, 

želite varčevati in 
biti hkrati tudi 

zavarovani?

Da

Da

Ne

Da

Radi potujete  

v tujino?

Fleksu 

za starejše 

priključite Dodatno 

zdravstveno zavarovanje 

na potovanjih  

v tujini.

Fleksu za starejše 

priključite Dodatno 

nezgodno zavarovanje 

starejših.

Se 

zavedate, da 

vas lahko doleti 

nezgoda?

Prava izbira  
za vas je  

Fleks za starejše.

 Zmerni

 Drzni

 Gibanje vrednosti premoženja

prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
(PDPZ) poleg pokojninskega sklada z zajamčenim 
donosom izberete enega od dveh novih, potencialno bolj 
donosnih kritnih skladov. V teh kritnih skladih se bodo 
vaša sredstva upravljala po načelu naložbene politike 
življenjskega cikla in sledila cilju upravljanja sredstev, ki je 
dolgoročna rast vrednosti premoženja. 

Donosnost novih kritnih skladov najbolje ponazarja prikazani 
primer na grafu. Predpostavljamo, da sta imeli osebi januarja 

Še preden se stresejo tla
Možnosti, da se v Sloveniji zgodi potres, ne gre podcenjevati. 
Škoda zaradi te naravne nesreče je lahko ogromna. Mnogi 
Bovčani še danes odplačujejo posojila, ki so jih najeli za 
sanacijo hiš po potresu leta 1998. 

Na potres se je mogoče vsaj delno pripraviti. Pri tem vam 
lahko pomaga poglobljena zgodba o potresih na portalu 
Vse bo v redu na povezavi vsebovredu.triglav.si/potresi. 

Ob pomoči potresne karte Slovenije preverite, kako močno 
se lahko strese na območju, kjer živite. Po napovedih seiz-
mologov bi najbolj občutne posledice pustil potres v pasu, ki 

na računu PDPZ 20.000 evrov, nato pa sta februarja svoja 
sredstva prenesli: ena v kritni sklad Zmerni, druga v Drzni. Obe 
sta še naprej mesečno vplačevali sto evrov neto.1 Pri kritnem 
skladu Zmerni je začetna vrednost enote premoženja v 
desetih mesecih narasla za 9,5 odstotka. Še donosnejši je bil 
kritni sklad Drzni. Začetna vrednost enote premoženja se je v 
desetih mesecih zvišala za 16 odstotkov.2   

• povečujemo razpršenost naložb in optimiziramo 
upravljanje skladov tako, da smo spojili delniška sklada 
Triglav Energija ter Triglav Surovine in materiali v nov 
delniški sklad Triglav Naravni viri,  

• odpiramo nov naložbeni razred na področju visoko 
donosnih obveznic s tem, da smo sklad Triglav EM Bond 
preoblikovali v Triglav High Yield Bond, 

• ponudbi skladov dodajamo nov sklad Triglav 
Nepremičnine, ki vlagateljem omogoča vlaganje  
v aktualen naložbeni razred svetovnih nepremičnin.

Nove naložbene priložnosti so zaradi dolgoročnega potenciala 
zanimiva in primerna dopolnitev naložbenega portfelja 
vsakega vlagatelja. Na www.triglavskladi.si preverite, kako 
lahko tudi z majhnimi zneski povečate svojo finančno varnost 
in dolgoročno poskrbite za varnejšo prihodnost.   

poteka od severozahoda proti jugovzhodu Slovenije. Čeprav 
o potresih vedo že veliko, pa seizmologi še vedno ne morejo 
napovedati, kdaj se bodo zgodili. 

Potresni sunek v povprečju traja od 15 do 20 sekund, kar 
je dovolj, da se zgradba poruši ali poškoduje. Prva zaščita 
vašega doma je zato potresno varna gradnja stavb. A ta 
objekt zaščiti le pred porušitvijo, ne pa tudi pred poškod-
bami. Temu so namenjena protipotresna zavarovanja, ki jih 
ponuja tudi Zavarovalnica Triglav. Med potresom pa boste 
zares varni, če boste znali pravilno ukrepati, kar tudi poja-
snjujemo v omenjeni poglobljeni zgodbi o potresih.    

1Neto vplačilo je vplačilo, zmanjšano za vstopne stroške. V konkretnem 
primeru so upoštevani triodstotni vstopni stroški. 
2Doseženi donosi niso zagotovilo za prihodnje donose.
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