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.Pozdravljeni!

V Zavarovalnici Triglav se ves Ëas so-
oËamo z izzivi. Naπa prednost je, da jih 
æe veË kot stoletje uspeπno reπujemo. 
Zavezani smo ustvarjanju varnosti in za-
upanja, ki je strankam najpomembnejπe. 
a zaupanje je vedno znova postavljeno 
na preizkuπnjo, zlasti v Ëasih, ki so pred 
nami. Izrazi, kot so finanËna kriza, borzni 
zlom in recesija, gotovo ne pripomorejo k 
ustvarjanju zaupanja, nasprotno, lahko ga 
celo izniËijo. Zaupanje od nas terja, da se 
odzivamo razumno in nadaljujemo z utrje-
vanjem zaupanja in varnosti. Tako hitro in 
uËinkovito reπujemo zavarovalne zahtev-
ke, predvsem pa nadaljujemo z razvojem 
zavarovanj.

Priloænost imamo, da Vam predstavi-
mo novost na slovenskem zavarovalnem 
trgu. Gre za investicijsko zavarovanje 
fleKs za odrasle, ki je posebej prilagoje-
no starejπim od petdeset let. Zavarovanje 
predstavlja nadaljevanje razvoja investi-
cijskih zavarovanj, zavarovanj, ki so znana 
zlasti po tem, da olajπajo breme odloËitve. 
Zavedamo se namreË, da je treba zaupanje 
graditi, ga utrjevati in negovati in tako na-
meravamo ravnati tudi v prihodnje!
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Julija Čeru
strokovna sodelavka 

za træenje

KDO PRaVI, Da NI fleKsa PO PeTDeseTeM?

za novo GeneraCijo  
odraSliH Po PeTdeSeTeM
fleKs za odrasle je odprto zavarova-

nje za vse odrasle od izpolnjenega 50. do 
izpolnjenega 80. leta starosti. Primeren 
je za vse, ki æelijo in potrebujejo odprto, 
prilagodljivo in dinamiËno zavarovanje. 
FLEKS za odrasle je lahko takπen, kot si 
ga sami æelite: lahko ga spreminjate, do-
polnjujete, nadgrajujete med trajanjem 
zavarovanja, lahko pa ga tudi ohranite 
takπnega, kot ga doloËite ob sklenitvi za-
varovanja. Povsem ga prilagajate vaπemu 
æivljenjskemu slogu. 

Danaπnja generacija odraslih po 50. 
letu ni enaka tej generaciji naπi dedkov in 
babic, za katero je bilo znaËilno manj aktiv-
no æivljenje. Danaπnja generacija po 50. je 
dinamiËna, zanimajo jo novosti, zna upo-
rabiti svoje znanje ter - zelo pomembno – 
zna poskrbeti za svoje æelje. Ima prednost 
bogatih izkuπenj, znanja in obenem veË 
Ëasa zase. Da pa lahko posameznik v Ëasu, 
ki ga ima po 50. v veËji meri na voljo zase, 
uresniËuje svoje æelje in da jih bo lahko 
uresniËeval tudi v prihodnosti, mora smo-
trno razporediti svoja finanËna sredstva. 
Del je smiselno naloæiti na naËin, ki bo ure-
sniËeval izpolnjevanje tako kratkoroËnih 
kot dolgoroËnih æelja. In ravno vse naπteto 
upoπteva in nudi fleKs za odrasle. 

laHKo TUdi za vSe  
Življenje
fleKs za odrasle je prvo investicijsko 

zavarovanje za odrasle po 50. letu brez 
vnaprej doloËene dobe trajanja zavarova-
nja – zavarovalna doba je namreË odprta. 
Tako fleKs za odrasle postane zavaro-
vanje za toliko Ëasa, kolikor sami æelite. 
lahko postane zavarovanje in investicija 
za vse æivljenje, Ëe se odloËite za postopno 

Ërpanje sredstev z naloæbenega raËuna v 
obliki doæivljenjske meseËne rente. Ker pa 
se lahko sredstva Ërpajo æe med trajanjem 
zavarovanja, je zaradi davËne obravnave 
smiselno, da iz zavarovanja ne izstopite 
pred potekom desetih let. Tako izkoristi-
te davËne prednosti, obenem pa koristite 
ugodnosti zavarovanja. V primeru iz-
plaËila sredstev po desetih letih trajanja 
zavarovanja se namreË izplaËa vrednost 
premoæenja na naloæbenem raËunu, brez 
upoπtevanja odkupnih faktorjev. ObraËu-
najo se le morebitni izstopni stroπki.

inveSTiCija in  
zavarovanje 
Investicijsko zavarovanje fleKs za od-

rasle je kombinacija investiranja v sklade, 
æivljenjskega zavarovanja in dodatnega 
nezgodnega zavarovanja. Osnovni namen 
fleKsa za odrasle je varËevanje za ure-
sniËevanje povsem razliËnih finanËnih ci-
ljev, s katerimi si izpolnjujete æelje. Ker se 
vaπi cilji med trajanjem zavarovanja lahko 
spremenijo, je pomembno, da lahko temu 
ustrezno prilagodite tudi zavarovanje. In 
ravno to fleKs za odrasle nudi: prilagodlji-
vost med trajanjem zavarovanja ter odziv-
nost na posameznikove potrebe, tako ob 
sklenitvi kot med samim trajanjem zava-
rovanja. 

Velika prednost zavarovanja je tudi v 
tem, da ni potrebno vnaprej doloËati za-
varovalne dobe, ampak se sami odloËite, 
kdaj boste izstopili iz zavarovanja. Vaπa 
denarna sredstva so vam s fleksibilnimi 
izplaËili na voljo ves Ëas trajanja zavarova-
nja. Poleg tega zavarovanje sklenete brez 
ugotavljanja zdravstvenega stanja. 

Investicija fleKs predstavlja donosno 
in prilagodljivo varËevanje, vezano na gi-
banje vrednosti enot premoæenja skladov: 
• redno obroËno varËevanje æe s 25 EUR na 
mesec,
• ob sklenitvi zavarovanja dodatno vplaËa-
te enkratni znesek v vrednosti minimalno 
50 EUR, lahko tudi veË. 

FleKS za odrasle  
— inveSTiCija
V Ëasu trajanja zavarovanja imate na 

voljo razliËne moænosti investiranja v obli-
ki rednih obroËnih plaËil ter dodatnih en-
kratnih vplaËil, ki jih lahko med trajanjem 
zavarovanja povsem prilagajate svoji fi-
nanËni situaciji. V obdobju vaπih veËjih pri-

livov lahko z dodatnimi enkratnimi vplaËili 
investiranju namenite veË sredstev. V 
obdobju manjπih prilivov pa lahko z do-
datnim investiranjem poËakate na svoje 
ugodne finanËne razmere. 

Investicijsko zavarovanje fleKs za 
odrasle vam omogoËa izbiro med dvema 
naloæbenima strategijama: saMOsTOJNO 
IZBIRO sKlaDOV in fINaNČNIMI CIlJI. Za 
vam najustreznejπo naloæbeno strategijo 
se odloËite ob sklenitvi zavarovanja, med 
trajanjem zavarovanja pa jo lahko tudi 
spremenite. strategiji se med seboj raz-
likujeta po tem, kako aktivno æelite biti 
vkljuËeni v upravljanje investicije.

FleKS za odrasle  
— zavarovanje
fleKs za odrasle vkljuËuje æivljenjsko 

zavarovanje za primer smrti in dodatno 
nezgodno zavarovanje. Obe zavarova-
nji sta sestavni del fleKsa za odrasle. Z 
æivljenjskim zavarovanjem za primer smrti 
z zajamËeno zavarovalno vsoto (ZZV) po-
skrbite za dodatno finanËno varnost vaπih 
najbliæjih v primeru najhujπega. Dodatno 
nezgodno zavarovanje krije nezgodno 
smrt in nadomestilo za bolniπniËni dan 
(v primeru namestitve in zdravljenja v 
bolniπnici). 

FleKSiBilna izPlaČila iz 
inveSTiCije
Do sredstev na naloæbenem raËunu 

lahko dostopate ves Ëas trajanja zavaro-
vanja, in sicer:
• V obliki predujma, ki je v primerjavi z 
odkupom prednost, saj se zavarovanje ne 
prekine.
• V obliki odkupa, ki predstavlja prekini-
tev zavarovanja pred potekom desetih let 
- odkupna vrednost je niæja od vrednosti 
premoæenja na naloæbenem raËunu.

Investicijsko zavarovanje FLEKS, ki smo ga trgu ponudili v maju 2008, smo æe 
septembra nadgradili in posebej prilagodili ter namenili starejπim — odraslim.  
Prvo investicijsko zavarovanje, namenjeno posebej za odrasle, starejπe od 50 let,  
smo poimenovali Investicijsko zavarovanje FLEKS za odrasle. 

»e æiviπ s spomini, 
ostariπ, Ëe z naËrti, se 

pomladiπ.
Slovenski  pregovor

• Odprta zavaro-valna doba.

• Brez zdravstve- 
nega pregleda.
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• V obliki rednih izplaËil, ki predstavljajo 
izplaËila po desetih letih – v tem primeru 
se izplaËa vrednost premoæenja na naloæ-
benem raËunu, brez upoπtevanja odkupnih 
faktorjev (obraËunajo se le morebitni 
izstopni stroπki).

FleKSiBilna izPlaČila iz 
zavarovanja
Tako kot izplaËila iz investicij so fleksi-

bilna tudi izplaËila iz zavarovanja: 

• IzplaËilo zajamËene zavarovalne vsote 
za primer smrti (ZZV): V primeru smrti 
zavarovane osebe med trajanjem zavaro-
vanja se upraviËencu izplaËa ZZV. Zaradi 
poenostavitve sklenitve zavarovanja, ki 
ne zahteva informacij o zdravstvenem 
stanju, je ZZV v prvih dveh letih (Ëakalni 
rok) doloËena kot odkupna vrednost, po 
dveh letih pa se izplaËa ZZV oz. vrednost 
premoæenja na naloæbenem raËunu, Ëe je 
le-ta viπja. 

• IzplaËilo iz dodatnega nezgodnega 
zavarovanja: v primeru smrti zaradi nez-
gode se izplaËa zavarovalna vsota za 
primer nezgodne smrti iz dodatnega 
nez godnega zavarovanja in ZZV iz 
osnov nega æivljenjskega zavarovanja 
(oziroma odkupna vrednost zavarovanja 
pred potekom dveh let od sklenitve 
zavarovanja). V primeru namestitve in 
zdravljenja v bolniπnici kot posledice 
nezgode pa se izplaËa dogovorjeni znesek 
za bolniπniËni dan za vsak koledarski dan 
nastanitve zavarovane osebe v bolniπnici, 
vendar najveË 365 dni v dveh letih od 
dneva nezgode.

24 Ur na dan, 7 dni na 
Teden
Kot zavarovalec fleKsa za odrasle 

boste imeli omogoËen 24-urni vpogled v 
stanje vaπega naloæbenega raËuna prek 
naπih spletnih strani na naslovu www.
triglav.si/stanje. Poleg tega vam je na 
naslovu www.triglav.si/skladi omogoËen 
24-urni vpogled v gibanje vrednosti enot 
premoæenja skladov v naπi ponudbi. 

FleKS za odraSle za  
UreSniČevanje Želja 
Dopust, potovanja, prenova sta-

novanja, konjiËki, darila za vnuke ... in 
morda tudi varËevanje za visoko starost, 
ko boste æeleli bivati v varovanem 
stanovanju ali morda v domu starostnikov 
... oziroma varËevanje za karkoli drugega. 
To je osnovni namen fleKsa za odrasle 
– da vam pomaga pri finanËni realizaciji 
vaπih æivljenjskih ciljev in æelja. Kajti po 
50. si lahko resniËno vzamete Ëas, da si 
prisluhnete in se nauËite razvajati tudi 
sebe. 

w
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INVESTICIJSKO ZAVAROVANJE FLEKS ZA ODRASLE KDO PRAVI, DA NI FLEKSA
PO PETDESETEM?
KDO PRAVI, DA NI FLEKSA
PO PETDESETEM?

• Ves Ëas dostopna  

sredstva.

Investicijsko zavarovanje fleKs za odrasle  
je posebna ponudba za vse po 50. letu.

Prednosti tega zavarovanja so:
• ves Ëas dostopna sredstva,
• odprta zavarovalna doba,
• brez ugotavljanja zdravstvenega stanja.

fleksi, mar ne!
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odPrTa zavarovalna 
doBa
Investicijsko zavarovanje fleKs je 

vseæivljenjsko zavarovanje, kar pomeni, 
da potek zavarovanja ni vnaprej doloËen. 
Zavarujejo se lahko osebe med 14. in 65. 
letom starosti. fleKs predstavlja kom-
binacijo varËevanja v skladih ter zavaro-
vanja za primer smrti zavarovane osebe 
za obdobje, za katerega se odloËi zava-
rovalec sam, v skladu s svojimi æeljami in 
potrebami. Po desetih letih ima zava-
rovalec namreË moænost, da kadarkoli 
zahteva izplaËilo vrednosti premoæenja 
na naloæbenem raËunu. s tem omogoËa 
doseganje æivljenjskega cilja (npr. dobre 
pokojnine) hkrati pa zavarovanje fleKs s 
svojo fleksibilnostjo omogoËa tudi dose-
ganje vmesnih æivljenjskih ciljev.

zajaMČena zavarovalna 
vSoTa (zzv)
Zavarovalec ob sklenitvi zavarovanja 

sam izbira viπino zajamËene zavarovalne 
vsote za primer smrti, ki jo lahko kasneje 
tudi spremeni. V æivljenju posameznika 
se namreË potrebe in æelje skozi razliËna 
æivljenjska obdobja spreminjajo (npr. roj-
stvo otroka, zakljuËek πolanja oz. prido-
bitev viπje izobrazbe, najem namenskega 
kredita, sklenitev zakonske zveze ipd), 

med njimi tudi potreba po finanËni varno-
sti v primeru najhujπega, zato zavarovanje 
fleKs zavarovalcem nudi moænost prila-
gajanja ZZV individualnim potrebam.

zaČeTno in dodaTna 
vPlaČila
Posebnost zavarovanja fleKs je za-

Ëetno vplaËilo, katerega viπino doloËa za-
varovalec sam. Znaπa najmanj 300 EUR 
in zapade v plaËilo skupaj s prvo obroËno 
zavarovalno premijo, zavarovalec pa ga 
lahko predËasno vplaËa æe ob samem skle-
panju zavarovanja. Med trajanjem zavaro-
vanja ima zavarovalec moænost, da viπek 
sredstev kadarkoli vloæi v fleKs v obliki 
dodatnih vplaËil ter tako dodatno pleme-
niti premoæenje na naloæbenem raËunu. 
Tako ne bo veË vpraπanja, kam vloæiti pro-
sta sredstva, ki bodo v prihodnosti morda 
na razpolago. 

FleKSiBilnoST izPlaČil
Vrednost na naloæbenem raËunu se 

lahko izplaËa v enkratnem znesku, v obli-
ki meseËne rente ali kombinacije obeh. V 
primeru izplaËila v obliki meseËne rente 
po preteku deset let od sklenitve zavaro-
vanja zavarovalnica ne obraËuna izstopnih 
stroπkov. V primeru, Ëe sta upraviËenec do 
izplaËil in zavarovalec ista oseba, pa je 

takπno izplaËilo tudi prosto neposredne 
obdavËitve. 

V primeru nepredvidenih dogodkov 
oziroma v primeru, ko zavarovalec po-
trebuje doloËena finanËna sredstva pred 
potekom desetih let od sklenitve zavaro-
vanja, lahko zahteva izplaËilo predujma1, 
in to takoj, ko sredstva na naloæbenem 
raËunu preseæejo doloËen minimalni zne-
sek. Število predujmov v Ëasu zavarovalne 
dobe ni omejeno, paË pa je v celoti odvisno 
od viπine sredstev na naloæbenem raËunu. 
Kot skrajno moænost lahko zavarovalec 
pod doloËenimi pogoji zahteva odkup za-
varovanja, s Ëimer zavarovanje preneha. 

Posebnost fleKsa pa je tudi moænost 
predËasnega izplaËila dela zajamËene 
zavarovalne vsote (ZZV) oz. vrednosti 
premoæenja na naloæbenem raËunu za 
pogrebne stroπke (v primeru smrti zava-
rovane osebe). Tako upraviËenci πe pred 
zakljuËkom obravnave zavarovalnega 
primera pridejo do finanËnih sredstev, s 
katerimi pokrijejo stroπke pogreba. Razli-
ko zavarovalnica izplaËa po prejemu vseh 
ostalih dokazov o viπini terjatve. 

izBira naloŽBene  
STraTeGije
Zavarovanje fleKs nudi moænost izbi-

re med tremi razliËnimi naloæbenimi stra-
tegijami, ki se med seboj razlikujejo glede 
na stopnjo aktivne udeleæbe zavarovalca v 
upravljanju sredstev, vplaËanih v sklade. 
Zavarovalec lahko izbira med naslednjimi 
naloæbenimi strategijami: samostojna iz-
bira skladov, samodejna prerazporeditev 
sredstev, finanËni cilji. Tudi tu se kaæe, 
kako prilagodljiv in dinamiËen je fleKs, 
saj zavarovalec prosto izbira naloæbeno 
strategijo ter jo v Ëasu trajanja zavarova-
nja lahko tudi prosto spreminja, v skladu s 
svojimi æeljami in potrebami, ki bodo v pri-
hodnosti morda drugaËne in bodo s tem 
zahtevale tudi prilagoditev oz. spremem-
bo strategije nalaganja sredstev. Naj jih na 
tem mestu samo naπtejemo.

Martina PolanËec
Direktorica izvajanja  

osebnih zavarovanj

INVesTICIJsKO ZaVaROVaNJe fleKs 

Investicijsko zavarovanje FLEKS (v nadaljevanju FLEKS) od maja 2008 dalje predstavlja 
novost v ponudbi æivljenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d., prav tako pa 
tudi novost na slovenskem zavarovalnem træiπËu. Prinaπa varnost, prilagodljivost, 
odprtost, transparentnost, enostavnost in davËno uËinkovitost. V celoti je prilagojeno 
posamezniku — njegovim potrebam, æeljam, ciljem in priËakovanjem. V nadaljevanju 
podrobneje predstavljamo bistvene znaËilnosti tega zavarovanja. 

1  Pred potekom 10 let se v primeru pre-
dujma izplaËa del vrednosti premoæenja na 
naloæbenem raËunu v viπini do 90 % vrednosti 
enot premoæenja, pridobljenih na podlagi zaËe-
tnega vplaËila, vplaËanih premij od 24. meseca 
dalje in morebitnih dodatnih vplaËil. Po poteku 
10 let pa do 100 % vrednosti.

Sklad 1
50 %

Sklad 2
25 %

Sklad 3
25 %

Sklad 3
57 %

Sklad 2
14 %

Sklad 1
29 %

Sklad 3
25 %

Sklad 2
25 %

Sklad 1
50 %

Razporeditev sredstev na 
naložbenem računu po samodejni 
prerazporeditvi v letu 2008

Razporeditev sredstev na naložbenem 
računu pred samodejno prerazporedit-
vijo v letu 2009

Razporeditev sredstev na 
naložbenem računu po samodejni 
prerazporeditvi v letu 2009

Opozorilo: Prikaz je 
zgolj informativne 

narave in ne temelji na 
dejanskih izraËunih. 

Namenjen je le prikazu 
delovanja naloæbene 

strategije Samodejna 
prerazporeditev sredstev.

Slika 1: Primer 
Samodejne 

PrerazPoreditve 
SredStev

Izbrana
porazdelitev

po skladih:
Sklad 1: 50 %
Sklad 2: 25 %
Sklad 3: 25 %

zaËetna 
razporeditev v 

letu 2008

razporeditev  
pred izvedbo  
v letu 2009

razporeditev  
po izvedbi  

v letu 2009

Kar si vse æivljenje 
sadil, to boπ na pozna 

leta uæil.
Slovenski  pregovor
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•  Samostojna izbira skladov in prenos 
sredstev med njimi je namenjena vsem 
tistim, ki se æelijo sami aktivno vkljuËiti v 
upravljanje svoje naloæbe in dejavno spre-
mljati dogajanje na trgu. 

•  Samodejna prerazporeditev sredstev 
omogoËa, da se sredstva na naloæbenem 
raËunu enkrat letno samodejno prerazpo-
redijo tako, da se na naloæbenem raËunu 
vzpostavi takπno razmerje med posame-
znimi skladi, kot je bilo dogovorjeno ob 
sklepanju zavarovanja. (slika 1)

•  FinanËni cilji predstavljajo novost 
v naloæbenih strategijah na slovenskem 
zavarovalnem træiπËu. Zavarovalec si sam 
izbere æeleno trajanje investiranja, njego-
va vloæena sredstva pa se ves ta Ëas na-
lagajo na naËin, ki bo omogoËal dosego 
izbranega finanËnega cilja. Podrobnosti 
te finanËne strategije so predstavljene v 
Ëlanku, ki sledi.

PriKljUČiTev dodaTniH 
zavarovanj
Zavarovanju fleKs lahko prikljuËite 

eno, dve ali tri dodatna zavarovanja, od-
visno od vaπih potreb in ciljev. PrikljuËite 
lahko dodatno zavarovanje kritiËnih bo-
lezni, dodatno nezgodno zavarovanje in 
dodatno zdravstveno zavarovanje na po-
tovanjih v tujini z asistenco (Slika 2). Zava-
rovanja so namenjena predvsem tistim, ki 

Osnovno
naloæbeno

zavarovanje

+

+

+

ali

in/ali

Nezgodna smrt in
trajna invalidnost

+ Nadomestilo za 
bolniπniËni dan

+ Dnevno nadomestilo

Dodatno
nezgodno

zavarovanje

Bistvene znaËilnosti 
zavarovanja

• Odprta zavarovalna doba
• ZaËetno in dodatna vplaËila
• Fleksibilna izplaËila
• Fleksibilno mirovanje
• VeËje πtevilo skladov

• Bonus zvestobe
•  PredËasno izplaËilo za pogrebne stroπke
• Samodejna prerazporeditev sredstev
• FinanËni cilji
• Ugodna davËna obravnava

æelijo ob morebitni teæki bolezni ali nezgo-
di omogoËiti sebi Ëim hitrejπe okrevanje, 
ljudem, ki so z njimi povezani, pa olajπati 
morebitne finanËne teæave, ki se v takπnih 
trenutkih pojavijo. 

naGrajevanje zveSToBe 
Po desetih letih od sklenitve zavaro-

vanja zavarovalnica na naloæbeni raËun 
zavarovalca letno pripiπe 0,1 % od viπine 
teh sredstev. Če sredstva na naloæbenem 
raËunu preseæejo 50.000 EUR, se zavaro-
valcu dodatno pripiπe πe 0,1 %. 

davČna oBravnava
Dohodek iz æivljenjskega zavarovanja 

je skladno z doloËili 82. Ëlena Zakona o do-
hodnini (Zdoh-2) oproπËen plaËila davka, 
Ëe se zavarovalnina izplaËa zaradi smrti 
zavarovane osebe, ali Ëe sta zavarovalec in 
upraviËenec ista oseba ter je zavarovalno 
razmerje daljπe od desetih let. Ob tem ve-
lja posebej poudariti, da je prenos sredstev 

znotraj investicijskega zavarovanja fleKs 
neobdavËen in tako z vidika donosov πe 
bolj zanimiv. Realno je namreË priËakova-
ti, da bo zavarovalec, ki æeli ohraniti vpliv 
na svoja sredstva, v Ëasu veljavnosti dol-
goroËne zavarovalne pogodbe, izvajal ne-
obdavËene prenose sredstev med skladi. 

v ČaSU SPreMeMB
Živimo v Ëasu hitrih in nenehnih spre-

memb. Tisto, kar se je πe vËeraj zdelo kot 
dobra izbira, je zaradi spleta najrazliË-
nejπih okoliπËin lahko æe danes povsem 
neustrezno. Prav slednje smo imeli v mi-
slih, ko smo pripravljali fleKs. Gre za zava-
rovanje, pri katerem nam ni treba vnaprej 
predvideti vseh moænih okoliπËin in posle-
dic. Z izbiro fleKsa smo izbrali zavarova-
nje, ki je v celoti prilagojeno samo nam. 
Vsak posameznik bo namreË fleKs obliko-
val v skladu s svojimi potrebami, æeljami in 
priËakovanji. 

Slika 2: Prikaz moænih 
kombinacij dodatnih 
zavarovanj

Zdravstveno zavarovanje  
na potovanjih v tujini

A: PosamiËno

B: Druæinsko

B:  IzplaËilo dodatne 
zavarovalne vsote

A:  PredplaËilo osnovne 
zavarovalne vsoteDodatno

zavarovanje
kritiËnih bolezni
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Mojca Ivanc
Vodja sluæbe za razvoj

Triglav DZU, d.o.o.

NalOŽBeNa sTRaTeGIJa fINaNČNI CIlJI 

Ste se æe kdaj vpraπali, kako plemenititi sredstva za uresniËevanje vaπih potreb in æelja? Odgovor 
ni enostaven, πe posebej zato, ker je svet okrog nas vedno bolj dinamiËen, ker se razmere vedno 
hitreje spreminjajo in ker je informacij, ki vplivajo na naπe odloËitve, vedno veË. Zato smo za vas 
pripravili FINANČNE CILJE, ki so prva oblika upravljanja sredstev po naËelu æivljenjskega cikla (angl. 
t.i. "lifecycle investing") pri nas. FINANČNI CILJI vam prihranijo teæo odloËanja o primernih naloæbah, 
vaπa sredstva pa se plemenitijo PREUDARNO, NAČRTNO in SISTEMATIČNO, saj za to skrbijo izkuπeni 
finanËni strokovnjaki. Produkt je Zavarovalnica Triglav razvila v sodelovanju s Triglav druæbo za 
upravljanje.

izBeriTe Svoj  
FinanČni Cilj!
Vsak posameznik ima razliËne in pov-

sem individualne finanËne cilje. Morda 
razmiπljate o prenovi stanovanja, potova-
nju, nakupu nepremiËnine, varËevanju za 
kasnejπe obdobje. Morda bi radi oblikovali 
varnostno rezervo zase, za svoje vnuke, 
partnerja, otroke ali pa razmiπljate o naku-
pu veËje potroπne dobrine. 

OdloËanje za dolgoroËno finanËno 
naloæbo ni enostavno. Od nas zahteva, da 
natanËno opredelimo naπa priËakovanja 
in cilje, ki jih æelimo doseËi. Gospodarstva 
in kapitalski trgi se gibljejo cikliËno in ker 
smo kot vlagatelji v razliËnih obdobjih 
svojega æivljenja razliËno obËutljivi za 
naloæbena tveganja, je bolje, da upra-
vljanje naπega premoæenja prepustimo 
strokovnjakom. Ti bodo poskrbeli, da bo-
sta priËakovana donosnost in s tem tudi 
tveganje naπih naloæb usklajena z naπim 
naloæbenim ciljem.

inveSTirajTe Po KonCeP-
TU ŽivljenjSKeGa CiKla in 
Se izoGniTe ČUSTveniM 
reaKCijaM
sprejemanje naloæbenih odloËitev je 

zaradi dinamiËnosti in hitrega spreminja-
nja naloæbenih okoliπËin za vlagatelje velik 
izziv. Študije v finanËni industriji kaæejo, 
da lovljenje pravega trenutka za vstop in 
izstop s trga (angl. "time the market") v 
æelji, da bi maksimirali donose, najveËkrat 
pripelje do podpovpreËnih rezultatov. Za-

radi vpletanja Ëustev v naπe naloæbene od-
loËitve se kaj hitro lahko znajdemo v situ-
aciji, da lovimo visoke donose takrat, ko je 
trg na svojem vrhu (evforija in pohlep), in 
prodajamo naloæbe takrat, ko je trg na dnu 
(panika in strah), kar pomeni, da kupujemo 
drago in prodajamo poceni in to poËnemo 
skoraj sistematiËno. PoslediËno hitro pre-
nehamo verjeti v kapitalske trge in v to, da 
so le-ti primerni tudi za naπ denar.

fINaNČNI CIlJI vam ponujajo reπitev 
za tovrstne naloæbene dileme. s strategijo 
upravljanja po naËelu æivljenjskega cikla 
upoπtevajo osnovna pravila preudarnega 
nalaganja sredstev, ki se jih je πe toliko 
bolj treba dræati v Ëasu veËjih nihanj na 
kapitalskih trgih. Koncept investiranja 
temelji na discipliniranosti investiranja, 
Ëasovnem okviru investiranja (roËnost), 
toleranci za sprejemanje tveganj (profil 
tveganja) in naËrtnosti (izogibanje Ëustve-
nim reakcijam). Tako fINaNČNI CIlJI v pra-
ksi izkoriπËajo ugotovitve Moderne portfo-
lio teorije, ki jo je razvil Harry Markowitz in 
zanjo dobil tudi Nobelovo nagrado.

Kaj je aKTivna naloŽBena 
STraTeGija?
fINaNČNI CIlJI omogoËajo sistema-

tiËno prilagajanje vaπega naloæbenega 
portfelja Ëasu trajanja varËevanja. V pr-
vih letih je naloæba usmerjena v delniπke 
sklade z visokim potencialom rasti in z 
viπjim tveganjem, s pribliæevanjem cilj-
nemu datumu pa se naloæbe prelivajo v 
manj tvegane obvezniπke sklade in sklade 
z zajamËeno donosnostjo, kar omogoËa 

veËjo varnost in ohranjanje vrednosti 
zbranih sredstev. Na ta naËin se varujejo 
donosi, doseæeni v prvih letih naloæbenega 
obdobja in prepreËijo veËje izgube ob 
pribliæevanju tistemu Ëasu, ko denar res 
potrebujemo. (slIKa 1) 

fINaNČNI CIlJI omogoËajo, da je vaπa 
naloæba v vsakem trenutku optimalna z 
vidika tveganja in priËakovane donosno-
sti. fINaNČNI CIlJI zagotavljajo prilagaja-
nje razmeram na kapitalskih trgih, sledijo 
potencialom za rast in πËitijo vrednost 
premoæenja.

PeT naloŽBeniH PoliTiK za 
PeT ŽivljenjSKiH oBdoBij 
naloŽBe
Vaπa sredstva so v vsakem trenutku 

razporejena med veË skladi, kar omo-
goËa visoko razprπitev naloæb in s tem 
zniæevanje naloæbenega tveganja. skladi 
so tudi aktivno upravljani, saj za port-
felje skrbijo izkuπeni upravljavci. Razmerje 
med tveganjem in priËakovanimi donosi 
skladov lahko grafiËno ponazorimo s pi-
ramido potencialnega donosa in tvega-
nja. skladi, ki vstopajo v ciljne portfelje, 
so razvrπËeni na osnovi lestvice tveganja 
njihove naloæbene politike v πtiri profile 
tveganja (4-visoko tvegani, 3-srednje tve-
gani, 2-zmerno tvegani, 1-nizko tvegani). 
(SLIKA 2)

Iz nabora skladov smo oblikovali pet 
koπaric skladov oz. pet naloæbenih politik 
za naslednje naloæbeno obdobje. Port-
felj vsakega zavarovalca bo prehajal med 
naloæbenimi politikami v skladu z mode-
lom prehajanja glede na njegovo dobo 
varËevanja.

Vsakih dvanajst mesecev se bo za vsa-
ko od naloæbenih politik izbral nov nabor 
skladov glede na priËakovanja v zvezi s 
prihodnjimi gibanji kapitalskih trgov v na-
slednjem naloæbenem obdobju. 

SiSTeMaTiČno PrerazPo-
rejanje SredSTev
V fINaNČNIH CIlJIH ima zavarovalec 

moænost izbrati dobo trajanja za uresniËe-
vanje svojega finanËnega cilja ali pa izbere 
varËevanje za starost. 

Slika 1:  
Upravljanje z aktivno 
naloæbeno strategijo
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V skladu s spodnjim modelom preha-
janja se bodo sredstva glede na naloæbeno 
priporoËilo enkrat letno prerazporejala 
med razliËnimi naloæbenimi politikami. 
V prvih letih investiranja bodo sredstva 
naloæena v sklade z viπjim profilom tvega-
nja, kasneje pa se bodo sredstva v skladu z 
investicijskim naËrtom prelivala v sklade z 
niæjim profilom tveganja. Tako bodo sred-
stva upravljana po naËelu æivljenjskega 
cikla, æe doseæeni donosi pa bodo iz leta 
v leto bolj varni. NihËe ne æeli v zadnjem 
letu izgubiti neËesa, za kar je garal deset 
ali petnajst let!

Triglav Hitro rastoËa podjetja
Triglav Balkan4

Triglav Svet G802

Triglav ZajamËeni donos1

Triglav Evropa

Triglav Renta

3
3

Triglav Obvezniπki2

Triglav Azija
Triglav RastoËi trgi
Triglav Top sektorji

4

Triglav Steber I
Triglav Svetovni4

1

2

3

3

4

4

4
Usmerjeni 

delniπki skladi

Spec.
skladi

Meπani skladi

Uravnoteæeni skladi

Garantirani in obvezniπki skladi

Gotovina in skladi denarnega trga

Globalni delniπki skladi

Starost / 
varËevanje za 

pokojnino

do 40 let - naloæbena politika 4                                                                                     
(agresivna)

od 41 do 50 let - naloæbena 
politika 3-4 (zmerno 

agresivna)

od 51 do 55 
let - naloæbena 

politika 3 
(zmerna)

od 56 do 60 
let - naloæbena 

politika 2-3 
(zmerno kon-

zervativna)

nad 60 let 
- naloæbena 
politika 1-2  

(konzervativna)

Naloæbena strategija FINAN»NI CILJI glede na STAROST ZAVAROVANE OSEBE (POKOJNINA):

Naloæbena strategija FINAN»NI CILJI glede na DOBO VAR»EVANJA (DRUGI FINAN»NI CILJI):
Leta

Doba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
CILJ 10 let 4 3-4 3 2-3 1-2
CILJ 15 let 4 3-4 3 2-3 1-2
CILJ 20 let 4 3-4 3 2-3 1-2
CILJ 25 let 4 3-4 3 2-3 1-2

Slika 3: model 
prehajanja med 
naloæbenimi politikami

Slika 2: Piramida 
potencialnega donosa  
in tveganja

za KoGa je PriMerna  
izBira STraTeGije  
FinanČni Cilji?
Na prihodnost moramo biti pripra-

vljeni! DolgoroËna finanËna varnost je 
kljuË do brezskrbne prihodnosti. Zagoto-
vimo si jo s preudarnim nalaganjem sred-
stev, ki dolgoroËno uravnoteæi potrebe z 
razpoloæljivimi viri. 

fINaNČNI CIlJI zavarovalcu prihranijo 
teæo odloËanja o vrstah naloæb, v katere 
naj investira, saj so prilagojeni njegovi 
individualni æivljenjski polici in æelenemu 
obdobju investiranja. Zaradi svojega sis-

tematiËnega in aktivnega pristopa k upra-
vljanju sredstev so namenjeni vsem vam, 
ki æelite preudarno poskrbeti za svojo pri-
hodnost. 

fINaNČNI CIlJI so plod domaËega zna-
nja, razviti v skupini Triglav, in ne vkljuËu-
jejo sodelovanja z zunanjimi partnerji. s 
fINaNČNIMI CIlJI brezplaËno zaklepamo 
æe ustvarjene donose, ne da bi vas za to 
obremenjevali z dodatnimi stroπki.
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Gorazd BelaviË
AbanËna DZU

AbanËna DZU

BalKaN ČaKa Na VlaGaTelJe

Po izredno donosnem letu 2007 je vlagatelje na Balkanu letos doletela streznitev. 
RazliËni razlogi so doprinesli k temu, da je zanimanje za regijo in s tem trgovanje na 
borzi obËutno upadlo.

Priljubljenost balkanskih kapitalskih 
trgov med slovenskimi vlagatelji je bila v 
lanskem letu na viπku. To kaæejo tudi prili-
vi v t.i. balkanske vzajemne sklade (Vs), ki 
so leta 2007 obsegali 37 % celoletnih prili-
vov v slovenske Vs. Vlagatelje so privlaËili 
predvsem donosi na teh trgih v letu 2007 
(glej Tabelo 1), kar se vidi tudi po visoki ko-
relaciji med neto vplaËili in donosnostjo 
balkanskih Vs (0,6) (PoroËilo o finanËni 
stabilnosti Banke Slovenije, maj 2008, str. 
137).

slika se je sredi lanskega leta spre-
menila in delniπki indeksi so zaËeli padati, 
kar se nadaljuje tudi letos (glej Tabelo 1). 
Razlogov za padce in s tem za zmanjπano 
zanimanje za regijo je veË: politiËna nego-

tovost v regiji, umik pokojninskih skladov 
iz Vs na Hrvaπkem, neuspeli privatizacijski 
naËrti, neuËinkovit boj proti korupciji (Bol-
garija), kreditna kriza v razvitih dræavah. 
Resnici na ljubo pa moramo priznati, da je 
veËina balkanskih kapitalskih trgov ven-
darle bila precenjena.

Hkrati s padci teËajev se je bistveno 
zmanjπala likvidnost teh trgov. Najmanj 
likvidne borze (v skopju, Podgorici, Ba-
njaluki in sarajevu) so imele v letoπnjem 
juliju, po podatkih z njihovih spletnih stra-
ni, med 4 in 12 milijonov evrov prometa z 
delnicami. V Banjaluki je bil julijski pro-
met z delnicami celo za 5-krat manjπi od 
povpreËnega meseËnega prometa v 2007. 
Plitkost trga je bila zaznana tudi pri dvigu 

deleæa sredstev petih slovenskih balkan-
skih Vs s konca letoπnjega februarja v 
povpreËnem meseËnem prometu prvega 
Ëetrtletja 2008, ki je v Makedoniji znaπal 
154 % (konec 2007 55 %), v BIH 78 % (konec 
2007 40 %) in v Srbiji 80 % (konec 2007 41 
%) (PoroËilo o finanËni stabilnosti Banke 
Slovenije, maj 2008, str. 139).

Nadaljnje dogajanje bo v veliki meri 
pogojeno z obsegom trgovanja, ki ga tre-
nutno resniËno primanjkuje. Menimo, da 
se bodo vlagatelji slej ko prej vrnili, le ugi-
bamo pa lahko, kateri dogodek bo spreme-
nil razpoloæenje. Morda bodo to nadaljnja 
vkljuËevanja dræav v EU in politiËna ter 
makroekonomska stabilizacija razmer, 
morda bodo pozitiven sunek povzroËili 
investicijski projekti, povezani z izgradnjo 
infrastrukture in plinovoda Juæni tok, mo-
goËe bodo vlagatelje pritegnile uspeπno 
izvedene privatizacije (npr.: Telekoma sr-
bije, elektrogospodarstva srbije, Galeni-
ke fitofarmacije, Croatie Osiguranja, INe, 
grπkih pristaniπË, tobaËne industrije in 
elek trogospodarstva v TurËiji itd.), morda 
pa bodo novo nakupno silo predstavljali 
institucionalni vlagatelji (vzajemni in po-
kojninski skladi). Podjetij z dobrimi rezul-
tati poslovanja ne manjka, ravno tako je 
Balkan ena najhitreje rastoËih regij evrope 
… Tisto, kar trgi trenutno najbolj pogreπajo, 
so vlagatelji.

Kdor hitro se 
znajde, sreËa ga najde.

Slovenski  pregovor

tabela 1: donosnost 
delniπkih indeksov iz 

regije Balkan

vir: Bloomberg, 
spletne strani borz, 

8. 10. 2008.

VsaK DaN Je PRIlOŽNOsT Za VaŠe PRIHRaNKe

Adam Smith je že leta 1776 v knjigi 
"Bogastvo narodov" omenil človeški kapi-
tal kot enega izmed štirih temeljnih oblik 
kapitala (poleg strojev, zgradb in zemlje). 
Opredelil ga je kot skupek veščin, spretno-
sti in preudarnosti. V industriji upravljanja 

premoženja je človeški kapital ključna 
oblika kapitala. Pri današnji izpopolnje-
nosti tehnologij ni več važno, kje in s čim 
se premoženje upravlja, pomembne so le 
veš čine, spretnost in preudarnost upra-
vljavcev ter analitikov.

Ravno zato želimo v Abančni DZU ko-
municirati veščine, spretnosti in preudar-
nost svojih upravljavcev/analitikov nav-
zven, našim obstoječim in potencialnim 
vlagateljem. 

dræava indeks donosnost v €
1. 1. 2007 - 31. 12. 2007

donosnost v €
1. 1. 2008 - 7. 10. 2008

Bolgarija SOFIX 44,81 % -62,61 %

GrËija ASE 17,86 % -49,00 %

Hrvaπka CROBEX 63,58 % -47,49 %

Romunija BET 19,66 % -64,06 %

Slovenija SBI20 78,13 % -49,95 %

Srbija Belex15 40,11 % -65,84 %

TurËija ISE100 55,28 % -47,97 %

Makedonija MBI10 109,07 % -49,33 %

»rna gora MOSTE 77,14 % -63,65 %

»rna gora NEX20 86,63 % -56,36 %

BIH SASX-10 28,06 % -60,11 %

BIH BIRS -11,13 % -47,26 %
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KReDITNa KRIZa V ZDa

Kaj se skriva za pojmom kreditni za-
stoj ("credit crunch"), ki se je iz ZDA "pre-
lil" po celem svetu?

Povedano preprosto, gre za sploπen 
upad v ponudbi in povpraπevanju po 
kreditih. ObiËajno se ponudba kreditov 
zmanjπa ob dvigu obrestnih mer. Takrat 
postanejo krediti za kreditojemalce pre-
dragi in povpraπevanje po njih upade. V 
bistvu kreditni zastoj ("credit crunch") 
nastane, ko banke postanejo tveganju ne-
naklonjene (zmanjπajo obseg kreditov) ob 
nespremenjenih obrestnih merah. Banke 
v tem primeru namenijo veËjo pozornost 
boniteti kreditojemalcev in ne odobrava-
jo veË kreditov "na zalogo". Cena denarja 
naraste tudi najbolj zanesljivim kreditoje-
malcem. Posledica tega je, da je vse teæje 
priti do kreditov za nove investicije, le-ti 
postanejo draæji, investicije manj donosne, 
rast kreditov priËne upadati, kar v konËni 
fazi vodi v zmanjπanje gospodarske rasti.

Kdo je odgovoren za nastanek kredit-
nega zastoja?

Da lahko zgodbo zaËnemo, moramo 
na koncu kreditne verige najprej omeniti 
kreditojemalca. Zaradi nizkih obrestnih 
mer si je najem kredita lahko privoπËil sko-
raj vsak, tudi tisti, ki mu kredit sicer ni bil 
dosegljiv, ki je "nesel" veË kredita in ki je 
upal, da ga bo lahko kadarkoli odplaËal. 
Cene nepremiËnin so naraπËale. Prav tako 

tudi upanje, da bo nepremiËnino, ki jo je 
kupil, kadarkoli prodal za viπjo ceno, iztræil 
πe nekaj pozitivne razlike in povrnil najeti 
kredit. a medtem so banke æe zaËele zao-
strovati pogoje kreditiranja.

Kreditojemalci so bili prisiljeni obrniti 
se na hipotekarne posrednike (t.i. "mort-
gage brokers"), ki so omogoËali kreditne 
linije, a pod slabπimi pogoji za kreditoje-
malce (obiËajno na zaËetku niæje obrestne 
mere, ki so jih nato dvignili). Hipotekarni 
posredniki so bili posredniki med kredito-
jemalci in hipotekarnimi posojilnicami.

Veliko vlogo so imeli tudi ocenjevalci 
nepremiËnin. NepremiËninski posredniki 
so pogosto pritiskali nanje z namenom 
viπjega vrednotenja nepremiËnin. s tem so 
kreditojemalci dobili viπji znesek kredita, 
nepremiËninski posredniki pa so priπli do 
veËjega zasluæka. a viπje vrednotenje je 
bilo po njihovem mnenju vzrok za preko-
merno rast vrednosti nepremiËnin.

Če bi iskali krivce pri hipotekarnih po-
srednikih in ocenjevalcih, bi slednji hitro s 
prstom pokazali na banke in hipotekarne 
druæbe. le-ti so sprostili pogoje pridobi-
vanja kreditov do te mere, da sploh ni bilo 
vaæno, ali je bil kreditojemalec zaposlen, 
ali je imel druge prihodke ali premoæenje. 
Ti krediti so dobili vzdevek "ninja loans". 
ObiËajno je bila obrestna mera omenjenih 
kreditov na zaËetku nizka, po nekaj obro-
kih odplaËil se je poveËala. Kreditojemalci 
so priËakovali, da bo vrednost nepremiËnin 
naraπËala in da bodo lahko iz tega naslova 
odplaËali kredit. a teæava se pojavi, ko so 
vrednosti njihovih nepremiËnin zaËele pa-
dati in niso bili veË sposobni odplaËevati 
kreditov.

V steËaj je πlo kar nekaj hipotekarnih 
druæb, med veËjimi american Home Mort-
gage, v teæavah se je znaπel tudi Country-
wide financial, najveËji hipotekarni poso-
jilodajalec v Zdruæenih dræavah amerike. 
Te institucije v svojih bilancah niso æelele 
imeti terjatev za dane kredite in so jih za-
hvaljujoË izjemnemu ustroju investicijskih 
bank in hedge skladov na Wall streetu 
preoblikovali v privlaËno donosne pakete 
vrednostnih papirjev, zavarovanih s hipo-
tekami ("mortgage-backed securities").

Tu v igro stopijo ocenjevalne agenci-
je ("rating agencies"), kot sta standard & 
Poor's in Moody's.

V kakπnem primeru pa so kupci zain-
teresirani za vrednostne papirje, ki "pod-
pirajo" plaËilno nesposobnega kreditoje-
malca? 

Vrednostni papirji so nosili mednaro-
dne ocene, ki so jih izdale priznane agen-
cije.

Zakaj?
Na eni strani so si æelele odrezati svoj 

kos pogaËe v donosni zgodbi, na drugi 
strani so bile podvræene velikemu vplivu 
Wall street-a, da so potrdile dobre boni-
tetne ocene (ratinge) za sicer neprivlaËne 
vrednostne papirje. Dobra bonitetna oce-
na je bila edini naËin prepriËati potencial-
ne investitorje, da so to varne in donosne 
naloæbe, saj so bile konec koncev ocenjene 
z najviπjo oceno ocenjevalnih agencij, kot 
sta standard & Poor's in Moody's. Ocena 
je bila dovolj dober razlog, da so omenjene 
vrednostne papirje razgrabili tako vzaje-
mni skladi, zavarovalne druæbe, pokojnin-
ski skladi itd. 

NihËe ni oporekal tem ocenam, vse 
do julija 2007. Agencije so tedaj krepko 
zniæale oceno za premoæenje izdanih vre-
dnostnih papirjev, zavarovanih s hipote-
kami, v vrednosti 6 milijard USD, pri Ëemer 
veliko teh izdaj ni bilo starejπih od enega 
leta. Hiπa iz kart se je zaËela podirati. 

Kritiki so si enotni: Wall street je pri-
dobil prevelik vpliv nad ocenjevalnimi 
agencijami. Vpraπanje je, kdo in kdaj bi 
imel najveË moænosti, da ustavi preko-
merno oblikovanje novih vrst kreditov in 
s tem povezano tako æeleno gospodarsko 
rast. Izkazala sta se vpliv in moË mone-
tarne politike, ki je z nizko obrestno mero 
dodatno spodbujala k zadolæevanju, kar se 
je odrazilo v rasti cen nepremiËnin in rasti 
trga hipotekarnih posojil. Vrednost hipo-
tekarnega trga v ZDa se danes ocenjuje na 
12.000 milijard dolarjev (Bloomberg). Do 
danes je bilo v svetovnem banËnem siste-
mu uradno odpisano malo manj kot 500 
milijard dolarjev sredstev (Bloomberg). 
skupna træna vrednost finanËnega sek-
torja na svetovni ravni se je v obdobju od 
avgusta 2007 do avgusta 2008 zmanjπala 
za 1.600 milijard dolarjev (financial Times, 
5. 8. 2008).

Domen langerholc
AbanËna DZU

Trenutno najbolj ægoËe vpraπanje na svetovnih finanËnih trgih je najbræ, kaj je 
vzrok teæav, ki povzroËa pretrese v mednarodnih finanËnih institucijah? Eden 
izmed vzrokov je gotovo prekomerna rast kreditov, ki je v konËni fazi pripeljala do 
kreditnega zastoja ("credit crunch").

Wall street

Fo
to

: D
re

am
st

im
e



10

Mojca Ivanc
Vodja sluæbe za razvoj

Triglav DZU, d.o.o.

V zadnjih 35 letih vlagatelji na kapital-
skih trgih doživljajo že sedmi večji upad 
tečajev vrednostnih papirjev. Gospodar-
ske recesije so trajale v povprečju deset 
mesecev, razpon pa je bil od šest mesecev 
v letu 1980 do 16 mesecev v letu 1973. Ven-
dar gospodarstvo vedno znova najde pot 
navzgor, s tem pa tudi tečaji vrednostnih 
papirjev, ki reagirajo na izboljšanje makro-
ekonomske situacije tri do šest mesecev 
vnaprej. 

finančna kriza, ki se je iz amerike 
razširila po vsem svetu, je v največji meri 
prizadela ameriške, kasneje pa tudi evrop-
ske in azijske finančne institucije. sočasno 
se rast svetovnega gospodarstva ohlaja, 
kar je pričakovano glede na večletno rast 
in razumljivo z vidika cikličnosti gibanja. 
svetovne borze so se odzvale s pretiranim 
upadom tečajev vrednostnih papirjev. 
Vendar pa je panika, ki trenutno vlada na 
kapitalskih trgih, pretirana reakcija inve-
stitorjev, saj vrednost podjetij na borzi ne 
odraža njihovega realnega poslovanja.

finančne krize so bile, so in bodo. Po-
membno je, da se tega zavedamo in da se 
iz izkušenj tudi kaj naučimo.

MEDVEDJI TREND: BOLEČ,  
a ne redeK1

Od leta 1926 je bilo na ameriškem trgu 
13 obdobij medvedjega trenda (obdobij, ko 
so delniški trgi upadli za več kot 20 odstot-
kov od vrha do dna), kar pomeni v povpre-
čju eden na vsakih šest let.

Korekcija, ki se dogaja v zadnjih 12 
mesecih (od oktobra 2007 do oktobra 
2008), je najmanj peta največja korekcija 
v zgodovini, takoj za korekcijo 1973-1974 in 
2000-2002. 

Vendar je trajanje te korekcije do se-
daj relativno kratko, samo 12 mesecev v 
primerjavi s povprečnim trajanjem 22 me-
secev.

Trenutno trajanje finančne krize je še 
posebej kratko v primerjavi s preteklimi 
drastičnimi korekcijami trga, ki so bile po-
vezane z recesijo. Medvedji trend pogosto 
spremlja recesija, saj se je pojavila ob pe-
tih najhujših korekcijah trga in ob devetih 
korekcijah od skupno 12 korekcij pred le-
tom 2007.

"Investitorji si morajo zapomniti, da so vznemirjenost in stroπki njihovi sovraæniki. In 
Ëe vztrajajo na poskusih, da iπËejo kratkoroËne priloænosti za naloæbe v delnice, potem 
morajo biti paniËni, ko so ostali pohlepni, in pohlepni, ko so ostali paniËni."

Warren Buffett, eden najveËjih in najbogatejπih investitorjev vseh Ëasov

PADAJO»I KAPITALSKI TRGI ROJEVAJO  
NOVE PRILOÆNOSTI

tabela 1:  
zgodovinski medvedji  

trendi na delniških trgih 
zda (1926-2008)

vir: market analysis, 
research, and education 

(mare) group, FmrCo. 
na dan 20. 10. 2008. za 

recesijo je uporabljena 
definicija national Bureau 

of economic research. 
donosnosti so izračunane 
iz donosnosti indeksa S&P 

500 index.

1  Povzeto po raziskavi Market analysis, Research, and education (MaRe) group, fMRCo.

Vrh Dno Trajanje 
(mesecev)

Obseg 
medvedjega 

trenda

Recesija med 
medvedjim 

trendom

1-letni donos 
po doseæenem 

 dnu

3. 9. 1929 8. 7. 1932 34 -86 % da 124 %

10. 3. 1937 28. 4. 1942 61 -60 % da 59 %

24. 3. 2000 9. 10. 2002 31 -49 % da 34 %

11. 1. 1973 3. 10. 1974 21 -48 % da 38 %

9. 10. 2007 10. 10. 2008 12 -43 % ? ?

29. 11. 1968 26. 5. 1970 18 -36 % da 44 %

25. 8. 1987 4. 12. 1987 4 -34 % ne 23 %

29. 5. 1946 13. 6. 1949 37 -30 % da 42 %

11. 12. 1961 26. 6. 1962 6 -28 % ne 33 %

28. 11. 1980 12. 8. 1982 21 -27 % da 58 %

9. 2. 1966 7. 10. 1966 8 -22 % ne 33 %

2. 8. 1956 22. 10. 1957 14 -22 % da 31 %

16. 7. 1990 11. 10. 1990 3 -20 % da 29 %

         PovpreËje (brez 07/08) 22 -39 % 46 %
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Medvedji trendi, ki jih je spremljala re-
cesija, so bili v povprečju daljši (vsi razen 
enega so trajali 14 mesecev) v primerjavi s 
tistimi, ki jih ni spremljala recesija (trajali 
so osem mesecev ali manj). Uradne objave 
recesije navadno sledijo šele, ko se recesija 
že dobro začne. Danes večina ekono mistov 
meni, da bodo ZDa zdrsnile v ali celo, da so 
že v recesiji.

Medvedji Trend PonUja 
nove PriloŽnoSTi
Vsako obdobje medvedjega trenda 

je drugačno in začetek novega bikovske-
ga trenda je navadno prepoznan šele, ko 
so že vidne posledice izpuščene priložno-
sti. Kljub vsemu medvedjemu trendu slej 
ko prej sledi odboj na trgu. Naslednjih 12 

Slika 1: Hipotetična vrednost 
naložbe v višini $10.000, 

naložene v S&P 500 indeks v 
obdobju od 1. 1. 1980 do  

30. 9. 2008 

 

vir: market analysis, 
research, and education 

(mare) group, FmrCo. *

Hipotetični primer prikazuje 
naložbo, ki posnema indeks 

S&P 500 z reinvestiranjem 
dividend in brez davkov na 

kapitalske dobičke. 
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Vsi dnevi

US$243,651

US$180,399

US$141,413

US$64,140

US$32,842

Izpuščenih  
5 najboljših 

dni

Izpuščenih 
10 najboljših 

dni

Izpuščenih 
30 najboljših 

 dni

Izpuščenih 
50 najboljših 

dni

mesecev, ki sledijo medvedjemu trendu, je 
vedno prineslo nadpovprečno rast trga, z 
enoletnim donosom delnic v povprečju 46 
odstotkov.

Poskusi pravočasnega umika in po-
novnega vstopa na kapitalske trge so za 
nas lahko draga izkušnja, še posebej, ker 
se pomemben delež pozitivnih premikov 
na trgu navadno zgodi v ozko skoncentri-
ranem časovnem obdobju. Če si pogleda-
mo gibanje s&P 500 Indeksa od leta 1980 
do danes, je investitor, ki je v tem obdobju 
izpustil samo pet najbolj donosnih dni na 
trgu, končal s portfeljem, vrednim okrog 
26 odstotkov manj kot investitor, ki je bil 
popolnoma investiran skozi celotno obdo-
bje.

KaKo naPrej?
Vlagatelji v vzajemne sklade so dol-

goročni vlagatelji, ki so svoje premoženje 
razpršili v posameznem skladu tudi v več 
kot 100 različnih vrednostnih papirjev. 
Gibanje vrednosti enote premoženja po-
sameznega sklada ni odvisna od gibanja 
vrednosti ene delnice, temveč skupka na-
ložb, v katere nalaga posamezen vzajemni 
sklad. Zato je varnost vlagateljev bistveno 
višja, kot če bi svoje naložbe investirali 
zgolj v eno delnico.

Zgodovinsko gledano padci vrednosti 
delnic niso neobičajni. Obdobja nenadnih 
negativnih gibanj so bila normalen po-
jav v dolgoročnem pozitivnem trendu na 
kapitalskih trgih. Investitorji imajo malo 
možnosti za uspeh v neprestanem iskanju 
pravega trenutka začetka naraščanja in 
padanja delniških trgov in podatki kažejo, 
da so zgodovinsko napačno uravnotežili 
svoje portfelje v delnice tik pred padcem 
in zmanjševali izpostavljenost v delnice tik 
pred ponovnim vzponom. Taki investitorji 
imajo na dolgi rok precej slabši naložbeni 
rezultat kot investitorji, ki ostanejo v na-
ložbah ves čas. Ne nazadnje nam nekatera 
od najbolj izzivalnih ekonomskih obdobij 
v zgodovini kažejo, da je bilo vztrajanje v 
delnicah, namesto bežanja pred njimi, naj-
bolj preudarna odločitev.
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letoπnje leto je na svetovnih finanËnih 
trgih v znamenju negativnih trendov. Glo-
balna finanËna kriza, ki je v dobrπni meri 
posledica zloma ameriπkega trga drugo-
razrednih hipotekarnih posojil, razmer 
na trgu naravnih virov, visoke inflacije in 
ostalih dejavnikov, je tektonsko spreme-
nila obnaπanja finanËnih investitorjev, 
tako v svetu kakor tudi v sloveniji. Teæave 
velikih svetovnih finanËnih institucij in 
padci cen vrednostnih papirjev na veËini 
finanËnih trgov so vzbudile nezaupanje 
investitorjev v naloæbe na delniπke trge. 
Nezaupanje je povzroËilo odliv sredstev 
z borznih trgov in povzroËilo poveËanje 
povpraπevanja po bolj varnih finanËnih 
produktih, ki niso neposredno vezani na 
razmere na delniπkih trgih (banËne vloge, 
dræavne obveznice …).

Glede na trenutno stanje na svetov-
nih finanËnih trgih in priËakovanja v pri-
hodnosti smo trgu ponudili Naloæbeno 
zavarovanje z jamstvom vrednosti enote 
premoæenja TRIGLAV V.E.P., katerega po-
nudba je omejena in velja do poteka emi-
sije.

Gre za naloæbeno zavarovanje s 
plaËilom premije v enkratnem znesku, 
ki vkljuËuje zajamËeno vrednost enote 
premoæenja (VEP) ob izteku zavarovanja 
v viπini 15 EUR. sredstva na naloæbenem 
raËunu se veæejo na enote premoæenja 
naloæbenega produkta, ki ga Zavaroval-
nica Triglav, d.d., ponuja v sodelovanju z 
banko BNP PARIBAS in Abanko Vipa, d.d. 

TRIGlaV V.e.P. predstavlja pravo iz-
biro v Ëasu manj ugodnih gibanj na fi-
nanËnih trgih, ko vlagatelji iπËejo ustre-
zne naloæbene priloænosti. Zavarovanje 
zdruæuje veliko pomembnih prednosti, ki 
govorijo v prid odloËitvi za sklenitev zava-
rovanja:

• Velika razprπenost in inovativen iz-
bor naloæb sklada Triglav Garant 150 omo-
goËata doseganje stabilne rasti, neodvi-
sno od smeri gibanja delniπkih trgov.

• Varnost naloæbe je zagotovljena z 
vkljuËeno zajamËeno vrednostjo enote 
premoæenja ob izteku zavarovanja v viπini 
15 EUR.

• Naloæbena komponenta sklada 
Triglav Garant 150 je tudi indeks Milleni-
um, katerega upravljavec je banka BNP 

PaRIBas, ena izmed vodilnih svetovnih 
finanËnih institucij. Indeks Millenium v 
okviru sklada Triglav Garant 150 nalaga 
sredstva razprπeno v veË naloæbenih ra-
zredov in geografskih regij. Indeks Mille-
nium predstavlja perspektivno naloæbo, 
ki vkljuËuje visok naloæbeni potencial. 
Nakupna opcija na indeks Millenium ob 
zapadlosti izplaËa preseæek donosa, ki ga 
bo indeks Millenium ustvaril v obdobju od 
1. 7. 2008 do 24. 6. 2020 nad 50 %, za kar 
jamËi banka BNP PaRIBas.

• Zavarovanje vkljuËuje tudi zavarova-
nje za primer smrti v viπini 110 % vplaËane 
premije ter dodatno nezgodno zavarova-
nje za primer smrti v viπini vplaËane pre-
mije, vendar ne veË kot 25.000 EUR oziro-
ma najveË 50.000 EUR, Ëe je zavarovana 
oseba zavarovana po veË zavarovalnih 
policah zavarovanja TRIGlaV V.e.P.

• Zavarovanje je fleksibilno v Ëasu tra-
janja, saj vkljuËuje moænost prenosa sred-
stev v sklade iz redne ponudbe Zavaroval-
nice Triglav ter moænost predujma.

• Za dolgoroËna zavarovanja, kot 
je TRIGlaV V.e.P., velja ugodna davËna  
obravnava. Za deset in veËletna zavaro-
vanja se namreË davek od prometa zava-
rovalnih poslov ne plaËuje. Prav tako ni 
obdavËen dohodek iz æivljenjskega zava-
rovanja v primeru doæivetja, Ëe sta zavaro-
valec in upraviËenec ista oseba, in v prime-
ru smrti zavarovane osebe.

Od podobnih naloæbenih produk-
tov se razlikuje predvsem po tem, da 
vkljuËuje sklad Triglav Garant 150. Velika 
razprπenost in inovativen izbor naloæb 
sklada omogoËata doseganje stabilne ra-
sti, neodvisno od smeri gibanja delniπkih 
trgov. Naloæba v okviru zavarovanja je za-
radi jamstva vrednosti enote premoæenja 
ob doæivetju v viπini 15 EUR varna, zaradi 
vkljuËenega indeksa Millenium pa je hkra-
ti tudi perspektivna z vidika moænosti do-
seganja rasti nad zajamËenim donosom.

Minimalna premija, ki jo zavarovalec 
lahko vplaËa v zavarovanje, znaπa 1.000 
EUR. Gre za relativno majhen znesek, s 
katerim lahko vlagatelj kot posameznik 
posredno vstopi na velik trg kapitala. To 
zavarovanje je namenjeno vsem, ki æelijo 
razprπiti svoj naloæbeni portfelj. Ker zava-
rovanje vkljuËuje tudi æivljenjsko in doda-
tno nezgodno zavarovanje, odloËitev zanj 

pomeni tudi poveËanje finanËne varnosti 
svojcev v primeru najhujπega.

Naloæbeno tveganje prevzema zava-
rovalec, pri Ëemer je pomembna prednost 
zavarovanja TRIGlaV V.e.P. ravno v zajam-
Ëenem izplaËilu ob doæivetju. Naloæba pa 
zaradi tega ni niË manj perspektivna. sta-
nje na naloæbenem raËunu ob izteku za-
varovalne dobe bo enako seπtevku zajam-
Ëenega izplaËila in preseæenega donosa 
indeksa Millenium nad 50 %.

Glede na razmere na svetovnih fi-
nanËnih trgih je Naloæbeno zavarovanje 
z jamstvom vrednosti enote premoæenja 
TRIGlaV V.e.P. prava kombinacija priËako-
vane donosnosti in prevzetega tveganja 
za izpolnitev lastnih finanËnih ciljev.

NalOŽBeNO ZaVaROVaNJe Z JaMsTVOM 
VReDNOsTI eNOTe PReMOŽeNJa TRIGlaV V.e.P.
V Zavarovalnici Triglav smo v septembru 2008 naπim strankam ponudili novo 
akcijsko naloæbeno æivljenjsko zavarovanje z enkratnim plaËilom premije.  Njegova 
osnovna znaËilnost in hkrati tudi najveËja prednost je jamstvo vrednosti enote 
premoæenja TRIGLAV V.E.P. ob doæivetju. Novost v naπi ponudbi pomeni preudarno 
reπitev za investiranje glede na razmere na svetovnih finanËnih trgih in priËakovanja 
v prihodnje. Poleg tega zavarovanje omogoËa tudi visok naloæbeni potencial. 

samo Kaplja 
Organizator prodaje

DOBRODOŠLI  
V KLUB!

NALOÆBENO ZAVAROVANJE Z 
JAMSTVOM VREDNOSTI ENOTE 
PREMOÆENJA TRIGLAV V.E.P.

ENZ10

ENKRATNO 
VPLA»ILO
do poteka emisije
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FleKS investicijsko zavarovanje. Bistvo tega zavarovanje je kombinacija investiranja v sklade in æivljenjskega 
zavarovanja za primer smrti. Glavna prednost tega zavarovanja izhaja æe kar iz imena samega, in sicer njegova 
fleksibilnost ves Ëas trajanja zavarovanja. Ta se kaæe v odprti dobi, fleksibilnih vplaËilih, takojπnjem predujmu, 
spremembah skladov, naloæbeni strategiji finanËnih ciljev in drugem.

FleKS za odraSle investicijsko zavarovanje. Namenjeno je osebam od 50. do 80. leta starosti. V osnovi gre za 
zavarovanje fleks, ki pa je v celoti prilagojeno potrebam oseb po 50. letu starosti. Tako ob sklenitvi zavarovanja 
ni potrebno odgovarjati na zdravstvena vpraπanja, ob tem ohranja vse bistvene znaËilnosti fleksa, hkrati pa s 
prilagoditvami uspeπno nagovarja starejπe zavarovance.

naloŽBeno ŽivljenjSKo zavarovanje zdruæuje æivljenjsko zavarovanje in varËevanje v skladih (trenutno jih je na 
voljo 25, ponudbo pa bomo v bodoËe πe razπirili). Moæna je oblika z enkratnim plaËilom ali obroËnim plaËevanjem 
premije. Ob doæivetju ste upraviËeni do izplaËila stanja sredstev na naloæbenem raËunu.

naloŽBeno zavarovanje jUnior je namenjeno starπem, ki æelijo v primeru nepredvidenih dogodkov (npr. 
smrti) poskrbeti za svoje otroke, hkrati pa iπËejo primerno obliko varËevanja. Dodatno to zavarovanje vsebuje πe 
nezgodno zavarovanje otroka do njegovega 19. leta starosti.

MeŠano ŽivljenjSKo zavarovanje poznamo tudi pod imenom klasiËno æivljenjsko zavarovanje in je kombinacija 
zavarovanja in varËevanja, pri Ëemer zavarovalnica jamËi za izplaËilo na polici dogovorjene zavarovalne vsote.

renTno zavarovanje je namenjeno vsem, ki si æelijo z enkratnim plaËilom premije zagotoviti izplaËevanje 
meseËne rente. Ta je lahko doæivljenjska ali za doloËeno obdobje, z desetletno garancijo izplaËevanja rente ali brez.

doTno zavarovanje je oblika æivljenjskega zavarovanja, pri katerem z varËevanjem otroku zagotovite izplaËilo 
dote ob poroki oz. najkasneje pri njegovem 25. letu starosti, hkrati pa ste zavarovani tudi sami.

ŠTiPendijSKo zavarovanje. Z njim otrokom zagotovite izplaËevanje πtipendije ob hkratnem zavarovanju. 
Štipendija se izplaËuje od 4 do 10 let v skladu s potrebami oz. æeljami, ki jih imate glede otroka.

PdPz - Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje za pridobitev dodatne starostne pokojnine, 
ki jo zavarovanec zaËne prejemati doæivljenjsko ob upokojitvi. sklenitev je vezana na obstoj obveznega 
pokojninskega zavarovanja

PPz - Prostovoljno pokojninsko zavarovanje se sklene individualno. sklenitev ni vezana na obstoj obveznega 
pokojninskega zavarovanja in predstavlja pravi tretji steber pokojninskih zavarovanj.

riziČno zavarovanje oz. æivljenjsko zavarovanje za primer smrti nudi visoko zaπËito po dostopnih premijah, saj 
ne vsebuje varËevalne komponente. Do izplaËila s strani zavarovalnice pride le v primeru smrti.

ZAVAROVANJE KREDITOJEMALCEV. s tem zavarovanjem si zavarovalec zagotovi, da se v primeru neljubega 
dogodka (smrt, visoka invalidnost, kritiËne bolezni) zavarovalna vsota prednostno nameni za poplaËilo preostanka 
neodplaËanega kredita.

nezGodno zavarovanje. V okviru nezgodnega zavarovanje se lahko zavarujemo za primer smrti, trajne 
invalidnosti, bivanja v bolniπnici, dnevnega nadomestila idr. V ponudbi imamo najrazliËnejπe pakete nezgodnih 
zavarovanj, prilagojene posameznim skupinam (zavarovanje otrok in mladine, oseb na sluæbeni poti, imetnikov 
plaËilnih kartic ...).

zdravSTveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco je namenjeno posameznikom, skupinam, druæinam 
in podjetjem, ki æelijo poskrbeti za primer nezgode ali bolezni v Ëasu potovanja v tujini (zasebno, sluæbeno). 
Zavarovalnica skupaj z asistenËno hiπo v primeru neljubega dogodka poskrbi za pomoË ter povrnitev stroπkov 
zdravniπke oskrbe in prevoza.

zavarovanje 50 PlUS je primerno za osebe po 50. letu starosti, ki ne æelijo po svoji smrti finanËno obremenjevati 
svojih najbliæjih. Ti morajo navadno takrat poskrbeti za nepokrite obveznosti, raËune, pogrebne stroπke ipd.

Miha Pahulje
Direktor za razvoj in  

izvajanje zavarovanj za 
hčerinske družbe

PREGLED PONUDBE OSEBNIH ZAVAROVANJ 
ZaVaROValNICe TRIGlaV 

Zavarovalnica Triglav ima veË kot stoletno tradicijo na podroËju zavarovanja oseb. V vsem 
tem Ëasu smo razvijali pestro ponudbo æivljenjskih, nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj 
z namenom zaπËite naπih zavarovancev in njihovih najbliæjih. In v prihodnosti ne bo prav 
niË drugaËe, saj z vsako novo generacijo pridejo spremembe v naËinu æivljenja, katerim se 
je potrebno prilagoditi. V nadaljevanju je prikazan naπ pogled na to, kako naj si posameznik 
izbere pravo obliko osebnega zavarovanja ter aktualna ponudba osebnih zavarovanj 
Zavarovalnice Triglav.

izBira dodaTniH zavarovanj
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Zavarovanje kritiËnih bolezni krije nevarnost nastanka kritiËnih bolezni kot npr. srËni infarkt, moæ ganska kap, rak, paraliza, 
alzheim erjeva in Parkinsonova bolezen, multipla skleroza oz. drugo bolezen, ki lahko povzroËi trajno odvisnost od tuje pomoËi.

Nezgodno zavarovanje krije nevarnost nezgodne smrti, delne ali popolne invalidnosti, nezmoænosti opravljanja svojih redni nalog 
(t.i. dnevno nado mestilo) in bivanja v bolniπnici (bolniπniËni dan).

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco krije stroπke zdravniπke oskrbe ter stroπke prevoza kot posledico 
nepredvidenih bolezni ali nezgode. skupaj s partnerjem Mercur assistance  pa vam v okviru tega zavarovanja nudimo tudi brezplaËno 
pomoË oz. asistenco na poto vanjih v tujini. M

o
Žn

o
ST

 S
K

U
Pi

n
 - 

SK
iH

 z
a

v
a

ro
v

a
n

j



15

V primeru, ko smo za temelje naπe varnosti æe poskrbeli ali le-tega ne 
potrebujemo, lahko svoja denarna sredstva usmerimo v investicijsko 

zavarovanje. To je posebna oblika naloæbenih zavarovanj, kjer je v ospredju 
fleksibilnost  tako zavarovalne kot naloæbene komponente, v okviru 

katere je na voljo pestra oblika naloæbenih strategij.

 Navedeno je seveda povezano z naloæbenim tveganjem, ki je tu na 
strani zavarovalca, vendar obstaja moænost izbire skladov, ki so po 

svoji naloæbeni politiki bolj konzervativni in s tem manj tvegani.

Ker imajo starejπi ljudje nekoliko drugaËne potrebe od mlajπe 
populacije, lahko ti posegajo po zavarovanjih, ki so posebej 

prilagojeni njihovim potrebam in  ciljem.

Zavarovanja v tej skupini so lahko namenjena izkljuËno 
varËevanju (npr. rentno zavarovanje, pokojninsko 

zavarovanje) ali pa predstavljajo kombinacijo varËevanja 
in v manjπi meri tudi zaπËite (meπano, naloæbeno 
zavarovanje).

Naloæbeno tveganje je v teh primerih lahko na strani 
zavarovalca, lahko pa se le-to v celoti prenese 
na zavarovalnico, kot je to primer pri meπanem 
zavarovanju. Od tega, kdo prevzame naloæbeno 

tveganje, so odvisni tudi priËakovani donosi teh 
zavarovanj. 

Zavarovanja, ki so prvenstveno namenjena zaπËiti, 
navadno ne vsebujejo varËevalne komponente.

Njihova naloga je predvsem zaπËita 
posameznika in njegovih bliænjih v primeru 

nepredvidenih dogodkov, kot so: smrt, 
invalidnost, teæka bolezen, nadomestilo za 
Ëas bivanja v bolniπnici, dnevno nadomestilo 

ipd.

Premije za tovrstna zavarovanja so 
glede na visoko zaπËito obiËajno nizke 
(razlog je v tem, da ni varËevalne 

komponente), kar poveËuje 
dostopnost teh zavarovanj 

posamezniku. 

inveSTiCija

• Investicijsko 
zavarovanje 

• Investicijsko 
zavarovanje za odrasle

varČevanje

• Naloæbeno æivljenjsko zavarovanje

• Meπano æivljenjsko zavarovanje

• Rentno zavarovanje 

• Dotno, Štipendijsko zavarovanje

• Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

• Prostovoljno pokojninsko zavarovanje

zaŠČiTa

• RiziËno æivljenjsko zavarovanje

• Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

• Nezgodno zavarovanje

• Zdravstveno zavarovanje
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©E NIMATE SVOJEGA
ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA?
VSAKA STRANKA SI GA LAHKO 
PRISKRBI PREK MODRE ©TEVILKE

080 555 555

odgovorni urednik: Tadej »oroli 
glavna urednica: Gaja ©tefanËiË JeriËek 
izdala: Zavarovalnica Triglav, d.d., MikloπiËeva 19,  
1000 Ljubljana 
produkcija: arnoldvuga+
brezplaËen izvod, november 2008

KaKO IZBRaTI PRIMeRNO ŽIVlJeNJsKO 
ZaVaROVaNJe?

Vsaka odločitev o nakupu določenega 
proizvoda oziroma storitve je posledica že-
lje po zadovoljitvi potrebe, ki jo kot posa-
meznik čutimo. Nič drugače ni pri odločitvi 
za sklenitev življenjskega zavarovanja. Po-
trebe, ki nas vodijo pri tem, so predvsem 
naslednje: zaščita, varčevanje in/ali in-
vestiranje. Odgovor na vprašanje o tem, 
kako izbrati primerno obliko življenjskega 
zavarovanja, bo torej v celoti odvisen od 
vas samih - vaših potreb in želja.

Zaščita. Potrebno si je zastaviti vpraša-
nje, ali je kdo finančno odvisen od vas? ali 
imate neodplačane kredite oziroma druge 
finančne obveznosti, katerih poplačilo je 
odvisno od vaše sposobnosti pridobivanja 
dohodkov? V primeru, da ste pozitivno od-
govorili vsaj na eno od teh vprašanj, potem 
je zaščita - vaša in vaših najbližjih - tista, ki 
je v ospredju pri izbiri primernega zavaro-
vanja. V tem primeru svetujemo sklenitev 
ene od oblik življenjskega zavarovanja, ki 
je opisana na dnu piramide v članku ''Pre-
gled ponudbe osebnih zavarovanj ZT'' na 
prejšnji strani. Gre za zavarovanja brez 
varčevalne komponente, ki zavarovalcu 
oziroma upravičencem za minimalno pre-
mijo nudijo visoko zaščito.

Varčevanje. Kaj pa izbrati, ko zaščite 
ne potrebujemo ali pa smo za njo že po-
skrbeli? Kaj izbrati, ko želimo varčevati z 
določenim namenom in pri tem izkoristiti 
vse davčne prednosti, ki jih življenjsko za-
varovanje ponuja? Na voljo imate najšir-
šo paleto zavarovanj, ki se v osnovi med 
seboj razlikujejo po stopnji tveganja (in s 
tem donosnosti), ki jo prevzame zavaro-
valec oziroma zavarovalnica. Vprašajte se 
torej, kolikšno tveganje sem pripravljen in 
(predvsem) zmožen prevzeti? 

Kadar varčujete za cilj, ki je za vas ži-
vljenjskega pomena, izberite tisto obliko 
življenjskega zavarovanja, kjer naložbe-
no tveganje prenesete na zavarovalnico. 
sem uvrščamo npr. klasično življenjsko 
zavarovanje, rentno in pokojninsko zava-
rovanje, dotno in štipendijsko zavarovanje 

ter druge oblike, ki jih najdemo v sredini 
piramide na prejšnji strani. seveda v tem 
primeru niso na mestu pričakovanja viso-
kih donosov, saj so ti zagotovljeni, a s tem 
praviloma nižji glede na bolj tvegane obli-
ke življenjskih zavarovanj. 

Če varnost naloženih sredstev za vas 
ni primarnega pomena in ste pripravljeni 
v celoti prevzeti naložbeno tveganje, s tem 
pa tudi potencialno višje donose, je za vas 
prava izbira naložbeno življenjsko zavaro-
vanje. Opozoriti pa moramo, da je tudi pri 
tovrstnih zavarovanjih možno naložbeno 
tveganje zmanjšati z izbiro skladov z bolj 
konzervativno naložbeno politiko kot npr. 
obvezniške sklade in sklade z zajamčenim 
donosom.

Investicija. Razpolagate z viškom 
sredstev, pri tem pa nimate jasnega cilja 
glede dobe varčevanja? Želite poleg varče-
vanja tudi zavarovanje, vendar se nočete 
vnaprej omejevati z določitvijo trajanja 
zavarovanja? Imate že sklenjeno življenj-
sko zavarovanje, vendar želite nadgradnjo 
le-tega v smislu večje fleksibilnost v okviru 
naložbenih strategij? V tem primeru ste 
kandidat za sklenitev investicijskega zava-

rovanja. Ta ohranja vse prednosti naložbe-
nega zavarovanja, hkrati pa nudi največjo 
možno mero odprtosti glede bodočih pri-
lagoditev kot posledico sprememb v vaših 
potrebah in željah.

Kako torej izbrati primerno obliko 
zavarovanja? eden od načinov je, da si 
poskušate ogovoriti na zgornja vprašanja 
in sami izbrati ter skleniti pravo obliko 
zavarovanja zase. To lahko storite preko 
svetovnega spleta na strani www.triglav.
si/skleni. Še lažje bo, če se boste obrnili 
na naše svetovalce v najbližji poslovalnici 
ali na eno od pooblaščenih zavarovalno 
zastopniških družb. sicer pa je možno za-
varovanje skleniti tudi pri abanki Vipi, d.d., 
in Probanki d.d. Vedno vam je na voljo tudi 
naša enota za odnose s strankami na brez-
plačni modri telefonski številki 080 555 555 
ali na e-naslovu info-osebna@triglav.si. 

Kdor vpraπa, 
ne zaide.

Slovenski  pregovor

SpriËo danaπnje pestre ponudbe æivljenjskih zavarovanj je vËasih teæko najti tisto 
obliko, ki bo zadovoljila vse naπe potrebe in æelje. Teh je namreË toliko, kot je ljudi. 
Kako torej izbrati æivljenjsko zavarovanje, primerno naπemu æivljenjskemu slogu? 
OdloËitev o izbiri je v celoti v vaπih rokah, pri tem pa vËasih nasvet strokovnjaka ni 
odveË.

Zavarovalnica Triglav, d.d.
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