
POZDRAVLJENI!
Pred vami je 3. πtevilka Naloæbenika. 

Tokrat smo se posebej za vas ozrli na en-
kratna naloæbena æivljenjska zavarovanja 
v æelji, da vam jih podrobneje predstavimo. 
Enkratna naloæbena æivljenjska zavarova-
nja namreË niso enkratna le po svojem na-
zivu, temveË so enkratna predvsem zaradi 
svojih lastnosti, posebnosti in prednosti, 
ki jih prinaπajo na fi nanËni trg. In ravno te 
so vam predstavljene v tokratni πtevilki. 
Zato vas vabimo, da si vzamete Ëas in pre-
uËite tako prednosti kot tudi pestro po-
nudbo Zavarovalnice Triglav na podroËju 
naloæbenih æivljenjskih zavarovanj.

Predvsem pa ne spreglejte novosti, s 
katerimi vedno znova tlakujemo pot in so-
oblikujemo fi nanËni trg.

V Ëast nam je, da vam lahko pred-
stavimo novosti, ki smo jih posebej za 
naπe stranke pripravili v novem enkrat-
nem naloæbenem zavarovanju. Slednje 
ohranja davËne oprostitve, prav tako pa 
uvaja novosti, med katerimi naj izposta-
vimo variabilno garancijo in aktivno vlo-
go zavarovalca, ki lahko preko prenosa 
sredstev in predujma razpolaga s svojim 
premoæenjem ves Ëas trajanja zavarova-
nja. VeË si oglejte v nadaljevanju.

uvodnik

kazalo

Tadej »oroli
Izvrπni direktor

za osebna zavarovanja
Zavarovalnica

Triglav, d.d.

SVETOVNE GAZELE
Za vse, ki æelite uspeπno naloæiti svoj denar, je Zavarovalnica Triglav pripravila 

novo enkratno naloæbeno zavarovanje SVETOVNE GAZELE. Zdruæuje naloæbo, vezano 
na gibanje vrednosti enot premoæenja investicijskih skladov, ki vlagajo sredstva v 
perspektivna svetovna podjetja, ter æivljenjsko zavarovanje. S tem vam je omogoËe-
no, da ste udeleæeni pri dobiËkih SVETOVNIH GAZEL in sodelujete pri njihovi rasti. 
VeË na strani 5.

5 skrivnosti 
finanËnega 

uspeha
Kaj bi vlagatelji 

morali vedeti, pa ne 
æelijo sliπati!

V vseh nas sta skrita 
æelja in upanje, da bi nam 

enkrat za vselej uspelo 
reπiti materialno plat 

bivanja. Investiranje v 
vzajemne sklade je za 

posameznike ena izmed 
najpriroËnejπih oblik 

poveËevanja premoæenja. 
Ko vstopamo v svet 

investiranja v vzajemne 
sklade, namreË ne 

vstopamo samo v svet 
donosov, ampak tudi v 

svet Ëustev in nenehnega 
razmiπljanja o tem, ali 

smo na ustrezni poti.
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V zaËetku leta 2006 je Zavarovalnica 
Triglav izdala prvo enkratno naloæbeno 
zavarovanje (ENZ) z jamstvom glavnice 
- B.R.I.C. Ponudbo je do avgusta 2007 
zapolnila s πe petimi podobnimi zavarova-
nji. Ta zavarovanja so akcijske narave - v 
ponudbi so le doloËen Ëas, in predstavlja-
jo dopolnitev redne ponudbe naloæbenih 
æivljenjskih zavarovanj.

Naloæbeni zgodbi prvega ENZ-ja Za-
varovalnice Triglav, katerega uspeπnost je 
vezana na donosnost delniπkih trgov πtirih 
gospodarstev, ki bodo po napovedi ekono-
mistov po velikosti slej ko prej prekaπala 
vsa ostala - Brazilije, Rusije, Indije in Kitaj-
ske - je sledilo πe nekaj produktov z naveza-
vo na t.i. trge v razvoju: KO.M.ET. (Koreja, 
Mehika, Vzhodna Evropa, TurËija), B.I.K. 
(Balkan, Indija, Kitajska), VZHOD-ZAHOD 
(Balkan, Vzhodna Evropa, Zahodna Evro-
pa). To kaæe na precejπen apetit slovenskih 
investitorjev po investiranju na sicer re-

lativno bolj tvegane trge, pri Ëemer pa je 
tveganje v sklopu zavarovanja zniæano z 
jamstvom izplaËila glavnice. Zavarovanja 
z jamstvom glavnice so namreË zasnova-
na tako, da investitorju omogoËijo znatno 
udeleæbo pri rasti delniπkih trgov, hkrati 
pa mu dovoljujejo miren spanec, saj mu 
zagotavljajo, da bo ob izteku naloæbenega 
obdobja vloæeni znesek dobil povrnjen, ne 
glede na uspeπnost naloæbe.

Gibanje vrednosti delniπkih trgov prej 
naπtetih dræav se odraæa na dnevni vred-
nosti enote premoæenja ENZ produktov, 
ki jo lahko spremljate prek spletnih strani 
www.triglav.si. Pri tem je v zakup potreb-
no vzeti dejstvo, da ne gre za direktno inve-
sticijo v delniπke trge, paË pa za investicijo 
v produkte, ki hkrati z naloæbo v delniπke 
trge jamËijo izplaËilo vplaËane glavnice 
ob izteku naloæbenega obdobja. Slednje je 
mogoËe doseËi z dinamiËnim prestavlja-
njem sredstev med dvema naloæbenima 

komponentama - potencialno donosnejπo, 
a zato bolj tvegano delniπko komponento 
(koπarica delniπkih skladov), in varnejπo 
ter poslediËno manj donosno obvezniπko 
komponento. V Ëasu rasti delniπkih in-
deksov je veËji del investiranih sredstev 
prestavljen v delniπko komponento z na-
menom, da se rast trgov Ëim bolje izkori-
sti. Nasprotno se v Ëasu padanja vrednosti 
delniπkih trgov sredstva v delniπki kompo-
nenti zniæajo na raËun obvezniπke kompo-
nente, kar omili padec vrednosti naloæbe. 
Deleæ vloæenih sredstev, ki so investirana 
v delniπko komponento, odraæa t.i. stopnja 
participacije. Le ta se lahko giblje med 
0 % in 150 oz. 200 %. Dodatna sredstva 
nad 100 % zagotovi upravljavec produkta. 
Viπja stopnja participacije pomeni viπjo 
obËutljivost vrednosti enote premoæenja 
ENZ na spremembo vrednosti delniπke 
koπarice, na katero je produkt vezan, to 
je veËjo rast vrednosti enote premoæenja 
ENZ v Ëasu rasti delniπkih trgov in veËji pa-
dec v Ëasu padanja le teh.

GIBANJE VREDNOSTI ENOT 
PREMOÆENJA DOSEDANJIH 
ENZ-jev
Enkratno naloæbeno zavarovanje z 

jamstvom glavnice B.R.I.C. je ob izdaji uje-
lo veter rasti delniπkih trgov, ki z redkimi 
korekcijami traja æe vse od leta 2003, na tr-
gih v razvoju pa πe dlje. Vrednost produkta 
je kmalu zrasla v obmoËje 140 %. PrivlaËnost 
naloæbene zgodbe in zaËet ni naloæbeni 
uspeh prvega produkta sta botrovala izda-
ji njegove druge izvedbe - B.R.I.C. 2.

Pregovorna nepredvidljivost delniπkih 
trgov se je πe enkrat izkazala za resniËno. 
B.R.I.C. 2 je bil namreË izdan komaj nekaj 
tednov pred moËno korekcijo na delniπkih 
trgih, ki se je zaradi bojazni pred infl acijo 
in rastoËimi obrestnimi merami, ki bi lah-
ko imele negativen vpliv na svetovno eko-
nomijo, zaËela sredi maja 2006 in trajala 
do sredine junija. Delniπki indeksi trgov v 
razvoju so v tem obdobju v povpreËju izgu-
bili preko 20 % svoje vrednosti. Korekcija 
je izniËila donos, ki ga je do tedaj ustvaril 
produkt B.R.I.C., vrednost B.R.I.C. 2 pa je 
pahnila pod nivo 80 %.

Anæe Koselj
Analitik

Zavarovalnica 
Triglav, d.d.

USPE©NOST DOSEDANJIH ENKRATNIH NALOÆBENIH 
ÆIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ Z JAMSTVOM GLAVNICE

1. skrivnost
»ustva, ki nas 

lahko pretentajo: strah 
in pohlep!

Pri naloæbah naj vas 
ne vodi zgolj evforija v 

obliki pohlepa ali strahu. 
Ko boste pohlepni ali 
prestraπeni, je velika 

verjetnost, da boste 
naredili napako. Kupujte 

pri biku (rast borznih 
teËajev) in pri medvedu 

(padanje borznih teËajev), 
in to veËkrat - dosegli boste 
uËinek dobrega povpreËja.

Zavarovalnica Triglav redno ponudbo naloæbenih æivljenjskih zavarovanj dopolnjuje 
z enkratnimi naloæbenimi æivljenjskimi zavarovanji z jamstvom glavnice. Produkti 
investitorju omogoËajo znatno udeleæbo pri rasti relativno bolj tveganih delniπkih 
trgov. Hkrati mu omogoËajo miren spanec, saj mu ne glede na uspeπnost naloæbe 
zagotavljajo, da bo ob izteku naloæbenega obdobja vloæeni znesek dobil povrnjen. 
Dosedanji nabor produktov z jamstvom glavnice Zavarovalnice Triglav je pester, 
njihovo uspeπnost pa lahko oznaËimo za dobro.
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Zavarovanjema B.R.I.C. in KO.M.ET., 
ki je bilo izdano julija 2006, je uspelo iz-
koristiti rast delniπkih trgov, ki je sledila 
korekciji, tako da se njuna vrednost danes 
nahaja v obmoËju blizu 140 %. Nasprotno 
je produkt B.R.I.C. 2 potreboval dobro leto, 
da se je deleæ delniπke komponente dovolj 
poveËal, tako da lahko produkt B.R.I.C. 2 
spet sledi rasti delniπkih trgov. Kriza 
ameriπkega hipotekarnega trga v Ëasu vr-
hunca letoπnjega poletja je za kratko pre-
kinila njegovo rast, a je bil precejπen del 
popravka do konca avgusta æe izniËen. VEP 
se trenutno nahaja rahlo pod izhodiπËno 
vrednostjo 100 %.

Porast delniπkih trgov Balkana - pred-
vsem dræav bivπe Jugoslavije - spodbu-
jena z uvrstitvami podjetij na borze in 
πtevilnimi priËakovanimi prevzemi, je 
ponudila osnovo naloæbene zgodbe ENZ 
produktov B.I.K. in VZHOD-ZAHOD. Vred-
nost produkta B.I.K. je od januarja 2007 
zrasla do nivoja 110 %, vrednost produkta 
VZHOD-ZAHOD, ki smo ga izdali letos ju-
lija, pa je zavarovalnica zaËela objavljati v 
avgustu.

Konec leta 2006 je Zavarovalnica Tri-
glav izdala ENZ produkt Triglav ALFA. Pro-
dukt je glede na naloæbeno zgodbo, ki jo 
ponuja, edinstven v slovenskem prostoru. 
Njegova uspeπnost je vezana na tri nevtral-
ne naloæbene strategije v treh naloæbenih 
razredih: delniπkih trgih, obrestnih merah 
in valutnih teËajih. Z nevtralnostjo oz. 
neodvisnostjo od razvoja fi nanËnih trgov 
ter vkljuËitvijo novih naloæbenih razre-
dov je bila strankam ponujena moænost 
razprπitve premoæenja.

Vrednost produkta Triglav ALFA je si-
cer zaradi silovitega porasta obrestnih mer 
v zadnjem letu nekoliko pod izhodiπËnimi 
100 %. Obrestne mere imajo na vrednost 
naloæbe uËinek samo med trajanjem pro-
dukta, ne pa tudi ob izteku naloæbenega 
obdobja. Indeksi, na katere se produkt 
veæe, se zaenkrat kaæejo za uspeπne. 
IzkoriπËanje nekonsistentnosti na trgu va-
lutnih teËajev, predvsem nizkih obrestnih 
mer na Japonskem in visokih obrestnih 
mer v ZDA ob relativno stabilnem razmer-
ju obeh valut, je botrovalo dobremu dono-
su indeksa Harvest. V obdobju avgustov-
ske krize je indeks sicer izgubil precejπen 
del svoje vrednosti, po stabilizaciji raz-
mer pa nadaljuje z rastjo. Ugodno rast 

je zabeleæil tudi indeks X-Alpha, ki meri 
razliko uspeπnosti upravljanega sklada v 
primeri z glavnimi svetovnimi delniπkimi 
indeksi. Indeks odlikujeta konstantna rast 
in nizka nihajnost, kar je predvsem oËitno, 
ko ga primerjamo z donosnostjo globalne-
ga delniπkega indeksa MSCI WORLD. Tretji 
izmed indeksov v produktu Triglav ALFA, 
indeks FRB, izkoriπËa nekonsistentnosti v 
napovedih obrestnih mer. V prvi polovici 
leta 2007 je podlegel nepriËakovanemu 
razvoju obrestnih mer, v zadnjih nekaj 
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mesecih pa je tudi pri njem opaziti znake 
krepitve.

PrepriËani smo, da smo s svojo do-
sedanjo ponudbo Enkratnih naloæbenih 
zavarovanj z jamstvom glavnice naπim za-
varovalcem ponudili ustrezen in zanimiv 
nabor naloæbenih zavarovanj, enaka pa 
je naπa namera tudi za naprej. Strankam 
æelimo ponuditi paleto zavarovanj, ki bo 
ustrezala njihovim æeljam oz. potrebam. 

x
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Besedna zveza tvegani kapital (ang. 
private equity) marsikomu na misel pri-
kliËe zgodbe o uspehu, velikansko moË in 
bogastvo podjetij, ki so se razvila iz ”malih 
podjetij iz sosednje garaæe“. Microsoftu, 
Intelu, Googlu, Amazonu in πe marsikate-
remu izmed podjetij, ki danes predstavlja-
jo mejnike korporativizma, brez tvegane-
ga kapitala okvirov ”garaæ“ morda ne bi 
uspelo nikoli prerasti.

Tvegani kapital je πirok pojem, ki za-
jema praktiËno vsako delniπko naloæbo v 
podjetje, z delnicami katerih se na borzi 
ne trguje prosto. NatanËnejπa defi nicija 
termina pravzaprav opisuje naËin, kako je 
bila taka naloæba sklenjena - s privatnim 
dogovorom, ne pa na javnem trgu - borzi, 
kot je to obiËaj s podjetji, ki so uvrπËena v 
kotacijo. Upravljavec tveganega kapitala 

z naloæbo v podjetju pridobi pomemben, 
navadno prevladujoË lastniπki deleæ in 
tako odloËilen vpliv na oblikovanje in izva-
janje nadaljnje strategije podjetja. Pri tem 
upravljavec obiËajno poleg fi nanËnih sred-
stev prispeva tudi izdatno menedæersko 
znanje, organizacijo, kadre in povezave.

Glede na naËin investiranja oziroma 
glede na obdobje v æivljenjskem ciklu pod-
jetja, v katerega tvegani kapital vstopa, se 
tvegani kapital razdeli v πirπe kategorije. 
Najbolj znana kategorija tveganega kapi-
tala je venture kapital ali ”posel izgrad-
nje posla“. Venture kapital vlaga v mlada 
obetajoËa podjetja, ki πe nimajo razvitega 
prodajnega produkta in poti prihodkov. 
Vloæena fi nanËna sredstva se porabijo za 
raziskave, oblikovanje produkta in trænih 
poti. »e tvegani kapital v podjetje vstopi 
v nekoliko kasnejπi fazi izgradnje podjetja, 

se vloæek porabi za πiritve proizvodnje na 
nove trge ter prevzeme. Upravljavec tve-
ganega kapitala realizira donos naloæbe s 
prodajo podjetja drugemu skladu tvega-
nega kapitala, konkurenci oz. z uvrstitvijo 
podjetja na borzo.

Glavnino tveganega kapitala pred-
stavlja t.i. buy-out kategorija oz. ”odku-
pi“. V tem primeru upravljavec tveganega 
kapitala vstopi v zrelo podjetje z uveljav-
ljenim produktom in bazo kupcev. Glavni 
namen vstopa v podjetje je sprememba 
lastniπke strukture podjetja. Upravljavec 
æeli z boljπim vodenjem in organizacijo pod-
jetju zviπati prihodke in dobiËkonosnost 
ter mu tako zviπati ceno. Donos naloæbe 
uresniËi s prodajo podjetja oz. ponovno 
uvrstitvijo na borze, seveda pod pogojem, 
da je prodajna cena viπja od nabavne.

V posebnih primerih tvegani kapital 
iπËe moænosti apreciacije premoæenja tudi 
preko odkupa dolgov podjetij v steËaju, fi -
nanciranja posebnih projektov, izkoriπËanja 
nenadnih sprememb v zakonodaji in indu-
strijskih trendih.

Vsote, namenjene vlaganju v tvegani 
kapital, so v zadnjih desetih letih moËno 
narasle. Razloge za to je pripisati πtevilnim 
pozitivnim uËinkom, ki ga dodatek tvega-
nega kapitala lahko ima na uravnoteæen 
naloæbeni portfelj: Zgodovinsko gledano, 
so dolgoroËni donosi tveganega kapitala 
v povpreËju dvakrat viπji od donosnosti 
delnic, ki so uvrπËene na borze razvitih 
kapitalskih trgov.

©tevilne raziskave kaæejo relativno niz-
ko korelacijo med tveganim kapitalom in 
tradicionalnimi naloæbenimi razredi, zato 

lahko tvegani kapital v uravnoteæenem 
portfelju pripomore k zniæanju nihajno-
sti in izboljπanju profi la tveganosti.

Upravljavci tveganega kapitala ne pri-
spevajo le fi nanËnih sredstev, potrebnih za 
razvoj, paË pa navadno zavzamejo precej 
aktivno vlogo v razvoju strategije podjetja. 
Uvajanje nove strategije razvoja je obiËaj-
no precej uËinkovitejπe v primeru veËin-
skega lastniπtva kot pa v primeru javnih 
podjetij, ki so podvræena razdrobljenemu 
lastniπtvu. Sredstva v upravljanju tvega-
nega kapitala so precej niæja od sredstev 
javnega trga, zato so priËakovanja o na-
daljnjem razvoju tveganega kapitala 
kot naloæbenega razreda in rasti obsega 
naloæbenih priloænosti zelo visoka.

Seveda ima tvegani kapital tudi nekaj 
manj æelenih lastnosti, za katere je zelo 
pomembno, da jih investitor razume: Tve-
gani kapital je nujno potrebno obravnava-
ti kot dolgoroËno naloæbo. Obdobje med 
investicijo v podjetje in realizacijo naloæbe 
z uvrstitvijo podjetja na borzo oz. prodajo 
drugemu lastniku je po navadi daljπe od 
treh in veË let. VeËina naloæb v tvegani ka-
pital poteka preko zaprtih skladov, kar tudi 
omejuje prezgodnje odkupe naloæb.

Upravljavec tveganega kapitala hkra-
ti v podjetju, v katerega investira, oprav-
lja aktivno vlogo v podjetju. Z vidika ma-
terialnih ter kadrovskih potreb je to veliko 
zahtevnejπe kot v primeru upravljavca 
vzajemnega sklada, zato je izredno po-
membno, da so sredstva, namenjena 
naloæbi v sklad tveganega kapitala, inve-
stirana preko najboljπih upravljavcev.

Tvegani kapital - naloæbena priloænost, 
ki je bila nekoË dostopna izkljuËno velikim 
institucionalnim vlagateljem ter bogatim 
posameznikom, vam je sedaj dostopen 
prek enkratnega Naloæbenega zavarova-
nja z izbiro jamstva glavnice Svetovne Ga-
zele Zavarovalnice Triglav.

Svojim strankam ponujamo enkratno 
naloæbeno zavarovanje z navezavo na li-
kviden sklad tveganega kapitala, pri Ëemer 
si zavarovalec sam izbere nivo jamËenja 
glavnice ob izteku zavarovalne dobe. Tako 
si lahko vsak investitor sam izbere nivo 
tveganja, s katerim se æeli izpostaviti zelo 
atraktivni naloæbi v tvegani kapital.

Anæe Koselj
Analitik

Zavarovalnica
Triglav, d.d.

TVEGANI KAPITAL - NOVA NALOÆBENA PRILOÆNOST
V podjetja, z delnicami katerih se ne trguje na organiziranih trgih, je moË investirati 
preko skladov zasebnega kapitala (v nadaljevanju tvegani kapital). Naloæbeni razred, 
ki je bil v preteklosti zaradi nekaterih svojih lastnosti predvsem domena velikih 
institucionalnih investitorjev in bogatih posameznikov, dobiva pomembno mesto 
v naloæbenih portfeljih πirπega kroga investitorjev. Razlog temu so πtevilni pozitivni 
uËinki, ki jih tvegani kapital lahko ima na uravnoteæen portfelj, ter priËakovana 
donosnost, ki je, vsaj zgodovinsko gledano, precej viπja od donosnosti razvitih 
kapitalskih trgov.

2. skrivnost
Razprπite svoj 

denar
Pri naloæbah ne 

pozabite na zmanjπevanje 
tveganja na podlagi 

diverzifi kacije. Sami pri 
sebi razËistite, kakπno 
tveganje ste sposobni 
prenesti (psihiËno in 

fi nanËno), koliko Ëasa 
lahko pogreπate naloæena 

sredstva, in potem 
premoæenje investirajte 

v veË vzajemnih skladov 
z razliËno investicijsko 
politiko s poudarkom 

na razmerju med 
priËakovanim donosom in 

tveganjem.
.
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©estim akcijskim enkratnim naloæbe-
nim zavarovanjem Zavarovalnice Triglav 
se je v zaËetku septembra 2007 pridruæilo 
Naloæbeno zavarovanje z izbiro jamstva 
glavnice SVETOVNE GAZELE, ki smo ga pri-
pravili v sodelovanju z Deutsche Bank. Je 
prva oblika enkratnega naloæbenega za-
varovanja, kjer viπino jamstva glavnice ob 
doæivetju izbere zavarovalec sam. Gre to-
rej za novost tako v ponudbi Zavarovalnice 
Triglav kot tudi v aktualni ponudbi na trgu.

Zavarovanje zdruæuje naloæbo ter 
æivljenjsko zavarovanje z nezgodnim 
zavarovanjem za primer smrti. Naloæba 
je vezana na gibanje vrednosti enot 
premoæenja investicijskega sklada zaseb-
nega kapitala DB Platinum IV Liquid Pri-
vate Equity, v katerega nalaga investicij-
ski sklad SVETOVNE GAZELE. Upravljavec 
sklada je Deutsche Bank. Gre za naloæbo 
v mlada, obetajoËa podjetja z visokim 
potencialom rasti, katerih delnice πe niso 
uvrπËene na borzo.

Ob sklenitvi zavarovanja lahko izbira-
te med tremi viπinami jamstva glavnice: 
0 %, 100 % in 120 %. V primeru zavarova-
nja z jamstvom glavnice (100 ali 120 %) 
Deu tsche Bank jamËi, da izplaËilo ob iz-
teku zavarovanja ne bo niæje od izbrane 
viπine jamstva, ki jo izbere zavarovalec ob 
sklenitvi zavarovanja.

Od izbrane viπine jamstva sta odvi-
sna potencialna donosnost in prevzeto 
naloæbeno tveganje. Niæje izbrano jamstvo 

pomeni potencialno viπjo donosnost ter 
viπje naloæbeno tveganje in obratno.

Sredstva Naloæbenega zavarovanja z 
izbranim 100 % ali 120 % jamstvom glav-
nice Svetovne Gazele se naloæijo v dono-
sne in hkrati bolj tvegane naloæbe sklada 
zasebnega kapitala ter v varne obvezni-
ce. Razmerje med zasebnimi in varnimi 
naloæbami je odvisno od gibanja vrednosti 
tveganega dela naloæb. Strategija nala-
ganja sredstev je doloËena tako, da se v 
Ëasu rasti veË sredstev usmerja v rastoËe 
naloæbe. V obdobjih rasti se v sklad usmeri 
celo do 160 % investiranih sredstev. To se 
doseæe tako, da Deutsche Bank zagotovi 
dodatna sredstva v viπini do 60 % vaπih 
investiranih sredstev.

V primeru naloæbenega zavarovanja 
brez jamstva glavnice se sredstva naloæijo 
izkljuËno v sklad zasebnega kapitala. Izpo-
stavljenost do sklada z dodatnimi izposo-
jenimi sredstvi, ki jih priskrbi banka, znaπa 
od 100 % do 125 %.

Ena izmed kljuËnih prednosti zavaro-
vanja je tudi njegova prilagodljivost v Ëasu 
trajanja. Tako se lahko po preteku enega 
leta od zaËetka zavarovanja odloËite za 
moænosti, kot sta prenos sredstev v in-
vesticijske sklade iz redne ponudbe Zava-
rovalnice Triglav in predujem.

Najniæja premija, ki se lahko vplaËa v 
zavarovanje, je 1.000 EUR. V primeru viπjih 
vplaËil so vstopni stroπki niæji.

Zavarovanje je moæno skleniti tako 
pri zavarovalnem zastopniku kot tudi v 
nekaterih poslovalnicah Abanke. Za dodat-
ne informacije in za obisk svetovalca na 
domu pa lahko pokliËete na brez plaËno 
modro πtevilko Zavarovalnice Triglav 
080 555 555.

V Zavarovalnici Triglav posebno pozor-
nost namenjamo strankam, ki so æe skle-
nile katero od oblik enkratnih naloæbenih 
zavarovanj. Slednjim namreË omogoËa-
mo sklenitev zavarovanja preko direktne 
poπte, ki je hkrati tudi uËinkovit naËin se-
znanjanja trga z novostmi v ponudbi.

Za zavarovalce enkratnih naloæbenih 
zavarovanj smo pripravili tudi doloËene 
ugodnosti. Tako bodo zavarovalci, ki so do 
sedaj v enkratna naloæbena zavarovanja 
Zavarovalnice Triglav vplaËali æe 10.000 
EUR ali veË in ki bodo v zavarovanje SVE-
TOVNE GAZELE vplaËali veË kot 5.000 EUR, 
deleæni popusta pri vstopnih stroπkih. Po-
leg tega bomo vse zavarovalce, ki so oziro-
ma bodo enkratno naloæbeno zavarovanje 
sklenili v letu 2007, nagradili z enoletnim 
brezplaËnim Ëlanstvom v AMZS.

Ponudba Naloæbenega zavarovanja z 
izbiro jamstva glavnice SVETOVNE GAZELE 
je omejena in velja do 31. 10. 2007, zato 
vam svetujemo, da se za zavarovanje od-
loËite Ëimprej.

Andreja Pelc
Izvrπna direktorica za 

træenje osebnih 
zavarovanj

NOVO ENKRATNO NALOÆBENO ZAVAROVANJE Z 
IZBIRO JAMSTVA GLAVNICE SVETOVNE GAZELE
V Zavarovalnici Triglav se trudimo svojim strankam ponuditi le najboljπe. Stalno smo 
usmerjeni k razvoju novih produktov, ki zadovoljujejo razliËne potrebe, priËakovanja 
in æelje obstojeËih in bodoËih strank. Tako smo v dobrem letu in pol razprodali emisije 
Naloæbenega zavarovanja z jamstvom glavnice B.R.I.C., B.R.I.C. 2, KO.M.ET., Triglav Alfa, 
B.I.K. in Vzhod - Zahod. 
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Iz πiroke palete desetih vzajemnih skla-
dov, ki jih trenutno upravlja Triglav DZU, 
smo pripravili posebno ponudbo profi lov, 
pri Ëemer je vsak od njih sestavljen iz treh 
razliËnih vzajemnih skladov. Poimenovali 
smo jih Triglav Drzni, Triglav DinamiËni, 
Triglav Zmerni ter Triglav Umirjeni.

Vlagatelj lahko izbira med profi li 
naloæb, v katerih se donos in nihajnost 
nadgrajujeta v razliËnih, vlagatelju prila-
gojenih razmerjih. Tako lahko vlagatelj na 
podlagi svojih priËakovanj izbere naloæbo, 
ki ustreza njegovim investicijskim ciljem, 
priËakovanemu donosu, odnosu do nihaj-
nosti ter dolæini trajanja varËevanja.

SESTAVA TRIGLAV
PROFILOV
Triglav Drzni - profi l naloæb za ljudi z 

visokimi naloæbenimi priËakovanji. Prime-
ren je za vlagatelja, ki iπËe visoke donose 
v naloæbah, ki dolgoroËno obetajo najveË. 
Ima jasno pot, od katere ne odstopa, tudi 
za ceno nihajnosti. Zato je pripravljen 
varËevati veË kot pet let. Zaveda se, da 
njegova sredstva lahko moËneje zanihajo 
tudi navzdol, vendar ve, da bo svoj nad-
povpreËni donos dosegel dolgoroËno.

Triglav DinamiËni - profi l naloæb za lju-
di z dinamiËnimi naloæbenimi priËakovanji.
Primeren za vlagatelja, ki iπËe viπje donose 
v izbranih naloæbah. Njegov varËevalni ho-
rizont obsega vsaj pet let. Ima jasno vizijo, 
ni zadovoljen samo s povpreËnim, zaveda 
se, da vrednost njegovih sredstev lahko 
obËutneje zaniha. Pripravljen je spreje-
mati veËje izzive, vendar je odloËen glede 
svojega dolgoroËnega cilja.

Triglav Zmerni - profi l naloæb za lju-
di z zmernimi naloæbenimi priËakovanji.
Primeren za vlagatelja, ki iπËe ravnoteæje 
svojih naloæb. Pomembna sta mu tako var-
nost investiranih sredstev kot tudi donos, 
zato se odloËi za srednjo pot. VarËuje pre-
udarno in dolgoroËno. Je tip varËevalca, ki 
v vseh situacijah iπËe optimalno, srednjo 
pot navzgor.

Triglav Umirjeni - profi l naloæb za lju-
di z umirjenimi naloæbenimi priËakovanji.
Primeren za vlagatelja z bolj poudarjenim 
odnosom do varnosti investiranih sred-
stev. Bolj kot donos ga privlaËi enakomer-
na, umirjena rast njegovih sredstev, ki ni-
koli ne odstopa bistveno od svoje smeri.

KAKO DO IZBIRE
PRIMERNEGA PROFILA?
Pot do pravilnega izbora Triglav Profi -

la vam v Triglav DZU olajπamo s pomoËjo 
vpraπalnika, s katerim preverimo vse po-
trebne dejavnike, ki vplivajo na pravilen iz-
bor. Krajπa verzija vpraπalnika je dostopna 
na spletnih straneh www.triglavskladi.si

ZAKAJ VAR»EVATI V
TRIGLAV PROFILIH?
Prednosti varËevanja v kombinaciji 

Triglav Profi li se kaæejo v izboru optimal-
nega odnosa vlagatelja do priËakovane 
donosnosti in nihajnosti naloæenih sred-
stev. To dolgoroËno poveËuje njegovo 
zadovoljstvo pri izboru sebi primernih 
naloæb zaradi boljπe usklajenosti naloæbe 
z njegovimi potrebami. Hkrati lahko tudi z 
naloæbo manjπe vrednosti vlagatelj doseæe 
izpostavljenost veË naloæbenim razredom, 
geografskim regijam, valutam, trænim 
kapitalizacijam in roËnostim fi nanËnih 
instrumentov. Pozabite lahko na nenehno 
spremljanje velikega πtevila skladov. Ena 
izbira vam nudi razprπenost in potencial 
za rast.

VeË informacij lahko dobite na spletni 
strani www.triglavskladi.si, ter na brez-
plaËni telefonski πtevilki Triglav druæbe za 
upravljanje 080 10 19.

Tomaæ Pirc
Vodja prodajne mreæe

 Triglav, druæba za 
upravljanje, d. o. o.

TRIGLAV PROFILI — NOVOST PRI VLAGANJU V 
VZAJEMNE SKLADE

Aprila 2007 smo v Triglav, druæbi za upravljanje zaËeli s træenjem novosti, poimenovane 
Triglav Profi li. Gre za ponudbo πtirih kombinacij izbranih Triglav vzajemnih skladov, 
ki nudijo najboljπo priloænost za razprπitev sredstev vlagatelja glede na njegov profi l. 
Poenostavljeno pa je tudi odloËanje o naloæbah in pristop vanje.

TRIGLAV
Hitro rastoËa 
podjetja  20 %
TRIGLAV
Balkan  40 %
TRIGLAV
RastoËi trgi  40 %

TRIGLAV
Hitro rastoËa 
podjetja  20 %
TRIGLAV
Azija  40 %
TRIGLAV
Top sektorji  40 %

TRIGLAV
Evropa  20 %
TRIGLAV
Steber I 140 %
TRIGLAV
Svetovni  40 %

TRIGLAV
Evropa  20 %
TRIGLAV
Obvezniπki  40 %
TRIGLAV
Renta  40 %

3. skrivnost
Izziv:

razumeti nihajnost
Ko boste vlagali v 

vzajemne sklade in ko vas 
bo zanimala priËakovana 

nihajnost, poglejte, kako jo 
je sklad odnesel v zadnjem 

obdobju medveda na 
kapitalskih trgih, kamor 
nalagate sredstva. Vaπe 

naloæbe bodo vedno 
nihale. To je neizogibno 

dejstvo, vgrajeno v sræ 
fi nanËnega premoæenja. 

Pripravite se na to.
»im bolj bo naloæba 

tvegana, tem veËje bo 
nihanje. Priπli bodo tudi 

Ëasi, ko bo donosnost 
dela vaπega premoæenja 

negativna. Ampak, kot 
smo rekli, vse se prej ali 

slej vraËa k povpreËju, Ëe 
ste dovolj vztrajni. Ali kot 

je rekel Henry J. Kaiser: 
“Vsaka teæava je zgolj 
priloænost v delovnih 

oblaËilih.”

Triglav DRZNI

Triglav DINAMI»NI

Triglav ZMERNI

Triglav UMIRJENI
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V Zavarovalnici Triglav smo letos razvili 
æe tretjo obliko enkratnega naloæbenega 
zavarovanja. Tokrat je vse do konca 
oktobra 2007 na voljo Enkratno naloæbeno 
zavarovanje z izbiro jamstva glavnice 
SVETOVNE GAZELE. Zdruæuje fl eksibilno 
zavarovanje in je odliËna naloæba v sklad, 
ki investira v hitro rastoËa mlada zasebna 
podjetja. 

Skupinska oblika zavarovanja je 
na menjena zaposlenim v podjetju. V 
pri merjavi z zavarovanjem, ki ga sklepa 
vsak sam, ponuja ugodnost v obliki niæjih 

SKUPINSKA OBLIKA ENKRATNIH NALOÆBENIH 
ZAVAROVANJ — UGODNOST ZA ZAPOSLENE

Za zaposlene v podjetjih smo v primeru, Ëe sklene enkratno naloæbeno zavarovanje veË 
oseb, pripravili ugodnost v obliki niæjih vstopnih stroπkov. Oblikovali smo skupinsko 
obliko akcijskih enkratnih naloæbenih zavarovanj. 

vstopni stroπki 

za posamezna 

in skupinska 

zavarovanja VPLA»ANA ENKRATNA
PREMIJA (v EUR)

VSTOPNI STRO©KI ZA 
POSAMEZNO ZAVAROVANJE 
(v % od vplaËane enkratne 
premije)

VSTOPNI STRO©KI ZA 
SKUPINSKO ZAVAROVANJE
(v % od vplaËane enkratne 
premije)

1.000 - 2.000 4,5

2.001 - 3.000 4,0

3.001 - 5.000 3,0

5.001 - 10.000 2,1

10.001 - 50.000 1,7

50.001 - 100.000 1,3 1,0

nad 100.000 1,0 0,8

Danica Hochstätter
Direktorica za træenjsko 

komuniciranje 
osebnih zavarovanj 

Zavarovalnice Triglav, d.d.

vstop nih stroπkov. Ponujeno ugodnost je 
ob naπih dosedanjih ponudbah enkratnih 
naloæbenih zavarovanj æe izkoristilo nekaj 
zavarovancev, sedaj pa jo ponujamo tudi 
vam.

Za skupinsko naloæbeno zavarovanje  
se πteje zavarovanje, v katerega:
•  se vkljuËi vsaj pet oseb, ki so zaposlene 

pri istem delodajalcu, in
•  ki v navedeno zavarovanje vplaËajo ku-

mu lativno veË kot 50.000 EUR.

Viπina vstopnih stroπkov je pri indivi-
du alnih zavarovanjih praviloma odvisna 
od viπi ne vplaËane enkratne zavarovalne 
pre mije za posamezno zavarovanje. 
Skupinsko zavarovanje predstavlja sku-
pek individualnih zavarovanj posameznih 
zaposlenih. Zavarovanje sklene torej 
vsak sam. Pri doloËitvi viπine vstopnih 
stroπkov za posamezno zavarovanje pa 
zavarovalnica upoπteva seπtevek vpla-
Ëanih enkratnih premij s strani zaposlenih 
v istem podjetju.

V spodnji tabeli je prikazana lestvica 
vstopnih stroπkov za posamezna in za 
skupinska zavarovanja.

In kako lahko zavarovanje 
sklenete?
Predlagamo, da za dodatne infor-

macije in za sklenitev zavarovanja pokliËite 
naπega svetovalca. Pismo s ponudbo 
smo, ali pa ga bomo v dogovoru z vami, 
posredovali tudi na vaπe podjetje.

Ne pozabite,  ponudba za Enkratno 
naloæ b eno zavarovanje z izbiro jamstva 
glavnice SVETOVNE GAZELE se izteËe 31. 10. 
2007 !

Ob sklenitvi obroËnega naloæbenega 
zavarovanja lahko le-temu prikljuËite 
tudi dodatno zdravstveno zavarovanje 
na potovanjih v tujini z asistenco (v 
nadaljevanju ZZPT). Po vsebini se ne 
razlikuje od osnovne oblike ZZPT, ki je 
na voljo æe nekaj let in ga zavarovanci 
obiËajno sklenejo za dneve, ki jih prebijejo 
na potovanju ali letovanju v tujini. 
Namenjeno je kritju stroπkov nujno 
potrebne zdravniπke oskrbe (do viπine 
15.000 EUR) in povrnitve morebitnih 
prevoznih stroπkov (do 3.500 EUR).

K OBRO»NEMU NALOÆBENEMU ÆIVLJENJSKEMU 
ZAVAROVANJU lahko prikljuËite Zdravstveno 
zavarovanje na potovanjih v tujini 

Glavne prednosti ponudbe v okviru ob-
roËnega naloæbenega zavarovanja pa so:
•  meseËno plaËilo 2,43 EUR premije za eno 

osebo;
•  trajanje zavarovanja do izteka obroËnega 

naloæbenega zavarovanja;
•  s plaËilom premije za 4 osebe je lahko 

zavarovanih 5 ali veË druæinskih Ëlanov 
in ne nazadnje: 

•  v prihodnje vam pred odhodom v tujino 
ne bo potrebno posebej skrbeti za 
dodatno zdravstveno zavarovanje!

Dodatno zdravstveno zavarovanje na 
potovanjih v tujini z asistenco — ZZPT je 
ZANESLJIV SOPOTNIK v tujini!

NOVOSTI V PONUDBI
ZAVAROVALNICE TRIGLAV
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Pri Zavarovalnici Triglav se lahko od-
loËite za zavarovanje po vaπi meri. Od vaπih 
potreb in æivljenjskega stila je odvisno, ka-
tero zavarovanje potrebujete. Æivite za da-
nes ali za jutri? Je kdo odvisen od vas ali ne? 
Uæivate v umirjenem æivljenju ali ste pripra-
vljeni tvegati? Ste za postopne korake ali za 
preskakovanje ovir?

Taka so lahko tudi naπa osebna zava-
rovanja, pa tudi investicijski skladi, med 
katerimi izbirate, Ëe se odloËite za eno od 
naloæbenih æivljenjskih zavarovanj.

Za naloæbena zavarovanja je znaËil-
no, da zdruæujejo zavarovanje za primer 
smrti, po æelji tudi nezgode ali kritiËne 
bolezni ter varËevanje v izbranih investi-
cijskih skladih. Viπina izplaËila v primeru 
smrti je zajamËena, za primer doæivetja pa 
ne. Ob koncu zavarovalne dobe se izplaËa 
vrednost privarËevanega premoæenja, 
ki je odvisna od investicijskih skladov, ki 
ste jih izbrali in njihove vrednosti enote 
premoæenja ob koncu zavarovalne dobe.

Za naloæbe na kapitalskem trgu (v del-
nice, investicijske sklade), kamor nalagajo 
tudi naloæbena zavarovanja, je znaËilno, 
da se prava korist pokaæe πele na dolgi rok. 

Prav zato se naloæbena æivljenjska zavaro-
vanja sklepajo za 10 in veË let. Tako lahko 
tudi porazdelite razliËno naloæbeno tvega-
nje skozi leta z namenom doseganja opti-
malnih donosov.

Naloæbena zavarovanja so dandanes æe 
uveljavljena, tako na svetovnih kot na slo-
venskem trgu. Vse bolj jih lahko prilagajate 
lastnim potrebam in Ëedalje bogatejπi je iz-
bor skladov ter dodatnih zavarovanj.

V nadaljevanju je predstavljena paleta 
investicijskih skladov, med katerimi lahko 
izbirate. Predstavljamo vam nabor skladov 
ob koncu avgusta 2007. V Zavarovalnici 
Triglav bomo v sodelovanju z uspeπnimi 
strokovnjaki in upravljavci πtevilo skladov 
πe dopolnjevali, zato vam svetujemo, da 
pred sklenitvijo naloæbenega zavarovanja 
od svojega strokovnjaka zahtevate, da vam 
predstavi vse sklade v naπi ponudbi. 

Izbirate lahko med najboljπimi uprav-
ljavci Triglav DZU, AbanËno DZU, pa tudi 
med internimi skladi Zavarovalnice Triglav.

Investicijski sklad z zajamËenim do-
nosom TZD1 Zavarovalnice Triglav vam 
zagotavlja 2,5 % letni donos, kar pomeni, 

da ne prevzemate nobenega naloæbenega 
tveganja. »e se bolj nagibate k varnejπi 
naloæbi, ki poslediËno pomeni tudi niæje 
priËakovane donose, lahko s prikljuËitvi-
jo tega sklada k ostalim izbranim zniæate 
prevzeto naloæbeno tveganje v okviru 
sklenjenega naloæbenega zavarovanja. 
Sredstva investicijskega sklada z zajamËe-
nim donosom TZD1 so udeleæena pri vsa-
koletnem dobiËku, ustvarjenem z upra-
vljanjem teh sredstev. Vsakoletni deleæ 
udeleæbe na dobiËku se pretvori v dodatne 
enote premoæenja, ki se izplaËajo ob na-
stopu zavarovalnega primera skupaj z iz-
plaËilom enot premoæenja investicijskega 
sklada z zajamËenim donosom.

Gaja ©tefanËiË JeriËek
Strokovna sodelavka za 

træenje osebnih zavarovanj
Zavarovalnica Triglav, d.d.

NALOÆBENA ZAVAROVANJA IN
INVESTICIJSKI SKLADI NA IZBIRO

4. skrivnost
Kaj je za vas dolgi 

rok: en dan, ena ura ali 
ena minuta?

VeË informacij ni 
nujno bolje od manj 

informacij. Ne pustite se 
zavesti vsakodnevnim 

informacijam in 
nekajdnevnim 

premikom trga kapitala. 
»e investirate v 

vzajemne sklade, bodite 
preudaren dolgoroËni 

investitor, ki donosnost 
(diverzifi ciranih) naloæb 

spremlja obËasno (polletno 
ali letno), ampak redno. 

Pred vsakim korenitim 
posegom v strukturo 

naloæb se posvetujte s 
strokovnjakom. Pazite, 

da vaπe naloæbe ostanejo 
ustrezno diverzifi cirane!

Naπa ponudba naloæbenih zavarovanj je velika. Izbirate lahko med zavarovanji z 
obroËnimi in enkratnimi vplaËili ter akcijskimi zavarovanji, ki so na voljo le doloËen 
Ëas. V okviru naloæbenih zavarovanj v redni ponudbi lahko æe danes izbirate med veË 
kot 20 razliËnimi investicijskimi skladi, na rast katerih je vezan varËevalni del vaπega 
zavarovanja. V prihodnosti bomo ponudbo skladov πe poveËali.

ODLI»NO POSLOVANJE 
TRIGLAV VZAJEMNIH 
SKLADOV
Triglav, druæba za upravljanje, d.o.o., 

upravlja z desetimi vzajemnimi skladi v 
Sloveniji, prisotna je na podroËju Bosne, 
svojo dejavnost pa je v letoπnjem letu 
razπirila tudi v Srbijo.

Svojim vlagateljem nudi πiroko paleto 
naloæbenih moænosti z vzajemnimi skladi, 
ki investirajo globalno, regionalno in sek-
torsko.

Med najuspeπnejπe sklade se v leto-
πnjem letu uvrπËajo skladi, ki investirajo 
v hitro razvijajoËe se regije. Letos je to 
nedvomno balkanska regija, vkljuËno s 
Slovenijo, zato sta najuspeπnejπa sklada 
po absolutnem donosu Triglav Balkan in 
Triglav Steber I. V relativnem smislu je bilo 
poslovanje vseh skladov v upravljanju Tri-
glav, druæbe za upravljanje, odliËno, saj v 
letoπnjem letu v veËini skladov dosegajo 
boljπe donose od primerljivih indeksov, 
prav tako pa dosegajo vodilno mesto v pri-
merjavi s konkurenËnimi skladi.

Triglav, druæba za upravljanje je s svo-
jim 21-% trænim deleæem drugi najveËji 
slovenski upravljavec vzajemnih skladov, 
vzajemni sklad Triglav Steber I pa najveËji 
vzajemni sklad v dræavi. Med vsemi skladi 
lahko izbirajo tudi sklenitelji naloæbenih 
æivljenjskih zavarovanj.

120 %

110 %

100 %

90 %

80 %

y

gibanje vep sklada 

triglav svet g80 

x = obdobje

y = vrednost naloæbe (%)

VEP Triglav SVET G80

garantirana vrednost

Investicijski sklad Triglav Svet G80 je prav tako sklad Zavarovalnice Triglav. Ponu-
jamo ga od junija 2006 in je dostopen le naπim strankam preko naloæbenih æivljenjskih 
zavarovanj. S svojo aktivno naloæbeno politiko omogoËa izpostavljenost industrijskim sek-
torjem oz. geografskim regijam, ki so po mnenju upravljavcev Zavarovalnice Triglav v do-
loËenem trenutku najperspektivnejπi, hkrati pa zagotavlja, da vrednost enote premoæenja 
sklada v dvanajstmeseËnem obdobju ne more izgubiti veË kot 20 % vrednosti. Trenutno 
je sklad izpostavljen evropskim, azijskim in juænoameriπkim delniπkim trgom ter sektorju 
pridobivanja osnovnih surovin. Njegova nihajnost je sorazmerno nizka.
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ABAN»NA DZU IN NJENI 
SKLADI
AbanËna DZU, druæba za upravljanje 

investicijskih skladov, æe veË kot dvanajst 
let uspeπno upravlja z investicijskimi skla-
di. Skupina usposobljenih upravljavcev 
premoæenja, analitikov in podpornega 
osebja zagotavlja πiroko ponudbo vzaje-
mnih skladov, ki zajemajo naloæbe z vseh 
pomembnejπih kapitalskih trgov in gospo-
darskih panog v svetu.

Sklenitelji naloæbenih æivljenjskih za-
varovanj lahko izbirajo med osmimi vzaje-
mnimi skladi AbanËne DZU, ki omogoËajo 
razporeditev sredstev v sklade z razliËno 
naloæbeno politiko, od uravnoteæene do 
nekoliko bolj agresivne.

*Sprememba VEP VS Triglav Renta glede na 
obraËunski dan pred 36 meseci (%) je 47,07 %.

Opozorilo: Delniπke vzajemne sklade Triglav 
Steber I, Triglav Svetovni, Triglav Azija, Triglav Balkan, 
Triglav Hitro rastoËa podjetja, Triglav Top sektorji, 
Triglav RastoËi trgi, Meπani vzajemni sklad Triglav 
Evropa, Uravnoteæeni vzajemni sklad Triglav Renta 
in Vzajemni sklad Triglav Obvezniπki upravlja Triglav 
DZU, d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt, IzvleËek 
prospekta, Pravila upravljanja in zadnje objavljeno 
letno in polletno poroËilo vzajemnih skladov so 
brezplaËno dostopni na spletnih straneh www.trigla-
vskladi.si, sedeæu Triglav DZU in pri pogodbenih par-
tnerjih v Ëasu uradnih ur. Podatki o gibanju vrednosti 
enote premoæenja vseh Triglav vzajemnih skladov so 
objavljeni v Ëasopisih Delo, VeËer in Finance. Gibanje 
vrednosti enote premoæenja skladov se spreminja, 
zato donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v 
prihodnosti. Vrednosti enote sklada pred 1. 1. 2007 so 
preraËunane v evre po teËaju menjave (1 EUR = 239,64 
SIT). Podatki o provizijski politiki vzajemnih skladov 
so dostopni na www.triglavskladi.si. Vstopni stroπki 
skladov zmanjπujejo prikazan donos.

DONOSNOST TRIGLAV 

VZAJEMNIH SKLADOV na dan 

31. 8. 2007 

Opozorilo: Podrobnejπi podatki in informacije 
o vzajemnih skladih AbanËna DZU DELNI©KI AKTIVNI, 
AbanËna DZU DELNI©KI AZIJA, AbanËna DZU DELNI©KI 
ZDA, DELNI©KI SVET, DELNI©KI EVROPA VIPA INVEST, 
AbanËna DZU ME©ANI, AbanËna DZU URAVNOTEÆENI, 
AbanËna DZU OBVEZNI©KI, ki jih upravlja AbanËna DZU 
d.o.o., Praæakova ulica 8, 1000 Ljubljana so vsebovani v 
IzvleËkih prospektov in Prospektih z vkljuËenimi pravili 
upravljanja. IzvleËki prospektov, Prospekti z vkljuËenimi 
pravili upravljanja in zadnje objavljeno letno in polletno 
poroËilo so brezplaËno na razpolago na sedeæu druæbe 
vsak delavnik med 8.00 in 15.00, v vseh poslovalnicah 
Abanke Vipe d.d., na drugih pooblaπËenih vpisnih 
mestih, navedenih v Prospektu, med delovnim Ëasom 
posamezne poslovalnice in na spletnem mestu www.
abancna-dzu.si.

Vzajemni skladi AbanËne DZU, d.o.o., niso banËna 
storitev ali produkt in ne prinaπajo zajamËenega ali 
garantiranega donosa. Banka z navedenimi produkti 
nima obveznosti. Naloæbe v vzajemne sklade niso 
vkljuËene v sistem zajamËenih vlog. Vlagatelj prevzema 
tveganje, da bo ob unovËitvi investicijskega kupona 
dobil manj kot je investiral. Podatki o vrednosti in 
gibanju enote premoæenja vzajemnih skladov AbanËne 
DZU, d.o.o., so objavljeni v dnevnih Ëasopisih Delo, 
Dnevnik, Finance in VeËer ter na spletnem mestu 
www.abancna-dzu.si. To gradivo v skladu s podpisano 
pogodbo uporabljajo fi nanËni posredniki, navedeni v 
Prospektu.

DONOSNOST VZAJEMNIH 

SKLADOV ABAN»NE DZU na 

dan 31. 8. 2007

naloæbena 
struktura in 
politika

vzajemni
sklad

investicijska
usmerjenost

sprememba vep glede na 
zadnji obraËunski dan 

letos (v %) pred 12 meseci 
(v %)

Delniπki regijski 
skladi

TRIGLAV STEBER I Razviti trgi Severne Amerike, 
Evrope, Azije in Pacifi ka. 38,39 55,41

TRIGLAV BALKAN
Hitro rastoËi trgi Latinske 
Amerike, Afrike, Azije in 
vzhodne Evrope.

53,15 np

TRIGLAV AZIJA Majhna hitro rastoËa 
svetovna podjetja. 7,74 np

Delniπki globalni 
skladi

TRIGLAV RASTO»I
TRGI

Velika srednjeevropska 
podjetja. 16,18 30,80

TRIGLAV HITRO 
RASTO»A PODJETJA

Delnice najzanimivejπih 
azijskih podjetij. 14,62 np

TRIGLAV SVETOVNI Razviti trgi S Amerike, Evrope, 
Azije in Pacifi ka. 2,54 7,26

Delniπki sektorski 
skladi

TRIGLAV TOP
SEKTORJI

Industrijski top sektorji v ZDA 
in Evropi. 4,79 7,31

Meπani globalni 
uravnoteæeni sklad TRIGLAV RENTA* RastoËa svetovna podjetja in 

dolæniπki papirji. 23,36 30,34

Meπani regionalni 
sklad TRIGLAV EVROPA Delnice in obveznice 

evropskih podjetij. 4,76 9,51

Obvezniπki TRIGLAV
OBVEZNI©KI

DomaËe in tuje obveznice z 
visoko bonitetno oceno in 
instrumenti denarnega trga.

7,85 9,4

Naloæbena 
struktura in 
politika

Vzajemni
sklad

Investicijska
usmerjenost

Sprememba VEP glede na 
zadnji obraËunski dan

letos (v %)
pred 12 
meseci (v %)

Delniπki regijski 
skladi

DELNI©KI AZIJA

Dræave Azije in Oceanije: 
Avstralija, Filipini, Hong Kong, 
Indija, Indonezija, Japonska, 
Kitajska, Koreja, Malezija, 
Nova Zelandija, Singapur, 
Tajska in Tajvan

2,37 9,61

DELNI©KI ZDA Vrednostni papirji stabilnih in 
uspeπnih podjetij dræav ZDA -3,35 -2,68

DELNI©KI EVROPA 
VIPA INVEST

Delnice uveljavljenih 
evropskih izdajateljev 43,51 67,35

Delniπki globalni 
skladi

DELNI©KI SVET VeË kot 60 tujih podjetij. 1,16 6,14

DELNI©KI AKTIVNI Mednarodni delniπki trgi v in 
izven dræav Ëlanic EU 41,55 59,80

Meπani
ME©ANI Vrednostni papirji znotraj in 

zunaj EU 22,38 36,29

URAVNOTEÆENI Delnice v stabilnih podjetjih 
ter  obveznice 25,28 36,19

Obvezniπki OBVEZNI©KI
Obveznice visoko kakovostnih 
izdajateljev - trenutno 
glavnina naloæb v slovenske 
izdajatelje obveznic

0,71 1,91
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Primoæ PlantariË
Vodja aktuarskega 

oddelka osebnih 
zavarovanj

in
Tadej »oroli

Izvrπni direktor
za osebna zavarovanja

Zavarovalnica
Triglav, d.d.

DAV»NE OLAJ©AVE PRI NALOÆBENIH 
ZAVAROVANJIH

OBDAV»ITEV
DOHODKA IZ KAPITALA
ObdavËitev dohodka iz æivljenjskega 

zavarovanja ter obdavËitev dobiËka iz 
kapitala ureja nov Zakona o dohodnini 
(ZDoh-2). Le ta doloËa, da so obdavËeni 
vsi dohodki iz kapitala, kot tudi dohodek 
od æivljenjskega zavarovanja. Stopnja 
obdavËitve znaπa 20 %, davek pa se ne 
obraËuna od zavarovalne vsote, Ëe se 
izplaËa zaradi smrti ter v primeru, Ëe sta 
upraviËenec in zavarovalec ista oseba in 
je zavarovalno razmerje daljπe od dese-
tih let.

DavËna osnova od dohodka iz æivljenj-
skega zavarovanja je opredeljena kot razli-
ka med prejetim izplaËilom in vplaËilom.

Za razliko od æivljenjskega zavaro-
vanja je dohodek od vzajemnih skladov 
obdavËen cedularno, kar pomeni, da se 
stopnja obdavËitve zniæuje vsakih pet 
let in znaπa po petih letih 15 %, po dese-
tih letih 10 %, po petnajstih letih pa 5 %, 
davËno oproπËeno pa je izplaËilo πele po 
preteku dvajsetih let. DavËna osnova se pri 
vzajemnem skladu doloËi kot razlika med 
vrednostjo ob odsvojitvi in vrednostjo ob 
pridobitvi. Ob tem pa se lahko upoπtevajo 
πe normirani stroπki, in sicer najveË v viπini 
1 % od vrednosti kapitala.

Primerjalno-pravni prikaz veljavne 
davËne ureditve je mogoËe ponazoriti s 
spodnjo tabelo:

DavËna ureditev pomembno vpliva na 
donosnost naloæbe. Sicer dræi, da je naloæba 
v vzajemne sklade ob pasivni vlogi zavaro-
valca (ko ne prenaπa sredstev iz enega v 
drug sklad) in doloËeni dobi primernejπa 
od naloæbe v ENZ. Vendar pa izraËuni do-
kazujejo, da je ENZ primernejπe, Ëe je zava-
rovalna doba daljπa od desetih let, kot tudi 
ob aktivni vlogi zavarovalca (ko prenaπa 
sredstva med skladi) ne glede na dobo 
varËevanja. Skupaj z zavarovalno kompo-
nento in moænostjo aktivnega upravljanja 
premoæenja pa se tehtnica moËno prevesi 
na stran enkratnega naloæbenega zavaro-
vanja.

Vpliv davËne ureditve na 
donosnost naloæb
V nadaljevanju je predstavljena pri-

merjava naloæbe v enkratno naloæbeno 
æivljenjsko zavarovanje (ENZ) z naloæbo 

v vzajemni sklad (VS). V izraËunih je pri-
kazan vpliv davËne zakonodaje na viπino 
izplaËila, kot tudi realni letni donos po 
obdavËitvi. IzraËuni temeljijo na javno 
dostopnih informativnih izraËunih, uprav-
ljavska provizija pa je æe upoπtevana v 
donosu. Dodatno je pri ENZ upoπtevana 
zavarovalna vsota v viπini 110 % plaËane 
premije ter starost zavarovalca 30 let. Sta-
rost sicer vpliva na stopnjo donosnosti, 
vendar namen tega prispevka ni prikazati 
vpliv zavarovalne komponente na dono-
snost zavarovanja. Zaradi laæje primerjave 
predpostavljamo tudi, da zavarovalnica 
in vzajemni sklad dosegata enake dono-
snosti. Zaradi indirektne obdavËitve ENZ 
obravnavamo samo naloæbe, pri katerih je 
doba daljπa od 10 let.

Poznavanje davËnih predpisov je temeljni pogoj za opravljanje zavarovalne dejavnosti 
kot tudi pogoj za primerjavo fi nanËnih naloæb. Stranka se lahko racionalno odloËi le, 
Ëe je poleg fi nanËnih lastnosti posamezne naloæbe seznanjena tudi z davËnopravnimi 
posledicami, ki ji sledijo. Med fi nanËnimi naloæbami so zlasti pomembna enkratna 
naloæbena zavarovanja. Slednja namreË lahko primerjamo z naloæbami v vzajemne 
sklade, ki pogosto predstavljajo tudi podlago za izraËun vrednosti premoæenja na 
naloæbenem raËunu.

*Pri æivljenjskih zavarovanjih je upoπtevana tudi indirektna obdavËitev, saj se v skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov davek ne 
obraËuna, Ëe je zavarovalno razmerje daljπe od 10 let in se zavarovalna pogodba ne razveæe pred potekom 10 let od sklenitve zavarovanja.

OBDAV»ITEV 

DOHODKA IZ KAPITALA

Stopnje dohodnine DavËne oprostitve

Doba Æivljenjsko zavarovanje Vzajemni skladi Æivljenjsko zavarovanje Vzajemni skladi

do 5 let 20 %
6,5 %

ZDPZP*

20 % Dohodek iz ÆZ ni obdavËen, Ëe 
se izplaËa zaradi smrti ali Ëe sta 
upraviËenec in zavarovalec  ista oseba 
in je razmerje daljπe od 10 let

Normirani stroπki v viπini 1 % od 
nabavne vrednosti  oziroma vrednosti 
kapitala ob odsvojitvi

do 10 let 20 % 15 %

do 15 let

Ni obdavËitve

10 %

do 20 let 5 %

od 20 let

fo
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a. Vrednost naloæbe
po preteku 10 let
Graf 1 prikazuje vrednost naloæbe v 

viπini 10.000 EUR po 10 letih varËevanja. 
Izkaæe se, da je primernejπa naloæba v ENZ, 
saj stranka doseæe viπji realni letni donos 
kot pri naloæbi v vzajemne sklade. Le to je 
posledica tega, da je naloæbeno æivljenjsko 
zavarovanje praviloma oproπËeno plaËila 
davka od dohodka. Tako je viπina izplaËila 
za 4,22 % veËja v primerjavi z VS.

b. Vrednost naloæbe po preteku 15 let
Graf 2 prav tako prikazuje prednost 

ENZ pred varËevanjem v VS, le da prednost 
v primerjavi s prejπnjim primerom ni veË 
tako oËitna. Do pribliæevanja prihaja za-
radi niæjega t.i. cedularnega obdavËenja. 
IzplaËilo je pri ENZ le πe 1,75 % viπje kot 
pri VS, medtem ko realna stopnja donosa 
znaπa 9,62 % v primeru ENZ oziroma 9,49 % 
v primeru VS.

c. Vrednost naloæbe po
preteku 20 let
Iz Grafa 3 izhaja, da tako dohodek od 

VS kot tudi dohodek iz ENZ po preteku 20 
let nista obdavËena. Zaradi navedenega je 
dejansko izplaËilo pri VS za 2,1 % viπje, in 
sicer predvsem, ker ENZ vkljuËuje tudi za-
varovanje za primer smrti. Realna stopnja 
donosa pa je le za 0,12 % viπja kot pri ENZ, 
kar pomeni, da ni bistvene razlike med 
varËevanjem v VS in ENZ pri zavarovalni 
dobi, daljπi od 20 let.

d. Primer prenosa sredstev
med skladi v obdobju varËevanja
V zadnjem primeru je predstavljen 

πe vpliv prenosa sredstev na donosnost 
naloæbe. Prenos sredstev je pri ENZ neob-
davËen. Pri naloæbah v VS pa se pri prenosu 
obraËunajo tako vstopno - izstopni stroπki, 
kot tudi davek. Ob æe samo enem prenosu 
se izkaæe, da je vrednost izplaËila pri ENZ 
viπja za 11,7 odstotka, realni letni donos pa 
skoraj za odstotek. Slednje govori v prid 
ENZ, zlasti Ëe æeli vlagatelj tudi sam aktiv-
no sodelovati v naloæbeni politiki - nave-
deno pa je vsekakor realno priËakovati.
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KROVNI SKLADI
Novela uvaja fi nanËni produkt, ki je æe 

dolgo uveljavljen v dræavah EU in drugod 
in omogoËa veËjo prilagodljivost storitev 
upravljanja vzajemnih skladov. Krovni 
sklad je opredeljen kot vzajemni sklad, 
ki ga sestavljata dva ali veË podsklada v 
upravljanju iste druæbe za upravljanje.
Vsak podsklad istega krovnega sklada pa 
se od drugih podskladov le-tega razlikuje 
po eni ali veË posebnostih. 

Druæba za upravljanje naj bi pred-
vidoma tako lahko izdajala investicijske 
kupone razliËnih razredov istega vzajem-
nega sklada. Tako lahko ponudi isti 
vzajemni sklad z enotno naloæbeno poli-
tiko kupone razliËnih razredov, pravice 
imetnikov investicijskih kuponov razliËnih 
razredov pa se razlikujejo od drugih npr. 
glede na vstopne in izstopne stroπke ipd. 
Na ta naËin je isti vzajemni sklad lahko 
namenjen razliËnim ciljnim skupinam 
vlagateljev. Po drugi strani pa lahko druæba 
za upravljanje svoje, do sedaj loËene 
vzajemne sklade, “poveæe” znotraj novega 
okvira — krovnega sklada, ki vsebuje 
podsklade, ki se med seboj razlikujejo po 
naloæbeni politiki. S to moænostjo naj bi se 
vlagateljem predvsem olajπala in pocenila 
moænost prehajanja med podskladi z 
razliËnimi naloæbenimi politikami znotraj 
istega krovnega sklada. Poudaril bi, da je 
bistvena karakteristika te moænosti v tujih 
ureditvah zlasti njena davËna nevtralnost, 
kar pomeni, da so obiËajno tovrstni prehodi 
neobdavËeni oz. imajo bistveno ugodnejπi 
davËni tretma kot to velja za sklade, ki 
niso oblikovani v krovne sklade. Kolikor 
to vpraπanje ne bo tudi ustrezno reπeno 

v naπi davËni zakonodaji, bo to pomenilo 
tudi v bodoËe bistveno slabπi konkurenËni 
poloæaj naπih krovnih skladov nasproti 
krovnim skladom tujih upravljavcev, 
saj zgolj sama statusna ureditev tega 
vpraπanja v ZISDU-1B ni zadostna za polno 
uveljavitev krovnih skladov pri nas.

PREOBLIKOVANJA 
VZAJEMNIH SKLADOV
Zakon je doslej dovoljeval le dve obliki 

preoblikovanja investicijskega sklada: 
likvidacijo sklada in prenos upravljanja 
na drugo druæbo za upravljanje. 
Predlagana novela dodaja moænost 
pripojitve celotnega vzajemnega sklada 
drugemu vzajemnemu skladu. S tem se 
daje druæbam za upravljanje dodaten 
manevrski prostor pri oblikovanju Ëim bolj 
stroπkovno optimalne ponudbe in po drugi 
strani dosti veËje moænosti za prilagajanje 
trænim razmeram, saj imajo v dræavah 
Ëlanicah EU skladi povpreËno “æivljenjsko 

dobo” tudi 15-20 let, kar pomeni, da se v 
tem obdobju træne razmere njihovega 
poslovanja tudi bistveno spreminjajo. 

Vzajemni skladi se lahko pre obli-
ku jejo s prenosom celotnega pre mo-
æen ja vzajemnega sklada (prenosni 
vzajemni sklad) na drug æe obstojeË ali 
novoustanovljen vzajemni sklad (prev-
zemni vzajemni sklad). Po opravlje nem 
preoblikovanju prenosni vzajemni sklad 
preneha obstajati brez likvidacijskega 
postopka, vse njegovo premoæenje 
ter pravice in obveznosti pa preidejo 
na prevzemni vzajemni sklad. Pri pre-
oblikovanju so lahko kot prenosni in 
prevzemni vzajemni skladi udeleæeni le 
vzajemni skladi, ki jih upravlja ista druæba 
za upravljanje. Druæba za upravljanje, ki 
upravlja prenosni in prevzemni vzajemni 
sklad, stopi v svojem imenu in za raËun 
prevzemnega vzajemnega sklada v vsa 
pravna razmerja, v katerih je bila v svojem 

mag. Miloπ »as
»lan uprave Triglav DZU

PREDVIDENE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA 
O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUÆBAH ZA 
UPRAVLJANJE (ZISDU-1B)
Poslovanje druæb za upravljanje in vesticijskih skladov je med drugim podvræeno 
tudi spremembam pravnega okvira poslovanja, ki ureja njihovo delovanje. Tako je 
trenutno v postopku sprejemanja v Dræavnem zboru novela Zakona o investicijskih 
druæbah in druæbah za upravljanje, ki predvideva doloËene novosti v poslovanju druæb 
za upravljanje in vzajemnih skladov, ki jih le te upravljajo. Ker bo ta novela imela za 
posledice tudi novosti pri poslovanju Triglav DZU, je namen tega prispevka kratka 
predstavitev nekaterih njenih bistvenih novosti, ki jih predstavljajo predvsem uvedba 
krovnih skladov in moænost preoblikovanja vzajemnih skladov.

fo
to

 iS
to

ck
Ph

ot
o



13

imenu in za raËun prenosnega vzajemnega 
sklada. V enem postopku preoblikovanja 
vzajemnih skladov je lahko udeleæenih 
veË prenosnih vzajemnih skladov in samo 
en prevzemni vzajemni sklad. Predvideno 
je tudi, da se zaradi preoblikovanja lahko 
ustanovi nov prevzemni sklad le, Ëe je 
na strani prenosnih vzajemnih skladov 
udeleæenih veË vzajemnih skladov.

NA»ELA IN POGOJI 
PREOBLIKOVANJA
Preoblikovanje vzajemnih skladov se 

lahko izvede zgolj pod nekaterimi dokaj 
strogo postavljenimi pogoji in naËeli, 
ki imajo z izvedenim preoblikovanjem 
za namen zlasti prepreËiti, da se ne bi 
poloæaj vlagateljev v vzajemne sklade 
poslabπal glede na njihov status pred 
preoblikovanjem. Imetnik investicijskega 
kupona prenosnega vzajemnega skla da 
dobi po izvedenem postopku pre obliko-
vanja investicijske kupone prevzemnega 
vza jem nega sklada skladno z doloËenim 
menjalnim razmerjem. »ista vrednost 
sredstev prevzemnega vzajemnega sklada 
mora biti tako po opravljenem postopku 
preoblikovanja najmanj enaka kakor je bila 
vsota Ëist ih vrednosti sredstev prenosnega 
in prevzemnega vzajemnega sklada 
pred tem postopkom. Skupna vrednost 

vseh enot premoæenja prevzemnega vza-
jemnega sklada, katerih imetnik postane 
neka oseba po opravljenem postopku 
preoblikovanja, mora biti najmanj enaka 
skupni vrednosti vseh enot premoæenja 
prenosnega vzajemnega sklada, katerih 
imetnik je bila ista oseba pred tem 
postopkom. 

 Preoblikovanje vzajemnih skladov je 
tako dopustno le pod naslednjimi pogoji:

•  premoæenjski poloæaj imetnikov investi-
cijskih kuponov investicijskih skla dov, 
udeleæenih pri preoblikovanju, se po 
opravljenem postopku preoblikovanja 
ne sme poslabπati, naloæbeni cilji, naloæ-
bena politika in pravila upravljanja 
prevzemnega vza jemnega sklada se ne 
smejo bistveno razlikovati od naloæbenih 
ciljev, naloæ bene politike in pravil uprav-
ljanja prenos nega vzajemnega sklada,

•  zadnji javno objavljeni celotni stroπki 
poslovanja prevzemnega vzajem nega 
sklada ne smejo presegati celotnih 
stroπkov poslovanja  prenosnega vza-
jemnega sklada za veË kot 30 %, razen Ëe 
je posledica preoblikovanja ustanovitev 
novega vzajemnega sklada.

Z nadaljnjim razvojem poslovanja 
DZU-jev, njihovim zdruæevanjem in tek-
movanjem s tujimi velikimi “assetmana-
gement” druæbami ne dvomim, da se bo 
slej ko prej tudi pri nas pojavila potreba, 
da bodo v mnoæici novo ustanovljenih 
skladov, ki ne bodo dosegali æelenih 
kri terijev obse ga poslovanja, DZU-ji 
primorani razmiπljati tudi v smeri moæ-
nosti, kot jih je nakazala predvidena 
sprememba zakona in ki sledijo æe 
poznanim primerljivim pravnim uredit-
vam v drugih Ëlanicah EU.

* Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o investicijskih skladih in druæbah za upravljanje 
— prva obravnava -  je bil objavljen v PoroËevalcu DZ πt. 
37 z dne 15. 5. 2007.

                                         

lahko strnemo v nekaj kljuËnih toËk:

•  zdruæuje naloæbo, æivljenjsko in 
dodatno nezgodno zavarovanje za 
primer smrti;

•  fl eksibilnost (prenos sredstev v druge 
investicijske sklade, predujem …);

•  enkratna investicija v perspektivna 
svetovna podjetja, katerih delnice πe 
niso uvrπËene na borzo;

•  desetletno - dolgoroËno zavarovanje 
nudi davËne ugodnosti;

•  varnost naloæbe — v primeru 
sklenitve zavarovanja z jamstvom 
glavnice Deutsche Bank jamËi za 
izplaËilo izbranega jamstva glavnice 
ob doæivetju;

•  z relativno nizkimi sredstvi - od 
1.000 EUR naprej - vstopite na trg 
kapitala, ki je malim investitorjem 
teæje dostopen in

UGODNOST ZA ZAPOSLENE - 
skupinska oblika, ki omogoËa
sklenitev zavarovanj pod 
ugodnejπimi pogoji ter

UGODNOSTI ZA DOSEDANJE 
SKLENITELJE v obliki niæjih vstopnih 
stroπkov veljajo za zavarovalce, ki so 
v letu 2007 æe sklenili katero od oblik 
enkratnih naloæbenih zavarovanj 
Zavarovalnice Triglav. 

O podrobnostih povpraπajte svojega 
svetovalca!

PREDNOSTI ENKRATNEGA NALOÆBENGA ZAVAROVANJA SVETOVNE GAZELE
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TRIGLAV BALKAN — FINAN»NE PRILOÆNOSTI NA 
BALKANSKIH TRGIH

Letoπnje koledarsko leto je πe enkrat 
veË postreglo s pestrim in zanimivim 
dogajanjem po nam bliænjih borzah 
Balkana.

DomaËi, torej slovenski investitorji, 
so najveË pozornosti namenili trgom 
po bivπi Jugoslaviji. Ti so v zaËetku leta 
prinesli rekordne donose, kasneje pa se s 
svojo rastjo precej umirili in prinesli tudi 
kakπen boleË padec in izgubo. Ne moremo 
seveda niti mimo ostalih t.i. balkanskih 
trgov, torej Bolgarije, GrËije, Romunije in 
TurËije, ki so ravno tako do dneva pisanja 
naπega prispevka investitorje nagradili z 
lepimi donosi in bolj umirjeno rastjo trgov 
brez veËjih pretresov. ©e najbolj se je po 
donosu izkazala kar Ljubljanska borza, ki 
je tudi v svetovnem merilu dosegla prav 
neverjeten donos. Bloombergova lestvica 
svetovnih indeksov po donosu v letoπnjem 
letu nam tako razkrije, da je SBI20 uvrπËen 
na najniæjo stopniËko zmagovalnega odra. 
PoveËano zanimanje za borzo, pozitiven 
sentiment na trgu, prosta denarna 
sredstva, ki iπËejo nove investicijske 
moænosti ter aktualne zgodbe s podroËja 
lastniπke konsolidacije in predvidenega 
umika dræave iz podjetij so spodbudile rast 
teËajev na Ljubljanski borzi æe v zaËetku 
lanskega leta. Ko je vse kazalo na borzno 
umiritev, pa se je prava eksplozija borznih 
teËajev πele zaËela. VeËina glavnih naloæb 
na Ljubljanski borzi je tako v letoπnjem 
letu prinesla lepe donose, πe najbolje pa 
so jo odnesli tisti, ki so svoje investicije 

preprosto ”zaklenili“ in se niso preveË 
obremenjevali z dnevnimi nihaji na borzi. 
RazliËna medijska poroËila v dnevnem 
Ëasopisju in na televiziji so investitorje 
veËkrat svarila pred pregretimi teËaji 
na borzi in visokimi vrednotenji delnic 
kotirajoËih podjetij, kot vedno pa je borza 
najbolje pokazala, katera je tista cena, 
po kateri so kupci pripravljeni kupovati 
delnice. Tako so teËaji v Ljubljani navkljub 
vsem medijskim opozorilom pridobivali na 
vrednosti, veËjih nihajev pa razen redkih 
izjem investitorji zaenkrat niso obËutili. 
Glede na vse aktualne novice, povezane z 
razliËnimi podjetji iz borzne kotacije, tako 
lahko priËakujemo πe zanimivo dogajanje 
do konca leta. Predvidena prodaja dela 
dræavnega deleæa Telekoma Slovenije, 
razplet strateπkega povezovanja Petrola 
s strateπkim partnerjem in poveËevanje 
lastniπkega deleæa Istrabenza ter 
πpekulacije okoli Luke Koper in Intereurope 
so le nekatere izmed lastniπkih zgodb, ki bi 
lahko krojile usodo borznega leta 2007.

Povsem drugaËe, torej ne vedno 
samo navzgor, so se borzni teËaji gibali 
v Bosni in Hercegovini ter Srbiji, kjer so 
cene delnic po moËni rasti na zaËetku 
leta doæivele obËutne padce, ki jih lahko 
pripiπemo pregretemu trgu in borzni 
evforiji. Na takπnem trgu so na svoj raËun 
priπli predvsem izkuπeni borzni vlagatelji 
s treznimi glavami in ne prevelikim 
pohlepom, potrebno pa je bilo imeti seveda 
tudi kanËek sreËe. Banjaluπki indeksi so 

tako sredi aprila beleæili rekordne vrednos-
ti, indeks delnic iz elektrogospodarstva 
ERS10 je tako od zaËetka leta do 16. 
aprila pridobil neverjetnih 75,5 odstotka 
vrednosti, od takrat dalje pa izgubil 
velik del æe ustvarjenega donosa. Ravno 
tako 16. aprila je svojo najviπjo vrednost 
beleæil tudi sarajevski SASX, ki je do 
takrat prinesel πe bolj neverjetnih 109,2 
odstotkov donosa, nekoliko ”slabπe“ pa 
se je odrezal sarajevski indeks IF-ov BIFX 
z 91,2 odstotki. Kasneje se je donos zniæal, 
kljub temu pa so lahko tisti, ki so svoja 
sredstva plasirali v Sarajevo, πe vedno 
lahko zelo zadovoljni s svojim donosom v 
letoπnjem letu. Borza v Zagrebu je doæivela 
zdruæitev s tisto v Varaædinu, veliko bolj pa 
so vlagatelje zanimali donosi. Po prodaji 
Plive v lanskem letu so mnogi v Zagrebu 
priËakovali veliko bolj umirjeno leto ter bili 
pri svojih napovedih precej zadræani, kar 
pa se je izkazalo za precej napaËno oceno. 
Indeks CROBEX je tako brez pomembnejπih 
dogodkov in s prevzemom πe enkrat 
veË nagradil investitorje na hrvaπkem 
kapitalskem trgu in presegel tudi najbolj 
optimistiËne napovedi, saj je do zaËetka 
avgusta prinesel kar 57-odstoten donos. V 
Zagrebu bo do konca leta tako πe zanimivo 
spremljati objave poslovnih rezultatov, 
predvidene nove javne ponudbe delnic in 
budno spremljati priliv denarja v domaËe 
vzajemne sklade, kar bi lahko imelo velik 
vpliv na zakljuËek borznega leta.

Jernej KozlevËar 
Upravljavec investicijskih 

skladov, Triglav, druæba za 
upravljanje, d. o. o.

Balkanski kapitalski trgi so v zadnjem Ëasu prava modna muha. Veliko zanimanje 
lokalnih in tudi tujih investitorjev je v preteklosti vplivalo na poveËano povpraπevanje, 
kar se je odrazilo tudi na gibanju cen pomembnejπih delnic in borznih indeksov. 
Po donosih je bila prva polovica letoπnjega leta v veËini primerov izjemna, πe kako 
zanimivo pa bo spremljati tudi zakljuËek borznega leta. 
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Æe samo ime pove, da gre za zavaro-
vanje v primeru najhujπega, torej v 
primeru smrti zavarovane osebe. V tem 
primeru zavarovalnica upraviËencu izplaËa 
zavarovalno vsoto za primer smrti. 

Prenovljeno æivljenjsko zavarovanje 
(ÆZ) za primer smrti Zavarovalnice Triglav 
zdruæuje nekaj pomembnih novosti:

•  doloËa letno udeleæbo zavarovalca v 
pozitivnem zavarovalno tehniËnem 
rezultatu riziËnih ÆZ, ki se odrazi v 
popustu pri zavarovalni premiji,

•  zavarovanje je moæno skleniti z obroËnim 
plaËevanjem ali s plaËilom premije v 
enkratnem znesku,

•  osnovnemu riziËnemu ÆZ je moæno 
prikljuËiti dodatno nezgodno zavaro-
vanje in dodatno zavarovanje za kritiËne 
bolezni s konstantno zavarovalno vsoto.

Prenovljeno zavarovanje torej omo-
goËa pokritje tveganj, ki so v sodobnem 
svetu vedno pogostejπa in izrazitejπa. 
Tako si lahko æe z relativno nizko meseËno 
premijo zagotovimo visoko zavarovalno 
kritje.

Zaradi narave njihovega dela je to 
zavarovanje πe posebej primerno za 
menedæerje in podjetnike. Sklenitev 
nave dene oblike zavarovanja pa seveda 
svetujemo tako podjetjem kot tudi 
posameznikom. 

POSLOVNO ZAVAROVANJE
Podjetja si z izplaËilom iz zavarovanja 

v primeru smrti kljuËnega kadra lahko 
zagotovijo fi nanËna sredstva za njegovo 
laæjo nadomestitev, ali pa na ta naËin 
zagotovijo sredstva svojcem v obliki 
en kratnega izplaËila, πtipendije, ... To 
zavarovanje torej lahko predstavlja enega 
od elementov bonitetnega modela, ki ga 
podjetje lahko nudi svojim zaposlenim 
in si na ta naËin poveËuje moænost zapos-
lovanja in zadræanja kvalitetnih kadrov.

Sklenitev æivljenjskega zavarovanja 
s strani podjetja za svoje zaposlene je 
smiselna tudi z davËnega vidika. Premija, 
ki jo podjetje plaËuje za zavarovanje svojih 
zaposlenih, namreË πteje med davËno 
priznane odhodke. 

V primeru, Ëa je upraviËenec fi ziËna 
oseba, se zaposlenemu, ki je zavarovan z 
zavarovalno polico riziËnega æivljenjskega 
zavarovanja, obraËuna boniteta. Zavaro-
valna vsota za primer smrti pa ni 
obdavËena z dohodnino.

OSEBNO ZAVAROVANJE
Interes posameznika za sklenitev 

æivljenjskega zavarovanja za primer smrti 
je v tem, da svojim najdraæjim zagotovi 
fi nanËno varnost v primeru najhujπega. 
IzplaËilo iz zavarovanja je namreË lahko 
vir za pokritje stroπkov, ki nastanejo ob 
smrti zavarovane osebe, za nadomestitev 
izpada dohodka, kot pomoË druæini, 
da lahko ohrani obstojeËi æivljenjski 
standard, za odplaËevanje kreditov, za 
pokrivanje stroπkov v zvezi z vzdr æe vanjem 
nepremiËnine, okolice, varstva otrok,  
za kvalitetno πolanje otrok, za dodatno 
pokojnino partnerju, ...

Nenazadnje pa je pomembno tudi 
to, da zavarovalna vsota, ki se izplaËa 
upraviËencem, torej svojcem preminulega, 
ni obdavËena z dohodnino.

NOVOSTI V PONUDBI
ZAVAROVALNICE TRIGLAV

PRENOVLJENO ÆIVLJENJSKO ZAVAROVANJE ZA 
PRIMER SMRTI

Ponudba æivljenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav je zelo raznolika. Sestavni del 
te ponudbe je tudi tako imenovano riziËno æivljenjsko zavarovanje, to je æivljenjsko 
zavarovanje za primer smrti. Pred kratkim smo navedeno zavarovanje celovito prenovili 
in mu s tem dodali novo kvaliteto. VeË o prenovi v nadaljevanju.

ZAKAJ SKLENITI ENKRATNO NALOÆBENO 
ZAVAROVANJE SVETOVNE GAZELE
Kot smo æe v uvodu zapisali, enkratna naloæbena æivljenjska zavarovanja niso 

enkratna le po svojem nazivu, temveË so enkratna predvsem zaradi svojih lastnosti, 
posebnosti in prednosti, ki jih prinaπajo na fi nanËni trg.

©e enkrat povzemamo za vas vse razloge, zakaj skleniti enkratno naloæbeno 
æivljenjsko zavarovanje SVETOVNE GAZELE:

ker si ga priredite po vaπi meri; izbirate lahko razliËne viπine zajamËenega izplaËila 
in s tem naloæbenega tveganja, po letu dni lahko sklad veËkrat zamenjate z drugim iz 
ponudbe zavarovalnice, pri Ëemer se viπina garancije ustrezno spremeni;
ker je naloæba fl eksibilna; viπina enkratne premije je poljubna - od 1.000 EUR naprej 
- in to brez zdravniπkega pregleda, sami izbirate viπino zajamËene zavarovalne 
vsote ob doæivetju, vloæena sredstva lahko prenesete na druge sklade iz ponudbe 
zavarovalnice, lahko se odloËite za izplaËilo v enkratnem znesku ali v obliki meseËne 
rente, lahko zahtevate predplaËilo sredstev iz zavarovanja, ...
ker je naloæba transparentna; vrednost enote premoæenja izbranega sklada je 
dnevno objavljena na spletnih straneh www.triglav.si;
ker je hkrati naloæba in zavarovanje; z enkratnim naloæbenim æivljenjskim 
zavarovanjem ste zavarovani za primer smrti ter πe dodatno za primer nezgodne 
smrti. Vsoti se v primeru nezgode seπtejeta in izplaËata upraviËencu, ki ga sami 
doloËite;
ker prinaπa davËne prednosti pri plaËilu premije, pri prenosu v drug sklad, ob 
izplaËilu zavarovalne vsote ob zavarovalnem primeru.
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PRODAJNA MREÆA
ZAVAROVALNICE
TRIGLAV
Zavarovalnica Triglav je na podroËju 

æivljenjskih zavarovanj vodilna na sloven-
skem zavarovalnem trgu s skoraj 50-% 
trænim deleæem. Skrbno razvita poslovna 
mreæa zagotavlja, da so zavarovalniπke 
storitve vedno in povsod dostopne vam 
zavarovancem ter hkrati omogoËa spro-
tno zaznavanje sprememb vaπih potreb 
in æelja. Tako lahko v zavarovalnici hi-
tro in kvalitetno prilagajamo ponudbo 
æivljenjskih zavarovanj.

Prodajno osebje celotne prodajne 
mreæe Zavarovalnice Triglav opravlja 
πtevilne funkcije, kot so informiranje 
strank, træenjsko komuniciranje, brez-
plaËno svetovanje, pomoË pri reπevanju 
πkodnih dogodkov, … Dolgoletne izkuπnje 
pri prodaji æivljenjskih zavarovanj, kon-
stantno izobraæevanje in poznavanje 
ter spremljanje tekoËih dogodkov na fi -
nanËnem trgu so odlike, ki naπo prodajno 
mreæo razlikujejo od ostalih. Za kvalite-
tno in ustrezno izbiro strankinim æeljam 
in potrebam primernega zavarovalnega 
produkta je pomembno, da se naπi zava-
rovalni zastopniki in svetovalci nenehno 
izobraæujejo in πirijo svoja znanja.

V Zavarovalnici Triglav se pri træenju 
æivljenjskih zavarovanj posluæujemo oseb-
ne prodaje, direktnega marketinga in 
sklepanja zavarovanj preko svetovnega 
spleta.

NajveËja prodajna pot Zavarovalnice 
Triglav je univerzalna zastopniπka mreæa. 
Obsega veË kot 700 univerzalnih zastopni-
kov in zastopnikov za osebna zavarovanja, 
ki so organizirani v dvanajstih obmoËnih 
enotah in 126 predstavniπtvih po vsej Slo-
veniji. Posamezni zavarovalni zastopnik 
pokriva geografsko zaokroæeno obmoËje, 
na katerem træi zavarovalne produkte, 
svetuje strankam in pomaga pri reπevanju 
πkodnih dogodkov.

Zavarovalni zastopniki za osebna za-
varovanja so redno zaposleni zavarovalni 
zastopniki, ki se ukvarjajo izkljuËno s pro-
dajo osebnih zavarovanj. Vse njihove ak-
tivnosti so tako usmerjene v kvalitetno in 
vaπim potrebam prilagojeno izbiro ustrez-
nega zavarovalnega produkta.

V Zavarovalnici Triglav poleg univer-
zalnih in specialnih zavarovalnih zasto-
pnikov træijo æivljenjska zavarovanja tudi 
zavarovalni komercialisti. Zavarovalni 
komercialisti træijo æivljenjska zavarova-
nja predvsem pravnim osebam. Zaradi 
spremenjene davËne zakonodaje je skle-
nitev osebnih zavarovanj s strani prav-
nih oseb postala zelo zanimiva. Podjetja 
povpraπujejo predvsem po managerskem 
æivljenjskem zavarovanju, razliËnih obli-
kah naloæbenih æivljenjskih zavarovanj in 
prenovljenem riziËnem æivljenjskem zava-
rovanju.

Direktno poπto, kot obliko træenja 
osebnih zavarovanj, smo v Zavarovalnici 
Triglav priËeli intenzivneje uporabljati v 
letu 2005. Direktna poπta je eden izmed 
naËinov trænega komuniciranja in hkrati 
prodajna metoda, preko katere vas, ob-
stojeËe stranke, seznanjamo z novostmi 
in vam nudimo enostavno sklenitev novih 
zavarovanj ali pa nadgradnjo obstojeËih. 
Zaradi njene enostavnosti ste jo zelo do-
bro sprejeli.

Æivljenjsko zavarovanje lahko sklene-
te tudi preko svetovnega spleta, in sicer 
tako, da na naπi spletni strani www.triglav.
si/skleni izpolnite ponudbo za æivljenjsko 
zavarovanje. Tam se lahko seznanite z ak-
tualno ponudbo, pregledate zavarovalne 
pogoje, si pripravite informativne izraËu-
ne zavarovalnih vsot oz. premij ali dobite 
pojasnila na vpraπanja, ki se vam zastavijo 
v zvezi s posameznimi zavarovanji - piπite 
nam na info-osebna@triglav.si. Sklenite-
lji naloæbenih æiv l jenjskih zavarovanj pa 
lahko tudi 24 ur na dan, 7 dni v tednu ”on-
line“ spremljate stanje sredstev na vaπih 
naloæbenih raËunih.

Osebna zavarovanja se træijo tudi prek 
veË kot 200 fi nanËnih svetovalcev, ki so 
zaposleni v 40 pooblaπËenih druæbah za 
zavarovalno zastopanje in zavarovalno 
posredovanje. Med agencijami so najveËje 
TRI-PRO, d.o.o., Triglavko, d.o.o., Finmart, 
d.o.o. in Finpro C, d.o.o.

Sodelovanje z bankami pri træenju 
æivljenjskih zavarovanj se je v svetu po-
kazalo kot izredno uspeπno in zelo dobro 
sprejeto pri strankah. Podobne izkuπnje 
pa imamo tudi v Sloveniji. Zavarovalnica 
Triglav pri træenju æivljenjskih zavarovanj 
sodeluje tudi z dvema slovenskima ban-
kama, in sicer z AbankoVipa, d.d., ter Pro-
banko, d.d. Omenjeno sodelovanje vam 
omogoËa kvalitetno in pestro izbiro veËine 
fi nanËnih storitev na enem mestu.

Zavarovalne storitve Zavarovalnice 
Triglav so vam preko njenih predstavniπtev 
dostopne v vseh veËjih slovenskih krajih. 
Preko zavarovalnih zastopnikov in sveto-
valcev pa smo na voljo v vsakem sloven-
skem domu in povsod, kjer nas potrebujete 
za nasvet in pomoË. Z razvojem sodobnih 
prodajnih poti, kot sta internet in direktna 
poπta, pa so naπe storitve dostopne tudi 
doma iz naslonjaËa.

Naπim strankam pa ni na voljo le naπa 
prodajna mreæa. Na voljo smo vam tudi, ko 
æelite le pridobiti posamezne informacije, 
se pozanimati o vaπem zavarovanju, prija-
viti πkodni primer, potrebujete avtomobil-
sko ali hiπno asistenco, æelite naroËiti za-
stopnika na dom, … Za vse to in πe veË smo 
vam na voljo v Enoti za odnose s stranka-
mi, ki vam je dostopna na brezplaËni mo-
dri telefonski πtevilki 080 555 555.
PokliËite nas, tu smo za vas!

Igor Zupan
Direktor prodaje 

osebnih zavarovanj
Zavarovalnica 

Triglav, d.d. 

KAKO DO USTREZNEGA ZAVAROVANJA

5. skrivnost
Tokrat je drugaËe

In ko vas bodo 
prepriËevali, da je tokrat 

drugaËe? ZaËnimo na 
koncu in bodimo za 

spremembo redkobesedni: 
nikoli ni drugaËe!

Povzeto po mag. Samu 
Javorniku, Ëlanu uprave 
Triglav dzu: 5 skrivnosti 

fi nanËnega uspeha.

©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+
tisk: SET d.o.o.
brezplaËen izvod, oktober 2007

Po besedah naπih zavarovalcev  je razπirjena mreæa svetovalcev, zastopnikov in ostalih 
prodajnih mest  velika prednost Zavarovalnice Triglav. Za nasvet lahko pokliËejo veË kot 
700 usposobljenih zastopnikov, obiπËejo veË kot 100 prodajnih mest, pokliËejo eno od 
brezplaËnih telefonskih πtevilk ali za nasvet in pomoË piπejo na naπ elektronski naslov.


