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POVZETEK 

Temeljni cilj, ki smo mu sledili pri izdelavi zaklju�ne projektne naloge, je prikaz vse bolj 

uspešnega sodelovanja oz. povezovanja dveh finan�nih ustanov, ki sta ustvarili novo smer, 

imenovano ban�no zavarovalništvo. V zaklju�ni projektni nalogi smo tako zgodbo o ban�nem 

zavarovalništvu predstavili najprej skozi teoreti�ni del, kjer smo preu�ili sinergije med 

ustanovami ter razloge in možne oblike povezav bank in zavarovalnic. Predstavitev 

obravnavane banke ter postopkov in zahtev za uvedbo ban�nega zavarovalništva nas je v 

nadaljevanju pripeljala do klju�nega dela, in sicer do primerjave ponudbe zavarovalnih 

produktov v slovenskih bankah. Analiza nam je razkrila prisotnost zavarovalnih produktov v 

bankah, ki skozi razne lastniške povezave z zavarovalnicami oz. drugimi oblikami vstopajo na 

trg. 

Klju�ne besede: banke, zavarovalnice, ban�no zavarovalništvo, prodajne poti, trženje, 

zavarovalni produkti. 

SUMMARY 

The basic objective, which we followed in the manufacture of the thesis is to show the 

increasingly successful cooperation or integration of the two financial institutions, which have 

created a new course called bancassurance. In this thesis we have also the story of banking 

insurance introduced first through the theoretical part, where we explore the synergies 

between the institutions and the reasons and possible related banks and insurance companies. 

The presentation dealt with the Bank and the procedures and requirements for the introduction 

of bancassurance us below led to a key component, namely the comparison of offers 

insurance products among Slovenian banks. The analysis revealed the presence of our 

insurance products in banks through various ownership links with insurance or other forms of 

entering the market. 

Keywords: banks, insurance, bancassurance, sales channels, marketing, insurance products

UDK: 336.71:368.021(043.2) 
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1. UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoreti�nih izhodiš�

Ban�no zavarovalništvo je vsaj za ve�ino ljudi precej nov pojem, ki pa se v praksi pojavlja že 

kar nekaj �asa.  

S pojmom ban�no zavarovalništvo tako ozna�ujemo povezavo med bankami in 

zavarovalnicami. Sama povezava med navedenima ustanovama je na trgu prisotna že dalj 

�asa, saj so nekateri ban�ni produkti že v preteklosti pogojevali povezavo z zavarovalnimi 

produkti. Tu predvsem mislimo na zavarovanje posojil, saj je banka lahko komitentu odobrila 

posojilo ob pla�ilu dodatne premije za zavarovanje. To zavarovanje je krilo riziko nepla�ila 

posojila s strani komitenta, banka je nato lahko to terjatev odstopila zavarovalnici, ki je banki 

obveznost poravnala, do komitenta pa vzpostavila terjatev in v kon�ni fazi lahko tudi 

izterjavo. Ti produkti so v uporabi še danes. Ker je bila v takšnih primerih zavarovana le 

finan�na obveznost, so zavarovalnice prilagodile tudi ostale oblike zavarovanj, predvsem na 

podro�ju zavarovanja oseb, vse bolj pa tudi na podro�ju premoženja. Tako so banke v svojo 

ponudbo lahko vklju�ile tudi razli�ne oblike življenjskih zavarovanj, ki so jih lahko 

posredovale preko svojih prodajnih poti. Da pa so banke lahko opravljale posredniške 

storitve, so morale pridobiti ustrezna dovoljenja Banke Slovenije. Poleg tega so morali 

delavci, ki so te produkte posredovali strankam, opraviti ustrezna izobraževanja na 

Slovenskem zavarovalnem združenju, po uspešnem zaklju�ku pa so pri Agenciji za 

zavarovalni nadzor lahko zaprosili za izdajo licence za posredovanje zavarovalnih produktov. 

1.2 Namen in cilji zaklju�ne projektne naloge 

Namen zaklju�ne projektne naloge je opis in predstavitev ban�nega zavarovalništva. V 

samem delu se bomo najprej posvetili sinergijam med podjetji, ki v praksi predstavljajo 

konkuren�nejši nastop na trgu. Poskušali bomo pojasniti razlog sinergije, ki se izraža skozi 

pojem ban�no zavarovalništvo. Preu�ili bomo tudi razloge in motive povezav bank in 

zavarovalnic. Obravnavali bomo tudi postopek pridobitve dovoljenja za posredovanje 

zavarovalnih produktov, ki ga mora opraviti vsaka banka, ki želi posredovati zavarovalne 

produkte. 

Cilj zaklju�ne projektne naloge je prikaz sodelovanja med bankami in zavarovalnicami ter 

pomembnost takšnega sodelovanja za vse udeležene stranke. Z izdelavo primerjalne analize, 

kjer bomo primerjali ponudbo zavarovalnih produktov v vseh slovenskih bankah, bomo 

prikazali dejansko stanje na trgu. 
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Cilj, ki ga bomo poskušali prikazati, bo torej usmerjen na pomembnost povezav teh dveh 

finan�nih ustanov ter zadovoljstvo vseh udeleženih strank, ki v tem procesu prejmejo vsaka 

svojo korist. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev zaklju�ne projektne naloge 

Pri izdelavi zaklju�ne projektne naloge bomo uporabili strokovne knjige, �lanke v 

znanstvenih in strokovnih revijah, interna ban�na gradiva, splošne pogoje zavarovanj ter 

literaturo, ki je dostopna na svetovnem spletu. 

Pri pisanju zaklju�ne projektne naloge bomo uporabili naslednje metode dela: 

− induktivno-deduktivna metoda, ki bo uporabljena za pojasnjevanje ugotovljenih spoznanj; 

− opisno analiziranje bo uporabljeno pri opisu postopka pridobitve dovoljenja za opravljanje 

zavarovalnega posredovanja; 

− primerjalna analiza bo uporabljena pri primerjavi ponudbe zavarovalnih produktov v 

razli�nih bankah. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da bosta prakti�no poznavanje obravnavane teme ter souporaba strokovne 

literature zadoš�ala za predstavitev opisanega problema. 

Literaturo, ki jo bomo uporabili, bomo pridobili v splošni knjižnici, internih aktih ter na 

raznih spletnih straneh. 

Zaradi spreminjajo�ih se dogajanj na finan�nih trgih, ki zadevajo predvsem ban�no in 

zavarovalno podro�je, predpostavljamo, da se dejavniki opisane problematike lahko precej 

spremenijo. 
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2. SINERGIJE MED USTANOVAMI 

2.1 Splošni sinergijski trendi 

Podjetja lahko s svojimi storitvami na trg vstopajo na ve� na�inov. Tista, ki imajo že ustaljene 

na�ine, kateri so se izkazali za uspešne, lahko svoje storitve ponujajo samostojno. Seveda so 

tu potrebne tudi razne marketinške aktivnosti, ki pa so v primerjavi s podjetji, ki šele prvi�

vstopajo na trg majhne. 

Na trgu se tako pojavijo razli�na podjetja od že uveljavljenih do novonastalih, ki pa se lahko 

ukvarjajo s podobnimi storitvami. Torej so si konkurenti, ki tekmujejo, kdo bo zavzel ve�ji 

del trga. Kot ugotavlja Dubrovski (2009), se tradicionalno rivalstvo med konkurenti vse bolj 

umika, saj nastajajo nove povezave, ki temeljijo na sodelovanju med konkurenti in iskanju 

skupnih koristi. 

Ker samostojna pot ni vedno klju� do uspeha, se veliko podjetij poslužuje raznih poslovnih 

zvez in partnerstev. Tem povezavam lahko re�emo tudi strateška partnerstva. Pomen takšnih 

povezav je skupen nastop na trgu, ne pa kakršnakoli oblika bodisi kapitalskega oz. lastniškega 

povezovanja. Takšna podjetja so praviloma mo�nejša, saj se s svojimi ponudbami 

dopolnjujejo. Tako ustvarijo mo�nega konkurenta, ki bolj suvereno nastopa na trgu ter 

kupcem ponuja ve� storitev na enem mestu. 

Dubrovski meni, da so vzroki oz. razlogi za nastanek strateških  partnerstev v intenzivirani 

mednarodni konkurenci, napredku ter u�inkih globalizacije. Namen strateških partnerstev je 

po njegovem mnenju ohranjanje in pove�evanje skupne globalne konkuren�nosti, ki 

podjetjem, ki delujejo povezano, omogo�a obstoj na trgu ter pospešen razvoj. V nadaljevanju 

meni: »Splošni cilj (osnovni motiv) pa je na osnovi povezanega, kombiniranega in 

prilagojenega poglobljenega sodelovanja doseganje sinergije, torej dodatnega u�inka, ki ga 

posami�no podjetje samo zase ne bi moglo dose�i« (Dubrovski 2009). 

2.2 Pojem ban�nega zavarovalništva 

Ban�no zavarovalništvo predstavlja finan�no storitev, ki je v svetu poznana že dalj �asa, pri 

nas pa je razmeroma nova. Gre za storitev posredovanja zavarovalnih produktov preko 

ban�nih prodajnih kanalov. Banke in zavarovalnice tako lahko skupaj oblikujejo produkte, ki 

bi bili primerni za prodajo oz. banka lahko posreduje že uveljavljene zavarovalne produkte. 

Kot navaja Kramar (2004), uvedba ban�nega zavarovalništva bankam, ki so pripravljene 

svojim strankam ponuditi tudi te produkte, lahko predstavlja možnost dodatnih prihodkov. 

Tak model prodaje prinaša prednosti, ki so vidne tako z vidika finan�ne organizacije kot tudi 

vidika stranke. Pri ban�nem zavarovalništvu lahko govorimo o WIN-WIN-WIN kombinaciji, 
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saj imajo koristi pri takšnih poslih vsi udeleženci. Banke za posredovanje prejmejo ustrezno 

provizijo, zavarovalnice si pove�ajo znesek pobrane zavarovalne premije, stranka pa na enem 

mestu prejme primerno zavarovanje po ugodni ceni, ki ji predstavlja dolo�eno varnost v 

življenju. 

Ban�no zavarovalništvo oz. bancassurance je torej storitev, ki strankam ponuja celovito 

ban�no in zavarovalniško ponudbo na enem mestu. 

Kako je ban�no zavarovalništvo razvito v Sloveniji, pa bomo obravnavali v naslednjih 

poglavjih, kjer bomo izvedli primerjavo ponudbe med slovenskimi bankami. 

2.3 Splošno o bankah in njihovi pravni ureditvi 

Banke, kot jih poznamo danes, so se pri�ele razvijati pri nas sorazmerno pozno. Kot pravita 

avtorja, se je slovensko ban�ništvo v obliki delniških družb pri�elo intenzivno razvijati od 

preloma v dvajseto stoletje dalje (Lazarevi� in Prin�i� 2000, 30). 

Glogovšek  (2007, 561) banko izpostavlja kot finan�ni kompleks. Objekt ban�ne storitve je 

namre� denar, v ban�nih bilancah prevladujejo finan�ne investicije ter v njenem ra�unu 

dobi�ka oz. izgube prevladujejo obrestne pozicije. Avtor tako pride do zaklju�ka, da je za 

banko zna�ilno finan�no podro�je, ostala podro�ja pa predstavljajo predvsem pomožne 

funkcije. 

Dolenc in Stubelj (2011, 11−12) ugotavljata, da je finan�ni sistem pomemben del 

gospodarstva, saj omogo�a poslovnim subjektom, posameznikom in državi sodobno 

poslovanje. Osnovna funkcija finan�nega sistema je prenos finan�nih sredstev od subjektov, 

ki imajo presežek sredstev k subjektom, ki sredstva potrebujejo oz. imajo primanjkljaj, še 

ugotavljata. 

Prenos sredstev lahko poteka posredno, preko finan�nih posrednikov ali neposredno na 

finan�nih trgih. Najpomembnejši finan�ni posredniki so banke, ki opravljajo funkcijo 

transformacije sredstev.  

Kot je navedeno v ZBan-1 (Zakon o ban�ništvu), so banke pravne osebe, ki se ukvarjajo z 

ban�nimi storitvami. Za opravljanje teh storitev morajo pridobiti ustrezno dovoljenje 

pristojnega nadzornega organa, torej Banke Slovenije. 

Po pravnoorganizacijski obliki mora biti banka organizirana kot delniška družba ali evropska 

delniška družba. Za njih se uporabljajo dolo�be Zakona o gospodarskih družbah - ZGD–1, ki 

veljajo tudi za vse delniške družbe, razen �e ni z Zakonom o ban�ništvu dolo�eno druga�e. 

Banka lahko izbere dvotirni sistem upravljanja banke z upravo in nadzornim svetom ali 

enotirni sistem upravljanja banke z upravnim odborom. 
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Višina osnovnega kapitala banke ne sme biti nižja od 5 mio evrov. Delnice morajo biti 

izklju�no imenske, izdane pa morajo biti v nematerializirani obliki. Osebe, ki bi želele prese�i 

zakonsko omejene razpone deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu banke, morajo za to 

predhodno pridobiti dovoljenje Banke Slovenije. 

Banke so nenehno izpostavljene raznim tveganjem, ki so povezana s poslovanjem banke, zato 

morajo dolo�iti tudi na�rt ukrepov upravljanja s tveganji, ki obsega: 

− notranje postopke za upravljanje s tveganji,  

− ukrepe za upravljanje s tveganji in notranje postopke za izvajanje teh ukrepov, 

− notranje postopke za spremljanje izvajanja ukrepov za upravljanje s tveganji.  

Zakon o ban�ništvu jasno opredeljuje tudi dejavnosti oz. storitve, s katerimi se lahko ukvarja 

banka: 

1. ban�ne storitve – sem štejemo sprejemanje depozitov od javnosti ter dajanje kreditov za 

svoj ra�un, 

2. vzajemno priznane in dodatne finan�ne storitve, kamor štejemo: 

− sprejemanje depozitov,  

− dajanje kreditov, ki vklju�uje tudi potrošniške ter hipotekarne kredite,  

− odkupe terjatev z regresom ali brez njega,  

− financiranje komercialnih poslov;  

− finan�ni zakup (leasing), 

− pla�ilne storitve ter storitve izdajanja elektronskega denarja, 

− izdajanje in upravljanje drugih pla�ilnih instrumentov (potovalnih �ekov, ban�nih menic), 

− izdajanje garancij in drugih jamstev, 

− oddajanje sefov idr. 

3. pomožne storitve, kamor štejemo upravljanje z nepremi�ninami, upravljanje ali vodenje 

sistema za obdelavo podatkov ali opravljanje podobnih poslov, ki se izvajajo kot podpora 

opravljanju storitev, 

4. dodatne finan�ne storitve, kjer bi izpostavili posredovanje pri prodaji zavarovalnih 

produktov po zakonu, ki ureja zavarovalništvo,  upravljanje pokojninskih skladov, 

kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih idr. 

5. druge finan�ne storitve, kot so opravljanje zavarovalnih ali pozavarovalnih poslov po 

zakonu, ki ureja zavarovalništvo, storitve pokojninskih družb po zakonu, ki ureja 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovalno zastopništvo ali posredništvo po 

zakonu, ki ureja zavarovalništvo in upravljanje investicijskih skladov po zakonu, ki ureja 

investicijske sklade (Ur. l. RS, št. 131/06). 

2.4 Splošno o zavarovalnicah in njihovi pravni ureditvi

Tako kot banke so tudi zavarovalnice finan�ni posredniki, ki pa imajo v finan�nem sistemu 

druga�no vlogo od bank, ugotavljata Dolenc in Stubelj (2011, 13). Njihova funkcija je 
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predvsem zavarovanje, prenos finan�nih sredstev k bankam je zgolj posredni u�inek 

poslovanja zavarovalnice. Zavarovalnice zavarovalne premije namre� zbirajo od 

zavarovancev v manjših zneskih, ki pa na koncu predstavljajo velik agregatni obseg še 

ugotavljata avtorja.  

Kot navaja Zakon o zavarovalništvu (ZZavar), je zavarovalnica pravna oseba, ki se ukvarja z 

zavarovalnimi posli. Za opravljanje dejavnosti mora najprej pridobiti dovoljenje Agencije za 

zavarovalni nadzor. 

Po pravnoorganizacijski obliki mora biti zavarovalnica organizirana le kot delniška družba, 

evropska delniška družba ali kot družba za vzajemno zavarovanje. 

Najnižji znesek ustanovnega kapitala je enak zajam�enemu kapitalu zavarovalnice in ne sme 

biti manjši od 3 mio evrov.  

Zavarovalnica lahko izbere dvotirni sistem upravljanja zavarovalnice z upravo in nadzornim 

svetom ali enotirni sistem upravljanja zavarovalnice z upravnim odborom. 

Skladno z Zakonom o zavarovalništvu sme zavarovalnica opravljati le zavarovalne posle. 

Zavarovalnica lahko opravlja zavarovalne posle le v eni od naslednjih zavarovalnih skupin: 

− življenjska zavarovanja (tudi nezgodno in zdravstveno zavarovanje), 

− premoženjska zavarovanja. 

Poleg zgoraj navedenih dveh skupin pa zavarovalnica skladno z zakonom opravlja tudi 

nekatere druge zavarovalne posle: 

− prodaja oz. posredovanje pri prodaji predmetov, ki ob škodnem dogodku postanejo last 

zavarovalnice, 

− posredovanje pri sklepanju ban�nih storitev in drugih kreditnih poslov po zakonu, ki ureja 

ban�ništvo, 

− posredovanja pri storitvah v zvezi z vrednostnimi papirji po zakonu, ki ureja trg 

vrednostnih papirjev, 

− posredovanja pri izdajanju in upravljanju drugih pla�ilnih instrumentov (npr. pla�ilne in 

kreditne kartice, potovalni �eki, ban�ne menice), 

− posredovanje pri nakupu investicijskih kuponov, idr. (Ur. l. RS, št. 13/2000). 

2.5 Razlogi in motivi povezav bank in zavarovalnic 

Uvedba možnosti trženja zavarovalniških produktov preko ban�nih prodajnih kanalov je 

pripeljala do nove veje finan�nih storitev poimenovane ban�no zavarovalništvo. Razlogov za 

uvedbo ban�nega zavarovalništva je precej, saj povezovanje bank in zavarovalnic ter 

posledi�no ustvarjanje skupnih storitev prinaša ugodnosti vsem udeležencem, in sicer: 

− bankam, 
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− zavarovalnicam, 

− strankam. 

Banke in zavarovalnice s sodelovanjem poskušajo izkoristiti sinergijske u�inke povezovanja. 

Banke iš�ejo nove vire prihodkov skozi razpršitev poslovanja. Z uvedbo zavarovalniških 

storitev v svojo paleto storitev lahko banke ponudijo svojim strankam sodobno in široko 

izbiro storitev, ki omogo�ajo pokritje ve�jega obsega potreb strank. Na ta na�in posledi�no 

lahko dosežejo ve�jo zvestobo in navezanost svojih strank. 

Zavarovalnici skupen nastop z banko omogo�i pridobitev novih zavarovancev in s tem 

pove�anje tržnega deleža. Banke imajo namre� s strankami pogoste stike ter ustvarjeno dobro 

podobo. Dajejo tudi vtis mo�nega, stabilnega in zaupanja vrednega partnerja. Prav tako so 

tudi stroški trženja zavarovanj prek bank praviloma manjši. Zaradi sodelovanja z bankami si 

zavarovalnice zmanjšujejo svojo odvisnost od prodaje preko raznih agencij in zavarovalnih 

zastopnikov, ki predstavljajo zavarovalnici precejšen strošek. 

Storitve, ki se tržijo preko ban�nih kanalov, so bolj prilagojene strankam. Zaradi raznolikosti 

ponudbe lahko ban�ni svetovalec stranki ponudi razli�ne možnosti in storitve, ki se nanašajo 

na upravljanje njegovega premoženja. Prav tako pa lahko stranka vse storitve kupi na enem 

mestu ter posledi�no prihrani pri transakcijskih stroških in porabljenem �asu.  

Premije so zaradi nižjih distribucijskih stroškov lahko precej nižje, kar je prijazno tudi za 

stranke. 

2.6 Možne oblike povezav bank in zavarovalnic 

Sodelovanje bank in zavarovalnic je po mnenju Matijaševi�a (2011) možno na ve� na�inov, 

najpogostejše oblike pa so: 

− dogovor o poslovnem sodelovanju, 

− kapitalske povezave med banko in zavarovalnico, 

− ustanovitev zavarovalnice s strani banke, 

− ustanovitev skupne zavarovalnice, 

− ustanovitev banke s strani zavarovalnice. 

Dogovor o poslovnem sodelovanju je najpreprostejša oblika sodelovanja. Osnova za 

sodelovanje je sklenitev dogovora oz. pogodbe o poslovnem sodelovanju z namenom 

posredovanja zavarovalnih produktov. V pogodbi stranki najprej ugotovita, katere pogoje, ki 

so potrebni za sodelovanje, že izpolnjujeta, nato dolo�ita predmet pogodbe, dolo�ita pravice 

in obveznosti, dolo�ita provizijo in stroške, dolo�ita na�in vodenja dokumentacije ter 

izvajanje nadzora. Pogodba mora vsebovati tudi dolo�ila, vezana na varovanje osebnih 

podatkov, lahko pa stranki skleneta posebno pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov.  
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Dubrovski (2009, 191) ugotavlja: »Kapitalske povezave so pojavna oblika strateškega 

partnerstva, v kateri pride do kapitalskih, lastninskih, statusnih in statutarnih sprememb pri 

sodelujo�ih podjetjih. Kapital kot vir financiranja sredstev podjetja so lastniki vložili v 

podjetje zaradi uresni�evanja skupnih interesov na opredeljenem podro�ju.«  V praksi lahko 

povezave med zavarovalnicami in bankami obema partnerjema prinašajo dolo�ene koristi.   

Manj pogoste oblike, ki pa se v praksi prav tako pojavljajo in so vezane na razli�ne interese 

ustanoviteljev, so lahko še ustanovitev zavarovalnice s strani banke, ustanovitev skupne 

zavarovalnice ter ustanovitev banke s strani zavarovalnice. Želja oz. interes banke po svoji 

zavarovalnici je verjetno vezana na širitev ponudbe znotraj skupine, zmanjšanje stroškov, 

razvoj produktov, ki so v neposredni povezavi z ban�nimi produkti ter seveda ustvarjanje 

dodatnega prihodka banki. Enako naj bi veljalo tudi pri ustanovitvi skupne zavarovalnice, kjer 

pa bi sodelovalo ve� bank z enakimi interesi. Tudi ustanovitev banke s strani zavarovalnice 

zasleduje iste cilje. 

2.7 Prodajni kanali 

Podjetja se ukvarjajo z razli�nimi dejavnostmi. Ne glede na to pa morajo svoj kon�ni izdelek 

posredovati do kupcev preko razli�nih prodajnih kanalov. Prodajni kanali so razli�ne prodajne 

poti, ki se od podjetja do podjetja razlikujejo. 

V tej nalogi se dotikamo predvsem bank in zavarovalnic, zato bi bilo smotrno na kratko 

prikazati njune prodajne poti. Kot smo že ugotovili, se njune prodajne poti na nekem delu 

sre�ajo. Takrat govorimo o prodaji zavarovalnih produktov preko ban�nih kanalov oz. 

ban�nem zavarovalništvu. 
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NEPOSREDNO TRŽENJE 

     

ZAVAROVALNICA                         BANKA               STRANKA 

               

  

         

   POSREDNO TRŽENJE 

   (BAN�NO ZAVAROVALNIŠTVO) 

Slika 1: Prikaz možnih na�inov trženja zavarovalnih produktov 
Vir: Povzeto po Dolenc in Stubelj 2011,11 

Ker je trg vse bolj zahteven in konkurenca vse mo�nejša, banke uporabljajo razli�ne prodajne 

poti do komitentov. Želja vsake banke je imeti �im ve� komitentov, ki bi opravljali �im ve�

finan�nih storitev preko njenih prodajnih poti. Poleg klasi�nih ban�nih poslovalnic so 

komitentom na voljo tudi modernejši kanali, kot npr.: 

− elektronsko ban�ništvo, 

− dnevno no�ni trezor, 

− pla�evanje s karticami na prodajnih mestih (POS terminali), 

− bankomati, 

− tolimati, 

− osebni ban�niki, ki so dosegljivi krogu komitentov prakti�no cel dan, 

− trženje produktov preko pogodbenih partnerjev idr. 

Te oblike sicer omogo�ajo bankam, da so vseskozi v kontaktu s komitentom, imajo pa tudi 

dolo�ene slabosti. Ob fizi�nem obisku komitenta v banki je namre� komercialist stranki poleg 

opravljene zahtevane storitve lahko ponudil tudi druge storitve, ki jih je ob prepri�ljivem 

nastopu lahko tudi prodal. V elektronski obliki pa razne ponudbe o novih produktih, 

spremembah in raznih akcijah stranke z lahkoto spregledajo, bodisi namenoma ali pa zgolj 

slu�ajno. 

Kot ugotavljata Vukovi� in Završnik (2010, 170), naj bi bila pri neposrednem trženju uporaba 

samo enega oglaševalskega sredstva manj u�inkovita, saj ne more dose�i pravega u�inka. 

Zato poznamo ve� na�inov uporabe oglaševalskih sredstev, kjer z uporabo ve� medijev 

dosežemo, da so kupci izpostavljeni komunikaciji, �etudi izdelka oz. storitve ne bodo kupili. 
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Na drugi strani pa imamo zavarovalnice, ki tako kot banke ob vse ve�ji konkurenci želijo 

pove�ati oz. vsaj ohraniti tržni delež. Zavarovalnice pri prodaji svojih storitev poleg klasi�nih 

prodajnih mest na sedežih poslovnih enot izvajajo tudi prodajo preko zavarovalnih 

zastopnikov ter posrednikov; tu mislimo predvsem na posredniške agencije. Zavarovalnice 

imajo v ve�ini oblikovane svoje lastne zastopniške mreže, ki jih vodijo usposobljeni 

zavarovalniški delavci − inštruktorji. Le-ti posredujejo skupini zastopnikov vse informacije in 

novosti o dolo�enih produktih, nudijo pa jim seveda tudi stalno pomo� pri teko�em 

poslovanju. 

Zavarovalni zastopniki so praviloma zaposleni v zavarovalnici ali pa svojo dejavnost 

opravljajo kot samostojni podjetniki. Zastopnik dela v imenu in za ra�un zavarovalnice, 

samostojno pa lahko tudi sklepa zavarovalne pogodbe. 

Poleg zastopnikov pa − kot že navedeno − del prodaje oz. posredovanja produktov opravijo 

tudi zavarovalni posredniki. Kot navajajo avtorji (Ivanjko idr. 1999, 28), lahko zavarovalne 

posrednike delimo na dve vrsti, in sicer: 

− takšne, ki na trgu iš�ejo potencialne stranke, katere nato spravijo v stik z zavarovalno in 

pozavarovalno družbo, pri �emer so neodvisni pri izbiri teh družb; opraviti morajo le 

pripravo dokumentacije za sklenitev pogodb; te posrednike z angleško besedo ozna�imo z  

insurance broker; 

− ter na zavarovalne posrednike, ki so z zavarovalnico pogodbeno vezani ali pa  

pooblaš�eni, da lahko delujejo v njihovem imenu in na njihov ra�un; lahko opravljajo tudi 

razne predstavitve zavarovalnih produktov, zbirajo ponudbe, pripravljajo sklenitveno 

dokumentacijo pri �emer delujejo v svojem imenu in za ra�un zavarovalnice; takšne 

posrednike z angleško besedo ozna�imo z agent. 

Zavarovalnice in banke torej praviloma lahko sodelujejo na podlagi sklenjene pogodbe o 

zavarovalnem posredovanju. V kolikor želijo banke opravljati to storitev, pa potrebujejo 

dovoljenje Banke Slovenije, delavci pa morajo uspešno opraviti preizkus znanja na 

Slovenskem zavarovalnem združenju, nato pa lahko zaprosijo Agencijo za zavarovalni nadzor 

za izdajo licence. Podrobneje se bomo tega dotaknili v nadaljevanju.  
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3. ZGODOVINA BAN�NEGA ZAVAROVALNIŠTVA V SLOVENIJI 

Na finan�nih trgih se pojavljata dva ve�ja udeleženca. To sta finan�na posrednika, in sicer 

banka in zavarovalnica, ki vsak po svoje igrata pomembno vlogo v gospodarstvu. Njuno 

delovanje v Sloveniji je bilo do leta 2000 strogo lo�eno.  

S sprejemom novega Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) v januarju 2000 ter pri�etkom 

veljavnosti v marcu 2000 so se tudi pri nas na tem podro�ju pojavile spremembe. V 

omenjenem zakonu je namre� navedeno, da trženje zavarovalnih produktov lahko poteka tudi 

preko posrednikov. V petem odstavku 223. �lena ZZavar je navedeno, da lahko storitve 

zavarovalnega posredovanja opravljajo tudi banke, ki pa morajo predhodno pridobiti še 

dovoljenje Banke Slovenije. Dovoljenje Banka Slovenije izda na podlagi predhodnega mnenja 

Agencije za zavarovalni nadzor (Ur. l. RS, št. 13/2000). 

Prav tako lahko tudi skladno z 11. �lenom Zakona o ban�ništvu (Zban-1) banka opravlja 

dodatne finan�ne storitve, kamor štejemo posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po 

zakonu, ki ureja zavarovalništvo. (Gorenjska banka 2010)  

Pogledi na ban�no zavarovalništvo so razli�ni, verjetno pa bi se vsi strinjali s Kramarjem 

(2004, 93), ki ugotavlja: »Ban�no zavarovalništvo je kompleksna dejavnost, ki jo razviti trgi 

kapitala že dobro poznajo, V Sloveniji pa se je ta dejavnost za�ela uveljavljati šele z uvedbo 

ban�nega zavarovalništva v NLB.«  
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4. UVEDBA BAN�NEGA ZAVAROVALNIŠTVA V GORENJSKI BANKI, D. D., 

KRANJ 

4.1 Predstavitev Gorenjske banke, d. d., Kranj 

Gorenjska banka, d. d., Kranj je delniška družba s sedežem v Kranju, Bleiweisova cesta 1. 

Uvrš�amo jo med univerzalne banke, saj se ukvarja tako s komercialnim kot tudi 

investicijskim ban�ništvom, sprejema hranilne vloge, daje raznovrstna posojila, posluje z 

vrednostnimi papirji ter posreduje zavarovalne produkte. 

Kot je navedeno v letnem poro�ilu Gorenjske banke, d. d., Kranj (2010) je bilo možno na 

Gorenjskem opaziti prve oblike organiziranega ban�ništva že v 19. stoletju. V Kranju je bila 

leta 1955 tako ustanovljena prva komunalna banka na Gorenjskem. Kasneje so bile 

ustanovljene banke tudi v ostalih ve�jih Gorenjskih krajih, in sicer najprej v Škofji Loki, leto 

kasneje pa še v Radovljici, Trži�u in na Bledu. Enote so delovale lo�eno, leta 1972 pa je 

nastala skupna banka, ki se je nato vklju�ila v sistem Ljubljanske banke. V za�etku je bila 

banka le podružnica, leta 1989 pa je postala delniška družba v sistemu kapitalsko povezanih 

sestrskih bank Ljubljanske banke.  

Banka je v letu 1994 pri�ela s procesom odcepitve iz sistema Ljubljanske banke, in sicer z 

odkupom lastnih delnic, s katerimi je takrat razpolagala Ljubljanska banka. Postopek je bil 

zaklju�en leta 1996, ko je banka te delnice tudi umaknila.

Banka ima dovoljenje za opravljanje ban�nih storitev po 7. �lenu Zban-1, kamor štejemo 

sprejemanje depozitov od javnosti ter dajanje kreditov za svoj ra�un. Prav tako ima dovoljenje 

za opravljanje vzajemno priznanih finan�nih storitev, skladno z 11. �lenom Zban-1 pa lahko 

opravlja dodatne finan�ne storitve, kamor štejemo posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic 

po zakonu, ki ureja zavarovalništvo. 

Je predvsem lokalna banka, ki posluje preko šest lokalnih poslovnih enot (Kranj, Jesenice, 

Radovljica, Škofja Loka, Trži� in Ljubljana), ki upravljajo z mrežo 28 poslovalnic.  

4.2 Postopki in zahteve uvedbe ban�no zavarovalniških produktov 

Postopki pri uvajanju novega ban�nega produkta in uvajanje že razvitega zavarovalnega 

produkta se kar precej razlikujejo. Uvedba zavarovalnega produkta je lažja, saj je potrebno 

manjše število ljudi, ki sodelujejo pri tem, postopek je hitrejši, stroški uvedbe pa praviloma 

nižji. 

Tako kot v bankah, so se tudi na zavarovalnicah oblikovali novi oddelki, kjer se zaposleni 

ukvarjajo predvsem s prilagajanjem obstoje�ih in tudi oblikovanjem novih produktov, 

namenjenih trženju v bankah. 
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Vse skupaj se pri�ne s ponudbo za sodelovanje, ki jo zavarovalnica posreduje na banko. 

Ustrezna strokovna oseba ponudbo preveri ter se v primeru interesa dogovori za sestanek. Na 

sestanku strokovni delavec zavarovalnice podrobneje predstavi celotno ponudbo, možnosti 

trženja, smiselnost uvedbe, koristi, ki nastanejo tako za stranko kot tudi za banko, prejeti 

prihodek oz. provizijo banke ipd.  

Banka lahko prejme ve� ponudb razli�nih zavarovalnic, ki ponujajo identi�ne produkte, ki pa 

jih le poimenujejo druga�e. 

Sam proces, ki se mora odvijati v banki, je praviloma naveden v delovnih navodilih, vsebuje 

pa naslednja dela: 

− preverjanje ustreznosti ponudbe – konflikt interesov, 

− preverjanje tehni�nih zmožnosti izvedbe, 

− dolo�anje ciljne skupine potencialnih kupcev, 

− finan�ne posledice uvedbe produkta, 

− materialne in kadrovske posledice uvedbe produkta, 

− prijava namere o uvedbi novega produkta na Banko Slovenije, 

− priprava predloga uvedbe za upravo, 

− dolo�itev rokov trženja, 

− priprava navodil, 

− testiranje aplikacij, 

− prijava uvedbe novega produkta na Banko Slovenije, 

− marketinške aktivnosti ipd. 

Zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na odlo�itev o uvedbi zavarovalnih produktov, je konflikt 

interesov. Banke namre� ne želijo tržiti produktov, ki bi lahko konkurirali njihovim lastnim 

produktom. Zato se ve�inoma odlo�ajo za produkte, ki dopolnjujejo njihovo ponudbo. Takšen 

primer je življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, ki se dopolnjuje z najetim kreditom pri 

banki. 

Banke lahko zavarovalne produkte uvrstijo med svojo ponudbo le, �e izpolnjujejo zakonske 

zahteve.  

Kot že navedeno, se je leta 2000 s sprejemom novega Zakona o zavarovalništvu (ZZavar)  

podro�je, ki zajema trženje zavarovalnih produktov preko posrednikov, kamor štejemo tudi 

banke, spremenilo. Banke so lahko pri�ele s posredovanjem zavarovalnih produktov takoj, ko 

so s strani Banke Slovenije prejele dovoljenje. 

Za samo posredovanje zavarovalnih produktov morajo biti usposobljeni tudi zaposleni 

delavci, ki direktno tržijo te produkte. Takšni delavci morajo najprej uspešno opraviti 

preizkus znanja na Slovenskem zavarovalnem združenju. Preizkus je sestavljen iz pisnega in 

ustnega dela. Pisni del sestavljajo štirje sklopi (za zavarovalne zastopnike le prvi trije sklopi). 
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K ustnemu preverjanju znanja lahko pristopijo le tisti, ki so uspešno opravili pisni del (vsi 

štirje sklopi morajo biti pozitivni).  

Ban�ni delavci, ki so uspešno opravili preverjanje, morajo nato eno leto delovati pod 

mentorstvom osebe, ki licenco za zavarovalno posredništvo že ima. Po izteku tega obdobja 

lahko banka za takšnega delavca zaprosi na Agenciji za zavarovalni nadzor za izdajo licence 

za zavarovalno posredovanje. Kot je navedeno na Vlogi za opravljanje poslov zavarovalnega 

zastopanja ali posredovanja na podlagi 4. odstavka 230. �lena Zakona o zavarovalništvu, je 

potrebno zahtevi za izdajo dovoljenja predložiti tudi: 

1. potrdilo o opravljenem preizkusu strokovnih znanj, 

2. dokazilo o najmanj enoletnih izkušnjah s podro�ja zavarovalnih poslov,  

3. dokazilo, da vložnik ni bil pravnomo�no nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper 

premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora ve� kot treh mesecev, 

4. potrdilo o pla�ilu takse v znesku 208,50 evrov,  

5. v kolikor želi vložnik pridobiti dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega 

posredovanja mora predložiti zavarovanje poklicne odgovornosti (Agencija za zavarovalni 

nadzor 2013). 

4.3 Vrste zavarovanj v ponudbi Gorenjske banke, d. d., Kranj 

Tako kot konkuren�ne banke tudi Gorenjska banka, d. d., Kranj želi svojim strankam ponuditi 

kar se da veliko razli�nih produktov na enem mestu. Poleg svojih ban�nih produktov ima tako 

v ponudbi trenutno šest oblik zavarovanj, za katere se lahko odlo�ijo komitenti. Nekatera 

zavarovanja je možno skleniti le ob najemu kredita, nekatera so že avtomati�no vklju�ena pri 

ban�nem produktu, za ostala zavarovanja pa se stranke lahko odlo�ijo prostovoljno glede na 

njihove zahteve in potrebe. Oblike zavarovanj, ki jih komitentom ponuja banka, so slede�a: 

− življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, 

− rizi�no življenjsko zavarovanje, 

− nezgodno zavarovanje imetnikov osebnih ra�unov, 

− zavarovanje kreditojemalcev za primer brezposelnosti, 

− zavarovanje zlorabe pla�ilnih kartic, 

− nezgodno zavarovanje imetnikov kartice Activa MasterCard. 

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev je ban�no – zavarovalni produkt, ki se sklene v 

kombinaciji z najemom kredita pri banki oziroma se lahko ponudi tudi kreditojemalcu, ki 

kredit že odpla�uje. Zavarovalec (kreditojemalec) obdobno odpla�uje kreditodajalcu anuiteto 

iz naslova najetega kredita, zavarovalnici pa zapadlo premijo za sklenjeno življenjsko 

zavarovanje ali pa to pla�a v enkratnem znesku. Zavarovanje se sklene tako, da se 

zavarovalna vsota zastavi v korist kreditodajalca in se tako ta v primeru zavarovalnega 

primera prednostno nameni za popla�ilo preostanka neodpla�anega dela kredita (Gorenjska 

banka 2013a). 
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Rizi�no življenjsko zavarovanje je zavarovanje za primer smrti brez izpla�ila ob poteku 

zavarovanja. Zavarovanje ne vklju�uje var�evalne komponente, zaradi �esar lahko sklenemo 

zavarovanje z visoko zavarovalno vsoto po dostopni premiji. Zavarovanje ni pogojeno z 

najemom kredita, zato ga lahko sklene vsaka oseba, ki želi zagotoviti varnost svojim bližnjim 

(Gorenjska banka 2013b). 

Nezgodno zavarovanje imetnikov osebnih ra�unov je vezano na osebni ra�un komitenta 

Gorenjske banke, d. d., Kranj. V skupinsko nezgodno zavarovanje se lahko vklju�ijo imetniki 

osebnih ra�unov banke in njihovi družinski �lani (zakonski/izvenzakonski partner, otroci in 

posvojenci). Zavarovana oseba je nezgodno zavarovana 24 ur na dan, kjerkoli, in sicer za 

primer: 

− nezgodne smrti, 

− trajne invalidnosti kot posledice nezgode, 

− za�asne nesposobnosti za delo (dnevno nadomestilo) ter

− namestitve in zdravljenja v bolnišnici (nadomestilo za bolnišni�ni dan) (Gorenjska banka 

2013c). 

Zavarovanje kreditojemalcev za primer brezposelnosti je namenjeno kreditojemalcem, ki 

na novo najemajo vse vrste kreditov v Gorenjski banki, d. d., Kranj  z ro�nostjo nad 24 

mesecev in si želijo ve�je finan�ne varnosti pri odpla�evanju kredita v primeru izgube 

zaposlitve. S pla�ilom premije kreditojemalci pridobijo možnost, da v primeru izgube 

zaposlitve ob izpolnitvi zahtevanih pogojev za dolo�eno obdobje odpla�ilo kredita pri banki 

namesto njih prevzame zavarovalnica. Za odpla�ane obroke zavarovalnica kasneje ne 

uveljavlja vra�ila pla�il od kreditojemalca. Odpla�evanje finan�no in logisti�no za zavarovano 

obdobje, ki lahko nastopi ve�krat v odpla�ilni dobi kredita, prevzame zavarovalnica 

(Gorenjska banka 2013d). 

Zavarovanje zlorabe pla�ilnih kartic je posebna oblika zavarovanja, ki je vezana na 

imetništvo pla�ilne kartice. Zavarovanje zagotavlja dodatno varnost pri poslovanju s 

pla�ilnimi karticami tako doma kot tudi v tujini. Poleg morebitne zlorabe pla�ilne kartice v 

primeru kraje so hkrati zavarovani tudi nekateri osebni predmeti, ki bi bili lahko ukradeni 

skupaj s pla�ilno kartico (Gorenjska banka 2013e). 

Nezgodno zavarovanje imetnikov kartice Activa MasterCard pa je zavarovanje, ki je že 

avtomati�no priklju�eno k pla�ilni kartici Activa MasterCard. Imetniku pla�ilne kartice ni 

potrebno pla�ati dodatne zavarovalne premije, kljub temu pa je nezgodno zavarovan za primer 

smrti ali invalidnosti, ki pa mora biti ve�ja od 10 % (Gorenjska banka 2013e). 

Uvajanje zgoraj navedenih produktov v ponudbo Gorenjske banke je potekalo postopoma, 

vendar v razmeroma kratkem �asovnem obdobju. Za�etki segajo namre� v leto 2009, ko je 

bilo pridobljeno dovoljenje Banke Slovenije ter podpisan dogovor o posredovanju 

življenjskega zavarovanja kreditojemalcev z zavarovalnico. Zadnji uvedem produkt je bilo 
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nezgodno zavarovanje v letu 2012.  Ker trg zahteva nenehno prilagajanje, bo širitev ponudbe 

zavarovalnih produktov v Gorenjski banki, d. d., Kranj ve� kot potrebna.  

4.4 Izobraževanje, postopek priprave delovnih navodil  in nagrajevanje zaposlenih 

Klju�ni dejavnik, ki vpliva na uspešno prodajo katerega koli izdelka oz storitve, je 

usposobljen prodajnik.  

Kot ugotavlja Panza-Frece (2011, 323) so korak do zadovoljnih strank zadovoljni zaposleni. 

Zaposleni morajo �utiti odgovornost do lastnega podjetja, njihova zvestoba podjetju pa se 

prenaša tudi na stranke.  

Enako je tudi v primeru trženja zavarovalnih produktov preko ban�ne prodajne mreže. �e se 

prodajniki ne bodo poistovetili z zavarovalnico in njenimi produkti, bodo le te tržili s težavo, 

kar bodo seveda opazile tudi stranke. Vse skupaj torej ne bo prineslo želenih rezultatov.  

Navedeno je torej osnova, ki velja za vse prodajnike, le to pa je seveda potrebno nadgraditi še 

z znanjem. Po mnenju Panza-Frece (2011, 323) bi moralo usposabljanje zavarovalnega 

zastopnika obsegati: 

− osnovno prodajno šolanje, 

− produktno šolanje oz. znanje o izdelkih ali storitvah, 

− strateško znanje o zavarovalnici in njenem delovanju na tržiš�u, 

− poznavanje aktivnih ali potencialnih zavarovancev, 

− poznavanje konkurence. 

Predstavljen proces je v osnovi seveda primeren tako za zavarovalne zastopnike, kot tudi 

ban�ne delavce. Zavedati pa se moramo, da so ban�ni delavci primarno prodajalci lastnih 

ban�nih produktov. Seveda morajo v stranki prepoznati tudi potencialnega kandidata za nakup 

zavarovalnega produkta, ki banki prinese dodaten zaslužek v obliki neobrestnih prihodkov.  

Postopki izobraževanja v banki zato na�eloma niso tako intenzivni, zajamejo pa ve�ino 

navedenih procesov. 

Procesi v bankah so seveda lahko precej razli�ni, zato bomo v nadaljevanju na kratko 

predstavili postopek v Gorenjski banki, d. d., Kranj. 

Strokovni ban�ni delavec, ki je odgovoren za trženje zavarovalnih produktov, mora na 

podlagi prejete dokumentacije s strani zavarovalnice pripraviti ustrezna delovna navodila. Le 

te mora potrditi tudi revizor. Navodila se nato po internih kanalih posredujejo do ban�nih 

delavcev, ki bodo ta zavarovalni produkt dejansko tržili. Ban�ni delavci navodila predelajo in 

posredujejo morebitna vprašanja strokovnemu delavcu. Nato se dolo�i rok za uvedbo. V 

kolikor je dovolj �asa, se predhodno izvede tudi kratko izobraževanje.  
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Navedeni postopek ima seveda kar nekaj pomanjkljivosti, ki pa jih lahko delno upravi�imo, 

saj se v banki za enkrat tržijo le enostavnejši zavarovalni produkti. Osnovno znanje so namre�

zaposleni prejeli že ob izobraževanjih, ki so bila organizirana zaradi priprave na opravljanje 

preizkusa znanja na Slovenskem zavarovalnem združenju. Uspešno opravljen izpit je namre�

pogoj za pridobitev licence za zavarovalno posredovanje. 

Ostala izobraževanja, vezana na zavarovalne produkte, se izvajajo nekajkrat letno in na�eloma 

zadostujejo za osveževanje znanja zaposlenih. Ban�ni delavci se seveda udeležujejo tudi 

ostalih izobraževanj, ki so vezana predvsem na prodajo (prodajne delavnice). Prodajnega 

znanja jim torej ne manjka.  

Seveda lahko prodajnike za uspešno prodajo tudi nagradimo. Nagrade so lahko v materialni 

ali nematerialni obliki. Materialna oblika je denarna nagrada, ki ni nujno najve�ji motivacijski 

faktor. Predstavlja lahko variabilni del pla�e, ki se ob doseganju oz. preseganju ciljev lahko 

ob�utno pove�a.  

Zaposlenim lahko dolo�imo tudi cilje in preverjamo rezultate doseganja teh ciljev. Kljub 

temu, da zaposleni za dosego teh ciljev ne bi bili finan�no nagrajeni, bi ob pohvali s strani 

nadrejenih, to za njih predstavljalo v�asih še ve�jo nematerialno nagrado. Prav tako 

nematerialna nagrada je vklju�itev zaposlenih v reševanje težav vezanih na produkte. S 

prispevki, ki jih zaposleni posredujejo odgovornim osebam, se po�utijo pomembne, kar 

posledi�no vpliva na dobro vzdušje v kolektivu. Prav tako pa je nematerialno tudi tekmovanje 

med zaposlenimi, ki pa mora biti zdravo, saj le-to pozitivno vpliva na zaposlene.  
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5. PRIMERJAVA ZAVAROVALNIH PRODUKTOV OSTALIH SLOVENSKIH 

BANK 

Ker smo želeli pridobiti kar se da realne podatke na podro�ju ban�nega zavarovalništva, smo 

v primerjavo vklju�ili vse slovenske banke. V današnjem informacijsko-komunikacijskem 

obdobju je možno skorajda vse podatke pridobiti na svetovnem spletu, zato smo tudi mi 

obiskali spletne strani vseh slovenskih bank ter preverili celotno ponudbo posamezne banke, 

ki je objavljena na njihovi spletni strani. Po našem mnenju so podatki realni, saj banke preko 

tega prodajnega kanala prav tako strankam ponujajo praviloma vse svoje produkte. 

Prav tako smo preverili na spletnih straneh Banke Slovenije, katere banke v Sloveniji 

opravljajo ban�ne, vzajemno priznane in dodatne finan�ne storitve ter so skladno z zakonom 

že pridobile dovoljenje s strani Banke Slovenije. Po njihovih podatkih je takšnih bank 18 

(Banka Slovenije 2013a). 

Banke zaradi razli�nih vzrokov lahko razširijo svojo ponudbo tudi na posredovanje 

zavarovalnih produktov. Za opravljanje te dejavnosti morajo izpolnjevati zakonske zahteve in 

prav tako pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje dodatnih finan�nih storitev po 

11. �lenu ZBan-1, in sicer za opravljanje posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic po 

zakonu, ki ureja zavarovalništvo (Banka Slovenije 2013b). 

Pri preverjanju ponudbe bank smo ugotovili, da ima od 18 bank dovoljenje za opravljanje 

dejavnosti posredovanja zavarovalnih produktov 14 bank. Katere zavarovalne produkte imajo 

banke v svoji ponudbi, smo prikazali v Preglednici 1. Zajeli smo podatke s komercialnimi 

imeni zavarovalnih produktov, katere smo pridobili na njihovih spletnih straneh. 

Banke smo razvrstili po abecedi ter pri nekaterih izvedli tudi okrajšave. Celotni nazivi bank, 

ki so obravnavane, so slede�i: 

− ABANKA VIPA, d. d. 

− BANKA CELJE, d. d. 

− BANKA KOPER, d. d. 

− BANKA SPARKASSE, d. d. 

− DEŽELNA BANKA SLOVENIJE, d. d. - okrajšava DBS, d. d. 

− GORENJSKA BANKA, d. d., KRANJ - okrajšava GB, d. d., Kranj 

− HYPO ALPE-ADRIA-BANK, d. d. - okrajšava Hypo Bank d. d. 

− NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR, d. d. - okrajšava Nova KBM, d. d. 

− NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d., LJUBLJANA - okrajšava NLB, d. d., Ljubljana 

− PROBANKA, d. d. 

− RAIFFEISEN BANKA, d. d.  

− SBERBANK BANKA, d. d. 

− SKB BANKA, d. d., LJUBLJANA 

− UNICREDIT BANKA SLOVENIJA, d. d. 
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Kot ugotavlja Bijeli� (1998), obstaja veliko meril, na podlagi katerih bi lahko delili 

zavarovanja. Zavarovanja lahko delimo npr. po na�inu odlo�anja (obvezna, prostovoljna), 

predmetu zavarovanja (premoženje v širšem smislu, transportna in kreditna zavarovanja, 

zavarovanja oseb) ipd. Zavarovanja lahko med drugim delimo tudi na panoge, in sicer glede 

na sorodnost tveganj, ki jih krijejo: 

− panoga premoženjskih zavarovanj, 

− panoga zavarovanj motornih vozil, 

− panoga transportnih in kreditnih zavarovanj, 

− panoga osebnih zavarovanj. 

Delitev po panogah je prikazana tudi v spodnji preglednici, kjer smo zavarovanja tako 

razdelili v tri panoge, in sicer osebna zavarovanja, premoženjska zavarovanja ter zavarovanja 

motornih vozil. 

Znotraj panog smo zavarovanja razdelili na podvrste zavarovanj. V panogi osebnih 

zavarovanj smo tako zajeli: 

− življenjska zavarovanja, 

− naložbena zavarovanja, 

− zdravstvena zavarovanja, 

− nezgodna zavarovanja, 

− turisti�no zavarovanje. 

Panoga premoženjskih zavarovanj zajema vse vrste premoženjskih zavarovanj, zavarovanja 

motornih vozil pa vklju�ujejo avtomobilska zavarovanja. Zavarovanja smo nato razvrstili po 

komercialnih imenih, kot jih poimenujejo posamezne banke.  
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Preglednica 1: Vrste zavarovanj po bankah 
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Vir: Abanka Vipa 2013; Banka Celje 2013; Banka Koper 2013; Banka Sparkasse 2013; Deželna banka 

Slovenije 2013; Gorenjska banka 2013f; Hypo Alpe-Adria-Bank 2013; Nova kreditna banka Maribor 
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2013; Nova Ljubljanska banka 2013; Probanka 2013; Raiffeisen banka 2013; Sberbank banka 2013; 

SKB banka 2013; Unicredit banka Slovenije 2013;

Kot smo lahko že ugotovili, se v Sloveniji s trženjem zavarovalnih produktov ukvarja 14 

bank, ki imajo vse tudi dovoljenje Banke Slovenije ter izpolnjujejo zakonske zahteve.  

Banke se same odlo�ajo, koliko zavarovalnih produktov bodo imele v svoji ponudbi. Na 

odlo�itev, tako kot že navedeno, vpliva ve� dejavnikov, med katerimi je seveda lahko tudi 

ponudba konkurence. Stranke, katere spremljajo razmere na trgu in poznajo dodatno ponudbo 

bank, se bodo vsaj po našem mnenju odlo�ile za poslovanje z banko, ki ji bo nudila tudi 

možnost sklenitve  zavarovalnih poslov.  

Da pa je število zavarovalnih produktov v bankah precej razli�no, lahko razberemo iz Slike 2. 

Tu lahko opazimo, da se skupno število zavarovalnih produktov med posameznimi bankami 

giblje med 4 in 15. Z najve�jo ponudbo se lahko pohvali Banka Celje, d. d., in sicer s 15 

razli�nimi zavarovalnimi produkti. S tem po naših kriterijih pokriva 5 razli�nih vrst 

zavarovanj. Na podlagi podatkov, pridobljenih na spletu, smo ugotovili, da sodeluje kar s 

petimi razli�nimi zavarovalnicami, in sicer Zavarovalnico Triglav, d. d., Zavarovalnico 

Maribor, d. d., NLB Vito, d. d., Adriatic Slovenico, d. d., ter Zavarovalnico Tilia, d. d., Novo 

mesto. 

Po naših podatkih je z najmanjšo ponudbo, ki pa kljub temu pokriva 4 zavarovalne vrste, na 

trgu prisotna Banka Sparkasse, d. d.. Banka sodeluje z dvema zavarovalnicama, in sicer 

Zavarovalnico Triglav, d. d., in Zavarovalnico Wiener Städtische, podružnico v Ljubljani. 

Slika 2: Skupno število zavarovalnih produktov po bankah 
Vir: Abanka Vipa 2013; Banka Celje 2013; Banka Koper 2013; Banka Sparkasse 2013; Deželna banka 
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Slovenije 2013; Gorenjska banka 2013f; Hypo Alpe-Adria-Bank 2013; Nova kreditna banka Maribor 

2013; Nova Ljubljanska banka 2013; Probanka 2013; Raiffeisen banka 2013; Sberbank banka 2013; 

SKB banka 2013; Unicredit banka Slovenije 2013; 

Kot lahko še ugotovimo, je povpre�no število zavarovalnih produktov v ponudbah bankah 

dokaj visoko, saj je to število 8,42 zavarovalnega produkta na banko. 

Nad povpre�jem je 6 bank od skupaj 14 bank. Skupno število vseh zavarovalnih produktov po 

bankah je 118, teh 6 bank pa ima skupaj v ponudbi 70 produktov, kar predstavlja skoraj 60 % 

celotne ponudbe. 

Pod povpre�jem je sicer 8 bank, vendar Hypo bank, d. d., in Raiffeisen banka, d. d., z osmimi 

zavarovalnimi produkti skorajda ne odstopata od povpre�ja. Kljub vsemu pa te banke 

pokrivajo od 4 do 6 razli�nih vrst zavarovalnih produktov. 

Banke imajo v svoji ponudbi razli�ne vrste zavarovalnih produktov. Ti produkti praviloma 

dopolnjujejo ponudbo ban�nih produktov in ne predstavljajo konflikta interesov. Izjema so po 

našem mnenju razna naložbena življenjska zavarovanja, kjer stranke sredstva nalagajo v razne 

investicijske sklade namesto v ban�na var�evanja.  

Iz pridobljenih podatkov smo želeli izvedeti tudi, katere vrste zavarovalnih produktov, ki jih 

ponujajo banke, so števil�no najbolj zastopane. Slika 3 nam torej prikazuje razdelitev 

zavarovanj  po vrstah, katere smo definirali sami, ter odstotke teh zavarovanj. 

Slika 3: Vrste zavarovalnih produktov, ki jih ponujajo banke 
Vir: Abanka Vipa 2013; Banka Celje 2013; Banka Koper 2013; Banka Sparkasse 2013; Deželna banka 

Slovenije 2013; Gorenjska banka 2013f; Hypo Alpe-Adria-Bank 2013; Nova kreditna banka Maribor 

2013; Nova Ljubljanska banka 2013; Probanka 2013; Raiffeisen banka 2013; Sberbank banka 2013; 

SKB banka 2013; Unicredit banka Slovenije 2013; 
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Rezultati so zelo zanimivi, saj nam pokažejo prednost življenjskih zavarovanj s 27 odstotki 

pred premoženjskimi zavarovanji s 23 odstotki ter naložbenimi zavarovanji z 19 odstotki. Po 

našem mnenju so te tri vrste zavarovanj najbolj zastopana tudi pri prodaji preko zavarovalnih 

prodajnih kanalov, mogo�e le v druga�nem vrstnem redu. Velik odstotek predstavljajo tudi 

nezgodna zavarovanja (14 %), najslabše zastopana pa so zdravstvena zavarovanja (4 %).   

Na spletni strani Slovenskega zavarovalnega združenja smo preverili, kakšni so statisti�ni 

podatki iz leta 2011 o obra�unanih zavarovalnih premijah za posamezna zavarovanja vseh 

slovenskih zavarovalnic. Izra�uni, ki smo jih naredili, so zgolj informativne narave, za 

natan�en izra�un bi morali izvesti podrobnejšo razdelitev produktov glede na vrsto. Kljub 

vsemu smo prišli do slede�ih rezultatov: 

− premoženjska zavarovanja 18 %, 

− življenjska zavarovanja 29 %, 

− nezgodna zavarovanja 5 %, 

− zdravstvena zavarovanja 21 %, 

− zavarovanja motornih vozil 27 % (Slovensko zavarovalno združenje 2013). 

Podatki nam sicer ne pokažejo prave slike, saj prikazujejo stanje, vezano na obra�unano 

zavarovalno premijo po vrstah zavarovanj in ne razdelitev po vrstah zavarovanj, ki jih 

ponujajo banke. Kljub vsemu lahko opazimo, da se odstotki pri nekaterih vrstah zavarovanj 

precej približajo našim rezultatom. 

Kakšno je število zavarovalnih produktov ter katere vrste zavarovalnih produktov posamezna 

banka trži, je razvidno iz Slike 4.  

Slika 4: Število in vrste zavarovalnih produktov po bankah 
Vir: Abanka Vipa 2013; Banka Celje 2013; Banka Koper 2013; Banka Sparkasse 2013; Deželna banka 
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Slovenije 2013; Gorenjska banka 2013f; Hypo Alpe-Adria-Bank 2013; Nova kreditna banka Maribor 

2013; Nova Ljubljanska banka 2013; Probanka 2013; Raiffeisen banka 2013; Sberbank banka 2013; 

SKB banka 2013; Unicredit banka Slovenije 2013; 

Takoj lahko ugotovimo, katera so zavarovanja, ki pri posameznih bankah izstopajo. V 

nadaljevanju bomo tako predstavili ter izpostavili nekaj vrst zavarovanj vsake banke: 

− Abanka Vipa, d. d. – s tremi zavarovalnimi produkti so izena�ene tri vrste zavarovanj, in 

sicer življenjska, naložbena ter premoženjska zavarovanja, kar po našem mnenju 

predstavlja uravnoteženo ponudbo banke. 

− Banka Celje d. d. – izstopa življenjsko zavarovanje (5), sledita mu premoženjsko (4) in 

naložbeno (3) zavarovanje, vendar so razlike v številu majhne, zato menimo, da je 

ponudba dokaj uravnotežena z rahlim poudarkom na življenju. 

− Banka Koper, d. d. – izstopa življenjsko zavarovanje (2), naložbeno (1), premoženjsko (1) 

in avtomobilsko (1) zavarovanje pa dopolnjujejo ponudbo banke, ki sicer z majhnim 

številom zavarovalnih produktov vseeno pokriva 4 podro�ja, 

− Banka Sparkasse, d. d. – izstopa življenjsko zavarovanje (2), naložbeno (1) in 

premoženjsko (1) zavarovanje pa dopolnjujeta razmeroma majhno ponudbo, s poudarkom 

na življenju. 

− Deželna banka Slovenije, d. d. (DBS, d. d.) – za razliko od predhodnih bank je v ospredju 

premoženjsko zavarovanje (4), zdravstveno (3) in nezgodno (2) zavarovanje pa 

dopolnjujeta ponudbo, ki je usmerjena predvsem na varnost premoženja. 

− Gorenjska banka, d. d., Kranj (GB, d. d., Kranj) – z dvema zavarovalnima produktoma so 

izena�ene tri vrste zavarovanj, in sicer življenjska, nezgodna ter premoženjska 

zavarovanja, kar po našem mnenju predstavlja uravnoteženo ponudbo banke. 

− Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d. (Hypo Bank, d. d.) – V ospredju so premoženjska (4) 

zavarovanja, sledijo življenjska (3) ter turisti�na (1) zavarovanja, kar ponovno kaže, da so 

je v ospredju varnost premoženja. 

− Nova kreditna banka Maribor, d. d. (Nova KBM, d. d.) – naložbena (2), nezgodna (2) in 

premoženjska (2) zavarovanja predstavljajo ve�ji del ponudbe, ki pa zajema še 3 vrste 

zavarovanj, kar pomeni pestro ponudbo raznovrstnih zavarovanj. 

− Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana (NLB d. d., Ljubljana) – trži produkte svoje 

zavarovalnice NLB Vite, ki zajema osebna zavarovanja, zato pri ponudbi zasledimo 

življenjska (5), naložbena (3) ter nezgodna (1) zavarovanja. 

− Probanka, d. d. – za razliko od ostalih bank je v ospredju nezgodno (2) zavarovanje, 

ponudbo pa dopolnjujejo še življenjsko (1), naložbeno (1), turisti�no (1) in premoženjsko 

(1) zavarovanje, ki skupaj predstavljajo široko paleto raznovrstnih zavarovalnih 

produktov, 

− Raiffeisen banka, d. d. – prav tako je v ponudbi široka paleta zavarovanj, kjer sta v 

ospredju življenjsko (2) in nezgodno (2) zavarovanje, ponudbo pa dopolnjujejo še 

naložbeno (1), zdravstveno (1), premoženjsko (1) in avtomobilsko (1) zavarovanje. 
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− Sberbank banka, d. d. – ponudbo sestavljajo življenjsko (1), naložbeno (1), nezgodno (1), 

premoženjsko (1) in avtomobilsko (1) zavarovanje, ki sestavljajo skupaj pestro ponudbo,  

− SKB banka d. d. – ponudba zajema tako življenjska (3), naložbena (3), nezgodna (2), 

turisti�na (2), premoženjska (2) kot tudi avtomobilsko zavarovanje, skupaj pa 

predstavljajo raznovrstno in števil�no ponudbo. 

− Unicredit banka Slovenije, d. d. – ponudba je v ve�ini usmerjena k naložbenim (3) 

zavarovanjem, ki jih dopolnjujejo še življenjsko (1), premoženjsko (1) in avtomobilsko (1) 

zavarovanje, kar predstavlja zadovoljivo ponudbo.  

Kljub dejstvu, da v devetih bankah izstopa življenjsko zavarovanje, je ponudba zavarovalnih 

produktov v bankah prilagojena poslovni politiki banke. Tu se pokaže tudi, kakšna je tržna 

smer, ki ji sledi celotno ban�no poslovanje neke banke. Veliko vlogo pri izbiri produktov pa 

seveda igrajo zavarovalnice, ki so z banko lahko povezane na ve� na�inov, katere smo v delu 

že predstavili. Ker nas je zanimalo tudi s koliko zavarovalnicami sodeluje posamezna banka, 

smo na spletnih straneh preverili tudi to ter vse skupaj strnili v Sliko 5. 

Slika 5: Število zavarovalnic prisotnih v posamezni banki 
Vir: Abanka Vipa 2013; Banka Celje 2013; Banka Koper 2013; Banka Sparkasse 2013; Deželna banka 

Slovenije 2013; Gorenjska banka 2013f; Hypo Alpe-Adria-Bank 2013; Nova kreditna banka Maribor 

2013; Nova Ljubljanska banka 2013; Probanka 2013; Raiffeisen banka 2013; Sberbank banka 2013; 

SKB banka 2013; Unicredit banka Slovenije 2013; 

Iz zgornjih podatkov lahko ugotovimo, da je povpre�no število zavarovalnic, ki sodelujejo s 

posamezno banko, 2,14. Seveda mo�no izstopa Banka Celje, d. d., ki sodeluje oz. trži 

zavarovalne produkte kar petih zavarovalnic, in sicer Zavarovalnice Triglav, d. d., 

Zavarovalnice Maribor, d. d., Zavarovalnice Tilia, d. d., Adriatic Slovenice, d. d., ter NLB 

Vite, d. d. Ta podatek nam pove, da banka ni ekskluzivni posrednik za dolo�eno 
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zavarovalnico. Banka lahko po našem mnenju stranki v takšnem primeru ponudi bolj pošteno 

in korektno zavarovanje, ki bo zadovoljijo strankine potrebe. Banka ni obremenjena z 

morebitno kapitalsko povezavo s posamezno banko, zato se lahko neobremenjeno poglobi in 

prisluhne stranki. Stranki je seveda vedno potrebno prisluhniti in ji svetovati ne glede na 

ostale dejavnike, ki so lahko v�asih prav mote�i.  

Pravo nasprotje Banki Celje, d. d., je 5 bank, ki so ponudniki zavarovalnih produktov le ene 

od zavarovalnic.  

Tu lahko najdemo Abanko Vipo, d. d., ki je kapitalsko povezana z Zavarovalnico Triglav, d. 

d., ki je 25,6-odstotni lastnik banke. Posledi�no so seveda v ponudbi banke le zavarovalni 

produkti omenjene zavarovalnice.  

Enaka zgodba se pojavi tudi pri Novi KBM, d. d., ki trži le zavarovalne produkte 

Zavarovalnice Maribor, d. d. Tudi tukaj govorimo o kapitalski povezanosti, saj je Nova KBM, 

d. d., ve� kot 50-odstotni lastnik zavarovalnice (50,9963 %).

Pri Sberbank banki, d. d., ter SKB banki, d. d., verjetno lahko govorimo le o dogovoru o 

posredovanju zavarovalnih produktov v ponudbo banke brez kapitalske povezanosti.  

Druga�na zgodba se pojavi pri NLB Viti, d. d., ki je bila ustanovljena na podlagi pogodbe o 

skupnih vlaganjih (joint venture) s strani NLB, d. d., ter  KBC Insurance NV, kjer imata obe 

pogodbeni stranki pravico do 50-odstotnega lastninskega deleža.   
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6. PRIHODNOST BAN�NEGA ZAVAROVALNIŠTVA V SLOVENJI 

Oblikovanje finan�nih skupin, ki povezujejo banke, zavarovalnice ter druge finan�ne 

institucije, je v Evropi že mo�no razvito. Z vstopom Slovenije v Evropsko skupnost je to 

povezovanje pustilo dolo�en pe�at tudi na našem finan�nem trgu. Najve� so in še bodo na tem 

podro�ju verjetno morali storiti finan�ni posredniki, ki bodo morali s skupnimi mo�mi ter 

znanjem nastopiti na trgu. 

Zaradi dolgotrajne gospodarske in finan�ne krize so rezultati bank z leta v leto slabši. Razlogi 

so med drugim v slabih terjatvah, za katere so banke morale oblikovati dodatne rezervacije. 

Izboljšanje bi se lahko pokazalo le s konsolidacijo finan�nega sistema. 

Kljub zmanjšani gospodarski rasti pa so rezultati na podro�ju zavarovalništva v primerjavi z 

bankami pozitivni. Zavarovalna penetracija v letu 2011 je znašala 5,8 %, kar sicer ni preseglo 

zneska vseh premij iz prejšnjega leta, predstavlja pa konstanten del BDP-ja.  

Konsolidacija finan�nega sistema z izvajanjem ustreznih ukrepov bi tako bankam, kot tudi 

zavarovalnicam lahko prinesla uspešnejše poslovanje. 

Banke v Sloveniji z zavarovalnicami sodelujejo predvsem na osnovi pogodbenega odnosa. V 

ve�ini so sklenjeni razni dogovori o posredovanju. Izjema je NLB, ki je skupaj s KBC 

ustanovila življenjsko zavarovalnico NLB Vita. 

Trenutno se preko ban�nih kanalov tržijo predvsem razne oblike življenjskih in naložbenih 

zavarovanj, manj pa premoženjskih, ki so sicer v porastu. Zna�ilnost Slovenije je tudi 

razvejana, tradicionalna mreža zavarovalnih zastopnikov posameznih zavarovalnic, zaradi 

�esar trženje preko ban�nih kanalov še ne zaživi tako kot v tujini. Res pa je tudi to, da je ta 

prodajna veja še relativno mlada in še ni doživela svojega razcveta. 

Banke v Sloveniji po našem mnenju že ponujajo zadovoljivo število raznovrstnih 

zavarovalnih produktov, številka pa se bo v prihodnje zagotovo še pove�evala. Kar nekaj 

zavarovanj je namre� prilagojenih ban�nim produktom in jih ni mogo�e skleniti preko drugih 

prodajnih poti kot le preko ban�nih poti. 

Na podlagi statisti�nih podatkov Evropskega zavarovalnega komiteja je bil delež prodaje, 

ustvarjen preko bank na podro�ju življenjskih zavarovanj v Sloveniji v letu 2011, 6,4 %. 

Za razliko od Slovenije je ta oblika trženja v tujini prisotna že od leta 1980 naprej. V tujini so 

ljudje že navajeni, da lahko na ban�nem okencu poleg klasi�nih finan�nih transakcij uredijo 

tudi vse, kar je vezano na zavarovanja. Temu primerni so seveda tudi rezultati, ki so razvidni 

iz Slike 6. 
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Slika 6: Deleži prodaje življenjskih zavarovanj preko razli�nih prodajnih kanalov 
Vir: Insurance Europe 2012 

Opazimo lahko, da je v nekaterih državah odstotek prodaje zavarovanj kar visok, kot npr. na 

Portugalskem, Italiji in Malti, kjer znaša preko 70 %.  

Glede na navedene podatke imamo v Sloveniji še precej možnosti na tem podro�ju. 

Spremembe na tem podro�ju sta v sredini leta 2012 izvedli Zavarovalnica Triglav, d. d., ter 

Abanka Vipa, d. d., saj sta dodatno okrepili skupno partnerstvo ter kot prvi v Sloveniji 

strankam ponudili prodajo ban�nih storitev preko zavarovalnice. To predstavlja za�etek 

zavarovalnega ban�ništva, ki pa mora biti povezan s seveda ban�nim zavarovalništvom 

(Zavarovalnica Triglav 2012). 

Prodaja zavarovalnih produktov preko ban�nih poti je dobro razvita tudi v sosednjih državah, 

zato bi bilo mogo�e smiselno, da preu�imo njihove pristope ipd. ter se od njih tudi kaj 

nau�imo. 

Ban�no zavarovalništvo v Sloveniji kljub zadovoljivi ponudbi še ne zaživi tako kot bi moralo. 

Razlogi se verjetno skrivajo tudi v tradicionalnem obnašanju slovenskega naroda, ki težko 

sprejema novosti, prilagajanje nanje pa je zelo po�asno. 

�e za primerjavo vzamemo le naše najbližje sosede Italijane in Avstrijce, lahko opazimo, da 

znaša delež sklenjenih življenjskih zavarovanj preko bank v Italiji cca. 73 % ter v Avstriji cca. 

69 % od vseh sklenjenih življenjskih zavarovanj skupaj. To nam verjetno lahko pokaže ve�jo 
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prilagodljivost naroda ter zaupanje tudi v druga�ne oblike prodaj. 

Kako torej v naprej? Kljub že mnogim raziskavam, ki so bile opravljene na temo bank in 

zavarovalnic ter njihovega povezovanja, bo verjetno potrebno z dodatno raziskavo pri�eti kar 

pri samih koreninah. Tu predvsem mislimo zaposlene v bankah, saj so oni tisti, ki lahko 

zadeve spremenijo. Odpor, ki se verjetno pojavlja povsod, bo potrebno z ustreznimi metodami 

spreobrniti v željo po zmagi. S pravimi ukrepi bi verjetno lahko ta prodajni kanal, ki je 

osnovna prodajna sila na ban�no zavarovalnem podro�ju, opogumili, ga primerno dodatno 

izobrazili ter mu predstavili pomembnost tega posla za obe finan�ni ustanovi, saj predstavlja 

pridobivanje  dodatnih virov prihodkov. 
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7. ZAKLJU�EK 

Da ban�no zavarovalništvo ni nek tabu, se po našem mnenju zaveda vse ve� bank ter v kon�ni 

fazi tudi potrošnikov. Prisotnost zavarovalnih produktov v ponudbah bank jasno kaže na 

prilagajanje, ki ga zahteva sam trg. Trg namre� zahteva mešano, raznoliko ponudbo na enem 

mestu. Podjetja oz. v našem primeru banke, ki te prilagoditve ne bodo storile, bodo lahko 

kmalu ob�utile posledice, ki se bodo najverjetneje nanašale na izgubo obstoje�ih strank ter 

posledi�no znižanje prihodka. 

V Sloveniji se je za uvedbo ban�nega zavarovalništva odlo�ilo 14 bank od skupaj 18, kar kaže 

na usmerjenost bank k razširitvi svoje ponudbe. Ponudba z razli�nimi produkti je po našem 

mnenju klju� do uspešnega poslovanja. Stranke, ki že poslovno sodelujejo z dolo�eno banko, 

bodo prav gotovo vesele možnosti, da na enem mestu opravijo tudi posle, vezane na 

zavarovanje. To je lahko bodisi življenjsko zavarovanje, premoženjsko, zdravstveno ali pa na 

koncu tudi avtomobilsko zavarovanje. Število zavarovalnih produktov predvsem enake vrste, 

ki naj bi jih imela v ponudbi posamezna banka, po našem mnenju ni tako pomembno, bolj je 

pomembna širina, se pravi ve�je število razli�nih vrst zavarovanj. S tem se avtomati�no 

odprejo ve�je možnosti za trženje. 

Banka lahko pri�ne s trženjem zavarovalnih produktov preko svoje prodajne mreže šele, ko 

izpolni zakonske zahteve, ki so navedene v Zakonu o zavarovalništvu. Pridobiti mora 

dovoljenja nadzornih organov, ki jih je na finan�nem trgu po našem mnenju preve�. Tako se 

tu pojavljajo trije organi, ki bi bili po našem mnenju lahko združeni in bolj u�inkoviti. Nadzor 

tako opravljajo Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor ter Agencija za trg 

vrednostnih papirjev. Banka mora tako najprej pridobiti dovoljenje za opravljanje poslov 

zavarovalnega posredovanja s strani Banke Slovenije, poleg tega pa mora dovoljenje še s 

strani Agencije za zavarovalni nadzor pridobiti tudi vsak posamezni posrednik, ki bo dejansko 

tržil te produkte. Da pa posrednik pridobi dovoljenje, mora najprej uspešno opraviti preizkus 

znanj na Slovenskem zavarovalnem združenju, pridobiti vsaj eno leto izkušenj, skleniti 

zavarovanje odgovornosti ter pla�ati takso.  

Po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj se trženje zavarovalnih produktov preko ban�nih 

prodajnih poti po�asi lahko pri�ne. Klju�ni �len v tej ban�no zavarovalni verigi so seveda 

zaposleni, torej delavci na ban�nih okencih. Le-te je potrebno dobro pou�iti o produktih, ki jih 

bodo komitentom lahko ponujali. Dobro poznavanje produktov ter smisel za prodajo sta po 

našem mnenju klju�na za uspeh. Seveda na uspešno prodajo vpliva tudi stimuliranje 

zaposlenega, ki s tem nekako premaga morebiten odpor do prodaje teh produktov. 

Uspešnost ban�nega zavarovalništva v Sloveniji po našem mnenju še ni na zavidljivi stopnji, 

saj, kot že navedeno, na to vpliva tudi miselnost naroda. Slovenci smo namre� zelo 

nezaupljivi do novosti, na katere se sicer navadimo, vendar zelo po�asi. Po našem mnenju 

smo zelo konservativen narod, ki se raje poslužuje že uveljavljenih starih na�inov, v našem 
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primeru sklepanja zavarovanj. K temu je seveda pripomogla mo�no razvejana mreža 

zavarovalnih zastopnikov, ki so prisotni na vsaki zavarovalnici. 

Na uspešnost pri prodaji seveda vplivajo tudi gospodarske razmere. Negotove razmere na 

finan�nih trgih tako vplivajo tudi na zaupanje komitentov do bank ter posledi�no tudi 

zavarovalnih produktov, ki se tržijo preko tega kanala.  

Prihodnost bo torej še zanimiva. Potrebnih bo veliko aktivnosti na celotnem finan�nem trgu, 

sem spada tudi konsolidacija javnih financ, ki bi lahko pripeljala do stabilnosti in 

uravnoteženosti prora�una.  

Kljub vsem težavam na trgu, ki se vedno lahko pojavljajo pri poslovanju nekega podjetja, pa 

lahko re�emo, da je kon�ni cilj vsakega podjetja zadovoljna stranka. K temu cilju so 

usmerjene tudi banke in zavarovalnice.  
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