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POVZETEK 

Namen in cilj magistrske naloge je analizirati primer življenjskega zavarovanja, ki se trži 

preko neposredne pošte, ter obenem analizirati povezanost posameznih dejavnikov na 

odzivnost strank pri trženju in na stroške sklepanja. Z različnimi statističnimi metodami smo 

izvedli študijo primera ter pridobili končne rezultate, ki pričajo o tem, da na sklepanje 

življenjskih zavarovanj močno vpliva dvosmerno komuniciranje. To pomeni, da trženje preko 

neposredne pošte ni učinkovito brez podpore klicnega centra in drugih oblik tržnega 

komuniciranja. Ugotovili smo, da vsebina zavarovanja na odločitev za sklenitev zavarovanja 

vpliva močneje kot starost ali velikost kraja bivanja strank. Odzivnost strank in delež 

sklenjenih zavarovanj pa močno vpliva na stroške sklepanja zavarovanj. 

Ključne besede: življenjska zavarovanja, neposredno trženje, klicni centri, starost, kraj 

bivanja, stroški sklepanja. 

SUMMARY 

The intention of the present master's thesis is to analyze the case of life insurance which is 

sold through direct mail and also to analyze the connection between certain factors on 

customer responsiveness and on stipulation costs. A case study with a variety of statistical 

methods was carried out to obtain the final results, which show that two-way communication 

has a significant effect on stipulating the insurance contract. That means that direct marketing 

through the post has no effect without the support of a call centre or other means of 

communication. The results also reveal that the content of the insurance has a stronger impact 

on the decision to stipulate the insurance contracts, than the age or size or residence. The 

customer responsiveness and share of stipulated contracts have a significant influence on 

costs.  

Keywords: life insurance, direct marketing, call centres, age, place of residence, stipulation 

costs. 

UDK: 368.91:339.138(043.2) 

 





 

V 

VSEBINA 

1 Uvod ...................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev problema ..................................................................................................... 1 

1.2 Namen in cilji raziskave ................................................................................................. 2 

1.3 Hipoteze ......................................................................................................................... 2 

1.4 Metode raziskave ........................................................................................................... 3 

1.5 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema .................................................. 5 

1.6 Struktura poglavij ........................................................................................................... 5 

2 Zavarovalništvo na splošno in trg življenjskih zavarovanj ............................................. 6 

2.1 Osnovne značilnosti slovenskega zavarovalnega trga ................................................... 7 

2.1.1 Zakonodajni okvir na slovenskem zavarovalnem trgu ........................................ 8 

2.1.2 Razvrščanje zavarovanj ....................................................................................... 9 

2.1.3 Zavarovalnice .....................................................................................................11 

2.1.4 Pozavarovalnice ................................................................................................. 13 

2.2 Življenjska zavarovanja v Sloveniji in drugih evropskih državah ............................... 14 

2.2.1 Obračunana bruto premija in število veljavnih zavarovalnih pogodb ............... 15 

2.2.2 Povprečno letna premija na prebivalca .............................................................. 16 

2.2.3 Distribucijski kanali za prodajo življenjskih zavarovanj ................................... 17 

2.3 Trendi na področju trženja življenjskih zavarovanj v Sloveniji................................... 18 

2.3.1 Zaznane spremembe na trgu .............................................................................. 18 

2.3.2 Dinamika razvoja produktov življenjskih zavarovanj ....................................... 20 

2.3.3 Trend življenjskih zavarovanj v prihodnosti ..................................................... 22 

3 Razvoj in neposredno trženje življenjskih zavarovanj .................................................. 24 

3.1 Analiza trga in konkurenčne ponudbe ......................................................................... 24 

3.1.1 Tržne strukture ................................................................................................... 25 

3.1.2 Ciljno trženje in doseganje konkurenčne prednosti ........................................... 25 

3.2 Razvoj produkta ter določanje tržne cene in stroškov ................................................. 27 

3.2.1 Tržna cena kot zavarovalna premija .................................................................. 28 

3.2.2 Prevzem rizika in ocena nevarnosti ................................................................... 30 

3.2.3 Zavarovalno-tehnične rezervacije ...................................................................... 31 

3.3 Neposredno trženje ...................................................................................................... 31 

3.3.1 Opredelitev neposrednega trženja ..................................................................... 32 

3.3.2 Načrtovanje neposrednega trženja ..................................................................... 32 

3.3.3 Pravno varstvo potrošnikov pri neposrednem trženju zavarovalnih 
produktov ........................................................................................................... 33 

3.4 Pristopi za neposredno trženje ..................................................................................... 34 

3.4.1 Neposredna (direktna) pošta .............................................................................. 34 

3.4.2 Trženje preko telefona ....................................................................................... 35 



 

VI 

3.4.3 Elektronsko trženje ............................................................................................ 35 

3.5 Uvajanje produkta na trg – testiranje ........................................................................... 36 

4 Predstavitev primera življenjskega zavarovanja za neposredno trženje ..................... 38 

4.1 Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d. d. ............................................................. 38 

4.2 Študij primera – Življenjsko zavarovanje za tveganje raka Ona As ............................ 38 

4.2.1 Zakonska ureditev na področju zdravstva v RS ................................................ 38 

4.2.2 Raziskava trga in tržno pozicioniranje zavarovanja nevarnosti raka................. 40 

4.3 Trženjski splet zavarovanja Ona As ............................................................................. 43 

4.3.1 Produkt............................................................................................................... 44 

4.3.2 Prodajna cena ..................................................................................................... 45 

4.3.3 Tržne poti ........................................................................................................... 46 

4.3.4 Tržno komuniciranje .......................................................................................... 47 

4.3.5 Ljudje ................................................................................................................. 48 

4.3.6 Fizični dokazi .................................................................................................... 48 

4.3.7 Procesi ............................................................................................................... 50 

4.4 Selekcija rizika ............................................................................................................. 50 

5 Študija primera: odzivnost in stroškovna učinkovitost ................................................. 53 

5.1 Metode in spremenljivke študije primera .................................................................... 54 

5.1.1 Statistične metode .............................................................................................. 54 

5.1.2 Spremenljivke .................................................................................................... 57 

5.2 Testiranje hipotez ......................................................................................................... 57 

5.2.1 Hipoteza 1 .......................................................................................................... 58 

5.2.2 Hipoteza 2 .......................................................................................................... 60 

5.2.3 Hipoteza 3 .......................................................................................................... 66 

5.2.4 Hipoteza 4 .......................................................................................................... 69 

6 Ugotovitve raziskave ......................................................................................................... 72 

6.1 Ugotovitve testnih tržnih akcij ..................................................................................... 72 

6.2 Izsledki tržnih akcij ...................................................................................................... 72 

6.3 Povzetek in ugotovitve izvedene analize ..................................................................... 74 

6.4 Možnosti za nadaljnje raziskovanje ............................................................................. 75 

7 Sklep .................................................................................................................................... 77 

Literatura ................................................................................................................................ 79 

Viri ........................................................................................................................................... 81 

Priloge ...................................................................................................................................... 83 



 

VII 

SLIKE 

Slika 1:  Delež zavarovalnih premij v bruto domačem proizvodu posamezne države ............ 7 

Slika 2:  Obračunana bruto premija življenjskih zavarovanj v Evropi med leti 2002–
2011 (v milijardah EUR) ......................................................................................... 16 

Slika 3:  Povprečna letna zavarovalna premija za življenjska zavarovanja na prebivalca 

po državah ................................................................................................................ 17 

Slika 4:  Delež življenjskih zavarovanj sklenjenih v Evropi preko posameznih 
distribucijskih kanalih v letu 2010 ........................................................................... 18 

Slika 5:  Oblike življenjskih zavarovanj ................................................................................ 22 

Slika 6:  Nova storitev ali produkt je rezultat trga, tehnologije, okolja in zakonodaje .......... 27 

Slika 7:  Sestava zavarovalne premije življenjskih zavarovanj ............................................. 28 

Slika 8:  Najpogostejše lokacije raka pri ženskah, Slovenija 2007 ........................................ 41 

Slika 9:  Relativno preživetje bolnic z rakom dojk po obdobju postavitve diagnoze ............ 42 

Slika 10:  Petletno relativno preživetje bolnic z rakom dojk, zbolelih v letih 2000–2002 

v Sloveniji, Evropi in nekaterih območjih v ZDA ................................................... 42 

Slika 11:  Opcije zavarovalnih kritij življenjskega zavarovanja Ona As ................................. 46 

Slika 12:  Oblike tržnih poti v zavarovalništvu ........................................................................ 46 

Slika 13:  Želeni viri informiranja ............................................................................................ 47 

Slika 14:  Dejavniki pri odločanju sklenitve novega življenjskega zavarovanja ..................... 49 

Slika 15:  Histogram ostankov ................................................................................................. 65 

Slika 16:  Grafikon normalne verjetnosti ................................................................................. 65 

Slika 17:  Razsevni grafikon Scatterplot .................................................................................. 66 

Slika 18:  Nihanje deleža sklenjenih zavarovanj glede na delež poslanih ponudb 

naslovljenkam po starosti ........................................................................................ 69 

Slika 19:  Vpliv dejavnikov na sklenitev zavarovanja Ona As ................................................ 73 

 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1: Razvrstitev premoženjskih zavarovanj po zavarovalnih vrstah ................... 10 

Preglednica 2: Razvrstitev zavarovalnih podvrst življenjskih zavarovanj po 
zavarovalnih vrstah .......................................................................................11 

Preglednica 3: Tržni deleži zavarovalnic v letu 2011 .......................................................... 13 

Preglednica 4: Tržni deleži pozavarovalnic v letu 2011 ...................................................... 14 

Preglednica 5: Zavarovalna dejavnost v Evropski uniji 2010* ........................................... 15 

Preglednica 6: Število bolnic z rakom dojk v Sloveniji po obdobju postavitve 

diagnoze ter njihovi deleži po starosti ......................................................... 41 

Preglednica 7: Smer in moč povezanosti dveh spremenljivk .............................................. 55 

Preglednica 8: Opisna statistika ........................................................................................... 57 

Preglednica 9: Opisna statistika ........................................................................................... 58 

Preglednica 10: Korelacijski koeficient povezave med deležem prispelih prijavnic za 
sklenitev zavarovanja, deležem opravljenih telefonskih klicev in 
deležem poslanih opomnikov ...................................................................... 58 

Preglednica 11: Opisna statistika ........................................................................................... 59 



 

VIII 

Preglednica 12: Rezultati t-testa odvisnih vzorcev ................................................................ 59 

Preglednica 13: Opisna statistika ........................................................................................... 60 

Preglednica 14: Korelacijski koeficient povezave med povprečnim deležem stroškov 
na sklenjeno polico, deležem sklenjenih zavarovanj, deležem 
opravljenih telefonskih klicev in deležem poslanih opomnikov.................. 61 

Preglednica 15: Model Summary in ANOVA – multipla linearna regresija .......................... 62 

Preglednica 16: Koeficienti – multipla linearna regresija...................................................... 62 

Preglednica 17: Model Summary in ANOVA enostavna linearna regresija .......................... 63 

Preglednica 18: Coefficients enostavna linearna regresija .................................................... 64 

Preglednica 19: Delež sklenjenih zavarovanj po starosti zavarovank, delež poslanih 
ponudb ter delež sklenjenih zavarovanj glede na delež poslanih 
ponudb.......................................................................................................... 67 

Preglednica 20: Opisna statistika ........................................................................................... 68 

Preglednica 21: Rezultati t-testa odvisnih vzorcev ................................................................ 68 

Preglednica 22: Kontingenčna tabela..................................................................................... 70 

Preglednica 23: χ²-preizkus .................................................................................................... 71 

Preglednica 24: Rezultati testiranih hipotez* ........................................................................ 75 

 



 

IX 

KRAJŠAVE 

ABI Association of British Insurers (Britansko zavarovalno združenje)  

AT Avstrija 

AZN Agencija za zavarovalni nadzor 

BDP Bruto domači proizvod 

BE Belgija 

BG Bolgarija 

CEA Comite Europeen des Assurances – Insurance Europe Board (Evropsko 

zavarovalno združenje) 

CH Švica 

CY  Ciper 

CZ  Češka 

DE Nemčija 

DK Danska 

EE Estonija 

ES Španija 

FI Finska 

FR Francija 

GR Grčija 

HR Hrvaška 

HU Madžarska 

IE Irska 

IS Islandija 

IT Italija 

LI Liechtenstein 

LU Luksemburg 

LV Latvija 

MT Malta 

NL  Nizozemska 

NO Norveška 

OZ Obligacijski zakonik 

PL Poljska 

PT Portugalska 

RO Romunija 

RS Republika Slovenija 

SE Švedska 

SI Slovenija 

SK Slovaška 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 

SZS Slovensko zavarovano združenje 

SZZ Slovensko zavarovalno združenje 

TR Turčija 



 

X 

UK Velika Britanija 

ZFK Zakon o finančnih konglomeratih 

ZGD  Zakon o gospodarskih družbah 

ZOZP Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu 

ZPIZ Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

ZPKDPIZ Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe 

ZPSPID Zakon o prvem pokojninskem skladu RS in oblikovanju pooblaščenih 
investicijskih družb 

ZUP  Zakon o splošnem upravnem postopku 

ZVOP Zakon o varstvu osebnih podatkov 

ZVPot Zakon o varstvu potrošnikov 

ZZavar  Zakon o zavarovalništvu 

ZZVZZ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

 



 

1 

1 UVOD 

Neposredno trženje ima z razvojem tehnologije vedno večji vpliv na trgu. Zavarovalništvo je 

kot finančni inštitucija prav tako primorana slediti trendom, ki jih narekuje trg, da ostane 

konkurenčna in obenem zadovoljuje potrebe strank. Za življenjska zavarovanja je neposredno 

trženje pomenilo velik mejnik v konceptu razvoja in načinu trženja. Preskok k neposrednemu 

načinu trženja in boljše razumevanje tega sta bila motiva, da smo se lotili podrobne analize 

raziskovalnega primera. 

1.1 Opredelitev problema 

Na področju trženja storitev in proizvodov se je že v začetku 21. stoletja pojavila potreba po 

spremembah zaradi pospešenega zniževanja učinkovitosti tradicionalnih inštrumentov trženja. 

Vedno večja intenzivnost konkurence je povzročila rast razpoložljivosti in kakovosti storitev 

in prav tako raznolikosti in količine proizvodov in izdelkov (Kitchen 2003, 57).  

Zavarovalniška dejavnost z leti postaja vse pomembnejša, in sicer zaradi širšega zavedanja 

ljudi, da je zavarovanje zanje pomembno, kar velja tudi za življenjska zavarovanja. 

Pomemben mejnik v miselnosti ljudi sta razvoj tehnologije in množična uporaba interneta, ki 

je mogoča skoraj že kjerkoli in kadarkoli. S pomočjo brezžične internetne povezave lahko 

pridobimo informacije kar preko pametnih telefonov, televizorjev, računalniških tablic, 

dlančnikov itd.  

Življenjska zavarovanja se zaradi kompleksnosti in potrebne selekcije rizika prodajajo 

večinoma le preko tržne mreže oziroma preko agencij in zavarovalnih zastopnikov. Tržne 

razmere, novi pogoji, kot so pojav interneta in novih prodajnih kanalov, ter s tem večja 

obveščenost in spremembe potrošnih navad ljudi so privedli do neposredne oblike trženja, ki 

jo nekateri imenujejo direktni marketing. 

Direktni marketing je pojem, katerega razumevanje in definiranje v različnih vrstah literature 

ni enotno. V tej nalogi bo direktni marketing opredeljen kot vsaka oblika neposredne 

komunikacije z jasno določeno stranko, ki vključuje: osebno prodajo, neposredno pošto, 

telefonske klice, letake in internet. 

Na evropskem zavarovalniškem trgu predstavlja direktni marketing že uveljavljeno obliko 

tržnega komuniciranja pri prodaji življenjskih zavarovanj. V Sloveniji večina zavarovalnic 

šele raziskuje tržišče in zavarovalne produkte prilagaja temu načinu prodaje (Insurance 

Europe 2012, 12–13).  

Neposredno trženje življenjskih zavarovanj preko neposredne pošte, klicnega centra ali 

interneta omogoča zavarovalnicam neposreden stik s strankami, kar pa hkrati pomeni, da je 

temu treba prilagoditi tudi življenjska zavarovanja. Glavno problematiko predstavlja 
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odsotnost osebnega stika med zavarovalnico in stranko, saj v proces neposrednega trženja ni 

vključen zavarovalni zastopnik. To vpliva na postopek in način selekcije rizika pri sprejemu v 

zavarovanje. 

Z načinom trženja je močno povezan že koncept razvoja produktov življenjskih zavarovanj in 

ustrezna segmentacija ciljnih skupin. Pristop neposrednega trženja zahteva inovativnost ter 

omogoča stroškovno in komunikacijsko učinkovitost ob ustreznem izvajanju. 

Odločitev za neposredno trženje življenjskih zavarovanj je predhodno povezana s temeljito 

študijo dejavnikov, vplivov in oceno potencialnih strank. Omenjeni način trženja namreč ni 

primeren za trženje vseh življenjskih zavarovanj. Pomembno je zavedanje, da je treba način 

trženja opredeliti že pri snovanju in razvoju produkta ter temu prilagoditi vsebino, postopek 

sklepanja zavarovalnih pogodb in selekcijo rizika, da bo dosežena čim večja stroškovna 

učinkovitost in odzivnost strank. 

1.2 Namen in cilji raziskave  

Namen magistrske naloge je analizirati neposredno trženje produktov življenjskih zavarovanj 

in povezanost posameznih dejavnikov z odzivnostjo strank pri trženju oziroma prodaji 

življenjskih zavarovanj preko direktnega marketinga ter povezanost s stroški sklenitve 

posameznega zavarovanja. 

Cilj magistrske naloge je analizirati primer življenjskega zavarovanja, ki se prodaja preko 

direktnega marketinga, tj. življenjsko zavarovanje za tveganje raka s tržnim imenom Ona As 

pri zavarovalnici Adriatic Slovenica, d. d. Nadalje je cilj naloge analizirati povezanost deleža 

sklenjenih zavarovanj s posameznimi elementi trženja in socialno-demografskimi dejavniki. 

1.3 Hipoteze 

Temeljna teza magistrske naloge pravi, da je neposredno trženje zavarovalnih produktov 

življenjskih zavarovanj pozitivno povezano z razvojem in trženjem posameznega produkta.  

Temeljna teza je testirana/urejena s štirimi hipotezami: 

- Hipoteza 1: Delež prispelih prijavnic za sklenitev zavarovanja je pozitivno povezan z 

deležem opravljenih telefonskih klicev in deležem poslanih opomnikov. 

- Hipoteza 2: Povprečni delež celotnih stroškov na sklenjeno polico je negativno 

povezan z deležem sklenjenih zavarovanj in pozitivno povezan z deležem poslanih 

opomnikov in deležem opravljenih telefonskih klicev. 

- Hipoteza 3: Delež sklenjenih zavarovanj je negativno povezan s starostjo naslovljenk, 

ki so prejele prodajno pismo za sklenitev zavarovanja.  
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- Hipoteza 4: Delež sklenjenih zavarovanj je pozitivno povezan z velikostjo kraja 

bivanja naslovljenk, ki so prejele prodajno pismo za sklenitev zavarovanja. 

Prva hipoteza je postavljena na podlagi zbranih podatkov osemnajstih tržnih akcij,1 iz katerih 

je bilo ugotovljeno, da se delež sklenjenih zavarovanj povečuje v primeru pisnega in 

telefonskega opominjanja naslovljenk. Poraja se vprašanje, kakšna je smer in moč povezave 

deleža prispelih prijavnic za sklenitev zavarovanja z deležem opravljenih telefonskih klicev in 

deležem poslanih opomnikov. 

Druga hipoteza temelji na prikazu deleža celotnih povprečnih stroškov na sklenjeno 

zavarovalno polico po osemnajstih tržnih akcijah glede na delež sklenjenih zavarovanj, delež 

poslanih opomnikov in delež opravljenih telefonskih klicev.  

Tretja hipoteza temelji na vplivu starosti pri sklenitvi zavarovanja v primeru neposredne 

prodaje. Izhajamo iz predpostavke, da si starejši ljudje še vedno želijo svetovanje in obisk 

zavarovalnega zastopnika pri sklepanju raznovrstnih zavarovanj, medtem ko mladi ljudje raje 

uporabijo neposredne oblike sklepanja zavarovanj.  

Četrta hipoteza prikazuje vpliv kraja bivanja na sklenitev zavarovanja v primeru neposredne 

prodaje. Ugotoviti želimo, ali obstaja bistvena razlika pri sklenitvi zavarovanja glede na 

bivanje v manjšem ali večjem naselju. Izhajamo iz predpostavke, da se ljudje iz večjih mest 

nekoliko laže prilagajajo spremembam (npr. spremenjenim načinom trženja), so bolj 

izpostavljeni stresu in hitremu tempu življenja ter zaradi kroničnega pomanjkanja časa bolj 

dovzetni za neosebno obliko prodaje.  

1.4 Metode raziskave 

Magistrska naloga obsega analizo študija primera življenjskega zavarovanja za tveganje raka s 

tržnim imenom Ona As in je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.  

V teoretičnem delu magistrske naloge smo uporabili deskriptivni pristop oziroma metodo 

deskripcije za opis določenih dejstev in stanj. Uporabili smo tudi metodo kombinacije 

spoznanj, stališč in sklepov različnih avtorjev ter metodo sinteze s pregledovanjem strokovnih 

in znanstvenih knjig, veljavne zakonodaje ter člankov v različnih publikacijah. 

Empirični del magistrske naloge temelji na raziskavi zbranih sekundarnih podatkov 

                                                 

1
 V okviru posamezne tržne akcije je bil oblikovan določen seznam naslovljenk, ki jim je bilo poslano 

prodajno pismo za sklenitev življenjskega zavarovanja.  
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neposrednega trženja produkta, ki so dosegljivi v obliki interne validacije
2
 produkta pri 

zavarovalnici Adriatic Slovenica, d. d. 

Podatki za analizo temeljijo neposredno na bazi naslovljenk, ki so prejele prodajno pismo za 

sklenitev zavarovanja (N > 77.000); posredno na bazi zavarovank, ki so sklenile življenjsko 

zavarovanje za tveganje raka Ona As, ter na zbranih sekundarnih podatkih osemnajstih tržnih 

akcij, ki so bile izvedene od marca 2011 do februarja 2012. Za analizo primera so uporabljeni 

panelni podatki zbranih tržnih akcij, izvedenih v obdobju aktivnega trženja tega zavarovanja. 

Tržne akcije so potekale v obliki neposrednega trženja po pošti v kombinaciji s podporo 

klicnega centra in drugih oblik tržnega komuniciranja. Akcije so bile izvedene ločeno po 

posameznih bazah obstoječih strank zavarovalnice Adriatica Slovenice, d. d. Prve štiri akcije 

se nanašajo na manjšo bazo strank za testiranje različnih trženjskih pristopov oziroma 

nagovorov prodajnega pisma in vsebine direktne pošte. V okviru ene izmed tržnih akcij je bilo 

izvedeno trženje preko elektronske pošte.  

Pri prvi hipotezi (H1) smo s pomočjo korelacijskega koeficienta ugotovili smer in moč 

linearne povezave treh spremenljivk, in sicer vpliv deleža poslanih opomnikov in deleža 

opravljenih telefonskih klicev na delež prispelih prijavnic za sklenitev zavarovanja. S 

pomočjo t-testa za odvisna vzorca smo primerjali delež prispelih prijavnic za sklenitev 

zavarovanja glede na vrsto in delež opominjanja stranke (opomnik in telefonski klic) po 

poslani pošiljki. 

V drugi hipotezi (H2) smo s pomočjo korelacijskega koeficienta računali smer in moč 

linearne povezave med štirimi spremenljivkami. Te spremenljivke so povprečen delež 

celotnih stroškov na sklenjeno polico, delež sklenjenih zavarovanj, delež poslanih opomnikov 

in delež opravljenih telefonskih klicev. Deleže smo določili glede na količino poslanih pošiljk 

ter z multiplo regresijsko metodo ugotovili statistični vpliv spremenljivk na delež celotnih 

stroškov na sklenjeno polico. 

V okviru tretje hipoteze (H3) smo naprej združili sezname naslovljenk vseh tržnih akcij ter jih 

opremili s podatkom o sklenitvi zavarovanja (da, ne). Podatke o deležu sklenjenih zavarovanj 

po starosti naslovljenk smo prikazali s pomoč kontingenčne tabele v okviru izvedbe analize 

asociacije. S pomočjo t-testa za odvisna vzorca smo primerjali delež sklenjenih zavarovanj 

glede na starost naslovljenk. 

Četrta hipoteza (H4) prikazuje vpliv kraja bivanja naslovljenk na delež sklenjenih zavarovanj. 

Kraj bivanja naslovljenk smo razdelili med večja mesta (kriterij 4.000 in več prebivalcev) in 

                                                 

2
 Validacija je proces vrednotenja zavarovalnega produkta ob zaključku razvoja, da bi ugotovili 

skladnost izvedbe z zahtevami in plani. Predvidoma se validacija zavarovalnega produkta izvede po 

enem letu od začetka trženja produkta. 
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manjša mesta (kriterij manj kot 4.000 prebivalcev). Med manjša mesta smo vključili tudi vasi. 

Izvedli smo analizo asociacije ter prikazali podatke s pomočjo kontingenčne tabele in uporabe 

modela Chi-Square Tests. 

Za računalniško obdelavo podatkov smo uporabili program Microsoft Excel in statistični 

paket SPSS. 

1.5 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Produkt Ona As, ki smo ga analizirala v empiričnem delu magistrske naloge, se večinoma 

prodaja neposredno po pošti s podporo klicnega centra, zato smo se v magistrski nalogi 

osredotočili predvsem na ta način neposredne prodaje.  

Pri iskanju in pridobivanju podatkov o obravnavanem področju nismo imeli težav. Uporabili 

smo vzorec naslovljenk za trženje zavarovanja Ona As, vzorec zavarovank, ki so sklenile to 

zavarovanje, ter razpoložljive podatke zavarovalnice Adriatic Slovnica, d. d. Omejitev se kaže 

v tem, da smo analizirali zgolj stranke ženskega spola in ni nujno, da naše ugotovitve lahko 

veljajo tudi za moško populacijo. Produkt Ona As je zavarovanje, namenjeno osebam 

ženskega spola. 

1.6 Struktura poglavij 

Magistrska naloga je sestavljena iz uvoda, šestih poglavij in sklepa. Uvod predstavlja prvo 

poglavje. V drugem poglavju so na kratko opredeljeni glavni parametri trga življenjskih 

zavarovanj vključno s predstavitvijo osnovnih pojmov o zavarovalništvu, ki so pomembni za 

razumevanje vsebine naloge. Obenem so predstavljeni tudi trendi, ki se pojavljajo na področju 

trženja življenjskih zavarovanj. V tretjem poglavju je opisan razvoj produktov življenjskih 

zavarovanj za neposredno trženje in postopek trženja tovrstnih produktov. Četrto poglavje je 

namenjeno predstavitvi konkretnega primera življenjskega zavarovanja za neposredno trženje. 

Gre za zavarovanje za tveganje raka s tržnim imenom Ona As zavarovalnice Adriatic 

Slovenica, d. d. Peto poglavje je empirične narave. V njem smo analizirali uspešnost trženja 

življenjskega zavarovanja Ona As, predvsem vpliv posameznih dejavnikov na odzivnost 

strank in stroškovno učinkovitost izvedenih tržnih akcij. Šesto poglavje predstavlja ugotovitve 

opravljene raziskave primera. Magistrska naloga se zaključi s sklepnimi ugotovitvami.  
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2 ZAVAROVALNIŠTVO NA SPLOŠNO IN TRG ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ 

Zavarovalstvo je pomembna dejavnost za zagotavljanje gospodarske ali socialne varnosti v 

obliki nadomeščanja in odpravljanja posledic nastale škode (Škufca 2003, 17). Zavarovanje 

temelji na zamisli, da čim več oseb, ki utegnejo utrpeti škodo, s svojimi prispevki zbere 

denarna sredstva, iz katerih se potem poplača škoda tistim, ki jih škoda dejansko zadene 

(Cigoj 1978, 2390). 

Varnost je ena temeljnih človekovih potreb, ki je sprva pomenila fizično varnost, kasneje pa 

vedno bolj celovito stanje, kot zadovoljitev socialnih, premoženjskih in psihičnih potreb 

(Budimir 2008, 13). Varnost je torej imanentna prvina življenja posameznika in družbene 

skupnosti. Zavestno prizadevanje ljudi za vzpostavitev stanja varnosti pa je civilizacijska in 

kulturna kategorija (Grizold 1992, 63). 

Ljudi so ves čas v zgodovini ogrožale različne nevarnosti, zato so se organizirali v skupnosti 

(t. i. rizične skupine) in tveganje razdelili na več subjektov, ki so skupno nosili posledice. 

Znotraj takšne skupine se je polagoma pojavil posrednik (zavarovalnica), ki je zbiral sredstva, 

jih nalagal in oplajal ter izplačeval članom skupnosti, ki jih je doletela nesreča. Tako se je 

razvila dejavnost zavarovanja (Starman 2008, UZS-1.1-1).  

Zavarovalstvo v sodobnem pomenu besede je nastalo v začetku industrijske dobe, kar velja 

predvsem za osebna zavarovanja. Z razvojem industrije je začelo naraščati število delavcev, 

katerih edini finančni vir je bila plača za opravljeno delo. Vsaka odsotnost z dela zaradi 

bolezni, dopusta ali zmanjšane delovne zmožnosti je lahko povzročila upad dohodka in s tem 

socialno bedo delavca in njegove družine. Proti koncu 19. stoletja so se v Nemčiji oblikovala 

prva socialna zavarovanja, ki jih poznamo tudi danes (Glavaš in Rihter 2010, 6; Škufca 2003, 

12–13).  

Osnovna naloga zavarovalništva je, da številna tveganja, ki so jim zavarovanci izpostavljeni, 

prerazporedi na vse zavarovance in upravičencu izplača odškodnino ali zavarovalnino ob 

nastanku zavarovalnega primera v skladu s sklenjeno zavarovano pogodbo (Bijelić 1998, 3). 

Obenem vsak posameznik v obliki premije nosi soudeležbo pri financiranju vseh odškodnin in 

zavarovalnin. Zavarovanje na splošno temelji na vzajemnosti, solidarnosti in zakonitostih 

velikih števil. 

Tveganje, ki predstavlja riziko pri zavarovanju, je možnost naključne uresničitve zavarovalne 

nevarnosti na predmetu zavarovanja v nekem prihodnjem časovnem obdobju. Zavarovati se je 

mogoče za nevarnost, ki še ni nastala oziroma še ni v nastajanju in obenem ni odvisna od 

zavarovalčeve oziroma zavarovančeve volje.  

Zavarovalništvo predstavlja tudi pomemben del finančnega sistema, saj ima zaradi možnosti 

pridobivanja likvidnih sredstev relativno velik vpliv na razvoj gospodarstva (Pavliha 2000, 
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44). Pomen zavarovalništva za narodno gospodarstvo se meri z deležem zavarovalnih premij 

v bruto domačem proizvodu (v nadaljevanju BDP) države. V Sloveniji je ta delež za leto 2011 

znašal 5,76 odstotkov, kar je za 0,04 odstotkov manj od leta 2010 (SZZ 2012, 47).  

Slika 1 prikazuje delež zavarovalnih premij v BDP posamezne države za leti 2010 in 2011. 

Slovenija zaostaja za povprečjem za dobri dve odstotni točki, kar pomeni, da je pomen 

zavarovalništva v BDP Slovenije nižji v primerjavi s povprečjem pomena zavarovalništva v 

BDP EU.  

 

Slika 1: Delež zavarovalnih premij v bruto domačem proizvodu posamezne države 

Vir: Insurance Europe 2013a. 

2.1 Osnovne značilnosti slovenskega zavarovalnega trga 

Zgodovina slovenskega zavarovalništva sega v čas, ko so se pojavili prvi trgovci. Ti so se ob 

trgovanju na morju srečali z različnimi pomorskimi riziki, ki so jih želeli zmanjšati z 

združevanjem v skupine (Pust 2009, 24). V Trstu
3
 je bila leta 1876 ustanovljena prva 

zavarovalnica na Slovenskem, do konca 18. stoletja jih je nastalo še šest (Škufca 2003, 10). 

Slovenija je srednje razvit zavarovalniški trg, ki ponuja celotno paleto zavarovalnih storitev, 

katerih ponudniki so zavarovalnice in pozavarovalnice. V evropskem in svetovnem merilu ga 

uvrščamo med manjše zavarovalne trge.  

                                                 

3
 V 19. stoletju je bil Trst slovensko mesto. 
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Slovenski trg življenjskih zavarovanj spada med najmanjše, saj razen štirih držav vse druge 

države Evropske unije dosegajo večji delež. Na to v veliki meri vpliva zmanjšanje 

razpoložljivega dohodka državljanov ter nizka nagnjenost in nezaupanje državljanov do 

tovrstnih oblik zavarovanj. K znižanju je vplivala tudi konkurenca podružnic zavarovalnic s 

sedežem izven RS, ki delujejo na slovenskem trgu, vendar njihova premija ni vključena v 

slovenska poročila (AZN 2012, 3). 

Zavarovalne posle na slovenskem zavarovalnem trgu opravljajo (Srše 2010, 67): 

- zavarovalnice s sedežem v RS, ki imajo dovoljenje AZN za opravljanje teh poslov; 

- podružnice tujih zavarovalnic, ki imajo dovoljenje AZN opravljanje teh poslov; 

- zavarovalnice držav članic EU, ki ustanovijo podružnico na območju RS oz. so 

pooblaščene neposredno opravljati zavarovalne posle na območju RS. 

Temeljni atributi organizacije, nadzora in analize poslovnega procesa zavarovalnic so (Srše 

2010, 67): 

- načelo preglednosti delovanja zavarovalništva, 

- načelo varnega in skrbnega poslovanja, 

- načelo obvladovanja tveganj in 

- načelo nadzora. 

Navedena načela so vodilna načela statusnega prava, ki predstavljajo cilje javno-zavarovalno-

pravne ureditve. Z vidika celotnega gospodarstva je opravljanje zavarovalnih poslov 

pomembna in odgovorna dejavnost, zato je pomembno, da je to področje ustrezno zakonsko 

urejeno (Srše 2010, 67).  

2.1.1 Zakonodajni okvir na slovenskem zavarovalnem trgu 

Temeljni krovni akt zavarovalniške dejavnosti v Sloveniji predstavljajo Zakon o 

zavarovalništvu (ZZavar – UPB7, Ur. l. RS, št. 99/2010) in podzakonski predpisi, ki izhajajo 

iz ZZavar, kot pravni okvir in hkrati vzvod za definiranje in nadzor delovanja profesionalnih 

udeležencev zavarovalnega trga v Sloveniji (Kačar 2010, 92).  

Delovanje zavarovalnih družb poleg samih notranjih aktov širše opredeljujejo še naslednji 

zakoni: 

- Obligacijski zakonik (OZ – UPB1, Ur. l. RS, št. 97/2007), 

- Zakon o gospodarskih družbah (ZGD – UPB3, Ur. l. RS, št. 65/2009), 

- Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP – UPB3, Ur. l. RS, št. 93/2007), 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ – UPB3, 

Ur. l. RS, št. 72/2006), 

- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 – UPB4, Ur. l. RS, št. 

109/2006 in ZPIZ-2, Ur. l. RS, št. 96/2012), 
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- Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK, Ur. l. RS, št. 43/2006), 

- Zakon o prvem pokojninskem skladu RS in oblikovanju pooblaščenih investicijskih 

družb (ZPSPID – UPB1, Ur. l. RS, št. 26/2005), 

- Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ, Ur. l. RS, št. 79/2010), 

Zakonodajno-nadzorno funkcijo na slovenskem zavarovalnem tržišču opravlja Agencija za 

zavarovalni nadzor (v nadaljevanju AZN). AZN deluje samostojno in neodvisno v okviru 

Ministrstva za finance in v skladu z ZZavar. V imenu države pravno ureja ter formalno in 

materialno nadzoruje poslovanje subjektov na zavarovalnem trgu zaradi zagotavljanja varstva 

potrošnikov in finančne stabilnosti. Obenem sprejema predpise in odloča o posamičnih 

zadevah, za katere je pristojna po postopku, opredeljenem v ZZavar oziroma Zakonu o 

splošnem upravnem postopku (ZUP – UPB2, Ur. l. RS, št. 24/2006) (Kačar 2010, 91). 

Nosilec strokovne in interesno-povezovalne funkcije na slovenskem zavarovalniškem trgu je 

Slovensko zavarovalno združenje (v nadaljevanju SZZ), ki je organizirano kot gospodarsko 

interesno združenje slovenskih zavarovalnic. Združenje zastopa skupne ali posamične interese 

članic (vključitev v združenje je prostovoljno). Obenem opravlja naloge, določene s 

slovenskimi predpisi in mednarodnimi sporazumi, ter pripravlja statistične podatke s področja 

zavarovalniškega trga, ki jih objavi v Statističnem zavarovalniškem biltenu (Jakolin 2004). 

2.1.2 Razvrščanje zavarovanj 

V osnovi zavarovanja delimo na socialna in komerciala zavarovanja. Socialna zavarovanja 

ponujajo državne organizacije in so obvezna (npr. obvezno pokojninsko, zdravstveno 

zavarovanje), medtem ko komercialna zavarovanja ponujajo zasebne zavarovalne finančne 

ustanove in so prostovoljna (Dvoršak, Filipič in Bobek 2005, 89). Po ZZavar je Slovenija leta 

2000 (Ur. l. RS, št. 13/2000) sprejela evropske standarde razvrščanja komercialnih 

zavarovanj. Zavarovanja tako razvrščamo v skupino življenjskih (life insurance) in 

neživljenjskih zavarovanj vključno z nezgodnimi in zdravstvenimi zavarovanji (non-life 

insurance). Neživljenjska zavarovanja so pogosto imenovana tudi premoženjska, ta izraz 

bomo tudi uporabljali v nadaljevanju. Glede na glavne nevarnosti, ki jih krijejo, delimo 

zavarovanja na 24 zavarovalnih vrst. Med prvih 18 zavarovalnih vrst so uvrščena 

premoženjska zavarovanja (preglednica 1), v naslednjih šest zavarovalnih vrst pa še 

življenjska zavarovanja (preglednica 2). 
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Preglednica 1: Razvrstitev premoženjskih zavarovanj po zavarovalnih vrstah  

Oznaka  Naziv zavarovalne vrste 

1. Nezgodno zavarovanje (vključno z zavarovanjem nesreč pri delu in poklicnih obolenj) 

2. Zdravstveno zavarovanje 

3. Zavarovanje kopenskih vozil 

4. Zavarovanje tirnih vozil 

5. Letalsko zavarovanje 

6. Zavarovanje plovil 

7. Zavarovanje prevoza blaga 

8.  Zavarovanje požara in elementarnih nesreč 

9. Drugo škodno zavarovanje 

10. Zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil 

11. Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 

12. Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil 

13. Škodno zavarovanje odgovornosti 

14. Kreditno zavarovanje 

15. Kavcijsko zavarovanje 

16. Zavarovanje različnih finančnih izgub 

17. Zavarovanje stroškov postopa 

18. Zavarovanje pomoči 

Vir: SZZ 2008, 4. 

Razvrstitev življenjskih zavarovanj po zavarovanih vrstah smo dopolnili še z zavarovalnimi 

podvrstami. 
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Preglednica 2: Razvrstitev zavarovalnih podvrst življenjskih zavarovanj po 
zavarovalnih vrstah  

Oznaka  Naziv zavarovalne vrste 

19.  Življenjsko zavarovanje (razen zavarovanj iz 20. do 24. točke drugega odstavka 2. člena 
ZZavar) 

19.1 

19.2 

19.3 

19.4 

19.5 

19.6 

19.7 

19.8 

Življenjsko zavarovanje za primer smrti 

Življenjsko zavarovanje za primer doživetja 

Mešano življenjsko zavarovanje 

Rentno zavarovanje z enkratnim plačilom premije 

Rentno zavarovanje s plačevanjem mesečne premije 

Življenjsko zavarovanje z vračilom premij 

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje (razen zavarovanj pod točkama 23.1 in 23.2) 

Vsa druga življenjska zavarovanja (razen zavarovanj pod točkami 20. in 24.) 

20. Zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva 

20.1 

20.2 

Zavarovanje za primer poroke 

Zavarovanje za primer rojstva 

21. Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov oziroma na enote kritnega 

sklada 

21.1 Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov z garancijo 

21.2 

21.3 

21.4 

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov brez garancije 

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote kritnega sklada z garancijo 

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote kritnega sklada brez garancije 

22. Tontine* 

22.1 Tontine 

23. Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 

23.1 

23.2 

23.3 

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZZavar-UPB2 

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1 in ZPIZ-2 

Vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplačil 

24. Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni, ki ga zavarovalnica ne more 

odpovedati 

24.1 Zavarovanje izpada dohodka zaradi nezgode ali bolezni, ki ga zavarovalnica ne more 

odpovedati 

* Tontine je zavarovanje, pri katerem se skupina zavarovancev dogovori, da bo skupno kapitalizirala 

svoje prispevke in razdelila to premoženje med tiste zavarovance, ki doživijo določeno starost oziroma 
med dediče ali upravičence umrlih zavarovancev (Kačar 2010, 104). 

Vir: SZZ 2008, 4. 

Na slovenskem zavarovalnem trgu je največja ponudba življenjskih zavarovanj, ki so 

razvrščena v 19. zavarovalno vrsto, na katera smo se osredotočili v nadaljevanju naloge. 

2.1.3 Zavarovalnice  

Zzavar v 14. členu opredeljuje zavarovalnico kot pravno osebo s sedežem v RS, ki je 

pridobila dovoljenje AZN za opravljanje zavarovalnih poslov. Organizirana je lahko kot 
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delniška družba, evropska delniška družba ali družba za vzajemno zavarovanje. Od leta 2000, 

ko je bil sprejet sedanji ZZavar, lahko posamezna novonastala zavarovalnica opravlja 

zavarovalne posle samo ene zavarovalne skupine, tj. življenjska ali premoženjska zavarovanja 

kot specializirana zavarovalnica. Zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle za življenjska 

zavarovanja, lahko opravljajo tudi zavarovalne posle za nezgodna in zdravstvena zavarovanja 

ter izvajajo upravljanje pokojninskih skladov. Zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle 

nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj, lahko obenem izvajajo tudi zavarovalne posle za 

življenjska zavarovanja (ZZavar, 14. člen).  

Zavarovalnice, ki so pred sprejetjem trenutnega zakona ZZavar, 27. 1. 2000, opravljale posle 

v okviru obeh zavarovalnih skupin (življenjskih in premoženjskih zavarovanj), jih lahko še 

vedno opravljajo (ZZavar, 354. člen). Takšne zavarovalnice imenujemo kompozitne 

zavarovalnice.  

Konec leta je 2011 je na slovenskem zavarovanem trgu pod okriljem AZN delovalo šestnajst 

zavarovalnic, dve pozavarovalnici, tri pokojninske družbe, Jedrski pool in v okviru SZZ 

Škodni sklad in Odškodninski urad. Obenem so na slovenskem zavarovalnem trgu delovale še 

tri podružnice tujih zavarovalnic in več tujih zavarovalnic, ki so zavarovalne posle opravljale 

neposredno (AZN 2012, 8). 

Večina slovenskih zavarovalnic opravlja posle življenjskih in premoženjskih zavarovanj. Dve 

zavarovalnici sta specializirani za sklepanje življenjskih zavarovanj, dve zavarovalnici 

sklepata življenjska in nezgodna zavarovanja, ena zavarovalnica pa sklepa življenjska, 

nezgodna in zdravstvena zavarovanja. Štiri zavarovalnice so specializirane za premoženjska 

zavarovanja, od njih ena za prostovoljna zdravstvena zavarovanja in ena za prostovoljna 

zdravstvena in nezgodna zavarovanja. Pokojninske družbe lahko opravljajo zgolj dejavnosti 

prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (AZN 2012, 8). 

Preglednica 3 prikazuje tržne deleže zavarovalnic na slovenskem zavarovalniškem trgu v letu 

2011. Slovenski zavarovalni trg je precej asimetričen, saj največja slovenska zavarovalnica – 

Zavarovalnica Triglav – zavzema kar 33,89 % vsega trga. Sledijo ji tri zavarovalnice, ki so si 

glede na velikost tržnega deleža precej blizu. To so Adriatic Slovenica, Zavarovalnica 

Maribor in Vzajemna. Vse štiri vodilne zavarovalnice pokrivajo skoraj 72 % slovenskega 

zavarovalnega tržišča.  

Največji tržni delež življenjskih zavarovanj pripadal Zavarovalnici Triglav, sledita ji 

Kapitalska družba (KAD) in Mariborska zavarovalnica. Skupaj predstavljajo več kot 59 % 

celotnega trga.  
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Preglednica 3: Tržni deleži zavarovalnic v letu 2011  

Zavarovalca 
Tržni 
delež 

Tržni delež glede na vrsto zavarovanj 

Življenjska 
zavarovanja 

Neživljenjska 
zavarovanja 

Triglav 33,89 33,70 33,97 

Adriatic Slovenica 12,94 2,12 17,38 

Maribor 12,84 12,64 12,92 

Vzajemna 12,15 / 17,13 

Kapitalska družba (KAD) oz. Modra 
zavarovalnica 

4,93 16,95 / 

Generali 4,21 3,29 4,58 

Triglav, Zdravstvena 3,91 / 5,51 

Tilia 3,85 1,72 4,72 

KD Življenje 3,05 10,48 / 

Merkur 2,32 6,76 0,50 

GRAWE 1,68 3,63 0,88 

NLB Vita 1,55 5,04 0,12 

SID – Prva kreditna zavarovalnica 1,03 / 1,45 

Wiener Stadtische – podružnica 1,02 2,50 0,41 

Victoria – Volksbanken (ERGO – 

podružnica) 
0,19 0,58 0,03 

Allianz – podružnica 0,18 /  0,26 

ERGO 0,17 0,59 / 

ARAG 0,11 / 0,15 

Skupaj 100,00 100,00 100,00 

Vir: SZZ 2012, 17.  

Tržni delež življenjskih zavarovanj zavarovalnice Adriatic Slovenica, katere produkt smo 

analizirali v nadaljevanju naloge, je sorazmerno nizek v primerjavi s konkurenčnimi 

zavarovalnicami in znaša 2,12 %.  

2.1.4 Pozavarovalnice  

Pri opravljanju zavarovalnih poslov z visokimi zavarovalninami ali odškodninami so lahko 

zavarovalnice izpostavljene riziku, ki presega omejitev zbranega fonda. Zavarovalnice imajo 

zato v skladu s 134. členom ZZavar dolžnost, da s pozavarovanjem4
 krijejo tisti del v 

zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki po tabelah maksimalnega kritja presegajo lastne deleže v 

izravnavanju nevarnosti.  

                                                 

4
 Pozavarovanje je zavarovanje presežkov iznad stopnje lastnega izravnavanja ene zavarovalnice pri 

drugi zavarovalnici (ZZavar, 2. člen), ki je registrirana za pozavarovanje (Močivnik 2010, 49). 
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Pozavarovalnica je delniška družba, ki je registrirana za opravljanje pozavarovalnih poslov, 

torej za pozavarovanje (Močivnik 2010, 48). 

V letu 2011 sta na slovenskem tržišču delovali dve pozavarovalnici, in sicer Pozavarovalnica 

Sava in Pozavarovalnica Triglav RE. Njuni tržni deleži so prikazani v preglednici 4. 

Preglednica 4: Tržni deleži pozavarovalnic v letu 2011  

Zavarovalca 
Tržni 
delež 

Tržni delež glede na vrsto zavarovanj 

Življenjska 
zavarovanja 

Neživljenjska 
zavarovanja 

Pozavarovalnica Sava 53,51 62,87 53,48 

Pozavarovalnica Triglav RE 46,49 37,13 46,52 

Skupaj 100,00 100,00 100,00 

Vir: SZZ 2012, 17.  

2.2 Življenjska zavarovanja v Sloveniji in drugih evropskih državah 

V Sloveniji se je življenjsko zavarovanje in zavarovalništvo nasploh pojavilo precej kasneje 

kot v bolj razvitih evropskih državah. Prva življenjska zavarovanja so se v Sloveniji pojavila 

v letu 1872 z ustanovljeno Zavarovalno banko Slovenije, ki je ponujala zavarovanja za primer 

smrti in doživetja (Budimir 2008, 22). 

V Sloveniji smo se srečali z močnim zanimanjem za življenjska zavarovanja po osamosvojitvi 

države leta 1991. Glavni razlogi za povečanje zanimanja izhajajo iz strahu in zavedanja 

Slovencev, da država prenaša na njihova pleča skrb za socialno varnost (Vončina 2008, UZS-

3.1.2). S 1. majem 2004 je Slovenija z vstopom v Evropsko unijo postala del enotnega 

evropskega zavarovalnega trga. To je privedlo do občutnih sprememb na trgu zaradi prihoda 

tujih zavarovalnic na slovenski trg in s tem osvežitev ponudbe zavarovanj na tržišču. 

Preglednica 5 prikazuje primerjavo podatkov slovenskega zavarovalnega trga oziroma 

posameznih kazalnikov v primerjavi z evropskim povprečjem. 
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Preglednica 5: Zavarovalna dejavnost v Evropski uniji 2010* 

Kazalci EU (27) Slovenija Delež Slovenija 

Število zavarovalnih družb 4.886 19 0,39 

Število zaposlenih v zavarovalnicah 968.494 6.099 0,70 

Povprečno število zaposlenih v zavarovalnici 178 321 180,59 

Premije (mio EUR) 1.035.106 2.053 0,20 

Od tega iz življenjskih zavarovanj (mio EUR) 637.976 599 0,09 

Premije / prebivalca (EUR) 2.073 1.000 48,23 

Premije življenjskih zavarovanj / prebivalca (EUR)  1.278 292 22,84 

Premije neživljenjskih zavarovanj / prebivalca (EUR) 795 708 89,02 

Delež premij v BDP (%) 8,5 5,8 67,79 

* Zadnji dosegljivi podatki, ki veljajo samo za zavarovalno dejavnost brez pozavarovanja. 

Vir: SZZ 2012, 77.  

2.2.1 Obračunana bruto premija in število veljavnih zavarovalnih pogodb 

Evropske zavarovalnice so v letu 2011 skupno zbrale za 618 biljarde EUR obračunane 

kosmate premije
5
 za življenjska zavarovanja, kar je za 6,6 % manj kot predhodno leto. Štirje 

največji trgi (Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija) obračunajo kar 70 % vseh premij 

za življenjsko zavarovanje v Evropi. Po treh zaporednih letih, ko je zbrana premija 

življenjskih zavarovanj v celotni zbrani premiji znašala 60 %, se je v letu 2011 znižala na 

58 %. To razmerje se giblje od 8 % na Islandiji do 78 % na Irskem. Kljub makroekonomski in 

finančni krizi predstavljajo naložbena zavarovanja kar 17,8 % zbrane premije življenjskih 

zavarovanj, kar je celo za 0,3 % več kot v preteklem letu. Razmerje zbrane premije 

naložbenih zavarovanj se giblje od okoli 6 % v Bolgariji do 73 % na Cipru (Insurance Europe 

2013b).  

Slika 2 prikazuje nihanje obračunane bruto premije življenjskih zavarovanj v Evropi od leta 

2002 do leta 2011.  

                                                 

5
 V obdobju obračunana zavarovalna premija sklenjenih in obnovljenih zavarovanj ter sozavarovanj, ki 

jih zavarovalnica sklene kot vodilni sozavarovatelj. 
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Slika 2: Obračunana bruto premija življenjskih zavarovanj v Evropi med leti 2002–2011 

(v milijardah EUR) 

Vir: Insurance Europe 2013b, 1. 

Po podatkih Swiss Re (2011) je delež celotne zavarovalne premije v BDP v Sloveniji dosegel 

70 odstotkov povprečja držav EU v letu 2010. Delež zbrane premije življenjskih zavarovanj, 

kot tudi drugih zavarovanj v Sloveniji, zaostaja za primerljivimi državami članicami EU. 

Zbrana premija življenjskih zavarovanj se je v Sloveniji v zadnjem letu znižala za 0,7 

odstotka in dosegla 26,1 odstotka celotne zbrane premije (AZN 2012, 52). 

Ob koncu leta 2011 je bilo v Evropi veljavnih več kot 520 milijonov pogodb življenjskih 

zavarovanj, ki so bile v lasti 591 milijonov prebivalcev 32 evropskih držav, ki so vključene v 

bazo podatkov organizacije CEA. Glede na predhodno leto se število veljavnih pogodb 

življenjskih zavarovanj ni bistveno spremenilo (Insurance Europe 2013b, 2).  

V Sloveniji je bilo konec leta 2011 veljavnih 1.205.218 pogodb življenjskih zavarovanj v lasti 

1.272.001 zavarovancev. Število polic se je glede na leto prej povečalo za 4.269, medtem ko 

se je število zavarovancev znižalo za kar 26.513 (AZN 2012, 16). Na to so deloma vplivale 

otežene gospodarske razmere kot posledica finančne krize. Po drugi strani pa je na zmanjšanje 

števila zavarovancev vplival tudi potek desetih let vključenosti določenih zavarovancev v 

prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (v nadaljevanju PDPZ). To je imelo za 

posledico množično dvigovanje privarčevanih sredstev iz osebnih računov in prekinjanje 

polic PDPZ.  

2.2.2 Povprečno letna premija na prebivalca  

V letu 2011 je bila plačana povprečna letna premija na prebivalca v Evropi v višini 

1.072 EUR. Glede na leto 2010 je to za 7 % manj, takrat je bila plačana povprečna letna 

premija 1.156 EUR. V Liechtenstein in Švici znaša ta več kot 3.000 EUR, medtem ko v 

Bolgariji, Latviji in Turčiji le 16 EUR (Insurance Europe 2013a, 20).  
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Slika 3 prikazuje povprečno letno premijo za življenjsko zavarovanje na prebivalca po 

posameznih državah za leto 2010 in 2011. Podatki kažejo, da Slovenija precej zaostaja za 

povprečjem v panogi, povprečna letna premija predstavlja manj kot polovico povprečne letne 

premije v panogi in je v letu 2011 znašala 292 EUR. 

 

Slika 3: Povprečna letna zavarovalna premija za življenjska zavarovanja na prebivalca 
po državah 

Vir: Insurance Europe 2013a, 42. 

2.2.3 Distribucijski kanali za prodajo življenjskih zavarovanj 

Model bančnega zavarovalništva je bil v Evropi uveden leta 1980 in predstavlja v mnogih 

evropskih državah glavni distribucijski kanal za prodajo življenjskih zavarovanj. Ta 

distribucijski kanal je najbolj pogost na Malti (92 %), pa tudi v Franciji (61 %) in Avstriji 

(63 %). V vzhodnoevropskih državah bančno zavarovalništvo ni pogosto, izjema je le Poljska 

(Insurance Europe 2013a, 41–42). 

Prevladujoči distribucijski kanal za Nemčijo in Nizozemsko ter druge srednje- in 

vzhodnoevropske države je tradicionalna prodaja preko zavarovalnih zastopnikov in borznih 

posrednikov. Prodaja preko zavarovalnih zastopnikov je zlasti razširjena na Slovaškem, v 

Sloveniji, Bolgariji in Romuniji. Med letoma 2009 in 2010 je prodaja preko zavarovalnih 

zastopnikov sicer nekoliko upadla, kar velja predvsem za Veliko Britanijo. Prodaja preko 

borznih posrednikov prevladuje v Veliki Britaniji, na Irskem in Nizozemskem pa tudi v 

Belgiji (Insurance Europe 2013a, 42). 
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Distribucijski kanal v obliki neposredne prodaje je najbolj razširjen na Hrvaškem (39 %). 

Neposredna prodaja pa se v večini držav loči na prodajo produktov preko zaposlenih in 

prodajo na daljavo. Prodaja življenjskih zavarovanj na daljavo je najbolj razširjena na Irskem 

(42 %), vključuje pa tudi delež sklenjenih življenjskih zavarovanj v tujini. Razmeroma visok 

delež sklenjenih življenjskih zavarovanj s prodajo na daljavo velja še za Slovaško (36 %) in 

Nizozemsko (29 %). V ostalih evropskih državah je delež prodaje na daljavo sorazmerno 

majhen v primerjavi z ostalimi distribucijskim kanali (Insurance Europe 2013a, 42).  

 
Direktna prodaja  Zastopniki Brokerji  Prodaja preko bank  Ostala prodaja 

Slika 4: Delež življenjskih zavarovanj sklenjenih v Evropi preko posameznih 
distribucijskih kanalih v letu 2010 

Vir: Insurance Europe 2013a, 42. 

2.3 Trendi na področju trženja življenjskih zavarovanj v Sloveniji 

V nadaljevanju bomo predstavili zaznane spremembe na zavarovalniškem trgu, dinamiko 

razvoja produktov življenjskih zavarovanj ter pričakovane trende razvoja življenjskih 

zavarovanj v prihodnosti. 

2.3.1 Zaznane spremembe na trgu 

V letu 2011 so slovenske zavarovalnice z življenjskimi zavarovanji zbrale 599 milijonov 

EUR, kar je za 8,6 % manj kot preteklo leto. Zbrana premija se je znižala pri vseh podvrstah 

življenjskih zavarovanj, še najbolj občutna sprememba je pri življenjskih zavarovanjih, 

vezanih na enote investicijskih skladov. Delež življenjskih zavarovanj se je v vsej bruto 

obračunani premiji zavarovanj zmanjšal za 29,2 %. Po drugi strani se je zaradi izteka 
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zavarovalnih pogodb in predčasnih prekinitev pogodb zaradi naraščajoče brezposelnosti ter 

socialne stiske prebivalstva povečal delež izplačanih zavarovalnin za 40,4 %. Škodni delež se 

je tako pri življenjskih zavarovanjih poslabšal za 57,5 % (SZZ 2012, 53). 

Zavarovalnice so v okviru trženja življenjskih zavarovanj do leta 2008 beležile precej visoke 

poraste obračunanih kosmatih premij. Najvišja je bila rast pri naložbenih zavarovanjih. V letu 

2008 pa so se začeli kazati znaki gospodarske krize, kar je tudi vplivalo na nekoliko nižjo rast 

v primerjavi s prejšnjimi leti. Z letom 2009 se je obračunana kosmata premija prvič znižala, v 

letu 2010 spet nekoliko porasla ter v letu 2011 glede na leto prej spet upadla (AZN 2012, 16). 

Upad premije življenjskih zavarovanj je med drugim tudi posledica sprememb v članstvu SZZ 

(SZZ 2012, 46). 

Leto 2011 je bilo prelomno leto za PDPZ. Minilo je deset let od sklenitve prvega zavarovanja, 

kar je eden izmed pogojev za pridobitev rente in edini pogoj za dvig privarčevanih sredstev v 

enkratnem znesku po Zakonu o pokojninskih in invalidskih zavarovanjih (ZPIZ-1). 

Poslabšanje gospodarskega položaja je povzročilo, da se je več zavarovancev, kot je bilo 

prvotno predvideno, odločilo za dvig zbranih sredstev. Tako se ja jasno pokazalo, da ni bil 

dosežen namen tega zavarovanja za zagotovitev dodatnih sredstev za udobno starost (AZN 

2012, 3–4). Odnos do pokojninskega sistema je v Sloveniji bolj negativen kot pozitiven. 

Problem je predvsem v tem, da je konkretnih informacij o tej tematiki premalo, ljudje so 

zmedeni in se še ne zavedajo, kako pomembno je, da sami varčujejo za varno starost. Pri 

ljudeh je največ nezadovoljstva in nezaupanja v PDPZ vzbudilo dejstvo, da se izplačilo 

zbranih sredstev, ki jih iz naslova PDPZ prejme zavarovanec, všteje v osnovo za odmero 

dohodnine zavarovanca. S 1. januarjem 2013 je stopil v veljavo nov Zakon o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki naj bi odpravil pomanjkljivosti prejšnje zakonodaje.  

Slovensko zavarovalništvo je finančno stabilno, pred njim pa je še veliko izzivov. K relativno 

uspešnemu poslovanju zavarovalništva je v zadnjih letih kljub težkim razmeram v finančnem 

sektorju prispevala zrelost dejavnosti, visoka stopnja zavedanja pomena obvladovanja 

tveganj, disciplina v poslovanju, natančni predpisi in dosleden nadzor (AZN 2012, 4). Že 

sama zakonodaja opredeljuje določena zavarovanja kot obvezna (npr. obvezno avtomobilsko 

zavarovanje) ali je sklenitev zavarovanja skoraj nujno za posameznika (npr. prostovoljno 

dopolnilno zdravstveno zavarovanje). Zavarovalništvo s tega vidika predstavlja pomembno 

panogo na trgu, kar omogoča stabilno poslovanje tudi v času finančne krize.  

Življenjska zavarovanja so prostovoljna zavarovanja in povprečno v zavesti Slovencev še ne 

zaznana kot resnično potrebna. Obstaja zavedanje, da je treba zavarovati materialne dobrine, 

kot so avtomobil in bivališče, medtem ko takšne potrebe pri zavarovanju samega sebe in 

družinskih članov ni zaznane, izjema so nezgodna zavarovanja. Življenjska zavarovanja je 

posledično zato težje prodajati. Obenem pa ljudje ob izgubi službe ali nastali težki finančni 

situaciji najprej znižajo življenjske stroške tako, da odpovedo neobvezne izdatke (npr. razne 
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članarine, naročnine, zavarovanja itd.), kar je tudi razlog za upad deleža življenjskih 

zavarovanj. 

2.3.2 Dinamika razvoja produktov življenjskih zavarovanj 

Dinamika razvoja produktov življenjskih zavarovanj na slovenskem trgu je bila različna glede 

na usmerjenost in inovativnost posameznih zavarovalnic. Splošni trend razvoja je sledil v 

poenostavljenem vrstnem redu (Globokar 2011, 52): 

- mešana življenjska zavarovanja, 

- osnovne oblike riziko življenjskih zavarovanj, 

- naložbena življenjska zavarovanja, 

- naložbena življenjska zavarovanja z garancijo, 

- nadgradnja mešanih življenjskih zavarovanj ter riziko življenjskih zavarovanj. 

Razvoj storitev je močno povezan s povpraševanjem na trgu. Dokler povpraševanja na 

domačem tržišču po določenih produktih ni, jih ni smiselno razvijati. V Sloveniji takoj po 

osamosvojitvi ni bilo interesa za riziko produkte, ker so ljudje še vedno živeli v prepričanju, 

da imajo zagotovljeno popolno socialno varnost (Globokar 2011, 52). 

Razmere na današnjih trgih so v znamenju hitrih, težko predvidljivih in dinamičnih 

sprememb, ki od podjetja zahtevajo nenehno spreminjanje in prilaganje dogajanju na trgu. 

Izreden razvoj informacijske tehnologije je zabrisal tradicionalne razmejitve med trgi in 

podjetji ter pospešil sprejemanje odločitev in globalizacijo podjetij. 

Zavarovalnice in prodajne poti na slovenskem zavarovalnem tržišču v preteklosti niso bile 

usmerjene v riziko življenjska zavarovanja,
6
 temveč bolj v mešana7

 in naložbena8
 življenjska 

                                                 

6
 Riziko zavarovanja (npr. za primer smrti) ne vsebujejo varčevalne komponente, kot to velja za 

mešana življenjska in naložbena zavarovanja, in imajo zato bolj ugodno premijo. Riziko zavarovanja, 

predvsem za primer smrti, zagotavljajo posamezniku osnovno socialno varnost (npr. za zavarovanje 

obveznosti kreditnih pogodb in raznih dolgov; za pokritje rednih stroškov, zagotovitev sredstev za 
šolanje in vzgojo otrok ter ohranitev življenjskega standarda družine v primeru smrti staršev itd.). 
Takšno zavarovanje bi moral skleniti vsak, ki je zadolžen za družinske člane ali pa so ti od njega 

odvisni. Zavarovalnica izplača z zavarovalno pogodbo dogovorjeno zavarovalno vsoto v primeru 
nastanka zavarovalnega primera smrti (Glavaš in Rihter 2010, 26).  
7
 Mešana življenjska zavarovanja vključujejo zavarovanje za primer smrti in doživetja in so najbolj 

razširjena med vsemi življenjskimi zavarovanji. Imajo varčevalno in zavarovalno funkcijo, kar 
pomeni, da zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, če zavarovalec umre v času 
trajanja zavarovanja.  

 Če zavarovanec preživi obdobje zavarovanja, pa zavarovalnica izplača zavarovano vsoto za primer 
doživetja, ki je določena že ob sklenitvi zavarovalne pogodbe (Glavaš in Rihter 2010, 28). Tovrstna 
zavarovanja so tudi udeležena v deljenju morebitnih ugotovljenih presežkov oz. dobičkov 
zavarovalnice ob gospodarjenju z vplačanimi premijami zavarovancev nad presežkom, ki je bil že 
vključen v samo zavarovanje. 
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zavarovanja. To potrjuje, da je razvoj življenjskih zavarovanj, ki se je najprej usmeril v razvoj 

kapitalskih življenjskih zavarovanj, pomembno vplival na višino zavarovalnih vsot, ki so v 

povprečju precej prenizke. Slovenci svoje socialne varnosti nimamo ustrezno urejene, saj smo 

v okviru življenjskih zavarovanj podzavarovani.
9
 Po podatkih SZZ naj bi bila predlagana 

višina zavarovalne vsote za primer smrti enega izmed staršev za zagotovitev socialne varnosti 

družine izračunana na osnovi neto plače zavarovanca. V obdobju treh let naj bi se družina ob 

smrti zakonca finančno postavila na noge, torej mora biti zavarovalna vsota vsaj v višini 

trikratnika letne neto plače zavarovanca. Za zagotovitev ustrezne varnosti v primeru 

invalidnosti pa velja pravilo šestkratnika letne neto plače zavarovanca. 

Z napredkom razvoja v medicini, ki omogoča preživetje ob nastanku hudih boleznih, zaradi 

katerih so ljudje pred leti večinoma umirali, je zaznati povečan trend razvoja zavarovalnih 

produktov za zavarovanje kritičnih bolezni.10
 Takšno zavarovanje ob nastanku kritične 

bolezni v času trajanja zavarovanja nudi zavarovancu izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote 

(Glavaš in Rihter 2010, 32). 

Slika 5 prikazuje oblike življenjskih zavarovanj in njihovo trenutno razporeditev. 

Zavarovanje za tveganje raka Ona As, ki smo ga v tej nalogi analizirali, je kapitalsko 

zavarovanje, uvrščeno med zavarovanja za primer smrti in doživetja. Gre za zavarovanje za 

primer kritičnih bolezni, ki je specifično usmerjeno v nastanka raka, ki je značilen za osebe 

ženskega spola (rak na dojkah, materničnem vratu, materničnem telesu, nožnici, vulvi, 

jajčnikih in jajcevodu). Zavarovanje je namenjeno osebam ženskega spola z možnostjo 

priključitve partnerja k zavarovanju. Moški partner je zavarovan za primer nastanka raka, ki je 

značilen za osebe moškega spola (rak na prostati, modih, penisu ali prsih). 

                                                                                                                                                         

8
 Naložbena življenjska zavarovanja so življenjska zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema 

naložbeno tveganje in aktivno vstopi v naložbeno politiko. Tovrstna zavarovanja združujejo 
varčevalno funkcijo (varčevalni del premije je vezan na vzajemne sklade ali naložbene pakete) in 
zavarovalnino za primer smrti (Glavaš in Rihter 2010, 29). 
9
 O podzavarovanosti govorimo takrat, ko je zavarovalna vsota, določena v zavarovalni pogodbi, nižja 

od zavarovane vrednosti. Pri življenjskih zavarovanjih gre za podzavarovanost, ko je zavarovalna 
vsota prenizka, da bi lahko zagotovila socialno varnost zavarovanca ali njegove družine v primeru 
nastanka zavarovalnega dogodka. 

10
 Najbolj pogoste kritične bolezni, za katere se je moč zavarovati oz. so vključene v produkte 

slovenskih zavarovalnic, so: rak, srčni infarkt, možganska kap, operacija na srcu, popolna in trajna 
odvisnost od tuje pomoči, multipla skleroza, odpoved delovanja ledvic in slepota (Glavaš in Rihter 
2010, 32). 
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Slika 5: Oblike življenjskih zavarovanj 

Vir: Glavaš in Rihter 2010.  

2.3.3 Trend življenjskih zavarovanj v prihodnosti 

Zavarovalnice si prizadevajo prenoviti svoje produkte glede na potrebe posameznih 

zavarovancev s tem, da odpravljajo elemente nelojalne konkurence (nerazumno visoke 

popuste), izboljšujejo obdelavo škodnih zahtevkov in iščejo inovativne prijeme pri 

oglaševanju in sklepanju zavarovanj (SZZ 2012, 50).  

V sedanjem kriznem času postajajo zavarovanci previdnejši in tudi bolj zahtevni. Pred 

sklenitvijo posameznega zavarovanja poiščejo vse možne informacije o zavarovanju za čim 

racionalnejšo rešitev. V Sloveniji se odpira priložnost v razvoju in trženju inovativnih oblik 

riziko življenjskih zavarovanj, ki so že uveljavljene v drugih državah EU in tudi v svetu. Le 

tako bomo lahko Slovenci ustrezno poskrbeli za našo socialno varnost, saj pričakujemo 

zniževanje obsega socialnih pravic (npr. ukinitev posmrtnine iz obveznega zdravstvenega 
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zavarovanja; izključitev nezgode na poti na delo in z dela iz poškodb pri delu;
11

 nižanje 

odmerjenega deleža za pokojnino; podaljševanje obdobja za izračun pokojninske osnove itd.). 

V letu 2011 se je na slovenskem zavarovalnem trgu začela pojavljati neposredna prodaja 

zavarovalnih produktov tako pri trženju premoženjskih kot življenjskih zavarovanjih. Trend 

na področju življenjskih zavarovanj bo najverjetneje sledil razvoju cenovno ugodnih riziko 

življenjskih zavarovanj za zagotovitev ustrezne stopnje zavarovanosti populacije. Neposredna 

prodaja tovrstnih zavarovanj je priložnost tudi za zavarovalnice, da znižajo stroške prodaje in 

si s tem omogočijo boljše konkurenčno izhodišče.  

Slovenija nekoliko zaostaja za smernicami zavarovalnega trga EU, kjer so nizkocenovna 

zavarovanja že nekako iz mode. Porast nizkocenovnih zavarovanj se je pričel pred petimi leti, 

ko so bile zavarovalnice zaradi težkih razmer na trgu usmerjene v zniževanje stroškov ter 

hkrati v zadovoljevanje nastalih potreb na trgu, saj je tudi večina ljudi občutila finančno krizo. 

Cene oz. premije so se od takrat neprestano nižale in tudi dosegle dno, ko nižje niti več ne 

morejo biti. Obstaja bojazen, da prevelik poudarek na produktih z nizkimi premijami 

preprečuje razvoj inovacij na trgu in zadovoljevanje potreb po ustreznih zavarovalnih kritjih, 

ki se trenutno pojavljajo na trgu (Sullivan 2013, 31–33). 

                                                 

11
 Od prvega januarja 2013 se poškodba na poti na delo in z dela uvršča med poškodbe izven dela, kar 

pomeni, da je oškodovanec po novem upravičen do 80 % višine nadomestila plače zaradi bolniškega 
staleža. Pred tem je ta višina nadomestila plače znašala 100 %.  
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3 RAZVOJ IN NEPOSREDNO TRŽENJE ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ 

Vsaka organizacija ima svoje cilje in določeno strategijo za dosego zastavljenih ciljev. Glavna 

cilja večina organizacij sta dolgoročno preživetje na trgu in maksimiranje dobička. V zadnjem 

času pa postaja vse pomembnejša tudi družbena odgovornost organizacij, kar vpliva na 

oblikovanje ciljev. V okviru družbene odgovornosti je zajeta vključenost organizacij v 

lokalno in širše okolje z družbenega in ekološkega vidika ter prizadevanje organizacij za 

nenehen razvoj, kar velja tudi za zavarovalnice. Organizacije in prav tako zavarovalnice so 

celostno učinkovite, če upoštevajo in zadovoljujejo potrebe različnih članov družbe (Bojnec 

in ostali 2007, 54). Trženje tako predstavlja eno pomembnejših funkcij v podjetju, ki vpliva 

na uspešnost podjetja in je v tesni relaciji z razvojno funkcijo. V okviru tržne politike podjetja 

je treba definirati pogoje za določitev smernic za razvoj produktov na podlagi predhodne 

raziskave trga. Predvsem je pomembno določiti, kaj, kako, komu bomo prodajali in zakaj. Za 

uspešnost podjetja ni dovolj le strategija maksimiranja dobička, temveč tudi zadovoljstvo 

strank in usmeritev v vzpostavljanje dolgoročnih odnosov (Weis 2008).  

Odločitev o načinu in obliki trženja12
 oziroma prodaji zavarovalnih produktov sodi med 

kompleksne in izzivne odločitve. Različni načini distribucije produktov ustvarijo različen 

obseg prodaje in prodajnih stroškov. Odločitev za oblikovanje prodajnih poti temelji na 

prodajnih ciljih, kompleksnosti in značilnosti produktov, pogojih poslovanja, odgovornosti, 

poznavanju različnih prodajnih kanalov in omejitvah posameznih kanalov.  

3.1 Analiza trga in konkurenčne ponudbe 

Po klasični definiciji je trg opredeljen kot mehanizem, ki povezuje kupce in prodajalce, da 

določijo ceno in količino posameznih dobrin in storitev (Samuelson in Nordhaus 2002, 27). 

Na trgu se ti subjekti srečujejo s konkurenco, ki jo opredelimo kot dinamični proces, ki 

nastane s spopadom interesov gospodarskih subjektov, za katere je značilno predvsem to, da 

lahko na trgu nadomestijo drug drugega. Za konkurenco morata biti uresničena dva pogoja, in 

sicer (Cabral 2000, 145): 

- obstajati morajo gospodarski subjekti, kupci in prodajalci, katerih cilj je čim večji 

dobiček ali porabniško zadovoljstvo; 

- oboji morajo biti sposobni delno nadomeščati oziroma izriniti drug drugega s trgov, na 

katerih delujejo.  

                                                 

12
 Obliko in način trženja posplošeno imenujemo prodajna pot, kar pa nima istega pomena kot tretji 

element trženjskega spleta, ki ga prav tako imenujemo prodajna pot. Prodajno pot lahko imenujemo 

tudi prodajni kanal in distribucijski kanal. 
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3.1.1 Tržne strukture 

Tržna struktura pomeni sestavo in tržne deleže posameznih ponudnikov na trg ter njihovo 

grupiranje po podobnih značilnostih ekonomske oblike konkurence. Stopnja konkurence, ki je 

na posameznih trgih različna, določa obliko trga oziroma tržno strukturo. Dejavniki, ki 

določajo stopnjo konkurence in posledično tržno strukturo, so (Bojnec idr. 2007, 109): 

- število kupcev in prodajalcev, 

- ovire za vstop na trg in sestop z njega, 

- stopnja diferenciacije proizvodov, 

- stopnja mobilnosti proizvodnih dejavnikov. 

Glede na stopnjo konkurence poznamo več kategorij trgov: 

- popolna konkurenca, 

- monopolistična konkurenca, 

- oligopol, 

- monopol. 

Tržna struktura nam pove, v kakšnem okolju posluje podjetje, na kakšen način bo to podjetje 

določilo ceno proizvodov ali storitev ter kakšna je optimalna proizvodnja ali prodaja storitev 

pri določeni ceni nekega proizvoda ali storitve.  

Za slovenski zavarovalniški trg je značilna oligopolna tržna struktura, kar pomeni, da je vstop 

na zavarovalniški trg oviran, saj zavarovalnice praviloma delujejo po načelu velikih številk. 

Uspešnost zavarovalnice je tako pogojena z višino prejete premije ter verjetnostjo škodnega 

dogodka. Na slovenskem zavarovalnem trgu deluje majhno število razmeroma velikih 

ponudnikov zavarovalnih produktov, ki imajo določeno stopnjo nadzora nad ceno 

zavarovalnih storitev. Zavarovalnice ponujajo homogene, standardizirane proizvode ter v 

nekoliko manjšem obsegu tudi diferencirane proizvode.  

3.1.2 Ciljno trženje in doseganje konkurenčne prednosti 

V veliki konkurenci na razmeroma majhnem domačem zavarovalnem tržišču slovenskih 

zavarovalnic je za zavarovalnico ključnega pomena, da ugotovi svoje konkurenčne prednosti. 

Zavarovalništvo se spreminja in postaja vedno bolj konkurenčno ob tem, da postajajo bolj 

zahtevni in informirani tudi kupci, kar zahteva od zavarovalnic specifično znanje in hitra 

prilagajanja (Hari 2009, 13–14). 

Na odnos posameznikov do zavarovalništva in posameznih zavarovalnih produktov vpliva 

več različnih dejavnikov, kot npr. (Žnidarič 2005, 695): 

- obstoječe okoliščine v konkretni družbi oziroma državi,  

- stopnja kulturno-civilizacijskega in gospodarskega razvoja, 

- značilnosti sistemov pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, 
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- tradicija in razvitost zavarovalniškega trga,  

- odprtost/zaprtost oziroma vključenost družbe v širše mednarodne povezave itd. 

Konkurenti so lahko v boljšem položaju, če oskrbujejo posamezne segmente kupcev na trgu 

(Kotler 1998, 264). Tudi zavarovalnice bi se morale osredotočiti v njim najprivlačnejše tržne 

segmente, katerih potrebe lahko uspešno zadovoljujejo, namesto da konkurirajo povsod.  

Ciljno trženje je osrednja zamisel sodobnega tržnega načrtovanja (Kotler 1998, 264) in poteka 

v naslednjih korakih (Potočnik 2000, 80; Kotler 1998, 37): 

- segmentiranje trga (razdelitev trga na skupine potencialnih kupcev, ki se razlikujejo po 

potrebah in odzivih na ponudbo), 

- izbira ciljnih trgov (ocena »privlačnosti« segmentov in odločitev na katerih segmentih 

se bo tržilo) in 

- tržno pozicioniranje (postopek oblikovanja ponudbe in podobe podjetja z namenom, 

da v očeh ciljnih kupcev pridobi vidno mesto z določeno vrednostjo). 

Pri segmentaciji zavarovalnega trga oz. oblikovanju ciljnih skupin za trženje življenjskih 

zavarovanj moramo upoštevati: 

- potrebo trga, 

- zaokroženost – segmentne spremenljivke (npr. po spolu, starosti, demografskih, 

psihografskih in vedenjskih dejavnikih itd.), 

- sorodnost v zadovoljevanju potreb in 

- dobičkonosnost. 

Najprej se moramo torej osredotočiti na določene skupine, za katere je bila ugotovljena 

potreba po produktu, ki ga želimo razviti. Skupine zaokrožimo oz. grupiramo po izbranih 

parametrih po sorodnosti ugotovljenih potreb. Posamezen segment moramo oblikovati v 

ustrezni velikosti zaradi razpršitve rizika in zagotovitve dobičkonosnosti.  

Ustrezno segmentacijo trga lahko tržnik zagotovi tako, da preizkusi več segmentnih 

spremenljivk, posamično ali v kombinaciji, da ugotovi najboljši način. Ob tem mora za vsak 

tržni segment zagotoviti, da je ta merljiv, dostopen, dovolj velik, diferenciran in operativno 

izvedljiv (Kotler 1998, 281 in 418). Pri prodaji življenjskih zavarovanj lahko trg razdelimo 

glede na življenjski ciklus ljudi (npr. mladi in neporočeni, mladi in poročeni z otroki ali brez 

otrok, neporočeni z otroki, poročeni srednjih let z otroki ali brez otrok, starejši poročeni z 

otroki ali brez otrok, neporočeni srednjih let, starejši neporočeni itd.) v okviru demografskega 

segmentiranja. 

Za zagotovitev konkurenčne prednosti si zavarovalnice trudijo priskrbeti tak sistem tržnih 

poti, ki minimizira celotne stroške, hkrati pa zagotavlja želeno raven storitev (Panza-Frece 

2011, 315). 
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Zavarovalnici prednost pred konkurenti omogoča pravilno izbrana in dolgoročno usmerjena 

strategija distribucije zavarovanj, ki jo morata spremljati kakovostna prodaja in poprodajna 

podpora vseh strokovnih služb zavarovalnice. Uvajanje novih prodajnih kanalov je v interesu 

zavarovancev, saj tekmovalnost med zavarovalnicami vpliva na ugodnejšo ceno in povečuje 

kakovost storitev. Širitev prodajnih kanalov ob istočasni krepitvi obstoječih kanalov 

pomagata zavarovalnicam pri ohranitvi in povečanju konkurenčnosti. Za prodajo življenjskih 

zavarovanj morajo zavarovalnice uvajati alternativne prodajne kanale zaradi dvigovanja 

prihodkovne in stroškovne učinkovitosti. V času finančne krize se je pokazalo, da so 

zavarovalnice tem bolj odporne na padec premije, čim bolj je razvita struktura prodajnih 

kanalov (Puljiz 2011, 22–23). 

3.2 Razvoj produkta ter določanje tržne cene in stroškov 

Za razvoj storitev in zavarovalnih produktov ostaja več modelov. Če posplošimo, se lahko 

proces razvoja novega zavarovalnega produkta strne v naslednje točke (Pust 2009): 

1. iskanje in zbiranje idej, 

2. ocenjevanje in izbiranje idej, 

3. razvijanje osnovnega koncepta ideje, 

4. poslovna analiza in izdelava aktuarskih izračunov, 

5. dokončen razvoj koncepta (vključno z informacijsko podporo) in testiranja, 

6. vpeljava produkta na trg. 

Slika 6 prikazuje kombinacijo dejavnikov, ki vplivajo na razvoj novega produkta in 

pomembno vplivajo na proces razvoja, zato je treba v fazi zbiranja in ocenjevanja idej za 

razvoj produkta preučiti tudi trg, okolje, zakonodajo in podporo tehnologije.  

 

Slika 6: Nova storitev ali produkt je rezultat trga, tehnologije, okolja in zakonodaje 

Vir: Devetak 2000.  
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Na trženjski in ekonomski uspeh novih zavarovalnih produktov vplivajo naslednji dejavniki 

(Pust 2009): 

- celovita kakovost ponudbe, 

- razlikovanje od konkurence, 

- kompatibilnost produkta z drugimi produkti ponudnika, 

- uporaba novih tehnologij, 

- neposredna obravnava kupcev, 

- formalizacija postopkov razvoja novih produktov, 

- cena in 

- vključevanje potreb kupcev. 

Na uspeh novega zavarovalnega produkta vpliva precej dejavnikov, ki jih je treba v procesu 

razvoja upoštevati. 

3.2.1 Tržna cena kot zavarovalna premija 

Oblikovanje zavarovalne premije je odvisno od več dejavnikov, ki se kažejo v nasprotujočih 

si interesih zavarovalnice in potrošnika ter pritiska konkurence.  

Zavarovalna premija posameznega produkta mora zagotoviti sredstva za izplačilo vseh 

obveznosti, ki jih je zavarovalnica sprejela ob sklenitvi zavarovalne pogodbe, ter pokritje vseh 

nastalih stroškov13
 (Močivnik 2010, 50). Premija je tako sestavljena iz dveh velikih sklopov – 

prvega, ki zagotavlja sredstva za uresničevanje osnovne funkcije zavarovanja, in drugega, ki 

zagotavlja pokritje stroškov. Prvemu sklopu rečemo funkcionalna ali čista premija, drugemu 

pa stroškovna premija ali režijski dodatek. Skupni premiji, ki jo plača zavarovanec, rečemo 

kosmata premija (Močivnik 2010, 12). Osnovno strukturo oz. sestavo premije prikazuje 

spodnja slika 7. 

Kosmata premija 

    
    

Funkcionalna premija  Režijski dodatek 

Slika 7: Sestava zavarovalne premije življenjskih zavarovanj 

Vir: Močivnik 2010, 50. 

Poleg kosmate premije mora zavarovanec v določenih primerih plačati tudi davke in dajatve v 

višini 6,5-odstotnega posebnega davka od zavarovalnih poslov. Omenjeni davek je treba 

plačati poleg kosmate premije, če je trajanje zavarovalne pogodbe krajše od desetih let. 

                                                 

13
 Vse morebitne stroške, ki izvirajo iz sklenjenih zavarovanj, in stroške, ki jih ima zavarovalnica z 

izvajanjem teh zavarovanj (Močivnik 2010, 12). 
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Zavarovalne pogodbe s trajanjem deset let ali več so oproščene plačila davka od zavarovalnih 

poslov. 

Funkcionalna premija je sestavljena iz varčevalne in rizične premije. Varčevalno premijo 

vključujejo produkti, ki zagotavljajo izplačilo zavarovalne vsote v primeru, da zavarovanec 

preživi potek zavarovalne dobe. Riziko premija pa je odvisna od predpostavljene verjetnosti, 

da lahko zavarovanec v času trajanja zavarovanja umre. Zavarovalnica si pri določanju 

verjetnostne smrti pomaga s tablicami smrtnosti (Močivnik 2010, 52–53).  

Režijski dodatek predstavlja stroške zavarovalnice, ki jih pri življenjskih zavarovanjih delimo 

v naslednje tri kategorije (Močivnik 2010, 58–59): 

- stroški pridobivanja zavarovanj oz. sklenitveni stroški (alfa stroški), 

- stroški vplačil oz. inkaso stroški (beta stroški), 

- administrativni stroški (gama stroški). 

Življenjska zavarovanja z varčevalno komponento imajo visoko hranilno premijo, zato so tudi 

občutno dražja od riziko življenjskih zavarovanj (Medved 2004, 45).  

Zavarovalnica v procesu sklepanja življenjskih zavarovanj ocenjuje višino rizika za sprejem 

posameznega zavarovanca v zavarovanje na podlagi vpliva šest dejavnikov: starost in spol, 

zdravstveno stanje, finančno stanje, življenjski stil, zaposlitev, športi in hobiji (Medved 2004, 

26). 

Mlajši kot se bomo zavarovali, nižjo premijo bomo plačevali, ker mlajše osebe za 

zavarovalnico predstavljajo manjši riziko. Obenem lahko mlajši zavarovanec sklene 

zavarovanje za daljše obdobje in si s tem zagotovil višjo zavarovalno vsoto oz. kritje. Med 

razloge zanjo bi lahko uvrstili tudi sklepanje življenjskih zavarovanj s kratko zavarovalno 

dobo, kar posledično vpliva na nižja kritja. Ljudje v povprečju rajši sklenejo več življenjskih 

zavarovanj z različnimi dobami kot pa eno konkretno zavarovanje z daljšo dobo in visokim 

kritjem, kar vpliva na pojav podzavarovanosti in višje stroške, ki jih nosi zavarovanec. Ob 

vsakokratni sklenitvi zavarovanja se obračunajo pripadajoči stroški z novo premijo glede na 

pristopno starost in zdravstveno stanje zavarovanca.  

Milič (2012) predstavlja primer družine s 13 življenjskimi zavarovanji, za katere plačujejo 

460 evrov mesečno. Še precej takšnih primerov bi se našlo, ko imajo ljudje sklenjenih po 12, 

13 ali 14 polic življenjskega in tudi nezgodnega zavarovanja in kljub temu niso ustrezno 

zavarovani. Pogosto imajo prenizka kritja za smrt in invalidnost ter prekratke zavarovalne 

dobe. 

Eden od možnih razlogov za pojav podzavarovanosti bi lahko bila nefleksibilnost prvih 

življenjskih zavarovanj, ki so se pojavila na slovenskem tržišču, kar je ostalo v zavesti ljudi in 

še niso zaznali sprememb v tej smeri. 
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Do nedavnega je na premijo močno vplival spol zavarovanca. Ženske po statističnih podatkih 

živijo dlje od moških, kar pomeni, da so pri življenjskih zavarovanjih ženske manj rizične in 

je zato premija zanje lahko nižja. Pri rentnih zavarovanjih za nedoločen čas pa je premija za 

ženske višja, saj bodo dobivale rento dlje kot moški. Sodišče EU je 1. marca 2011 z direktivo 

C-236/09 razsodilo, da razlikovanje premij za moške in ženske pomeni diskriminacijo na 

podlagi spola. Direktiva je stopila v veljavo 21. decembra 2012 (European Commission 

2011). Od tega datuma naprej lahko zavarovalnice sklepajo zavarovanja zgolj z enotno 

premijo za moške in ženske. 

3.2.2 Prevzem rizika in ocena nevarnosti 

Pri zavarovanju individualnih rizikov (individualno sklepanje) je prevzem rizika bistveno bolj 

zapleten kot pri sprejemu masovnih rizikov (kolektivno sklepanje). Prevzem individualnega 

rizika ocenjujejo v zavarovalnici pristojne osebe, ki jih imenujemo prevzemniki rizikov (angl. 

underwriters). V odvisnosti od značilnosti rizika lahko v procesu sprejema sodelujejo različni 

strokovnjaki (npr. aktuar, pozavarovatelj, zdravnik cenzor itd.). Ključna za sprejem rizika je 

ocena nevarnosti (Križan 2011, 136–138). 

Metodologije izdelave ocen nevarnosti so precej zapletene in predstavljajo interno gradivo 

vsake zavarovalnice. Za kakovostno oceno tveganja v obliki škodnega potenciala je 

pomembno poznavanje narave nevarnosti, ki je predmet ocenjevanja, in bistveno vpliva na 

oblikovanje tržne cene.  

Black in Skipper (2000) omenjata, da je zdravstveno stanje zavarovanca ob sklenitvi 

zavarovanja najpomembnejši dejavnik, na podlagi katerega zavarovalnica ocenjuje prevzeto 

tveganje (Medved 2004, 26). V večini primerov zavarovalnice zahtevajo izpolnitev 

vprašalnika o zdravstvenem stanju ob sklepanju življenjskega zavarovanja. Zanima pa jih 

tudi, ali se oseba ukvarja s tveganimi športi ali aktivnostmi, opravlja nevarna dela, kadi 

cigarete in pije alkohol ter v kolikšnih dnevnih količinah. V primeru sklenitve zavarovanja z 

višjimi kritji lahko zavarovalnica stranko napoti tudi na zdravniški pregled k pristojnemu 

zdravniku. 

Slabše zdravstveno stanje vpliva na višjo premijo, zavarovalnice pa lahko to osebo sprejmejo 

v zavarovanje tudi z dogovorjeno premijo v ponudbi ob tem, da za razliko zniža kritje. Ob 

občutno slabšem zdravstvenem stanju lahko zavarovalnica zavarovanje odkloni ali pa odloži 

sklenitev za določeno obdobje, za katerega meni, da zadostuje za okrevanje zavarovanca. 

Pri neposrednem trženju življenjskih zavarovanj z neposredno pošto prehaja prevzem 

individualnega rizika v kolektivni zajem, kar omogoča nekoliko enostavnejšo oceno rizika, ki 

pa obenem zahteva pravilen pristop (npr. krajši vprašalnik o zdravstvenem stanju, 

poenostavitev postopka sprejema v zavarovanje itd.). 
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3.2.3 Zavarovalno-tehnične rezervacije 

Sklep o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih 

rezervacij (Ur. l. RS, št. 3/01, 69/01, 85/05 in 66/08) nalaga zavarovalnicam in 

pozavarovalnicam nalogo oblikovanja zavarovalno-tehničnih rezervacij. 

Zavarovalnice ob ustreznih zavarovalno-tehničnih rezervacijah,
14

 primernem nalaganju 

kritnega premoženja, pozavarovanju, sozavarovanju in upravljanju likvidnosti obvladujejo 

tveganja za kapitalsko ustreznostjo. Kapitalska ustreznost se v skladu z merili ZZavar kaže v 

obveznosti zavarovalnice, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom, ki je odvisen od obsega 

in vrste zavarovalnih poslov in tveganj, ki jim je pri opravljanju poslov izpostavljena. Če ne 

dosega minimalnega kapitala, predstavlja to hujšo kršitev pravil o obvladovanju tveganj (AZZ 

2012, 41).  

Pri življenjskih zavarovanjih govorimo o matematičnih rezervacijah.
15

 Matematične 

rezervacije se oblikujejo za vsa dolgoročna zavarovanja, pri katerih izračun premije temelji na 

vrednostnih tabelah oz. tablicah smrtnosti. Pri življenjskih zavarovanjih nastopajo tudi druge 

zavarovalno-tehnične rezervacije (npr. prenosna premija, rezervacija za bonuse, škodna 

rezervacija), vendar so običajno zajete že v sklopu matematičnih rezervacij.  

3.3 Neposredno trženje  

Neposredno trženje je eno od področij trženja, ki mu v prihodnosti napovedujejo živahno rast. 

Njegove prednosti so v selektivnosti, možnosti ciljanja izbranih skupin strank z njim natančno 

prilagojenimi trženjskimi spleti ter možnost spremljati obnašanje že obstoječih strank 

(Starman in Hribar 1994, 5). Pri neposrednem trženju produktov je treba upoštevati, da niso 

vsi zavarovalni produkti primerni za tovrstno prodajo. Najbolj primerni so zavarovalni 

produkti, kot so zavarovanje motornih vozil, gospodinjstva in odgovornosti, od produktov 

življenjskih zavarovanj pa riziko življenjska zavarovanja. Pomembno je tudi upoštevati, 

koliko časa se porabi za svetovanje zavarovancu ob sklenitvi zavarovanja. Prodaja 

življenjskih zavarovanj zahteva veliko več časa kot prodaja premoženjskih zavarovanj, kar je 

predvsem posledica: 

- slabega poznavanja in nizke obveščenosti ljudi, 

- sorazmerno visoke stopnje socialne varnosti, 

- slabih izkušenj, ki so jih ljudje imeli v preteklosti (npr. z naložbenimi zavarovanji). 

                                                 

14
 Zavarovalno-tehnične rezervacije so obveznosti zavarovalnice, ki izhajajo iz naslova sklenjenih 

zavarovanj (Kačar 2010, 97)  in morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz opravljenih poslov. 

15
 Matematična rezervacija je rezervacija, ki se oblikuje v višini sedanje vrednosti vseh ocenjenih 

bodočih obveznosti zavarovalnice, zmanjšane za sedanjo vrednost ocenjenih vseh bodočih obveznosti 
zavarovalca (Močivnik 2010, 63). 
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Običajen postopek sklenitve življenjskega zavarovanja poteka preko ponudbenega sistema. 

Ponudba vsebuje vse elemente zavarovalne pogodbe in predstavlja osnovo za sklenitev 

zavarovanja. Zavarovanec s podpisom ponudbe izrazi željo po sklenitvi zavarovanja, 

zavarovalnica nato opravi postopek sprejema v zavarovanje (ocena rizika). Če zavarovalnica 

zavarovancu ne odgovori v roku osmih dni od prejema ponudbe, se šteje, da je zavarovalna 

pogodba sklenjena. Zavarovalnica nato zavarovancu izda še zavarovalno pogodbo, ki 

predstavlja listino o sklenjeni polici. Ta postopek je treba prilagoditi neposrednemu načinu 

trženja.  

3.3.1 Opredelitev neposrednega trženja 

Neposredno trženje, ki ga v praksi imenujemo tudi direktni marketing, je pojem, katerega 

razumevanje in definiranje v različnih literaturah ni enotno. Nekateri avtorji uvrščajo direktni 

marketing med prodajne poti v okviru tržnega spleta, drugi pa med elemente tržnega 

komuniciranja. Starman in Hribar (1994, 5) opredeljujeta direktni marketing kot pojem, ki 

zajema takšen splet prodajnih metod, prodajnih poti in tržnega komuniciranja, ki omogoča 

tržniku vzpostavitev neposrednega stika s stranko. 

V tej nalogi je direktni marketing opredeljen s pojmom neposredno trženje in pomeni vsako 

obliko neposredne komunikacije z jasno določeno stranko, ki vključuje: osebno prodajo, 

neposredno pošto, telefonske klice, letake in internet. 

3.3.2 Načrtovanje neposrednega trženja 

Eno najpomembnejših pravil pri trženju je planiranje in oblikovanje marketinškega plana, ki 

določa odgovore na vsa vprašanja, povezana s trženjem, npr. kaj, kdaj, kje, kako, koliko časa, 

itd. (McDonald 1998, 46).  

Prvi pogoj za uspešno izvedbo neposrednega trženja zavarovanih produktov je dobro 

poznavanje strank, kar je osnova za razvoj ustreznega produkta, po katerem ostaja 

povpraševanje na trgu.  

Stranke je moč razporediti oziroma segmentirati po naslednjih dejavnikih: 

- demografskih (starosti, spolu in življenjski situaciji), 

- geografskih, 

- vedenjskih in  

- psiholoških.  

Trženje mora biti usmerjeno v segment strank, pri katerih je bilo zaznano povpraševanje 

oziroma potencial, da bi bile zainteresirane za nakup oziroma, v našem primeru, sklenitev 

zavarovanja. Pri segmentaciji pa je treba upoštevati vse naštete dejavnike (Sargeant in West 
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2001, 141). Za segmentacijo je pomembna tudi urejena baza strank, saj v nasprotnem primeru 

segmentiranje ne bo ustrezno.  

Trženjski pristop do posameznega segmenta zahteva inovativnost prodajalca z ustreznim 

nagovorom in izbiro trženjskih medijev (Thomas in Housden 2002, 200). Nagovor se mora 

nanašati na zadovoljitev potreb strank, saj bomo le tako vzbudili njihovo zanimanje. Potrebe 

strank se po posameznih segmentih razlikujejo. Mlada ženska, ki je pravkar začela delavno 

kariero in še nima družine, ima npr. drugačne potrebe kot ženska srednjih let z dvema 

šoloobveznima otrokoma.  

Za doseganje optimalnih rezultatov je vsekakor potrebna dobra integracija pravil in 

sodelovanje vseh udeležencev v procesu načrtovanja trženja. Pri posredovanju neposredne 

pošte strankam je npr. treba planirati tudi aktivnosti klicnega centra, da v primernem času 

pričnejo s klicanjem strank, ki so prejele ponudbo, sicer je lahko učinkovitost tržne akcije 

precej manjša. Hkrati je treba številčnost naslovnikov posamezne tržne akcije prilagodi 

razpoložljivi kapaciteti klicnega centra, da je akcija obvladljiva in ustrezno izvedena. 

Pri neposrednem trženju preko neposredne pošte je treba upoštevati tudi zunanje dejavnike, 

kot so letni čas, politična dogajanja, naravne katastrofe itd. Če bi poslali ponudbe z 

neposredno pošto strankam sredi julija, bi bil odziv zaradi dopustov manjši. V tem terminu se 

je bolje osredotočiti na starejšo populacijo, ki odhaja na dopust v jesenskem času ali na dopust 

sploh ne odhaja. 

Ne smemo pa pozabiti na upoštevanje zakonske ureditve in na pravno varstvo potrošnikov, ki 

velja pri neposredni prodaji. 

3.3.3 Pravno varstvo potrošnikov pri neposrednem trženju zavarovalnih produktov 

Za namen neposrednega trženja zavarovalnih produktov lahko zavarovalnica skladno z 

veljavno zakonodajo uporabi le osebne podatke potrošnikov, ki so bili pridobljeni na podlagi 

že sklenjenih zavarovalnih pogodb, in javno dostopne podatke. Uporaba osebnih podatkov 

strank je urejena v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 

86/2004). 

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot – UKB2, Ur. l. RS, št. 98/2004) varuje potrošnike v 

primeru prenagljenih odločitev, saj jim omogoča, da v roku 14 dni oz. 30 dni v primeru 

sklenitve zavarovalne pogodbe za življenjsko zavarovanje odstopijo od zavarovalne pogodbe. 

Zavarovalnica mora v roku 30 dni od odstopa od zavarovalne pogodbe potrošniku vrniti vse 

do tedaj plačane premije.  
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Po določilih Obligacijskega zakonika velja, da je zavarovalna pogodba sklenjena v roku 8 dni 

oz. 30 dni, če je potreben zdravniški pregled, od datuma prejema podpisane ponudbe, če 

zavarovalnica ponudbe pred tem ne odkloni. 

3.4 Pristopi za neposredno trženje 

Neposredno trženje je v začetni razvojni fazi obremenjeno s precejšnimi stroški, ki so 

povezani z raziskavo in segmentacijo trga, analizo tržnih in finančnih podatkov, oblikovanjem 

in urejanjem baze podatkov strank ter oblikovanjem plana in strategije trženja (Stone in 

Jacobs 2001, 25–28). 

3.4.1 Neposredna (direktna) pošta 

Neposredno trženje preko pošte pomeni dostavo različnih vrst promocijskih in drugih gradiv 

preko pošte na določen naslov. Prejemniki neposredne pošte so izbrani iz različnih baz 

podatkov po vnaprej določenih kriterijih (Kitchen in de Pelsmacker 2004, 69). 

Neposredna pošta je oblika komunikacijskega spleta, ki predstavlja neposreden stik s stranko 

z visoko stopnjo personalizacije. Številni avtorji navajajo, kaj je treba upoštevati pri pripravi 

in izvedbi direktne pošte. V ospredje postavljajo urejeno bazo podatkov ter učinkovito 

prodajno pismo. V času, ko so poštni nabiralniki bombardirani z reklamnimi letaki, katalogi 

ter raznimi reklamnimi sporočili, je treba pripraviti prodajno pismo, ki v ljudeh takoj vzbudi 

zanimanje in željo po pregledu vsebine pisma. 

Pri pripravi prodajnega pisma je pomemben individualen pristop do stranke. Ljudje kupujejo 

rešitve za težave in dobre občutke, torej je treba z vsebino prodajnega pisma v potrošniku 

vzbuditi občutek varnosti in zavedanja, da produkt predstavlja rešitev za njegove potencialne 

težave. 

Pri pripravi prodajnega pisma je treba upoštevati naslednje napotke (Rolih 2001): 

- Naslov je najpomembnejša sestavina prodajnega pisma, ki v očeh strank vzbudi 

zanimanje in pozornost, da prodajno pismo sploh odprejo. 

- Močno sporočilo bo pritegnilo stranko, da prebere celotno vsebino pošte. Potencialni 

sporočila so: zaslužek, priznanje prijateljev, moč, luksuz, mlajši izgled, prihranek 

časa, ugled, priznanje, varnost, sreča in podobna druga sporočila. 

- V vsebini je treba izraziti koristi in prednosti produkta za potencialno stranko. 

Podrobni opisi lastnosti in značilnosti produkta niso potrebni, saj stranka v njih ne vidi 

razloga za nakup. K posameznemu opisu lastnosti produkta je treba dodati še 

koristnost.  

- Besedilo ne sme biti dolgočasno. Zanimanje stranke je treba pridobiti že pri prvem 

branju pisma, saj se pogosto zgodi, da na to preprosto pozabi, če ne reagira takoj. V 
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katerih primerih stranka reagira? Motivatorji so lahko določena zaloga daril, žrebanje 

za potovanje, časovna omejenost akcije itd.  

Pisma niso priljubljeno branje, bralec se mu, ko ga vzame v roke, posveti le za nekaj sekund. 

Prejemnik bo pismo prebral le, če bo dovolj zanimivo in bo govorilo o vsebini, ki je zanj 

najpomembnejša, torej o njem samem. Vsekakor pa lepo oblikovano prodajno pismo ne bo 

učinkovito, če bo posredovano napačnim ljudem in bo vsebovalo slabo ponudbo. 

Prednosti trženja preko neposredne pošte so: fleksibilnost, selektivnost ter možnost 

personalizacije. Po drugi strani pa ima tudi naslednje slabosti: relativno visoke stroške na 

pošiljko ter imidž nezaželene pošte (Kotler idr. 2001, 773).  

3.4.2 Trženje preko telefona 

Telefonski center je pri direktnem marketingu orodje, ki ga lahko uporabimo kot samostojno 

obliko trženja ali v kombinaciji z drugimi orodji. Uspešnost telefonskega klica je odvisna od 

pripravljenosti, časa in razpoloženja klicane stranke, zato je učinkoviteje uporabiti telefon v 

kombinaciji z neposredno pošto, oglasi, televizijo in internetom (Kastelic 2012, 221).  

Za povečanje uspešnosti odziva na neposredno pošto se opravi telefonski klic s strankami, ki 

se na poslano ponudbo niso odzvale. Na tak način lahko od 50 do 200 odstotkov povečamo 

odzivnost strank na ponudbo, posredovano z neposredno pošto (Rolih 2001). Obenem je to 

uporabno orodje za pridobitev dodatnih informacij za dopolnitev baze podatkov strank ter 

povratnih informacij, ki se nanašajo na ponudbo in vsebino prodajnega pisma, kar lahko nato 

upoštevamo pri naslednjih akcijah. 

3.4.3 Elektronsko trženje 

Z razvojem interneta se je močno povečala informiranost ljudi. Gre za sredstvo 

komuniciranja, ki omogoča ljudem pregled in primerjavo ponudb in storitev različnih 

prodajalcev in izvajalcev ter obenem tudi zavarovalnih produktov posamezne zavarovalnice. 

Konkurenca je prisilila zavarovalnice v razvoj in dopolnitev spletnih strani. Ljudje lahko tako 

hitro dostopijo do nabora ponudbe zavarovalnih produktov posamezne zavarovalnice, 

osnovnih značilnosti produktov, raznih informativnih izračunov in celo sklenejo zavarovalno 

pogodbo. 

V primerjavi internetnega bančništva in internetne prodaje drugih finančnih storitev se 

internetna prodaja življenjskih zavarovanj razvija počasneje. Glavni razlogi so predvsem v 

nezaupanju strank v varnost interneta, kar velja predvsem za starejšo populacijo, 

kompleksnost proizvodov ter sorazmerno visoka začetna vlaganja v tehnologijo.  
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Zavarovalnice želijo na ta način pridobiti predvsem mlajše stranke, ki večinoma uporabljajo 

internet. Študije kažejo, da kar 65 odstotkov ljudi, ki so že imeli osebno izkušnjo z nakupom 

preko spleta, poroča svojim prijateljem, znancem in družini (Dahl 2010, 29). 

Poglavitna prednost internetnega trženja je v merljivosti internetnih atributov. Vsi internetni 

atributi in njihovi učinki so merljivi in po izvedenih meritvah lahko atribute prilagajamo in 

popravljamo toliko časa, dokler nam popolnoma ne ustrezajo. Ostale prednosti trženja preko 

interneta so naslednje (Rožič in Devetak 2008, 17): 

- dvosmerna komunikacija med prodajalcem in kupcem, 

- nizki stroški oglaševanja, 

- široka ponudba informacij, 

- izvajanje poprodajnih aktivnosti, 

- raziskava trga in 

- reševanje nastalih problemov. 

3.5 Uvajanje produkta na trg – testiranje 

V sklopu oblikovanja prodajnih poti je treba pozornost usmerjati v optimizacijo učinkovitosti 

prodaje. To se nanaša na testiranje pri uvajanju produkta na trg, redne analize stanja po 

posameznih časovnih obdobjih, sodelovanje vseh vpletenih udeležencev v prodajo preko 

različnih prodajnih poti ter sinergijo delovanja med njimi. Pomembno je tudi ustrezno 

izobraziti vse vpletene udeležence, predvsem prodajnega osebja, in sicer tako o vsebini 

produkta kot o prodajnih tehnikah. 

Testiranje neposredne prodaje je razdeljeno v štiri različne faze (Sargeant in West 2002, 221): 

- opredelitev problema oziroma točk, ki jih je treba testirati, 

- izbire metode, 

- izbire vzorca in 

- izbire merilne tehnike. 

Ustrezno testiranje je eden pomembnejših dejavnikov pri neposrednem trženju, da sploh lahko 

ugotovimo reakcijo trga na ponudbo in vzorec obnašanja strank. Lahko se zgodi, da je bila v 

procesu načrtovanja trženja zgrešena ciljna skupina strank ali oblikovan napačen pristop oz. 

nagovor do strank. Takšne zadeve lahko v fazi testiranja ugotovimo in jih odpravimo oziroma 

prilagodimo pred začetkom trženja, s čimer zagotovimo boljše rezultate tako z vidika 

odzivnosti strank kot nižjih stroškov. 

Testiranje izvedemo na več manjših bazah strank po različnih segmentih ter nato primerjamo 

rezultate ter analiziramo povratne informacije strank, ki so bile pridobljene iz različnih 

komunikacijskih virov. 
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Pri neposrednem trženju življenjskih zavarovanj je testiranje nujno za ugotovitev potenciala 

akcije direktnega marketinga. Rezultat akcije je lahko popolnoma drugačen v primeru 

spremembe cene, ponudbe v obliki kritij ali naslovnega pisma.  

Do sedaj smo opisali teoretično vsebino, ki se nanaša na neposredno trženje na splošno in 

neposredno trženje življenjskih zavarovanj. Nadaljevanje naloge je osredotočeno najprej v 

predstavitev primera življenjskega zavarovanja za neposredno trženje s pomočjo trženjskega 

spleta ter nato v praktični vidik s študijo primera.  
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4 PREDSTAVITEV PRIMERA ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA ZA 

NEPOSREDNO TRŽENJE 

Študija primera magistrske naloge se navezuje na življenjsko zavarovanje za tveganje raka s 

tržnim imenom Ona As Adriatica Slovenice, zavarovalne družbe, d. d. V tem poglavju zato 

najprej predstavljamo zavarovalnico, ki je razvila produkt Ona As. V nadaljevanju razložimo 

zakonsko ureditev na področju zdravstva in tržno pozicioniranje produkta, kar predstavlja 

izhodišče za razvoj produkta. V zadnjem podpoglavju predstavimo produkt v sklopu 

trženjskega spleta 7P, ki se ga uporablja za storitvene dejavnosti.  

4.1 Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d. d. 

Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d. d., (v nadaljevanju Adriatic Slovenica) je 

slovenska kompozitna zavarovalnica, ki je nastala z združitvijo dveh zavarovalnic – Adriatica 

in Slovenice. Je sodobna zavarovalnica, ki se na osnovi etičnih in profesionalnih načel 

uspešno in učinkovito razvija. Ima razvejano tržno mrežo devetih poslovnih enot v vseh 

slovenskih regijskih središčih s 157 prodajnimi mesti. Zavarovalnica je v 100 % lasti skupine 

KD Group, d. d., in ima certifikat za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000 

ter dovoljenje za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov v vseh državah članicah EU 

(Adriatic Slovenica b. l.). 

Na zavarovalnici se zavedajo naraščajočega trenda življenjskih in zdravstvenih zavarovanj, ki 

so namenjena neposredni prodaji. S tovrstnim trženjem življenjskih zavarovanj so na 

zavarovalnici pričeli v letu 2011 s produktom Ona As, katerega značilnosti in vsebino bomo 

opisali v nadaljevanju.  

4.2 Študij primera – Življenjsko zavarovanje za tveganje raka Ona As  

Adriatic Slovenica je kompozitna zavarovalnica, ki je najbolj poznana po premoženjskih 

zavarovanjih (17,39 % tržni delež). Delež življenjskih zavarovanj je sorazmerno majhen in 

predstavlja zgolj 2,12 % na tržišču, zato je še toliko bolj pomembna diferenciacija in 

inovativna ponudba produktov življenjskih zavarovanju. S takšno ponudbo lahko 

zavarovalnica pozitivno vpliva na prepoznavnost ter posledično na povečanje tržnega deleža 

življenjskih zavarovanj. 

4.2.1 Zakonska ureditev na področju zdravstva v RS 

Za lažjo predstavitev tržne pozicioniranosti zavarovanja Ona As bomo najprej na kratko 

navedli nekaj bistvenih podatkov o zakonski ureditvi uveljavljanja pravic do zdravstvenih 

storitev in nadomestil. 
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Celovito zdravstveno zavarovanje je v RS sestavljeno iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja (v nadaljevanju OZZ) in prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj (v nadaljevanju 

PZZ). OZZ izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), 

medtem ko s PZZ upravljajo tri zavarovalnice, in sicer Adriatic Slovenica, d. d., Triglav, 

zdravstvena zavarovalnica, d. d., in Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. PPZ so 

sestavljena iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja in nadstandardnih zdravstvenih 

zavarovanj. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje zagotavlja kritje stroškov doplačil, ki jih 

OZZ ne krije in bi jih v nasprotnem primeru moral poravnati zavarovanec sam, nadstandardna 

zdravstvena zavarovanja pa so zavarovanja za zagotovitev večjega obsega pravic ali standarda 

storitev. 

Za zagotovitev ustrezne standardne zdravstvene in socialne varnosti v času bolezni ali 

poškodbe mora posameznik zase in za svoje družinske člane16
 imeti urejeno OZZ in 

dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter obenem redno plačevati prispevek za OZZ in premijo 

za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Osnovna lastnost celovitega zdravstvenega 

zavarovanja je, da krije stroške standardnih zdravstvenih storitev z neposredno poravnavo 

računov izvajalcem zdravstvenih storitev in lekarn. 

V času bolniške odsotnosti z dela prejme oseba nadomestilo v višini od 70 % do 100 % od 

povprečne mesečne plače, odvisno od razloga odsotnosti in časa odsotnosti, kar ureja Zakon o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). 

Če osebo zaznamujejo trajne posledice bolezni ali poškodbe, se sproži postopek za oceno 

invalidnosti
17

 pri invalidski komisiji, ki deluje v okviru Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju Slovenije. V najslabšem primeru, ko je oseba trajno nesposobna za 

opravljanje katerega koli poklica, jo zdravniška komisija uvrsti v I. kategorijo invalidnosti18
 in 

je upravičena do nadomestila za invalidnost, ki znaša 35 % povprečnega neto dohodka na 

zaposlenega v RS v preteklem koledarskem letu. Od 1. julija 2011 znaša nadomestilo za 

invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševnih in telesno prizadetih oseb 288,89 EUR. 

Nadomestilo za invalidnost pridobi invalidna oseba, če nima pravic do uveljavljanja 

invalidnosti po drugih predpisih, npr. po predpisih pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, ali so ta sredstva nižja od višine nadomestila za invalidnost, ko lahko uveljavlja 

                                                 

16
 Če niso tudi sami zavezanci za plačevanje prispevkov od plače. V obvezno zdravstveno zavarovanje 

morajo biti vključene osebe, ki izpolnjujejo pogoje skladno s 15. členom ZZVZZ, kot družinski člani 
pa so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključene osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 20. do 
22. člena ZZVZZ.  
17

 Poznamo III., II. in I. kategorijo invalidnosti glede na (ne)zmožnost opravljanja organiziranega 

pridobitnega dela.  

18
 V I. kategorijo invalidnosti so uvrščeni zavarovanci obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki niso 

več zmožni opravljati organiziranega pridobitnega dela ali če je pri njih podana poklicna invalidnost, 
nimajo pa več preostale delovne zmožnosti (MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve 2013). 
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razliko sredstev do višine nadomestila za invalidnost (MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve 

2013). 

Ob nastanku hujše bolezni, kot je rak, je oseba za določen ali nedoločen čas nesposobna za 

delo, kar vpliva na upad mesečnega dohodka in znižanje življenjskega standarda zbolele 

osebe in njenih družinskih članov. Ob tem se mora soočiti še z določenimi psihičnimi in 

fizičnimi težavami, katerih zdravljenje in pomoč je samoplačniško, kar pomeni, da jih 

zdravstveno zavarovanje ne krije. V določenih primerih lahko osebe, ki prebolijo hudo obliko 

raka, niso več sposobne opravljati svojega ali katerega koli drugega poklica ali pa postanejo 

delovno spodobne zgolj za polovični delovni čas.  

Na trgu je torej zaznana potreba po določenem zavarovanju z izplačilom denarnega 

nadomestila ob nastanku zavarovalnega primera, s katerem zavarovanec lahko prosto 

razpolaga. 

4.2.2 Raziskava trga in tržno pozicioniranje zavarovanja nevarnosti raka 

Rak je bolezen sodobnega časa, ki vsako leto bolj bremeni človeštvo. Velika večina rakov, 

okrog 80 %, se naključno pojavi, jasen vzrok za njihov nastanek ni znan. Spreminjanje genov 

(mutacija), ki predstavljajo vzrok za nastanek raka, sprožajo številni dejavniki iz okolja, kot 

so hiter tempo življenja, stres, nepravilno prehranjevanje in premalo gibanja. Vpliv negativnih 

dejavnikov iz okolja lahko zmanjšamo z zdravim načinom življenja. Preostalih 20 % rakov je 

dednih. Podatki kažejo, da v Sloveniji vsako leto za rakom zboli vsak peti prebivalec, kar 

pomeni več kot 12.000 ljudi (Onkološki inštitut Ljubljana 2013).  

Slika 8 prikazuje statistične podatke o najpogostejših lokacijah raka pri ženskah iz leta 2007. 



 

41 

 

Slika 8: Najpogostejše lokacije raka pri ženskah, Slovenija 2007  

Vir: Onkološki inštitut Ljubljana 2010. 

Najpogostejši rak pri ženskah je rak dojk. Preglednica 6 prikazuje število in delež bolnic z 

diagnosticiranim rakom dojk v Sloveniji v različnih obdobjih. Število diagnosticiranih rakov 

dojk se z leti povečuje, najbolj so izpostavljene ženske v starostni skupini od 50. do 74. leta. 

Preglednica 6: Število bolnic z rakom dojk v Sloveniji po obdobju postavitve diagnoze 

ter njihovi deleži po starosti 

Obdobje Število bolnic 
Delež bolnic glede na starost 

20–49 let 50–74 let 75+ let 

1991–1995 3.552 25,9 59,1 15,0 

1996–2000 4.623 24,2 59,6 16,1 

2001–2005 5.236 22,3 59,0 18,7 

Vir: Primic-Žakelj idr. 2009. 

Z novimi, bolj učinkovitimi načini zdravljenja postaja vedno več oblik ozdravljivih, kar je 

odvisno od faze razvoja raka v času postavljene diagnoze. 

Analiza preživetja najpogostejše oblike raka pri ženskah (rak dojk) je bila opravljena za 

obdobje 1991–2005 na populaciji 13.411 bolnic. Rezultati so pokazali, da se relativno 

preživetje sorazmerno z razvojem v medicini postopoma veča. V 15 letih se je petletno 

preživetje povečalo za 14 odstotkov (Primic-Žakelj idr. 2009, 152). 
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Slika 9: Relativno preživetje bolnic z rakom dojk po obdobju postavitve diagnoze 

Vir: Primic-Žakelj idr. 2009, 154. 

Podatki analize EUROCARE-4
19

 v obdobju 2000–2002 kažejo, da je preživetje slovenskih 

bolnic statistično značilno manjše od evropskega povprečja. 

 

Slika 10: Petletno relativno preživetje bolnic z rakom dojk, zbolelih v letih 2000–2002 v 

Sloveniji, Evropi in nekaterih območjih v ZDA 

Vir: Primic-Žakelj idr. 2009, 157. 

Preživetje slovenskih bolnic se iz leta v leto povečuje. Po zadnjih podatkih je relativno 

petletno preživetje bolnic z rakom dojk več kot 83 %. Zdravljenje je dolgotrajno ne glede na 

metodo zdravljenja, ki mu sledi še rehabilitacija. Po končanem zdravljenju je včasih potrebna, 

                                                 

19
 EUROCARE (Survival of Cancer Patients in Europe) je organizacija, ki se ukvarja s študijo 

preživetja rakavih bolnikov. 



 

43 

glede na delovno mesto bolnice, poklicna rehabilitacija in zamenjava delovnega mesta. Vse to 

pa je povezano z dodatnimi stroški. V Sloveniji, kot tudi v svetu, predstavljajo rakava 

obolenja velik socialni in ekonomski problem družbe. V bodoče lahko pričakujemo 

spremembe zdravstvene reforme. Glede na vladne ukrepe za zmanjšanje proračunskega 

primanjkljaja ob upoštevanju evropskih direktiv pomenijo spremembe kvečjemu krčenje 

obsega pravic iz naslova obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Kastelic 

2012, 212). Posameznik bo tako vedno bolj odvisen tudi od morebitnih sklenjenih ustreznih 

življenjskih in dodatnih zdravstvenih zavarovanj. Primer takšnega zavarovanja je življenjsko 

zavarovanje Ona As – zavarovanje za tveganje raka. 

Zavarovalnice večinoma ponujajo zavarovanja večjega števila (od 5 do 18) kritičnih bolezni 

kot dodatek k mešanemu življenjskemu zavarovanju, kar jim omogoča razpršitev rizika. 

Takšni produkti so med najdražjimi življenjskimi zavarovanji, in sicer predvsem zaradi 

kombinacije z varčevalno komponento. Kako pa se lahko zavarujejo ljudje, ki mešanega 

življenjskega zavarovanja iz različnih razlogov ne želijo ali pa že imajo sklenjeno življenjsko 

zavarovanje, ki ne omogoča priključitve kritja za nastanek kritičnih bolezni? Na trgu obstajajo 

prostovoljna zdravstvena zavarovanja za zavarovanje kritičnih bolezni, ki jih ponujajo 

zavarovalnice, a ne omogočajo zadostnega zavarovalnega kritja20
 oz. so višja kritja pogojena 

z visoko ceno in tako za marsikoga nedostopna oziroma predraga. 

Osnovni parametri, ki so določili razvoj življenjskega zavarovanja Ona As, so bili: 

- odzivanje na potrebe strank v RS (trgu ponuditi življenjsko zavarovanje v kombinaciji 

s kritičnimi boleznimi) in ustvarjanje konkurenčne prednosti, 

- sledenje trendom razvoja podobnih produktov v svetu, 

- omogočiti ustrezno zavarovalno kritje zavarovancem v primeru nastanka bolezni raka, 

- utrjevanje novih prodajnih poti (skozi direktni marketing) za povečanje tržnega deleža 

in doseganje stroškovne učinkovitosti. 

4.3 Trženjski splet zavarovanja Ona As 

Oblikovanje optimalnega trženjskega spleta omogoča doseganje zastavljenih ciljev. Podrobna 

analiza trga in nato segmentacija trga, izbira ciljnih trgov in tržno pozicioniranje so osnova za 

pripravo trženjskega spleta.  

Trženjski splet za storitvene dejavnosti, med katere uvrščamo tudi zavarovalniško, je 

sestavljen iz kombinacije sedmih trženjskih orodij (7 P): produkt, prodajna cena v obliki 

premije, prodajne poti, trženjsko komuniciranje, ljudje, fizični dokazi in procesi. 

                                                 

20
 Zavarovalno kritje, ki omogoča premostitev izpada dohodka le za nekaj mesecev.  
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Dober trženjski splet presega poteze konkurentov, poudarja konkurenčno prednost 

zavarovalnice, dosega želeno pozicijo na tržišču, zavarovalne storitve pa ozavesti kot smotrno 

in racionalno (Panza-Frece 2010, 34). 

4.3.1 Produkt 

Že v fazi snovanja razvoja življenjskega zavarovanja Ona As je bila določena neposredna 

prodaja zavarovanja preko direktnega marketinga. Zato je bilo pri razvoju treba upoštevati 

osnovne karakteristike, ki določajo lastnosti zavarovalnih produktov za neposredno prodajo, 

kot so: 

- enostavnost produkta, 

- razumljiva zavarovalna kritja, ki jih ne sme biti preveč, 

- cenovna ugodnost produkta, 

- enostavna in učinkovita selekcija rizika. 

Ona As je oblika riziko življenjskega zavarovanja za tveganje raka, ki zavarovancem nudi 

naslednja kritja: 

- za prvo postavitev diagnoze za primer ženskega ali moškega21
 raka, 

- dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje zaradi ženskega ali moškega raka, 

- za primer smrti zaradi katere koli oblike raka. 

Kritje prve postavitve diagnoze raka in kritje dnevnega nadomestila za bolnišnično 

zdravljenje se nanašata na specifične oblike raka za ženske, ki so: rak na dojkah, na 

materničnem vratu, materničnem telesu, nožnici, vulvi, jajčnikih in jajcevodu, ter za moške: 

rak na prostati, modih, penisu ali prsih. Kritje za primer smrti se izplača upravičencem v 

obliki zavarovalnine ob nastanku zavarovalnega primera, če zavarovanec zaradi katerega koli 

raka umre.  

Zavarujejo se lahko ženske od dopolnjenega 18. do dopolnjenega 60. leta starosti z možnostjo 

priključitve moškega partnerja, ki ni starejši od 55 let. Zavarovanje se sklepa za najdaljšo 

dobo desetih let ob pogoju, da zavarovanka ob poteku zavarovanja ni starejša od 65 let. 

Produkt Ona As nudi zavarovankam in zavarovancem finančno varnost s takojšnjim denarnim 

izplačilom ob prvi postavitvi diagnoze za pojav ženskega ali moškega raka ter zavarovalno 

zaščito upravičencem v primeru izgube življenja zavarovanca zaradi katerega koli raka. Prav 

tako omogoča izplačilo bolnišnične dnevnice v višini 20 evrov za največ 100 dni, ki jih je 

zavarovanec/zavarovanka preživel/a v bolnišnici zaradi ženskega oz. moškega raka. Pri 

nastanku zavarovalnega primera prve postavitve diagnoze ženskega oz. moškega raka se 

                                                 

21
 Osnovno kritje se nanaša na zavarovanje diagnoze za primer ženskega raka. Vedno nastopa v vlogi 

zavarovalke ženska, ki pa lahko k zavarovanju priključi tudi svojega partnerja. 
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zavarovanki/zavarovancu zagotovi izplačilo zavarovalne vsote v roku 14 dni od datuma 

prejema vseh potrebnih dokazil, torej bistveno pred samim potekom zdravljenja. 

Zavarovanka/zavarovanec lahko izplačilo uporabi npr. za prehranska dopolnila, fizioterapijo, 

toplice, motivacijske delavnice itd., kar je v času okrevanja več kot dobrodošlo in ni pravica 

iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Z nastankom zavarovalnega primera postavljene prve diagnoze raka se zavarovalna premija 

ne plačuje več, čeprav do izteka zavarovanja še vedno velja kritje denarnega nadomestila za 

bolnišnično zdravljenje in kritje za primer smrti zaradi katerega koli raka. 

Zavarovanka/zavarovanec je namreč v bolniškem staležu in zato ob del dohodka, ki je tako 

lahko tudi bistveno nižji kot pred pojavom bolezni. Ugodnost oprostitve plačevanja premije je 

v tem obdobju več kot dobrodošla in obenem tudi prednost tega zavarovanja. 

Ob sklenitvi zavarovanja ima stranka možnost plačila premije s premijo dopolnilnega 

zdravstvenega zavarovanja,
22

 kar se izvede že ob plačilu prve premije. Sklenitev zavarovanja 

je na ta način enostavnejša, za stranko pa pomeni nižje stroške bančne provizije.  

4.3.2 Prodajna cena  

Prodajna cena zavarovalnih produktov se izraža v obliki premije, ki jo zavarovanke/ci lahko 

plačujejo v različnih frekvencah. Za življenjska zavarovanja je najpogostejše mesečno 

plačevanje premije. 

Zavarovalna premija zavarovanja Ona As je bila oblikovana na podlagi finančne ocene akcije, 

ocene škodnega rezultata, odvisno od starostnega razreda oz. pristopne starosti zavarovanca in 

izbrane zavarovalne vsote. Mesečne premije se gibljejo od 2,60 EUR do 25,00 EUR v primeru 

enega zavarovanca (ženska). Če je zavarovanje sklenjeno z dvema zavarovancema (ženska z 

moškim partnerjem), se mesečna premija giblje od 4,90 EUR do 32,00 EUR v odvisnosti od 

pristopne starosti zavarovanke/ca, trajanja zavarovanja in izbrane višine zavarovalnega kritja. 

                                                 

22
 Če ima sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Adriaticu Slovenici. 
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Slika 11: Opcije zavarovalnih kritij življenjskega zavarovanja Ona As 

Vir: povzeto po Adriatic Slovenica 2012. 

Višina zavarovalne premije se lahko spremeni ob izteku zavarovalnega leta. Zavarovalnica 

vsaj 30 dni pred iztekom zavarovalnega leta s priporočenim pismom obvestili zavarovanko/ca 

o spremembi višine zavarovalne premije. Če se ta s spremenjeno premijo ne strinja, lahko v 

roku 15 dni po prejemu priporočenega pisma odstopi od zavarovalne pogodbe. 

4.3.3 Tržne poti 

Tržne poti predstavljajo način distribucije zavarovalnega produkta od zavarovalnice do 

potrošnika. Distribucija lahko poteka z osebnim stikom s stranko ali brez njega. 

 

Slika 12: Oblike tržnih poti v zavarovalništvu 

Vir: Panza-Frece 2010. 

Zavarovanje Ona As je razvito izključno za trženje preko pošte in interneta s podporo 

klicnega centra. 

PAKET A 

40.000 EUR – zavarovalna vsota za ženski rak 

20 EUR – bolniška dnevnica za ženski rak 

10.000 EUR – zavarovalna vsota za smrt zaradi katerega koli raka 

PAKET B 

20.000 EUR – zavarovalna vsota za ženski rak 

20 EUR – bolniška dnevnica za ženski rak 

10.000 EUR – zavarovalna vsota za smrt zaradi katerega koli raka 

PAKET C 

10.000 EUR – zavarovalna vsota za ženski rak 

20 EUR – bolniška dnevnica za ženski rak 

5.000 EUR – zavarovalna vsota za smrt zaradi katerega koli raka 

TRŽNE POTI 

Z OSEBNIM STIKOM 

§ zavarovalni zastopnik 

§ zavarovalno-zastopniške 

družbe 

§ banke 

§ turistične agencije, špedicije, 

tehnični pregledi 

BREZ OSEBNEGA STIKA 

§ trženje po pošti 

§ trženje po telefonu 

§ trženje prek interneta 

§ trženje prek interaktivnih 

ekranov 
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Glede na višino zavarovalne premije v kombinaciji z zavarovalnimi kritji osebna prodaja 

zavarovanja Ona As preko zastopnikov ni zanimiva. V primeru trženja produkta preko 

prodajnih poti z osebnim stikom bi se alfa stroški zavarovanja lahko bistveno povečali zaradi 

vključitve provizij zastopnikov, kar bi povišalo ceno zavarovanja in obenem poslabšalo 

realizacijo prodaje tega produkta (Kastelic 2012, 217). 

4.3.4 Tržno komuniciranje 

Tržno komuniciranje je proces izmenjave informacij med zavarovalnico in zavarovanci ter 

obsega organizacijo, sredstva, metode sporočanja, s katerimi zavarovalnice pri zavarovancih 

vzbudijo željo in potrebo po zavarovanju (Panza-Frece 2010, 41). 

Raziskava GfK (2012)
23

 (slika 14) je prikazala, da si stranke v Sloveniji povprečno še vedno 

najbolj želijo informiranja o zavarovanjih preko zastopnikov. Kot želeni vir informiranja 

sledijo: internet, zaposleni v zavarovalnici, družina, znanci in prijatelji, TV in šele na petem 

mestu so pošiljke po pošti. 

 

Slika 13: Želeni viri informiranja  

Vir: GfK 2012. 

Na podlagi omenjenih rezultatov raziskave je bilo ugotovljeno, da strankam ni smiselno 

poslati le prodajnega pisma brez dodatnih oblik tržnega komuniciranja.  

                                                 

23
 V aprilu in maju 2012 je podjetje GfK Slovenija izvedlo neodvisno raziskavo. Z metodo osebnega 

anketiranja na domu je bilo v vzorec zajetih 1.000 oseb v starosti od 15 do 75 let. 
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Trženje zavarovanja Ona As je bilo zato izvedeno v kombinaciji neposredne pošte, klicnega 

centra ter informiranosti preko interneta in možnosti spletne sklenitve zavarovanja. Tako 

prehaja enosmerno komuniciranje (direktna pošta) v dvosmerno (direktna pošta s podporo 

klicnega centa in interneta). Zavarovalnica tako pridobi povratne informacijo o tem, kako 

produkt dojemajo stranke, jim prisluhne ter zabeleži pripombe, ki so lahko dobra iztočnica za 

razvoj nadaljnjih produktov oziroma dopolnitev obstoječega. 

4.3.5 Ljudje 

Ključni udeleženci trženjskega spleta so zaposleni in stranke zavarovalnice, ki omogočajo 

celovitost procesa razvoja in prodaje zavarovalnih produktov. Med značilnosti storitev 

uvrščamo veliko vpletenost ljudi v sam storitveni proces, od katerih je v največji meri odvisna 

prodajna učinkovitost (Hvala b. l.). 

Udeleženci pri trženju produkta Ona As so stranke ter razvojno-tehnično in prodajno osebje 

zavarovalnice. Prodajno osebje vključuje delavce v klicnem centru, v centru za oskrbo strank 

in v obdelavi zavarovalnih pogodb. 

4.3.6 Fizični dokazi  

Fizični dokazi predstavljajo vse, kar stranka vidi, sliši ali občuti. Imenujemo jih lahko tudi 

fizično okolje, ki nudi podporo pri izvajanju storitev. Fizični dokazi morajo biti ustrezne 

kakovosti, imeti ustrezen videz, konstrukcijo, barvo itd. (Vučkovič 2006, 73).  

V raziskavi GfK (2012) (slika 14) je ugotovljeno, da med najpomembnejše dejavnike 

odločanja pri sklepanju življenjskih zavarovanj sodijo: 

- zaupanje in varnost, 

- odškodnine in 

- cenovni vidik. 
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Slika 14: Dejavniki pri odločanju sklenitve novega življenjskega zavarovanja  

Vir: GfK 2012. 

Zavarovanje je kot storitev fizično neotipljivo, kar pri ljudeh povzroča negotovost in 

nezaupanje; to je treba zmanjšati z dokazi o kakovosti storitev (Hvala b. l.). Pri osebni prodaji 

zavarovalnih produktov je zavarovalni zastopnik tista oseba, ki predstavlja družbo in vzbudi 

zaupanje strank. Vprašanje je, kako take občutke ustvariti pri direktnem marketingu. 

Zavarovalnica Adriatic Slovenica, d. d., je druga največja zavarovalnica, ki si je zaupanje 

zavarovancev pridobila (Kastelic 2012, 223–224): 

- z dolgoletnimi izkušnjami na področju zavarovalništva in z ekonomsko stabilnostjo, 

- s prijaznim in prijateljskim odnosom zaposlenih do strank, 

- z lahko dostopnostjo zaradi široke mreže zastopnikov in poslovalnic, 

- s široko ponudbo različnih vrst zavarovanj, 

- z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo storitev ter  

- s fleksibilnostjo in sorazmerno hitrim izplačilom odškodnin. 

Vsi našteti dejavniki predstavljajo »imidž« zavarovalnice in pomembno vplivajo na 

dojemanje in odziv strank pri direktnem marketingu. Pri tem imajo velik pomen tudi pretekle 

osebne izkušnje strank z zavarovalnico. Za pridobitev zaupanja stranke je bil neposredni pošti 

zavarovanja Ona As priložen nabor pomembnih informacij o zavarovanju, dodani pa so bili 

tudi odgovori na najbolj pogosta vprašanja zavarovancev. Za dodatna pojasnila in 

obrazložitve ter pomoč pri izpolnjevanju ponudbe je bila strankam ponujena pomoč klicnega 

centra na brezplačni telefonski številki ter usmeritev za pregled spletne strani zavarovalnice, 

kjer so bili na razpolago dodatni podatki o zavarovanju ter objavljeni Splošni pogoji 

zavarovanja. Fizični dokaz predstavljajo tudi zavarovalna polica, brošure, letaki, reklamni 

predmeti ipd.  
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4.3.7 Procesi 

Proces izvajanja vključuje organizacijo, izvedbo in nadzor trženja zavarovalnega produkta vse 

do poteka zavarovanja. V zavarovalnicah vsak posamezni oddelek s svojimi aktivnostmi in 

odločitvami vpliva na proces izvedbe in trženja zavarovalnih produktov, zato je potrebna 

dobra organizacija v obliki timskega dela in izogibanje nasprotju interesov (Panza-Frece 

2010, 48).  

Proces razvoja produkta Ona As in izvedbe tržnih akcij združuje več različnih področij znotraj 

zavarovalnice ob podpori zunanjih izvajalcev v obliki predprodajnih, prodajnih in poprodajnih 

aktivnosti. 

4.4 Selekcija rizika 

Že iz definicije zavarovanja, da se zavaruje nepredvidljiv dogodek, izhaja, da zavarovalnice 

sprejmejo v življenjsko zavarovanje le zdrave osebe. Pogoj za sklenitev življenjskega 

zavarovanja je običajno strankina izpolnitev vprašalnika o zdravstvenem stanju , ki jo dopolni 

tudi zdravnik v primeru izbire višjih zavarovalnih kritij. Ko oseba enkrat hudo zboli, je že 

prepozno za vključitev v življenjsko zavarovanje. 

Pri klasični prodaji življenjskih zavarovanj zavarovanec skupaj z zavarovalnim zastopnikom 

izpolni podroben vprašalnik, ki se navezuje na zavarovančevo zdravstveno stanje. V primeru 

neposredne prodaje to ni mogoče in temu je treba selekcijo rizika tudi prilagoditi.  

Življenjska zavarovanja za direktni marketing se lahko sklepajo brez ocene rizika le v 

določenih primerih, ko gre za zelo enostavne produkte z nizkimi zavarovalnimi vsotami na 

podlagi ocenjene visoke odzivnosti, ki omogoča razpršitev rizika. V večini takšnih primerov 

zavarovalnica določi daljši čakalni rok, npr. eno ali dve leti, v katerem kritje ne velja. Če se 

zgodi zavarovalni primer v tem obdobju, zavarovalnica nima obveznosti ali pa izplača le do 

tedaj vplačane premije. Druga možnost je, da se zavarovancu postavi nekaj osnovnih 

preprostih vprašanj o zdravstvenem stanju, ki so v neposredni povezavi z vsebino 

zavarovalnega kritja. 

Pri prvi možnosti, brez ocene rizika, se selekcija rizika ne izvaja. V primeru druge možnosti, 

ko stranki postavimo vprašanja o zdravstvenem stanju, pa je potrebna selekcija rizika, ki se 

izvede v procesu obdelave zavarovalne pogodbe. 

Prva možnost je za zavarovalnico in prav tako za stranko precej enostavnejša v fazi sklepanja 

zavarovanja. Po drugi strani pa vpliva na podražitev produkta in možnost nastanka negativne 

selekcije, kar se izkaže šele čez nekaj let v obliki neugodnega škodnega rezultata. Vse je 

odvisno od populacije, ki se je zavarovala. Upoštevati je namreč treba dojemanje in 

razumevanje ljudi, da zavarovalno kritje potrebujejo šele ob zavedanju nevarnosti, pred tem 
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pa niso niti pomislili, da bi se njim lahko kaj zgodilo. V fazi likvidacije zavarovanja je 

postavljena sorazmerno dolga čakalna doba slabost za zavarovanca oz. njegove upravičence 

zaradi omejitve izplačila zavarovalnine v višini dogovorjene zavarovalne vsote. 

Druga možnost je pri sklepanju zavarovanja za stranko manj prijetna, saj v primeru 

neposredne prodaje ob izpolnjevanju vprašalnika nima pomoči in podpore zavarovalnega 

zastopnika. Stranka se lahko za pomoč obrne na klicni center (brezplačna telefonska številka), 

kar še vedno popolnoma ne nadomesti fizične prisotnosti zavarovalnega zastopnika. Lahko pa 

se tudi zgodi, da nepopolno ali napačno odgovori na zastavljena vprašanja. Za zavarovalnico 

to pomeni dodaten strošek v okviru izvajanja selekcije rizika in s tem višje stroške trženja 

produkta. V tem primeru nastane dodaten problem, ki izvira iz funkcionalne nepismenosti 

prebivalstva. To ne pomeni, da oseba ne zna brati ali pisati, temveč da ne zna uporabiti teh 

svojih znanj v vsakdanjem življenju. O funkcionalni nepismenosti ni podatkov v uradni 

statistiki. Ljudje, ki se soočajo s funkcionalno nepismenostjo, običajno potrebujejo pomoč pri 

izpolnjevanju obrazcev in razumevanju navodil; npr: 

- v preteklosti pri izpolnjevanju obrazca za odmero dohodnine, 

- pri sklepanju pogodb, 

- v lekarni potrebujejo dodatno razlago pri razumevanju navodil za uporabo zdravil itd. 

Temu se mora zavarovalnica na ustrezen način prilagoditi (npr. vprašalniku o zdravstvenem 

stanju priloži dodatna navodila za pripravo odgovorov na postavljena vprašanja). 

Zavarovanje Ona As je življenjsko zavarovanje za tveganje raka, s katerim se ne zavaruje le 

primer smrti, temveč tudi bolezen, kar je bilo izhodišče za odločitev izvedbe selekcije rizika 

ob sklepanju zavarovanja z uporabo vprašalnika o zdravstvenem stanju (druga možnost). 

Pogoj za sklenitev zavarovanja Ona As je odgovor na tri naslednja vprašanja o zdravstvenem 

stanju: 

- Ali ste se kadar koli zdravili, se zdravite oziroma vam je bilo svetovano, da greste na 

zdravniške preiskave ali konzultacije, operacije oziroma zdravljenje zaradi povečanja 

žlez, polipov ali drugih tvorb, kakršne koli oblike raka, tumorjev ali bolezni krvi? Ali 

ste kadar koli prejemali kemoterapijo ali obsevanje? 

- Ali trenutno čakate na kakršne koli zdravniške izvide oziroma načrtujete, ste naročeni 

ali vam je bilo svetovano, da izvedete kakršne koli medicinske ali laboratorijske teste? 

- Ali sta dva ali več članov vaše neposredne družine (oče, mati, brat, sestra) zbolela za 

rakom pred 60. letom starosti? 

Zaradi poenostavitve selekcije rizika je bilo določeno pravilo, da je zavarovanec avtomatsko 

sprejet v zavarovanje, če na vsa vprašanja odgovori z ne, če pa na eno ali več zastavljenih 

vprašanj odgovori z da, se sklenitev zavrne.  

Za zavarovanje velja 90-dnevni čakalni rok, kar pomeni, da ima zavarovanka/nec kritje po 

treh mesecih od začetka zavarovanja ob pogoju, da so premije plačane. Ob nastanku 
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zavarovalnega primera v obdobju 90-dnevnega čakalnega roka zavarovalnica nima 

obveznosti. 

Pri prodaji zavarovanj z istočasnim zajemom večjega števila zavarovancev se tveganje že 

takoj razprši na več zavarovancev, kar pomeni za zavarovalnico manjši riziko in si zato lahko 

privošči uporabo skrajšanega vprašalnika o zdravstvenem stanju. Ob tem je možnost 

negativne selekcije večja, vendar ta ni tako občutna zaradi večjega števila zavarovancev. 

Vsi v tem poglavju opisani dejavniki pomembno vplivajo na uspešnost prodaje produkta ter 

obenem na zagotavljanje stroškovne in ekonomske učinkovitosti. Med drugim je cilj te naloge 

analizirati povezanost uspešnosti prodaje produkta v obliki deleža sklenjenih zavarovanj s 

posameznimi elementi in dejavniki trženja. 
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5 ŠTUDIJA PRIMERA: ODZIVNOST IN STROŠKOVNA UČINKOVITOST 

Za izvedbo neposrednega trženja življenjskega zavarovanja Ona As je zavarovalnica na 

podlagi predhodne ocene starostnih skupin populacije, ki so najbolj izpostavljene obolenjem 

za rakom, izbrala ciljno skupino zavarovank v starosti od 25 do 54 let. Ciljna skupina 

zavarovank izhaja iz baze strank, ki imajo pri zavarovalnici sklenjeno dopolnilno zdravstveno 

zavarovanje. Ciljna skupina je bila izbrana na osnovi predpostavke, da bi zavarovanke poleg 

dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja potrebovale še dodatno kritje. Ker je bila pošta 

poslana obstoječim zavarovankam, ki so že poznale zavarovalnico, je obstajala večja 

možnost, da bodo pošto odprle in jo prebrale. Izbrano ciljno skupino strank se je razdelilo v 

štiri manjše skupine in štirinajst različno velikih skupin; tako so bile oblikovane štiri testne 

tržne akcije in štirinajst ostalih tržnih akcij. S testnimi tržnimi akcijami bo bili testirani 

različni prodajni nagovori, strukture prodajnega pisma in ponudbe. V nadaljevanju sta bila 

uporabljena tip ponudbe in nagovor prodajnega pisma, ki sta v fazi testiranja dosegla najvišjo 

odzivnost strank, kar pa je bilo med izvajanjem tržnih akcij prilagojeno glede na v klicnem 

centru pridobljene informacije strank. 

Prodajno pismo je bilo napisano v strokovnem, a stranki prijaznem tonu, s predstavljenimi 

nevarnostmi, ki ji pretijo, in z visoko stopnjo personalizacije. Pismu je bila priložena ponudba 

za sklenitev zavarovanja, splošni pogoji zavarovanja in ovojnica za povratno pošto s plačano 

poštnino. Čez nekaj dni se je aktiviral klicni center z namenom priklica strank, ki so prejele 

pošiljko, da jih opozori o prejemu ponudbe zavarovanja Ona As. Glede na to, da vse stranke 

nimajo javno objavljenih telefonskih številk, so bili tistim, ki jih ni bilo mogoče poklicati, 

poslani opomniki o prejemu ponudbe. Prav tako so bili poslani opomniki strankam, ki se na 

telefonski klic niso odzvale. 

Od strank, ki so se odzvale na telefonski klic ali so same poklicale na brezplačno telefonsko 

številko, so bile pridobljene povratne informacije o zavarovanju in razumljivosti ponudbe. 

Vse informacije o življenjskem zavarovanju Ona As so bile strankam v času trajanja tržnih 

akcij dosegljive na spletni strani zavarovalnice z možnostjo izvedbe informativnega izračuna 

in sklenitve zavarovanja. Postopek sklenitve je zelo enostaven. Potreben je le vnos osebnih 

podatkov, izbira višine želenega kritja in možnosti morebitne priključitve partnerja k 

zavarovanju. Po vnosu vseh podatkov se izpiše informativni izračun o višini zavarovalne 

premije. Stranka sklenitev potrdi s klikom na gumb za oddajo podatkov. Za zagotovitev 

pravno formalnih zahtev se stranki nato z navadno pošto pošlje v podpis še izpolnjeno 

ponudbo za sklenitev zavarovanja, na podlagi katere se sklene zavarovalna pogodba. 

Zavarovanje Ona As je v osnovi namenjeno ženskam, kar je vplivalo na usmerjenost 

oglaševanja v določene tiskane revije, ki jih spremljajo večinoma ženske in so tematsko 

povezane z zdravjem. Za povečanje prodaje je bilo zavarovanje Ona As oglaševano v tiskanih 

revijah, kot so Viva, Ona, Jana, ABC Zdravje, Žurnal, Lepa in zdrava, Zdrave Novice, Moje 
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zdravje (priloga Dnevnika) ter preko spletnih 'bannerjev' in portalov, kot so zadovoljna.si in 

vizita.si. 

Preko zasebnih ginekoloških ambulant je bila izpeljana promocija zavarovanja s čokolado s 

sloganom Ona As – skupaj smo močnejši. V ta namen je bila organizirana nagradna igra 

(razvajanje v Grand hotelu Bernardin Portorož), ki je trajala od 17. novembra do 20. 

decembra 2011. Čokolada je bila ovita v reklamo zavarovanja z dvema kuponoma za 

sodelovanje v nagradni igri na notranjem ovitku čokolade. Dva kupona za nagradno igro sta 

bila priložena z namenom, da prejemnica čokolade drugi kupon podari prijateljici in tako 

reklamira zavarovanje.  

V obdobju od 10. aprila do 10. junija 2012 je bila v izbranih frizerskih salonih in zasebnih 

dermatoloških ambulantah v Ljubljani in okolici organizirana druga tržna akcija. Nagrada je 

bila paket za dve osebi, ki je vključeval: 

- večerjo za dve osebi v gostilni AS Ljubljana, vrednost enega bona za eno osebo 

42,00 EUR, 

- darilni bon Lassane, d. d., v višini 30,00 EUR, 

- darilni bon salonov Simple v vrednosti 30,00 EUR, 

- dva sladka paketa Gorenjka, vrednost paketa za eno osebo 30,00 EUR. 

Oglaševanje v splošnih časopisih in na televiziji v tem primeru ni bilo potrebno, saj je bilo 

ocenjeno za stroškovno neučinkovito. 

Gre torej za neposredno obliko sklepanja zavarovanj, kjer se komunikacija s potencialnimi 

strankami izvaja preko pisne ponudbe, v nadaljevanju pa preko telefona s podporo interneta in 

brez fizične prisotnosti stranke.  

5.1 Metode in spremenljivke študije primera 

Na podlagi zbranih podatkov osemnajstih tržnih akcij produkta Ona As smo analizirali in 

ocenili vpliv in povezanost posameznih dejavnikov; ob upoštevanju točne stopnje značilnosti 

smo sklepe prenesli na celotno populacijo. 

5.1.1 Statistične metode 

Postavljene hipoteze bomo analizirali s pomočjo naslednjih statističnih metod: 

- deskriptivne oz. opisne statistike, 

- korelacijskega koeficienta, 

- t-testa za odvisni spremenljivki, 

- multiplo regresijsko metodo, 

- asociacije z oblikovanjem kontingenčne tabele in uporabo modela Chi-Square Tests. 
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Korelacijski koeficient meri smer in moč linearne povezave med dvema spremenljivkama v 

vrednosti od -1 do 1. Večja kot je vrednost, močnejša je povezava med spremenljivkama, kar 

prikazuje preglednica 7.  

Preglednica 7: Smer in moč povezanosti dveh spremenljivk 

Vrednost korelacije Linearna povezava dveh spremenljivk 

0 < r < 0,1 Zelo šibka povezava 

0,1 < r < 0,3 Šibka povezava 

0,3 < r < 0,5 Srednje močna povezava 

0,5 < r < 0,7 Močna povezava 

0,7 < r < 0,9 Zelo močna povezava 

r = 1 Popolna povezava 

Vir: Nastav 2011, 107. 

Povezanost med spremenljivkama s pozitivnim predznakom korelacijskega koeficienta 

pomeni, da čim večja je vrednost x enote, tem večja je tudi vrednost y. Hkrati velja, da čim 

manjša je vrednost x enote, tem manjša je tudi vrednost y enote. Pri negativnem predznaku 

korelacijskega koeficienta je povezanost med spremenljivkama obratno sorazmerna – čim 

večja je vrednost spremenljivke x, tem manjšo vrednost ima y (Kožuh 2003, 103). 

S pomočjo t-testa preverjamo domnevo o vrednosti ene, dveh ali več aritmetičnih sredin, če 

imamo podano oceno standardnega odklona. Če bi imeli podano populacijsko vrednost 

standardnega odklona, bi za analizo uporabili z-test. Preverjanje domneve več aritmetičnih 

sredin imenujemo ANOVA. V nalogi bomo uporabili t-test za preverjanje dveh ali več 

aritmetičnih sredin. ANOVO bomo uporabili v sklopu izvedbe multiple linearne regresije. 

Regresijsko analizo uporabljamo za merjenje vpliva oz. odvisnosti ene ali več spremenljivk na 

drugo, pri čemer spremenljivke pripadajo razmernostni ali intervalni merski lestvici. Poznamo 

enostavno in multiplo linearno regresijo. Enostavna linearna regresija meri vpliv ene 

pojasnjevalne spremenljivke na eno odvisno spremenljivko. Multipla linearna regresija pa 

vključuje več pojasnjevalnih spremenljivk in se izvede po petstopenjskem postopku (Nastav 

2011, 118 in 137): 

1. zapišemo model za ocenjevanje, 

2. uporabimo metodo za ocenjevanje parametrov, 

3. upoštevamo predpostavke in lastnosti ter ocenimo natančnost regresije, 

4. vsebinsko pogledamo, kakšna je ocena, 

5. uporabimo rezultate pri nadaljnjem delu. 
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Z asociacijo preučujemo povezavo med dvema kategorialnima spremenljivkama,
24

 od katerih 

ima vsaka po dve kategoriji (npr. Ali starost vpliva na odločitev o nakupu neke storitve ali 

izdelka?). Dobljene podatke z analizo asociacije oz. povezavo med kategorialnima 

spremenljivkama prikažemo s kontingenčno tabelo (Nastav 2011, 111). Metodo Chi-Square 

Tests imenujemo tudi Pearsonov x²-test in je neparametrični preizkus, ki ga uporabljamo, ko 

želimo ugotoviti, ali obstaja zveza med dvema kategorialnima spremenljivkama (Klemenčič 

2005, 49). 

Ali je model statistično značilen, nam pove mejna vrednost stopnje značilnosti, ki je običajno 

pet odstotkov (α = 0,05) in jo imenujemo tudi točna stopnja značilnosti ali P-vrednost. 

Programi za statistično obdelavo podatkov to vrednost označijo kot Sig25
 ali P-value. Če je 

izračunana točna stopnja značilnosti modela večja od mejne vrednosti (α = 0,05), potem 

iskana razlika ni statistično značilna. Za statistično značilno razliko iščemo takšno točno 

stopnjo značilnosti, ki je manjša od te mejne vrednosti α = 0,05 (Nastav 2011, 81). 

                                                 

24
 Kategorialne spremenljivke so spremenljivke, ki pripadajo imenski merski lestvici. 

25
 Significance. 
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5.1.2 Spremenljivke 

V okviru študije primera so bile za testiranje postavljenih hipotez uporabljene spremenljivke, 

ki jih prikazuje preglednica 8. 

Preglednica 8: Opisna statistika 

Naziv spremenljivke Vsebina spremenljivke Pojasnilo 

Delež prispelih 
prijavnic za sklenitev 

zavarovanja 

Delež prispelih prijavnic od vseh 

poslanih pošiljk za posamezno tržno 
akcijo. 

/ 

Delež opravljenih 
telefonskih klicev  

Delež vseh vzpostavljenih pogovorov 

z naslovljenkami za posamezno tržno 
akcijo glede na število vseh 
naslovljenk. Izvedenih klicev je bilo 

bistveno več, saj je bilo treba določene 
naslovljenke poklicati večkrat, da je 
bila zveza vzpostavljena.  

V analizi bomo uporabili vse 

vzpostavljene telefonske pogovore. 

Delež poslanih 
opomnikov 

Delež poslanih opomnikov glede na 

število naslovljenk za posamezno 

tržno akcijo. 

Opomniki so bili poslani 

naslovljenkam, katerih telefonske 

številke niso bile shranjene v bazi 
podatkov zavarovalnice ali javno 

objavljene. Opomnike so prejele tudi 

naslovljenke, ki se niso odzvale na 

telefonski klic ali njihove telefonske 

številke niso bile dosegljive. 

Povprečni delež 
celotnih stroškov na 
sklenjeno polico 

Se izračuna tako, da se celotne stroške 
posamezne tržne akcije delimo s 

številom sklenjenih polic. 

/ 

Delež sklenjenih 
zavarovanj 

Delež vseh dejansko sklenjenih 

zavarovanj (po oceni rizika) in ni enak 

deležu prispelih prijavnic za sklenitev 
zavarovanja oz. odzivnosti 

naslovljenk. 

/ 

Večji kraji Imajo vsaj 4.000 prebivalcev. / 

Manjši kraji Imajo manj kot 4.000 prebivalcev in 

vključujejo tudi vasi in manjša naselja. 
/ 

 

Vrednosti zaradi analize v krajšem časovnem obdobju niso deflacionirane. Število opazovanj 

se navezuje na 18 tržnih akcij. 

5.2 Testiranje hipotez 

Postavljene hipoteze smo testirali z različnimi statističnimi metodami; ugotovitve podajamo v 

nadaljevanju. 
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5.2.1 Hipoteza 1  

Hipoteza 1 (v nadaljevanju H1): Delež prispelih prijavnic za sklenitev zavarovanja je 

pozitivno povezan z deležem opravljenih telefonskih klicev in deležem poslanih opomnikov. 

Pri tej analizi želimo ugotoviti vpliv opravljenih telefonskih klicev in poslanih opomnikov na 

odzivnost naslovljenk oz. delež prispelih prijavnic za sklenitev zavarovanja in ne na dejanski 

odstotek sklenjenih zavarovanj. Delež prispelih prijavnic in dejanski odstotek sklenjenih 

zavarovanj se lahko razlikujeta, zato smo se v tej hipotezi osredotočili na podatek o deležu 

prispelih prijavnic za sklenitev zavarovanja. Zavarovalnice po prejemu prijavnic za sklenitev 

življenjskih zavarovanj ocenijo možnost sklenitve zavarovanja oz. ocenijo riziko, zato je 

lahko določeno število prijavnic tudi zavrnjeno. 

Na zbranih podatkih smo s pomočjo korelacijskega koeficienta ugotovili smer in moč 

povezave deleža opravljenih telefonskih klicev in deleža poslanih opomnikov z deležem 

prispelih prijavnic za sklenitev zavarovanja, kar prikazuje preglednica 9. 

Preglednica 9: Opisna statistika 

Spremenljivke Število 
opazovanj 

Skupna povprečna vrednost 

(v %) 

Standardni odklon 

(v %) 

Odzivnost 18 3,42 1,10 

Opomniki 18 63,91 36,21 

Klici 18 66,54 13,84 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Preglednica 10: Korelacijski koeficient povezave med deležem prispelih prijavnic za 

sklenitev zavarovanja, deležem opravljenih telefonskih klicev in 
deležem poslanih opomnikov  

Povezanost spremenljivk z 

deležem prispelih prijavnic 

za sklenitev zavarovanja 

Število 
opazovanj 

Korelacijski 

koeficient 

Točna stopnja 

značilnosti 

Smer in moč 
povezanosti 

spremenljivk 

Telefonski klici 18 0,925 0,000 Zelo močna 
pozitivna povezava 

Opomniki 18 0,876 0,000 Zelo močna 
pozitivna povezava 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Korelacijski koeficient povezanosti deleža opravljenih telefonskih klicev in prav tako deleža 

poslanih opomnikov na odzivnost naslovljenk imata točno stopnjo značilnosti manjšo od 0,05, 

kar pomeni, da je ugotovljena smer in moč korelacijskega koeficienta statistično značilna. 

Izvedli smo enostranski test, saj imamo kritično območje zgolj na eni strani (negativna 

povezanost spremenljivk). Območje sprejema oz. ne-zavračanja je v pozitivni povezanosti 

spremenljivk. 
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S pomočjo t-testa za primerjavo dveh aritmetičnih sredin odvisnih vzorcev smo preverili, ali 

opravljeni klici in poslani opomniki vplivajo na odzivnost naslovljenk. Ponovno smo izvedli 

enostranski test. 

Preglednica 11: Opisna statistika 

Spremenljivke Število 
opazovanj 

Ocena standardnega odklona 

(v %) 

Ocena standardne napake 

(v %) 

Odzivnost 18 3,42 0,26 

Opomniki 18 63,91 8,54 

Klici 18 66,54 3,26 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Preglednica 12: Rezultati t-testa odvisnih vzorcev 

Dejavniki analize Odzivnost&Klici Odzivnost&Opomniki 

Vzorčno povprečje  63,12 % 60,48 % 

Ocena standardnega odklona 13,55 % 35,91 % 

Ocena standardne napake 3,19 % 8,47 % 

Vrednost t-testa 19,76 7,15 

Stopnja prostosti (df) 17 17 

Točna stopnja značilnosti (Sig. (2-tailed)) 0,000 0,000 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Vrednosti t-testa znašata: 

- 19,76 za odvisna vzorca odzivnost naslovljenk in opravljeni klici ter 

- 7,15 za odvisna vzorca odzivnost naslovljenk in poslani opomniki. 

V izračunu imamo podano točno stopnjo značilnosti za dvostranski test (Sig. (2-tailed)). 

Glede na to, da imamo enostranski test, moramo izračunati točno stopnjo značilnosti za 

enostranski test, in sicer tako, da α = 0,000 delimo z 2 in dobimo Sig. (1-tailed) α = 0,000. 

Ker je točna stopnja značilnosti α = 0,000, izračuna niti ne bi bilo treba opraviti. Preverimo 

še, ali sta kritično območje in izračunani vrednosti t-testa na isti strani. Iz postavljene hipoteze 

je razvidno, da je kritično območje na desni, zgornji (pozitivni) strani; t-test je v enem 

primeru 19,76 in v drugem 7,15, kar je tudi na desni (pozitivni) strani.  

Povezanost obeh spremenljivk z deležem prispelih prijavnic za sklenitev zavarovanja je zelo 

močna. Izjemno močno povezanost izražajo telefonski klici, kar potrjuje, da dvosmerna 

komunikacija močneje vpliva na odzivnost naslovljenk kot enosmerna komunikacija. To 

pomeni, da neposredna prodaja zgolj z neposredno pošiljko ni učinkovita, izplen tržnih akcij 

bi bil tako minimalen. Smer povezanosti obeh spremenljivk je pozitivna. Pri točni stopnji 

značilnosti α = 0,000 ne moremo zavrniti hipoteze, ki pravi, da je delež prejetih prijavnic za 

sklenitev zavarovanja pozitivno povezan z deležem opravljenih telefonskih klicev in deležem 

poslanih opomnikov. 
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5.2.2 Hipoteza 2 

Hipoteza 2 (v nadaljevanju H2): Povprečni delež celotnih stroškov na sklenjeno polico je 

negativno povezan z deležem sklenjenih zavarovanj in pozitivno povezan z deležem poslanih 

opomnikov in deležem opravljenih telefonskih klicev. 

S hipotezo želimo ugotoviti vpliv dejavnikov deleža sklenjenih zavarovanj, deleža poslanih 

opomnikov in deleža opravljenih telefonskih klicev na povprečni delež celotnih stroškov na 

sklenjeno polico. Delež sklenjenih zavarovanj se povečuje v primeru večkratnega 

opominjanja naslovljenk, a kako se to izraža v deležu celotnih stroškov na zavarovalno polico 

in s tem na stroškovno učinkovitost posamezne tržne akcije, bomo ugotovili s to analizo. Višji 

kot je delež sklenjenih polic, nižji so celotni stroški na sklenjeno polico. Na delež sklenjenih 

polic pa po drugi strani vpliva še strošek poslanih opomnikov in strošek dela klicnega centra v 

okviru opravljenih telefonskih klicev. Ni nujno, da večji delež sklenjenih polic pomeni tudi 

nižje stroške na sklenjeno polico, ki obenem predstavljajo realizirano uspešnost izvedene 

tržne akcije. 

Celotni stroški so sestavljeni iz: 

- stroškov priprave dizajna pisma, 

- poštnine poslanih pošiljk,  

- poslanih opomnikov in 

- delovnih ur referentov v klicnem centru in ostalih zaposlenih v podjetju. 

V tovrstne stroške niso vključeni stroški razvoja in pozavarovanja produkta. 

Na zbranih podatkih smo s pomočjo korelacijskega koeficienta ugotovili smer in moč 

povezanosti deleža sklenjenih zavarovanj, deleža poslanih opomnikov in deleža prispelih 

prijavnic s povprečnim deležem celotnih stroškov na sklenjeno polico, kar prikazuje 

preglednica 13. 

Preglednica 13: Opisna statistika 

Spremenljivke 
Število 

opazovanj 

Skupna povprečna vrednost 
(v %) 

Standardni odklon 

(v %) 

Stroški 18 61,94 47,49 

Sklenjena zavarovanja 18 3,18 1,12 

Opomniki 18 63,91 36,21 

Klici 18 66,54 13,84 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 
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Preglednica 14: Korelacijski koeficient povezave med povprečnim deležem stroškov na 
sklenjeno polico, deležem sklenjenih zavarovanj, deležem opravljenih 

telefonskih klicev in deležem poslanih opomnikov  

Povezanost spremenljivk s 

povprečnim deležem 
stroškov na sklenjeno polico 

Število 
opazovanj 

Korelacijski 

koeficient 

Točna stopnja 

značilnosti 

Smer in moč 
povezanosti 

spremenljivk 

Sklenjena zavarovanja 18 -0,640 0,002 Močna negativna 
povezava 

Opomniki 18 0,156 0,269 Šibka pozitivna 
povezava 

Klici 18 -0,481 0,022 Srednje močna 
negativna povezava 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Korelacijska koeficienta povezanosti deleža opravljenih telefonskih klicev in sklenjenih 

zavarovanj z deležem povprečnih stroškov na polico imata točno stopnjo značilnosti manjšo 

od 0,05. To pomeni, da sta statistično značilna, kar pa ne velja za delež poslanih opomnikov. 

Izvedli smo enostranski test. Kritično območje je pri povezanosti posameznih spremenljivk s 

povprečnim deležem stroškov na sklenjeno polico umeščeno zgolj na eni strani (negativna ali 

pozitivna povezanost spremenljivk). Območje sprejemanja oz. ne-zavračanja je na drugi strani 

kritičnega območja. 

Hipotezo lahko deloma zavrnemo. Analiza korelacije je pokazala, da je povprečni delež 

celotnih stroškov na polico: 

- negativno povezan z deležem sklenjenih zavarovanj, kar se ujema s postavljeno 

hipotezo; 

- pozitivno povezan z deležem poslanih opomnikov ob točni stopnji značilnosti več kot 

0,05, zato ne moremo potrditi, da to drži, posledično v tem delu hipotezo zavračamo 

kot neutemeljeno; 

- negativno povezan z deležem opravljenih telefonskih klicev, kar se ne ujema s 

postavljeno hipotezo. 

Ugotovili smo, da je povprečni delež stroškov na sklenjeno polico negativno povezan z 

deležem opravljenih klicev in z deležem sklenjenih zavarovanj. Opravljeni klici bistveno 

vplivajo na delež sklenjenih zavarovanj in s tem na razpršitev nastalih stroškov med vse 

sklenjene police. Več kot je sklenjenih polic, manjši stroški se vežejo na posamezno polico. 

Stroški klicnega centra so glede na njegovo učinkovitost zanemarljivi. 

Multipla linearna regresija 

V nadaljevanju smo z multiplo linearno regresijo določili vpliv obravnavnih dejavnikov delež 

sklenjenih zavarovanj, delež poslanih opomnikov in delež opravljenih klicev (pojasnjevalnih 
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neodvisnih spremenljivk) na odvisno spremenljivko povprečnega deleža celotnih stroškov na 

polico. 

Preglednica 15: Model Summary in ANOVA – multipla linearna regresija 

Dejavniki analize Vrednosti 

Multipli korelacijski koeficient 73,9 % 

Determinacijski koeficient  54,7 % 

Popravljeni multipli determinacijski koeficient 45,0 % 

Ocena standardne napake regresije 35,23 % 

Part-determinacijski koeficient 0,547 

F 5,627 

Točna stopnja značilnosti (Sig. (2-tailed)) 0,010 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Determinacijski koeficient nam pove, da je 54,7 % variabilnosti povprečnega deleža stroškov 

na polico pojasnjen z linearnim vplivom vseh v model vključenih pojasnjevalnih 

spremenljivk. Vrednost popravljenega determinacijskega koeficienta, ki je tudi dejansko 

koeficient, ki je za nas pomemben, pa nam pove, da je 45 % variabilnosti povprečnega deleža 

stroškov na polico pojasnjene z linearnim vplivom vseh v model vključenih pojasnjevalnih 

spremenljivk. Standardna napaka regresije meri velikost odklonov ocenjene spremenljivke do 

dejanske vrednosti odvisne spremenljivke. Part-determinacijski koeficient nam pove, da se je 

determinacijski koeficient povečal za 0,547, ker smo v ta model vključili vse spremenljivke.  

Tabela ANOVA prikazuje strukturo po virih variiranja in pove, ali je model kot celota 

ustrezen, torej, ali ima vsaj eno spremenljivko, ki ima statistično značilen vpliv na povprečne 

stroške na polico. Točna stopnja značilnosti α = 0,010, kar je manjše od 0,05, torej je model 

statistično značilen. Sklenemo lahko, da je model kot celota primeren, saj vključuje vsaj eno 

spremenljivko, ki ima statistično značilen vpliv. 

Preglednica 16: Koeficienti – multipla linearna regresija 

Spremenljivka Koeficient 
Standardna 

napaka 
t-test 

Točna 
stopnja 

značilnosti 

Parcialni 

korelacijski 

koeficient 

Toleranca

/VIF 

Konstanta 163,642 67,788 2,414 0,030 / 73,9 % 

Delež sklenjenih 
zavarovanj 

-29,069 9,759 -2,979 0,010 -0,536 54,7 % 

Delež poslanih 
opomnikov 

0,355 0,364 0,974 0,347 0,175 45,0 % 

Delež opravljenih 
telefonskih klicev 

-0,480 0,943 -0,509 0,619 -0,092 35,23 % 

Odvisna spremenljivka: Povprečni delež stroškov na sklenjeno polico 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Oceno regresijske funkcije podamo po podatkih zgornje tabele: 
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Stroški = 163,642 – 29,069 zavarovanja + 0,355 opomniki – 0,480 klici 

Metoda za ocenjevanje parametrov: OLS, enter.
26

 

Iz tabele preverimo, ali imajo izbrane spremenljivke statistično značilen vpliv. Npr. preverimo 

statistično značilen vpliv za spremenljivko deleža sklenjenih zavarovanj.  

Oblikovani domnevi: 

H0 : βzavarovanja = 0, 

H1 : βzavarovanja ≠ 0. 

Naredimo preizkus:  

T = bzavarovanja / se(bzavarovanja) = -29,069 / 9,759 = -2,979. 

Preverimo, ali je test pokazal statistično značilne razlike: 

točna stopnja značilnosti je 0,010, kar je manjše od 0,05 – torej je statistično značilno. 

Sklep 

Delež sklenjenih zavarovanj ima statistično značilen vpliv na povprečen delež celotnih 

stroškov na polico. Βzavarovanja = -29,069 pomeni, da če se delež sklenjenih zavarovanj poveča 

za eno enoto, se bo povprečni delež na sklenjeno polico zmanjšal za 29,069 enote, pri čemer 

vse ostale spremenljivke ostanejo nespremenjene (ceteris paribus). 

Po enakem postopku lahko preverimo statistično značilnost še ostalih dveh spremenljivk. 

Statistična značilnost spremenljivk je sicer razvidna že iz preglednice 17. Vidimo, da je 

statistično značilna le spremenljivka deleža sklenjenih zavarovanj. To upoštevamo pri izvedbi 

naslednjega koraka, ko ponovimo regresijsko analizo, tokrat enostavno linearno regresijo, in 

izločimo spremenljivke, ki nimajo statistično značilnega vpliva. 

Preglednica 17: Model Summary in ANOVA enostavna linearna regresija 

Dejavniki analize Vrednosti 

Multipli korelacijski koeficient 64,0 % 

Determinacijski koeficient  41,0 % 

Popravljeni multipli determinacijski koeficient 37,3 % 

Ocena standardne napake regresije 37,60 

F 11,12 

Točna stopnja značilnosti (Sig. (2-tailed)) 0,004 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

                                                 

26
 Vključitev vseh spremenljivk v model naenkrat, ne glede na to, ali so statistično značilne ali ne.  
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Determinacijski koeficient nam pove, da je 64,0 % variabilnosti povprečnega deleža stroškov 

na polico pojasnjen z linearnim vplivom pojasnjevalne spremenljivke deleža sklenjenih 

zavarovanj. Vrednost popravljenega determinacijskega koeficient nam pove, da je 41,0 % 

variabilnosti povprečnega deleža stroškov na polico pojasnjene z linearnim vplivom v model 

vključene pojasnjevalne spremenljivke. Standardna napaka regresije meri odklon ocenjene 

spremenljivke do dejanske vrednosti odvisne spremenljivke.  

Tabela ANOVA nam pove, ali ima model vključeno spremenljivko, ki ima statistični vpliv. 

Točna stopnja značilnosti α = 0,010, kar je manjše od 0,05, torej je model statistično značilen.  

Preglednica 18: Coefficients enostavna linearna regresija 

Spremenljivka Koeficient 
Standardna 

napaka 
t-test 

Točna stopnja 
značilnosti 

Konstanta 148,616 27,457 5,413 0,000 

Delež sklenjenih zavarovanj -27,261 8,174 -3,335 0,004 

Odvisna spremenljivka: Povprečni delež stroškov na sklenjeno polico 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Oceno regresijske funkcije podamo po podatkih zgornje tabele: 

Stroški = 148,616 – 27,261 zavarovanja 

Βzavarovanja = -27,261 pomeni, da če se delež sklenjenih zavarovanj poveča za eno enoto, se bo 

povprečni delež na sklenjeno polico zmanjšal za 27,261 enote. 

Preverimo še, če sta izpolnjeni predpostavki o normalni porazdelitvi ostankov s histogramom 

in grafikonom normalne verjetnosti. 

Histogram ostankov kaže, da porazdelitev ostankov ni povsem normalna, je pa povprečje 

blizu 0, pa vseeno predpostavka ni povsem kršena. 
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Slika 15: Histogram ostankov 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Grafikon normalne verjetnosti prikazuje kumulativno porazdelitev in verjetnost blizu 

diagonale, kar pomeni, da je predpostavka izpolnjena. V našem primeru smo naleteli na 

manjše težave, saj porazdelitev ne poteka čisto ob diagonali. 

 

Slika 16: Grafikon normalne verjetnosti  

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Preverimo še homoskedastičnost z razsevnim grafikonom scatterplot. Homoskedastičnost 

nam pove, ali ima odvisna spremenljivka enak standardni odklon pri kateri koli vrednosti 

pojasnjujoče spremenljivke. Če ta grafikon pokaže kakšen vzorec (običajno pahljačo), potem 

imamo težave s heteroskedastičnostjo, kar pomeni, da je model narobe specificiran, ali pa smo 
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pomembne spremenljivke izpustili iz modela. Naš primer ima vzorec pahljače, kar pomeni, da 

ima model določene težave.  

 

Slika 17: Razsevni grafikon Scatterplot  

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Z linearno regresijo smo ugotovili, da ima statistično značilen vpliv na povprečni delež 

stroškov na sklenjeno polico le delež sklenjenih zavarovanj, a ima naš model določene težave. 

Korelacija nam je prikazala statistično značilnost tudi izvedenih telefonskih klicev, ki pa z 

vidika regresije nimajo statističnega vpliva. Razlog je v tem, da s številom opravljenih klicev 

ne moremo točno pojasniti, za koliko enot se bo povprečni delež stroškov na sklenjeno polico 

povišal, saj opravljen klic ne pomeni istočasno tudi sklenitve zavarovanja.  

5.2.3 Hipoteza 3 

Hipoteza 3 (v nadaljevanju H3): Delež sklenjenih zavarovanj je negativno povezan s starostjo 

naslovljenk, ki so prejele prodajno pismo za sklenitev zavarovanja. 

Ugotoviti želimo vpliv starosti naslovljenk na odločitev za sklenitev življenjskega 

zavarovanja preko neposredne prodaje, in sicer, ali je delež sklenjenih zavarovanj negativno 

povezan s starostjo naslovljenk. Na slovenskem zavarovalnem trgu, kot smo že omenili, še 

vedno obstaja velik vpliv zavarovalnih zastopnikov pri prodaji življenjskih zavarovanj. Sedaj 

nas zanima, kako to vpliva na neposredno sklepanje življenjskih zavarovanj različnim 

starostnim skupinam strank in ali delež sklenjenih zavarovanj pada glede na starejšo 

populacije. 

Analizirati ne moremo zgolj naslovljenk, ki so sklenile zavarovanje (zavarovank), temveč 

moramo najprej ugotoviti delež sklenjenih zavarovanj glede na število poslanih ponudb 

posamezni starostni skupini naslovljenk, kar je odvisno od baze podatkov zavarovalnice. 
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Obdelovali bomo podatek o deležu sklenjenih zavarovanj glede na delež poslanih ponudb 

preko vseh 18-ih tržnih akcij na vzorcu 77.617 naslovljenk. Število opazovanj se nanaša na 

starost naslovljenk od 25. do 54. leta, kar pomeni 34 opazovanj. 

Preglednica 19: Delež sklenjenih zavarovanj po starosti zavarovank, delež poslanih 
ponudb ter delež sklenjenih zavarovanj glede na delež poslanih ponudb  

Starost naslovljenk 
Delež sklenjenih 

zavarovanj 

Delež poslanih 
ponudb 

Delež sklenjenih 
zavarovanj glede na 

delež poslanih ponudb 

25 0,03 0,21 13,41 

26 0,04 1,62 2,54 

27 0,10 2,34 4,40 

28 0,12 2,41 4,82 

29 0,14 3,57 4,00 

30 0,13 3,44 3,82 

31 0,13 3,35 3,85 

32 0,19 3,57 5,30 

33 0,15 3,80 3,96 

34 0,20 4,01 5,10 

35 0,20 4,07 4,91 

36 0,19 3,97 4,70 

37 0,17 4,94 3,47 

38 0,18 3,90 4,53 

39 0,22 3,91 5,63 

40 0,17 2,78 6,15 

41 0,17 2,94 5,75 

42 0,23 2,68 8,69 

43 0,18 2,19 8,01 

44 0,22 3,51 6,32 

45 0,25 3,86 6,57 

46 0,19 4,06 4,60 

47 0,29 4,00 7,26 

48 0,23 3,58 6,37 

49 0,20 3,60 5,66 

50 0,13 3,52 3,77 

51 0,19 3,68 5,11 

52 0,14 3,66 3,76 

53 0,10 3,44 2,77 

54 0,12 3,37 3,44 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Že iz preglednice 19 je razvidno, da se delež sklenjenih zavarovanj razlikuje glede na starost 

naslovljenk, ni pa negativno povezan s starostjo naslovljenk. To bomo potrdili oz. preverili še 

s pomočjo t-testa za preverjanje domneve o aritmetični sredini odvisnih vzorcev. 
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Preglednica 20: Opisna statistika 

Spremenljivke 
Število* 

opazovanj 

Vzorčno 
povprečje 

Ocena 

standardnega 

odklona 

Ocena 

standardne 

napake 

Starost naslovljenk  34 41,56 10,06 1,73 

Delež sklenjenih zavarovanj 34 4,78 2,43 0,42 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Preglednica 21: Rezultati t-testa odvisnih vzorcev 

Dejavniki analize Starost naslovljenk&delež sklenjenih zavarovanj 

Vzorčno povprečje  36,77 % 

Ocena standardnega odklona 11,23 % 

Ocena standardne napake 1,93 % 

Vrednost t-testa 19,09 

Stopnja prostosti (df) 33 

Točna stopnja značilnosti  0,000 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012.. 

V izračunu imamo podano točno stopnjo značilnosti za dvostranski test. Glede na to, da 

imamo enostranski test, moramo izračunati točno stopnjo značilnosti za enostranski test, in 

sicer tako, da α = 0,000 delimo z 2 in dobimo α = 0,000. Ker je točna stopnja značilnosti 

α = 0,000, izračuna niti ne bi bilo treba opraviti. Preverimo še, ali sta kritično območje in 

izračunana vrednost t-testa na isti strani. Iz postavljene hipoteze je razvidno, da je kritično 

območje na levi, spodnji (negativni) strani; t-test znaša 19,09 kar pa je na desni (pozitivni) 

strani.  

Glede na dobljene podatke t-testa lahko pri zanemarljivi točni stopnji značilnosti α = 0,000 

potrdimo statistično značilno razliko obravnavanega vzorca. Starost vpliva na neposredno 

sklepanje življenjskih zavarovanj, vendar pa se delež sklenjenih zavarovanj ne znižuje 

linearno s starostjo naslovljenk oz. ni negativno povezan s starostjo naslovljenk, temveč niha, 

kar prikazuje tudi slika 18. 
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Slika 18: Nihanje deleža sklenjenih zavarovanj glede na delež poslanih ponudb 

naslovljenkam po starosti 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Vzorec poslanih ponudb 25-letnicam je zelo majhen in ni primerljiv z vzorci poslanih ponudb 

ostalim starostnim skupinam naslovljenk. Delež sklenjenih zavarovanj do starostne skupine 

38-letnic nekoliko niha brez večjih ekstremov. Ženske pred 38. letom se predvsem ukvarjajo z 

družino in pogosto postavijo skrb zase na drugo mesto. Prav tako so ženske v tej starostni 

skupini obremenjene z dokaj visokimi družinskimi in življenjskimi stroški (npr. kredit za hišo, 

avto, plačevanje stroškov vrtca, šolskih in športnih aktivnosti za šoloobveznega otroka). 

Najpogosteje se rak pri ženskah pojavlja po 40. oziroma po 50. letom. Prav tako pa se v tem 

starostnem obdobju začnejo občutnejše spremembe v ženskem telesu zaradi menopavze, kar 

je tudi poglavitni razlog, da se ženske začnejo bolj zavedati skrbi za svoje telo in zdravje.  

Postavljeno hipotezo zavračamo, saj delež sklenjenih zavarovanj ni negativno povezan s 

starostjo naslovljenk, ki so prejele prodajno pismo. Ugotovili smo, da starost vpliva na 

odločitev o sklenitvi zavarovanja preko neposredne prodaje, vendar glede na ugotovljeno 

nihanje sklenjenih zavarovanj po starostnih skupinah lahko sklepamo, da ima na to večji vpliv 

vsebina zavarovanja.  

5.2.4 Hipoteza 4 

Hipoteza 4 (v nadaljevanju H4): Delež sklenjenih zavarovanj je pozitivno povezan z večjim 

krajem bivanja naslovljenk, ki so prejele prodajno pismo za sklenitev zavarovanja. 

S to hipotezo želimo ugotoviti vpliv velikosti kraja bivanja naslovljenk, ki so prejele prodajno 

pismo za sklenitev zavarovanja, na odzivnost oziroma uspešnost neposrednega trženja. 



 

70 

Predvsem nas zanima, ali so ljudje, ki prebivajo v večjih krajih, neposrednemu trženju bolj 

naklonjeni.  

Obdelovali smo podatke o deležu sklenjenih zavarovanj glede na delež poslanih ponudb na 

vzorcu 65.337
27

 naslovljenk. Kraj bivanja naslovljenk smo razdelili po kriteriju: 

- manjša mesta – manj kot 4.000 prebivalcev in 

- večja mesta – 4.000 ali več prebivalcev. 

S pomočjo kontingenčne tabele bomo najprej prikazali povezanost med spremenljivkama 

delež sklenjenih zavarovanj in kraj bivanja naslovljenk.  

Preglednica 22: Kontingenčna tabela  

Delež sklenjenih zavarovanj 
Prebivališče 

Manjši kraj Večji kraj 

Delež poslanih ponudb 30,1 % 69,9 % 

Delež sklenjenih zavarovanj glede na velikost kraja prebivališča 34,4 % 65,6 % 

Delež sklenjenih zavarovanj glede na velikost kraja prebivališča ob 

upoštevanju deleža poslanih ponudb 

7,0 % 5,7 % 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

V tabeli je kot neodvisna spremenljivka postavljen delež sklenjenih zavarovanj, kot odvisna 

pa kraj bivanja naslovljenk. Iz tabele je razvidno, da se je za sklenitev zavarovanja odločilo 

7 % naslovljenk s prebivališčem v manjšem kraju in 5,7 % naslovljenk s prebivališčem v 

večjem kraju. Razmerje poslanih pisem naslovljenkam glede na velikost kraja prebivališča je 

približno 30:70, zato skupen podatek o deležu sklenjenih zavarovanj glede na kraj bivanja 

naslovljenk ni pravilen. Gledati moramo delež sklenjenih zavarovanj znotraj posamezne 

skupine kraja ob upoštevanju deleža poslanih ponudb.  

Iz tega podatka lahko že zavrnemo postavljeno hipotezo. Delež sklenjenih zavarovanj ni 

pozitivno povezan z večjim krajem bivanja naslovljenk, kar bomo preizkusili z modelom Chi-

Square Tests (χ²-preizkus). S tem modelom bomo preizkusili, ali obstaja zveza med obema 

spremenljivkama (delež sklenjenih zavarovanja glede na velikost kraja bivanja naslovljenk) in 

izmerili razhajanje med stvarnimi in pričakovanimi frekvencami. Stopnja tega razhajanja je 

vrednost χ². Pri zadostnem razhajanju med frekvencami bomo zavrnili neodvisnost 

spremenljivk in potrdili, da obstaja povezava med njima. 

                                                 

27
 Analiza je bila izvedena na vzorcu naslovljenk 18-ih tržnih akcij, za katere je bilo moč ugotoviti 

verodostojen podatek o kraju prebivališče. Iz posamezne tržne akcije so bile izločene naslovljenke, za 

katere ni bilo razvidno, ali je njihov naslov pravilen. 
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Preglednica 23: χ²-preizkus 

Spremenljivke Vrednost Točna stopnja značilnosti 

χ² 37,879 0,000 

Kontinuitetni popravek 37,659 0,000 

Fisherjev natančni test / 0,000 

Velikost vzorca  65.337 / 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Iz zgornje tabele vidimo, da je za izbrani par spremenljivk vrednost testa χ² = 37,659. Ker je 

točna stopnja značilnosti manjša od 0,05, pri točni stopnji značilnosti α = 0,000, sprejmemo 

sklep, da med spremenljivkama velikosti kraja bivanja naslovljenk in deležem sklenjenih 

zavarovanj obstaja statistično značilna povezava. Ta povezava ni pozitivno povezana z večjim 

krajem bivanja naslovljenk, kar smo ugotovili s pomočjo kontingenčne tabele, zato 

postavljeno hipotezo zavračamo. 

Ugotovili smo, da stvarna vrednost frekvence znaša χ² = 37,659. Če bi želeli preizkusiti 

ugotovljeno statistično značilnost, ki smo jo potrdili s pomočjo izračuna v SPSS programu, bi 

morali izračunati vrednosti χ² pričakovane frekvence in to primerjati s stvarno vrednostjo χ². 

Ta korak v tem primeru ni potreben. 
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6 UGOTOVITVE RAZISKAVE  

V tem poglavju so podane najprej ugotovitve testnih tržnih akcij in izsledki dejanskih tržnih 

akcij. Poglavje se zaključi s povzetimi ugotovitvami izvedene analize študije primera v sklopu 

postavljenih hipotez te naloge. Ostale so tudi možnosti za nadaljnje raziskave.  

V okviru trženja življenjskega zavarovanja Ona As so bile izvedene štiri testne akcije,28
 in 

sicer pred začetkom izvajanja dejanskega trženja produkta, ki smo ga izvedli v štirinajstih 

akcijah.  

6.1 Ugotovitve testnih tržnih akcij 

Na podlagi testnih tržnih akcij smo testirali odzivnost strank s tremi različnimi dopisi 

(prodajnimi nagovori) in različno vsebino kritij. Rezultati testiranja so pokazali, da vsa testna 

prodajna pisma niso vsebovala dovolj močnega sporočila, ki bi stranke spodbudilo k branju in 

sklenitvi zavarovanja. Na podlagi opravljenih pogovorov s poklicanimi strankami je bilo 

ugotovljeno, da je nagovor pisma prekratek in preveč informativen s premajhnim poudarkom 

na potrebah, ki nastanejo z boleznijo raka. 

Odziv različnih starostnih skupin strank je bil dokaj izenačen, najvišji odziv je bil izmerjen pri 

starosti skupini 30–34 let. Stranke so se v povprečju odločile za zavarovalna kritja, ki jih je 

ponujal paket B oz. paket s srednjo višino kritij, kar pomeni, da ponudba vsebuje pakete z 

ustrezno višino kritij. Stranke, ki izstopajo iz povprečja, so imele možnost izbire paketa, ki 

jim ponuja višja ali nižja kritja, glede na svoje potrebe.  

6.2 Izsledki tržnih akcij 

Glede na ugotovljene rezultate testnih akcij smo za prvo večjo tržno akcijo uporabili osnutek 

prodajnega pisma, ki je bilo pri strankah najbolje sprejeto. Po posamezni tržni akciji smo 

nagovor prodajnih pisem redno pregledovali ter usklajevali s povratnimi informacijami, ki 

smo jih pridobili od strank na podlagi opravljenih telefonskih razgovorov. V nagovoru smo 

tako izpostavili tisti prodajni argument, ki je na ljudi najbolj vplival. To je bil npr. prodajni 

nagovor s predstavljenim dejanskim primerom zavarovanke in izplačila zavarovalnine ob 

nastanku zavarovalnega primera.  

Na podlagi telefonskih razgovorov s potencialnimi strankami za sklenitev zavarovanja Ona 

As smo ugotovili, da se stranke v povprečju zavedajo pogostosti obolenja za rakom in 

neprijetnih posledic, ki jih bolezen prinese, vendar je to tema, o kateri se veliko ljudi težko 

                                                 

28
 V analizo predhodnega poglavja so vključeni podatki vseh 18 tržnih akcij, tudi testnih. 
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pogovarja. Slika 19 prikazuje zbrane povratne informacije o dejavnikih, ki so ljudi najbolj 

prepričali za sklenitev zavarovanja. 
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Slika 19: Vpliv dejavnikov na sklenitev zavarovanja Ona As 

Vir: povzeto po Adriatic Slovenica 2012. 

Iz slike je razvidno, da je najpomembnejši dejavnik visoka finančna varnost, sledi nizka 

premija ter v približno enakem deležu še zavedanje, da je rak vse pogostejša bolezen, 

obolevnost za rakom v družini ali v krogu prijateljev in enostaven način plačevanja premije.  

Klicni center je prejel tudi precej klicev, v katerih so stranke zaprosile za pomoč pri izpolnitvi 

ponudb in vprašalnika o zdravstvenem stanju, kar kaže na potrebo po dvosmernem 

komuniciranju in na funkcionalno nepismenost prebivalstva. 

Skozi praktične primere izvedbe ocene rizika je bilo ugotovljeno, da je bilo postavljeno 

preveč strogo pravilo za oceno rizika pri sprejemu v zavarovanje. Stranke v povprečju precej 

površno preberejo vprašanja, jih ne razumejo in nanje tudi napačno odgovorijo. Določene 

stranke ne odgovorijo na vsa vprašanja ali pa ob odgovoru DA ne pripišejo pojasnila.  

Pri obdelavi prejetih ponudb za sklenitev zavarovanja Ona As je bilo razvidno, da so imele 

določene stranke težave z razumevanjem vprašanj kratkega vprašalnika o zdravstvenem 

stanju. Najbolj zanimivi odgovori so bili na tretje vprašanje, ki sprašuje, ali sta dva ali več 

članov vaše neposredne družine (oče, mati, brat, sestra) zbolela za rakom pred 60. letom 

starosti. Opaziti je bilo, da ljudje ne preberejo celotnega vprašanja ali pa ga niti ne razumejo. 

Spregledano je na primer bilo, koliko članov družine (dva ali več) je zbolelo za rakom in pri 

kateri starosti (pred 60. letom). Zanimiv je bil odgovor, da – mati ter odgovor, ko je 

zavarovanje sklenil tudi partner zavarovanke, da – mati zavarovanke in oče zavarovanca 

(skupno sta dva družinska člana, vendar se vprašanje nanaša na vsakega posameznega 

zavarovanca). Ugotovljeno je bilo, da je pošiljki smiselno priložiti navodila za pripravo 

odgovorov na zastavljena vprašanja in tako zmanjšati obseg napačnih ter nepopolnih 

odgovorov. 
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Druge ugotovitve: 

- Največ je bilo sklenjenih polic z izbiro trajnika kot plačilnega inštrumenta. 

- Pri določenih akcijah je bila prevelika količina pisem, kar je onemogočilo priklic vseh 

strank. 

- Nekatere akcije so bile izvedene ob nepravem času, npr. ko so bili ljudje na dopustih, 

kar je posledično vplivalo na telefonsko neodzivnost.  

- Več kot 30 % zavarovank je k zavarovanju priključila tudi partnerja. 

Življenjsko zavarovanje Ona As je fleksibilen produkt, ki ga je mogoče dodelati in 

preoblikovati še za določene druge ciljne skupine. 

6.3 Povzetek in ugotovitve izvedene analize  

V petem poglavju smo analizirali neposredno trženje na primeru produkta življenjskega 

zavarovanja za tveganje raka z imenom Ona As. Obenem smo analizirali povezanost 

posameznih dejavnikov na odzivnost strank, stroške sklenitve posameznega zavarovanja in 

delež sklenjenih zavarovanj s posameznimi elementi trženja in socialno-demografskimi 

dejavniki, kar je bil tudi namen in cilj te naloge.  

Z analizo smo ugotovili, da obstaja zelo močna pozitivna povezanost opravljenih telefonskih 

klicev in poslanih opomnikov z deležem sklenjenih zavarovanj oz. prispelih prijavnic za 

sklenitev zavarovanja. Največjo povezanost izkazujejo telefonski klici, kar potrjuje, da je 

dvosmerna komunikacija veliko bolj učinkovita od enosmerne. 

Stroški na posamezno polico, bolj natančno na povprečni delež celotnih stroškov na polico, so 

negativno povezani z deležem sklenjenih zavarovanj in deležem opravljenih telefonskih 

klicev ter pozitivno povezani z deležem poslanih opomnikov. Ugotovljen podatek, da je delež 

povprečnih celotnih stroškov na polico negativno povezan z deležem opravljenih klicev, 

potrjuje pomen klicnega centra pri trženju preko neposredne pošte. Telefonski center je 

stroškovno ugoden in močno vpliva na delež sklenjenih zavarovanj, zato je njegov stroškovni 

vpliv na delež celotnih stroškov glede na učinkovitost zanemarljiv. To pomeni, da neposredna 

prodaja zgolj z neposredno pošiljko ni učinkovita, izplen tržnih akcij bi bil tako minimalen. 

Več kot je sklenjenih polic, manjši stroški se vežejo na posamezno polico.  

Ugotovili smo še, da starost naslovljenk vpliva na neposredno sklepanje življenjskih 

zavarovanj, vendar pa se delež sklenjenih zavarovanj ne znižuje linearno s starostjo 

naslovljenk, temveč niha glede na različne starostne skupine. Razlog je v tem, da so 

naslovljenke v različnih starostnih skupinah različno odzivne na možnost pojava raka. Na 

sklenitev zavarovanja najmočneje vpliva vsebina zavarovanja kot tudi način prodaje oz. 

prodajna pot. 
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Velikost kraja bivanja naslovljenk vpliva na delež neposredno sklenjenih zavarovanj, vendar 

pa ne drži, da so naslovljenke, ki prebivajo v večjem kraju, bolj zainteresirane za sklenitev 

zavarovanja preko neposredne pošte kot pa naslovljenke, ki živijo v manjšem kraju. Analiza 

je pokazala, da je zavarovanje Ona As sklenilo več naslovljenk, ki prebivajo v manjšem kraju 

glede na delež poslanih ponudb. 

Preglednica 24 prikazuje povzetek ugotovljenih rezultatov na podlagi testiranih hipotez. 

Preglednica 24: Rezultati testiranih hipotez* 

Hipoteza Ugotovitev Pojasnilo 

H1: Delež prispelih prijavnic za 
sklenitev zavarovanja je pozitivno 

povezan z deležem opravljenih 
telefonskih klicev in deležem 
poslanih opomnikov. 

Hipoteze ne 

moremo 

zavrniti.  

Hipoteza pravi, da je delež prejetih prijavnic 
za sklenitev zavarovanja pozitivno povezan z 

deležem opravljenih telefonskih klicev in 
deležem poslanih opomnikov. 

H2: Povprečni delež celotnih 
stroškov na sklenjeno polico je 
negativno povezan z deležem 
sklenjenih zavarovanj in pozitivno 

povezan z deležem poslanih 
opomnikov in deležem opravljenih 
telefonskih klicev. 

Hipotezo smo 

deloma zavrnili. 

Potrdili smo pozitivno povezanost deleža 
poslanih opomnikov in negativno povezanost 

deleža sklenjenih zavarovanj s povprečnim 
deležem celotnih stroškov na polico. Zavrnili 
smo pozitivno povezanost deleža opravljenih 
telefonskih klicev s povprečnim deležem 
celotnih stroškov na polico. Ugotovili smo, da 
je ta povezava negativna. 

H3: Delež sklenjenih zavarovanj je 
negativno povezan s starostjo 

naslovljenk, ki so prejele prodajno 

pismo za sklenitev zavarovanja. 

Hipotezo smo 

zavrnili. 

Delež sklenjenih zavarovanj se ne znižuje s 

starostjo naslovnic, ki so prejele prodajno 

pismo. 

H4: Delež sklenjenih zavarovanj je 
pozitivno povezan z velikostjo 

kraja bivanja naslovljenk, ki so 

prejele prodajno pismo za 

sklenitev zavarovanja. 

Hipotezo smo 

zavrnili. 

Delež sklenjenih zavarovanj ni pozitivno 

povezan z večjim krajem bivanja naslovnic. 

* H1 ne moremo zavrniti, deloma zavrnemo H2 ter v celoti zavrnemo H3 in H4.  

 

Hipoteze smo analizirali na ženski populaciji, saj je uporabljeni primer življenjskega 

zavarovanja za študij primera produkt Ona As, ki je namenjen ženskam z možnostjo 

priključitve partnerja k zavarovanju. Ta produkt je bil izbran za študijo primera, ker je to eden 

izmed prvih produktov življenjskega zavarovanja, ki je bil v Sloveniji tržen preko 

neposrednega prodajnega kanala. 

6.4 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

V času priprave te naloge so na zavarovalnici Adriatic Slovenica razvili in pričeli s prodajo 

moške različice tega zavarovanja pod imenom On As ter tudi že realizirali določene rezultate 

trženja in ugotovitve, ki so primerljive z našimi ugotovitvami za produkt Ona As. Zanimivo bi 



 

76 

bilo analizirati in primerjati ugotovitve, kar v času priprave naloge ni bilo mogoče, ker 

validacija novih dveh produktov še ni bila izvedena.  

Glede na vse podatke, ki jih je pridobil klicni center o trženju zavarovanja Ona As, izvedenih 

analiz, razvoja tehnologije na področju zdravstva, aktivnega delovanja organizacij za 

preventivno odkrivanje raka ter s tem boljše ozaveščenosti ljudi o nevarnosti raka, so na 

zavarovalnici Adriatic Slovenica v letu 2013 posodobili zavarovanje Ona As v zdravstveno 

zavarovanje ter ga poimenovali Ona As Zdravje.
29

 Novo zavarovanje ima določena tri kritja 

in nudi zavarovalno zaščito v primeru nastanka ženskega raka, ostalih oblik raka ter 

posmrtnino upravičencem v primeru smrti zavarovanke.  

Izplačila za kritje ženskih oblik raka so razdeljena v kategorije glede na obliko in stopnjo 

bolezni. Določena so tudi izplačila zavarovalnine za zgodnje oblike raka v nerazsevni obliki, 

t.i. karcionom »in situ«. Zavarovalnina se tako izplačuje stopenjsko glede na progresijo 

bolezni. Kritje ostalih oblik raka, ki niso ženski raki, je osredotočeno na razsevne oblike 

rakov. Posmrtnina pa se izplača v primeru smrti zavarovanca zaradi katere koli bolezni ali 

nezgode. 

Zavarovanje Ona As Zdravje je namenjeno za: 

- neposredno prodajo preko klicnega centra, preko neposredne pošte s podporo klicnega 

centra, interneta ter 

- posredno prodajo preko zastopnikov in agentov.  

Po določenem obdobju aktivne prodaje tega zavarovanja bi bilo zanimivo primerjati uspešnost 

prodaje preko neposrednega in posrednega prodajnega kanala. Uspešnost trženja preko 

neposredne pošte s podporo klicnega centra pa primerjati z uspešnostjo prodaje zavarovanja 

Ona As.  

Če izhajajo iz ugotovitve, da ima klicni center velik vpliv pri neposrednem sklepanju 

življenjskih zavarovanj bi bilo smiselno razmisliti o možnosti neposrednega sklepanja 

življenjskih zavarovanj direktno preko klicnega centra brez predhodnih pošiljk. Na ta način je 

mogoče precej znižati delež celotnih stroškov na sklenjeno polico in se tako izogniti stroškom 

pošiljanja pošiljk.
30

 

                                                 

29
 Zavarovanje je namenjeno samo osebam ženskega spola. Posebej za moške je bil razvit produkt 

zdravstvenega zavarovanja z imenom On As Zdravje. 

30
 V povprečju se le 3 % naslovljencev odloči za sklenitev zavarovanja, ostalih 97 % poslanih pošiljk 

predstavlja stroške, ki le povečujejo delež celostnih stroškov na sklenjeno polico. 
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7 SKLEP 

Namen in cilj raziskave je v magistrski nalogi dosežen, saj smo v okviru študije primera 

izvedli vse analize, ki so bile predvidene v dispoziciji naloge. Ugotovili smo povezanost 

določenih dejavnikov z odzivnostjo strank pri neposrednem trženju in s stroški sklepanja 

zavarovalnih pogodb. Analizirali smo povezanost deleža sklenjenih zavarovanj s 

posameznimi elementi trženja in socialno-demografskimi dejavniki, kot so vpliv starosti 

zavarovanca in velikosti kraja bivanja na odločitev za sklenitev zavarovanja. S pomočjo 

statističnega programa SPSS smo dokazovali statistično značilnost posamezne analize ter na 

podlagi ugotovljenih statističnih značilnosti potrdili ali zavrnili postavljene hipoteze.  

Ugotovili smo, da je pomembno, da so zavarovalni produkti za neposredno trženje enostavni, 

z razumljivimi zavarovalnimi kritji, cenovno ugodni, prilagojeni potrebam ciljnih skupin ter 

podprti s pomočjo klicnega centra za zagotavljanje dodatnih informacij. Kljub temu, da je 

Slovenija majhna država, za katero je značilna razpršena in redka poselitev (SURS 2012), so 

stranke dobro sprejele neposredno trženje življenjskih zavarovanj. Ugotovili smo, da se je za 

sklenitev zavarovanja odločilo več strank s prebivališčem v manjšem kraju kot tistih s 

prebivališčem v večjem kraju. Prav tako so se za sklenitev zavarovanja odločile starejše 

stranke in ni bilo zaznanega padanja števila sklenjenih zavarovanj glede na starost strank. Na 

odločitev za sklenitev zavarovanja glede na starost strank je bistveno bolj vplivala vsebina 

zavarovanja kot izbrana prodajna pot. Pri neposrednem trženju je glavna prednost klicni 

center, ki bistveno vpliva na uspešnost trženja in njegovo stroškovno učinkovitost.  

Zavarovalnice se morajo soočiti z dejstvom, da sta se poslovno okolje in dejavnost 

zavarovalništva bistveno spremenila s tehnološkim razvojem, ki je pripomogel k boljši 

obveščenosti strank, spremembi njihove miselnosti in življenjskega sloga. Ljudje so postali 

manj potrpežljivi in niso vsi pripravljeni del svojega prostega časa posvetiti zavarovalnim 

zastopnikom. Zaznati je povečan trend prehoda strank med zavarovalnicami v iskanju 

najboljše ponudbe. Menimo, da je za preživetje zavarovalnic na trgu nujno, da so fleksibilne 

in da se neprestano prilagajajo spremembam in trendom, ki jih narekuje zavarovalniški trg.  

Neposredna prodaja življenjskih zavarovanj se bo z leti na slovenskem zavarovalnem trgu 

najverjetneje vedno bolj uveljavljala. Pričakuje se, da bo razvoj določenih zavarovalnih 

produktov v prihodnosti usmerjen v cenovno ugodna in enostavna življenjska in tudi druga 

zavarovanja. Priložnost se kaže npr. v razvoju zavarovanj kritičnih bolezni druge generacije,31
 

ki bi jih z neposrednim trženjem lahko prodajali po sorazmerno nizki ceni in bi bila tako 

dostopna tudi širšemu krogu zavarovancev. 

                                                 

31
 Življenjska zavarovanja s stopenjskim izplačilom glede na stadij bolezni. Takšno je zdravstveno 

zavarovanje Ona As Zdravje. 
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PRILOGE 
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poslanih opominov in deležu opravljenih klicev  

Priloga 2: Izračun korelacije (H1)  

Priloga 3: T-test dveh aritmetičnih sredin odvisnih vzorcev (H1)  

Priloga 4: Multipla linearna regresija (H2)  

Priloga 5: Enostavna linearna regresija (H2)  

Priloga 6: Kontingenčna tabela (H3) 

Priloga 7: T-test dveh aritmetičnih sredin odvisnih vzorcev (H3) 

Priloga 8: Kontingenčna tabela (H4) 

Priloga 9: χ²-preizkus (H4) 

 





Priloga 1 

 

ZBRANI PODATKI O DELEŽU PRISPELIH PRIJAVNIC ZA SKLENITEV 

ZAVAROVANJA, DELEŽU POSLANIH OPOMINOV IN DELEŽU OPRAVLJENIH 
KLICEV  

Tržne akcije 
Delež prispelih prijavnic za 

sklenitev zavarovanja 

Delež poslanih 
opomnikov 

Delež opravljenih klicev 

1 5,40 76,90 91,00 

2 3,40 87,20 46,20 

3 2,20 87,60 64,20 

4 2,40 88,00 42,60 

5 3,48 75,88 59,58 

6 3,48 94,84 58,12 

7 3,82 95,93 57,54 

8 3,54 94,33 70,52 

9 3,80 77,98 75,35 

10 2,33 89,61 55,09 

11 2,27 0,00 86,73 

12 2,35 74,41 48,43 

13 3,23 0,00 79,23 

14 2,39 0,00 74,14 

15 2,47 0,00 81,27 

16 5,34 69,36 74,19 

17 5,52 69,09 69,27 

18 4,19 69,16 64,24 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

 





Priloga 2 

 

IZRAČUN KORELACIJE (H1)  

Correlations 

 Opomniki Klici Odzivnost 

Opomniki Pearson Correlation 1 0,925
**
 0,876

**
 

Sig. (1-tailed)  0,000 0,000 

N 18 18 18 

Klici Pearson Correlation 0,925
**
 1 0,958

**
 

Sig. (1-tailed) 0,000  0,000 

N 18 18 18 

Odzivnost Pearson Correlation 0,876
**
 0,958

**
 1 

Sig. (1-tailed) 0,000 0,000  

N 18 18 18 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

 





Priloga 3 

 

T-TEST DVEH ARITMETIČNIH SREDIN ODVISNIH VZORCEV (H1)  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Opomniki 63,9052 18 36,21321 8,53554 

Odzivnost 3,4234 18 1,11534 0,26289 

Pair 2 Klici 66,5389 18 13,84398 3,26306 

Odzivnost 3,4234 18 1,11534 0,26289 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95 % Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Opomniki - 

Odzivnost 

60,48177 35,91219 8,46458 42,62306 78,34048 7,145 17 0,000 

Pair 

2 

Klici - 

Odzivnost 

63,11544 13,55247 3,19435 56,37596 69,85493 19,758 17 0,000 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

 





Priloga 4 

 

MULTIPLA LINEARNA REGRESIJA (H2)  

Model Summary
b
 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

dimension0 

1 0,739
a
 0,547 0,450 35,23328 0,547 5,627 3 14 0,010 

a. Predictors: (Constant), Klici, Zavarovanja, Opomniki 

b. Dependent Variable: Stroški 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 20957,583 3 6985,861 5,627 0,010
a
 

Residual 17379,377 14 1241,384   

Total 38336,960 17    

a. Predictors: (Constant), Klici, Zavarovanja, Opomniki 

b. Dependent Variable: Stroški 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1,0215 110,4453 61,9406 35,11124 18 

Residual -33,02959 98,16472 0,00000 31,97368 18 

Std. Predicted Value -1,793 1,381 0,000 1,000 18 

Std. Residual -0,937 2,786 0,000 0,907 18 

a. Dependent Variable: Stroški 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

 





Priloga 5 

 

ENOSTAVNA LINEARNA REGRESIJA (H2)  

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

dimension0 

1 0,640
a
 0,410 0,373 37,59513 

a. Predictors: (Constant), Zavarovanja 

b. Dependent Variable: Stroški 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15722,659 1 15722,659 11,124 0,004
a
 

Residual 22614,301 16 1413,394   

Total 38336,960 17    

a. Predictors: (Constant), Zavarovanja 

b. Dependent Variable: Stroški 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 6,5851 94,0937 61,9406 30,41155 18 

Residual -53,91414 119,96860 0,00000 36,47263 18 

Std. Predicted Value -1,820 1,057 0,000 1,000 18 

Std. Residual -1,434 3,191 0,000 0,970 18 

a. Dependent Variable: Stroški 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

 





Priloga 6 

 

KONTINGENČNA TABELA (H3) 

Starost 
Sklenili zavarovanje 

Da Ne 

25 13,41 86,59 

26 2,54 97,46 

27 4,40 95,60 

28 4,82 95,18 

29 4,00 96,00 

30 3,82 96,18 

31 3,85 96,15 

32 5,30 94,70 

33 3,96 96,04 

34 5,10 94,90 

35 4,91 95,09 

36 4,70 95,30 

37 3,47 96,53 

38 4,53 95,47 

39 5,63 94,21 

40 6,15 93,85 

41 5,75 94,25 

42 8,69 91,31 

43 8,01 91,99 

44 6,32 93,68 

45 6,57 93,43 

46 4,60 95,40 

47 7,26 92,74 

48 6,37 93,63 

49 5,66 94,34 

50 3,77 96,23 

51 5,11 94,89 

52 3,76 96,24 

53 2,77 97,23 

54 3,44 96,56 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

 





Priloga 7 

 

T-TEST DVEH ARITMETIČNIH SREDIN ODVISNIH VZORCEV (H3) 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Leta 41,56 34 10,058 1,725 

Zavarovanja 4,7844 34 2,42689 0,41621 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Leta & Zavarovanja 34 -0,390 0,022 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95 % Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Leta - 

Zavarovanja 

36,77441 11,23012 1,92595 32,85604 40,69279 19,094 33 0,000 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

 





Priloga 8 

 

KONTINGENČNA TABELA (H4) 

 
Prebivališče  

Total Manjši kraj Večji kraj 

Sklenitev 

zavarovanja 

DA  % DA 34,4 % 65,6 % 6,1 % 

 % znotraj skupine 

kraja  

7,0 % 5,7 % 6,1 % 

 % Skupaj 2,1 % 4,0 %  

Ne  % DA 29,8 % 70,2 % 93,9 % 

 % znotraj skupine 

kraja 

93,0 % 94,3 % 93,9 % 

 % Skupaj 28,0 % 65,9 % 93,9 % 

Skupaj 
 % DA 30,1 % 69,9 % 100,0 % 

 % Velikost kraja  100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 % Skupaj 30,1 % 69,9 %  

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 

 





Priloga 9 

 

Χ²-PREIZKUS (H4) 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 37,879
a
 1 0,000   

Continuity Correction
b
 37,659 1 0,000   

Likelihood Ratio 36,994 1 0,000   

Fisher's Exact Test    0,000 0,000 

N of Valid Cases 65337     

a. 0 cells (,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1193,67. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Vir: lastni izračuni po Adriatic Slovenica 2012. 


